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Einar Østmo 

Da nordboene lærte seg å ro. 
En teknologisk nyvinning for sjøfarten i tidlig jernalder 

Ro, ro, ro din båt 
Ta din åre fatt 
Vitggende, vuggende, 

vuggende, vuggende 
Over Kattegat 

Skal man peke på noe enkelt redskap eller hjelpemiddel som har hatt særlig avgjørende 
betydning for forløpet av Nordens historie, er det ildce lett å komme på noe viktigere em1 
båten. Jernøksen har også vært viktig, som A. W Brøgger i sin tid betonet (Brøgger 
1925: 141 ), og saktens mange andre ting - fra pilespissen til eksplosjonsmotoren. Men 
uten båten hadde kulturhistorien sett annerledes ut - hvis det da hadde vært noen kultur 
og noen kulturhistorie i det hele tatt. Det er umulig å tenke seg at den raske bosetningen 
langs kysten av Norge ca. 9500 f. Kr. (l 0000 BP) kan ha foregått på annen måte enn med 
båt (Bang-Andersen 1996) og i all tid siden har ferdselen langs kysten bokstavelig talt 
vært en livslinje for dem som har bodd her. Med tiden skulle denne sjøveien gi navn til 
landet selv- nord-veien, Noroveg, Norge. 

Både arkeologisk og historisk materiale gir godt grunnlag for å slå fast at båtbygging
en og båttrafildcen i Norden gjennomgildc en lang utvikling allerede i forhistorisk tid, og 
at flere stadier eller faser kan påvises. Et viktig forhold som berøres av dette, er den 
måten fartøyene er blitt drevet frem på. I de eldste tider ble båtene alltid padlet. Senere, 
en gang i jernalderen, tok roingen over som det viktigste fremdriftsmiddel. Og endelig 
viser seilet seg på vikingtidens skip, både på avbildninger og på fartøyene selv; Ose
bergskipet fra tidlig på 800-tallet er det eldste sikre seilskip vi har bevart fra Nordens old
tid. Sammen med denne utviklingen skjedde mange andre ting- båtene ble etterhvert 
større, fra å være sydd smm11en ble de senere ldinket med j ernsøm, og de ble utstyrt med 
en kraftig kjøl, for bare å nevne de aller mest påfallende utviklingstreldc. Endringene på 
disse mm·ådene har utvilsomt hatt nær forbindelse med hverandre, og hatt som felles 
resultat, og formodentlig mål, at det ble bygget stadig større og bedre båter. 

Overgangen fra en fremdriftsmåte til en annen må ha vært blant de mer avgjørende 
begivenheter i båtbyggingens historie. Det er vanlig å regne med at innføringen av seilet 
var avgjørende for at vikingtidens nordiske sjøfolk lemme gjøre hele Nord-Atlanteren så 
å si til sitt eget hav, og for at de kum1e omslutte Europa med sine langferder og det som 
fulgte med dem av godt og vondt. Her skal vi imidlertid se på noen fum1 og observasjo
ner som kan belyse en eldre teknologisk endring som kan se ut til å ha hatt betydnings
fulle følger i sin tid og i sitt miljø, nemlig overgangen fra padling til roing en gang i eldre 
jernalder. Det kan tenkes at det var en like gjennomgripende omveltning for sjøfarten 
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som overgangen til seiling noen hundre år senere og med lignende store følger både på 
fredelige og krigerske områder av tilværelsen, som det kan avleses på alt fra draktutstyr 
i vestnorske graver til militære forhold slik de kommer til syne i de sydskandinaviske 
våpenofferfunnene. 

Båter i steinalderen og bronsealderen 

Søker vi etter materiale til å belyse båtens og sjøtrafildcens eldste historie i Norden, er det 
ildce så mye konkret vi firu1er. Men fra Dann1ark kjenner vi til funn av årer så tidlig som 
8250 BP (Rieck og Crumlin-Pedersen 1988:28), og de virkelige farkostene har vi i form 
av Ertebøllekulturens stoldcebåter fra 5. årtusen f. Kr. fra Tybrind Vig på Fyn (Andersen 
1985) og andre steder. I litt ulike utforminger er disse enkle og kanskje spesialiserte 
båtene datert fra eldre steinalder til bronsealder og senere. De årene som er funnet i Dan
mark og datert til mesolittisk tid, er alle tydelig padleårer, og de mesolittiske stoldcebåtene 
som er kjent, har med sitt lave fribord utvilsomt egnet seg godt til å drives frem med dem1• 

I Norge har vi ildce så gamle funn av virkelige fartøyer eller årer, men vi har i helle
ristningene på Slettnes på Sørøya i Hammerfest de muligens eldste kjente milmer om 
båter (Fig. l). Geologiske forhold antyder at ristningene er laget mellom 9500 BP, da 
området ble tørt land, og tapesmaksimumet ca. 6000-7000 BP, snarest tidlig i perioden 
(Hesjedal et al. 1996:75ff; sml. Hesjedal 1993). Motivene knytter bildene til veiderist
ningstradisjonen, og omfatter flere båtfigurer. Gutorm Gjessing smm11enlignet i sin tid 
lignende figurer med slike skinnbåter som er eller nylig har vært i bruk hos eskimoene 
og andre nordlige folk, umiaken er særlig nevnt (Gjessing 1936: 130), og det kan være en 
sammenligning så god som noen i dag også. Helleristningene, ildce minst de mange fel
tene ved Hjemmeluft/Jiepmaluokta i Alta, gir ellers grunn til å tro at de båtbyggingstra
disjoner som kommer til uttryldc på dem, eksisterte lenge i nord, og iallfall gjennom hele 
steinbrukende tid (Helskog 1988). 

Hva slags båter som ble brukt i jordbrukssteinalderen, for båter fantes utvilsomt den 
gang også, vet vi mindre om. I Åmosen på Vest-Sjælland er det riktignok futmet nærmere 
30 stoldcebåter med datering til Traktbegerkulturens tid i 4. årtusen f. Kr. (Rieck og 
Crumlin-Pedersen 1988:31ff), men om de har vært brukt i åpen sjø, er kanskje en annen 
sak Et annet fum1 som kunne nevnes, gjelder en utspent stoldcebåt fra Helsingfors, geo
logisk datert til ca. 2000 f. Kr. «Kan man mojligen tanka sig, att båtyxfolket har fårdats 
i dylika kanoter, då det kom til Finland over Finska viken?», spør Ville Luho seg (Luho, 
Hyyppa och Gustafsson 1956). Gad Rausing foreslår at stoldcebåtene og båter som den 
fra Helsingfors representerer to ulike båtbyggingstradisjoner i Nordens yngre steinalder, 
beregnet på henholdsvis itmlandsfarvann og åpen sjø (Rausing 1984:34). 

Bortsett fra funn av stoldcebåter som den fra Varpelev på Stevns (Rieck og Crumlin
Pedersen 1988:44ft) og fra saltvmmsmiljø i nærheten av Gøteborg (Sjoberg 1970; 1971), 
kjeru1es bronsealderens sjøfart vesentlig fra avbildninger av båter -på helleristninger, 
gravheller og gjenstander som sverd, halsringer og barberkniver. Det har foregått en 
omfattende diskusjon om hva slags båter disse bildene forestiller, ja, om de i det hele tatt 
har hatt virkelige båter som forbilder. Det er klart at det ildce er noen enkel sak å bedøm
me detalj er i skipenes konstruksjon på grunnlag av helleristningsfigurer (sml. de 
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l~ ~Naturlig forvrtrlng 
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Fig. l. Båtfigurfra eldre steinalder på helleristningsstein på Slettnes, Sørøya, Hammer
fest. Etter Hesjedal et al. 1996:79. 

manende ord hos Christensen 1980:76ff; men også den nyanserte diskusjon hos Rieck og 
Crumlin-Pedersen 1988:50ff), men det gir ingen um1slcyldning for å unnlate å gjøre et 
forsøk. For bronsealderbåtenes vedkommende har diskusjonen særlig gått høyt mellom 
dem som mener ristningsfigurene forestiller en slags skinnbåter, og dem som heller 
mener at de må gjengi plankebygde båter med skallkonstruksjon i tråd med den senere, 
kjente nordiske båtbyggingstradisjonen. Det siste synet er vel rådende nå, og finner støt
te i oppfatninger om skipsbygningshistorien som ble hevdet allerede av Philip Humbla 
(1937) og Bjørn Hougen (1941:57) og er senere blitt styrket ved Ole Crumlin-Pedersens 
(1970) gjennomgang og oppsummering av diskusjonen. 

Uansett hvilken oppfatning man måtte ha av hva som var årsaken til at disse bildene 
ble laget i bronsealderen, hvilken kulturell sammenheng de har inngått i, så etterlater de 
mange tusen bildene ingen tvil om at båten var viktig for bronsealderens me1mesker i 
Norden (Brøgger 1937; Østmo 1997; 1998; Kvalø 2000). Dette er det heller ingen uenig
het om blant forskerne, selv om det kan diskuteres aldrurat hvordan og hvor stor sjø
fartens betydning var. Satt litt på spissen vil mange allikevel nok kum1e være enige i den 
påstand at uten båten hadde det knapt nok vært noen bronsealder i Norden. Iallfall er det 
nærliggende å tenke slik om Syd-Norge, og i det hele tatt om alle de deler av Norden som 
var avhengige av båten for å holde oppe den avgjørende viktige kontakten med Syd
Skandinavia og kontinentet. 
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Fig. 2. Båtfigur med padlende mannskap på Kalnes, Tune, Smpsborg. Figuren er 68 cm 
lang. Foto: fmf 

Padling 

Selv om mange av båtavbildningene på bronsealderens helleristninger er utstyrt med hva 
det er alminnelig enighet om å kalle mam1skapsstreker, så er disse som regel så enkle at 
det ildce er lett å se hva mannskapet egentlig driver med. Riktignok later det vel til at båtene 
stort sett er fremstilt i fart, men hva det er som får dem til å bevege seg fremover, gir skips
figurene flest ildce noe tydelig vink om. Men det fim1es unntak fra denne regelen, for det 
finnes bilder av båter som drives frem av mmmskap som sitter forovervendt og padler (Fig. 
2). Både på helleristninger og på barberkniver forekommer slilce bilder, spredt over hele 
det mm·ådet hvor bronsealderens billedkunst ennå kan studeres. Et sjeldent funn av en vel
formet åre, formodentlig nettopp en padleåre, fra sen bronsealder i Vestfold kan også nev
nes her. Åren (C. 29727b) lå sat1ID1en med annet treverk i det som er oppfattet som en stok
kebro over et våtlende i Båsmyr mellom Kjerkehaugen og Morellåsen ved Freberg i 
Sandefjord. Åren, dvs. fragmentet, målte opprinnelig 67 cm, herav utgjorde det 13,7 cm 
brede og 0,5 cm tyldce bladet 40 cm. Funnet er datert til 760-400 f. Kr.2 Både fotografiet 
av åren med dens nokså spinkle dimensjoner in situ og utgraverens erindring om den tilsi
er at den bør oppfattes som en padleåre (her Fig. 3; Slgelsvik et al. 1958: 112ff, fig. 8; 130 
samt muntlig meddelelse fra mag. art. Elizabeth G. Skjelsvik). Åren er dessverre ildce kon-
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Fig. 3. Bclsmy1; Freberg, SandefJord. Padleclre fra yngre bronsealder funnet ved utgrav
ning av en stokkebro. Stykket er 67 cm langt. In situ. Foto: Elizabeth Skjelsvik, Univer
sitetets kulturhistoriske musea 

servert på en måte som tillater noen særlig presis undersøkelse av dens form i dag. 
U ansett må vi vel uten videre kunne anta at padling var den alminnelige fremdrifts

måte i bronsealderens sjøfart. De fartøyer som trafikerte de danske belter ble padlet, og 
det ble båtene langs den lange kysten av Norge også. Ja, selv trafikken over åpent hav, 
over Skagerrak mellom Jylland, Lista og Jæren, og til og med over Nordsjøen, må etter 
alt å dømme ha foregått med padlede båter. 

Regulariteten i denne trafikken vet vi mindre om, men de indirekte spor kulturforhol
dene i sin almilmelighet utgjør, tyder jo sterkt på at kontakten mellom Danmark og spe
sielt Sydvest-Norge var nær og tett gjennom hele bronsealderen (Brøgger 1937; Mar
strander 1950; Møllerop 1963; Løken1989; L. N. Myhre 1998:55f; Kvalø 2000). Om den 
var like tett over den mer risikable Nordsjøen, kan vel være en annen sak. Tanlcer om for
bindelser mellom De britiske øyer og Vestlandet helt fra yngre steinalder har vært luftet 
fra tid til mmen (Shetelig 1922:258ff; Bjørn 1936:12ff; Fett & Fett 1979:89; L. N. Myh
re 1998:56). De funn som har vært nevnt til støtte for de1me ideen, oppfattes imidlertid 
ildce likt av alle. Det gjelder særlig de såkalte tosidige flintøksene (Baldca & Kaland 
1971: l Of; Berg 1993 ), men også de sildcert mesolittiske spissnaldcete trinnøksene med 
utvidet eggparti, som også er kjent fra Østlandet og hvis form må sies å skille seg fra de 
skotske øksene som nevnes av Fett & Fett 1979 (Østmo 1978). De likheter som anføres 
av Fett & Fett mellom helleristninger og gravheller i Sydvest-Norge og på De britiske 
øyer og i Bretagne osv., har heller ildce virket like overbevisende på alle, se særlig kom-
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Fig. 4. Tilia, en rekonstruksjon av Hjortspringbåten, i kamp med elementene. Fra en 
videoproduksjon av Nadia Haupt, Marinarkæologisk Forskningscente1; Rosldlde. 

mentarene av Mats P. Malmer, Sverre Mar·strander og Elizabeth Shee Twohig til Fett & 
Fetts artildcel i Norwegian Archaeological Review (1979). 

Anathon Bjørn har allikevel gjort oppmerksom på en randlistøks av bronse (C.4211) 
fra periode I som er funnet i Skasvatnet i Klepp, av en type som hører hjemme på De bri
tiske øyer (Bjørn 1936:12, avb. Abb. 8, s. 15; Møllerop 1963:9f, avb. fig. 4, s. 10), og et 
nordvestnorsk funn av tilsynelatende ubestridelig insulær opprinnelse, i form av en 
kunstferdig formet steinkule av skotsk type funnet på Lindås i Aure på Nordmøre 
(T.l6398), omtales av Sverre Marstrander (1979, avb. fig. l, s. 96). Slike sjeldne funn kan 
allikevel like gjerne understreke det ekstraordinære ved forbindelsen. «En slik enslig 
bronse er unektelig et noe spinkelt grum1lag å bygge en direkte forbindelse tvers over 
Nordsjøen på», sier Odmund Møllerop lakonisk om øksen fra Skasvatnet (Møllerop 
1963: 10). Oppsummerende må vi kunne si at mens arkeologiske fu1m og almitmelige kul
turforhold tyder på jevnlig kontakt over Skagerrak gjennom hele bronsealderen, så tyder 
de samtidig på at kontakten over Nordsjøen var sjelden så tidlig, og det vil si i hele den 
tid da sjøtrafildcen foregildc med padlede farkoster. 

Padlingen ble riktignok fortsatt praktisert en tid etter bronsealderen. Et storartet 
eksempel på det er Hjortspringbåten fra Als, datert til 390-200 f. K.r.3 (Rosenberg 1937; 
Kaul 1988; Randsborg 1995), det eldste større fartøy som er funnet i Norden. Hjort
springbåten nevnes gjerne som det nærmeste eksempel på et fartøy av lignende slag som 
dem som er avbildet på bronsealderens helleristninger - en opprinnelig 19 m lang, sydd 
plankebåt med kraftig bunnplanke, men ingen egentlig kjøl, som ble padlet av 20 mann 
som satt på fint formede tofter. Den moderne Hjortspringbåtkopien «Tilia Alsie» har vist 
seg godt sjødyktig (Fig. 4). Med øvede padlere kom man opp i en fart på 7,6 knop (14,1 
km/t), men glimtvis ble det registrert 8,2 knop. I sjøgang var farten lavere, 3,5 knop (6,5 
km/t) ved 12-14 m/s og 75 cm sjø (Haupt og Vim1er 2000). Med en slik mer realistisk fart 
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vil turen over Skagerrak ha kunnet gjøres på 17-18 timer fra Hanstholm i Nord-Jylland 
til Fleld<erøy ved Kristiansand, mens Jylland-Lista nok vil ha krevd et døgn. En langtur 
på 25 sjømil med «Tilia» i smulere syddansk fm·vmm ble allikevel gjennomført med nes
ten 5 knops fart (Valbjørn 2003:109). 

Men ild<e bare ble Hjortspringbåten fra ca. 300-350 f. l(r. padlet; en avbildning på et 
skår av keramild< datert til 300-tallet e. Kr. fra Trier forestiller en saksisk, dvs. germansk 
båt som padles (Ellmers 1978). Dem1e avbildningen synes dermed å bekrefte P C. Taci
ti fremstilling av skipene hos de germanske svionerne et par hundre år tidligere, en 
stamme som holdt til ute i selve oseanet; etter de flestes mening i Sverige. Tacitus skri
ver i sitt etnografiske verk Germania, som ble skrevet i 98 e.Kr.: «eo differt quod utrim
que prora paratam semper adpulsui frontem agit. nec velis ministrantur nec remos in 
ordinem lateribus adiungunt: soluntum, ut in quibusdam fluminum, et mutabile, et res 
poscit, hine vel illinc remigimm> (etter Bruun og Lund 1974:74), det vil si at skipene 
«avviker i sin form fra den vanlige idet de er spisse i begge ender, slik at begge dmmer 
en forstevn, og skipene er derfor alltid klare til å lande. De fører ild<e seil og heller ildæ 
årer anbragt i reld<er i skipssidene; årene er tvertimot løse, slik som man pleier å ha dem 
på visse elvebåter, og de kan flyttes fra den ene side til den andre eftersom forholdene 
krever det» (Tacitus, overs. Width 1968). Dette oppfattes gjerne som en fremstilling av 
padling (Mm·strander 1963:92; Bruun og Lund 1974:59; Rieck og Crumlin-Pedersen 
1988:78; Jensen 2003:585), selv om ild<e alle slutter seg til forklaringen av hensikten 
med båtenes fmm. 

Nydamskipet, Dalbo 11/8 og andre roskuter 

Etter Hjortspringbåten er eikeskipet fra Nydam i Slesvig det neste bevarte forhistoriske 
skip i Norden, et 23,5 m langt rofartøy for 30 mann (Rieck og Crumlin-Pedersen 
1988:103ff). Nydamskipet er dendrokronologisk datert til 310-320 e.Kr. (Bonde 1991); 
to andre båter som ble fmmet samtidig, men som ild<e er bevart, var trolig noe eldre (Rieck 
2003:298ff). Omtrent av samme alder som det bevarte Nydamskipet er restene av en rodd 
plankebåt fra Halsnøy i Hardanger (B. Myhre 1980), mens en keip som er funnet sammen 
med andre båtrester i en myr på Mangersnes i Nordhordland later til å føre de eldste spor 
av rodde båter noe lenger tilbake i tid, med en datering til 40 f. Kr.-320 e. Kr.4 

Senest i romertid hadde nordboene altså lært seg å ro. Kunsten regnes i almim1elighet 
for å ha kommet til Norden gjennom kontakt med sjøfolk fra kontinentet, og de arkeolo
giske funnene vi har referert kort, tilsier i alminnelighet at det kan ha skjedd omkring vår 
tidsregnings begynnelse (Rieck og Crumlin-Pedersen 1988:78f). 

Nå er de funn som er gjort av båter, enten hele eller fragmentariske, jo såvidt få at det 
bare av rent statistiske årsaker må anses som lite sam1synlig at de er deldænde for alle 
ledd i utviklingen av båtbyggerkunsten. Det er mer em1 et halvt årtusen mellom Hjort
springbåten og Nydamskipet, men det var tydeligvis i løpet av nettopp de1me tiden at 
roingen ble innført i Norden. De berømte futmene fra Hjortspring og Nydam gir oss utvil
somt gode eksempler på hvordan båtene kunne ta seg ut før og etter at skiftet i frem
driftsmåte hadde skjedd, men kanskje ild<e egentlig på hvordan båtene var konstruert på 
den tiden det faktisk skjedde. 
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Fig. 5. Dalbo 11/8, Bærum. Helleristningsfigur av roskip med 
todelte stevne1: Foto: fmf 

( ( 
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Fig. 6. Andre eksempler pel helleristningsfigurer som muligens fi·emstiller rodde fartøy
el: T. 1~ en figur som ikke har latt seg gjenfinne i nyere tid, men som skal ha eksistert på 
en helleristning ved Val/a i Tassene sagn, Båhuslen, etter Thaml794, Tab. XIV No. l, dvs. 
fi·a Pehr Thams «Gothiska Monumenter» i nokså tidstypisk stil. Tham sla·iver om dette 
feltet: «A'nnu på et jlackt Berg i Walla By, Nm·dan til, på Knippets-Berget. jlera rist
ningm: Hela Ristningen 3 1/2 aln lång emellan Norr och Sode1~ och i bredden vid pass 
l 114 aln. Mycket iir utslitet afTramp, som omojeligen kan observeras» (Thaml794:13). 
Thams avbildninge1~ som bygde på tegninger av C. G. G. Hi/feling, var ofte nøyaktige og 
gode, skjønt helleristningsgjengivelsene ikke anses som like vellykkede som tegningene 
av steingraver og røyser (Nordbladh 1997). På grunnlag av Thams avbildning er rist
ningen senere omtalt av A. E. Holm berg («Den storsta skeppsformen iir hogst miirklig, 
emedan den visar de under radden begagnade årorne; en forestiillning som triiffas på 
blott en enda annan hiillristning, nemligen den vid Wese i Bro socken (Tab. 3 7 & 38, fig. 
126, [her: t.h.}). Den synes ock varaforsedd med en taltning ofver bakstamnen»; Holm
berg 1848:124). 
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Et funn som kan se ut til å føre oss noe nærmere de eldste rofartøyene og selve intro
duksjonen av roingen, ble gjort med oppdagelsen av en særlig utførlig fremstilling av et 
skip på en helleristning på Dalbo nedenfor Kolsås i Bærum i 1992 (sml. Østmo 1990 og 
1992, hvor alle helleristningene på Dalbo er avbildet og beskrevet i detalj). I nummere
ringen av ristningene på Dalbo har den betegnelsen Dalbo II/8 (Fig. 5). Selv om det som 
før sagt ildce alltid er så lett å avgjøre hva detaljer ved helleristningsfremstillinger av skip 
egentlig forestiller, kan det ildce være noen tvil om at dem1e figuren viser et fartøy som 
blir rodd. Ti lange årer stildcer ned fra skroget, ned i sjøen, på en helt am1en måte enn det 
er vanlig på bronsealderristningenes skipsfigurer ellers. En så utvetydig fremstilling av 
roing som på de1me figuren er langt fra vanlig på helleristningene; jeg kjenner ellers bare 
til et par andre, noe usikre tilfeller (Fig. 6). 

Dalbo II/8 viser oss også et mmet interessant forhold, som vi ildce har belegg for uten
for helleristningenes verden. For mens den padlede Hjortspringbåten em1å har et skrog 
der selve stevnen er skutt i1m mellom snabelaktige forlengelser av henholdsvis bunn
planke og reling, slik det må ha vært vanlig på bronsealderens skip, har roskipet fra 
Nydam en stevn som er skjøtt til og så å si forlenger selve kjølstoldcen, slik vi kjenner det 
fra senere tiders nordiske båter helt frem til vår egen tid. Det rodde fartøyet som er gjen
gitt på Dalbo II/8, har tydeligvis ennå hatt en konstruksjon av eldre type med todelte stev
ner, og viser altså at man begynte å ro før skips skroget hadde fått den utforming vi er vant 
til. 

Introduksjonen av roing på Dalbofigurene 

Flere forhold tyder på at de minst 40 skips figurene som filmes på Dal bo, nettopp ble hug
get på den tiden da dem1e utviklingen av skipsskroget skjedde, og avspeiler hvordan det 
foregildc. I alminnelighet må vi vel tenke oss at en såvidt betydelig endring av den måten 
sldpene var bygget på, tok en del tid, og at det kan ha vært flere trinn på veien. Ja, vi må 
vel også tenke oss at prosessen ildce bare var rettlinjet, men at den kan ha gått i rykk og 
napp, og for den saks skyld ha omfattet mindre vellyldcede eksperimenter underveis. 

_ .. 
39 

DALBOI 

Fig. 7. Helleristningsfeltet Dalbo L Bærum. Kalkering: fmf 
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Fig. 8. Matrise over forekomsten av karakteriserende trekk ved skipsfigurene på Dalbo, 
Bærum. Fra v. Grener på stevnene; Todelte stevner; Mange (minst 5) mannskapsstreker; 
Få (høyst 4) mannskapsstrelæ1; Minst l lukket stevn; Styreåre; Ingen mannskapsstreker 

De mest akh1elle utformingene av skipsslaogene kan alle studeres på det mest rikhol
dige helleristningsfeltet på Dalbo, Dalbo I, med ialt minst 19 skipsfigurer i tillegg til 
enkelte andre motiver (Fig. 7). Her fi1mer vi både todelte stevnavslutninger a la Hjort
springbåten og bronsealderens båtfigurer, og stevnavslutninger som har form av en slags 
spisse eller noen ganger litt mer rundete løldcer. Det kan synes nærliggende at dette gjen
speiler virkelige fartøyer der stevnene var dannet ved at forlengelsen av kjølen (eller 
bunnplanken) var krum og ble ført helt opp til relingsforlengelsen. Det forekommer (f. 
eks. nr. 19) at den ene enden kunne være rundet, vel akterenden, mens fm·enden endte i 
en tydeligere spiss, hvor vi noen ganger ser at relingsforlengelsen fortsetter et lite styk
ke forbi forlengelsen av kjølen (m·. 21 og 22). Vi fi1mer også eksempler på at den ene 
enden, vel da akterenden siden det er der vi noen ganger finner det som må være styreå
ren, lemme ha enluldcet stevnavslutning, mens fm·enden fremdeles var todelt (nr. 3 og 24). 

Det er fristende og fascinerende å tenke seg at slike detaljer ved skipsfigurene på Dal
bo gir oss et forholdsvis detaljert innblildc i de forsøk og nyvim1inger som preget utvik
lingen fra bronsealderens til jernalderens skip i Norden, selv om vi jo gjerne kunne ha 
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ønsket oss at ristningskunstnerne hadde vært enda mer opptatt av detalj er enn de var. At 
skipsfigurene på Dalbo faktisk ble hugget til ulike tider og avspeiler en utvikling over tid, 
lar seg ellers begrunne rent statistisk, idet de enkelte, karakteristiske kjem1etegn ved figu
rene kan settes opp i en seriasjonsmatrise som representerer en klar reldcefølge (Fig. 8; 
sml. tidligere utgaver Østmo 1990: 115; 1991 :226). Matrisen er basert på om skipsfigu
rene har åpne eller luldcede stevner, om stevnene har en slags utvekster eller «grener», om 
sleipene har mange (minst 5), få (høyst 4) eller ingen mannskapsstreker og om sleipene er 
avbildet med styreåre. Basert på at åpne stevner historisk sett er et eldre treldc enn luk
kede, viser matrisen at stevner med «grener» er tidlige, at mannskapsstrekene ble mindre 
viktige etterhvert, og at gjengivelse av styreåre er et sent treldc. Som helhet gir man·isen 
uten tvil støtte til å betrakte de ulike formene for skipsfigurer på Dalbo som uttryldc for 
en utvikling i den måten sleipene var konstruert på på den tid ristningene ble hugget. 

Når det var, sier ildce helleristningene så mye om, og vi kan ildce gjøre am1et enn å 
plassere dem, og den utvikling av skipsbygningskunsten de gjengir, mellom Hjortspring 
og Nydam, eller eventuelt mellom Hjortspring og Mangersnesfunnet. Det fører oss til den 
senere del av førromersk jernalder eller tiden omkring vår tidsregnings begynnelse, og 
noe særlig nærmere er det vel ildce råd å kmmne. Det kan kanskje forekomme usannsyn
lig at helleristninger som de på Dalbo skal være så sene, men mange forhold tyder på at 
Dalboristningene er en lokal, sen videreføring av bronsealderens helleristningstradisjon, 
i en viss likhet med enkelte ristninger på Vestlandet og i Trøndelag. Disse sene ristning
ene ble tilsynelatende hugget under delvis andre kulturelle forutsetninger enn de fra 
bronsealderen, uten at vi kan gå nærmere inn på det her. Forholdet er diskutert mer utfør
lig i Østmo 1990, 1991 og 1992. Det er mulig å tenke seg at skipsfigurene på Dalbo, sær
lig de på Dalbo I, ble hugget omtrent en gang per generasjon, og i så fall må vi tenke oss 
at den utviklingen vi snaldcer om her, kan ha struldcet seg over et par hundre år eller så, 
noe som i det store og hele ildce virker så urimelig. 

Det later altså til at flere forhold ved skipene var under endring på samme tid. En av 
flere viktige nyskapninger var keipene; som før nevnt foreligger de i Mangersnesfum1et 
fra eldre romertid. For å ro må man ha noe å legge årene an mot, og keipene kan godt 
betraktes som en avgjørende nyhet, kanskje en virkelig oppfim1else, som måtte til for at 
roingen kum1e gjem1omføres. I hvilken grad im1føringen av roingen dannet en forutset
ning for utviklingen av selve skipsskroget, er ellers kanskje ildce så liketil å avgjøre, selv 
om det virker svært sannsynlig at det var en slik sammenheng. Roingen må iallfall ha 
gjort det mulig å bygge skip med større fribord, ettersom ro-årer kan gjøres lengre em1 
padleårer. 5 Skipene kan dermed også ha blitt større og ha fått større lasteevne. At farten 
også økte, kan vi sildcert regne med. 6 

Både roingen og den utvikling som fulgte av konstruksjonen av selve skipssla-oget, må 
sees i lys av et behov for raskere, større og mer sjødyktige skip, som de teknologiske 
endringene både skapte grunnlaget for og samtidig var et resultat av i en stadig veksling 
mellom nye ideer, eksperimenter og mer eller mindre dyrekjøpte erfaringer. Man skulle 
tro at det var litt av en utfordring første gang man skulle få skipsmam1skapet til å sette 
seg i båten med ryggen i fartsretningen. Det er jo nesten ildce mulig å forestille seg noen 
mellomting, så å begynne å ro må nærmest ha hatt karakter av en bestemmelse, som ble 
gjennomført så å si med ett slag. Men det skulle nok en del øvelse til før årene gilde like 
taktfast i vannet som på Dalbo II/8 - . 
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Fig. 9. Skipsfigur på fi·agment av billedstein fra Stenkyrka, Gotland. Foto: Raymond 
Hejdstrom/Gotlands liinsmuseum. 

Det kan synes som om den nye fremdriftsmåten ble fulgt av andre nyvinninger også. 
På Dalbo II/8 kan vi legge merke til at skipet er utstyrt med hva som ser ut som styreå
rer i begge ender av fartøyet. Denne for oss uvante praksis er den samme som vi fim1er 
på avbildningene av roskuter på de eldste billedsteinene fra folkevandringstid på Gotland 
og i Uppland, Bro-typen etter Sune Lindqvist (Fig. 9; Lindqvist 1942; 1955). Uten at for
holdet er helt klart, må vi vel kmme tro at dette hadde sammenheng med behovet både 
for utkildc og for sildcer manøvrering av fartøyet under de nye betingelser slik jeg tidli
gere har vært inne på (Østmo 1992:33ff, hvor filologiske forhold vedrørende det mulige 
navnet på den forre styre åren også diskuteres 7), selv om det nok er mulig at allerede 
Hjortspringbåten ble styrt slik. I forlengelse av dette kan man tenke over om ildce de sosi
ale forholdene ved sjøfarten må ha blitt preget av endringen; den psykologiske virkning 
av at mmmskapet ildce lenger så forover i fartsretningen, men var helt avhengig av styr
maml og utkildc, må ha vært følbar. Det er tenkelig at styrmannens, eller om man vil, 
høvedsmannens posisjon ble styrket på dem1e måten. Kanskje det er i en slik sammen
heng vi skal forstå det at mannskapsstrekene blir borte på de senere skipsfigurene på 
Dalbo - styrmannen hadde overtatt hovedrollen. 

Slutten av førromersk jernalder kan se ut til å ha vært en tid da ledere med større rik
dom, større ambisjoner og større makt sto frem etter at samfu1met i lang tid hadde hatt et 
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jevnt, egalitært preg. Enkelte riktig store bygninger ble reist på sentrale gårder i Norge, 
og i gravfunnene viser importerte luksusvarer seg for første gang på mange hundre år 
(Solberg 2000:65; B. Myhre 2002: 117). Bygging av større, mer sjødyktige båter ført av 
myndige styrmenn kan gjerne sees som et karakteristisk uttryldc for en slik situasjon i 
samfmmet, ja, nettopp som et viktig middel til å realisere entreprenørenes ambisjoner og 
en arena for kraftfull, initiativrik utfoldelse i seg selv. 

De tilgjengelige arkeologiske og historiske kildene kan tyde på at det tok tid før roing
en slo fullstendig gjennom. Dersom vår datering av roingen på Dalbo til slutten av førro
merskjernalder er riktig, har roing og padling eksistert side om side i Nord-Europa i nær
mere fire hundre år, siden sakserne som vi har sett, kunne padle ennå på 300-tallet e. Kr. 

Det er også tankeveldcende at roingen, i likhet med seilet senere, først ble introdusert 
i Norden så lenge etter å ha vært tatt i bruk i Middelhavsområdet. Det ser ildce ut til å ha 
vært noen særlig tett kontakt mellom de maritime miljøene i Syd- og Nord-Europa- eller 
så har de iallfall virket ganske uavhengig av hverandre gjetmom lange tider. De gnum
leggende forskjellige prinsipper som lå til grunn for båtbyggingen i de to områdene, tyder 
jo i seg selv også på det. A. W. Brøggers storslåtte visjon om bronsealderens kontinent
omspennende sjøreiser bør kanskje moderereres noe (Brøgger 1937); iallfall må det tas 
forbehold for nordisk bronsealders vedkonm1ende, som i det store og hele synes å ha vært 
mer orientert mot og influert fra kontinentet enn det atlantiske Vest-Europa (sml. Kristi
ansen 1998: 144 ff). Beretningen om Pytheas' ferd fra Massalia (Marseille) til «Thule» 
omkring 320 f. Kr., som nærmest ble oppfattet som en skipperskrøne av ettertiden, viser 
allikevel at det var kontakt mellom Middelhavsområdet og Nord-Europa i førromersk 
jernalder, interessant nok nettopp på den tiden da vi synes å se at roingen ble kjent i nord. 
Aldcurat hvor Thule var, er det kanskje delte meninger om, men interessant er Ottar Grøn
viks forslag om at det lcuru1e ha vært en betegnelse på Norge som «thulenes land» (Grøn
vik 1999:73, Note l; se ellers Nansen 1911; Grane 2003:129). 

Selve betegnelsen å ro er allikevel av eldgammelt opphav. Ordet gjenfinnes vidt spredt 
i mange indoeuropeiske språk med samme eller nær beslektet betydning som i dagens 
norsk - fra gmm11elindisk til gresk, latin, irsk og litauisk og andre, noe som sterkt anty
der at det må være gammelt språklig fellesgods iallfall i de ildce-anatoliske indoeuro
peiske språk (Bjorvand og Lindeman 2000:730ff)- ganske sildcert eldre em1 overgangen 
fra padling til roing i Norden. Noen mulighet for å identifisere eldre betydningsnyanser, 
som å skille mellom padling og roing, synes det ildce å være, men ordet har tilsynelatende 
alltid betegnet det å drive en båt frem med årer. 8 

Avslutning. Noe om hva roingen førte til 

Roskipet som er fremstilt på Dalbo II/8, er det sikreste, og nesten det eneste spor vi har 
av roing med farkoster med todelte stevner, og således det teknologisk eldste spor etter 
roing vi har i Norden. Bildet er viktig på en am1en måte også, for nettopp det at roingen 
opptrer på skip av en eldre konstruksjon, viser at hele utviklingen av skipsteknologien var 
en gradvis prosess, selv om det å begynne å ro i seg selv må ha vært en, ganske drama
tisk forandring. 

Å si noe presist om det miljø dette skjedde i, er jo ildce så enkelt. Men vi tar vel iall-
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fall ildce feil om vi ser for oss et miljø av aktive, dyktige og udogmatisk kreative sjøfolk 
og båtbyggere, der diskusjonene har vært livlige og forslagene til forbedringer mange. 
Båtbyggingen har også den gang, som alltid senere (og kanskje tidligere), vært en arena 
for original, skapende virksomhet på høyt nivå. 

Følgene av utvildingen i skipsbyggingen berører hele samfum1s- og kultursituasjonen 
i Nord-Europa i romertid og folkevandringstid, og kan her bare antydes på flyktigste vis. 
Men de nye muligheter roingen ga, må snart ha satt fart i utviklingen av skipsskroget. 
Større fartøyer og større fart må ha øket sildcerheten for ferdselen til sjøs, og sildcert også 
reldcevidden. Flere forfattere har pekt på at arkeologiske fulll1, særlig av smyldcer og alll1et 
draktutstyr, tyder på regulære kontakter mellom De britiske øyer og Skandinavia, inldu
sive Norge, fra 400-tallet (f.eks. Slomann 1955; Baldca 1959; 1971; Hines 1993) -noe 
helt alll1et, altså, elll1 det vi fant må ha vært tilfelle i selll1eolittisk tid og bronsealder. Som 
Rieck og Crum1in-Pedersen uttryldcer det: Nordgermanernes skip ble så effektive «at de 
muliggjorde en talstærk indvandring af jyder, angler og saksere i England fra 400-tallet, 
udfald mod frisisk område under den danske konge Hugleikr i 500-tallet og vikingernes 
voldsomme ekspansion over havene i slutningen af 700-tallet» (Rieck og Crumlin-Peder
sen 1988:78). 

Det kan rett og slett se ut til at roingen og de større, mer sjødyktige skip den ga mulig
het for, var det som gjorde en mer regulær fart på Nordsjøen fra Norge mulig i eldre jern
alder. Mens Østersjøen, Skagerrak og norskekysten tidligere hadde vært de største ut
fordringene som ble møtt regelmessig, kunne man nå trøstig legge ut på Nordsjøens 
åpnere hav. 9 

Men roingen og den utvikling som fulgte, fildc etter alt å dønune dramatiske konse
kvenser også i Norden. Den vitenskapelige bearbeidelsen og publiseringen av det spek
takulære våpenofferfulll1et fra ca. 200 e. Kr. fra Illerup Ådal ved Skanderborg på Jylland 
har ført til den oppsiktsveldcende påstand at den velorganiserte hæren hvis utstyr ble ofret 
i mosen, trolig kom fra Den skandinaviske halvøy, ja, høyst salll1synlig fra Vestlandet 
(Ilkjær 1993:374ff). Det smmne er siden også gjort gjeldende for andre fu1m, fortrilll1s
vis datert til omtrent smmne tid (Jensen2003:510ff). 10 Disse hærene var både mmmster
ke og hadde mye utstyr med seg, inklusive hester. Som det har vært påpekt, må de logis
tiske problemene med å transportere alt dette over Skagerrak ha vært formidable (von 
Carnap-Bornheim 1997, som regner seg frem til at 30-40 skip kan ha deltatt i det angrep 
som endte i Illerup Ådal; Lund Hansen kommer til enda høyere tall, Lund Hansen 2002), 
og det ligger nær å anta at de større og bedre roskipene var en forutsetning for de dristi
ge ekspedisjonene til Syd-Skandinavia. At den egentlige varehandelen i strengere for
stand ildce behøver å ha hatt så stort omfang (Clu·istensen 2002), er forsåvidt en armen 
sak, for her handlet det om mye viktigere ting: Krig, seier, gull og ære. Det hendte det 
gilde galt, og at hele ekspedisjonen havnet æreløst i en syddansk itmsjø. Men mange sli
ke ferder må ha vært vellyldcede. Å være med på dem må ha vært selve eventyret for 
unge, båtvante og ærekjære metm på Vestlandet for nesten to tusen år siden. Den økte 
mengde luksusvarer i særlig vestnorske funn fra yngre romertid og folkevandringstid 
viser med all tydelighet at trafildcen bar frukter, der Avaldsnesfunnet fra den senere del 
av 200-tallet bare er det tidlige, strålende toppunkt (Schetelig 1912:53ff). Og det er sik
kert i delll1e smmnenheng vi skal se byggingen av store skipsnaust, som er kjent i et antall 
av minst 250 særlig på Vestlandet og nordover (Rolfsen 1974; sml. B. Myhre 1985; 1997; 
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Ilkjær 1993:376f; von Carnap-Bornheim 1997:23lf; Grinnn 2001; 2002). Mange av dem 
har rommet store skip på godt over Nydamskipets lengde; et naust på Sømme i Sola er 
målt til 37 m (Myln·e 1997: 178). Mange av de største av disse naustene er samtidig de 
eldste, datert nettopp til romertid (anf. arb. Fig. 4, s. 172). De er utbredt fra Lista og nord
over til Nord-Norge, men med et svært markert tyngdepunkt på Nord-Jæren, som Bjørn 
Myln·e viser (anf. arb., fig. 13, s. 179), og det ligger nær å anta at mange av raidene mot 
Syd-Skandinavia kom fra dette strøket. 11 

Vi må allikevel passe oss så vi ildce uten videre slutter fra virkning tilbake til en enkelt 
årsak til alt som skjedde. Vel kan rokunsten ha vært en nødvendig forutsetning for det 
som skjedde med båtenes fremdrift og i neste omgang med sjøfarten, krigstoktene og hele 
kulturen i romertid og senere. Men med slike virkninger må vi sildcert se for oss sterke 
viljer og klare forsett som de dominerende, ja, avgjørende drivkreftene bak begivenhe
tene. Det betyr at roingen etter all sannsynlighet må ha vært en villet endring, enten den 
nå var importert så å si som den var fra kontinentet eller var mer av en oppfinnelse, mer 
eller mindre inspirert av forholdene i Syd-Europa. Roingen var neppe noe som skjedde 
«av seg selv»; den var heller et ledd i aktive bestrebelser på å øke den militære slagkraf
ten til de mektige langs Nordens kyster. 

