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Vitenskapsmuseet, Trondheim 

framtidsutsikter for den globale 1 sm siste 
konkluderer med at dagens ekstreme klima for en stor del er 

menneskeskapt, og at dette vil bli ytterligere forvenet i framtiden. Tøne områder vil bli tør
rere, flomkatastrofer vil ramme hyppigere og den globale vil stige med 
2-5 grader i en kommende hundreårsperiode (http://unfccc.int). Svært mange andre fritt
stående forskere slutter seg til innholdet, og selv de mest fundamentale klimaskeptikerne 
synes na a opp for argumenter for at dette er naturlige svingninger. 

Om vi for en stund ser bort i fra de åpenbare menneskelige tragediene som vil i 
'71 n""'"n'""'T av denne utviklingen, vil den nye situasjonen helt klart også få konsekvenser for 
kulturminner og hvordan en skal forvalte dem i framtiden. Når det gjelder mulige scenarier 
kan en f.eks. forvente at elver kommer til å løpe over sine bredder langt hyppigere enn tid
ligere, med økt og som konsekvens. Store landområder vil ut og 

vil ødelegge jordsmonnet med tilhørende spor av menneskelig aktivitet. En 
0,5-lm kombinert med hyppigere uvær og storm vil vaske bort et utall kul

bu·m,,",..,"'t-''""'"',. fra steinalder til etteneformatorisk tid En lignende tendens vil 
en se i hvor stormfrekvens blant annet kan føre til større av kultur
minner ved regulerte vann. Kort sagt ser framtiden relativt mørk ut for en del av våre kul
turminner. Det er heller ikke tvil om at de blir en av taperne i en situasjon som har så store 
direkte menneskelige og ikke minst konsekvenser. Hvem vil seg om stein
ald!ert)OtHa:ssen som ligger under den fruktbare kornåkeren som er i ferd med å bli vekk 
av flomvannet? 

denne artikkelen skal en av konsekvensene av global settes i fokus; nedsmel-
av i I finner det sted en 

mange snøfonner og breer er i dag mindre enn det som er historisk 
med å forsvinne Dette 
,.,.r,"n,cv materiale kommer fram i som gir et unikt av ny 

sarnn1erm~:~ng~en vil jeg presentere en del av materialet som er kommet frem i 
, et område hvor har hatt svært stor tidene. 
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ser ved snørike vintre etterfulgt av kalde somrer, og krymper ved motsatt forhold. Dette 
betegnes som positiv og negativ massebalanse. Mye tyder på at snøfonnene er svært gamle, 
kanskje flere tusen år, og det er «i dypet» av disse en finner den virkelig gamle snøen. 
I perioder med kraftig negativ massebalanse kommer denne snøen for dagen, ofte overlei
ret av organisk materiale (blader og kvist), rasmasse fra bergskråningene rundt og ikke minst 
reinsdyrmøkk. 

I motsetning til isbreer som skurer mot undergrunnen, har snøfonner liten eller ingen be
vegelse. De oppbevarer dermed gjenstander på den mest optimale måten; mørkt, frosset og 
skånsomt. Det mest kjente eksempelet er «<smannen Øtzi» som ble funnet 3000 moh i Al
pene på grensen mellom Italia og Østerrike i 1991. Dette funnet var over 5000 år gammelt 
(Spindler 1994), mens levningene av en ca 20 år gammel mann, Kwadai Dan Ts'inchi, som 
ble funnet ved kanten av en snøfonn 1500 moh i British Columbia i 1999 var ca 500 år (Be
attie et al. 2000, Dixon et.al 2005). 

I Norge har museene mottatt «fjellfunn» fra privatpersoner de siste 80-100 årene og mye 
av dette funnmaterialet er svært godt bevart. Th. Petersen fikk f.eks. en sjelden faglig over
raskelse da en oppdaling, Martin Loe, troppet opp hos han privat en søndags formiddag i 
1936 med en avlang gråpapirpakke med atskillige pilskaft. «Alt dette hadde Loe samlet op 
i kanten av fonnen,ja endog oppe på dem» skriver Petersen i et minneord om ham i 1938. 
«Disse fund blev så etterfulgt av flere, altid med de mest nøiaktige oplysninger. Senere er 
andre menn fra Opdal trådt til, således at vi nu har et betydelig materiale, som bare venter 
på sin bearbeidelse» (Farbregd 1972:4). Bjørn Hougen skrev om ytterligere tre pilfunn fra 
nabokommunen Lesja i Oppland fylke i det første nummeret av Viking. En av dem var en 
beinspiss fra romertid (Hougen 1937). Bortsett fra et funn i 1914 var dette begynnelsen på 
en serie unike funn fra vår forhistorie; hele og fragmenterte piler, dels med bevart trådsur
ring, harpiks og styrefjær som smeltet fram fra snøfonnene. Hovedmengden er fra folke
vandringstid, yngre jernalder og middelalder (Farbregd 1972, Hofseth 1981a). 