Det kan tenkes at slike overveielser gir oss en pekepinn om hvor i Norden roingen ble 
tatt i bruk først. Det kan ildce være noen tilfeldighet at krigsbytteofrene i Damnark med 
tegn på vest-skandinavisk opprilmelse for alvor begynte samtidig som byggingen av mari
nebaser i form av store skipsnaust kom i gang på Vestlandet, nærmest umiddelbart i kjøl
vannet av introduksjonen av rodde, og dermed større og raskere fartøyer. Det kan i det hele 
tatt ildce være tvil om at det var høvdingene på Vestlandet som hadde mest å vilme på det 
som skjedde- og som jo tross alt må ha krevd store investeringer både i fartøyer og annet 
utstyr, i tid til opplæring av mannskapene og ildce minst i prestisje og krav til mannska
penes lojalitet. Det meste peker derfor mot Vestlandet som sentrum for begivenhetene. 

Samtidig viser jo alle spor at de overlegne roskipene ganske snart ble tatt i bruk over 
hele Norden. At det teknologisk sett eldste konkrete spor etter roing er å finne på Øst
landet, på Dalbo i Bærum (riktignok nord for Skagerrak og Kattegat), må nærmest 
betraktes som en liten tilfeldighet, betinget av de lokale kunstneriske konvensjoner; det 
var der det fremdeles ble hugget helleristninger. 

Avslutningsvis må vi uten videre kum1e si at roingen føyer seg pent inn i en lang his
torisk reldce av teknologiske nyvinninger som i seg selv kan se enkle, for ildce å si harm
løse ut, men som har fått store virkninger i hendene på folk med ambisjoner og handle
kraft. Derfor er det kanskje ildce for mye sagt at det at nordboene gilde over fra å padle til 
å ro omkring vår tidsregnings begym1else, var en utvikling i skipsteknologien av bortimot 
like stor historisk betydning som ilmføringen av seilet senere skulle bli. 

Etterord 

Taldc til Arne Emil Cln·istensen, Ole Crumlin-Pedersen, Raymond Hejdstrom, Flemming 
Kaul, Cln·istopher Prescott, Gaute Reitan, Elizabeth G. Skjelsvik og Dagfilm Skre for 
kommentarer og am1en god hjel p i forbindelse med de1me artildcelen. Ansvaret for feil og 
mangler forblir allikevel hos forfatteren. 
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Noter 

l. Padleårene fra Tybrind Vig har ellers vakt størst oppsikt på grunn av sin merkelige dekor 
(Andersen 2000). 

2. CalBC, kalibert etter kalibreringsprogrmm11et OxCal v3.8 på grunnlag av 2425±85 BP, T-29. 
3. CalBC, etter OxCal v. 3.8 på grunnlag av 2240±50 (K-5015; Tauber 1988:240). 
4. CalBC/AD etter OxCal v3.8 på grmmlag av 1890±125 BP (Ekrolll988:395; sml. Clu·istensen 

1995). 
5. Hjortspringbåtens padleårer er ca. halvmmen meter lange (Rosenberg 193 7: 89), mens Nydam

båtens årer varierer mellom 2,80 og 3,90 m avhengig av hvor i båten de skulle brukes (Gebiilu· 
2001:35). 

6. Et presist uttrylde for forskjellen mellom den fart som kan oppnås i henholdsvis padling og 
roing kan være at ved de olympiske leker i Atlanta i 1996 var viru1ertiden for kano, toer, l 000 
m, 3.31,87, mens roing, toer uten styrmann ble vunnet på 6.20,09 over 2000 meter, som til
svarer to 1000-metere på 3.10,04 (etter Hvem Hva Hvor 1997 (Oslo: Clu·. Schibsteds Forlag 
AlS), s. 316f). Kanopadlerne holdt dermed en gjennomsnittsfart på 9,17 knop (16,99 km/t), 
mens roerne klarte l 0,23 lmop (18,94 lm1/t) over den dobbelte distansen. Dette gjelder roing 
med en åre pr. roer; det gilde enda fortere for dobbeltscullerne, der hver roer har to årer. Vin
nertiden var 6.16,98, dvs. 3.08,49 pr. 1000 m, eller 10,31 knop (19,10 lm1/t). Kajaldepadlerne 
oppnådde tider omtrent som roerne; toer 1000 m gilde unna på 3.09,19.- Disse prestasjonene 
kan naturligvis ildee uten videre overføres til nordiske jernalderfarkoster, men de viser hva som 
kan oppnås med optimal utrustning og under optimale forhold av padlere og roere. 

7. Forskjellige forhold tyder på at åren kan ha vært sanm1enlignet med en håndflate og vært kalt 
noe slikt som «lo-åre» eller «luv-åre», sml. nynorsk handlove. 

8. En annen indoeuropeisk rot som har vært nevnt i lignende sammenheng, rekonstrueres som 
*sewH-, som av noen finsk-ugriskforskere settes som opphav til roten *suxi- med betydning
en «å ro» i proto-uralsk, det rekonstruerte finsk-ugriske urpråket (f.eks. Sammalahti 
1998:264; og derav Ijas u. trylm.). Et slikt lån med bevart «laryngal» ville være oppsiktsvek
kende nok i seg selv, og blir usannsynlig når det samtidig lmyttes til et skifte i betydning fra 
«anspore, drive, sette i bevegelse», som er den indoeuropeiske rotens betydning i alle 
sanm1enhenger (Lindeman, personlig meddelelse). 

9. Claus von Carnap-Bornheim ser også goternes og herulenes raid på Svartehavet i lys av den 
nye skipstelmologien på 200-tallet (von Carnap-Bornheim 1997:236f). 

l O. Det har riktignok også vært lansert andre forklaringer på disse funnene, slik som at de skulle 
være etterlatenskapene etter overvunne germanske hærstyrker på vei nordover etter tokter på 
kontinetet (Lund Hansen 2002). 

11. Det er verdt å nevne at ordet naust er gammelt, men ildee kjent utenfor vestnordisk. Etymolo
gisk går det tilbake på en indoeuropeisk ordstamme *naw- med betydningen «båt», av eldre 
*neH

2 
w-, «uthulet trestanm1e» og *steH2-, «stå» (Bjorvand og Lindeman 2000:644f), altså «et 

sted for en båt å stå». Den anførte opprinnelsen til ordet for «båt» er nå en ting, men at beteg
nelsen naust har en slik særlig germansk forekomst og opprinnelse rent språklig, nettopp på 
Vestlandet og i Nord-Norge, kan gjøre det nærliggende å knytte ordet nettopp til byggingen av 
båthus for de nye, store, raske og eventyrlige roskipene omla-ing eller like etter vår tidsreg
nings begynnelse i Vest-Norge. 
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Summary 

When the Scandinavians learnt how to rmE 
A technological innovation in early fron Age seafaring. 

The importance of boats to the cultural history of Scandinavia can hardly be overstated, 
and in Norway must extend back to the earliest settlement c. 9500 BC. Archaeological 
finds and other sources, such as rock art pictures, allow the identification of several sta
ges in the development of boatbuilding in Scandinavia already in prehistoric times. This 
concerns many aspects of the boatbuilder's craft, but not least the way the vessels were 
propelled. In the em·Iiest times, boats were paddled. Some time during the Iron Age, 
rowing was introduced, to be followed by the sail in the early Viking Age at the la test, the 
early 9th C. Oseberg ship being the oldest sailing ship actually recovered in Scandinavia. 
The change from o ne way of propelling ships to another must have be en among the more 
significant stages in this development. The present paper is concerned with the shift from 
paddling to rowing, which may have been of equal importance to the introduction of the 
sail in the Viking Age. 

Several mesolithic dugouts and their paddles have been found and dated in Demnark, 
while the em·Iiest Norwegian indications of boats can be found on rock carving pictures 
such as at Slettnes in Finmnark (Fig. l). Dugouts were used during the Late Stone Age 
also. Possibly extended dugouts were used in saltwater conditions. 

Rock art pictures are the main source for boats during the Scandinavian Bronze Age 
(Fig. 2). Probably, the type of ship pictured on the rock art panels was similar to that of 
the 4th C. BC Hjortspring boat from Als, Demnark. A paddle from the late Bronze Age 
has been found at Båsmyr in Vestfold, Norway (Fig. 3, dated to 2425±85 BP, T-29). 

A few archaeological finds seem to demonstrate that there was some contact between 
Norway and Britain during the Bronze Age, but these finds (foremost an early bronze axe 
from Skasvatnet, Klepp, Rogaland and a mace head of Scottish type from Lindås, Møre 
og Romsdal) are so few that they rather emphasize the irregularity of this contact. Appa
rently, regular sea traffic during the Bronze Age was confined to crossing Skagerrak and 
navigating the Baltic and the Norwegian Coast. Crossing Skagerrak with paddled boats 
probably could be done in 17-18 hours, judging from experiments which have been car
ried out in Demnark with a reconstructed replica of the Hjortspring boat (Fig. 4). 

The 4th C AD Nydam boat and some slightly em·lier oarlocks found at Mangersnes in 
Hordaland, Nmway are the em·Iiest remains of rowing vessels preserved in Scandinavia. 
But a rock art picture at Dalbo, Akershus (Dalbo 11/8; Fig. 5) apparently shows a Hjort
spring type bo at being rowed, and thus is the technologically em·Iiest record of rowing in 
Scandinavia (cf. Fig. 6). Careful investigation of the Dal bo ship picures (Fig. 7 -8) reve
als that they were made just during the time of transition from vessels of the Bronze Age 
or Hjortspring type to that of the Nydam ship also present on Migration Period picture 
stones on Gotland (Fig. 9). Several details may reflect the development of in particular 
the stems during that time. This also appears to have been when rowing was first attemp
ted, possibly during the late Pre-Roman Iron age or just around the beginning of our era. 

This was a time when prominent and wealthy leaders appeared in Scandinavia for the 
first time in centuries, and the development of bigger and more efficient ships may have 
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provided them both with a means of power and a stage for display of their might and vir
tue. It is noteworthy that both rowing and, later, sailing, were introduced in Scandinavia 
only much later than in South Europe, testifying to the relative autonomy of the two mari
time regions. But the development of larger, faster and safer vessels may have been a 
necessary prerequisite for negotiating the North Sea, which appears to have happened 
with any regularity only from c. 400 AD. Also, the military expeditions from West Nor
way to South Denmark, which have been claimed to have been the background for such 
spectacular archaeological finds as that of the spoils of an entire invasion army excava
ted in Illerup Ådal in Denmark, could probably only be undertaken when larger and more 
efficient sea transport had become available. At the same time, a number of large boat
houses in Western Norway in alllikelihood show where many of the expedtitions came 
from. These consequences of the increased maritime efficiency testify to the historical 
importance of the introduction of rowing during the Early Iron Age in Scandinavia. 
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Ingunn Marit Røstad 

Båten som symbol i jernalderen 
og j ernalderforslmingen 1 

Skandinavisk jernalder streldcer seg over en periode som deldcer rundt 1500 år, fra 500 
f.Kr. fram til ca l 030/1050 e.Kr. I hele dem1e perioden finner man båtsymbolildc utbredt 
i Skandinavia, men symbolildcen gir seg til dels forskjellig uttryldc og opptrer til ulikt 
tidspunkt, og forskjellige steder i løpet av perioden. Det kan, som jeg vil komme nærmere 
inn på, påpekes visse tendenser når det gjelder båtsymbolets geografiske spredning og 
dets honologiske distribusjonsmønster. Det finnes også enkelte likhetstreldc i forbindelse 
med hvilken kontekst båten opptrer som symbol. Til tross for dette finnes det også åpen
bare forskjeller. Dette gjelder ildce bare det faktum at båtsymbolet, slik det framtrer 
gjennom det arkeologiske materialet, utviser et stort tidsmessig spem1 og romlig avstand, 
men også ved at det finnes ulikheter i den umiddelbare fumliconteksten. Allikevel forkla
res båtsymbolet i arkeologisk forskning ofte ved hjelp av universelle forldaringsmodel
ler, og uavhengig av den bestemte arkeologiske konteksten symbolet inngår i (Næss 
1970: 57, 75; Artelius 1996: 17; Nilsen 1997: 49-50, 102). I det følgende vil jeg forsøke 
å belyse dette problemet ved en gje1momgang av hvordan båtsymbolet ytrer seg i det 
arkeologiske materialet, og symbolets honologiske og geografiske distribusjon i Skan
dinavia. Med bakgrunn i dem1e gjem1omgangen vil jeg problematisere båten som symbol 
i arkeologisk forskning ved å gå mer detalj ert im1 på et av de onu·ådene der man fi1mer 
båtsymbolet, gje1mom å vise hvordan jernalderens båtgraver blir tolket. 

Båtsymbolet i det arkeologiske materialet 

Et symbol kan svært generelt defineres som noe som betegner eller viser til noe mmet. 
Litt mer utfyllende så er et symbol et menings bærende tegn, der sammeru1engen mellom 
form og imiliold er- eller kan være- tilfeldig (Kobylsi_ski 1995: 9; Dommasnes 1998: 
232-233). Symbolets form er med andre ord vesenskilt fra ideimilioldet (Artelius 1996: 
7 med henvisninger). I forhold til hvordan båtsymbolildcen ytrer seg i det arkeologiske 
matrialet, kan man dele dette im1 i 4 hovedkategorier eller manifesteringsformer: 

l) Funn av båter eller båtdeler i myr eller vann 
2) Avbildninger av båter. Dem1e kategorien kan videre im1deles i billedsteiner, 

runesteiner og helleristninger (MiHler-Wille 197 O). 
3) Båtformete steinanlegg. Dette omfatter steinsettinger, steinlegginger og stein

eller hellekister med båtform et grunnriss2 . 

4) Båt graver. 
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Fig. l. Båtavbildning på et rem beslag fi·a Sol berga, Ostergotland, ca 700 e.K1~ Tegning 
Faith-Ell1939. Etter Crumlin-Pedersen 1991:fig.107. 

Kategoriene må forståes som et middel til å systematisere materialet, og ikke absolutte 
avgrensninger. I flere tilfeller fitmer man blandinger av hovedkategoriene. Dette gjelder 
f.eks. båtformete steinanlegg og båtgraver, som i flere tilfeller opptrer sammen (Muller
Wille 1970: 23-24). Det filmes også eksempel på funn av båtdeler i myr som er markert 
med en «grav»røys (Muller-Wille 1970: 114), og båtgraver som er anlagt i myronu·åder 
(Ingstad 1992: 226, 255). Båtsymbolet opptrer i tillegg i andre sammenhenger, med 
avbildninger av båter på bl.a. tekstiler (Ingstad 1992: 247) og beslag (Crumlin-Pedersen 
1991: fig.1 07) (Fig.1 ), og det kan også argumenteres for at formen på enkelte av jernal
derens langhus er båtformete (Kobylsiriski 1988: 186, 1995:11; Andren 1993: 48). Det 
viktige i detme artildcelen er imidlertid ildce å framlegge en fullstendig oversikt over jern
alderens båtsymboler. Hensikten er derimot å gi et generelt bilde av symbolildcens utbre
delse, både når det gjelder båtsymbolets materielle uttryldcsform, dets geografiske og 
kronologiske distribusjon og hvilke arkeologiske kontekster symbolet opptrer i. Jeg har 
derfor begrenset meg til de fire nevnte hovedkategoriene. 

Båter eller båtdeler i myr og vann 

Fmm av båter eller båtdeler i myr eller vmm kjetmes fra Sør-Skandinavia der de konsen
trerer seg til Dam11ark, og langs kysten av Norge. Det er også gjort enkelte futm fra Sve
rige. Dateringer av denne type fmm blir gjort på grunnlag av C14-prøver, ut fra gjen-
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stander som er funnet sammen med båtene, eller på typologisk grunnlag ut fra likhet med 
andre daterte båtfu1m. Et av de mest kjente fu1mene er fra Hjortespring på Sør-Jylland. 
Dette dateres til førromersk jernalder. Flere av de danske futmene dateres imidlertid til 
romertid eller begynnelsen av folkevandringstid, f.eks. funn fra Nydam, Illerup Ådal og 
Vimose. 

Det er også gjort myrfu1m av båter og båtdeler fra Norge. De norske funnene er hoved
sakelig spredt langs kysten fra Sørvestlandet og nordover til Troms. Et fu1m fra Halsnøy 
i Hordaland, er datert til slutten av romersk jernalder, og i Siljan kommune i Telemark er 
et funn av en båt datert til ca 400 e.Kr. (muntlig informasjon fra Knut Paasche, UKM). 
Tyngdepunktet av de norske futmene hører til folkevandringstid, merovingertid og viking
tid. Det mest kjente norske funnet er Kvalsundfunnet, der det ble funnet to båter fra mero
vingertid. Det er også gjort funn av detme typen fra Sverige. Et fum1 fra Orsmosse i Upp
land er C 14-datert til vikingtid (Muller-Wille 1970: 111-117, 188-192). 

Når det gjelder tolkninger av myrfunn, så er det generell enighet om at det overveiende 
dreier seg om offerfu1m. De danske futmene som jeg har nevnt over, tilhører funn som 
karakteriseres som våpenoffringer. I disse fum1ene finner man forruten et svært rikt 
våpenutstyr gjenstander som betegnes som personlig utstyr, og dyrebein. De norske fun
nene skiller seg fra disse ved at det er gjort færre gjenstandsfum1 sammen med båtene 
(Shetelig 1929: 40-50; Muller-Wille 1970: katalog Ill). 

Selve deponeringen av båtene har foregått på mange forskjellige måter. Båtene kan 
være fullstendig opphugget før de er kastet i vannet eller myra, eller de kan ha blitt sun
ket mer eller mindre hele. Kvalsundbåtene var delt i styldcer før de ble gravd ned i en myr, 
og deldcet til av steiner og utgravde masser. I et funn fra Ejsbol i Damnark var båten eller 
skipet brent før naglene ble samlet og deponert. Ut fra funnkonteksten har det vært fore
slått at stoldcebåter som ble funnet ved Vimose og Illerup Ådal ble brukt i offringsser
monier før de ble sunket, altså at de i første omgang har fungert som et rituelt redskap. I 
de fleste tilfeller synes det imidlertid som båten i seg selv er hovedofferet (Rieck 1995: 
127-129). I tillegg til båter og båtdeler er det også gjort funn av ankre og miniatyrbåter i 
myr og vam1. Ankrene blir tolket på lik linje med båtdelene, mens enkelte har hevdet at 
miniatyrbåtene rett og slett kan være mistete barneleker (Muller-Wille 1970: 115-117; 
Rieck 1995: 129). Det er imidlertid gjort fum1 av miniatyrbåter i andre kontekster som 
kan tolkes som rituell deponering (Kobyliiiski 1995: 16), noe som kan tyde på at minia
tyrene også hører inn under jernalderens båtoffringer (Fig. 2). Muligheten må allikevel 
holdes åpen for at enkelte av båtdelene som er funnet i myrer er plassert der som ledd i 

Fig. 2. lvfiniatyrbåter av gull fra Norsfimnet, detalj etter Mt'iller 1897: fig 233. 
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en bearbeidingsprosess, og for preservering. Slike metoder er kjent fra nyere tid på Vest
landet. Dette gjelder spesielt for grovt tilhuggete styld<er av kjøler og forstavner (Muller
Wille 1970: 115; Rieck 1995: 126). 

Avbildninger av båter 

Når det gjelder avbildninger av båter, finnes det enkelte helleristninger som dateres til 
førromersk jernalder og romertid. Disse blir som regel ildce skilt ut som en egen gruppe, 
men behandles sammen med bronsealderens helleristninger. Jeg har derfor vurdert det 
som for omfattende å gå i1111 på distribusjonen av dette materialet, men jeg vil vise til 
Sogm1es 1987, Østmo 1992 og 2003. Det filmes også enkelte helleristninger av båter fra 
overgangen romertid/folkevandringstid fra Norge, f.eks. fra Kål·stad i Sogn og Fjordane 
og Roskar i Møre og Romsdal (Muller-Wille 1970: 120-121, 194). Kårstadristningen 
dateres ut fra en runei1111skrift til yngre romertid, eller tidlig folkevandringstid. Et premiss 
for dateringen er at det er relativ samtidighet mellom tegn og runer. Liv Helga Dommas
nes ( 199 8: 2 73-2 7 6) knytter båtristningene og runei1111skriften fra Kår stad til etnisk mar
kering, og mener disse kan forståes som signalisering av et folks rettigheter til området. 
Kårstadristningene har også blitt tillagt et symbolsk religiøst innhold og blitt forldart på 
bakgrunn av nordisk mytologi, eller vært tolket som del av en kult som går tilbake til 
bronsealderens helleristninger (Dommasnes 1998: 274). I tillegg til helleristningene fin
nes det i dette tidsrommet også andre avbildninger av båter. Fra Austrheim i Sogn og Fjor
dane har man på en gravhaug fra ca 400 e.Kr. en gravstøtte med en båtristning. På en 
steinkiste i en kvinnegrav fra Smiss på Gotland er det også fmmet en ristning av skip. 
Denne dateres til ca 300 e.Kr. (MiHler-Wille 1970: 121-122). 

De fleste avbildninger av båter fra folkevandringstid og utover fordeler seg på to 
grupper: 

l) Gotlandske billedsteiner 
2) Runesteiner. 

De gotlandske billedsteinene kmm11er som navnet tilsier, så godt som uteluldæne fra Got
land. Steinene kan deles ilm i 4 perioder. De smm11enfaller omtrentlig med folkevan
dringstid, merovingertid og vikingtid, pluss en siste periode fra ca l 000-1100 e.Kr 
(Andren 1993: 35-36). Bilder av båter filmes på steiner fra de tre første av disse perio
dene. De mest komplekse framstillingene er på vikingtidssteinene. På disse forekommer 
skip utstyrt med seil og mam1skap. Sanunen med skipene fim1es krigsscener, opptog med 
vogner, dyr, bevæpnede ryttere og kvitmer med drildcehorn (Muller-Wille 1970: 120-123; 
Andrenl993: 34-36, 39). 

Billedsteinene fra de to eldste periodene er gravsteiner, mens de fra vikingtid ild<e er 
funnet i forbindelse med graver. Når det gjelder disse steinenes funksjon, har Anders 
Andren (1993) pekt på hvordan de er plassert mellom dyrket mark og utmarksonu·åder. 
Andren knytter plasseringen opp mot norrøn mytologi, og det skillet som filmes i det nor
røne makrokosmos mellom Midgard og Utgard, og dikotomiene: kultur-natur og liv-død. 
Båtbildene på steinene settes i forbindelse med norrøne myter, og steinenes utbredelses
mønster tas til i1mtekt for at billedsteinene har smrune funksjon som vikingtidens båtgra-

34 



\ 

L__ =~--JJOO~m 

J 
~ 
~~ 

~ 

\ 

• riclurn llone 
oullido Gollond 

~ Region wllh bool graves or 
ship-lormed slono 1ellings 

-------·--·--··-------..J 
Fig. 3. Distribusjon av billedsteiner i forhold til båtgraver/båtformete steinanlegg, etter 
Andren 199 3: fig. 4. 

35 



ver. Dette fordi det er komplementær distribusjon mellom båtgraver/skipsettinger og bil
ledsteiner (Andren 1993: 36-46) (Fig. 3). 

De fleste runesteinene med bilder av båter eller skip er fmmet i Midt- og Sør-Sverige, 
og Danmark. Spesielt mange er det fra Uppland i Øst-Sverige. Runesteiner med båtbil
der utgjør relativt få av det samlede antall runesteiner, bare ca 30 av totalt 3000 steiner. 
De aller fleste stann11er fra 900- og l 000-tallet. Smm11en med båtbildene finner man både 
enkle ornamenter og komplekse scener. Runeinnskriftene går stort sett på hvem som har 
reist steinen til minne om hvem. Det finnes derfor vanligvis ildce noe direkte forhold 
mellom steinenes ilmskrifter og de framstillingene av skip man finner på dem. I noen til
feller fi1mes det allikevel en tydelig sammenheng: På en stein fra Sverige står det (fritt 
oversatt) at «Gudbjørn reiste steinen etter sin far Gudmar, som står i skipets stavn, og som 
ligger begravd i vest, der han døde». Fra innskriftene synes det ldart at runesteinene ofte 
representerer minnesmerker over døde personer. Hvordan man skal tolke framstillingene 
av skipene i dem1e sann11enhengen, er derimot mer omdiskutert. Det har blitt foreslått at 
skipene står for yrke eller tittel til den avdøde, og at de altså har en profan betydning. Men 
skipene er også blitt tillagt religiøs betydning. De komplekse scenene blir i noen tilfeller 
knyttet opp til norrøn mytologi. Skipene er også forklart som uttryldc for en dødsreise, og 
som uttryldc for en fruktbarhetskult (MiHler-Wille 1970: 120-121, 123-125). 

Båtformete steinanlegg 

Båtformete steinanlegg fra jernalderen ligger vanligvis i kyststrøk eller langs større 
vmmårer i i1mlandet (Artelius 1996: 35-36). Det er foretatt relativt få arkeologiske under
søkelser av slike anlegg, men ut fra de undersøkelser som er gje1momført, framgår det at 
det vanligvis dreier seg om gravmi1mer (Fig. 4). Dette ste1m11er også med den funksjonen 
enkelte båtformete steinanlegg tilskrives i runei1mskrifter fra yngre jernalder, som min
nesmerker over avdøde (MiHler-Wille 1970: 13-14, 22; Artelius 1996: 17). Enkelte utgra
vinger har imidlertid komplisert oppfatningen av anleggenes bruksområde: I ett og sam
me anlegg er det gjort fmm av 5 ildsteder og 26 brmmgroper med bemester av forskjellige 
dyr og av me1meske som er osteologisk bestemt som mann. Anlegget omfattet også såkal
te «gravgaven> som kunne dateres til både folkevandringstid, merovingertid og vikingtid. 
Gjenstandene lå spredt over hele flaten, og kmme ildce knyttes til bestemte brmmgroper. 
De var heller ildce typiske for periodenes mmmsgraver. Dette og lignende tilfeller kan 
tyde på at enkelte anlegg har hatt funksjoner utover å fungere som gravmilmer. Litt uspe
sifikt settes dette av enkelte forskere i sanm1enheng med såkalte «kultiske handlingen> 
(MiHler-Wille 1970: 23), men forklares også som tingplasser eller steder av «offentlig 
karakter» (Schonback 1980: 120; Artelius 1996: 22). Det finnes båtformete steinanlegg 
der det ildce har vært mulig å påvise tilhørende graver, og disse blir ofte tolket som keno
tafer (Muller-Wille 1970: 23). 

Dateringene av anleggene foretas hovedsakelig ut fra det som defineres som anleggets 
primærgrav, eller ut fra datering av den helhetlige konteksten til enkeltanlegget eller grav
feltet. I noen tilfeller blir det foretatt en indirekte datering ut fra lild1et i utforming med 
tidligere daterte anlegg eller fra topografisk beliggenhet (MiHler-Wille 1970: 14; Artelius 
1996: 35). Det kronologiske spredningsmønsteret viser at de fleste av de tidligste anleg-
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Fig. 4. Båtformet steinsetting ved Istrehågan, Vestfold med gravlegging Cl4-datert til 
450 630 e.f(J: (Skjelsvik 2000). Foto: Elizabeth Skjelsvik, Universitetets kulturhistoris
ke musee1~ UiO. 

gene konm1er fra Sør-Skandinavia. I førromersk jernalder har man båtformete stein- og 
hellekister. Disse er gravd ned i undergrunnen, og opptrer enten alene, eller i nær fm·bin
delse med båtformete steinanlegg fra bronsealder. Samtidig anlegges også sekundære, 
ubrente graver i båtformete steinanlegg fra bronsealder. I romersk jernalder er det påvist 
lignende anlegg av båtformete steinkister og steinlegginger (Fig. 5). De fleste anleggene 
fra de1me tidligste delen av jernalderen er flatmarksgraver, og det virker ildce som «over
jordiske» båtformete steinanlegg ble bygget i disse periodene (Muller-Wille 1970: 14, 
18-19; Artelius 1996: 35, 64). Langt de fleste av jernalderens båtfonnete steinanlegg til
hører imidlertid tidsrommet fra folkevandringstid til vikingtid, med størst utbredelse i 

Fig. 5. Båtformet steinanlegg fra Mølen, etter lvfarstrander 19 7 6: fig. 9. 
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vikingtid (Muller-Wille 1970: 14, 19). Disse båtformete steinanleggene er hovedsakelig 
av typen skipsettinger, dvs. reiste bautasteiner. I denne delen av jernalderen filmes de 
konsentrert rundt Malaren i Sverige, og ellers generelt langs sør- og vestkysten av Sveri
ge og Norge, og i Damnark. Anleggene kan opptre alene, flere smmnen, tilhøre større 
gravfelt, eller dam1e egne felt. Ofte finnes de i forbindelse med store gravhauger fra bron
sealderen eller eldre jernalder (Muller-Wille 1970: 19-20, 142; Artelius 1996: 35-36). 

Gravene i båtformete steinanlegg omfatter både voksne og barn, menn og kvilmer, og 
både brente og ubrente graver. Det fim1es en viss tendens til lokal og kronologisk varia
sjon: Flere av gravene fra Gotland i førromersk jernalder er ubrente, noe som skiller de 
ut i et lokalt perspektiv, da kremering er normen i denne perioden (Artelius 1996: 117). 
Vikingtids gravene fra Sverige er derimot stort sett branngraver. Generelt er enkelt utstyr
te branngraver den mest vanlige begravningsformen man fim1er i forbindelse med båt
formete steinanlegg (Muller-Wille 1970: 22-23). 

Båtgraver 

Den siste av hovedkategoriene er båtgraver. Det jeg her mener med båtgraver, er graver 
hvor det er n.1m1et spor etter båter, større skip eller båtdeler, uavhengig av om båten ilm
går som del av selve gravkonstruksjonen eller ildce (se også Næss 1970: 60-62; Crumlin
Pedersen 1991: 97; Nilsen 1997: 11). Båtgrav-fenomenet representerer ingen enhetlig 
skildc, men kan heller forstås som variasjoner over et tema, der fellesnevneren er selve 
båtens tilstedeværelse i graven (Næss 1970: 62; Crumlin-Pedersen 1995: 93). Båtgraver 
kan være branngraver, der enten båten eller den avdøde eller begge deler er brent, eller 
ubrente graver. Den avdøde kan være plassert i båten eller under båten, ved at båten er 
hvelvet over graven eller plassert med kjølen ned oppå graven. Videre kan den dødelig
ge i et kanuner inne i båten eller under båten, eller båten kan være plassert ved siden av 
den avdøde. Noen ganger er det bare deler av båter som im1går i gravmi1met, eller båter 
som er delvis ødlagte eller ildce-funksjonelle (Næss 1970: 62-65; Schonback 1980: 108-
110; Kobyliiiski 1988: 188; Crumlin-Pedersen 1995: 92-93). Det kan forekomme båtfor
mete steinlegginger i bum1en av enkelte båtgraver (Crumlin-Pedersen 1991: 101). Også 
den utvendige formen på graver som i1meholder båter er forskjellig: Det kan dreie seg om 
både gravhauger og flatmarksgraver, eller båten kan være gravd halveis ned slik at kun 
stavnene stildcer opp (Myhre 1975: 19). Enkelte båtgraver er funnet i1me i skipsettinger. 
Utformingen av båtgraven viser i noen tilfeller bestemte geografiske og kronologiske dis
tribusjonsmønstre, men det fi1mes allikevel flere eksempler på at båtgraver er svært for
skjellig utformet i1men en og sanune gravplass og periode. Båtgraver kan ligge alene eller 
flere smm11en på felt. Både kvi1mer og mem1 er gravlagt i båtgraver (MiHler-Wille 1970: 
143-146), og i noen tilfeller også barn. Sistnevnte forekonm1er som regel sann11en med 
en eller flere voksne. Et mulig mmtak er en grav fra Kaupang (Blindheim og Heyerdahl
Larsen 1995: 113). Det filmes også her både kronologiske og geografiske forskjeller, noe 
jeg vil konn11e nærmere im1 på under. 

De tidligste båtgravene konsentrerer seg hovedsakelig til Sør-Skandinavia. Disse date
res til romersk jernalder (Miiller-Wille 1995: 101, 104). Blant de aller tidligste er gravene 
fra Slusegård-gravfeltet på Bornholm, hvor det er funnet 43 båtgraver. Alle disse er 
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ubrente, men de fleste båtene er stoldcbåter, som det ville 
være vanskelig å påvise i branngraver (Crumlin-Pedersen 
1991: 97-99, 1995: 87). Gravene tilhører både kvim1er og 
menn, men ingen barn. Ole Crumlin-Pedersen tar dette til 
inntekt for at båtene representerer en status som kun voks
ne kan oppnå, og dette er blitt satt i forbindelse med utø
velse av kult. Med andre ord er de begravde representan
ter for et presteskap (Crumlin-Pedersen 1991: 219, 1995: 
91, 94). Fra folkevandringstid, merovingertid og vikingtid 
fim1er man hovedtyngden av båtgravene utbredt litt leng
re nord, med tettest utbredelse i Uppland i Øst-Sverige og 
langs kysten av Norge, hvor de finnes helt nord til Troms. 
Antall båtgraver øker sterkt i løpet av merovingertid og 
spesielt i vikingtid (Muller-Wille 1970: 142; Schonback 
1983: 124, 126). 

I alle periodene man har båtgraver, finnes det både rikt 
og enkelt utstyrte graver (Muller-Wille 1970: 142-146; 
Crumlin-Pedersen 1995: 92-93). Fra rundt overgangen til 
merovingertid kmm11er det allikevel itm noe som virker 
som et nytt element. Da får man båtgraver som kan karak
teriseres som spesielt rikt utstyrt. I merovingertid fm·bin
des denne type båtgraver gjerne med gravplassene ved 
Vendel og Valsgarde i Uppland, men man har også et 
eksempel fra Storhaug på Karmøy. Storhaug er dessuten 
den første skandinaviske skipsgraven (Opedahl 1998: 65; 
Solberg 2000: 203). I vikingtid forbindes denne typen 
graver først og fremst med Oseberg- og Gokstadfunnet. 
Vendel og Vals garde tilhører imidlertid et ganske spesielt 
mm·åde rundt Malat·en, der man finner en reldce såkalte 
båtgravfelt fra merovingertid og vikingtid. I dette området 
finnes det felt der båtgraver er forbeholdt enten kvim1er 
eller menn (Næss 1970: 65; Varenius 1995: 37-38). På 
Vendel og Valsgarde er det menn som er gravlagt i båt
gravene, og som har fått med seg bl.a. en svært rik våpe
nutrustning. På Tuna i Badelunda er det derimot kvinner 
som er begravd i eller under båter. (Fig. 6). Flere av båt
gravfeltene ligger i nærheten av Tuna-gårder, og dette 
skiller også området ut som noe spesielt. Tuna-gårdene er 
blitt tolket som administrative og kulturelle sentre, som 
im1går i organiseringen av kongemakten til Ynglingedy
nastiet i gamla Uppsala (Schonback 1980: 117, 122, 
1994b: 150-156). Fig. 6. Rekonstruksjon av 

båtgrav fi·a Tuna i Badehm
da, etter Schonbiick 1994a: 
fig. 63. 
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Kort oppsummering av båtsymbolild\:ens utbredelse 

Hvis man ser samlet på distribusjonen av de 4 kategoriene, framgår det at båtsymbolik
kens kjerneområde i begy1melsen av jernalderen finnes i Sør-Skandinavia, mens man fra 
folkevandringstid og utover får en større utbredelse også lengre nord (se også Muller
Wille 1970: 142-143, 1995: 104). Et annet mønster er at det skjer en intensivering av 
symbolbruken fra begynnelsen av folkevandringstid, med en stadig økende forekomst 
utover i merovingertid, og med en topp i vikingtid. Selv om båtsymbolet som vist over 
framtrer på forskjellige måter i det arkeologiske materialet, finnes det allikevel enkelte 
fellestreldc når det gjelder hvilken kontekst symbolet opptrer i. Generelt kan man si at 
både båtgraver og båtformete steinanlegg inngår som del av gravminner. Det samme gjel
der for mange avbildninger av båter: Hoveddelen av båtbildene fra romertid, folkevan
dringstid, merovingertid og vikingtid er funnet på gravstøtter eller i forbindelse med gra
ver. Runesteiner er som nevnt tolket som minnesteiner, og gotlandske billedsteiner som 
en lokal variant av båtgravskildcen (Schonback 1980: 121; Andren 1993: 36-46). Når det 
gjelder fellestreldc mellom båter i myrfunn og gravrelaterte båter, kan, som nevnt tidli
gere, båten være deldcet med steinhauger i begge typer funn. Jeg har også vært inne på 
en mmen «overlapping» mellom kategoriene: Det fi1mes enkelte båtgraver som er anlagt 
i myrområder. I begge tilfeller fim1er man dessuten deler av- eller intensjonelt ødelagte 
-båter og gjenstander. I både grav- og myrfu1m blir det funnet spor etter dyreofringer 
(Ingstad 1992: 255-256; Kobylit1ski 1995: 16). Flere av dyreartene filmes igjen avbildet 
sammen med båtbildene på billed- og runesteiner. Det blir også ofte framhevet at man i 
de mer komplekse billedframstillingene fi·a yngre jernalder finner gjenstander som fore
konu11er i periodens rikest utstyrte båtgraver, f.eks. vogner, våpen, og ride- og drildceut
styr (f. eks. Andren 1993: 45-46; Ellmers 1995: 170). 

Det finnes altså enkelte felles treldc når det gjelder i hvilken sammenheng båtsymbo
let fim1es, og hvordan symbolet manifesteres i det arkeologiske materialet. Spørsmålet er 
om man på grmmlag av dette kan slutte at båten symboliserer det samme i hele den peri
oden symbolildcen er utbredt, eller ommeningsilmholdet i det hele tatt kan forklares uav
hengig av den umiddelbare sosiale konteksten. Hvor fruktbart er det å postulere et kon
stant meningsimlhold som er løsrevet fra den sosiale virkeligheten symbolet im1går i? 
Hvordan man svarer på dette må sees i sanunenheng med hva man har som forsknings
objekt. Tore Artelius (1996) har hevdet at bronsealderens båtsymboler har et religiøst, 
arketypisk meningsim1hold som må holdes atskilt fra hvordan symbolet blir brukt i en 
sosial sanunenheng. Den arketypiske ideen ligger implisitt i det faktum at man benytter 
seg av symbolet, mens symbolets forskjellige manifesteringsformer beste1m11es av den 
sosiale konteksten. Gjennom tolkninger av de betydninger som er blitt tilskrevet båtsym
bolet, og hvordan disse har endret seg over tid, har man mulighet til å undersøke sam
fulmsmessige forandringsprossesser (Artelius 1996:10-12, 18). Jeg vil komme tilbake til 
dette avslutningsvis, men først vil jeg presentere hovedtreldcene i tollminger av båtgrav
skildcen fra jernalderen. 
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Båten som symbol i arkeologisk forskning 

Når det gjelder hvilken symbolsk funksjon og hvilket symbolsk meningsinnhold man har 
tillagt båten i skandinavisk jernalderforskning, kan dette illustreres mer utdypende ved 
forskningen rundt fenomenet båtgraver. For det første kan man skille mellom tolkninger 
av båten som et religiøst symbol, og der det symbolske meningsinnholdet framstår av ren 
profan karakter. Som eksempel på den siste retningen blir f.eks. båtens viktige funksjon 
i forbindelse med handel og kommunikasjon holdt fram. Båten representerer da den 
avdødes, eller familien til den dødes sosiale rolle i samfunnet (Kobylinski 1995: 17-18). 
Båten settes videre i forbindelse med alliansepolitildc, der den har vært viktig i kommu
nikasjon, ved f.eks. inngifte- og gavebytte mellom slekter eller herskere i fjerntliggende 
strøk (Arwill-Nordbladh 1998: 220-227; Opedahl1998: 142-145, 170-171). Den er også 
forklart ved at den symboliserer en aktiv rolle i handel. Vikingtidige båtgraver fra Kau
pang blir f.eks. tolket som graver til såkalte «farbønden> som driver handelsvirksomhet 
på stedet (Blindheim 1981: 113). Også gravene rundt Malarområdet i merovinger- og 
vikingtid har blitt forklart ut fra en profan synsvinkel. Her har man satt gravene i fm·bin
delse med kontroll over jernutvinning og viktige transport- og ferdselsårer (Schonback 
1994a: 128). Ofte blir båten tolket som en gravgave på lik linje med andre bruksgjen
stander som er lagt ned i graven (Næss 1970: 75; Vinsrygg 1979: 66; Helgen 1982: 61). 
Et kjent eksempel på dette er tolkningen av Osebergskipet som Osebergdronningens pri
vate lystfartøy (Brøgger et al1917: 341). Båten blir også forklart ut fra at den har vært 
viktig i gårdens økonomi, for bl.a. fiske, frakt og kommunikasjon (Nilsen 1997:95, 99-
100). Båtgraver fra nordvestlandet i yngre jernalder er dessuten satt i forbindelse med 
sjøslag, som er kjent fra sagalitteraturen (Helgen 1982: 71). Båtens praktiske funksjon 
som kiste eller deksel, bålved eller rett og slett for frakt av den avdøde til begravelses
plassen, blir også understreket i dem1e retningen (Blindheim 1981: 113; Nilsen 1997: 28, 
100). 

Når det gjelder tolkninger der båten blir tillagt et religiøst symbolsk meningsinnhold 
eller funksjon, er det hovedsakelig fire forklaringsmodeller som utpeker seg: Båten kan 
sies å symbolisere: 

l) overfart til dødsrike 
2) f1uktbarhetskult 
3) kommunikasjon med et guddommelig aspekt og transendens nærvær 
4) en kosmologi der skipet har en viktig funksjon i opprettholdelse og 

videreføring av verdensordningen (Artelius 1996: 18). 

Når det gjelder båtsymboler i førromerskjernalder, som helleristninger, båtformete stein
anlegg og myrofferfum1, har det kanskje først og fremst blitt fokusert på det kosmologis
ke aspektet. I lild1et med bronsealderens båtsymbolildc blir denne periodens båtsymboler 
ofte knyttet opp mot en kosmologi der sol og vann er sentrale komponenter. Dette gjøres 
bl.a. på grum1lag av analogier med egyptisk mytologi. Egyptisk og/eller gresk mytologi 
har også vært bestemmende for tolkninger av dem1e periodens båtsymboler som transen
dens guddommelig nærvær, fruktbarhetskult eller som dødsreise (Muller-Wille 1970: 
120, 149; Artelius 1996: 13, 119-120). 

Båtsymboler fra begynnelsen av romersk jerna l der og utover - og nå vil jeg igjen hol-
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de meg til tolkninger av båtgraver - blir derimot oftere tolket på bakgrunn av norrøn 
mytologi. Dette gjelder for alle de vanligste tolkningene, enten man ser båten som sym
bolsk uttryldc for en dødsreise, et kosmologisk ordnende element, eller som uttryldc for 
en frukbarhetskult. Dødsreisesymbolet, der skipet frakter den døde til et dødsrike, er kan
skje en av de vanligste tolkningene (Artelius 1996: 119; Nilsen 1997: 27-28, 49), men det 
fim1es forskjellige oppfatninger når det gjelder hvem som fraktes i disse båtene og hvor 
ferden går. En tolkning er at den døde er en kriger som er utstyrt for en reise til Valhall. 
Et problem i denne sammenhengen er hvem kvinnene som er gravlagt i båter er, da det 
ildce finnes noe i norrøn mytologi som tyder på at kvinner kommer til Valhall (Crumlin
Pedersen 1995: 94). Andren (1993: 47) løser dette ved å foreslå at kvinner i båt symbo
liserer valkyrier, som i følge norrøn mytologi henter døde krigere på slagmarken. Valky
rier har dessuten adgang til Valhall, der de skjenker øl til krigerne. Andre invendinger 
som blir brukt mot Valhall-teorien, er at det ildce finnes belegg for at reisen foregår over 
vann, og at den ildce forklarer båtgraver uten våpenutstyr ( Crumlin-Pedersen 1991 : 218). 
Det er imidlertid ildce bare Valhall som blir framholdt som reisemål for de som er grav
lagt i båt. Et annet dødsrike i norrøn mytologi er Hel. Guden Balder som gravlegges i et 
skip, kmmner i følge myten til Hel (Schjødt 1995: 23). 

Båten som del av kosmologien eller verdensordningen, blir tolket ut fra det mytologiske 
skipet Naglfar. Naglfar har en viktig funksjon ved Ragnarok, da det skal frakte Jotner 
over til menneskenes og gudenes verden (Røthe 1994: 60-61; Kobyli1iski 1995: 15; 
Schjødt 1995: 22-23). Den tolkningen som har fått størst tilslutning de siste årene, er 
imidlertid tolkningen av båten som uttryldc for en fi·ukbarhetskult (Nilsen 1997: 49). 
Denne tolkningen er basert på den norrøne mytologiens fruktbarhetsguder Njord, Frey og 
Frøya. Den romerske historikeren Tacitus fortelling fra det første århundret e.Kr., om en 
germansk stamme i Nordsjø- eller Østersjø-området som dyrker fruktbarhetsgudinnen 
Nerthus, er også sentral i denne sammenhengen. Nerthus har i følge Tacitus skipet som 
symbol. Nerthus og Njord er etymologisk sett det samme navnet, noe som kan tyde på at 
det finnes en forbindelse mellom dem. Også guden Njord er forbundet med båtsymbolet. 
Han bor nemlig på Noatun, som betyr skipstun. Frøy, som er Njords sønn, symboliseres 
gjennom skipet sitt, Skibladner. Fruktbarhetsgudinnen Frøya er Frøys kvinnelige mot
styldce. Dette gudeparet blir gjerne sett på som en yngre utgave av en opprinnelig kult 
rundt gudeparet Njord og Nerthus (Crumlin-Pedersen 1991: 219, 1995: 95-96; Røthe 
1994: 59-60, 62-63; Schonback 1994a: 128; Kobyli1iski 1995: 16). Enkelte hevder at 
båten symboliserer at den begravde er tilknyttet en kult rundt disse fruktbarhetsgudene. 
Både Slusegårdsfeltets båtgraver (Crumlin-Pedersen 1991, 1995), kvinnegravene fra 
Tuna i Badelunda (Schonback 1994a: 128, 1994b: 152-153), og Osebergfunnet (Ingstad 
1992: 254; Røthe 1994) er tolket på dem1e måten. 

Det har også vært argumentert for et mer indirekte forhold mellom den eller de per
sonene som er gravlagt i båt, og båtens symbolske rolle som fruktbarhetssymbol. Dette 
gjelder f.eks. for koblingen mellom Ynglinge- og Skjoldungedynastienes opprinnelses
myter og båtgravskildcens utbredelse. Begge disse dynastiene gjorde hevd på å stamme 
fra fruktbarhetsguder. Ynglingedynastiet skulle være nedkommet fra Frøy (Schonback 
1980: 122; Crumlin-Pedersen 1995: 96). Bengt Schonback (1980, 1994a og b) setter på 
bakgrmm av dette båt gravene fra Malarområdet i forbindelse med Y nglingedynastiets 
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oppkomst og etablering som kongemakt i dette området. Båtgravene symboliserer dynas
tiets sakrale opprinnelse, men er også et uttryldc for den nære forbindelsen som finnes 
mellom kongemakten og utøvelse av kult i dette tidsronm1et. Kulten im1går i legitimering 
avYnglingeættens makt (Schonback 1980: 122, 1994a: 124-126, 1994b: 153-156). Lig
nende koblinger har også vært sentrale i tolkninger av de norske skips gravene fra viking
tiden. Diskusjon en rundt disse gravene har i stor grad dreid seg om hvilke medlemmer av 
ætten som man ut fra Ynglingatal og Ynglingesagaen, kan si ligger begravet i gravene 
(Myhre 1965: 86-87, 1992: 18-50, 258-266, 1994: 84; Ingstad 1992: 224-229; Opedahl 
1998: 31-37). Både gravkmmnere i båtgraver og båtgraver i gravhauger har dessuten blitt 
satt i forbindelse med haugboforestillingen i norrøn mytologi (Muller-Wille 1970: 147; 
Nilsen 1997: 49). Haugbo betyr at forfedrene og -mødrene bodde i gravhauger, og de 
levende kunne ofre til og få hjelp av de døde (Steinsland 1997: 98-100). Den døde bor 
i følge denne tolkningen i kmm11eret eller i skipet, som ofte er deldcet av en haug (Koby
liriski 1995: 15; Dmmnasnes 1998: 257). Haugboforestillingen kan kobles til den nære 
smm11enheng som fim1es mellom fruktbarhets- og dødskult (Muller-Wille 1970: 120), en 
forbindelse som gjenspeiles i norrøne myter og mytologi (Steinsland 1997: 122, 141; 
Dommasnes 1998: 240). 

Båtsymbol, kontekst og samfunn 

Denne gjennomgangen av hvordan man har tolket båtgraver og båtsymboler er en svært 
skjematisk og forenklet oversikt. Man kan finne flere av tolkningene kombinert hos en 
og samme forsker. Et generelt problem rundt forskningen av båtgraver er allikevel, som 
nevnt innledningsvis, at skipet ofte betraktes og behandles som et singulært aktivt sym
bol, dvs. at man forsøker å isolere en hovefunksjon og symbolsk betydning (Næss 1970: 
57, 75; Artelius 1996: 17-18, 119). Spesielt gjelder dette tolkninger av båten som et reli
giøst symbol, der båten isoleres og tas ut av sin kontekst (Næss 1970: 67). Kanskje skyl
des dette at man hovedsakelig har konsentrert seg om symbolet som en manifestering av 
et arketypisk ideinnhold når man har behandlet båtens religiøse betydning, enten dette er 
forldart ved henvisning til et norrøn/germansk eller gresk/egyptisk panteon. I løpet av de 
senere år kan man allikevel peke på visse tendenser som bryter med dette tolkningsmøn
steret. I flere nyere tolkninger blir det i større grad em1 tidligere tatt hensyn til båtgraven 
som en helhet, og hvordan denne im1går i en bestemt historisk kontekst (f.eks. Carver 
1995; Opedahl 1998). Sett i lys av den påvirkningen fra sosiologisk forskning faget har 
vært gjenstand for de siste 10-15 år, når det gjelder teorier om gjensidig strukturering 
mellom materiell kultur og sosial praksis (Olsen 1997:166, 210), tyder kanskje dette på 
at tiden er blitt moden for å stille nye spørsmål om båtgraver og andre båtsymboler. I tråd 
med denne teoretiske vinklingen vil båten som symbol ildce forklares isolert fra sam
fum1sstrukturen, fordi man mener at symbolets betydning nettopp bestemmes gjem1om 
den dynamildcen og gjensidige påvirkningen som fim1es mellom sosial handling og mate
riell kultur. Båtgraver og andre båtsymboler kan ut fra dette ståstedet sies å være skapt på 
grunnlag av spesielle forhold i samfunnet, ut fra bestemte forutsetninger og hensikter. 
Gjennom å være meningsbærende skaper de samtidig muligheter og/eller begrensninger 
for metmeskelig handling. Slik vil det materialiserte symbolet kunne virke tilbake på 
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samfunnet og strukturere dette. Båtgraven kan, som et ledd i et kollektivt rituale, utfor
skes som et strukturelt prinsipp, dvs. som et aspekt ved organiseringen av et samfunn som 
bidrar til å forme og gjenforme samfunnet (Giddens 1993: 17, 180-185). Frands Hers
chend (1997) har vist gje1mom en sammenstilling av en båtgrav fra Valsgarde og et sam
tidig langhus, at det finnes klare strukturelle fellestreld<. mellom oppbyggningen av hus 
og grav. Han forklarer dette ut fra samtidige sosiale strukturer og praksiser, der livet i den 
aristokratiske hallen er det viktigste konstituerende prinsippet. Båtgraven er i følge Hers
chend (1997: 51-59) en formalisering av den samtidige oppfatningen av virkeligheten. 
Ser man båtgraven ut fra prinsippet om gjensidig strukturerering, kan man (ved en grov 
forenkling for eksemplets skyld) treldæ tolkningen videre og si at båtgraven (og hallen) 
med sin utforming i dette tilfellet virker bekreftende og opprettholdende på den m·isto
kratiske samfunnsformen. 

Ved å skifte fokuset fra båten som et endimensjonalt og singulært symbol, der man 
enten ensidig framstiller symbolets ild<.e-religiøse betydning eller kun vektlegger det reli
giøse, arketypiske meningsilmholdet, til å integrere symbolets kontekst ved å studere 
hvordan båtsymboler inngår i et gjensidig påvirkningsforhold mellom sosiale strukturer 
og praksiser, kan man tilføre forskningen rundt båten som symbol i jernalderen noe nytt 
og få fram nye aspekter ved symbolet. Jernalderen deldær, som nevnt innledningsvis, et 
svært langt tidrom. Samfunnsforholdene er i løpet av dette tidso111111et stadig skiftende. 
Båtsymbolet finnes utbredt i områder som ligger langt fra hverandre på mange måter, 
både i tid og rom, og ild<.e minst når det gjelder sosial og historisk kontekst. Gjennom
gangen av de ulike tolkningsvinklingene over har vist at selv om det finnes visse felles
treld<. når det gjelder hvilken sa111111enheng båtsymbolet opptrer i jernalderen, så er båten 
et komplekst symbol med et mangetydig innhold. Båtsymbolets kompleksitet med hen
syn til hvilket aspekt som aktiveres og hvilken manifesteringsform symbolet får, kan for
klares ut fra den bestemte sosiale konteksten symbolet ilmgår i, og gjennom den dyna
mild<.en som finnes mellom symbol og samfunn. 

Noter 

1 Artildcelen bygger på et foredrag som ble holdt i forbindelse med hovedfagseksamen i nordisk 
arkeologi, 200 l. 

2 Jeg vil omtale disse samlet som båtformete steinanlegg, men spesifisere hvilket type anlegg det 
er snaldc om der det faller naturlig. 
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Summary 

Baat symbals in the Scandinavian Iran Age and in Iran Age research 

Throughout the Scandinavian Iron Age the symbol of the bo at emerges in different sha
pes and in different social contexts. During a period of about 1500 years the symbol appe
ars at different times in connection with burial rites and ritual offerings, and is found as 
a motive for rock carvings and on picture stones. In spite of the fact that the symbol 
belongs to various social contexts, is spread in a vast geographical area, and is distribu
ted in a very long span of time, one has traditionally applied universal models of expla
nation in dealing with it, without taking into consideration the symbol's specific archa
eological surroundings. The bo at symbol has because of this often been interpreted as a 
one dimensional and singular symbol by isolating particular aspects of its religious or 
profane con tent. This especially applies when it emnes to interpretations of the symbol 's 
religiaus significance, where it often has been given an archetypal religious content. 
In archaeological Iron Age research, there is a division between how one has approached 
boat symbolism in the first and latter part of the period. There has been a tendency to 
focus upon the casmalagical aspect ofboat symbols belonging to the first part of the iron 
age, such as rock carvings, stone settings in the shape of a bo at and boat offerings in bogs. 
This has also been a cmm11on way to explain boat symbolism in Branze Age contexts, 
where Egyptian or Greek mythology has been central to the interpretation of the religi
ous meaning of the symbol. However, for interpretations of bo at symbols from the latter 
part of the Iron Age, it has been more common to turn to Norse mythology, whether one 
understands the boat as symbolizing a journey after death, a cosmological organizing ele
ment or transcendent divine presence, or ascribes the symbol to a fertility cult. This dis
tinction in how one has interpreted the symbol may be attributed to separate traditions 
within the discipline. A geographical and chronological survey of boat symbolism shows 
that there is cantinuity in the use of the symbol from the Bronze Age and throughout the 
Iron Age. However, this does not necessarily mean continuity when it comes to the cul
tural meaning of the symbol. 

During the last l O - 15 years, archaeological research has been influenced by sociolo
gical theories that stress the dynamic and mutual relationship between material culture l 
social structure and social practice. Accm·ding to such theories the meaning of symbols 
is defined and continually reproduced through a dual relationship between social practi
ce and material culture. From this point ofview the symbol of the boat cannot be explai
ned without taking its immediate surroundings into consideration, because the meaning 
of symbols depends on distinct social conditions in the society that generates the use of 
that particular symbol. As part of the structure, the materialized symbol constrains and 
enables further action, and is both the medium and outcome of social practice. By inte
grating the social con text of the bo at symbol and studying how it is part of a mutual rela
tionship between social structure and practices, new and ex c i ting aspects of the symbol 
are brought into light. 
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Bjørn Myhre 

Borregravfeltet som historislc arenal 

Historikeren Claus Krag har gjetmom sine arbeider om ynglingeætta og Ynglingesagaen 
forandret en nesten 800 år gammel historisk tradisjon om Viken i vikingtid- en tradisjon 
som har vært levende siden Snorre Sturluson skrev Heimsla-ingla omkring 1230, og som 
har påvirket norske arkeologer og historikere helt fram til våre dager (Krag 1990, 1991a
b, 1995). For arkeologer som skriver historie på grmmlag av materiell kultur, har Snorres 
fortellinger om ynglingeætta i Vestfold vært en hovedkilde til å forstå og tolke de mange 
store gravminnene fra merovingertid og vikingtid som fins der (Myhre 1992:18 og 258, 
Gansum 1995, 1997, Østmo 1997). Dersom vi aksepterer Krags revisjon av historien i 
denne tidsperioden, hvordan skal vi da forstå konsentrasjonen av store og rikt utstyrte 
gravhauger i Oslofjordområdet, det gamle Viken? Spørsmålet angår i høy grad gravfeltet 
på Borre i Horten hvor vi finner den største samlingen av storhauger som kjennes i Skan
dinavia, og som er blitt kalt ynglingeættas gravplass og Norges rikes vugge? 

Nicolay Nicolaysen finner et vikingskip og ynglingeættas gravplass 

Det er nå 150 år siden den første storhaugen ble utgravd på Borre. Vinteren 1852 ble den 
ødelagt av veivesenets folk som brukte den som grustak i forbindelse med veibygging. 
Det var tele i bald<:en, og for å komme inn til frostfri sand ilme i haugen grov de en tun
nell inn mot sentrum, der de snart støtte på en rikt utstyrt vikingtids grav som var plassert 
ombord i et skip. Arbeidet stoppet heldigvis opp fordi tunnellen raste smmnen, og kort 
tid etter foretok antikvar Nicolay Nicolaysen fra den nystiftete «Foreningen til norske for
tidsmindesmærkers bevaring» en etterundersøkelse av haugresten (Myhre og Gansum 
2003). 

Han kjente godt til den nye utgaven av Snorre Sturlusons Heimsla-ingla som var utgitt 
av Jacob Aall bare 14 år tidligere (1838), der Johannes Flintoes detaljerte tegning av 
gravfeltet var publisert. (Fig. l). Under illustrasjonen står det skrevet: «Kongerne Eis
teins, Halfdan Milde og Matildes med fleres Gravhøie i Borre på Vestfold». Nicolaysen 
var derfor forberedt på at dette kum1e være grava til en av de kjente ynglingekongene 
(1854:30ff.). 

IYnglingesagaen gjengir Snorre kvadet Ynglingatal som han hevder var diktet av skal
den Tj odolf av Kvine for den mektige kong Ragnvald med tilnavnet «den hedershøye». 
Kvadet nevner at fem av Ragnvalds forfedre var gravlagt i Vestfold, og at gravplassen til 
en av dem, Halvdan Øysteinsson med tilnavnet «den Milde og Matille», er på Borre. 
Snorre skriver selv i Ynglingesagaen at også Halvdans far, kong Øystein Fret, ble grav-
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Fig. l. Johannes Flintoes tegning av Borrehaugene. Han har stått ved landeveien på top
pen av Raet, trolig nær tunet på Nordre Voll. Haug l med sldpsgrava ses øverst i sla·å
ningen, mens haug 4 ligger lengst til venstre. Tegningen er første gang offentliggjort i 
Jacob Aalls utgave av Heimsla·ingla i 1838. Originalen oppbevares på Nasjonalgalleriet. 

lagt på Borre, mens det i kvadet bare står at han ligger under steinrøys «på raets kant, der 
hvor iskald Vadla-elv går i vågen hos gøtske konge». 

Nicolaysen oppdaget at gravfeltet besto av 9 mektige gravhauger som er mellom 32 og 
45 mi diameter og 5-7 m høye, to store gravrøyser og en samling mindre hauger. Han 
fildc hjel p av I. R. Daae til å lage et utmerket kart som har vært grum1laget for all seinere 
forståelse av gravfeltet, noe som framgår av sammenlikningen med kartene fra 1973 og 
1992 (Fig. 2, 3 og 8). Det var haug l (a på Daaes kart) som Nicolaysen var kommet for 
å ettergrave. Haugen er seinere utslettet, men hvordan den så ut framgår av Flintoes teg
ning fra 1838, der den ligger øverst i skråningen (Fig. l og 4). 

Sakfører F. Kjerulfved Horten Verft fildc høre om fmmet, og da han var interessert i den 
lokale forhistorien, betalte han veiarbeiderne en premie for hver gjenstand de tok vare på. 
Disse funnene ble seinere overlevert Nicolaysen, og de finnes fortsatt på Universitetets 
Oldsaksamling i Oslo. Kjerulf assisterte også under Nicolaysens utgravning med opplys
ninger om funnforholdene, og taldcet være disse to personers im1sats har vi relativt god 
kunnskap om dette første funnet av en vikingskipsgrav (Myhre & Gansum 2003). 

En del skipsnagler lå fortsatt i i opprinnelig posisjon, og ut fra deres utbredelse men
te Nicolaysen at et minst 17 m langt skip var blitt plassert i en forsenking i undergrum1en 
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Fig. 2. Det eldste kartet over grcnfeltet. Det er laget av I. R. Daae i 1852 i forbindelse 
med N Nicolaysens utgravning av haug l. En annen utgave av kartet er publisert av 
Nicolaysen i 1854. Merk at Nicolaysen betegnet gravhaugene med bokstave1; mens de i 
denne artikkelen er nummerert. 

sentralt i haugen. Den døde var muligens kremert, og hans brente bein gravlagt i en jern
kjel i skipets midtparti. Både i og utenfor skipet fantes et rikt gravutstyr som enda er del
vis bevart. Her skal bare nevnes et valdcert dekorert sele- og bisselutstyr (Fig. 5), stig
bøyler til tre personer, en ridesal og en slede eller en vogn av tre, våpenutrustning og 
jerngryter. En hest med sal og bissel var plassert på en side av skipet, mens en hest og en 
hund lå på motsatt side. Utenfor skipet fant de knokler av en tredje hest som arbeiderne 
mente hadde stått oppreist. Dette minner om utrustningen fra Oseberg- og Gokstadgra
vene, og vi må tenke oss at de opprim1elige gravgavene fra Borre har vært like praktful
le og mangfoldige. Blant de bevarte gjenstandene lå også skår av et sjelden glassbeger 
som er laget i Sør England eller i det frankiske mm·ådet (Evison 1982, Nasman 1986:68). 
I 1852 ble slike glass datert til 700-tallet, og Nicolaysen mente derfor at grava måtte være 
fra siste del av dette århundret (1862-66:179). 

Gjenstandene fra dette viktige funnet har vært gjenstand for mye diskusjon i løpet av 
de 150 årene som er gått siden Nicolaysens utgravning. Ornamentildcen på de forgylte 
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3 Haugnummer 
m Utgravingsområde 

Fig. 3. Aslak Liestøl sitt kart over grmfeltet i 1973. Utgravningssjakterfi·a 1990 er inn
tegnet. I 1991 ble flere hustufter og kokegroper avdekket mellom haug l og hustuft l. To 
store gravrøyser som her er nummerert l O og 11, har seinere av spesielle grunner fått 
nummer 32 og 33 (sml. fig. 8). 

52 



Fig. 4. Spor av haug l i kornet på åkeren utenfor inngangen til nasjonalparken. Etter 
Nicolaysens ettergravning av restene etter skipsgrava i 1852 ble haugen utjevnet. FlJifo
to tatt av Per Hernæs 25. mai 1988. 

bronsebeslagene til bissel- og seleutstyret tilhører en utviklet fase av den framherskende 
stilen i Nord-Europa i midtre del av vikingtid, og som i ettertid er blitt kalt «Borrestil». 
Stilen dateres nå til perioden 850-950 e.Kr., og det er allment akseptert at Borre-gjen
standene må være fra ca 900 (Hougen 1934, Blindheim 1954, Fuglesang 1992, Skibsted 
Klæsøe 1997). (Fig. 6). Denne typologisk og stilistisk baserte dateringen er nylig støttet 
av den dendrokronologiske dateringen til 900-905 av Gokstadfunnet som ilmeholder flere 
av de samme gjenstandstypene som på Borre (Bonde & Christensen 1993, Bonde 1994). 

Nicolaysen foretok også en mindre prøvegravning i en av de andre storhaugene (nr. 4 
på kartet Fig. 8). Han mente at plasseringen av dem1e haugen stemte overens med Yng
lingatals beskrivelse av kong Øystein Frets gravsted «på raets kant der hvor iskald Vad
la-elv går i vågen», og det var derfor viktig å avdeldce grava til dem1e historiske perso
nen. Det var en skuffelse for han at bare fant «nogle ganske få stumper af ubrænte 
dyreben (af hester) og kulstøv mellom sanden». I innberetningen som ble publisert i 
1854, traldc han likevel den konklusjon at «de nævnte vestfoldske kongers grave maa 
være at søge her, og endelig og bestemt at haugen f (nr. 4) maa være den, som blev opkas
tet over kong Eystein» (Nicolaysen 1854:32). 

Denne slutningen baserte han på Ynglingatal og Y nglingesagaen i Heimskringla 
(Aall1838), men han må også ha funnet støtte hos historikeren P. A. Munch som i august 
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Fig. 5. Tegning av forgylte bronsebeslag som ble fimnet i haug l i 1852. De har opp
rinnelig vært festet til hode laget for en hest og er dekorert i Borres til som har fått nav
net etter dette fimnet. Gjengitt etter ML'iller- Wille 1986. 
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Fig. 6. Tegning av trestykke med forgylte bronsebeslag der noen er formet som dyreho
de7~ mens andre er dekorert med båndfletninga Det kan være rester av draget til en sle
de eller vogn som har tilhørt grava i haug l. Gjengitt etter Miiller- Wille 1986. 
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1852, bare 3 måneder etter Nicolaysens utgravning, utga Det Norske Folks Historie, Bind 
l. Her skriver Munch (1852:379) at både kong Halvdan og kong Øystein er hauglagt på 
Borre. Dermed var «sannheten» om Ynglingættas gravplass på Borre fastlagt gjennom tre 
autorative publikasjoner: SnmTes HeimslaAingla, Munchs nye norgeshistorie og Nicolay
sens arkeologiske dokumentasjon. 

Professor A. W. Brøgger gjør Borre til et nasjonalt symbol 

Denne treenighetens konklusjon var nesten enerådende i Norge helt fram til 1990. En av 
grunnene til dette er den store innsatsen til arkeologen professor A. W Brøgger i perioden 
mellom 1915 og 1950. Hans tiltredelsesforelesning etter at han var blitt utnevnt til pro
fessor i arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1915, omhandlet «Borrefundet og Vestfold
kongernes graver». En utvidet utgave av forelesningen ble trykt i Videnskapsselskapets 
SlaAifter 1916. Han bygde da på en ny undersøkelse av gravfeltet og gjenstandene fra 
Nicolaysens utgravning, og han diskuterte sine konldusjoner i forhold til en ny utgave av 
HeimslaAingla som var blitt utgitt ved professor Gustav Storm i 1899 (Hødnebø 1994:79). 
Brøgger (1916:34) la også stor vekt på Storms egen forskning over emnet. 

På ny kum1e Snorre, arkeologen og historikeren samarbeide og slå fast en historisk 
sannhet. Brøggers konldusjon vakte stor interesse, det var nasjonsbyggingens tid like 
etter 1905, og landet trengte en rik historie og imponerende materielle spor etter fordums 
storhet. Gravfeltet på Borre og Ynglingeætta passet perfekt ilm i dette bildet. Siden har 
vi alle lært Snm·res og Brøggers historie på skolen og i lærebøker: Borre og Vestfold var 
utgangspunletet for ynglingeætta og for Harald Hårfagres rikssamling. Til tross for Krags 
og andre historikeres revisjon på 1990-tallet er historien så god at den fortsatt er vanske
lig å utrydde av folks bevissthet. 

Brøgger var en dyktig formidler og inspirator, og han maktet å reise midler og støtte 
til at Norges første nasjonalpark ble etablert på Borre i 1932. I dag ligger nesten hele 
gravfeltet im1hegnet og beskyttet fra omverden av et «solid vestfoldsk stengjerde», som 
det står i protokollen til nasjonalparkens tilsynskomite. Dette ldarte Brøgger ved hjelp av 
en annen stor nasjonsbygger, industrireiseren Sam Eyde. Noen år tidligere hadde Eyde 
kjøpt gården Søndre Voll der halve gravfeltet ligger, og han ga en del av sin eiendom til 
nasjonalparken på betingelse av at Staten avsatte en tilsvarende stor del av Prestegården. 
Dette gilde Kirkedepartementet med på i 1927. Sam Eyde ligger i dag begravet i et godt 
synlig mi1mesmerke på Borre kirkegård, like ovenfor gravfeltet. 

Nasjonalparken ble åpnet av kong Haakon 7. under et stort arrangement i 1932, der 
Brøgger holdt en sprudlende tale hvor han gilde langt utenfor de historiske og arkeolo
giske kildene. Han plasserte ildee bare kong Øystein Fret og kong Halvdan den Milde og 
Matille i sine respektive gravhauger, men også flere av de vestfoldske ynglingekongene. 
Norges storhetstid ble framhevd, og han tralde linjer fra Borre til Harald Hårfagres riks
samling og til dagens norske stat (Brøgger 1932). 
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Nasjonal Samling tar kontroll over Borre 1940-1944 

I sin tale omtalte Brøgger nasjonalparken som Rikshagen, et begrep som kunne brukes i 
1932, men som bare noen få år etter ble stigmatisert. Hvert år fra 1935 til 1944 holdt 
Nasjonal Samling med Vidkun Quisling i spissen partiets årlige, store pinsemøte i par
ken, med særlig stor oppslutning i de første krigsårene. Han brukte Brøggers taler og 
publikasjoner som utgangspunkt, men traldc linjene videre fra gravhaugene og ynglinge
kongene til «det nye Norge» som NS og han selv skulle bygge. 

Særlig i 1942 var franm1øtet og begeistringen stor, slik det framgår av en illustrasjon 
i Aftenposten 26. mai, der Quisling står på talerstolen med den midtre storhaugen (nr. 6) 
som bakgrmm (Fig. 7). I Aftenpostens reportasje heter det bl.a. «Stevnet ble holdt i den 
herlige nasjonalparken med kongsgravene Borre med sin historie fra vår storhetstid. I 
denne eng skaptes rikstanken. Fra Vestfold utgildc Norges samling. På dette fagre sted, 
foran en av kongsgravene med dens lyse bjerker og mørke eketrær, under solkorsbanne
ret, holder Vidkun Quisling de taler som står sommerkepeler i Nasjonal Samlings histo
rie». Fra Gudbrand Lundes tale siteres det følgende: «På historisk grum1 som vi nu står 
på, ligger nogen av dem som gilde foran oss. Det var forfedrene til Harald Hårfagre de 
som muliggjorde at vi fildc et Norge. I oss bor en del av deres tanker og drø11m1er. Vi skal 
knytte båndet med vår tidligere storhetstid og videreføre våre store høvdingers verk» 
(sitert etter Nordenborg Myhre 1994: 132). 

Det er ildce et langt sprang mellom formuleringer som dette og Brøggers tale ved 
åpningen av nasjonalparken bare 10 år tidligere. Den store forskjellen var den nye ideo-

Fig. 7. Nasjonal Samling holdt hver pinse mellom 19 3 5 og 1944 store mønstringer i Bor
re Nasjonalpark. Her er det 7. pinsemøtet gjengitt i en tegning som ble t1yldæt i Aften
posten 26. mai 1942. Vidkun Quisling står på talerstolen foran haug 6. Gjengitt etter 
Nordenborg Myhre 1994. 
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logien som Borre nå ble satt im1 i. Mytene om Borre ble nå brukt av Quisling som pro
paganda for han selv og partiet, for å underbygge og legitimere hans drøm om et nytt og 
annerledes Norge (Nordenborg Myhre 1994:91, Thoresen 1994). 

I de nærmeste årene etter 1945 var interessen for Borre gravfelt minimal. Det var van
skelig å gjenoppta det følelsesmessige engasjementet fra før Ia·igen etter at Nasjonal 
Samling hadde ødelagt mye av den opprim1elige meningen med nasjonalparken, som var 
å bruke forhistorien til å skape en nasjonal identitet. Fortsatt preget nazistenes mentale 
overtakelse av arenaen ste1m1ingen ilmenfor parkens murer. Det var knapt med midler til 
rydding av kratt og busker, gravfeltet grodde langsomt igjen, og bare stevneplassen og 
turstiene ble holdt åpne og frie for vegetasjon (Blindheim 1954). Men parken ble på ny 
sentrum for 17. mai feiringen i Borre og Horten. Den ble leid ut til arrangementer og 
stevner og Snorres og Brøggers historie gjengis i den offisielle presentasjonsbrosjyren 
(Oset 1967). Utover på 1960- og 1970-tallet ble diskusjonen om ynglingeættas gravplas
ser forsiktig tatt opp igjen av arkeologer og historikere (Gunnes 1976:81, Johansen 1976, 
Løken 1977:79, Ingstad 1982, Mm·strander 1976, 1986). 

Borreprosjektet 1988-1992 

I 1988 fildc Universitetets Oldsaksamling en stor donasjon til et forskningsprosjekt på 
Borre, og feltarbeidet fortsatte fram til 1992. Målet var å undersøke gravfeltets kronolo
gi og dets kulturelle, økonomiske og politiske bakgrum1, men vi hadde også SnmTes, 
Nicolaysens og Brøggers historier om ynglingeætta i Vestfold med oss i bakhodet. Det 
merkelige skjedde at under utgravningens gang forsvant den gamle historietradisjonen 
bokstavelig talt mellom hendene våre. Vi begynte undersøkelsene med Snorres 750 år 
gamle historiefortolkning som utgangspunkt, men da feltarbeidet var avsluttet befant vi 
oss i et helt annet paradigme som følge av Claus Krags revisjon av historien (I(l·ag 1989, 
1990, 199la-b). 

Før vi forsøker å skrive inn prosjektets forskningsresultater i den nye fortolkningen av 
de skriftlige kildene, skal vi kort presentere noen viktige konklusjoner som er av betyd
ning for Borrehaugenes plass i historien: 

Gravfeltets geografi er blitt klarere etter at et nytt kart er laget (Fig. 8). Siden 1916 
hadde det pågått en diskusjon om den nøyaktige plasseringen av enkelte av de storhau
gene som Nicolaysen kartla. Særlig hadde det vært problematisk å kartfeste beliggenhe
ten til haug l og 2 som ble fjernet på 1800-tallet. Det er nå klarlagt at haug l med restene 
av den rike skips grava lå på jordet vest for ilmgangen til nasjonalparken, mens bmmlaget 
av haug 2 fortsatt befilmer seg like innenfor porten (Myhre og Gansum 2003). Dette 
ste1m11er helt overens med det kartet Aslak Liestøl laget i 1973. Hans inntegning av de 
gjenværende gravhaugene er også i hovedsak riktig, men det har nå lyldces å justere stør
relse og utbredelse av grøftene rundt haugene, og plasseringen av småhauger som er så 
lave at de bare kan ses når vegetasjonen er ryddet. Sett i sammenheng med mindre prø
vegravninger i og omkring noen av haugene er forholdene nå lagt bedre til rette for å for
stå gravfeltets geografiske utvikling og historie. 

Det er fortsatt er en svald1et at det fins for få absolutte dateringer, men vi kan med sik
kerhet si at gravplassen ble bruk i en mye lengre tidsperiode enn tidligere antatt. Små-
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Fig. 8. Et nytt kart over grmfeltet ble laget av Universitetets Oldsaksamlings Borrepro
sjekt i 1992. Her er fotgrøfler og passasjer inn til haugsidene inntegnet. Haugene 5, 6, 
7 og 8 er fullstendig omgitt av grøfteT~ noe som sannsynligvis også har forekommet 
omla·ing haug l. Bare en lav ytre kant ligger igjen av haug 2, og det er ikke synlige spor 
etter fotgrøfl. 
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Fig. 9. Foto av haug 6med grøft og plyndringssjakt sett fin haug 5. Foto ved Bjørn Myhre. 

haugenes form og fordeling i landskapet kan tyde på at det oppri1melig har ligget ett eller 
to små gårdsgravfelt innenfor nasjonalparken, ett langs den nordre terrassekanten mellom 
og delvis under storhaugene 3 og 4, og ett lengst sør i parken (omkring haugene 10-31). 
Slike små gravplasser nær stranda finner vi på flere andre gårder langs den nordre del av 
Raet, blant am1et på Vestmanrød l km lenger sør der en mellomstor gravhaug er datert til 
tida omkring Kristi fødsel (Jerpåsen 1996:87). Kanskje er også noen av småhaugene i 
parken fra romertid-folkevandringstid. 

Omkring 600 bygges de første storhaugene. De foreløbig eldste C-14 dateringene 
konm1er fra haug 6 og 7, henholdsvis 560-770 og 580-690 (Fig. 9 -11) og (Fig. 12 -14)2

. 

Det er også disse som har de mest fullstendige fotgrøftene og regelmessig plasserte bru
er inn til haugene. To trekullprøver fra haug 3 har gitt gjennomsnittsverdien 730-890 (BP 
1211+-45, B-51040/41). Også fra haug 9 (Fig. 15) kommer en svært tidlig datering, men 
det er uavklart om prøven kommer fra en branngrav eller et kullag eldre en haugen (250-
530, mest sannsynlig fra 320-470. BP 1660+-70, T-3809). 

Den yngste sikkert påviste begravelsen er skipsgrava fra ca 900 som Nicolaysen 
undersøkte i haug l, men gjenstander fra en ryttergrav som ble funnet i en storhaug på 
Borre, omkring 1870, konu11er muligens fra haug 2. En stigbøyle fra de1me grava er fra 
siste halvdel av 900-årene, kanskje 950-975 (C.l2256-60. Rygh 1886). Det er også påvist 
små hustufter, kokegroper og kulturlag i øvre kant av gravfeltet, kanskje spor etter akti
viteter i forbindelse med gravlegging og ritualer på gravplassen gjem1om en lang tidspe
riode som er C-14 datert til mellom 600-660 og 980-1160 (T-10242/43/45/46 og Tua-
452). Haug l er bygd over en del av dette bebyggelsesområdet (Mylu·e og Gansum 2003). 
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Fig. l O. Plantegning av haug 6 med grøft og 3 godt bevarte passasjer inn til haugfoten. 
En fjerde passasje mot øst har rast ut i grøfta, og bare svake spor er synlig. En dyp plyn
dringssjakt er ført inn til sentrum fra nord, og massene herfiYt er dels kastet ut over haug
sidene, dels deponert i grøftene. En utgravningssjakt og to prøvehull er inntegnet (6 A-C). 
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Fig. Il. C-14 datering av 
trekullprøve T-8842 fra 
brannlaget under haug 6. 
Den er med 68,2 % sann
synlighet datert til 560-
770 e.K1~ Kilde: Laborato
riet for Radiologisk 
datering ved Universitetet 
i Trondheim. 
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Fig. 12. Foto av haug 7 fra sø1: I forgrunnen ser vi masser fi·a den dype plyndringssjak
ta, som var kastet ut i grøfta og deponert over et tynt gytje lag som var avsatt under vann. 
En C-14 prøve av gytje laget er datert til 7 80-1160 e. K1: med 68,2 % sannsynlighet (se 
fig. 14). Haugbrottet må ha foregått kort tid etter at dette laget var avsatt. Øverst i plyn
dringsmassene let trekull og brente bein fin en branngrav i sentrum av haugen. To tre
kul/prøver er samlet datert til 580-690 e.f(l: med 68,2 %sannsynlighet (se fig. 13). Foto: 
Universitetets Oldsaksamling. 
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e.K1: Kilde : Laboratori
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ring ved Universitetet i 
Trondheim. 



Store deler av skråningen, fra Prestegården på toppen av Raet til strandkanten, har vært 
åkerland før storhaugenes tid, og i allefall haug 6 og 7 er bygd direkte på åpen åke1jord 
(Myhre 1992). 

Det er fortsatt uklart hvor langt fram i tid det bygges nye storhauger på Borre. Tids
perioden mellom ca 600 og en gang på 800-tallet er relativt bra dokumentert, mens de tre 
yngste begravelsene kan ha vært innsatt som sekundærgraver i eldre storhauger. Det gjel
der en grav fra 800-tallet i haug 9, skipsgrava fra ca 900 i haug l og restene av rytter
grava fra 950-975 som muligens kommer fra haug 2. Det synes å være felles for stor
haugene at de opprinnelig er bygd over enkle branngraver, mens de antatt tre antatt yngre 
sekundærgravene har vært rikt utrustet med kjøre- og rytterutstyr. I haug l var det i til
legg satt inn et sleip. Tolkningen av de tre yngste gravene som sekundært innsatt er ildce 
sildcert dokumentert, og må foreløbig betraktes som en hypotese. 

Det er påvist tydelige spor etter haugbrott i alle de bevarte storhaugene. Dette framgår 
også av Nicolaysens beskrivelse fra 1852 og av Daaes samtidige kart. Haug l var som 
nevnt ødelagt da Nicolaysen kom til Borre, og heller ildce utgravningen i 1989 kunne 
påvise sikre spor etter haugbrott. Brøggers antakelse (1916: 18) om at også skips grava i 
haug l var brutt, synes likevel rimelig. For lang tid tilbake er det altså gjennomført stor
stilte utgravninger i storhaugene, og fra de dype sjaktene er jordmasser og rester av de 
opprinnelige brmmbegravelsene kastet ut over haugsidene og ned i fotgrøftene som omgir 
haugene. Ved et heldig tilfelle har det vært mulig å tidfeste et tynt gytjelag under plyn
dringsmasser i grøfta omkring haug 7 til 780-1160, mest sam1synlig 820-1040 e. Kr. (BP 
1065+-100, Ua-1555). Laget har vært avsatt på bunnen av stående vmm i grøfta, og det 
må ha gått kort tid mellom avsetningen og overlagringen. Nærmere er det foreløbig dess
verre ildce mulig å datere dette haugbrottet, men både i Oseberghaugen, Gokstadhaugen 
og en skipsgrav på Karmøy har det vært mulig å påvise at slike haugbrott ble foretatt nok
så kort tid etter gravleggelsene som er datert til henholdsvis 834, 900-905 og 880-970, 
mest sannsynlig omkring 950 (Bonde & Christensen 1993, Bonde 1994:141, Christensen 
1998:220, Opedall998:74). Vi må derfor være åpne for den tanke at storhaugene på Bor
re ble brutt mens gravfeltet enda var i bruk, kanskje til ulik tid gjem1om bruksperioden. 
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Fig. 14. C-14 datering 
av tynt gytjelag under 
plyndringsmasser 
utkastet fra sentrum av 
haug 7 (Ua-1555). Prø
ven er med 68,2 % 
sannsynlighet datert til 
7 80-1160 e. K1~ (mest 
sannsynlig 820-1040 e. 
K1:). Haugbrottet må ha 
slqedd kort tid ette1på. 
Kilde: Laboratoriet for 
Radiologisk datering 
ved Universitetet 
Trondheim. 
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På detme bakgrum1en er det mulig å skissere en faseitmdeling av gravfeltets historie, 
men det er få kronologiske holdepunkter og derfor mange usildcerhetsfaktorer. Personlig 
holder jeg alternativ l som mest sam1synlig, men det kreves omfattende undersøkelser for 
å k01m11e fram til sikrere resultater: 
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Alternativ l. 
Fase l. Gårdsgravfeltenes tid 
Fase 2. De store jordhaugenes tid 
Fase 3. Sekundærgravenes tid 
Fase 4. Haugbrottenes tid 

Alternativ 2. 
Fase l. Gårdsgravfeltenes tid 
Fase 2. De store j ordhaugenes tid 
Fase 3. Haugbrottenes tid 

Kr.f. - 500-tallet 
500-tallet- 800-tallet 
800-tallet- 900-tallet 
800-tallet- l 000-tallet 

Kr.f. - 500-tallet 
500-tallet 900-tallet 
800-tallet- 1000-tallet 



Fig. 15. Foto av haug 9, den såkalte Spellemannshaugen, med Borre kirke på toppen av 
Raet i bakgrunnen. Nasjonalparken med de øvrige gravhaugene ligger til høyre utenfor 
bildet. En C-14 prøve fra et brann lag på bunnen av haugen er datert til 2 50-53 O e. K1~, 
mest sannsynlig fi·a 320-470 e.K1~ (T-3809). Det er uavklart om brann laget stammer fi·a 
en brann grav. Fragmenter av en rangle av jern fi·a 800-tallet som er fimnet i haugen, kan 
være rester av en sekundærgrav. Foto: Universitetets Oldsaksamling. 

En grundig analyse av kulturlandskapets utvikling, har vist at det skjedde store endring
er i vegetasjon, åkerbruk og landskaps bruk mellom 400 og 700 e.Kr., samtidig med at de 
første storhaugene ble bygd (Høeg 1990, 1992, Jerpåsen 1996). I denne perioden opptrer 
gran og bøk for første gang, og det er interessant at på dette tidspunktet må vi til Dan
mark for å fi1me de nærmeste bøkeskogene. Det meste av Raet mellom Åsgårdstrand og 
Horten var nå dyrket mark, og en rimelig tolkning er at vi må se denne jordbruksek
spansjonen i sanunenheng med framveksten av et maktsenter på Borre, kanskje et stor-
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hushold eller et jordegods med underlagte leilendinger på gårdene omkring (Myhre 
2002:181ff). Storhaugene ogjordbrukssporene vitner om at maktkonsentrasjonen holdes 
oppe gj e1mom minst 3-400 år. 

Den nye historiske scenen 

Ingen av disse nye opplysningene om Borre-gravfeltets historie motsier den gamle histo
rien om ynglingeætta i Vestfold. De store gravhaugene er bygd over en lang tidsperiode 
som stemmer overens med levetida og antatt dødsår for alle de seks generasjonene av 
ynglingeherskere som Heimsla·ingla forteller om (Fig.16). Dateringsmessig sett er det 
også mulig at medlemmer av et eldre herskerdynasti i Vestfold, som Snorre hevder kong 
Øystein Fret giftet seg im1 i, kan være gravlagt på Borre. I Ynglingesagaen omtaler han 
nemlig en kong Agnarr og hans sønn kong Eirik som skulle ha hersket i Vestfold før yng
lingekongene overtok makten. Var det kanskje denne kongsslekta som etablerte det før
ste jordegodset, ledet jordbruksekspansjonen på Raet og bygde de første storhaugene på 
det gamle gårdsgravfeltet? 

Men dersom Ynglinga tal er en lærd konstruksjon fra 11 00-tallet, og Heimsla·inglas Yng
lingesaga og Halvdan Svartes saga er en 1200-talls historie, i hvilken politisk situasjon skal 
vi da im1skrive de nye arkeologiske resultatene av Borre-prosjektets undersøkelser? 

Helt siden den kritiske sagavurderingen tok til omkring 1900 er det ingen historikere 
som har ment at de tidlige kongene Agnarr og Eirik kan betraktes som historiske perso
ner. I følge Krags historiefortolkning er det mulig at noen herskere av ynglingeætt opp
rinnelig kan ha hørt hjemme i de indre østlands bygdene, siden 11 00-talls sagaer omtaler 
dem som Opplandskonger (in mon tan is) (Krag 1991: 159-161 ). Det er derfor lite saml
synlig at Øystein Fret, Halvdan den Milde og Matille eller Gudrød den Gjæve er gravlagt 
på Borre. Men Krag åpner for den mulighet at de to siste kongene som nevnes i Yng
lingatal- Olav Geirstad-alv og Ragnvald den Hedershøye- kan ha vært historiske per
soner som hersket i Vestfold. Opprilmelig skal de ildce ha tilhørt ynglingeætta, men en 
vestfoldsk kongsætt som omkring 1200 ble koblet im1 på den prestisjefulle ynglingetra
disjonen (Krag 1991: 185). Dersom vi skal driste oss til å tidfeste deres levetid, må det ha 
vært en gang mellom 850 og 900, det vil si i Borre-gravfeltets siste fase. Siden skipsgra
va i haug l må være anlagt omkring 900, kan den teoretisk sett ha tilhørt kong Ragnvald 
som i Ynglingatals siste vers omtales som skipstyrer eller vognfører. 

Halvdan Svartes tilknytning til ynglingegenealogien er svært usildcer, og han er kan
skje ingen historisk person i det hele tatt. En mulighet er at han hersket et sted på Opp
landene eller i Sogn (Krag 1993:39, Pesch 1997). Det er også stor usildcerhet knyttet til 
tradisjonen om at han var Harald Hårfagres far, slik Snorre hevdet. Sammenhengen 
mellom Harald Hårfagre og Vestfold er også avvist. I stede framholdes han nå som en 
vestlandskonge med aner i Sogn, i Kvinnherad i Sunnhordland eller på Avaldsnes på 
Karmøy (Helle 1993:39, 1998:254, Krag 1995:84, Opedal 1998: 177). 

Slaget i Hafrsfjord skal ildce lenger ha stått mellom Viken-kongen Harald Hårfagre og 
småkonger fra Agder og Sørvestlandet, men omvendt: Mellom den sørvestnorske kongen 
Harald Hårfagre og småkonger fra Viken godt støttet av det danske kongedømmet. Sla
gets datering er fortsatt usildcer, en reldce tidspunkt fra 868 til nesten 900 er forslått, det 
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Fig. 16. Oversikt over ynglingeætta i Vesifold og kongenes gravplass eller dødssted slik 
det er besla<evet av Snorre Sturlusson i Heimsla<ingla. Antatt dødsår er gjengitt etter 
gammel islandsk tidsregning og etter Halvdan Kohts la<onologi. Ifølge Claus Krag 1991 
er dette sannsynligvis en konstruksjonfi<a tidlig 1200-tall, men det er mulig at Olav Geir
stad-alv og Ragnvald den Hedershøye virkelig har vært VesifoldkongeJ: Kilde: Christen
sen, Ingstad og Myhre 1992. 
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vil si i Borre-gravfeltets siste fase. 
Både danske og norske forskere er nå enige om at det sterke danske kongedønm1et 

hadde stor itmflytelse i Viken i sein merovingertid og vikingtid (Sawyer 1988, 1991, Krag 
1991, Christophersen 1991, Sigurdsson 1999:68-70). I 813 forteller en frankisk kilde at 
den danske kong Harald Klaldc og hans bror Reginfred drar «med sin hær til Vestfold, et 
landskap ved den ytterste nordvestgrense for deres rike .... for å slå ned et opprør. Hver
ken fyrster eller folk ville anerkjenne dem som konger». De lokale fyrstene omtales som 
principes, en betegnelse som ble brukt om underordnete konger eller høvdinger, og for
muleringen antyder at danskekongene på dette tidspunktet hadde hatt overherredømme 
over Vestfold allerede en god tid før denne hendelsen (Sawyer 1988, 1991:6). 

Peter Sawyer hevder at dette maktforholdet minst må ha gått tilbake til den store dan
ske kongen Godfred som ble drept i 810, men det kan ha eksistert så tidlig som i 775 da 
Sigfred er nevnt som en betydelig konge i Danmark. Det danske overherredømmet opp
hørte kanskje omkring 854 da en borgerkrig sveldcet daneveldet. Først under et nytt sterkt 
dansk dynasti under Gorm den Gamle og Harald Blåtann fra omkring 950-960 maktet 
trolig danene å gjenopprette sitt gamle overherredømme som de med korte avbrudd holdt 
fram til omkring 1035 da Knut den Mektige døde. Først da kunne rikskongene Magnus 
den Gode og Harald Hardråde innlemme Viken i det norske riket. Men danene opprett
holdt sitt krav på Viken helt fram til1160 under Valdemar den Store og enda i 1230 sam
tidig med at Snorre skrev sin Heimsla·ingla (Krag 1991, 1995, Sigurdsson 1999:73). 

Det var under danenes svald1etsperiode mellom 850 og 950 at den vestnorske kongen 
Harald Hårfagre maktet å underlegge seg Viken, og omkring 900 og i de etterfølgende 
tiår skal han ha nedsatt sine underkonger der. Snorre nevner Haralds morbror Guttorm og 
flere av hans sønner, bl.a. Bjørn Farmann, men det er usildcert om disse egentlig var his
toriske personer. Det var også på denne tida at høvdingen Ottar fra Hålogaland fortalte 
den engelske kong Alfred den Store om sin reise fra Nord-Norge til Kaupang (Sciringes
heal) og Hedeby, og hevdet at han seilte langs «Nordmmma land» fram til Kaupang, og 
deretter hadde han Danmark på sin babord side. Detme beskrivelsen er brukt som indi
sium på at Viken på dette tidspunktet var under dansk overherredønu11e (Lund 1983, 
Sawyer 1988:251, 1991:6, Schia 1989, 1991, Christophersen 1991). Tida like før og etter 
900 har tydeligvis vært en periode med uavldarte maktforhold i Viken, da både lokale 
høvdinger og underkonger under det vestnorske såvel som det danske riket kjempet om 
makten. Kilden om opprøret mot kong Harald Klaldc i 813 viser at det også tidligere had
de vært kamp mellom lokale Viken-høvdinger og det danske riket, kanskje så langt til
bake som på 700-tallet. På slutten av 800-tallet blandet også de vestnorske kongene seg 
im1 i konflikten. 

Under hele den siste delen av Borre-gravfeltets historie synes det derfor å ha vært skif
tende maktkonstellasjoner i Viken. Borre har derfor ikke vært gravplassen til bare en 
kongsætt med kontinuerlig makt gjetmom århundrer. Nå må vi regne med at ulike høv
dingætter og kongsdynastier kan ha benyttet dette prestisjetunge gravfeltet mellom 600 
og 950-975. Snorre selv nevner en reldce aktører som kan ha kjempet om makten i dette 
tidsrommet: 
- Selvstendige, lokale Viken-høvdinger på 600- og tidlig 700-tall, og i korte perioder i 

vikingtid. 
- Danske konger fra Sigfred til Harald Blåtann og deres underkonger, fra seint 700-tall 
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til seint 900-tall. 
- Den vestnorske Harald Hårfagre og hans etterkmmnere og underkonger etter slaget i 

Hafrsfjord, fra seint 800-tall av. 
- Kanskje vi også skal regne med konger av ynglingeætt som ildce hadde sin maktbase 

i Vestfold, men på Opplandene, og som til tider kan ha blandet seg inn i kampen om 
Viken. 

Gravfeltet som politisk arena 

Et gravfelt er ildce bare et gravsted. Det er også en arena der sosiale og politiske aktører 
kan demonstrere sine posisjoner eller ønske om nye posisjoner. Det er godt underbygd 
gjennom arkeologiske og antropologiske undersøkelser at store gravmonumenter er 
maktsymboler som markerer de avdødes eller deres etterkonm1eres høye status. Men slik 
status blir ildce alltid markert på dem1e måten. Det er særlig når et nytt herskerdynasti er 
i ferd med å etablere seg, at de nye makthaverne vil vise dette gjem1om bygging av store 
minnesmerker som symbolske manifestasjoner på et regimeskifte. Etter en konsolide
ringsfase, når makten og lederposisjonen til de nye makthaverne er sikret og akseptert, 
var det ildce lenger nødvendig å bygge nye store monumenter (Hedeager 1990:204-209). 
Dette kan være bakgrunnen for at det ofte ligger bare en, to eller tre storhauger på sam
me sted, sml. Raknehaugen på Romerike, Jellhaugen i Østfold eller på Bertnem i Nam
dalen (Ramqvist 1991 ). 

Mange store gravminner på ett sted, slik som på Borre, kan være et symbol på konti
nuerlig makt i samme ætt. Men det er kanskje mer rimelig å ta dem som indikasjon på at 
det har forekmm11et en langvarig kamp om politisk makt, og at skiftende dynastier har 
ønsket å manifestere sin nyervervet posisjon gjennom å bygge sine storhauger på de tid
ligere makthavernes gravplass. Den smm11e tolkningen kan vi legge på den store konsen
trasjonen av storhauger som er karakteristisk for Viken, og særlig for Vestfold (Gansum 
1997:33). 

Gravfeltet på Borre var, etter et slikt synspunkt, ildce ynglingeættas geografiske sen
trum gjennom hele merovingertid og vikingtid, men et sted der kampen om overherre
dømmet over regionen ble ført im1 på en prestisjefylt gravplass. Det er i tilfelle gravene 
til de aktørene som er nevnt ovenfor, vi skal forvente å fim1e der. 

Dersom makt og posisjon kan legitimeres gjetmom reisning av store gravmonumenter, 
kan en tenke seg at etablert makt kan reduseres ved at gamle maktsymboler rives eller 
ufarliggjøres gjennom bryting av eldre hauger og graver. Gjem1om haugbrott kunne nye 
herskere mmgå at deres forgjengeres store maktsymbol fortsatt lå der som vitnemål om 
rett til riket, som en konstant symbolsk trussel mot de nye makthaverne (Myhre 1994). 
Fortellinger i flere av sagaene forteller også om at haugbrott ble gjennomført for å hente 
ut herskersymboler som sverd, ring og belte som skulle ha tilhørt tidligere gravlagte høv
dinger med høy status (Brøgger 1945, Brendalsmo & Røthe 1992, Røthe 1997:34 ff). En 
slik tollming ville kunne forldare at så mange av Borrehaugene, liksom skipsgravene på 
Oseberg og Gokstad, viser klare tegn på innbrudd og fjerning av viktige gravgaver. 

En tredje mulighet til symbolsk å manifestere et maktskifte er å gjøre forgjengernes 
storhauger og graver til sine egne. Ved å nedsette en ny, rikt utstyrt grav i en eldre stor-
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haug, kan det symbolisere at makten er kommet på nye hender. De tre nevnte mulige 
sekundærgravene med kjøre- og rytterutstyr i haug 2 og 9 og skips grava i haug l kan være 
eksempler på at slike handlinger ble gjennomført på Borre. 

Tida omkring 900 var som nevnt en turbulent tid i Viken da både vestnorske og dan
ske konger kjempet om overherredønune her, rimeligvis var også lokale høvdinger hm
blandet. Nå nedsettes en rik skipsgrav i haug l på Borre, og omtrent samtidige er gravene 
i skip på Gokstad bare få mil mma, og på Rolfsøy i Østfold (Brøgger 1921, Bonde & 
Clu·istensen 1993). Disse ble tidligere tolket som gravhaugene til lokale Viken-høvding
er, men flere har nå tatt til orde for at de kan ha vært underkonger under dansk overher
redømme (Jansson 1991, Wamers 1995). Men dette var også en tid da Harald Hårfagre 
satte sine underkonger ilm i Viken, og som nevnt kan Ragnvald den Hedershøye, som 
Snorre mente Ynglingatal var framført for, ha vært en lokal, historisk person i Vestfold 
på denne tida. 

I Dam11ark er det påvist at mange av 900-tallets stormanns graver er nedsatt i eldre hau
ger, og de i1meholder ofte rytter- og kjøreutstyr. Slike såkalte ryttergraver er tolket som 
kongemaktens vasaller eller underordnete stormem1 som satt på sine jordegods i rikets 
provinser. De kan ha vært lokale eller regionale representanter for den nye politiske orga
nisasjonen som ble etablert under kongene Gorm den Gamle og Harald Blåtmm, og som 
hadde sitt opphav på kontinentet (Randsborg 1980, Pedersen 1997: 126 ff, Sørensen 
2001) 

I Norge fi1mer vi på samme tid en reldce likeartete ryttergraver spredt utover de øst
norske bygdene. De yngste av disse gravene er gitt den smm11e tolkningen som i Dan
mark, og de er satt i forbindelse med Danmarks overherredømme i Viken og Opp landene 
fra midten av 900-tallet (Braathen 1989:163, Schia 1989, 1991, Christophersen 1991). 
Ryttergrava som muligens kmm11er fra haug 2 på Borre, og som kan dateres til 950-975, 
ble nedsatt omtrent samtidig med at Harald Blåtann dro til Viken og lot seg hylle som 
overkonge, og skrev på den store runesteinen i Jelling at han «vant seg hele Dam11ark og 
Norge» (Sawyer 1988:224). Vi kan stille oss spørsmålet om denne ryttergrava var anlagt 
for kong Haralds underordnete på Borre, og om den ble nedsatt i en av de gamle stor
haugene til tidligere herskere som et symbol på at danekongene igjen hadde tatt makten 
over Vestfold. 

J(onldusjon 

Ny arkeologisk og historisk forskning antyder at det foregildc en kamp om makten over 
Viken i merovingertid og vikingtid. På slutten av 700-tallet etablerte danske konger et 
overherred01mne over regionen, i den danske svald1etsperioden mellom 850 og 950 blan
det også vestnorske konger seg im1 i striden, mens det danske kongedønu11et på ny fildc 
et overtak under Harald Blå tann og Svein Tjugeskjegg etter 960. Først etter l 035 maktet 
kongene Magnus den Gode og Harald Hardråde endelig å innlenu11e Viken i det norske 
riket. Hele tida var også lokale Viken-høvdinger aktører i maktkampen, men de kom for 
det meste i klemme mellom to sterke konged01mner, Nordmmma land i vest og Dam11ark 
i sør. 

Striden avspeiler seg også på gravplassene i Vestfold (Gansum 1997, Gansum & Øst-
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igård 1999:90ff) og i særlig grad på Borre gravfelt der storhauger bygges og brytes av 
konkurrerende dynastier, og nye graver settes inn i tidligere tiders maktsymboler. En 
gravplass som tidligere ble sett på som en manifestasjon av et stabilt kongedømme 
gjennom generasjoner og århundrer, kan i stede betraktes som en politisk arena. Først 
etter 1035 stilnet kampen av, landet var blitt kristnet, gravstedet lå nå ved kirken på top
pen av Raet, og Viken var blitt underlagt de norske rikskongene. 

Men storhaugene på Borre skulle fortsatt komme til å spille en rolle i den politiske 
diskusjonen, men nå som materielle indisier på en historie som skapes gjennom skriftli
ge framstillinger i middelalderens sagaer. I Heimsla·ingla er ynglingeætta flyttet fra Opp
landene til Vestfold, og to av ynglingekongene blir gravlagt på Borre. Gravfeltet blir brukt 
for å legitimere de norske kongenes rett til Viken. SnmTes tolkning av vildngtidas histo
rie kom til å spille en viktig rolle for den norske nasjonale selvfølelsen fra 1500-tallet til 
1800-tallet (Lie 1961), og med Aalls utgave av Heimsla·ingla i 1838 og Nicolaysens 
utgravning og Munchs norgeshistorie i 1852 var igjen storhaugene blitt truldcet ilm i Nor
ges frigjøringskamp. Etter Norges selvstendighet i 1905 brukte A.W Brøgger Borre
gravfeltet til det ytterste for å gi Norge en ærerik forhistorie, og i 1940-1945 ga det legi
timitet for Vidkun Quislings styre. 

I våre dager har Krags omtolkning av de skriftlige kildene utløst en fornyet diskusjon 
om Ynglingatals alder og innhold (Fidjestøl 1994, Sandnes 1994, Norr 1998:97-101, 
Dørum 200 l: 3 3 6), og om Borreprosj ektets undersøkelser og nye forskningsresultater 
(Blindheim 1997:84ff). De siste ordene om Borrehaugenes historiske tilknytning er enda 
ildce skrevet. 

Noter 

1 Artildcelen bygger på et foredrag i Det norske vitenskaps-akademiet 7. September 2002 
2 Alle oppgitte dateringer er kalibrerte verdier med 68 % sannsynlighet 
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Summary 

The Borre cemete1y as a historical arena 

Borre is the name of a small community in Horten in the northern part of Vestfold. The 
modern settlement centre has grown up around the twelfth-century stone church on a 
morain ridge facing the Oslofjord and overlooking the narrow strait between the small 
towns of Horten and Moss. Near the shoreline, about 200m east of the church, we find 
an extraordinary cemetery of burial mounds. About 40 mounds are still preserved, and 
among these, seven are exceptionally large. Two similar mounds were demolished during 
the nineteenth century when objects from rich Viking Age graves were found (no. l and 
2, see Fig. 3-4). Since the Medieval Period, historians have sought explanations for the 
raising of so many impressive monuments. 

The first historian to include the Borre mounds in a general history of the region was 
the Icelander Snorre Sturluson. About 1230 he wrote the most extensive saga of the ear
ly Norwegian kings, later to be known as Heimsla'ingla. He used the burial mounds to 
substantiate his history, and among the six generations of the Ynglinga kings in Vestfold, 
he mentions that two of them were buried at Borre: Øystein Fret and Halvdan Milde and 
Matille. He refers to an older skaldic poem called Ynglingatal as the main source for his 
Ynglinga Saga. Until recently, there was an agreement among most Norwegian scolars 
that Ynglingatal, broadly speaking was an authentic poem from about 900, composed 300 
years em· lier than Snorre 's own time. Accm·ding to Snorre, Harald Finehair, the first High 
King of Norway, was the son of the fifth Ynglinga king, and discended directly from this 
dynasty. Borre was therefore the royal necropole of his ancestors. 

In 1905 Norway became an independent state, and it was important for the young nati
on to have an early, impressive history. Snorre's Heimsla·ingla was well suited for the pur
pose, and the burial mounds at Borre came to seen as a physical evidence for his history. 
It was the archaeologist, professor A. W Brøgger, who was the main architect of the idea 
of Borre as a national symbol ofNorway (Brøgger 1916). He succeeded in raising money 
and support to establish the country's first national park around the cemetery, and in 1932 
it was opened by king Haakon 7. The extreme right wing Nazi party, Nasjonal Samling, 
was founded in 1933, with Vidkun Quisling as its chairman. From the start, the party gave 
priority to a nationalistic political direction, and the early history of Norway emne to play 
a central role in its ideology. Quisling chose Borre as a main place for the party's public 
propaganda, using much of Snorre's and Brøgger's history about the necropole of the 
Ynglinga kings, the supposed ancestors of king Harald Finehair (Nordenborg Myhre 
1994). 

In 1990 the historian Claus Krag published the book Ynglingatal og Ynglingesaga 
where he argued that both the poem Ynglingatal and Snorre s history of the Ynglinga 
kings in Vestfold was a thirteenth-century construction. The earliest saga writers of the 
twelth century had placed this dynasty at Opplandene in the inland of east Norway. Krag 
also claimed that king Harald Finehair was not decended from the Ynglinga kings, but 
was originally a petty king from West Norway who later expanded eastward to incorpo
rate Vestfold. 800 years old history should therefore be put aside, and there were no long
er any obvious candidates for the graves in the Borre mounds. The emotional discussion 
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about Borre as the necropole of the early Norwegian kings, seems to have come to an end. 
Is its role as a national symbol reduced to a myth? 

The aim of an archaeological research project in 1988-1992 was to study the chrono
logy of the cemetery and to discuss its place in the new historical con text. Our investiga
tion indicated that the large mounds were built between 600 and 900. Before the sixth 
century the si te was probably used as an ordinary farm cemetery, and from the ninth cen
tury to the tenth century some of the mounds were reused for especially rich male warri
or graves. We also found that all the large mounds had been plundered through deep 
shafts cut in from one side, probably between the ninth and the eleventh centuries. 

The Borre cemetery, therefore, should not be interpreted as the burial place of one 
dynasty that ruled the region through more than 300 years, but rather as a physical 
demonstration of a continous battle for power from about 600 to l 000, between a num
ber of competing persons and dynasties. The struggle was not only fought by military 
means on battle fields, but also on the resting place of the dead, through the raising of 
new monuments and plundering ofpredecessors' graves, as well as by inserting new gra
ves into old mounds. 

The Sagas and other written sources mention a number of persons and powers that 
might have been actors in this competition of the grave symbols. The strong Danish king
dom claimed overlordship over Viken (ancient name for the Oslofjord area) since 813, 
probably as early as in the eighth century. Between 850 and 950 the Danish power was 
weakened because of internal rivally between different dynasties, and the west Norwe
gian petty kingdom took control over Viken under king Harald Finehair and his sons. 
After 960 the powerful kings Harald Gormsson Blue-tooth and Sven Haraldsson Forkbe
ard re-established the Danisk overlordship. Local chieftains and petty kings may have 
ruled Viken or parts of the area in the seventh and early eighth centuries, and during the 
Viking Age as subordinates under the Norwegians in the west or the Danes. This strug
gle ended at the Borre site when Christianity was introduced in the late tenth century, but 
military and politically it continued at least until 1035-1047 when the kings Magnus 
Olavsson the Good and Harald Sigurdsson the Hard-ruler established a strong united 
Norwegian kingdom that also incorporated Viken (Sawyer 1988, 1991, Krag 1995, 
Sigurdsson 1999). 

Recently Krag 's interpretation of Ynglingatal's age and con tent has be en strongly 
debated (Fidjestøl 1994, Sandnes 1994, Norr 1998:97, Dørum 2001:336) and the last 
words about the historical context of the Borre cemetery have not been written (Blind
heim 1997). 
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Jan Henning Larsen 

Lolcalt initiativ og jernvinneforslcning 1 

Snertingdal, Gjøvilc lcommune i Oppland. 
Et bidrag til forståelsen av jernutvinningen i eldre jern
alder på Østlandet 

I mange områder i indre deler av Østlandet foregår det lokal registrering av kulturminner 
i utmark, ofte i nær forståelse med fylkeskommunene. En del utmarksfornminner kan 
være lette å identifisere, slik som groper og graver og store slagghauger. Siden bare en 
forsvinnende liten del av utmarka er systematisk registrert, er dette et felt hvor lokalbe
folkningen kan gjøre en stor innsats. At det ofte kan være mange oppdagelser å gjøre når 
man først skal ut i skog og mark, er nok også en drivkraft i arbeidet. 

I Oppland er lokalhistoriegruppen Snertingdalstreff en av de mest driftige på dette fel
tet, og i 6 år har Snertingdalstreff samarbeidet med Oppland fylkeskommune og Univer
sitetets Oldsaksamling (nå Universitetets kulturhistoriske museer [UKM]). Lokalt har 
man samlet inn midler til vedartsanalyser og radiologiske dateringer og finansiert pol
lenanalyser (jf Høeg 2000). Det er registrert 55 jernvinneanlegg/slaggforekomster og 20 
kullgroper. Det foreligger 28 radiologiske dateringer, og det er de 20 fra jernvinneanlegg 
og kullgroper som blir presentert i det følgende. Et spesielt treldc er at så mange av 
anleggene er fra eldre jernalder. 

Snertingdal 

Snertingdal var frem til 1964 egen kommune da den sammen med Biri og Vardal inngildc 
i Gjøvik (Fig. 1). Den tidligere kommunen har 57 matrildcelgårder og var 219 km2 stor. 
Navnet er belagt tilbake till364. En del navn sammensatt med snert- (snart-) kan ha sam
menheng med steder som er ryddet ved brenning (svirydning), men det er og pekt på 
sammenheng med elvenavn (Snartumselven, Snerta) (Kjær 1902:16, 19). I Snertingdal er 
det to kirkesteder, Segaard i hovedbygda, og Nykirke i øvre del av bygda. 

Snertingdalen er et langt dalføre med elva Finna som kommer fra området ved 
Kråkhuggukampen, 953 m o.h. og renner gjennom den brede og åpne dalen ut i 
Ringsjøen (397m o.h.) nedenfor Nykirke. Derfra heter den Stoldcelva og faller ut i Mjøsa 
ved Redalen, ca 15 km ovenfor Gjøvik. Snertingdalen er først og fremst en skog- og jord
bruksbygd (Helland 1913:25-29, Hauge 1982: 15). 

Jernvinneanleggene er påvist i øvre del av bygda fra Firma og nordover mot Biri og 
vestover til Torpa. De fi1mes helt ned i det bebygde mm·ådet, vel 500 mo. h., men de 
fleste ligger langt ute i skogen, 600-700 mo. h., hvor gran og bjerk dominerer med noe 
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Fig. l. Kartet viser området mellom Gjøvik og Lillehammer med Snertingdal, Tmpa og 
Dokkjløy. Tegning: Tom Heibreen, UKM. 

furu. Her er tallrike myrer og beldcer og småvann, blant annet Svarken hvor det fim1es 
mange anlegg. 

Lokalbefolkning og utforskning av kulturminner i utmark 

Norsk arkeologi har en lang tradisjon for samarbeid med interessert lokalbefolkning, 
blant am1et var det lenge tillitsmem1 for museene i mange bygder. 

Jernvinneforskning var et aktuelt tema i tiden mellom første og annen verdenskrig. 
Oldsaksamlingens bestyrer, A. W Brøgger, kom i 1925 med vurderinger som ble stående 
i lang tid (Brøgger 1925). Hans presise beskrivelse av utbredelsen bygger etter alt å 
dømme på informasjon fra lokale informanter, selv om han også har fått kum1skaper fra 
eldre topografiske kilder, som igjen gjerne bygger på opplysninger fra lokalt hold. 
Deretter ble forskningen hovedsakelig drevet av naturvitere, og vi merker oss to navn: 
statsgeolog RolfFalck-Muus og konservator T. Dmmevig Hauge, sistnevnte ledet i mange 
år for Oldsaksamlingens konserveringslaboratorium. Falck-Muus forfattet flere interes
sante artikler om jernvim1a, særlig om området mot svenskegrensen. Dam1evig Hauge 
kom med to mindre bidrag om jernvim1a i Gudbrandsdalen og Valdres, før han i 1946 la 
frem sin doktoravhandling Blesterbruk og myrjern. 
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Falck-Muus skrev artikler om jernvinna i aviser og tidsskrifter i tiden 1929-31 og ba 
om informasjon; et spørsmålsskjema ble utarbeidet, og dette er fortsatt relevant. Arkivet 
som befinner seg på Norsk Teknisk Museum, inneholder verdifulle opplysninger. Det har 
så langt vært lite benyttet som kilde av arkeologer, men har vært en god kilde for Arne 
Espelund i flere sannnenhenger (Espelund 1999: 113-115). 

Dannevig Hauge var delvis samtidig med Falck-Muus, men hadde en annen strategi 
for ilmsamling av data. Han tok kontakt med det store nettverket Oldsaksamlingen hadde 
av tillitsmenn i distriktet slik fremgår av avhandlingen hans. Inn i denne tradisjonen med 
naturvitere og jernvilme hører også Isak Undås' undersøkelser i Ustedalen mellom Geilo 
og Ustaoset i Buskerud som resulterte i kunnskap til 87 jernvinneanlegg og 810 kull
groper (Undås 1961). 

Bjørn Hougen tok utgangspunkt i opplysninger fra lokale informanter da han gjorde 
undersøkelsene i forbindelse med Fra seter til gård (Hougen 194 7: l O). 

Irmelin Martens viser i sitt store arbeid omjernvinna på Møsstrond i Telemark til hvor 
avhengig hun har vært av hjelp og støtte fra lokalbefolkningen; kunnskapen om terreng 
og form11inner var imponerende og interessen oppmuntrende. Registreringene hadde som 
utgangspunkt de opplysninger hun fildc, og avmerkningene på flybilder var meget nøyak
tige. «l alle år etterpå har jeg stadig fått nye opplysninger om jernvinneplasser fra 
lokalbefolkningen» (Martens 1988:5, 86). 

Hallingdalsprosjektet som ble gje1momført under ledelse av Tom Bloch-Naldcerud og 
Inge Lindblom på 1980-tallet, bygget på lokale registreringer av kulturmim1er under opp
følging av arkeologer. Mer enn 800 kulturmi1mer ble registrert, og det ble tatt ut prøver 
for radiologisk datering, mens egentlige utgravninger ildce ble gjennomført (Bloch
Naldcerud og Lindblom 1994). Prosjektet har gitt både en positiv interesse for lokalhis
torien og skapt forståelse for at også vanlige kulturminner i utmark er verdifulle å ta vare 
på. 

I Hedmark foretok Leif Baldce frem til sin bortgang i 1996 registrering av en del av 
Ringsaker. Han påviste 52 jernvilmeanlegg og 199 kullgroper; åtte anlegg ble C 14-datert. 
Åkerprosjektet startet utmarksregistreringer hvor det også ble benyttet lokalt personale 
ansatt i alme1mingene; 123 jernvilmeanlegg og 880 kullgroper ble resultatet. På bakgrum1 
av den positive erfaringen gjennomførte Hedmark fylkesk01m1mne på 1990-tallet store 
utmarksregistreringer som sysselsettingsprosjekt. Lokalt personell foretok registrerin
gene som ble gjennomgått av arkeolog. I løpet av 4 sesonger ble 5400 kulturminner reg
istrert, herav 227 jernvilmeanlegg og 2466 kullgroper (Bårdseng 1998:5-8). 

Arne Espelund redegjør i en kronildc i Gudbrandsdølen for at Falck-Muus fildc inn 
mange interessante opplysninger om Gudbrandsdalen, og han viser til de positive 
erfaringene fra utmarksregistreringene i Hedmark. Han anbefaler at det legges opp en 
strategi for registrering og kartfesting i Oppland. Et av målene må være å utvikle den 
lokale interessen. «Med litt veiledning burde bygdefolk kunne oppsøke disse anleggene, 
beskrive og kartfeste dem, og plassere dem i rett tidsalder: eldre eller yngre 
jernalder/middelalder.» Espelund viser videre til den gode erfaringen han har fra Trøn
delag i samarbeid med amatører (Espelund 1996). 

Mange andre steder har personer uten arkeologisk utdam1else foretatt registreringer av 
fornminner knyttet både til jernutvinning og annen utmarksbruk. Særlig gjelder dette 
utforskningen av fangstanlegg hvor det kan fremheves arbeidene til Sonja og Edvard 

81 



Barth, Otto Blehr og Øystein Mølmen. Også disse har etter alt å dømme bygget på 
nettverk med lokale informanter. Det er derfor ikke bare arkeologene og andre forskere 
som har brakt forskningen på kulturminner i utmark videre, men kum1skapen har økt 
taldcet være lokal hjelp og entusiasme. I flere områder drives det systematisk registrering. 
Et eksempel er Snertingdalstreffs arbeider i Øvre Snertingdal. Den verdifulle hjelpen fra 
lokalbefolkningen har brakt forskningen langt fremover. 

Utgangspunktet- jernvinna ved Dokkfløy 

Utgangspunktet for arbeidet til Snertingdalstreff var resultatene fra Doldca-prosjektet. I 
forbindelse med utbyggingen av Doldca-vassdraget til kraftformål ble det foretatt 
utgravninger i Gausdal Vestfjell i 1986 - 1989. Området er et typisk lavfjellsområde, 
omkring 700 m o.h. med vann, myr og skog som i dag domineres av gran, tidligere av 
bjerk og furu. lm1en 5 km2 ble det registrert 3 5 j ernvinneanlegg og en reldce kull groper, 
i tillegg til helleristning, steinalderlokaliteter, hustufter, tjæremile og store fangstanlegg 
med fangstgroper, sperregjerder og bogesteller. I områdene rundt, som ildce ble berørt av 
utbyggingen, er det også tallrike fornminner (Jacobsen og Larsen 1992). Utløpet av det 
gamle Doldcfløyvatnet ligger bare vel 30 km fra Nykirke i Snertingdal (sml. fig. 1). 

På bakgrunn av ovnsteknologi (slaggtypologi), datering og eventuell tilknytning til 
kullgroper, er jernvinneanleggene inndelt i 3 grupper (I- Ill) som avspeiler en kronolo
gisk utvilding (jf Larsen 1991:43) (Tabell 1). Tabellen gir et unyansert bilde av resul
tatene, men er i hovedtreldc er deldcende. Det var ved Doldcfløy vi fildc de første Cl4-
dateringene til eldre jernalder på Østlandet, og det var her vi fildc forståelse av hva anlegg 
med store slaggbloldcer (tverrmål opptil l m) representerer (Fig. 2). Det kunne påvises at 
ovnene ildce var gropovner som tidligere antatt, men sjaktovner med slaggrop. Produk
sjonen må i hvert fall ha vært i gang omkring 100 e. Kr. Karakteristisk for gruppe I er 
størrelsen med ytre diameter inntill,6 m, mens sjaktene kan ha hatt indre diameter inntil 
1,2 m (Fig. 3). I gropene er det veid opp ilmtil450 kg slagg. Selv om det er funnet mange 
deler av sjaktene, vet vi ildce hvor høye de har vært. 

De store mengdene sjaktdeler i avfallsmassene tyder på at sjaktene bare har vært brukt 
en gang. Gropen er blitt fylt opp med slagg, sjakten revet og gropen renset for slagg, før 

Tabell L Ijper av jernvinneanlegg ved Dokkjløy (jf Larsen 1991). 

Gruppe Elementer Brukstid 
I Sjaktovn med underliggende slaggrop. Størkneslagg, Eldre jernalder 

oftest i form av store slaggbloldcer med vedavtryldc. l 00-600 e.Kr. 
Il Sjaktovner med slaggavtapping. Tappeslagg. Yngre jernalder-

Ingen tilknytning til kullgroper. tidlig middelalder, 
700-1100 e.Kr. 

Ill Sjaktovner med slaggavtapping. Tappeslagg. Middelalder 
En eller flere kullgroper er integrert i anlegget. 1100-1400 e.Kr. 
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Fig. 2. Slaggblokk ved Kittilbu, Gausdal Vestjjell. Slike blokker stikker gjerne opp over 
torven og gjør det enkelt å påvise anleggene. Foto: fmf 

Fig. 3. Ovn fra romertid ved Dokkjløy (DR 307B). Ytre diameter er 1,6111, dybde 0,9 m. 
Deler av sjakten er bevart i høyde inntil 0,4 m. Innenfor steinforingen lå det en slagg
blokk med mål1,0x1,05 m. Vekten av slaggen i gropen var 365 kg. Ovnen er C14-datert 
til AD250-370 (T-8157). Foto: fmf 
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Fig. 4. Det er undersøkt få sjaktovner med slaggavtapping fra yngre jernalder på Øst
landet. Ovnene er gjennomgående dårlig bevart. Tverrmålet er 0,5 m. En kullprøve fra 
slagghaugen til denne ovnen, DR 262 ved Doklifløy, er datert til AD790-970 (T-8667). 
Foto:fmf 

man har bygd ny sjakt og fortsatt blestringen; gropen har vært det stabile. Rundt ovnen 
er det påvist steinskodde stolpehull, kanskje etter en bygning eller et tak for å beskytte 
virksomheten, størrelse omkring 5 x 5 m. I slagghaugene finnes det store masser med 
kullblandet jord, mengder med sjaktmateriale og store slaggbloldcer som er typiske for 
denne ovnstypen. Dateringene angir ildce sildcert tidspunkt for slutten av produksjonen 
med denne teknildcen, men i Doldd1øy streldcer den seg neppe lenge etter 600 e.Kr., etter 
C 14-dateringene å dømme. Alle anleggene ligger i nær kontakt med seterområdene og 
inntil beldc eller elv. 

Fra perioden 600 til l l 00 e.Kr. er det fum1et få anlegg i det undersøkte området. Sjakt
ovner med slaggavtapping (Fig. 4) konm1er inn i dem1e perioden (gruppe Il). I det min
ste er denne ovnstypen belagt omkring år 800, men den kan godt ha blitt tatt i bruk noe 
før. Anleggene fra denne tiden er enkle med en ovn og en slagghaug. Ovnene er svakt 
ovale med indre mål inntil 0,5 m, og det leder en grøft inn til dem. 

Ovnene i eldre jernalder og i vikingtid (gruppe I og Il) ble drevet ved hjelp av brensel 
av furu. Enkelte av anleggene fra eldre jernalder vitner om stor aktivitet, mens det i den 
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påfølgende tiden synes å være mindre utvinning. Anleggene fra yngre jernalder og fra 
tidlig middelalder synes liksom de eldre å være knyttet til seterområdene. På l 000-tallet 
skjer det imidlertid store endringer. Kullproduksjon i store, bolleformete groper blir 
truldcet inn på anleggene (gruppe Ill). Ofte finnes det flere kullgroper, ovner og slagg
hauger, og de kan være ordnet i en reldcestruktur. Dette er den egentlige Doklifløytypen 
som har en langt videre spredning i terrenget. På denne anleggstypen finnes også små 
hustufter med ildsted. En annen hovedtype finnes; her har virksomheten foregått inne i 
et hus (blestertuft). De to typene har itmbyrdes så ensartet utforming at det må være tale 
om en samlet organisasjon. Enkelte C14-dateringer tyder på at produksjonene kan ha 
fortsatt inn på begym1elsen av 1400-tallet, men allerede på midten av 1300-tallet må 
nedgangen ha begynt. Og det er vel helst svartedauden i 1349 med påfølgende farsotter 
som har gjort sin virkning. 

Svakhetene med undersøkelsene ved Doldcfløy er i første reldce at bare et lite område 
nær vam1et er undersøkt. Dagens setermm·åder ligger høyere, og her ligger det tallrike 
kultunnitmer. Kanskje ligger svaret på mange av de uløste spørsmålene om hvor folk har 
bodd og hvordan de organiserte seg fortsatt bevart her. Likevel mener vi at under
søkelsene gir et tilnærmet riktig bilde av intensiteten i bruken av utmarka i jernalder og 
middelalder (jf Jacobsen og Larsen 1992). 

Kort oppsummert kan vi si at jernproduksjonen i området foregildc i perioden l 00 -
1400 e.Kr., at det synes å ha vært stor produksjon frem til midten eller slutten av 500-tal
let. Om det så har vært et brudd, vet vi ildce, men det fim1es vitnemål om produksjon, om 
enn svake, frem til en ny intensivperiode som setter im1 på 1200- og 1300-tallet. Gjen
nom undersøkelsene fildc vi taket på ulike anleggstyper og etablerte et kronologisk sys
tem, som har vist seg anvendelig for en stor del av Østlandsområdet. 

Undersøkelsene i Snertingdal 

Ved registreringene for Økonomisk kartverk i 1990 ble bare få kulturminner i utmark 
kartfestet i Snertingdal, noe som har sammenheng med at det ildce var midler til system
atisk oppgang av de store arealene, og bare de fornminner kjentfolk påviste, kom med, 
her som i andre områder. 

I 1995 foretok Snertingdalstreff de første befaringene av groper i utmarka sannnen 
med Oppland fylkeskommune, og allerede samme år ble spørsmålet om datering av 
fangstgroper tatt opp med Universitetets Oldsaksamling. En drivkraft for Snertingdals
treff var at det var kjent få funn og fornminner, og ut fra tradisjonell bosetningshistorie 
var bygda sent bosatt og fum1ene av mindre betydning em1 i onu·åder ved Mjøsa. 

I 1996 mottok Universitetets Oldsaksamling (nå UKM) søknad fra lokalhistoriegrup
pen Snertingdalstreff om å ta ut prøver fra j ernvinneanlegg, kull groper og fangst groper 
for C14-dateringer. Det var lokalt samlet im1 20.000 kr. til å betale for slike dateringer. 
Den lokalhistorieinteresserte gruppen hadde satt seg inn i resultatene fra utgravningene 
av jernvitmeanlegg og fangstanlegg ved Doldcfløy, foretatt registreringer i skogene og 
futmet en reldce lignende formninner. 

Oldsaksamlingen ga tillatelse til prøveuttak under forutsetning av at arbeidene ble 
utført av Harald Jacobsen og Jan Henning Larsen, slik som søkeren hadde bedt om. Siden 
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Jacobsen var ansatt i Oppland fylkeskommune og Larsen ved Universitetets Oldsaksam
ling, lå forholdene vel til rette for samarbeid mellom to forvaltningsinstitusjoner og 
lokalbefolkning om utforskning av forhistorien. Dette var innledningen til et samarbeid 
hvor det er foretatt årlige befaringer, og som er resultert i analyse av mange prøver. 

I 1997 ble det gjort ilmgrep i 10 fornminner, for det meste slagghauger, og 8 prøver 
ble im1sendt for C14-datering. Ytterligere to prøver er tatt ut i 1998, i tillegg til en ved
prøve fra fangstanlegg. I 2000 tok Forru11i1meseksjonen ved UKM utgangspunkt i studi
er av utmarksfornminner i Snertingdal ved sitt videreutdannelseskurs, og deler av et jern
vinneanlegg med C 14-datering til romersk jernalder ble utgravd. Samtidig ble et 
sperregjerde mellom to fangstgroper undersøkt, og dette ga dateringer til bronsealder og 
eldre jernalder (Kristenstuen 200 l). 

I 200 l og 2002 er det tatt ut og analysert ytterligere prøver. Det er blant annet utført 
mindre gravninger for sikrere prøveuttak i fornn1inner som hadde gitt uventet høy alder. 
Årlig har det vært utført en reldce befaringer med Snertingdalstreff for å se på nyreg
istreringer og planlegge nye undersøkelser. Fordi det hele tiden har vært beskjedne 
ressurser til rådighet, gjenstår det et omfattende arbeid før en detaljert registreringsover
sikt kan publiseres. Snertingdalstreff har hele tiden lagt stor vekt på å formidle resul
tatene i pressen og lokalradioen, og de bidrar med artikler i årbok for Gjøvik historielag 
(Kristenstuen 1999; 2001, Høeg 2000). 

Resultater fra undersøkelsene 

I dette samarbeidsprosjektet er det lagt vekt på å datere ulike typer fornminner knyttet til 
jernutvinning: slagghauger og kullgroper, fra forskjellig miljø; både nede i bygda, nær 
setre og langt ute i skogen. I noen utstrekning har vi vært avhengig av vår alltid inter
esserte og tjenestevillige hjenunelsmann Per Kristenstuen. De radiologiske dateringene 
fra j ernvilma fremgår av Tabell IL Denne viser mange tidlige dateringer. Hovedtyngden 
ligger i eldre jernalder, og det er overraskende at det ildce er flere dateringer fra middel
alderennår vi sanunenligner med nærliggende onu·åder. Det er dessuten besnærende med 
en kontinuitet fra førromersk jernalder til sem11iddelalderen. 

Interessante og bemerkelsesverdige er de svært tidlige dateringene; to er fra før
romerskjernalder, to fra overgangen mellom førromerskjernalder og romertid, mens fem 
stanm1er fra eldste delen av romertid. 

I det følgende vil jeg se på de aller eldste dateringene fordi vi fant det nødvendig å 
foreta nye undersøkelser for å verifisere dem. Fra R33 hadde vi datering til BC385-205 
(T-13687) som er blant de tidligste jernvim1edateringene i Sørøst-Norge. Sett i sammen
heng med dateringen fra R43 til BC370-190 (T-14476) var det gnum til å anta atjern
viima kunne vært drevet allerede før Kr. i mm·ådet, derfor valgte vi også å undersøke 
nærmere kullgrop R36B med datering BC45-AD85 (T-13689) og jernvim1eanlegg R4 
med datering til AD75-145 (T-13682). 

Dateringsprøvene var oppri1melig tatt ut i enlde prøvehull med størrelse 0,4x0,4 m. En 
slik måte å ta ut prøver på er vanlig im1enjernvi1meforskningen. Metoden er effektiv, men 
den gir liten kontroll av de stratigrafiske forholdene. Siden de to tidligste dateringene er 
blant de eldste vi har fra Østlandet, var det all grum1 til å etterprøve dem. I utgangspunlc-
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Tabell II 
Analyseresultater fra jernvinneanlegg i Snertingdal. For vedarten er oppført de(n) 
typen(e) som er brukt ved dateringen. I tabellen og i kommentarene blir det referert til 
lokalitetsnummer som er den nummerserien som Snertingdalstreff har utarbeidet, og 
som også Oppland jj;lkeskommune og Oldsaksamlingen har forholdt seg til. Forn
minnene er ennå ikke lagt inn i Fornminneregisteret. Dette vil bli gjort når det er fore
tatt koordinatfesting og besla·ivelsene er kontrollert i marken. 

Lab. nr. Lok. nr. Type Vedart Datering BP Kalibrert alder 
T-13682 R4 Jernvinneanlegg Furu 1895±40 AD75-145 
T-13683 R5 Smie ( slagghaug 

og kullgrop) Furu 75±45 Y. enn AD1695 
T-13684 R14 J ernvinneanlegg Furu 1880±40 AD85-215 
T-13685 R19 J ernvinneanlegg Furu 1760±45 AD235-370 
T-13686 R22V J ernvinneanlegg Furu 1635±65 AD380-535 
T-13687 R33 J ernvinneanlegg Furu 2260±40 BC385-205 
T-13688 R35 J ernvinneanlegg Furu 1125±75 AD870-1005 
T-13689 R36B Kull grop Bjerk 1990±70 BC45-AD85 
T-14475 R42A Kull grop Gran, bjerk 530±45 AD1400-1435 
T-14476 R43 J ernvinneanlegg Furu 2215±50 BC370-190 
T-15838 R2 J ernvinneanlegg Furu 1280±40 AD680-785 
T-15839 R15 grop A J ernvinneanlegg Furu 1895±80 AD30-230 
T-15840 R41 J ernvinneanlegg Bjerk, furu 1385±55 AD635-680 
T-15841 R48 J ernvinneanlegg Gran 1090±65 AD890-1015 
T-15842 R56A Kull grop Bjerk 750±50 AD1250-1295 
T-16333 R4 Jernvinneanlegg Furu 1855±75 AD80-310 
T-16334 R33 J ernvinneanlegg Furu 1895±65 AD65-225 
T-16335 R36B Kull grop Bjerk, 

hegg/rogn 825±70 AD1165-1280 
T-16336 R43 J ernvilmeanlegg Furu 2000±65 BC45-AD80 
T-16345 R45 Kullgrop, usildcer Furu 1500±75 AD535-645 

tet er det ildce usannsynlig at jernutvinningen er eldre i Snertingdal enn ved Dolddløy 
med beliggenhet i lavereliggende strøk nærmere sentralområder. 

Kullgrop R36B 
At dateringen fra kull gropen R3 6B til tiden omkring Kr. f. virkelig viste kull brenningens 
alder, var mindre sam1synlig ut fra de tallrike undersøkelser som er gjort av denne forn
minnetypen. De tilhører gjetmomgående yngre vikingtid og middelalder i Øst-Norge. 
Noen få dateringer peker bakover mot overgangen mellom eldre og yngre jernalder, men 
de er foreløpig så få at man rent statistisk må legge mindre vekt på dem. Riktignok er det 
et problem at gropene kan ha vært brukt mange ganger, og at det som regel er siste bruks
fase som blir datert. Vi valgte derfor å gå inn med en mer omfattende undersøkelse for å 
få ut nye prøver for datering. 
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Fig. 5. Jernvinneanlegget R43 består av en oppbygning av jord, kull, lei1joring og slagg, 
tverrmål 8,5-9 111. I midten kan man lqenne en steinkonstruksjon med jordb01~ Det fore
ligger en datering til førromersk jernalder (T-14476) og en til tiden omla~ing K1~f (T-
16336). Foto: j01f 

En smal sjakt ble lagt i1m i kullgropen som tilhører en reldce på fem groper. Alle synes 
å ha kvadratisk bunnplan, et treldc som helst er vanlig på østsiden av Mjøsa. Ved 
Doldcfløy var alle gropene runde. Reldcestrukturen kunne tale for at de var fangstgroper, 
men studier av profilen i R36B viste tydelig at det dreide seg om en kullgrop, og at det 
ildce fantes noen nedgravning som kmme tilhøre en eldre fase som fangstgrop. Fra kul
laget ble det også dem1e gangen tatt ut en prøve som viste at det var brukt ved av furu og 
bjerk og i tillegg av rogn/hegg. Vi benyttet kun kull av løvtrærne til datering, og den nye 
dateringen til AD1165-1280 (T-16335) bekreftet vår skepsis til den første prøven. Denne 
nye stetlilller godt overens med det vi ellers har av dateringer, ildce bare fra Doldcfløy, 
men fra Østlandet forøvrig. 

Jernvinneanlegg R4 
Anlegget R4 som hadde gitt datering til eldre romertid, AD75-145 (T-13682), består av 
en 12m lang, 6 m bred og 0,9 m høy avfallshaug på en brink. I skråningen nedenfor lig
ger det mange store slaggbloldcer. En sjakt i1m i avfallshaugen viste at den bestod særlig 
av brent jord og leire, men også mye ovns foring (brente leirstyldcer som er deler av ovns
sjakten), kull og slagg. Smmnensetningen tilsvarer det som er kjent fra Doldcfløy, Valdres 
og Hallingdal. Den første prøven ble tatt ut høyt oppe i haugen, og den daterte derfor 
neppe den eldste bruken av anlegget. Vi tok derfor ut en ny prøve ned mot bunnen mot 
midten av haugen. Treslaget var furu som kan ha en høy egenalder, men dateringen 
AD80-310 (T-16333) samsvarer godt med den første. Anlegget kan ha vært i bruk i 
romertid. 
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Jernvinneanlegg R43 
Anlegget R43 (Fig. 5) utgjøres av en sirkulær oppbygning med tverrmål 8,5-9 m og 
høyde 0,5 m. Når man stildær med jordbor kjennes en konstruksjon av heller i midten. 
Gjennom en sjakt som vi la inn fra den ene siden, lot det seg konstatere at forhøyningen 
bestod av sand og grus med kullbiter, styldcer av ovnsforing, brent leire og noe slagg. I 
bum1en av sjakta tok vi ut en ny kullprøve. Den første prøven hadde gitt førromerskjern
alder, mens dem1e nye ga resultatet BC45-AD80 (T-16336). Begge prøvene bestod av kull 
av furu. 

Jernvinneanlegg R33 
Den siste kontrollundersøkelsen gjaldt R33 som inneholder en delvis markert hustuft som 
er 8,5 mlang. Den første kull prøven, datert til førromersk jernalder, var tatt ut i en liten 
slagghaug i enden av den. Her la vi en sjakt som fanget opp i et markert kullag med ovns
foring og slaggstyldcer hvor vi tok ut en prøve for ny datering. Mens den tidligere daterin
gen av kull av furu fra slagghaugen var BC385-205, ga den nye furuprøven resultatet 
AD65-225 (T-16334). 

Vurdering 

Gj e1mom de nye undersøkelsene fildc vi ildce bekreftet at j ernvinna i Snertingdal straldc 
seg langt bakenfor Kr. f. Det er på det rene at de sist uttatte prøvene har en langt bedre 
kontekst e1m prøvene som er tatt ut i prøvestildc Likevel er det vanskelig å forklare den 
store forskjellen i dateringene bare ut fra dette forholdet. Forskjellene i dateringene fra 
kullgrop R36B er store, mer enn tusen år, og i begge tilfeller er det brukt løvtrær uten høy 
egenalder. Ut fra dokumentasjonsmaterialet er begge prøvene tatt fra smmne kullag, og 
det er liten grunn til å regne med at vi har fått med materiale fra en eldre fase ved det 
første prøveuttaket. Det er vanskelig å forklare den eldste dateringen, og ut fra vår 
nåværende kmmskap om kullbrem1ing i groper må vi se bort fra den som en feildatering. 

De tidlige prøvene fra j ernvinneanleggene er tatt ut fra lag som tilhører slagghaugene, 
og det er liten grunn til å tro at vi har fått med materiale fra eldre aktiviteter. Riktignok 
kan det ildce uteluldces at anleggene har vært brukt gjennom lang tid, men verken R33 
eller R43 ilmeholder så store slaggmengder at det er grum1 til å treldce de1me slutningen, 
selv om vi ildce kan avskrive at det er flere bruksfaser. Derimot må det treldces frem at 
dateringsmaterialet er furu som kan ha en høy egenalder. Trolig er det nødvendig med 
flere undersøkelser og dateringer for å avklare forholdene. Tilsvarende dateringsproble
mer er kjent fra Dolddløy (Larsen 1991) og fra Trøndelag (f.eks. Farbregd, Gustafson og 
Stenvik 1985, Prestvold 1994). 

Det er først og fremst for forståelsen av jernutvim1ingen i eldre jernalder Snertingdals
materialet så langt er av interesse utenom det rent lokale, og i det videre blir diskusjonene 
særlig rettet mot forholdene i eldre jernalder. 
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Anlegg i Torpa 

Snertingdal grenser til Torpa, en tilsvarende skogsbygd som nå ligger i Nordre Land 
kommune. Snertingdalstreff har nå også begynt med registreringer i dette området. 
Tidligere foreligger det publikasjon av enkelte anlegg herfra; i en artildcel gir Dannevig 
Hauge en redegjørelse om 11 anlegg i Land-bygdene (Hauge 1952). Her skal vi treldce 
frem et par av dem. På Buskmyrhaugen på Berg-Røste i Aust-Torpa finnes et anlegg med 
en stor slagghaug og et par «blestergroper". Etter alt å dømme dreier det seg om et anlegg 
fi:a eldre jernalder av samme type som vi kjenner fra Dolddløy. Men et element som vi 
savnet her oppe, var amboltstein - en flat stein hvor man banket ut mere av slagget etter 
at det var tatt ut av ovnen. 

Et am1et anlegg som skal nevnes her ligger lett tilgjengelig ved imllcjørselen til Torpa 
kraftverk på Åmot i Nord-Torpa, Nordre Land. Her har ovnene rimeligvis stått oppe på 
en brink, og slagg og annet avfall er veltet utover skråningen. Det finnes store slagg
bloldcer spredt utover et stort areal. Virksomheten her må ha vært meget stor, og stedet 
har vært karakterisert som et «industrisentrum» (Hauge 1952:470). Anlegget er fortsatt 
godt bevart, og de mange slaggbloldcene gjør at man lett kan slutte seg til Hauges opp
fatning av stordrift. 

Anleggene i Torpa ligger nær Snertingdal, og det er ingen naturlige barrierer som hin
drer kommunikasjonen. Det største skillet synes å være dagens administrative im1deling 
slik at vi må se Torpa og Snertingdal som ett jernvinnemm·åde. 

Jernvinneanlegg fra eldre jernalder på Østlandet 

Arkeologer postulerte lenge at det hadde vært betydelig jernproduksjon på Østlandet i 
eldre jernalder (Brøgger 1925, Hauge 1946, Hougen 1947). Før C14-metoden ble tatt i 
bruk var det bare noen få enkeltfunn av gjenstander å bygge på ved datering av 
anleggene. Man antok at jernproduksjonen var særlig stor i vikingtiden på grunn av de 
jerm·ike gravene. 

Gjennom Hardangerviddaprosjektet fildc man tak på jernvinneanlegg som kunne være 
fra tiden omkring Kr. f. på vestsiden av Hardangervidda (Johansen 1973). Snart etter ble 
det undersøkt slaggroper av kontinental type på Eg i K.ristiansand (Naldcerud og Schaller 
1979). Før 1980 forelå det dateringer til eldre jernalder fra Trøndelag, mens anleggstypen 
ble egentlig kjent gjennom publiseringen av undersøkelsene på Heglesvollen (Farbregd, 
Gustafson og Stenvik 1985). Den første radiologiske dateringen fra Østlandet forelå fra 
Doldcfløy i 1987. Senere har vi fått C14-dateringer fra alle de østnorske dalførene, hoved
sakelig utført som forskningsundersøkelser av Hallingdalsprosjektet (Bloch-Naldcerud og 
Lindblom 1994 ), Arne Espelund ( 1999) og forfatteren (Larsen 2000 og upubliserte 
dateringer fra Numedal og Hallingdal). 

Få jernvinneanlegg fra eldre jernalder er utgravd på Østlandet, og det er påvist to 
hovedtyper basert på ovnstypen. For det første har vi Doldca-prosjektets undersøkelser av 
fire jernvim1eanlegg med syv ovner i 1986-1989 ved Doldcfløy. Som jeg har pekt på i det 
foregående, er anleggstypen lett å karakterisere og erkjem1e ved at det finnes store slagg
bloldcer som ofte stildcer opp over torven (jmf. fig. 2). Dernest undersøkte Ole Risbøl et 
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Fig. 6. Inndeling av anlegg med store slaggblokke1; utsnitt av Narmo 1997:117 fig. 72. 
Foto:j01f 

par slaggroper på By i Løten i 1994 (Risbøl 1997), angivelig av samme type som de oven
nevnte fra Eg. Siden gropene bare brukes en gang, er disse anleggene vanskelige å fim1e 
ved tradisjonelle arkeologiske registreringer fordi det ild<e dmmes slagghaug. Anleggs
typen er best kjent fra Agder og Rogaland (Larsen 2003). Registreringer viser at ovns
typen vi kjem1er fra Doldd1øy, er en vanlig anleggstype i de østnorske dalfører og lavere 
fjellonn·åder. Espelund (1999:86, 123) kjenner dem fra Geilo i vest til Stor-Elvdal i øst, 
og han mener det dreier seg om en ensartet teknildc Undersøkelsene hans mmmer ut i 
nokså klare treld< der «Ovnstype lb [Østlandsovnen] er påtruffet i Østerdalen, Gud
brandsdalen, rundt Mjøsa, i Hallingdal og Telemark. Foreløpig kan funnplassene bare 
markeres som punkter, som imidlertid antyder en ganske stor spredning» (Ibid: 11 7). Lars 
Erik Narmo har befart tilsvarende anlegg fra Vangsåsen over til vestlandskysten (Narmo 
1997: 118). Selv kjenner jeg en reld<e tilsvarende anlegg i alle de østnorske dalførene. De 
finnes ned til Totenåsen, Akershus, Nordmarka i Oslo og Modum i Buskerud og opp i 
Østerdalen, Atnadalføret, øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres, øvre Hallingdal og 
Numedal. Det dreier seg følgelig om en vanlig type jernvilmeanlegg på Østlandet. 

Narmo har utarbeidet en ilmdeling etter hvordan slaggdeponeringen er foregått, og det 
er anlegg med slaggblold<er vi skal se på her (Fig. 6). En variant har ovnen liggende på 
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en brink med slaggutkast utfor skråningen, mens den andre, hvor ovnen ligger på en 
morenehaug eller kolle, har slaggutkast til alle sider, og avfallshaugen er markert som en 
firkantet voll rundt ovnen. Det er den første varianten som er mest vanlig, og disse 
anleggene ligger som oftest ved vann. Den mindre vanlige varianten har derimot sjeldent 
slaggutkastet ved vann (Nanno 1997: 117-118). 

Tre av de fire anleggene ved Doldcfløy fantes på små morenehauger med den 
vesentligste delen av slaggutkastet mot en beldc, mens avfallsmasser er deponert rundt 
hele haugen uten at det dannes noen firkantet voll. Disse kan derfor tilhøre den vanligste 
typen til Narmo, mens det fjerde anlegget lå på en flat elveslette og passer ildce inn i noen 
av de to typene. Det er derfor nødvendig med videre arbeid med Nannos forsøk på en 
inndeling etter slaggdeponeringen. Det foreligger dessverre få data, og de fleste reg
istreringene til nå er ildce detaljerte nok til å kunne benyttes. Vi må derfor samle inn et 
større materiale for å få tilstreldcelig grunnlag for en finere inndeling. Det må samtidig 
påpekes at det ildce er utført tilstreldcelige undersøkelser av anlegg med firkantet voll til 
at vi sildcert kan slå fast at det har stått en ovn i midten (hvor det gjerne er en grmm grop) 
omgitt av fire stolpehull (jfNarmo 1997: 117), selv om jeg i utgangspunktet tolker struk
turen på sanm1e måte som Narmo gjør. Det er på det rene at anlegg kan inneholde ulike 
strukturer i form av ovner, stolpehull til både overbygninger over ovn og til hus, vegg
voller, lagergroper og amboltsteiner (jf Larsen 1991; 2000). 

Narmo viser også til at slagghaugene vanligvis er godt markert. Som han påpeker, har 
ennå ingen såldet og veid en slagghaug tilhørende denne anleggstypen, men han anslår 
dem til å inneholde 50-100 tonn slagg (Narmo 1997:117-118). Min erfaring er at stør
relsen er langt mer varierende, fra et par slaggbloldcer til flere hundre. Avfallshaugene 
ilmeholder svært mye jord og leire, noe som får dem til å virke langt større enn det reelle 
slagginnholdet viser. Vanligvis har de store slaggbloldcene rullet nedover skråningen og 
ligger på nedsiden av haugene eller utkastet av jord og ovns deler ( ovnsforing). Å sålde 
og veie store anlegg vil være for arbeidskrevende manuelt, men kan gjennomføres mask
inelt. En enkel måte å få frem data på inntil videre er å telle slaggbloldcer som ligger i 
dagen eller så vidt grunt at de kan påvises med jordbor. 

Det er ildce knyttet kullgroper til jernvim1eanleggene fra eldre og yngre jernalder. Når 
det gjelder de store ovnene fra eldre jernalder, er det foreslått at det er brukt ved som er 
forkullet i ovnen, mens det er brukt kull i de små sjaktovnene av kontinental type (Sten
vik 2003:78). Tilsats av furuved skapte høye flammer og god treldc som gjorde det unød
vendig å gjøre bruk av blåsebelger (Espelund 1999: 120). Foreliggende dateringer av kull
groper til eldre jernalder må man foreløpig se bort fra. Ved Doldcfløy ble det påvist 
betydelig kullsøl rundt ovnene, det fantes store kullag nær flere anlegg, og det var mye 
kull i avfallshaugene. Man må derfor være åpen for nye tolkninger av kullproduksjon i 
eldre jernalder; en slik behøver ildce ha foregått i groper av sanune type som i vikingtid
middelalder. 

Ved tolkning av Doldcfløymaterialet har jeg hevdet at produksjonen må ha startet 
omkring AD l 00, og at teknologien med store slaggbloldcer neppe har vært brukt særlig 
lenger enn AD600 her. De foreliggende dateringene fra Øst-Norge endrer i liten grad 
dette bildet, men i det følgende skal vi se nærmere på dateringsproblematildcen. Samlet 
sett må vi karakterisere kunnskapen om jernvinna på Østlandet som beskjeden, og det er 
viktig å intensivere de1me forskningen. 
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Perspektiver på jernvinna i eldre jernalder ut fra Snertingdalsmaterialet 

Selv om det bearbeidete materialet fra Snertingdal så langt er beskjedent, gir det viktige 
korrektiver til vår kunnskap om j ernvinna i eldre jernalder på Østlandet. På grunn av 
undersøkelsenes karakter er det først og fremst dateringsspørsmålet vi nå har nytt mate
riale å bidra med fra Snertingdal. Av de 20 foreliggende dateringene er 11 fra eldre jern
alder, selv om den ene fra kullgrop R36B neppe daterer aktiviteten. 

Jeg har i det foregående redegjort for hvordan de tidligste dateringene er kontrollert, 
og jeg har pekt på noen feilkilder ved dateringene. Først og fremst er det bruken av mate
riale av furu som utgjør et problem. Her er det etter mitt skjønn viktig å få flere data på 
hvilke utslag man kan få ut fra materialets egenalder. Tørr, gammel ved har antent godt 
og kan ha vært foretruldcet. 

Dateringer av materiale i middelalderens kullgroper har vist at det ildce er noen høyere 
alder på furu enn bjerk og gran. Vanligvis er det brukt småvokst virke i kullgropene, slik 
at andre forhold kan ha gjort seg gjeldende her. Det er derfor nødvendig å få utført (aksel
rator)dateringer der det fim1es bjerkefragmenter eller fragmenter av furukvister som kan 
vurderes i forhold til foreliggende dateringer. 

Delvis bruk av ganunelt tre kan forldare store aldersforskjeller slik som vi så på R33 
og R43. Jeg kan også vise til at det flere andre steder hvor det fitmes serier av dateringer, 
foreligger dateringer til førromersk jernalder som ildce passer im1 i mønsteret, som for 
eksempel Doldcfløy hvor det foreligger en datering fra siste bruksfase i en ovn (DR 75), 
mens dateringer fra avfallsområdet er langt yngre (Larsen 1991:57). 

Dette anlegget fra Doldcfløy er middels stort, og slaggmengden på anlegget er trolig 
maksimalt 50 tom1. De to ovnene på anlegget inneholdt henholdsvis 243 og 450 kg slagg. 
I ovnen med minst slagg var det rast ned masse fra byggingen av sjakten slik at tallet er 
for lavt til å være representativt. Den eldste dateringen er 200 f.Kr. til Kr.f. og yngste 460-
640 e.Kr. Hvis anlegget ha vært i bruk i mer etm 800 år, og vi forutsetter at slagget i 
ovnen veier 300 kg, ville man ha produsert en bloldc hvert femte år. Det er lite trolig at 
man i dette værharde landskapet har vedlikeholdt dette anlegget for så sporadisk bruk. De 
fleste dateringene fra DR 75 ligger innen perioden 200-400 e.Kr, og selv en bruksperi
ode på 200 år gir ildce mer etm en full slaggrop i året. Med to andre anlegg innen en 
radius på 100 m trenger vi ildce forutsette lang brukstid. Så langt er DR 75 det eneste 
anlegget av detme typen hvor vi har mer em1 to dateringer. 

Tilsvarende dateringsproblemer, både med hensyn til dateringer som ildce passer p. g. 
a. stratigrafiske forhold og anlegg med lang brukstid, er også kjent fra Trøndelag (f. eks. 
Farbregd, Gustafson og Stenvik 1985:118-119, Prestvold 1994:68-70). Samlet sett er det 
gnnm til å ta opp alle de tidlige dateringene til ny vurdering. Videre er det nødvendig med 
mange nye undersøkelser og dateringer for å kaste lys over dateringsproblemene og 
anleggenes bruksperioder. Kanskje vil også andre dateringsmetoder kum1e gi sihere 
data. 

Som nevnt, mener jeg at jernutvinningen ved Doldcfløy nok har startet i eldre romer
tid. Dette underbygges av funn av en spydspiss fra eldre romertid funnet i avfallslagene 
rundt en ovn. De omkring 50 foreliggende dateringene av anlegg med store slaggbloldcer 
fra Østlandet Ufbl. a. Larsen 1991; 2000, Bloch-Naldcerud og Lindblom 1994, Espelund 
1999), tyder på at anleggstypen går tilbake til tiden omkring Kr.f. Muligens må bruken 
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Fig. 7. Jernvinneanlegget R2 ligger på dyrket mark. Her er avfallsmasser bestående av 
slagg, ovnsforing, kull og leire. I sla'åningen ned mot elva Finna ligger det store slagg
blokka Per Kristenstuen i arbeid med gravning. En kullprøve er datert til yngre jern
alder (T-15838). Foto: j01j 

av furu som brensel føre til at dateringene må treldces l 00-200 år opp i tid. Vi bør kan
skje forvente å finne enda eldre anlegg nærmere de sentrale bosetningsområdene, slik 
som funnene fra Løten kan tyde på. Heller ildce på Sørlandet og på Sørvestlandet hvor det 
foreligger funn av kontinentale sjaktovner, foreligger det sikre dateringer eldre enn 
romertid (Haavaldsen 1997, Larsen 2003). 

Selv om den tidlige j ernvi1ma er av stor interesse for forståelsen av ressursutnyttelsen, 
er også andre kronologiske forhold av interesse. Særlig gjelder dette overgangen til ovn
er uten slaggrop, men med slaggavtapping i siden av sjakten (jf. fig. 4). Dem1e synes å 
bli tatt i bruk på 800-tallet på Møsstrond (Martens 1988:85), og den er nokså sildcert 
belagt i vikingtiden ved Dolddløy. N arm o hevder at overgangen fra ovnene med slaggrop 
til ovner med sideavtapping skjer i tiden 600-700 e.Kr. (Narmo 1997:111). (Jeg ser her 
bort fra de små slaggropene fra jernalder og middelalder som er fremkommet på 
Rødsmoen og i Gråfjellet i Åmot konmmne, Hedmark. Disse ovnene er av en annen type 
og vil ildce bli truldcet inn i diskusjonen her). Det foreligger få sikre dateringer fra denne 
overgangsfasen, og disse bygger alle på furu. Fra Hedemarken finnes noen få dateringer 
til 600-/700-tallet både fra anlegg med store slaggbloldcer og anlegg med tappeslagg som 
støtter de1me dateringen (Bårdseng 1998:28). 

Ser vi på materialet fra Snertingdal, er det også dateringer som er av interesse i denne 
diskusjonen. Det foreligger to dateringer fra anlegg med tappeslagg uten tilknytning til 
kullgroper: R35 med resultatAD870-1005 (T-13688) basert på furu og R48 til890-1015 
(T-15 841) basert på gran. I tillegg filmes det et par dateringer fra yngre jerna l der fra 
anlegg hvor det er slagg som peker mot den eldre teknologien. Den ene, R2, ligger på en 
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brink (Fig. 7), og det er kastet store slaggbloldcer utfor shåningen mot elva Filma. Ovns
mm·ådet ligger nå i dyrket mark (eng). En furuprøve herfra er datert til AD680-785 (T-
15838). Likeledes har vi anlegget R41 nede i bygda hvor det ildce er påvist store slagg
blokker, men mange større slaggstykker med vedavtryldc som tyder mot 
«slaggropteknologi». Dateringen basert på furumateriale er AD635-680 (T-15840). Disse 
dateringene er blant de seneste vi har fra teknologien som resulterte i store slaggbloldcer. 
Dateringen fra anlegget R41 har flere paralleller fi·a Hedemarken, Numedal og Halling
dal, mens R2 er bemerkelsesverdig sen. Siden dateringsmaterialet er tatt ut ved 
prøvestildc, bør det foretas mer inngående undersøkelse særlig fordi flere anlegg fra eldre 
jernalder har sekundær bruksfase i yngre jernalder med annen teknologi. Et klart eksem
pel på dette er DR 75 ved Doldcfløy som har et senere anlegg på toppen Uf Larsen 
1991: 83-87). Samlet sett tyder dateringene fi·a Østlandet på at anleggene med store slagg
bloldcer er gått ut av bruk i merovingertid, og dette kan godt ha skjedd i perioden mellom 
600 og 700 e.Kr. slik Nanno har hevdet. Igjen utgjør egenalderen på furumaterialet et 
tolkningsproblem. 

De mange vedartsanalysene som kjennes fra jernvinneanlegg i Øst-Norge, viser at 
bruk av furu i eldre jernalder er gjennomgående selv om et og annet bjerkefragment 
forekmmner. Slik er forholdet også i yngre jernalder, mens bjerk er vanlig i prøvene fra 
middelalderen vest for Østerdalen. Gran er sjelden, men er som vist i det foregående, 
kjent fra ett anlegg i Snertingdal i vikingtid (R48, AD890-1015, T-15841). Gran fi1mes i 
bare en prøve fra Doldcfløy i middelalderen, men kj e1mes fra Gardermo-mm·ådet og fra 
Rødsmoen. Så langt tyder imidlertid det foreliggende materialet vest for Gudbrands
dalen/Mjøsa at det hovedsakelig er brukt furu frem til overgangen mellom vikingtid/mid
delalder, deretter bjerk. Med unntak av et anlegg med bruk av gran i vikingtid passer 
Snertingdalsmaterialet i1m i dette mønsteret. 

Det som er spesielt for Snertingdal som østnorsk jernvinneområde, er at det er funnet 
få kullgroper. Slike er svært vanlige på Østlandet, og de fleste er datert i1men tidsronm1et 
950-1400 e.Kr. Dateringene fra Snertingdal faller innen forventet alder. Bare et jernvin
neanlegg er datert til middelalderen, og ytterligere tre har smmsynlig middelalderdatering 
ut fra påviste typologiske kriterier. Dette er spesielt, da middelalderens anlegg er i abso
lutt flertall ellers på Østlandet. Dette stemmer overens med Nanno som viser til at i 
områder han registrerte i Nordre Land ildce lot seg gjøre å påvise middelalderanlegg syd 
for Sym1fjellet, men bare anlegg med teknologi som peker mot den eldste fasen (Nanno 
1996: 158). Fordi jernbehovet må ha vært langt større i middelalderen, er det påfallende at 
områder som har vært intensivt utnyttet til jernfremstilling i eldre jernalder ildce utnyttes 
senere. En mulig forklaring kan være at den beste malmen var brukt opp. Hovedinntryldcet 
er likevel at anlegg fra jernalder og middelalder ligger innen for det smm11e hovedutbre
delsesmm·ådet, selv om enkelte anlegg fra eldre jernalder fi1mes nærmere dagens boset
ningsområder. Tidligere er det hevdet at anlegg fra eldre jernalder ofte ligger nær dagens 
seterområder (f.eks. Larsen 1991:280, Bårdseng 1998:86). Flere hypoteser er drøftet når 
det gjelder organiseringen av jernvinna: at virksomheten har hatt utgangspunkt i fjell
gårder, i setre, at den har sitt opphav i kulturdualisme og at det dreier seg om spesialiser
ing (for oppsummering av debatten se Martens 1988: 118ff, Nanno 1996: 134ff og Bård
seng 1998: 86ff med litteraturreferanser). I Snertingdal ligger anleggene spredt fra 
bosetningsmm·ådene og iimover i skogene uten noen klar tilhørighet til setre. 
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Fig. 8. Jernvinneanlegg Rl4, CJ4-datert til romertid (T-13684), ligger pel en morene
haug med en firkantet mfallsvoll rundt den sentrale flaten. Anlegget ble delvis undersøkt 
ved Fornminneseksjonens etterutdanningskurs i 2000. Pel grunn av store mfallsmengder 
rakk man ikke el komme langt nok til el avdekke flaten innenfor den firkantete vollen. Pla
nen er el fitllføre undersøkelsen av dette området i 2004. Foto: fmf 

Fig. 9. Pel flere av anleggene med slaggblokker finnes det smcl groper med tverrmcll 
omla'ing en meter slik som denne pel R23 ved vannet Stor-Svarken. Det er pclvist kull i 
noen av dem, men de avviker sterkt fra de senere, store kullgropene. Foto: fmf 
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Et annet forhold som materialet fra Snertingdal kaster lys over, gjelder de lokalto
pografiske forholdene. Narmo viser til at de anleggene han registrerte, lå knyttet til elver 
og vann (Narmo 1997). Slik var det også ved Doldd1øy. I Snertingdal forekommer det 
også ofte, men det er ildce et gjennomgående mønster. Så vidt jeg kan se, kan vann
tilknytning forklares på to måter om man skal legge funksjonelle årsaker til grunn; bruk 
av vannkraft til å drive blåsebelger, noe man riktignok ildce har belegg for i forhistorisk 
tid. Dernest må det pekes på at aktiviteten er brannfarlig, slik vi ser av et par midde
lalderanlegg ved Dolddløy som var brent ned. Det er nødvendig med et statistisk materi
ale fra ulike områder før forholdet til beliggenhet ved vann kan vurderes med 
spørsmåls stillinger om dette dreier seg om lokale og regionale forskjeller. 

Som nevnt, ilmdeler Narmo anleggene med slaggbloldcer i to hovedtyper. Av typen 
med firkantet slaggvoll kje1mes ett anlegg, datert til romertid (Rl4) (Fig. 8). I gjennom
gangen av dateringene viste jeg også til at de finnes andre typer anlegg utover de to 
hovedtypene. R43 besto av en oppbygd avflatet haug; denne varianten kjenner vi 
foreløpig to av. Likeledes kan R4 nevnes hvor det ligger en stor voll med avfallsmasse på 
brinken. Anlegg er også kjent på flat mark hvor bare enkelte slaggstyldcer stildcer opp. 
Materialet fra Snertingdal viser at det gjenstår mye registreringsarbeid før man kan fore
ta en slik inndeling av materialet som N anno har forsøkt. 

Et interessant treldc er at det er funnet små groper på flere anlegg med slaggbloldcer 
(Fig. 9). RIS ligger på en rygg med avfall deponert dels på ryggen, dels med slaggutkast 
i skråningen på den ene siden. Langs ryggen ligger det ni grunne groper, dybde 0,1-0,2 
m på overflaten, og med tverrmål omkring l m. Bruk av jordbor avslører kull i flere. 
Grop A er delvis undersøkt og viste seg å være 0,7 m dyp. I bunnen lå det et tykt lag 
med store kullstyldcer, tyldcelse 0,2 m. Over fantes kullblandet jord, slagg og malm. 
Antagelig må forkullingen av treverket ha foregått nede i gropen. Det er vanskelig å 
forestille seg at gropen kan ha sammenheng med ovn. Selve anlegget er ennå ildce datert, 
men furumateriale fra gropen har gitt resultatet 30-230 e.Kr. (T-15839). Ut fra det som 
ellers foreligger av dateringer, er det grunn til å anta at anlegget er fra denne tiden. 
Beliggenheten inne på anlegget tyder også på at j ernvinneanlegget og gropene hører 
smmnen. Slike små grmme groper er lett å overse og kan være et mer vanlig treldc enn 
vi er klar over. Det er derfor viktig å ofre disse små gropene større oppmerksomhet i det 
fortsatte arbeidet. 

Videre forskning 

I Sverige har man funnet flere spor etter jernfremstilling på bronsealders boplasser (Sten
vik 2003 med litteraturhenvisninger). I de senere årene er det foretatt et stort antall sjakt
inger og flateavdelddnger på Østlandet. Det er påfallende at det foreløpig bare er påvist 
jernvinneanlegg et par steder (Risbøl 1997, Bergstøl 2000). Vi burde kunne forvente 
tidligere spor av jernproduksjon på flatbygdene enn i de øvre dalbygdene, hvor vi ut fra 
de naturlige forutsetningene vil finne den store produksjonen (Johansen 1973). 

Slaggropene fra Løten regnes av utgraveren, Ole Ris bø l, til å være av den kontinentale 
typen (Risbøl 1997). De1me ovnstypen kje1mer vi ellers fra Agder-fylkene og fra Roga
land. For øvrig er bare kjent den store ovnen av Doldcfløytypen. Fra midten av eldre 
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romertid er vi på tryggere gnnm når vi vil hevde at jernproduksjonen er konm1et i gang 
i lavfjellsomTåder. 

Lars F. Stenvik viser til at vi i romertiden har tre ulike ulike ovnstyper representert i 
det norske materialet, og det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til dette; det er mer 
sannsynlig at et kompleks av årsaker gjorde seg gjeldende, og at ulike faktorer har gjort 
seg gjeldende til forskjellige tider (Stenvik 2003:81). 

Den ene typenlgenner vi fra Dokkfløy hvor vi på bakgrunn av Doldca-undersøkelsene 
har skapt oss et bilde av «Østlandsovnen» som Espelund (1999:86-87) har innført som 
begrep om hans ovnstype lb for å skille den fra «Trøndelagsovnen» (type la). Det er ildce 
foretatt noen detaljert analyse av ovnene fra Dolddløy, og materialet med 7 ovner fra 4 
anlegg er heller ildce mye å treldce konklusjoner fra. Slaggropene viser forskjeller i form, 
utforming og størrelse. En grop er hellesatt og spisser mot bunnen, andre er bolleformete. 
I et par tilfelle kan vi se at gropene er bygd mindre i siste bruksfase. Slaggblokker ute i 
marken viser stor forskjell i størrelse fra anlegg til anlegg og også innen samme anlegg. 
Dette behøver ildce forklares ut fra forskjell i ovnsstørrelse, men har kanskje med malmk
valitet, flytbarhet på slagg og frostsprengning å gjøre. Slaggfum1 tyder på at også «Trøn
delagsovnen» er kjent på Østlandet, fra Gryta i Gausdal (Espelund 1999:125 fig. 24b, 
130). Den kontinentale sjaktovnen finnes også på Hedemarken. Videre tas i bruk en min
dre ovn med slaggrop i Østerdalen på overgangen mellom eldre og yngre jernalder (Nar
mo 1997). Vi må derfor være åpne for at det kan filmes flere varianter av sjaktovnen med 
slaggrop på Østlandet. Eldre undersøkelser (Holme 1920, Hauge 1946) kan tyde på at 
dette er tilfelle selv om dokumentasjonsmaterialet ildce er av tilstreldcelig kvalitet til å 
treldce slutninger. 

Registreringsmaterialet fra Snertingdal viser at anleggene kan variere sterkt i størrelse; 
de kan også filmes på nærmest flat mark langt fra vmm. Dette underbygger at anleggene 
langt fra er så enhetlige som Doldcfløy-materialet i utgangspunktet har fått oss til å mene. 
Materialet fra Snertingdal tyder også på at hypotesen om at slike anlegg fortrinnsvis 
finnes ved gamle setre bør testes grundigere. 

Dateringsspørsmålet må også forfølges videre. Siden det gjerne dreier seg gjerne om 
en eller to dateringer fra hvert anlegg, er det nødvendig å få større serier, slik som fra DR 
75 ved Dokkfløy. Som jeg har vist, skaper dateringene herfra ikke noe entydig 
utgangspunkt for en diskusjon om kronologi og brukstid. Særlig er det viktig å få flere 
dateringer fra overgangsfasen til mindre sjaktovner med sideavtapping av slagg. Tidligere 
syn om overgang mellom de to ovnstypene i tiden 600-700 e. Kr. (Narmo 1997: Ill) 
synes derimot foreløpig å kunne opprettholdes ut fra foreliggende dateringer fra Øst
landet, men både de få dateringene og forholdet at de bygger på furu fører likevel til 
usildcerheter. 

Varer fra overskuddsproduksjon i utmarka må ha vært av grunnleggende betydning for 
utviklingen av samfunnsorganisasjonen og for organiseringen av samfunnsmaktene. 
Særlig må jern og huder vært viktig (Jacobsen og Larsen 1992, Larsen 2003). Forhold
ene er lite studert på Østlandet. I eldre jernalder er det tidsmessig en sammenheng mel
lom store jernutvinningsanlegg i utmarka og rike gravfunn, blant annet våpengraver, som 
på Hadeland, Toten og Hedemarken. Det er nærliggende å tenke seg en sanunenheng hvor 
en organisert jernutvinning har utgjort en del av grunnlaget for høvdingdømmer. 
Foreløpig foreligger det neppe tilstreldcelige data omjernvi1ma i eldre jernalder mmet em1 
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til hypoteseetablering; dertil er det behov for sikrere kronologi, en kvantifisering av jern
utbyttet og kjennskap til organiseringen (hvor bodde de, hvor mange var de, var de spe
sialister osv.). Flere områder må registreres intensivt. Det er ofte lett å forklare rikdom i 
graver ut fra potensielle varer fra utmarka uten at man har belagt en overskuddsproduk
sjon i det arkeologiske materialet. 

Interessant i de1me sammenhengen er distribusjonen av depotfunn av jernbaner. Disse 
viser nettopp konsentrasjon til de sentrale, indre bygdene som kan ha inngått i system 
medjerndistribusjon. Heid Gjøstein Resi viser til at vi vet for lite om hvilke perioder bar
refmmene stammer fra, men at de er en viktig kilde til forståelse av distribusjonen av jern 
(Resi 1995: 143) 

Vi mente å kunne treldce forbindelse fra Doldcfløy til Gausdal. Produksjon en i Gaus
dal Vestfjell var i romertid og høymiddelalder større e1m det lokale behovet, og jern ble 
antagelig fraktet ned til Mjøsa. Ut fra forholdene i middelalderen så vi på Hamardistrik
tet som et viktig mottaksonn·åde (Jacobsen og Larsen 1992). Senere er det blitt kjent at 
det har vært stor jernproduksjon her (Bårdseng 1998) slik at man kan tenke seg en videre 
distribusjon fra dette området. 

De mange jernvinneanleggene i Snertingdal og Torpa tyder på produksjon utover det 
lokale behovet. Dels kan man tenke seg transport nedover Snertingdalen til Mjøsa og 
Toten. En annen mulighet for anleggene øverst i Snertingdal og i Torpa er via ferd
selsveier ned til Doldca i Land og videre over Randsfjorden til Hadeland og eventuelt til 
Ringerike. 

Det største jernbehovet må ha eksistert på flatbygdene og i sær ved kysten hvor jern
produksjon en ser ut til å ha vært marginal i eldre jernalder. Det vil være en interessant og 
viktig oppgave å rekonstruere de viktigste distribusjonsveiene for jernet så snart det fore
ligger et tilstreldcelig grunnlagsmateriale til å vurdere hvor det har vært overskuddspro
duksjon. 

Behovet for nye vurderinger gjelder ildce bare for eldre jernalder, men kanskje like 
spesielt for yngre jernalder. I eldre litteratur antas de fleste jernvinneanlegg å være fra 
vikingtiden ut fra den store jernmengden i gravene. Undersøkelsene og dateringene de 
siste 20 årene på Østlandet har ildce avdekket noen omfattende produksjon (Larsen 
1991:280-282, Nanno 1997:189); en slik ser først ut til å starte helt i slutten av vikingti
den. Narmo har tydelig vist at en nedgang i aktiviteten fra omkring 700 frem til omlcring 
950, og dette er felles for de studerte onn·ådene i Norge og Sverige (Nanno 1997:189 
med litteraturreferanser). Det er knyttet usildcerhet til flere av dateringene vi har fra yngre 
jernalder, og det er på det rene at det er behov for en ny vurdering av vikingtidens jern
vinne på Østlandet. Viktig er at det foreligger en reldce dateringer fra merovingertid, for 
eksempel fra Hallingdal (Bloch-Naldcerud og Lindblom 1994:37-38), uten opplysninger 
om slaggtype. Studier av dette materialet kan gi ny informasjon om overgangen fra ovn
er med slaggrop til ovner med sideavtapping av slagg foruten større kmmskap om jern
vimla i yngre jernalder. En reldce slagghauger i Snertingdal bestående av tappeslagg uten 
tilknytning til kullgroper er også interessante i denne sann11enl1engen. 

Jeg har i det foregående forsøkt å peke på noen problemer knyttet til den eldste jern
vinna, særlig gjelder dette kronologiske spørsmål. Vi er kommet så kort i jernvinne
forskningen at det fortsatt må legges vekt på utforskning av det arkeologiske materialet; 
vi vet ildce om vi nå har avdeldcet et representativt utvalg av de typer anlegg som fantes, 
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fortsatt kan det fremkomme andre ovnstyper og anleggstyper. Det er derfor nødvendig 
med nye og totale undersøkelser. Spørsmålene knyttet til den eldste jernvinna er langt mer 
kompleks enn jeg har kunnet gi uttryldc for her hvor materialet fra Snertingdal har vært 
det primære. 

Jernproduksjon krever store investeringer i form av arbeid og anlegg. Materialet viser 
at det er til dels store regionale forskjeller. Ut fra det vi kunne erkjenne på Dolddløy 
prøvde vi å utarbeide en modell hvor vi så jernfremstillingen som en del av en samlet 
utmarksutnyttelse styrt av storsamfunnet. I et så karrig land som Norge vil verdien av 
jordbruket i store onn·åder være begrenset til selvforsyning. Som jeg har vist til, må opp
komsten av høvdingdømmer i romertid også sees inn i organisert utnyttelse av utmarka. 
Vi prøvde på det grunnlaget å hevde at utmarksbruken ved Dolddløy avspeilte konjunk
turene i samfunnet omkring. Her er vi ved et viktig aspekt ved utmarksarkeologien; vi 
arbeider i områder hvor samfunnet har gjort få ilmgrep. Vi har derfor virkelig mulighet 
til å få tak på samfunnets utnyttelse av områdene i jernalder og middelalder. Foreløpig vet 
vi så lite om det empiriske materialet at her ligger det arbeidsoppgaver i lang tid frem
over. 

Samarbeid på bakgrunn av lokalt initiativ og med lokale midler har gitt ny kunnskap om 
jernvinna, ildce bare rent lokalt, men undersøkelsene er viktige for en samlet forståelse av 
østnorskjernvinne. Utvilsomt har fornminnene i Snertingdal et høyt forskningspotensiale 
som det fortsatt gjelder å utnytte. Ildce minst er det viktig å gjøre bruk av det lokale engas
jementet, særlig ivaretatt av Snertingdalstreffs leder, Per Kristenstuen, som for meg er 
synonym med Snertingdalstreff. Taldc til Per for mange interessante, lærerike og 
hyggelige befaringer i skogene i hjembygda hans. 
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Summary 

Local fnitiative and fron Extraction Research in Snertingdal, Gjøvik, Oppland -A Con
tribution to the Understanding of fron Extraction During the Early fron Age in Eastern 
Norway 

Archaeological infmmation is inadequately registered in Norway's vast outfield areas. 
For this reason, researchers, such as RolfFalck-Muus (Espelund 1999) and T. Dannevig 
Hauge (1946), have since the 1920s largely relied on cooperation with interested and 
knowledgeable local residents when studying iron extraction sites. In Hallingdal in the 
1980s, one project based site registrations on information gathered fi·om local sources, 
and in Hedmark in the 1990s, local personell carried out large outfield site registrations 
(Bårdseng 1998). Arne Espelund (1996) has also successfully cooperated with interested 
local residents. 

In Snertingdal, in the municipality of Gjøvik, Oppland, a history interest group, Snert
ingdalstreff, has registered 55 iron extraction sites. Funding for analysis ofthese sites has 
been received. Since 1995, archaeologists from Oppland County and the University 
Museum of Cultural Heritage have cooperated in inspecting and sampling these sites. 
Twenty radiocarbon da tings have so far been carried out on iron extraction sites and char
coal pits, of which a large num ber date to the Early Iron Age. 

The starting point for this work was the extensive excavations undertaken at Dolddløy
vatn fi·om 1986-89 (Larsen 1992), 30-40 km north-west of Snertingdal (Fig.l). The 35 
iron extraction sites investigated here were classified into three types. The oldest is a 
large shaft furnace with a slag pit, with a diameter of approximately 1,5m (Fig.3). Up to 
450 kg slag has been weighed from these furnaces and in their vicinity lie large blocks of 
slag, with diameters of up to l m. This furnace type is thought to have be en in use from 
ca l 00-600 A.D. and during this period it appears that there was extensive iron produc
tion. From 600-800 A.D., this furnace type gives way to a shaft furnace with a slag out
let at the side, with a diameter of about 0,5m. During the 1200-1300s large, bowl-shaped 
charcoal pits appear as a part of the iron extraction process. After 1350 there was a sharp 
decline in production, which likely ceased by the early 1400s. 

The 20 radiocarbon datings presented in Table II, give a fascinating overview of the 
continuous activity from the Pre-Roman Iron Age to the late Middle Ages, but it is the 
material from the Early Iron Age that draws special interest. Samples for C 14 da ting were 
taken from a single test trench. Since the datings from Snertingdal are among the oldest 
from Eastern Nmway, new samples were taken alongside trenches cut to display strati
graphic layers, which act as a form of control for the radiocarbon datings. None of the 
new results date to Before Christ. This discrepancy may be explained by the fact that 
samples from the Early Iron Age are of pine originating from ancient wood. Similar prob
lems with datings that are 'too old' are known from Dolddløy, Rogaland and Trøndelag. 
Approximately 50 sites had been dated to the Early Iron Age in Eastern Nmway prior to 
the excavations at Dolddløy. The Dolddløy furnace is found throughout Eastern N mway. 
Datings from Snertingdal, as well as those from other eastern norwegian valleys support 
the theory that this furnace appears during the Early Roman Age, and is succeeded by the 
smaller shaft furnace fitted with a side outlet for slag between 600-700 A.D. Reserva-
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tions, however, must be taken as to the accuracy of the da tings as they are based on pine. 
Slag pits associated with the 'continental type'shaft furnace have been found in By, 
Løten, Hedmark (Risbøl1997). This type of furnace is otherwise found in Southern and 
Southwestern Norway (Larsen 2003). 

Current information on iron extraction sites containing blocks of slag is not detailed 
enough to establish a more refined classification system as proposed by Lars Erik Nar
mo (1997: 117) (Fig. 6). Material from Doldd1øy and Snertingdal demonstrate that the re 
are several types of extraction sites, which are for instance found on flat ground, or on 
mounds built up of earth and waste material (Fig.5). 

Large pits associated with charcoal production are one of the most common types of 
archaeological sites registered in outfields. These usually date from 950-1400 A.D. Only 
20 are registered in Snertingdal. These charcoal pits are not associated with the older iron 
extraction sites containing large slag blocks, but in Eastern Norway they may be associ
ated with Medieval extraction sites. In Snertingdal, small pits with a diameter of lm are 
found on many of the older extraction sites (Fig.9). One of these has been investigated 
(R15), where a 0,2m thick charcoallayer has been dated to 30-230 A.D. 

In the Early Iron Age, there are three types of iron extraction sites found, all of which 
use shaft furnaces with slagpits: the continental shaft furnaces, mainly found in Southern 
and Southwestern Norway, the Eastern Norwegian furnaces discussed in this paper and 
the Trøndelag furnaces (Stenvik 2003). The author suggests that the picture is actually 
more nuanced, implying that more furnace types exist than those which are already 
known. 

There are relatively few finds from Snertingdal and neighbouring Torpa, where there 
are otherwise registered many iron extraction sites. It is likely that there has been surplus 
iron production in these areas. Further research aims to associate these iron extraction 
sites to the rich Roman Age towns at Hedemarken, Toten and Hadeland. 
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Mari Høgestøl 

Ei gåtefull massegrav . .. 

Sjelden kommer en fortidens mennesker så nær som når en arbeider med graver og grav
skildc. Døden angår oss alle -uavhengig av tid og sted. Hvordan en har gravlagt den døde 
er uttryldc for bevisste handlinger og den gang som nå har en fulgt bestemte regler og ritu
aler. Gjennom forsøk på å tolke symbolene som er knyttet til disse, kan en få innblildc i 
så vel den dødes status og posisjon som i det samfunnet den døde har vært en del av. Av 
og til kommer en også på sporet etter de mer groteske hendelsene i fortida, noe som gra
va jeg skal fortelle om i denne artildcelen er et eksempel på. 

En vinterdag i 1931 fildc daværende direktør Petersen ved Stavanger Museum melding 
om at et gravkmmner var funnet av en gårdbruker på Sømme i Sola kommune, Rogaland. 
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Fig. l. Plantegning av gravkammeret på Sømme. Plasseringen av de små oppreiste stei
nene er markert. Tegning: Jan Petersen. 
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Fig. 2. Gravkammeret under utgraving. De oppreiste steinene ses midt i bildet og like 
inntil veggen i kammeret. Foto: Jan Petersen. 

Han hadde i forbindelse med nydyrking begynt å fjerne en haug. Etter å ha løsnet en stein 
i toppen av haugen, viste det seg at den sto nær kanten av et gravkammer. 

Petersen dro straks til stedet og han konstaterte at haugen var den smmne som kon
servator Helliesen ved Stavanger Museum hadde registrert i 190 l. Den gang var den 
beregnet til å være 15 meter i tverrmål og 1,5 meter høy, mens den nå bare var 12 meter 
i diameter på grunn av avpløying. Haugen ble fagmessig utgravd. Midt i haugen var det 
et nærmest firkantet rom omkranset av mange heller som var satt på kant. (Fig. l). Kam
meret var ca. 3,5 meter langt og 2,5 meter bredt og orientert NNV-SSØ. Dette var med 
andre ord et usedvanlig langt og ild<.e minst bredt kmmner. 

Det underlige var imidlertid at kammeret ildce inneholdt gravgaver. Bunnen var deldcet 
av et 12-15 cm tykt lag med trekull, svart jord og ubrente bein. Petersen observerte imid
lertid en merkelig detalj; ilme i kammeret sto det oppreist sju mindre steiner hvor høy
den varierte mellom 17 og 37 cm. (Fig. 2.). 

Beina i grava som for det meste var sterkt oppløste, ble samlet sammen og sendt til 
Bergen Museum for bestemmelse. Da August Brinlcmmm ved Zoologisk avdeling hadde 
analysert beina, var resultatet oppsiktsveldænde. Grava inneholdt minst seks individe1~ 
alle voksne. Beina var imidlertid for små til å kunne bestemme om de døde var kvitmer 
eller mem1. Vi har med andre ord å gjøre med ei massegrav, og funnet var så spesielt at 
det ble kommentert i alle de fire lokalavisene som fantes på den tida. 
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Vel ett år etterpå skriver Brinkmam1 på nytt til museet. Han har tydeligvis sett på beina 
en gang til og særlig på de fem fm·ender av am1en halsvirvel som han hadde klart å skil
le ut blant de tusener av bein- og knoldcelfragmenter som fum1et im1eholdt. Han skriver: 
«det slog mig nu, at disse halshvirvler må være overhugget, ser man på et memleske
skjelett, så er de hugget nettop der, hvor et hugg lengst fremme på halsen vil gå gje1mem 
anden halshvirvel. Er det ingen gravgods på stedet, kan det ildce så være rester etter deca
piterte, som er gravet ned uten større omstendigheter». 

Det er med andre ord stor sannsynlighet for at disse menneskene ble halshogd før de 
ble lagt i massegrava. 

Denne nye opplysningen vakte stor oppmerksomhet i stavangerpressa. Avisa Stavang
eren hadde som overskrift i august 1932: «Menneskene i gravkammeret på Sømme var 
halshugget. Funnet på Sømme er et helt mysterium» og overskriften i l ste Mai (nå Roga
lands Avis) var: «En massehemettelse på Sømme i gammel tid? Mystiske overhuggete 
halshvirvler fum1et i en gammel gravhaug». Og begge artildene konkluderte med at «Det 
er nok en eller mmen dunkel begivenhet der ute på Sømme forbundet med dette fu1m, en 
begivenhet som vel aldri vil bli oppklart». 

Funnet på Sø1mne var den gang som nå- et mysterium. Det er heller ildce, så vidt jeg vet, 
fum1et tilsvarende massegraver i hellekister med halshogde individer i Norge. Som det 
også ble påpekt den gang, er det merkelig at de er blitt lagt i et så forseggjort gravkam
mer i en stor gravhaug. Hvorfor er det kull i bmmen av haugen når beina ildce er brent? 
Kan en tilfeldigvis ha kmm11et ned på en gammel boplass eller stammer kullet fra riter 
som en utførte i forbindelse med gravleggingen? Hvorfor er det sju små reiste stein inne 
i gravkammeret? Brinkmann skriver at funnet inneholder minst seks individer, kan det ha 
vært sju og at hver person har fått hver sin lille stein som markering? Og dersom den 70 
cm høge steinen i toppen av haugen er samtidig med grava, har en altså hatt behov for å 
markere stedet. 

Men på ett område er ildce grava lenger et mysterium. Både Jan Petersen og avisene lur
te den gang på hvor gmmnelt funnet var. Det vi kan gjøre nå i motsetning til i 1930-åra, 
er å få datert beina. Så er gjort, ett bein er sendt til beste1mnelse og stor var overraskelsen 
da dateringen viste seg å være slutten av steinalderen/begynnelsen av eldre bronsealder 
eller 1885 til1745 f.Kr. 

Det finnes svært få graver i Norge fra denne tida og fra Rogaland har vi bare et par 
funn som kan stamme fra graver fra slutten av steinalderen. Ingen av disse er imidlertid 
faglig undersøkt. 

Når det gjelder skjelett som viser spor etter drap og hemettelser, har vi heller ingen 
paralleller. Det nærmeste i tid (om lag 1300 f.Kr.) er de 20 til30 individene som ble fun
net i toppen av et grustak på Sund, Inderøy i Nord-Trøndelag. Disse viste tegn til volde
lige skader og forfatteren tolker fum1et slik at et gravmonument var påbegynt, men ildce 
fullført før hele befolkningen ble slaktet ned (Fyllingen 2002). Videre har vi fum1et av 
Kråkerøymannen, Østfold, som ble halshugget om lag Il 00 f. kr. (Holde 1987). 

I Rogaland skjedde som mange andre steder, store endringer mot slutten av steinalderen. 
Det siste tiåret er det kmmnet et vell av ny kum1skap om perioden. Vi fim1er de toskipe-
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te husene deres, vi finner hva de har dyrket og har god oversikt over landskapsutvikling
en og ser at avskogingen er godt i gang og jordbruket ble svært intensivert (Prøsch-Dani
elsen & Simonsen 2000). Gjenstandene viser bred kontaktflate og gjennomgang av funn 
og funnkontekster gir oss et innblildc i den religiøse forestillingsverdenen. Funnet fra 
Sømme i Sola er også en brildce i en større forståelse av denne tida, bla. at avretting ved 
halshogging ildce var ukjent på Sørvestlandet. En ny humanosteologisk gjennomgang av 
funnet kan forhåpentligvis gi oss ytterligere kunnskaper. Dersom det er mulig å si noe om 
helsetilstanden, få en mer nyansert aldersbestemmelse og kanskje kjønnsbestemme bei
na, kan vi kanskje komme enda et skritt nærmere til å forstå denne «dunlde begivenhe
ten» og derved få et større innblildc i samfunnet ved overgangen til bronsealderen. 

Summary 

A mysterious mass grave ... 

In 1931 a burial mound (15x1.5 m) with a stone cist (3.5x2.5 m), was excavated at Søm
me, Sola municipality, Rogaland. The cist contained no artefacts, only seven small "sto~ 
ne monuments" (h. 17-37 cm) and skeletons after at least six individuals, all beheaded. 
After 70 years in the store, one of the bones now is dated to 1885-1745 BC. No parallels 
can be drawn in Norway. 

Litteratur 

Brinlcmann, A. 1931: Knokkelfimd fi·a gravhaug på gården Sømme i Hå land. Innsendt fi·a 
Stavanger museum. Intern rapport til Topografisk arkiv 21/4 1931. Arkeologisk 
museum i Stavanger. 

Brinlcmann, A. 1932: Brev til Stavanger Museum med beinbestemmelser fi·a forskjellige 
fimn i Rogaland. Intern rapport til Topografisk arkiv 16/6 1932. Arkeologisk museum 
i Stavanger. 

Fyllingen, H. 2002: Massahen på Inderøy vold og uro i bronsealderen. Spor 2002/1, 
s. 41-43. Trondheim. 

Holclc, P. 1987: Kråkerøymannen - et gammelt kriminalmysterium? Borgarsyssel 
Museum Arbok 2 1984-85, s. 31-42. Sarpsborg. 

Petersen, J. 1931: Innberetning om utgravning av gravkammer i haug på Sømme, Solas., 
Håland p., 16. og 20.4.31. Intern rapport til Topografisk arkiv 23/4 1931. Arkeologisk 
museum i Stavanger. 

Prøsch-Danielsen, L. & Simonsen, A.2000: The deforestation patterns and the establish
ment of the co stal heathland of southwestern Norway. AmS-Sla·ifter 15. Stavanger. 

108 



Nicolay Eckhoff 

Vinlandsferdene - hvillcen betydning hadde 
isforholdene på valget av reiseruten? 

Tusenårsjubileet for oppdagelsen av Amerika skapte en fornyet interesse omkring seilas
ene til Vinland. Det var omfattende artikler i både National Geographic Magazine, Time 
og Newsweek om de norrøne ferdene. Seilasene ble fremstilt som problemfrie ferder over 
isfritt hav, langs kysten av Canada eller sågar nord for polarsirkelen. Disse områder var 
deldcet av is store deler av året også for tusen år siden. 

I denne artildcelen vil jeg forsøke å treldce frem momenter jeg mener taler for at både Leif 
Eriksson og senere vinlandsfarere sannsynligvis fulgte- en mer sydlig rute. Jeg vil dess
uten drøfte mulige «tidsvinduer» for når seilasene kan ha foregått. Selv sommerstid vil 
isforholdene langs kysten av Canada holde vinlandsfarene over hundre kilometer fra 
land. Isen var avgjørende for ruten de fulgte. Geografiske landemerker som øyer, fjorder 
og fjell kan ha blitt navngitt og tradert. (Fig.l ). Jeg skal ildce gå inn i den diskusjonen eller 
vurdere hvor Vinland kan ha ligget, men konsentrere meg om seilasen mellom Grønland 
og Newfoundlands nordspiss. Her har Anne Stine og Helge Ingstads utgravninger slått 
fast en norrøn bosetning. 

Jeg er svært forbauset over fagfolks store interesse for lokaliseringen av Vinland, men 
at de har viet liten interesse for isforholdene langs seilingsrutene. Mitt utgangspunkt er 
at de norrøne oppdagerne var dyktige sjøfolk og praktisk anlagte og fornuftige menn. 
Høvedsmannen ville antagelig bli virkelig bekymret når båten nærmet seg en ukjent kyst, 
spesielt under vanskelige forhold med tåke og drivende is. Det var en situasjon han nep
pe ville oppsøke frivillig. Noe de virkelig mestret var å seile over åpne havstrekninger. 
Havseilas var arvet kunnskap og naturlig ballast om de kom fra kysten av Norge, Shet
land, Færøyene, Island eller Grønland. 

Jeg ønsker å vise ut fra satellitt bilder og iskart fra Canadian lee Service at: 
• Isen legger store begrensinger på seilasene, idet den reduserer lengden av navigasjons

sesongen og utvalget av isfrie anløpshavner. 
• Det ligger et lappeteppe av is mellom Baffinøya og Grønland til august og sammen 

med isen som driver rundt i Baffinbukten hele året, begrenses all seiling nord for Polar
sirkelen. 

Kartet som presenterte mulige reiseruter i Time Magazine (Fig. 2) er representative for 
dem som ble vist i National Geographic Magazine og Newsweek. Her finner vi den syd
lige ruten fra Island langs Labradorkysten av Canada til Grønland som Bjarne He1jolfson 
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Fig. l. Kart over området mellom Canada og Grønland. 

seilte, da han ble drevet ut av kurs. Ruten som starter på sydspissen av Grønland og føl
ger vestkysten for så å krysse havet nord for polarsirkelen til Baffinøya og nedover 
Labradorkysten, indikerer seilasen til Leif Eriks son. 

Flytter vi vinlandsfarerens seilas fra den nye til den gamle verden, tilsvarer seilasen fra 
Grønland til Newfoundland omtrent strekningen fra Bergen til Dublin i en bue rundt 
Shetland, først 600 km over åpent hav og så 700 km langs en kyst. Legger vi til isforhol
dene som eksisterte langs kysten, endrer forholdene seg radikalt. Isen vil begynne å bre 
seg fra Svalbard og nedover norskekysten i oktober med en bredde på omlag hundre kilo
meter og i løpet av mars vil den fylle opp Nordsjøen. Med dem1e europeiske sanu11enlik
ningen vil Shetland bli liggende omtrent i samme posisjon som det sydlige Baffinøya og 
øyene vil først duldce frem av isen i august. 
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Fig. 2. Reiserutene ifølge den internasjonale presse. Kilde: Time Magazine. 

Leif Erikssons reiserute som beskrevet av National Geographic. 

Erik Raude kalte det nye landet for Grønland fordi han ønsket å tiltreldce flere land
nåmsmeml ved å fremstille at landet hadde et godt klima. Han ante nok ildce hvilken inn
virkning navnevalget hadde på dagens kartografer. I f. eks. National Geographic Atlas of 
the World (1975) finnes et kart av Grønland uten innlandsis. Hadde kartografene hos 
National Geographic konsentrert seg om terrenget og ildce om kartet, ville de nok ildce i 
samme atlas plassert Hell uland, Leif Eriksons første landfall i nord Amerika, like syd for 
Cape Dyer. Utenfor dette stedet ligger isen frem til september og de kum1e vanskelig 
finne et sted på Baffinøya med en lengre issesong. (Fig.3). Teksten på kartet er: Probable 
location of «Helluland», Leif Ericson's first landfall in North America after departing 
Greenland a bo ut A.D.1 000 (Ibid: 173). 

Iskartet fra Canadian lee Service for 
midten av August viser at isen begym1er å 
slippe kysten og tynnes ut, men det er 
fortsatt et 80 kilometer belte med is langs 
denne kysten. 
National Geographic Society er konse
kvent og behandler isen som ildce eksiste
rende. Det er kanskje ildce overraskende at 
de tegner LeifErikssons reiserute 300 kilo
meter nord for Polarsirkelen. Ruten som er 
vist i National Geographic Magazine (juni 
2000) er vanskelig å reprodusere i lesbar 
form, men er lik den som er vist i Fig. 2. 

Fig. 3. Iskart over det området der National 
Geografic plasserer Helluland. Kilde: 
Canadian lee Service. 
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Isforholdene langs Canadas øst kyst 

Isbreene på Grønland produserer de fleste av isfjellene som driver ned langs Canadas øst
kyst. Isfjellene sirkulerer i Baffinbukten et eller to år og breldær opp i mindre biter som 
driver nedover kysten. Ifølge Canadian lee Service driver det langs denne kysten årlig 
40,000 isfjell som rager fra 5 til over 75 meter over havflaten. En tredjedel av isfjellene 
fanges av strømmen langs Labradorkysten og de fleste smelter hen langs kysten. I et nor
malt år driver 250 isfjell forbi det sydlige Newfoundland, men det er store variasjoner: I 
1984 var det 2200 isfjell og i 1966 ingen. 

I juni begynner isen å løsne langs kysten av Baffinøya (Fig 4). Nordkysten blir først 
isfri, og isen siger nedover og samler seg rundt Cape Dyer hvor den møter den temperer
te Vest Grønland-strømmen som gnager på den fra sørøst. I dette farvannet finnes det 
enorme områder med is eller «ildæ-land» i store deler av året. Fra år til år kan utstrek
ningen av isen variere med et område på størrelsen med Norge og allerede i midten av 
september fryser det til på de mest utsatte områder. Isforholdene blir sjelden nevnt i lit
teraturen, og mange forfattere synes å ha glemt at Titanic ble truffet av et isfjell på 42 
breddegrad, den samme breddegrad som Roma. 

Tilgangen til kysten (fig. 4) er basert på gjennomsnittsverdier for de siste 30 år 
(Canadian lee Service, Climatic charts). I et normalår har kysten følgende «åpnings
tider»: 

• Nordlige Newfoundland er isfritt fra juni til desember 
• Sydlige Labrador er isfritt fra juni til midten av desember 
• Nordlige Labrador er isfritt fra august til midten av november 
• Sydlige Baffinøya er isfritt fra august til begynnelsen av november 
• Midten av Baffinøya er isfritt fra september til november. 

Det må understrekes at det er store årlige variasjoner både i utstrekningen av isen, når på 
året den treldcer seg tilbake fra de forskjellige områder og at isen beveger seg raskt. I dis
se mmådene finnes det to typer is: havis som er dannet av frosset sjøvann og isfjell som 
stammer fra isbreer. Havisen kan igjen deles inn i to: førsteårs is, som i løpet av en vin
ter kan bli 120 cm tyldc, og flerårig is som har overlevd en eller flere nedsmeltinger i som
mersesongen. 

Isen har stor mobilitet, og i løpet av et døgn kan den sige 30 kilometer nedover kysten 
og sperre av store områder eller treldce seg tilbake og åpne nye kyststrekninger. Som fig. 
4 viser har isen truldcet seg tilbake fra Newfoundland og Labrador kysten mellom mai og 
juli, og samtidig er det små endringer i ismassene som binder sammen Baffinøya og 
Grønland. På grmm av havstrømmene fremstår denne iskanten som et stasjonært «ildce
land» som en er nødt til å stange imot, selv for tusen år siden. Klimaet har endret seg lite 
i dette området i dette tidsrmmnet. Det har vært en varmeperiode omkring 1150 og en 
kjølig periode omkring 1450. Den aller største endringen har skjedd i løpet av de siste 30 
årene. Da har gjennomsnittstemperaturen økt. 

Isen, som kapsler inn nordspissen av Newfoundland, kjøler ned kystlandskapet. Den 
årlige variasjon i isdeldcet og tidspunktet for isens tilbaketrekning, forårsaker store årlige 
temperaturendringer. Gjennomsnittstemperaturen en varm sommer under en kjølig periode 
kan ligge høyere etm gjellllomsnittstemperaturen for en kald sommer i en mild periode. 

112 



Midten av mai Midten av juni 

Midten av juli 
Begynnelsen av august 

Fig. 4. Viser hvordan isen trekker seg tilbake i sommermånedene 
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Vind, vær og strøm - forhold rundt U Anse aux Meadows 

Beile Isle ligger midt i «isfjellalleem> 40 km nord for L' Anse aux Meadows. Isens faste 
følgesvenn er tåke som er lave kumulusskyer og kanadiske sjøfartsmyndigheter har 
utstyrt Beile Isle med et tåkehorn i hver ende. Basert på egne observasjoner er det ildce 
uvanlig at Beile Isle er innhyllet i tåke. Ofte kan en ildce øyne de høye klippene på den 
mørkeblå øya fra L' Anse aux Meadows. Avstanden til Labrador er lengre, og det er enda 
sjeldnere en skimter Labradors svake konturer i horisonten. 

Når en ferdes langs kysten, er tåken en konstant utfordring. En fin smmnerdag var vi 
på tur nordover langs kysten på utkildc etter en snarvei mellom noen øyer. Plutselig kom 
tåken. For sildcerhets skyld holdt vi lengre fra land og navigerte etter det vi kunne skim
te og høre når brenningene slo mot kysten. Etter hvert mistet vi all kontakt med kysten 
og kom lengre ut i tåkehavet. Vi lyttet forgjeves etter tåkehornene, og vi måtte slå av 
motoren for å orientere oss. Da først hørte vi svakt tåkehornet på Beile Isle. Det tok lang 
tid før vi fildc start på motoren igjen. Mens vi lå der drivende, var det var rimelig spen
nende å høre bølgene slå mot isfjellene som passerte. Vi kunne ildce se dem i den tette 
tåken, men bare føle kuldegufsen idet de passerte. 

Under utgravningene på 1960-tallet i L' Anse aux Meadows erfarte vi at det var store vari
asjoner i isforholdene langs kysten. Stedet var uten vei og vi var avhengig av båttransport 
for å få personell og utstyr frem til teltleiren. Ett år var det umulig å kmm11e til land i slut
ten av juni og isen ble liggende til juli. Vi måtte sette utstyret i land i nabolandsbyen og 
bære den over land; neste året var kysten isfri allerede i slutten av april. 

Det var bare i 1963 at jeg tok daglige vær- og temperatur observasjoner. Fra slutten av 
juni til begynnelsen av september var gjennomsnittstemperaturen 13 grader. Det var sto
re daglige variasjoner. Seks ganger var det over 20 grader, men det var også seks dager 
da temperaturen ildce kom over l O grader. Tilsynelatende virket de følgende år mildere, 
men vi ble ildce overrasket da vi oppdaget tele like under torven på myra bak tuftene -
midt på sommeren. 

Sommerværet i L'Anse aux Meadows var stabilt; sol en tredjedel av tiden, overskyet 
en tredjedel og regn den siste tredjedel. Det meste av tiden suste en sterk vind i ørene som 
holdt kleggen unna og endret geometrien på teltene. Den dominerende vindretning var 
øst og nordøst. Halvparten av tiden var det oppimot kuling, men vi opplevde også bris og 
vindstille. 

Belle Isle ligger som en vinge midt i Labradorstrømmen og dirigerer isen i1m i Strait 
of Belle Isle og den øverste del av St. Lawrencebukten. (Fig.5). Her dannes en bakevje 
som treldcer isen ut på sydsiden av øya og ned langs østkysten av Newfoundland. Dette 
har ført til at isen skraper velde landområder langs kysten i Labrador og Newfoundland. 
Det som kan ha vært av fjorder og havner, er fjernet over tid og dette reflekteres i boset
ningen. 

Fiskelandsbyene ligger tett langs vestkysten av Newfoundland. Ofte er det er bare få 
kilometer mellom dem, og på midten av sekstitallet bygget man en vei for å binde dem 
sanunen. Veien følger vestkysten, men 50 kilometer før nordspissen ved Eddies Cove, 
gjør den en krapp sving ilm i landet og fortsetter langs østkysten. Årsaken er at det knapt 
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Fig. 5. Satellitt bilde av Labrador og Ne1,1joundland. Den mørke fargen på isen langs 
Labradorkysten indikerer at kysten ligger i le for Labradorstrømmen og er dekket av sta
sjonær is. Kilde: Canadian lee Service. 

Fig. 6. Kart som viser kystveien. 
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finnes naturlige forutsetninger for bosetninger langs den nordlige kysten. Stedsnavnene 
på de tre landsbyer som ligger langs denne øde strekningen er ildce tilfeldig valgt: Big 
Brook, Boat Harbour and Cooks Hm·bour. (Fig.6). 

Var isen grunn til at folk valgte å bosette seg i U Anse aux Meadows og å for
late stedet? 

Labradorkysten har dype fjorder og mange øyer (jmf. fig.5), men på høyde med Beile Isle 
skjer det en radikal endring. Her i det glattskrapte kystlandskapet uten øyer og under
vannsskjær er det mulig å seile tett mot land og jeg stiller meg tvilende til at vinlandsfa
rere for tusen år siden har vært så heldige at de runder Labradorkysten - på en Idar dag 
- og setter seil sørut, rett mot Beile Isle og L' Anse aux Meadows. 

Min teori er at de i stedet fulgte Labradorkysten lengre inn i det traktformede Strait of 
Beile Isle. Området kalles senere for «Landet som Gud ga Kain»; neppe tilfeldig. Den 
øde kyststrekningen må ha vært en tankeveldcer for folle til sjøs på jakt etter overvint
ringssted. Stredet er bare 20 km bredt på det trangeste, og før eller siden må de ha opp
daget endringer i strømforhold og sanset land på babord side. Den grønne og frodige 

Fig. 7. Viser isforholdene rundt L'Anse aux Mea
dov.; i slutten av desembe1~ Kilde: Canadian lee 
Service. 
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kystlinjen på toppen av New
foundland må ha vært en velsign
else. Her finnes små elver, skog
kledde strender hvor de kan 
treldce skip på land og rikelig 
jakt- og fiskemuligheter. 

Når bosetningen i L'Anse aux 
Meadows ikke blir av lengre 
varighet, skyldes det muligens 
den lange issesongen. Folk velger 
ett av stedene med mest is langs 
kysten. Allerede mot slutten av 
desember får de en overraskelse 
idet isen kmmner med Labrador
strømmen og fyller buktene på 
nordspissen av Newfoundlands i 
løpet av en dag. Vinteren igjen
nom fortsetter den å presse seg 
mot land. Det er kanskje mer 
overraskende at isen blir liggende 
til langt ut på forsommeren. Først 
nå kan de trygt sette skip på vann. 
Mulighetene til å utforske 
næromlandet med båt har vært 
begrenset, men de må ha lært å 
kjem1e det godt til fots. Bare en 
tre timers fottur østover vil ha vist 



Tabell l. Den gjennomsnittlige bredden på isbeltet langs kysten av Canada. Tabellen er 
basert på gjennomsnittsverdier for de siste 30 år og tettheten av is varierer mellom 30 
og l 00 prosent. 

Antallldlometer isen streld<.er seg fra kysten i: 
midten av midten av midten av midten av 
mai juni juli august 

Nord Baffinøya Baffinøya og Grønland 0-200 
er lenket sammen av is. 

Midt - B affinøya 100-200 

Cape Dyer 180 170 150 90 

Resolution Island 70 60 isfri 

Syd - Baffinøya 130-200 100-200 70-190 0-100 

Nord - Labrador 150-200 150-200 25-130 isfri 

Midt - Labrador 130-150 0-130 isfri 

Syd - Labrador 0-100 isfri 

Nord -Newfoundland 0-60 isfri 

dem områder med gode havner og langt bedre isforhold Det er paradoksalt; isen har både 
finslipt ruten som ledet dem til I.; Anse aux Meadows, men den stengte dem også inne. 

Hvor langt fra kysten må man seile for å unngå isen? 

På satmne breddegrad på hver side av Davisstredet er det store klimatiske forskjeller. 
Mens Golfstrømmen holder den sørvestlige kysten av Grønland isfri hele året, er den 
kanadiske siden merkbar kaldere. Her ligger isen og nedbøren kmmner i form av snø og 
frosset regn. Labradorstrømmen transporterer store ismengder langs kysten og kjøler ned 
dette kystområdet. Havtemperaturen utenfor Syd-Grønland er 3 grader C. i juli, og dem1e 
temperaturen holder seg langs kysten ned til det sydlige Labrador. Tabell l. Tabellen viser 
isens utstrelming fra kysten av Canada i sommermånedene i antall km. Her ser vi at: 
• Resolution Island i Hudsonstredet er isfri en måned før de omliggende kystområder. 
• Seiler folk langs Labradorkysten tidlig på året vil de seile forbi strendene ved Cape 

Porqupine. 
• Resolution Island og Cape Porqupine stildær frem av isen på samme tid. 
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På 1500- 1600 tallet er det hektisk aktivitet langs Labradorkysten. Spanjoler og portu
gisere har kartlagt kysten av Mellom- og Syd-Amerika uten å filme en snarvei til Kina. 
Nå er det deres siste håp å filme en passasje her langt i nord til Østen. 

Loggbøkene til tidlige oppdagelsesreisende J. Cabot, J. Cm·tier, M. Frobisher og J. 
Davis viser at navigasjonssesongen er kort (Morrison 1971). De ankommer området 
omkring midten av juni og setter kursen hjemover mot Europa i midten av august, noe 
som indikerer at seilingsforholdene begytmer å endre seg på denne tiden. Dette antyder 
at Leif Eriksson kanskje har funnet seg et overvintringssted i august; en erfaring han må 
ha høstet etter forholdene fra Grønland. Dette er tiden en bør begytme å forberede seg for 
vinteren. 

Fig. 8. Kart med de fire forskjellige seilingsrutene. 
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Valg av rute 

Im1ledningsvis påpeker jeg at seilasene til Vinland ofte blir fremstilt som en ferd over 
isfritt hav, slik vi finner det hos McGhee (1998): «The sailing raute from Greenland to 
Markland and Vinland appears to have taken ships north along the Greenland coast, then 
across the Davis Strait at its narrowest point to make landfall on the Cumberland Penin
sula of Baffin Island» (Ibit:2). Her hvor Davisstredet er på sitt smaleste, finnes også 
polarsirkelen og dette er en overraskende slutning fordi isen deldcer kysten her frem til 
september (jmf. Fig. 3). 

Vinlandsfarerne vil nok ha valgt en av fire forskjellige ruter mellom Syd-Grønland og 
den nordlige delen av Newfoundland: (Fig.8) 
Rute A. Direkte sydvest til Newfoundland 
Rute B. Rett vest til Baffinøya. 
Rute C. Nordover langs Grønlandskysten for så å krysse ved Cape Dyer. 
Rute D Nordover langs Grønlandskysten for så å krysse overfor Polarsirkelen. 

Jeg understreker at jeg i denne artildcelen konsentrerer meg om seilasen til det nordlige 
Newfoundland, fordi det er dette jeg kjenner best; lokaliseringen av reisens nøyaktige 
endepunkter overlater jeg til andre. Forutsetningene for mitt rutevalg er at: 
• Isforholdene er omtrent som i dag 
• Isen er mobil og kan raskt endre forholdene ved ankomststedene. 
• Lengden av seilasen er basert på omkring 120 km per døgn. (Tiden folk bruker for å 

utforske landet konm1er i tillegg). 

Rute A 
Denne reisen på 1300 km over åpent hav vil ta omkring halvannen uke. Nordre New
foundland er isfri i slutten av mai, noe som im1ebærer at folk kan seile denne ruten fra 
midten av mai. 

Rute B 
Ruten starter med en kort seilas nordover langs Grønlandskysten, for å unngå isen rundt 
sørkysten, deretter en breddegradsseilas vestover mot Baffinøya. Ruten på 2500 km vil 
ta tre uker, og etter halv reisetid vil folk ha nådd nordspissen av Labrador. Tiden på året 
vil bestenm1e hvor de kom i land. Hvis folk seiler fra Grønland: 
• i begym1elsen av mai streldcer isen seg 200 km fra kysten, og det første landfallet kan 

være Beile Isle 
• i begym1elsen av juni deldcer isen mesteparten av Labrador, og det første landfallet kan 

være Syd-Labrador 
• i begym1elsen av juli deldcer isen mesteparten av Baffinøya og nordlige Labrador, og 

det første landfallet kan være Resolution Island 
• i begynnelsen av august deldcer isen området rundt Cape Dyer, og det første landfallet 

kan være syd på Baffinøya. 
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Rute C 
Ruten går nord langs Grønlandskysten og krysser over til Baffinøya på det smaleste 
punktet ved Cape Dyer. Ruten er 3000 km lang og har en seilingstid på tre og en halv uke. 
Etter halvannen ukes seilas vil folk ha nådd nord for utgangspunktet og være omgitt av 
is. Ruten kan seiles fra august, og Hall Peninsula som ligger øst for Iqaluit (Frobisher 
Bay) er halvveispunktet på ruten. Hvis folk seiler fra Grønland: 
• i begynnelsen av august deldær isen midten av Baffinøya, og første landkjenning kan 

være den sydlige delen av Baffinøya. 
• i slutten av august når isen samler seg rundt Cape Dyer, vil folk ha like stor sjanse til 

å lande nord for Cape Dyer som sydenfor. 
Jeg tviler på at grønlendingene venter til høsten før de setter kurs nordover mot et isfylt 
farvann som øker lengden på seilasen. 

RuteD 
Dette er «yndlingsrutem> i den internasjonale pressen i 2000. Ruten er 3500 km lang og 
krysser over til Baffinøya nærmere 300 kilometer nord for polarsirkelen. Ruten har en 

Rute A 
Tidligste start 
Seneste start 

Rute B 
Tid l igste start 
Seneste start 

Rute C 
Tidligste start 
Seneste start 

Rute D 
Tid l igste start 
Seneste start 

Dagers 

seilas 

10 

21 

25 

28 

Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

Navig asj onsses ongen 

Fig. 9. Her viser jeg en oversikt som oppsummerer både «åpningstiden» og seilingstiden 
for de forskjellige seilingsrutene A - D. 
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seilingstid på fire uker og kan først seiles fra august l september. Når de kommer til Cape 
Dyer er de halvveis. Hvis folk seiler fra Grønland: 
• i slutten av august begynner isen som binder sanu11en Grønland og Baffinøya å gå i 

oppløsning og den samler seg ved Cape Dyer. Det første landfall kan være nord for 
Cape Dyer. 

• i midten av september er kysten fri for is, bortsett fra isen som driver rundt i Baffin Bay 
i hele året. 

Det virker både risikofylt og lite gjennomtenkt å sette ut på langtur nordover så sent på 
året, samtidig som de hører lyd fra treldcfugl på vei sydover. Etter to ukers seilas vil de 
befi1me seg nord for polarsirkelen. Etter mitt skjønn vil det eneste fornuftige valget være 
å returnere til Grønland for å ta en sydligere kurs neste år. 

Hvorfor finnes så få norrøne stedsnavn? 

Kysten av Baffinøya består av et flatt uendelig rullende landskap som streldcer seg inn i 
horisonten. Det er skapt og skrapt av isbreer og kun få steder bruldcet opp av frostsprengte 
knauser. For det meste av året er kysten deldcet med is og snø, som jevner ut landskapet 
og smelter det ennå bedre inn i horisonten. 

Kanskje vi kan lære noe om stedsnavn fra inuittene som lever i dette landskapet? I 
deres språk finnes to dusin ord for snø og omtrent like mange for is, men bare en hånd
full som beskriver landformasjoner. I dette landskap hvor det er vanskelig å skille land 
fra is, fokuser inuittene på at de reiser til åpent vann for å jakte, mens de er mindre opp
tatt av om de jakter fra land eller iskanten. Det er interessant at de har to ord for kyst. De 
skiller mellom en kyststrekning som er tilgjenglig med båt og en kyststrekning hvor det 
er vanskelig å komme i land. 

Hvis folk fulgte rute B og seilte i begynnelsen av juli, vil mer enn halvparten av rei
sen ha foregått uten landkjenning langs en iskant som holder dem langt fra land. På over
farten mellom Grønland og Newfoundland må de ha opplevd følgende milepæler som 
kan ha skilt den ene monotone dagsseilas fra den andre, og som det ville være naturlig å 
navngi: 

• Første landkjenning 
• Før ste landgang 
• Fjellene langs Labradorkysten 
• Hamilton Inlet og Cape Porqupine i Labrador 
• Bell Isle - stredet. 

Første landkjenning 
Isen har holdt dem langt fra land. På enldar dag skimter de fjellene langs kysten av Baf
finøya. Likevel er det ildce lett å skille is på havet fra snø og is på land eller finne en unik 
fjellformasjon som de kan gi navn. De gjør kanskje som de første settlerne i Newfound
land og kaller fjellet for «Den dærre toppen". 
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Første landgang 
Labradorstrøtmnen som presser is mot kysten og fyller opp buktene setter grenser for 
hvor de våger å gå i land. De store årlige variasjoner i isforholdene gjør det høyt tvilsomt 
om den samme seilingsrute er gjennomførbar året etter. Handelsmannen Bjarne Her
jolfsson er på vei til Grønland på sensmmneren 985. Han får dårlig vær og driver ut av kurs 
(jmf. fig. 2). Omsider øyner han land i horisonten, men han seiler forbi dette og to nye land 
før han når Grønland. LeifEriksson kjøper båten til Bjarne og 15 år senere seiler han ruten 
i omvendt reldcefølge, som er beskrevet i Grønlandssaga (etter Magnusson 1966): «De fant 
først det landet som Bjarne hadde funnet sist. Her seilte de inn mot land og satte ut båten 
og rodde i land. Landet var uten gress hadde store jøkler og alt mellom jøklene og sjøen 
var som en eneste helle. Landet var uten goder og han kalte det Helluland». 

Bjarne seiler langs kysten om høsten; han kan ha seilt langs en nesten isfri kyst. Leif 
bør ha seilt tidligere på året fordi han ønsket å utforske de nye landene og utnytte de lyse 
smm11ernettene. Isforholdene må ha kommet som en overraskelse. Siden de to tilsynela
tende kan ha seilt på forskjellig årstid, er sjansen for at de to hadde fmmet sanune land 
ytterst liten. 

Resolution Island (Fig. lO) ligger i mmmingen av det trange Hudsonstredet der tidevan
net fra Hudson Bay og Foxe Basin presser seg igjennom og lager en lO meter forskjell i 
tidevannet. Detme daglige pumpingen bryter opp isen og dette er den eneste kyststrek-

Fig. l O. Kartet fra andre uke i juli viser at Reso
lution Island er tilgjengelig før de omla·inglig
gende landområdene. Iskonsentrasjonen varierer 
mellom 30% ved iskanten til 90% langs land. Kil
de: Canadian lee Service. 
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ning der det er mulig å komme i 
land. Resolution Island blir isfri 
nesten en måned før det sydlige 
Baffinøya og nordlige Labrador. 
Øya har Canadas høyste gjennom
snittlige vindhastighet (36 
lan/time ), snøfall hele året og tem
peraturen kryper over frysepunktet 
kun 4 måneder i året. Den er på 
l 000 kvadratkilometer og det høy
este punktet ligger 370 m.o.h. Bak
ken er deldcet med stein fordi lan
det består av en krystallin steinsort 
med tynne lag av mineraler som 
frosten splitter i parallelle lag. 
Fjellformasjonen består horisonta
le sedimentære bergarter og er av 
en mmen type em1 på Baffinøya og 
Labrador der formasjonene er av 
eruptive og metamorfe bergarter 
(Illustrated Natura! History of 
Canada 1970) (Fig. 11). 

Denne tidevannsstrømmen må 
ha vært det første naturfenomen 
det er naturlig å beskrive. Selv om 



Fig. 11. Foto av Resolution Island. Foto: Pine Three. 

de krysser stredet i tyldc tåke, vil de ha merket på endringen i strøm, tidevmm og døn
ninger at de er på vei til et nytt landområde. Dette stredet er en god kandidat for navnet 
Strømjjord. Fordi jeg tviler på at folk noen gang kom frivillig tilbake til det øde og ugjest
milde stedet, er det smmsynlig at den sterke strønu11en forble navnløs. 

Om sonu11eren transporterer Labradorstrønu11en store mengder is langs kysten. Når 
tidevannet går inn i Hudson Bay, treldces isen im1 i Ungava Bay. Når tidevam1et snur, sky
ves isen tilbake i Labradorstrø1m11en og blir liggende seg langs kysten nord av Labrador 
til august. Det er derfor tvilsomt at dette stedet er det som blir kjent som Helluland. 

Noen forskere lar grensen mellom Helluland og Markland følge tregrensen som går 
tvers over det nordlige Labrador. I dette område vokser furuskogen kun i beskyttede 
onu·åder, som bare unntaksvis er synlige fra havet. En slik grensedraging kan virke logisk 
for en geograf, men svært kunstig for sjøfarere. 

Fjellene langs kysten av Nord-Labrador 
Her finnes de høyeste fjelltoppene langs reiseruten. Dessverre forblir de usynlige for vin
landsfarerne, fordi isen som konm1er ut av Hudsonstredet tvinger dem langt fra land til 
begytmelsen av august. 
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Fig. 12. Isforholdene rundt Cape Porqupine i 
midten av juni. Kilde: Canadian lee Sen;ice. 

Hamilton Inlet og Cape Porqupine i 
Labrador. 
Cape Harrison stild<er ut som et ski
hopp. Det fanger både isen og sender 
den hundre kilometer i østlig retning 
slik at den stenger for im1seilingen til 
Hamilton Inlet, en dyp fjord som går 
220 km inn i landet. På forsommeren 
breld<er tidevannet opp isen og gjør 
kysten og strendene tilgjengelige (Fig. 
12). Når vinlandsfarerne når dette 
mm·ådet er det slutt på isproblemene. 
De kan fritt velge hvor de ønsker å leg
ge til land. Etter en lang seilas med is 
og tåke må disse tempererte og skog
bevokste strendene ved Cape Porqupi
ne ha fortont seg som hinnnelen. 

Velger Leif Eriksson å seile langs 
kysten tidlig på året, vil han ha seilt 

forbi disse strendene. Kanskje oppdaget han dem på hjetm·eisen. Vi vet ildæ, vi vet at de 
blir oppdaget av andre grønlendere. De 50 kilometer lange hvite strendene er unike og 
samtidig er dette det første stedet hvor skogen er synlig fra kysten. Ettersom bosetning
en på Grønland øker, må tømmer etterhvert bli en viktig ressurs. Her ligger grønlender
nes nærmeste tilgang på gratis tønnner. 

Fig. 13. Satelittfoto av Beile Island. Kilde: 
Canadian lee Service. 
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Beile Isle stredet 
Dette stredet er et av de østligste punkt i 
Canada, og tidlig på forsonnneren er dette 
det første stedet en vinlandsfarer har 
mulighet for å kmmne til land på grunn av 
isforholdene (Fig. 13). Øya er bare lO km 
lang og omkranses av l 00 meter høye 
klipper. På en klar smm11erdag ser den ut 
som en vanlig øy, men har en seilt lenge 
langs en isfylt kyst uten landkjem1ing, må 
den ha veld<et interesse. Denne flate, 
ugjestmilde og vegetasj onsløse øya med 
sitt arktiske klima, passer også godt til 
beskrivelsene av Helluland. Hvis stredet 
er sperret av is, går veien til Vinland langs 
østkysten av Newfoundland. (Fig. 13). Det 
er først når de kommer til Beile Isle stre
det at de har en mulighet for å velge en 
alternativ kurs. Nå kan en velge å seile inn 
i stredet eller fortsette seilasen langs øst-



kysten av Newfoundland. 
Som nevnt dam1er Labradorstrømmen en bakevje rundt Beile Isle Umf. fig. 5). Isen 

kommer inn i stredet langs Labradorkysten og den forlater stredet langs kysten av New
foundland. Dette er nok det eneste stedet i verden hvor man kan observere at det samme 
isfjellet driver ut av synsranden to ganger. Først driver det inn i stredet, før det etter en 
uke kommer drivende tilbake og ut av stredet. Er dette Strømfjord? 

Konldusjon 

I denne artildcel har jeg fokusert på de begrensinger isen har lagt på rutevalget. Hvis folk 
forlot Grønland omkring midtsoffilner, vil halvparten av seilasen til Vinland ha gått langs 
en iskant og en øynet aldri land. 
Det kan være fristende å plassere Helluland på Resolution Island og Markland på syd
kysten av Labrador, men hvor vinlandsfarerne gilde iland har vært styrt av lokale sikt, 
vind og isforhold den dagen de seilte. Disse forholdene må sees i smmnenheng for hvor 
de treldcer skipene på land. 

Summa ry 

The Norse voyages to Vinland are presented in articles and on maps as a voyage over ice 
free waters. But for a significant part of the route, they had to follow a ridge of ice that 
kept them hundred kilometres from the coast. 

This article examines the various routes the Norse could follow from Greenland to 
Newfoundland, and relates the routes to the ice conditions along the coast. The short navi
gational season and the poor ice conditions would indicate both a late departure from 
Greenland and place severe restrictions on landing sites. 

The ice has scraped away inlets and harbours along the coast of Labrador and New
foundland and made large parts of the coast uninhabitable. Was it the ice perhaps both 
guided the Norse to settle in L' Anse aux Meadows and made them decide to abandon it? 
The article also examines unique land formations the Norse could have named along the 
route. 

Examination of the ice charts rather than just the maps should shed more light on this 
topic. 
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Tm-grim S. Guttormsen og Inge Lindblom 

På randen av ørlcenen! 
Forørkning og kulturminner i det sørvestlige Oman. 

«Da jeg var barn vannet minfitr denne åkeren, men i dag er jorda tørrlagt» sier vår venn 
og veiviser i ørkenen og peker utover det golde landskapet. Ali Ahmad Mahash Al-Shah
ri er stanunehøvding for den største gruppen av jordbrukere i Dhofar-regionen som i dag 
er et eget governat under Sultanatet Oman. Han har ferdes i dette landskapet i hele sitt 
liv, og hans hnu1skap om kulturmim1ene i onu·ådet har nedfelt seg i en reldæ publika
sjoner. 

Regionen rmmner en rik og variert historie om nomader, jordbrukere og byborgere i 
før-islamsk og islamsk tid. Gjennom de siste tusen år har Oman knyttet nære relasjoner 
til orienten, såvel som til afrikanske og europeiske samfunn. Mahash Al-Shalu·i' s im1sikt 
gir et innblildc i de utfordringene regionen står ovenfor i dag. I løpet av en generasjon har 
store deler av landskapet gjeru1omgått betydelige endringer. Den regnfulle sonunennon
sunen er sterkt redusert. Tidligere fruktbare områder er omformet til et tørt og karrig 
ørkenlandskap. Bakgrunnen for disse landskapsendringene er komplekse og kan forkla
res utfra både økologiske og kulturhistoriske prosesser. Utviklingen i Dhofar speiler ten
denser som er typiske for de afrikanske og arabiske samfunnene omkring de store ørken
onu·ådene. 

I dem1e artildcelen skal vi forsøke å belyse ulike sider ved problemkompleksetforørlming 
og kulturminner ut fra erfaringer vi høstet etter en forskningsreise til Oman vinteren 2003 
i regi av NIKU (Norsk Institutt for kulturmim1eforskning). Målsetningen var å utvikle 
større kmmskap om miljømessige konsekvenser ved forørkning. Neste steg blir en mer 
målrettet kartlegging og sikring av kulturarven i onu·åder med akselererende miljøen
dringer og en eventuell overføringsverdi av analyseresultatene. 

Forørkning, kulturminner og landskap 

Forørkning- uttørring av næringsrik jord- omfatter i dag nærmere 1/3-del av jordens 
landarealer. Stadig legges mer fruktbart land øde. Dette akselererende miljøproblemet 
påvirker de tradisjonelle levevilkårene for mennesker i en reldce land. Allerede under Nai
robi-konferansen i 1977 tar FN initiativ til å opprette en internasjonal konvensjon for å 
bekjempe problemet, men konvensjonen vedtas først i 1994, selv om problemet er blitt 
en politisk kampsak for verdenssamfunnet. Opprettelsen av konvensjonen om bekjem
ping av forørkning (United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD) 
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Fig. l. Oman ligger på sørsiden av den arabiske halvøya mot Det ara
biske hav (MapQuest 2003). 

kommer som en del av oppfølgingen av Agenda 21 fra FN s konferanse for miljø og utvik
ling i Rio de Janeiro i 1992. UNCCD danner i dag et viktig utgangspunkt for handlings
programmer i tørre og halvtørre landområder (UNCCD 2003). 

Tematikken blir et politisk viktig mm·åde innen EU med fokus på forvaltnings- og 
forskningsrelaterte spørsmål knyttet til miljøendringer både i middelhavslandene og glo
balt (CORDIS 2003, DESERTLINKS 2003). Norge har i tråd med FN og EU vist et bety
delig engasjement for forørkningsproblematild<, også med henblild< på forvaltning av kul
turelle verdier. Dette er et viktig mål for norsk utviklingssamarbeid (UD 2003). 

Opprettelsen av The C entre for Environment and development for the Arab Region and 
Ew·ope (CEDARE) viser at forørkingsproblematild< er et brennhett politisk tema blant de 
arabiske nasjonene. Det utgjør en viktig drivkraft i dag for miljøsamarbeid mellom ara
berlandene og de europeiske landene (CEDARE 2003). CEDARE har satt i gang en rek
ke regionale miljøprogram i araberverdenen som gjenspeiles i nasjonale handlingsplaner. 
Oman er tidlig et foregangsland med et nyopprettet Miljødepartement allerede i 1984. 
Engasjementet i miljøspørsmål skyldes muligens landets rike oljeforekomster, som fører 
til en voldsom økonomisk vekst i løpet av 20-30 år. I løpet av en generasjon opplever 
omanerne en endring fra å være et tradisjonelt beduinsamfum1 til å bli en av verdens 
ledende oljenasjoner. Slike raske samfmmsendringer med økt press på ressurser fører til 
behov for bevisst planlegging. Omanske myndigheter blir derfor en viktig aktør i forørk-
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ningsforskningen og i den kunnskapsoppbyggingen innen miljøspørsmål som er relatert 
til natur- og kulturminnevern i land med før-islamsk/islamsk kultur. 

Selv om viljen til å bekjempe forørkning er programfestet både nasjonalt og internasjo
nalt, ruller diskusjonen videre. NRK viste sensommeren 2003 dokumentarfilmen: «Tim
buktu- der vatm er liv og melk er føde". Her problematiseres temaet fra en ny vinkel: FN 
ser forørkningen som en av dagens mest alvorlige globale miljøtrusler, og den sees i 
sammenheng med menneskelige faktorer som sosial uro, overutnyttelse og kmmskaps
mangel. 

I følge lokalbefolkningens oppfatning og bruk av ørkenen er en slik oppfatning for 
ensidig. Svikt i nedbør og ressurstilfang er problemer folk i ørkenområdene historisk sett 
alltid har vært presset til å leve med (Griffith 2001). Selv om tørken er et reelt problem, 
mener kritikerne at vestlige forskere overdriver lokalbefolkningens ansvar og undervur
derer klimavariasjonenes betydning. Paradoksalt nok benekter de oljeproduserende lan
dene i Midt-Østen, inklusiv Oman, at klimaskifte er et alvorlig problem. Plasseres hoved
ansvaret ensidig til lokalbefolkningen, fører flere prosjekter mot forørla1ing til en 
ytterligere marginalisering av minoritetsfolk som lever i og av ørkenen (Benjaminsen og 
Berge 2000, Thomas og Middleton 1994). 

Som regel fokuserer en på dagens jordbrukssamfunns vilkår i ørkenområdenes rand
soner (FAO 2003), og dette til tross for at ørkenområdene er og har vært en kompleks 
sosial arena som også inkluderer brukere hvor dyrehold fremfor jordbruk er hovednæ
ringen (pastorale nomader). Dem1e siden ved forørlmingsproblematild<:en blir sjelden 
truldcet frem. Den historiske dimensjonen i dagens ørkenonu·åder viser til en endrings
historie som vil kum1e ha sitt utgangspunkt både som ganm1elt øde jordbruksland og som 
et ørkenlandskap med stor tidsdybde Ufr. for eksempel Barker, Gilbertson, Jones og Mat
tingly 1996). Gjem1om prosjekter som tar sikte på å omforme mm·åder for dyrlming og 
bosetning for å skape et nytt næringsgrmmlag som ildce er tilpasset forhistorien, kan til
takene føre til at kulturmim1er og kulturlandskap med sine sosio-økonomiske, ideologis
ke og mentalitetshistoriske aspekter fullstendig ødelegges. Detme omformingen av truet 
kultur og landskap har flere konfliktlinjer. Debattantene kommer fra verdenssamfunnet, 
nasjonenes sentralmakt, jordbrukerne og nybyggerne. 

En diskusjon har fulgt i kjølvam1et av The South Egypt Development Project, hvor en 
utbygging av omfattende irrigasj onssystemer på få år har omformet store ørkenmm·åder 
til et moderne jordbrukslandskap (AEC 2003). De direkte og indirekte konsekvensene av 
tiltakene har skapt en bred diskusjon om hva som skjer med kulturmim1ene og kultur
landskapet i de ulike prosjektlandene. 

Dagens tiltak mot forørkning ved å skape nye «moderne» landskap bør kanskje veies 
opp mot en sakte tilbakeføring til eldre typer brukslandskap som også kum1e motstå tør
ke? Skal en også legge vekt på landskapets kulturhistorie og lokal identitet? Slike pro
blemstillinger er lite fremme i dagens diskusjon om forørkning, men som forvaltere av 
kulturminner i historiske landskap, stilles vi overfor et meget kjent dilenm1a: 
• Det er ønskelig å bekjempe uønskete miljøendringer og skape nytt næringsgrum1lag og 

nye livskraftige landskap. 
• De «moderne» landskapene vil usynliggjøre eller destruere viktige kulturhistoriske 

levninger. Opplevelsen og de estetiske dimensjonene vil forringes. 
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De to tilsynelatende uforenlige sidene ved landskap under forørkning - som verdi og mil
jøproblem- skal vi forsøke å belyse videre ved å foreta en landskapshistorisk analyse i 
det sørvestlige Oman. 

Undersøkelsesområdet i det sørvestlige Oman 

Studiemm·ådet omfatter landskapet omkring byen Salalah i Dhofar regionen, ildce langt 
fra grensen til Yemen. (jmf. Fig.l ). Otm·ådet byr på et variert landskap med både kyst, 
høye fjellkjeder og ørken. Det tropiske klimaet med årssykler som skifter mellom mon
sumegn og tørke, gir et landskap i stadig endring. I tørketiden er landskapet åpent og kar
rig, og de mest overlevelsesdyktige vekstene setter sitt preg på det. I monsuntiden fylles 
de uttørrede elveleiene- wadiene opp, og nye elveløp dannes. Det karrige landet for
vandles på kort tid til et grønt og frodig landskap. Disse årlige endringene gir seg utslag 

Fig. 2. Satellittfoto over undersøkelsesområdet med de fem landskapssonene som strek
lær seg fra slettelandet ved Det arabiske hav i sØl; over de massive fjellkjedene, til ørlæ
nen i nord. Til venstre i bildet (ved kysten) ligger Salalah. Den antikke byen Sumhuram 
ligger ved en liten fjord nederst mot høyere (NASA 2003). 
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på forskjellige måter innenfor de ulike økologiske sonene i regionen og varierer etter gra
den av nedbør. Grovt skissert består området av fem landskapssoner som strekker seg 
innover i landet, fra Det arabiske hav i sør, til ørkenen The empty quarter (Al Rub Al Kha
li) i nord, som streldcer seg langt inn i kongedømmet Saudi Arabia (jfr Mahash Al-Shah
ri 2000: 21-23). (Fig.2). 

De fem landskapssonene har over tid gitt forskjellig grunnlag for menneskenes bruk 
av landskapet. For rundt 16000 år siden var strandsonen ca 100-150 meter lavere enn i 
dag og endeløse sletter preget store deler av kysten. Etter hvert steg vannet og for 
omkring 8000 år siden nådde havnivået dagens strandkant. I denne prosessen ble det 
skapt et nytt og variert kystlandskap med sletter, høye klipper og fjordformasjoner. I og 
på grensen til ørkenen var det store mm·åder med våtmark (Rice 1994: 246). I dette vari
erte landskapet fant en steinbrukende befolkning seg vel til rette for over 7000 år siden. 
Arkeologiske fmm fra Omans steinalder (ca 5000 3000 f.Kr.) viser en fangst- og jeger
befolkning med sesongvis bosetning på kysten og i ilmlandet. Fum1 av leirkar importert 
fra Mesopotamia i det sørlige Irak tyder på at de hadde kontakter med samfunn utenfor 
den arabiske halvøya. 

Sporene etter en oase basert jordbrukskultur er fra rundt 3000 f.Kr. I bronsealderen (ca 
3000- 1300 f.Kr.) styrkes kontakten mellom befolkningen på den sørlige delen av den 
arabiske halvøya og de tidlige bystatene i Mesopotamia, Indus og Egypt. En reldce ekso
tiske jordbruksvarer og råvarer spesielt kobber og frankincense (røkelse) eksporteres 
i stort omfang. I løpet av de1me perioden blir Oman en del av et velutviklet arabisk han
delsnett. Frakt av varer fra dette rike mm·ådet gilde sjøveien i lastebåter eller på kameler 
gje1mom ørkenen. Dhofar blir et dominerende senter for produksjon og eksport av frank
incense og etterhvert drev befolkningen også eksport av en reldce andre varer som myrra, 
krydder, sjøperler og hester. Bylignende boplasser eller handelssteder oppstår på kysten 
og langs karavanerutene i innlandet. Den historiske kamelkaravaneruten gjennom ørke
nen for eksportvarene har med rette fått plass på UNESCOs World Heritage list (UNES
CO 2003). 

En forutsetning for denne handelen er utviklingen av en jordbrukskultur. I Oman inn
føres over tid dyrkningsmetoder som gir kontroll over vannet i dette ekstreme sydarabis
ke klimaet. I monsuntiden flmmner elvene i Dhofar over slettelandet på hver side av de 
store fjellformasjonene, mot strandsonen i sør og mot ørkensonen i nord. Ved å bygge 
damanlegg og nettverk av vannkanaler (falajer), blir wadiene tatt i bruk på nye måter og 
en kan kultivere det karrige slettelandet. Denne form for dyrkning er vært vanlig helt opp 
til vår tid. 

I løpet av jernalderen (1300- 300 f.Kr.) og Persertiden (ca 300 f.Kr.- 630 e.Kr.) blir 
byene eller handelsstedene langs kysten og i ørkenen en stadig viktigere del av et omfat
tende handelsnett. I kystsonen utvikler den antildce festningsbyen Sumhuram ved Salalah 
seg til å bli et dominerende handelssentrum i de første århundrene e.Kr. Herifra får smne
rere, egyptere, assyrere, grekere, romere og folk i det fjerne Østen store mengder med 
velduftende frankincense som brukes til mange ulike religiøse ritualer samt til kosmetildc 
og parfyme. I middelalderen tar Salalah over som den dominerende kystbyen i Dhofar
regionen, den gang kalt Al Mansourah. 

Omtrent 150 km nord for Salalah har arkeologiske utgravninger ved oasebyen Shisr 
avdeldcet en festningsby med blant mmet funn av gresk, romersk og syrisk importerte leir-
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kar (Barrault 1999: 23-27). Byen antas å være det sagnomsuste Ubar som er beskrevet i 
Det gamle testamentet og som er en av mange tradisjonelle caravanserais (handelsbyer) 
plassert strategisk langs ferdselsruten gje1mom den arabiske ørkenen. Ser vi på landets 
historie, forstår vi at omanerne med rette beskrives som dyktige navigatører og et drevent 
handelsfolk. 

Byene i Dhofar har fungert som en smeltedigel for handelsaktivitet med besøk av folk fra 
ulike deler av verden. Hvordan det omanske samfunnet er organisert i før-islamsk og tid
lig-islamsk tid, får vi et hmtryldc av i de historiske reiseberetningene, blant am1et av Mar
co Polo som besøkte Salalah i 1290 (Barrault 1999: 27). I før-islamsk tid har lokale stor
metm kontroll over handelen i byene. I islamsk tid (etter 630) overtar Sultanene styringen. 
I det lange tidsrmmnet da Oman er under bysantinsk-romersk, persisk, portugisisk og 
senere ottomansk/tyrkisk styre, kontrolleres handelen både i byene og omland fra utlan
det. Produksjonen av råvarer på gårder og i landsbyer langs kysten og i de kystnære fjel
lene i Dhofar kanaliseres til nærliggende urbane sentra for videre eksport. 

Samfum1et er i før-islamsk tid preget av stammer med høvdinger eller stormem1 som 
rivaliserer og knytter allianser, ofte utfra om stann11en tilhører den gammelpersiske Zoro
astrianismen eller den nye kristne læren (Rice 1994: 91). Beduinene er opprim1elig pas
torale nomadsamfum1 som er på sesongvis vandring med dyrefloldcen sin hmenfor et gitt 
territorium. 

En slik slektbasert stannnestruktur med opphav i en beduin-kultur utgjør også grmm
pilaren i dagens muslimske Oman (Bell2000: 93-99). I den arabiske verdenen er dagens 
hmbyggere identifisert ved sitt persom1avn, sin fars og farfars navn og ved sin klan eller 
stmm11es navn. Den omanske befolkningen kan fortsatt i dag føre sine aner tilbake til 
ørkenlandets to hovedtilpasninger: pastorale nomader og fastboende jordbrukere (agro
pastoralister). 

Dhofar-regionen er nå delt mellom ni klaner som er bundet sa1m11en i et nettverk av 
ve1mskaps- og familierelasjoner (Ibid: 183). Klanenes hjemland, kalt Jebali som betyr 
fjellkjede, definerer tradisjonelt sett egne stannneterritorier som streldcer seg gje1mom de 
økologiske landskapssonene, fra kysten i sør til ørkenen i nord (Mahash Al-Shaln·i 2000: 
31 ). Klanterritoriene følger med andre ord vmmveiene (wadi-strukturen) som utgjør det 
viktige grmmlaget for å kunne overleve (Wilkinson 1977: 102). (Fig.3). 

Kulturminner i et randlandskap 

Da den britiske eventyreren Wilfred Thesiger reiste i Oman på 1950-tallet tok han ildce 
sjøveien som man vanligvis ville ha gjort, men den harde veien på kamel gjennom den 
arabiske ørkenen. Etter å ha vært forbrent, utsultet, jaget av stann11er og tatt til fange av 
lokale sjeiker var han mer død e1m levende da han endelig kunne skimte de massive fjel
lene i Dhofar som markerte ørkemeisens slutt (Thesiger 1959, 1987). 

Med vårt teoretiske fokus på forørkning var det naturlig å ta utgangspunkt i denne 
grensen som utgjør ørkenens slutt (Fig. 3, sone 4). Fra fjellplatået er det vid utsikt over 
ørkenen. Dype raviner skjærer seg hm i fjellsidene der vmmet i monsun tiden faller ned 
mot ørkensletten og brer seg ut i wadiene. Fjellfoten bukter seg langs randen av ørkenen. 
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l<ystslette Fjell og dal Høyplata Fjell og raviner Ørkenslette Formtype 
(halvørken) 

3 4 5 
~tl:/.!::/!:l~· 

Snitt 
q ~·-~~·., '',{,lr· {,-,'".I~,'·., 

l<arrig, men Dyrkning Dyrkning og : Primært beite : l<arrig og 
Vegetasjon (i dag) dyrkning ved og beite beite og utmark : uproduktiv 

irrigasjons- ! jord 
system 

By og gard Gård og landsby Gård/landsbV Sesongvis bosetning: Karavanby/ 
Sosial struktur (urban, agrar) (agrar, pastoral) (agrar, :,(agrar utmark, :-tettsted 

pastoral) : halv-/nomadisk) :(urban, nomadisk) 

Fig. 3. Enkel skisse av de fem landskapssonene i undersøkelsesområdet som bes/a~iver 
landform, naturgrunnlag og menneskenes bruksmåte?~ 

Nakne koller stildcer ut, mens dype kløfter og smale dalfører med wadier i meanderform 
stildcer seg velde inn i de solsvidde fjellene. Landskapet er steinete og tørt. Kun enkelte 
busker ldamTer seg til steinene. Utenfor fjellkjeden har årtusener med forvitring etterlatt 
mindre åser som ser ut som pyramider foran den flate ørkenhorisonten. (Fig. 4). 

Fig. 4. Randlandskapet. Utsyn mot høyplatået og mot ørkenen (sone 4 og sone 5). Foto
et er tatt flYt en gravrøys som ses i forgrunnen. Foto: Inge Lindblom. 
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Fig. 5. Forsøk på rekonstruksjon av hvordan randlandskapet mot ørkenen kan ha sett ut 
i steinalderen med mennesker og dyreliv. Etter Rice 1994:70. 

Dette landskapet danner i dag en naturlig grense mellom ørkenen i nord og jord
brukslandet i sør; mellom ildce-domestisert og domestisert land. For dem som reiser med 
bil i dag eller dem som reiste i kamelkaravanenes tid, må grensen mellom ørkenen og 
jordbrukslandet i fjellene utgjøre et vendepunkt. Stedet oppfattes som et synlig tegn på 
en strabasiøs begynnelse eller et etterlengtet mål, og som Thesiger erfarte; en grense 
mellom død og liv. 

Har dem1e grensen mellom ørken og jordbruksland vært stabil over tid? For å finne ut 
hvilken historisk betydning detme grensen eller randlandskapet hadde, ville vi undersø
ke nærmere om de arkeologiske sporene og kulturmitmene kmme gi oss svar. 

På ulike steder i itmlandet er det tidligere observert boplasser fra forhistorisk tid. Vi p ei
let oss inn mot randlandskapet mellom ørken og fjell, og myndighetene ga oss tillatelse til 
å gjøre undersøkelser i et boplassmm·åde hvor det lå flere flintredskaper på overflaten. Ste
det ligger øst for en stor wadi og like ved et gmmnelt uttørket vmmoppkomme. Boplass
mm·ådet er ca 30 x 30 meter og består av minst ti steinsatte tufter, hvorav seks har synlige 
leirgulv. I tillegg ble det registrert flere udefinerte steinansamlinger (Lindblom 2003). 
Datering av en fuglefjær som ble fmmet ved prøvegravning i en av steinsamlingene vil 
foreligge høsten 2003. Uten eksakte dateringer kan vi foreløpig bare anta at h1ftene og flitlt
artefaktene tilhører sanm1e tid. Inntil videre ser vi boplassområdet som spor etter en noma
degruppe som oppholdt seg på kanten av ørkenen en gang i løpet av steinalderen. (Fig.5). 
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Fig. 6. Boplassområde med muligfalajsystem ut i ørkenen. Foto: Inge Lindblom. 

I området er det også registrert parallelle steim·eldcer som streldcer seg ca 750 meter fra 
boplassmmådet og inn mot to pyramideformede åser i ørkenen. Mest sannsynlig utgjør 
steim·eldcene en gammel vanningskanal (eller falaj på arabisk). (Fig. 6). Et lignende falaj
anlegg som er undersøkt i 'Alja-mm·ådet, nordøst i Oman, er datert til det l' ste årtusen 
f.K.r. som tilsvarer overgangen mellom bronsealder og jernalder (Costa og Wilkinson 
1987: l 04, plate 42). Imidlertid må det utføres enkelte tilleggsundersøkelser i mm·ådet for 
å kunne fastslå anleggets funksjon. Tar vi allikevel utgangspunkt i at anlegget er en fal aj, 
kan det tyde på at en mer bofast befolkning i forhistorisk tid tok i bruk wadiene for å kul
tivere landskapet ut mot ørkenen. 

Den parallelle steinreldcen kan også ha vært bygd for andre formål. Enkelte steinrek
ker i Oman er tolket som prosesjonsveier brukt i forbindelse med rituelle seremonier i 
naturen (Read 2000). Det rituelle aspektet fremkommer også ved at det er særdeles 
mange gravmi1mer i ørkenens randsone, både fra før-islamsk og islamsk tid (Mahash Al
Shahri 199la). Gravminnene er bygget av stein og viser stor variasjon i utforming. Det 
er registrert gravrøyser, runde steinansamlinger, runde og skipsformede steinsetninger, 
hulegraver i fjellveggene og forskjellige andre konstruksjoner av stein som muligens er 
gravminner. De færreste gravtypene i Dhofar er datert. Det gjenstår derfor et omfattende 
og langsiktig systematiseringsarbeid for å fremskaffe et bilde av gravpraksisen i de ulike 
tidsperiodene av Dhofar' s historie. 

En spesiell konstruksjonstype som anses av lokalbefolkningen å være forhistoriske 
graver, er såkalte trilits og tetralits. Navnet viser til antallet oppreiste stein, noen ganger 
tre og andre ganger fire, ordnet med jevne mellmm·om i en lang reldce og im1ranunet av 
en steinsetning. Parallelt med steinsetningen ligger steiner i kvadratiske grupper og en 
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Fig. 7. Før-islamsk gravanlegg (Trilits). Gassledning og vei (i bakgrunnen) skjærer 
gjennom kulturminnet. Foto: Inge Lindblom. 

reldce med steinansamlinger, slik at det gis et strengt synunetrisk helhetsiru1tryldc Stein
samlingene består av skjørbrent stein som tyder på at de har vært utsatt for sterk varme, 
muligens ved likbretming eller i forbindelse med rituell matlaging ved gravleggelsene. 
(Fig.7). C14-datering av detme typen anlegg i regionen viser at de ble brukt i århundrene 
rundt Kr.f., det vil si i slutten av jernalderen (De Cardi, Doe og Roskam 1977: 17-33, 
MahashAl-Shalu·i 1991a: 182-195). I onu·ådet er det også en reldce muslimske gravplas
ser. Disse ligger ofte i tilknytning til de før-islamske gravplassene. Et fellestreldc ved gra
vene er at de er etablert langs wadiene som streldcer seg im1over i de nordsørgående ravi
nedalene. Dalene er romlig omsluttet av fjellvegger på alle sider mmtatt mot nord hvor 
de er eksponert mot ørkenen.(Fig.8). 

En am1en type kulturmitmer som har stor utbredelse på randen av ørkenen, er rist
ninger og hulemalerier som både itmeholder skriftspråk og motiver av dyr, metmesker, 
skip og andre typer symbolske formuttryldc (Nayeem 2000: 409-448, Khan 1996: 98-99). 
Arbeidet med å kartlegge og tidfeste dem1e typen kulturminner er påbegynt på privat ini
tiativ, men et omfattende arbeid gjenstår (Mahash Al-Shahri 1991b). Detme typen kul
turminner ligger i eller rett ved wadiene. De definerer trolig steder eller plasser for 
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MOT SONE 5: 
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Fig. 8. Kulturminner i landskapssone 4, slik de fremtrer i et av land
skapsrommene som wadiene har formet. Kartutforming NIKU 2003. 
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Fig. 9. Helleristning flYt det nordlige Oman. Tradisjonen med å hugge ristninger har 
holdt seg helt opp til i dag. Bilder av biler har overtatt etter kamele1~ Foto: Inge Lind
blom. 

utøvelse av en egenartet rituell praksis med seremonielle samlinger som har funnet sted 
i randlandskapets karakteristiske atmosfære mot ørkenen. 

Tradisjonen med å hugge og male på fjelloverflatene i Oman har aner tilbake til stein
alderen, og dette holdes fortsatt i hevd av dagens brukere av landskapet (Rice 1994: 260-
263). På flere lokaliteter i Oman, men ennå ild<:e innenfor undersøkelsesområdet, er det 
observert ristninger av både kameler og jeeper. (Fig.9). Dette kan bety at et ferdselsper
spektiv forbundet med ristningsfenomenet holdes i hevd av lokalbefolkningen i området. 
Ristninger og hulemalerier er gjerne forbundet med en tradisjonstro nomadisk befolk
nings bruk av landskapet, men variasjonene i denne praksisen kan trolig også ses i 
sammenheng med ulike sosiale grupper eller stammer. Dagens brukere av randlandska
pet mot ørkenen består av nomader såvel som av agropastoralister. Provisoriske levegger 
for kameler og geiter, samt skur for mennesker, vitner om et landskap som forlates og tas 
i bruk igjen ettersom klimaet og dermed ressurstilfanget tilsier det. 

Vurderer vi de arkeologiske kildene samlet, fremstår en orden hvor wadiene og randen av 
ørkenen (som en skiftende grensesone) utgjør en viktig meningsbærende ramme for å 
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forstå kulturmi1mene. Grenselandskapet er en vesentlig faktor for å forstå meningsinn
holdet bak for eksempel ristningene og i vid forstand befollmingsgruppers syn på natu
ren (Bradley 2001: 64-80). Kulturminnene generelt reflekterer et landskapssyn og en 
mentalitet som det er viktig å undersøke for å kunne forstå identitetsskapende prosesser 
blant menneskene i Dhofar. Randlandskapet og wadi-systemet er åpenbart viktig som 
sosial kategori på mange måter: både i forhold til bosetting og dyrkning, tilhørighet til 
land, rituell praksis og ferdsel. 

Kulturminnene i landskapssonen er også en aktiv identitetsskapende komponent for 
dagens brukere. De fysiske sporene etter forfedrene er knyttet til myter og historier om 
opphavet til dagens stammer (Mahash Al-Shahri 2000). Funn av en boplass og en mulig 
falaj kan tyde på at landskapssonen som i dag utgjør randen av ørkenen, var et domesti
sert landskap i før-islamsk tid som ble holdt fruktbart ved hjelp av irrigasjonssystemer. 
Hvor omfattende denne kultiveringen har vært, er usildcert, men man skulle vente å finne 
spor etter en reldce irrigasjonssystemer i området dersom det var vanlig å dyrke i denne 
landskapssonen. 

Det som slår en først og fremst er at randlandskapet utgjør et rituelt, mytisk og forti
dig landskap. Som et arkeologisk landskap, i begrepets vide mening (arkeo, logos= læren 
om det gamle) er det overveldende. De arkeologiske sporene er usedvanlig godt synlige 
som en følge av det tørre klimaet, og landskapet er særdeles sårbart for inngrep på sam
me måte som kulturen som skapte det. 

Randlandskap i Norge og Oman 

Randlandskapet vi identifiserte i Oman, har sine paralleller i Norge. Vi står ovenfor glo
bale og lokale miljøutfordringer som stiller nye krav til forvaltningen av kulturminner og 
landskap også her i landet. Et eksempel er skogspredningen som medfører gjengroing av 
jordbrukslandskapet og minkende høyfjellsarealer. Diskusjonen om forholdet mellom 
økologiske og menneskeskapte faktorer bak landskapsendringer gjør problematildcen 
omkring skogspredning og ørkenspredning til to ytterpunkter av samme sak Skogspred
ningen har ført til at tregrensen er skjøvet lenger opp på høyfjellet em1 tidligere. De lett 
synlige kulturminnene i høyfjellets randlandskap, som finnes i grensesonen mellom fjell
skogen og bart fjell, står i fare for å miste sin meningsbærende historiske sammenheng 
og i værste fall vil kulturminnene først bli uforståelige og deretter ødelagt. 

Utnyttingen av dagens arealressurser har å gjøre med moderne globale måter å orga
nisere samfunnet på. Kystlandskapet, bynære og tettstedsnære miljøer er andre former for 
randlandskap som iimeholder lignende problemstillinger knyttet til økonomisk og kultu
rell endring i Norge og i Oman. Kulturmim1ene i slike typer randlandskap er i begge land 
under sterkt utbyggingspress. Her omformes de historiske omgivelsene i stor skala. 

Omanske myndigheter har sett verdien av å styrke forslmingen om forørkning. I Dhofar 
er det nylig startet et pilotprosjekt på landskap hvor det ved hjelp av en reldce grumllags
data tas sikte på å utvikle GIS-modeller (geografiske informasjonssystemer) som måler 
landskapsendringer. Dette kan brukes i fremtidig arealplanlegging (Namaani og Tiam 
2003). Prosjektet har foreløpig bare et økologisk og landbruksmessig perspektiv. 
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Gjennom NIKUs engasjement i Oman tas det sikte på å fremme forslag om å utvikle et 
system som også inkluderer kulturminner og et humanistisk landskapsperspektiv som 
kan speile fortidens bruksmåter. 

I og med at ørkenens randlandskap fremstår som et uproduktivt «unyttig» land, er det 
en fare for at moderne inngrep får større spillerom i slike områder enn i mer befolkede 
områder. Målsetningen om å omforme ørkenens randsoner for å hindre ørkenspredning 
vil kunne virke svært negativt på kulturminner og kulturmiljø. En viktig del av kulturar
ven vil gå tapt dersom det ildce tas hensyn til de landskapshistoriske premissene. Statlige 
tiltak mot forørkning vil i denne sammenheng kunne virke mot sin hensikt. Omanske 
myndigheter har på linje med andre land hvor ørkenspredning er et problem, innført en 
lov mot å felle trær. Forbudet mot å fjerne skogen har ført til at en reldce gravrøyser og 
gravanlegg fra før-islamsk tid i Dhofar blir ødelagt fordi beduinene trenger lett tilgjeng
elig byggemateriale til levegger mot den kraftige monsunen. Dette er et eksempel på en 
konflikt mellom økologiske tiltak og kulturminnevernet som forsøker å bevare en ver
densarv på flere tusen år. 

Ørkenens randlandskap har historisk betydning ved at det viser til bruken av og oppfat
ninger om et spesielt type landskap over tid. Kulturminnene er et resultat av en vellyldcet, 
langsiktig bruk av dette landskapet. Vi burde ta kulturmim1ene i bruk som kilde til å for
stå årsakene og virkningene bak forørkningsprosesser, men hvordan kan en kulturhisto
risk dimensjon integreres i tiltak mot forørkning slik at kulturarven vernes og ulike sosi
ale gruppers interesser ivaretas? Disse spørsmålene må, etter vår mening, sees i en større 
sammenheng. 

De miljøutfordringene som både Norge og Oman står ovenfor finner berøringspunk
ter innenfor det vi vil kalle randlandskapsproblematildc. Problemfeltet omhandler miljø
studier på landskap i overgangssonen eller i «gråsonen» mellom andre mer klart definer
te landskapskategorier. Randlandskapet er spesielt velegnet til å studere miljøendringer, 
dets årsaker og virkning, fordi det er mulig å måle grenseforskyvninger og variasjon som 
er mindre åpenbare innenfor mer homogene landskap. Randlandskapet har ildce bare et 
lokalt perspektiv, men inngår også i en global miljøsammenheng som involverer et inter
nasjonalt tverrfaglig perspektiv. Både i forhold til metodeutvikling og forskningsproble
matildc vil miljøforskning på randlandskap i Oman og i Norge ha gjensidig nytte av hver
andre. 
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Summary 

The winter of 2003 NIKU made a research expedition to Salalah in the Dhofar region in 
South-West Oman. The aim of the study was to explore the possibility of developing and 
extending our knowledge of environmental processes during desert expansion, from a 
cultural heritage point of view. The next step is investigating the transfer value of the 
knowledge gained with the aim of a more directed mapping and preservation of the cul
tural heritage in areas with accelerating environmental changes. 

Desertification or desert expansion is a major environmental problem. But is the process 
relentlessly progressive, or is it cyclic? Is it caused by natura! or man-made factors? The 
natura! and cultural processes of the outer border of the desert in Dhofar are of central 
importance in the understanding ofthese changes. A preliminary historical analysis of the 
landscape development shows that the edge of the desert and the wadi system are essen
tial for the understanding of the cultural monuments. The social structures of settlements 
and agriculture, ownership and user rights to the land, ritual practices and travel are inter
related to the physical realities given by the landscape and climate. This will again excert 
a strong influence on the formation of attitudes and mentalities - in short: identity. The 
struggle to stop the spread of the desert cannot be successful unless the cultural history 
of the local population is part of the background. 

We are facing global and local environmental changes that present new challenges to the 
rational plmming of utilisation, maintenance and development of cultural heritage and 
landscape. Desert expansion or desertification, reforestation of agriculturalland, urbani
sation, exploitation of coastlines - these processes affect mainly transito7Jl landscapes 
(randlandskap). This edge zone represents the dynamic border between more homoge
nous landscapes like agricultural land versus grazing land; urban and rural areas, sea 
and dry land, valleys and mountains. In Oman the trans i tory edge zone of main interest 
and importance Iies between desert and arable land. In our opinion this «grey zone» (it 
literally is) have to be more central in the discussion on preservation because important 
envirom11ental challenges are first visible in such landscapes. Both in Norway and Oman 
there is a strong pressure on the transitory landscape, which has undergone large and dra
matic changes in the com·se of only a few years. In this article we have given evidence 
that multidisciplinary and international collaboration in the environmental field will have 
to include a historical perspective pertaining to the landscape. Research in the Arabic and 
Norwegian transitory landscape will illuminate two sides of the same problem. We beli
eve both nations will have something to learn from a collaborative effort. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning 1.11.2001 - 31.10.2002 
og regnskap pr. 31.10.2002 

Den ordinære generalforsamling for år 2001 ble holdt den 23. november 2001 i Det Nor
ske Videnskaps-Akademis lokaler, Drammensveien 78 i Oslo. Tilstede var ca. 80 med
le1m11er. 

Følgende ble protokollert fra generalforsamlingen: 

Preses Lise Tschudi ønsket velkommen til det 65. årsmøtet. Det var ingen merknader til 
innkallingen. Til å underskrive protokollen ble Anne Thue Marstrander og Jens Berg 
valgt. 

Lise Tschudi informerte generalforsamlingen om at Tom Bloch-Naldcerud har overtatt 
som redaksjonssekretær i Viking etter Petter Molaug, som har sittet siden 1982. Han ble 
taldcet av Lise Tschudi. 

Årsberetningen og regnskapet var sendt ut sammen med imlicallelsen til generalfor
samlingen. Revisjonsrapporten ble lest av Bjørn Ringstrøm. Det var ingen kmmnentarer 
til disse, og de ble vedtatt av generalforsamlingen. 

Valg av styre. Else Zimmer Dahl redegjorde for valgkomiteens forslag til ny styresam
mensetning for år 2002. Forslaget var sendt ut sanu11en med imlicallelsen til generalfor
samlingen. 

Preses: Lise Tschudi 
Styremedle1mner: Jormm Vandvik Jolmsen 

Clm·in Moestue 

Varamedle1m11er: 

Generalsekretær: 
Revisor: 

Clu·isten Aass 
Helge Irgens Høeg 
Carl Biørnstad 
Ragnhild Hustad 
Sym1øve Nord 
Henry Tschudi 
Egil Mildcelsen 
Bjørn Ringstrøm 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 
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Lise Tschudi taldcet Tom Bloch-Naldcerud og Erling Finne for stor i1msats i styret. Tom 
Bloch-Naldcerud har vært varamedlem fra 1992 og styremedlem fra 1995. Erling Finne 
har vært varamedlem fra 1995 og styremedlem fra 1997. 

Styrets forslag til valgkomite for 2002 var Else Zimmer Dahl, Lyder Mm·strander og Gun
nar Thonm1essen. Disse var villige til å ta vervet og ble valgt. 

Kontingenten. Styret foreslo samme medlemskontingent som for 200 l: 
kr. 225,- for enkeltmedlemmer 
kr. 300,- for ektepar/familiemedlemskap 
kr. 125,- for studenter/skoleelever 
Livsvarig medlemskap er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer. 
Forslaget ble vedtatt. 

Den formelle delen av generalforsamlingen ble avsluttet. 

Deretter fortsatte årsmøtet. 

Generalsekretær Egil Mildcelsen og Lise Tschudi informerte om at vårturen vil gå til Est
land 6. til9. juni med professor Jan Svanberg som spesialguide. Vacanza In AS skal være 
reisearrangør, og det er bestilt charterfly for å utnytte tiden best mulig 

Kveldens foredragsholder, professor Jan Svanberg, ble presentert av Egil Mildcelsen. Han 
holdt foredrag med lysbilder over temaet: «Middelalder i Estland». 
Preses taldcet Jan Svanberg for foredraget og overrakte selskapets vingave. 

Årsmøtet ble avsluttet, og Lise Tschudi ønsket velkonm1en til servering. Ca. 60 medlem
mer deltok. 

Turer: 
6.- 9. juni ble det arrangert tur til Estland. Faglig leder var professor Egil Mildcelsen og 
spesial guide var professor Jan Svanberg. Turoperatør var Vacanza In AS. 7 4 personer del
tok. 

Lørdag 24. august gilde årets høsttur til Østfold med 90 medlemmer. Ved Svinesund 
viste Håkon Gl01·stad oss rundt på utgravningsfeltet. Videre besøkte vi Rød Herregård, 
der vi også spiste lunsj. Siste post på progrmmnet var omvisning på Fredriksten festning 
med lokale guider. 

Foredrag: 
Jan H. Nordbøs minneforelesninger 2002, tirsdag 29. oktober i Historisk museums fore
dragssal, Simon Bendall: «The Byzantine Coinage of Jerusalem». 

Viking 2002 blir tryldcet hos Preutz Grafisk AS i Larvik og sendes ut til medlemmene i 
desember. 
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Til Arl{eologisk Fond kom det inn 15 søknader. Styret for fondet besluttet å tildele: 

Jostein Bergstøl kr. 3.000.- (Doktorgradsavhandling: En studie av materiell kultur og 
identitet i Østerdalen gjennom jernalder og middelalder) 

Ragnar Bjørnstad kr. 4.000.- (Støtte til reise og lysbilder i forbindelse med studie av 
bosetning og ferdsel i jernalderen i gamle Veøy herred) 

Oddhild Dokset kr. 5.000,- (Støtte til å reise på feltarbeid til Bktapur i Nepal) 
Jan Magne Gjerde kr. 3.000,- (Støtte til å studere helleristninger og nye søk i Sognefjor

den) 
Primitive Tider v/Håkon Glørstad kr. 5.000,- (Støtte til tryldcing av manus av Anders 

Hagen) 
Mieko Matsumoto kr. 3.000,- (Støtte til reise til AMS i Stavanger) 
Elizabeth Skjelsvik og Jan Henning Larsen kr. 5.000,- (Støtte til publisering av steinset

tingen på Istrehågan ved Larvik som utgangspunkt for studier av steinsettinger i Norge) 
Herdis Johanne Sletmo la·. 5.000.- (Støtte til reise til Gabarone i Botswana for å studere 

mønster i jeger- og sankerlandskap) 
Birthe Weber kr. 7.000,- (Støtte til bok om Vesle Hjerkim1-Kongens gård) 
Totalt ble det delt ut kr. 40.000,-. 

Det har vært holdt 3 styremøter i løpet av året. 

Antall medlemmer og abmmenter utgjør totalt ca. 830. 
Selskapet har ca. 41 O enkeltmedlemmer, l 00 familiemedlemskap, 50 studenter, 55 livs
varige og 5 støttemedlet1m1er. 
Det er registrert 55 innmeldinger og 32 utmeldinger. 

Tur til Estland 6.- 9. juni 2002 

74 medlenuner deltok på turen til Estland. Faglig ansvarlige var professor Jan Svanberg 
fra Sverige, spesialist på middeladerkunst, arkeolog Marika Magi fra Tallin og selskapets 
generalsekretær, professor Egil Mildcelsen. Vi fløy charter med Braathens direkte til Tal
lin. Reisearrangør var Vacanza In. 

Torsdag 6. juni 
Vi ankom Tallinn kl. 10.30, og begynte dagen med en orienteringstur i Tallinn. Dagens 
guide var Kaja Saldc. Tallitm omtales første gang som by i 1154. Danskene var de første 
som kom hit med Valdemar Il i 1219. Tallinn betyr da også «den danske by». I 1343 solg
te danskene de brysonune estlendere til tyske ordener. Dette innledet en langvarig tysk 
dominans, som ble avbrutt og etterfulgt av en svensk periode, som av estlendere beskri
ves som «den gode, gamle svensketiden». 

Vi så bl.a. restene av det store Piritaklosteret (Bit·gitta) som ble brent ned av Ivan den 
grusmmne. Tallitm, hansabyen, står på Unescos «World Heritage List». Den ble introdu
sert for oss i en blanding av ganu11el og ny historie. Den nyeste historie kunne ses i bar
rikaderestene foran Dom berget fra frigjøringsdagen 20.8 .1991. 
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Vi samlet oss på plassen mellom det rosa parlamentspalasset bygget av Katharina den 
store på 1700-tallet, og Alexandr Nevsky katedralen (1894-1900). Denne er russiskorto
doks og Estlands største kirkebygg. Vi spaserte videre til Toomkirik, Tallinns domkirke 
og eldste i Nord-Estland. Domberget («øvrebyen») ronn11et stort sett adelsboliger, kirker 
og andre offentlige bygg. I dag er nesten alt offentlige bygninger. Fra Kohtuotsa Vaater
platjorm hadde vi panoramautsikt over hansabyen («nedrebyen»). Vi så St.Olavskirke i 
nord, Allehelgens kirke, Nicolaykirke, «Paks Margareeta» et ganu11elt kanontårn (nå 
sjøfartsmuseum) og slottstårnet «Kiek-in-de-kolo>. Der nede gjaldt Lubeck-lov, mens 
oppe på Domberget gjaldt den gamle estiske landsrett. 

Vi ruslet gjennom gamle smug og smale trapper og kom ned «det korte beinet», den 
ene av de to gamle oppganger til Domberget. Vår lunchrestaurant var «Olde Hansa», der 
vi fildc smake på godt lokalt brygg og god mat. Neste besøk var den sekulariserte kirken 
St. Nicolaus (Nicolaykirken). Nicolaus er sjømennenes skytshelgen. Kirken har et tidlig 
gotisk inngangsparti, men er ellers en 1500-talls bygning. Jan Svanberg viste oss maleri
et «Dance Macabre» av Lubeclanaleren Bernt Notke. Originalmaleriet var 52 meter 
langt, med opp til 50 personer, representerende middelalderens sosiale posisjoner. Det ble 
laget i 1461 for Mariakirken i Lubeck. Originalen er forsvmmet og en kopi ble ødelagt 
ved alliert bombeangrep i 1942. Det må ha vært laget flere kopier, og fragmentet i 
St.Nicolaus er det eneste bevarte. Kirken har et fantastisk alterskap på høyalteret. Det er 
utslagbart med doble flanker og inneholder polyluome treskulpturer i senter og malerier 
på flankene. Det er laget i 1478-82 av en annen Lubeckmaler, Rennen Rode. Det gir en 
skildring av St.Nicolaus liv. 

Rett over gaten ligger Arkeologisk museum, hvor Marika Magi tok i mot oss. Et litt 
spesielt museum idet det ildce er åpent for publikum. Dette pga små midler til å få orga
nisert og presentert funnene. Vi ble vist tre rom. Det første ronunet forteller om Estlands 
arkeologiske faghistorie fra 1920. Det andre viser funn fra steinalderen (bl.a. Kundakul
turen). Mange beingjenstander fra dem1e perioden er bevart i Estland p g a kalksteins
grunnen. Det tredje rommet karakteriserte Marika Magi som «the leftovers» og innehol
der bronse- og jernalderfunn. Det spesielle her er det rike gravmaterialet fra 11. og 12. 
århundre, fra tiden etter at slike funn opphørte i skandinaviske graver. Årsaken finner vi 
i Estlands sene luistning, først 200 år etter Skandinavia. Vi avsluttet dagen med besøk til 
et lite vildngmarked i museets bakgård. 

Fredag 7. juni 
Dagens tur gilde til Saaremaa. Saarema, eller Øsel på svensk, har gjennom historien hatt 
mye kontakt vestover i Europa, og det forstår vi når vi ser nærheten til Gotland, Åland og 
det svenske fastland. Øyene har ca 40.000 innbyggere og har bevart mye av det opp
rim1elige.Vi kom først til Virtsu hvor gamle Øresund- og Storebeltferger går i skyttelfart 
og raskt tok oss over «Store strede» til Molm hvorfra det er veiforbindelse til Saaremaa 
over en lang molo. Her ligger en gammel bygdeborg i den opprinnelig vamlicanten, og 
den kontrollerte trafildcen. 

Handelsprodukter fra mm·ådet i middelalderen var kveg, rug og havre samt spesielle 
små hester. Saaremaa var på l 000-1300-tallet den tettest befolkede delen av Estland. Den 
ble luistnet med vold av tyske riddere i 1227. Tyskerne ble kastet ut, men kom igjen i 
1345. Dernest kom danskene som overtok i 1573, men måtte gi slipp på øyene ved fre-
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den i Brømsebro i 1645. Sverige styrte fram til 171 O da russerne overtok. Saaremaa var 
en del av det russiske riket fram til 1918. 

Bygdeborgen P o ide var den nest største bygdeborg på Saaremaa, og ble utgravd i 1990-
93. Den ligger like i nærheten av en viking- og middelaldergård. Marika Magi tenkte seg 
at borgen var bygget både som permanent oppholdssted og som tilfluktssted for en stor
gårds beboere fra tidlig vikingtid. Det første anlegget brant ned på l 000-tallet, men anleg
get ble tatt i bruk igjen i slutten av det 12. hundreår og lim i det 13. Det er et imponerende 
anlegg; i dag bestående av l l meter høye jord- og steinvoller med en inngang i hver ende. 
I sentrum av borgen er det funnet ildsteder og en brønn. Arkeologene mener at det inne i 
borgen har vært to gater med trehusbebyggelse imellom. Da anlegget ble forlatt på 1300-
tallet, regner man at dette var i forbindelse med at synkende vannstand gjorde at man ildce 
kom frem til borgen sjøveien. Dette er en av fem bygdeborger på Saaremaa. 

Poide kirke regnes som den tidligste steinbygning på de estiske øyer. Ved siden av og 
rundt kirken ligger ruinene av et middelalderslott bygget av den teutoniske orden i 1261-
1343. Etter å ha vært brukt som lager i en periode, er kirken ildce lenger i bruk. 

Tonija steingraver og kultstede1~ Området ble utgravd og rekonstruert i 1995-2001 og 
Marika Magi var leder. Den tidligste «tarand»-graven stal11111er fra det siste århundre f. 
Kr. og er spesiell for denne del av Saaremaa. I det 4. århundre e. Kr. ble det så bygget 
sekundære graver oppe på de gamle gravene. Nedenfor ligger et tidlig kultsted med sto
re stolpehull. Marika Magi regnet med at dette er en gravplass som er brukt av en gård, 
en slekt gjennom mange hundre år. Det er funnet rester etter ca. 40 personer, alle i skjel
lettbegravelser. Det har vært en lang tradisjon på Saaremaa for ildce å gravlegge sine døde 
i jorden. De ble gravlagt oppe på jorden på et lag av steinheller for så å bli deldcet med 
nye steinheller. Sekundærgravene er så lagt oppå disse igjen. 

Vi passerte Valjala kirke, bygget rett etter kristningen. Her er mange gamle graver hvor 
der er fum1et både smyldcer og et sverd. 

Kaali meteorla'ater. En meteor falt ned her mellom 800 og 300 f. Kr. Den gang var 
Saaremaa tett befolket, og krateret med en liten innsjø ble et hellig sted. Krateret er i dag 
l O 5-11 O meter i diameter og 22 meter dypt. Vam1dybden er 1-6 meter. Det oppstod en 
legende rundt meteoren og krateret, svært lik det finske Kallevallas beskrivelse av <~or
dens mor og ildkule fra himmelen «. 

Dagens lunchsted var gjestegården Jurna Malkailumaatila. Dette er en bondegård 
hvor man har funnet ut at det er mer lønnsomt å drive med turister enn å drive gård. Et 
riktig hyggelig gårdstun med sittemuligheter rundt omlaing i det grønne og under soltak 
for de som ønsket det. 

Kurresaare steins lott ble bygget ca 1300 og er meget vel bevart. Biskopen av Osel-Wiek 
hadde sin residens her. I museet er det også en utstilling fra det forhistoriske Saaremaa. 
Slottet er det eneste av ca 60 middelalderslott i Estland som er bevart. Det var kun tid til 
en rask gange gjennom slottets mange rom med kapitelsal, refectorium, dormitorium og 
museet. Spesielt imponerte sentralvarmeanlegget fra middelalderen hvor varmluft ble sir
kulert fra en sentral varmekilde. -På tilbaketuren passerte vi Mohu ldrke uten tårn, hvit og 
valdcer med høye gotiske vinduer. 13 timer etter start var vi tilbake på hotellet i Tallinn. 

Lørdag 8. juni 
Denne dagen var i sin helhet viet Tallinn. Vi spaserte fra hotellet til Tallinna Toomldrik, 
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Tallhms domlcirke, den eldste og eneste bevarte av Estlands tre katedraler. Jan Svanberg 
orienterer om kirkens historie fra grunnleggelsen i 1233, gjennom flere branner og øde
leggelser, fram til det bygget vi ser i dag. Opprinnelig kan det her ha vært en trekirke -
hallkirke fram til1300, som ble endret til basilikakirke ca 1500. Tårnet er bygget i 1779. 
En tragisk brann ødela hele byen og Toomkirik i 1684, men den ble raskt bygget opp 
igjen, og den bygning vi ser i dag er stort sett fra ca 1700. I de påfølgende hundreår ble 
kirken rikt utstyrt og utsmykket og er blitt den vakreste kirke i Estland 

Under ledelse av Kaja Saldc gilde vi «P ilde j alg» («det lange beinet») ned i hansabyen 
Tallinn. Byen overtok fra Visby den sentrale rolle som middelalderens hovedtransitthavn 
mellom øst og vest. Hovedproduktet var salt fra øst. Byens storhetstid var i det 13. og 14. 
århundre. Den Hellige An ds ldrke var utsatt for en dramatisk tårnbrann 30. mai i 2002, men 
heldigvis ble ildce interiøret skadet. Vi gledet oss over Bernt Notkes andre store arbeid i 
Tallinn- et foldbart alterskap fra 1483 som besla·iver pinsebudskapet med Maria og apost
lene i senter, flankert av St. Olav, St. Elisabeth, St. Victor og St.Nicolaus. At danskene også 
har hatt sin tid her, ser vi av Danebrogs dominerende plass under taket i midtskipet. 

En rask marsj bragte oss langsetter Pildc («Langgaten»), forbi Tallinns gamle gildehus. 
Først Storgildehuset fra 141 O, et fest- og møtehus for det øverste gilde av gifte kjøpmenn. 
Vi så Danebrogs farger oppe i gavlen. Andre gildehus kommer på reldce og rad. Vi 
passerte St.Knut- og St. Olav-gildehusene og la spesielt merke til de karakteristiske 
«Beischlagsteine» for inngangene. Sist kom vi til Svartehodegildet. Her holdt «rela·ut
tene» til- unge ugifte kjøpmem1 innenfor Østersjøområdets mest berømte fasade. Vi så 
relieffet av St.Martin og byvåpnene til de fire hansakontorer Bergen, Briigge, London og 
Novgorod. 

Sist stopp var ved Oliviste, St. Olavs ldrke, og Jan Svanberg fortalte at den første gang 
er omtalt på 1100-tallet og stod ferdig som steinkirke i 1330. I tiden 1449-1625 var 
tårnet på 159 meter verdens høyeste byggverk. I dag er tårnet 135 meter høyt. Vi fildc 
høre sagnet om byggmester Olev som hadde fått i oppdrag å bygge en kirke høyere e1m 
noen andre mot en betaling av l O tøm1er gull. Betingelsen var at ingen skulle få vite hans 
navn før bygget stod ferdig. En spion ldarte imidlertid å finne ut navnet og ropte til ham 
i det han skulle feste spiret- «Se opp O lev, spiret luter». Overrasket falt O lev ned og ble 
drept, og Tallim1 sparte de l O tøm1er med gull. I 1600-tallskapellet ved siden av kirken så 
vi et skjelett med en padde på brystet og en orm rundt skallen, som skal beskrive Olev 
etter fallet. Sagnet har fått folk til å si at kirken er oppkalt etter byggmester Olev (Olaf), 
mens andre mener at kanskje Olav Trygvasson kan ha gitt navn til kirken. Han bodde seks 
år i Tallin. Jan Svanberg mente imidlertid at det ildce er noen tvil om at kirken har sitt 
navn etter St.Olav Olav Haraldsson. 

Vi vandret tilbake til Raekoja Plats, rådhusplassen og på Restoran Karl Friedrich fildc 
vi en utmerket lunsj til aldcompagnement av folldoreopptog på plassen under vinduene. 

Noen ble med Jan Svanberg til Tallim1s Dominikanerkloster fra 1246. Klosteret var 
hjem for skandinaviske munker og spilte en stor rolle i å konvertere Estland til kristen
dOlmen. Det ble plyndret og ødelagt under reformasjonen i 1524-25. Andre vandret 
gjennom Hansabyens gater og langs den godt bevarte ringmuren rundt byen. Her var det 
middelalderkledde mennesker i tablåer, sang , musildc og dans og middelalderhåndverk 
og salgsboder i feiringen av byens middelalderfestival dem1e helgen. 
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Søndag 9. juni 
Dagens tur gilde østover på hovedveien mot Varna og Russland. Vi kom snart inn i en 
meget depressiv soveby fra Sovjettiden, som senere gilde over i store mm·åder med for
falne industrianlegg. Tidligere var det et pittoresk mm·åde. Nå er de fleste estere flyttet, 
og området bebos nesten bare av russere. 

Landskapet videre var flatt som en pannekake, med upløyete marker og småskog. 
Marika Magi fortalte at det her midten i «bushen» var havn midt på 11 00-tallet, noe som 
forklarer plasseringen av en bygdeborg fra sen vikingtid som vi farer forbi. 

Vi stanset og så fra bussene gravplassen Joeliihtme fra sen bronsealder. Gravene ble 
funnet under anlegget av den nye veien og ble flyttet til siden av veien: 36 sirkelrunde 
graver med rektangulære steinkister i midten fra 9.- 7. årh. f.Kr. Marika Magi fortalte at 
det var få funn i gravene. Bare i 16 av gravene var det bein eller gravgaver. Det lå flere 
personer i hver grav. 

Vi stanset ved tårnslottet Kiiu et restaurert tårnslott fra 16. århundre, et lite sirkel
rundt tårn av kalkstein. Rundt 3. etasje var det en svalgang av tre for forsvar og kontroll 
av tårnfoten. 

Muuksi Hundikangrud, to gravfelt som ligger ved innsjøen Kahala, fra bronsealder og 
førromersk jernalder, lå oppe på et lite høydedrag. Det ene var for eliten og det andre for 
vanlige folle. Det er ca 150 meter mellom dem. Det er hundrevis av graver i feltene. I 
1990-årene ble noen av disse gravet ut. En lang kiste i sentrum i en av dem antyder at 
flere har vært gravlagt etter hverandre. Det er uklart hvorfor gravfeltene ligger her, idet 
det ildee er funnet noen boplass i nærheten. 

Herregården Kolga, et gods i den vestre del av Lahemaa nasjonalpark, besøkte vi også. 
Historien går tilbake til 13. årh. da danskene oldcuperte denne delen av Estland. Området 
ble solgt til cistersiensermunkene ved Roma kloster på Gotland, som etablerte et jord
brukskollektiv her. Eldste delen av hovedbygningen stammer fra slutten av 1600-tallet, 
med stadige påbygninger på 1700-tallet. I dag bærer både hovedbygningen og gårdsan
legget sterkt preg av forfall. 

Vi fortsatte mot Rctlcvere slottsruin. Området er beskrevet fra sen jernalder. Slottet til
hørte teutonerordenen fra 14. til 16. årh. Eierskapet har skiftet sterkt gje1mom århun
drene. Vår lokale guide berettet om dansker, tyskere, svensker, polaldeer og russere som 
alle i kortere eller lengere tid hadde bygget på slottsborgen. Den ble ødelagt av livoniere 
i 1568 og har siden ligget i ruiner. 

I Viitna vertshus inntok vi et tradisjonelt estisk måltid, og endelig filde vi den surkålen vi 
forstår er en spesialitet her i landet. Preses Lise Tshudi taldeet Marika Magi for hennes hjelp 
til forberedelse og gjennomføring av turen og overrakte selskapet gave. Deretter taldeet Tri
ne Næss på vegne av deltagerne turledelsen for en glimrende gjennomføring av turen. 

Siste stopp var Palmse herregård. Jan Svanberg fortalte om den tyske adelsslekt von 
Pahlen som i 1697 påbegynte byggingen av herregården. Etter en dramatisk byggeperiode 
stod den ferdig i 1703, men ble også påbygget senere. Den er bygget i fineste nordiske her
regårdsstil i senbaroldc. Her var det også et praktfullt hageanlegg i engelsk stil med en liten 
innsjø. Palmse ble restaurert i sovjettiden (1972) og tilhører i dag en nasjonalpark. 

Fylt av inntrylde om estisk historie og landet vi hadde besøkt, forlot vi Estland og 
ankom noen timer senere Oslo. 

Referenter: Erik Sanness Johnsen og Nanna Biørnstad (forkortet av red.) 
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NorskArkelogisk Selskap 
REGNSKAP FRA 1.11.2001- TIL 31.10.2002 

RESULTATREGNSKAP 

Medlemskontingent 
Salg av Viking 
Støtte Norges Forskningsråd 
Annonseinntekter 
Renteim1tekter 
Diverse inntekter 
Sum inntekter 

Underskudd turer 
Underskudd generalforsamling 200 l 
L01minger 
Arbeidsgiveravgift 
Diverse utgifter 
Kjøp av datamaskin 
Datakostnader - vedlikeholdsavtaler etc. -
Megafon - diverse utgifter 
Tryldcing og utsendelse Viking 2000 
Kontorrekvisita, porto, telefon 
Bankomkostninger 
Kursfall Norsk Hydro obligasjoner 
Sum utgifter 

Årets underskudd 

152 

125 991 
53 979 
42 000 

9 000 
36 156 

183 
267 309 

Il 283 
9 619 

116 447 
16 414 
7 614 

13 630 
13 375 
4 199 

73 470 
12 728 
2 649 
5850 

287278 

-19969 



BALANSE PR. 31.10.2002 

EIENDELER 
Kasse 
DnB 7001.06.00365 
DnB 7056.66.15191 
Skattetreldcskonto 358977 
Norsk Hydro obligasjoner 
Påløpne renter 
Til gode Norges Forskningsråd 
Til gode annonseitmtekter 
Utestående kontingenter 

Sum eiendeler 

GJELD OG EGENKAPITAL 
Forskuddsbetalte kontingenter 
Skyldig feriepenger 
Kortsiktig gjeld 
Skyldige tryldcekostnader Viking 

Arkeologisk Fond: 
Pr. 3 I.l O. O l 
- utbetalt i 2002 
+renter 

Kapitallmnto: 
Pr. 31.1 O. O l 
Underskudd 

Sum gjeld og egenl\:apital 

264 873 
40 000 
16 423 

495 050 
19969 

727 
36 617 
84 223 

358 977 
261 950 

19 456 
42 000 

5 000 
46 795 

855 745 

55 875 
7 863 

13 630 
62 000 

241 296 

475 081 

855 745 
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