I dag kommer det fram nye funn fra snøfonnkontekster på grunn av klimaendringene de 
siste årene. Dette nye materialet rokker ved den antatte alderen på flere av fonnene. Det er 
mye som tyder på at det fortsatt kan ligge bevart langt eldre gjenstander enn tidligere antatt 
i kulde og mørke i norske høyfjell, etter all sannsynlighet er dette spor knyttet til reinsdyr
jakt. 

Reinen som byttedyr og fonnjakt 
Utnyttelsen av reinsdyr i høyfjellet går som en rød tråd gjennom hele forhistorien. Helt fra 
de eldste sporene fra begynnelsen av eldre steinalder (Bang-Andersen 2003, Callanan 2007) 
og fram til moderne tid har mennesket jaktet på denne ressursen. Dette forholdet manifes
teres blant annet av de tallrike jernspissene fra fjellet (Farbregd 1972, Hofseth 198la:33f, 
45f; 1981 b:71 ff), og nye høyfjellsprosjekt viser at reinsdyret i løpet av jernalder og mid
delalder sannsynligvis blir gjenstand for mer eller mindre kommersiell fangst 
(http://bergenmuseum.uib.no/forskning/hardangervidda, Tuddenham 2007). Denne fang
sten ser blant annet ut til å være sentrert rundt gevir til produksjon av kammer (Weber 1991 ), 
og de blir ofte gjenfunnet under utgravninger i middelalderbyene våre. Kammer med sann
synlig norsk proveniens er også dukket opp i de store våpenofferfunnene i Danmark fra de 
første hundreårene etter Kr.f. (Ilkjær 2000). Fra historisk tid finnes flere sagn om at odels-
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gutten på garden valgte å overta rettighetene til fangstanlegg i fjellet framfor å drive selve 
gården (Farbregd 1972:94). 

Fra og med Magnus Lagabøtes Landslov i 1276 blir reinsjakten noe regulert, men den 
er fjern fra den forvaltning vi kjenner i dag (som først og fremst skal sikre en bærekraftig 
utvikling). I Landsloven er det snarere en klargjøring om rollefordeling over hvem som satt 
på de ulike jaktrettighetene. På mange måter kan en si at utnyttelsen av villreinstammene 
flere steder kulminerte i denne sene perioden. Bue, armbrøst, seinere gevær sammen med 
bogasteller og store dyregravsanlegg var blitt for effektive. 

I kombinasjon med et svakt lovverk gikk det som det måtte gå med villreinen; flere lo
kale stammer ble utryddet før det på slutten av 1800-tallet kom et regelverk som søkte å for
valte villreinstammene på en bærekraftig måte (Jordhøy 2001: 135ff). Til tross for dette stod 
det svært dårlig til med villreinstammen f.eks. i Snøhettaområdet så sent som i 1930 (Ibid), 
og også etter dette har det vært store svingninger i de ulike villreinstammene. 

I litteraturen er reinsdyret ofte beskrevet som et relativt enkelt jakthytte (Ingold 1980:71, 
Holm 1991:93). I beste fall bør dette betraktes som en sannhet med sterke modifikasjoner. 
Jakten i norske høyfjell er en krevende og usikker jaktform som fordrer store lokalkunnska
per. For det første er reinsdyr på fjellet hele tiden i bevegelse og kan være overraskende van
skelig å lokalisere. Selv med dagens moderne kikkerter har mang en jeger latt seg forbause 
over at horisonten som har blitt «stirret i hjel» de siste 4-5 timene plutselig er fylt opp av en 
storflokk. For det andre er avstandene i fjellet lange, ofte må en gå milevis i ulendt terreng 
for å komme innpå flokken. Har en først lokalisert noen dyr er en totalt avhengig av vind
retning og lokaltopografi for å komme på skuddhold - en klar utfordring i det snauvokste 
høyfjellet. Som oftest får en bare en sjanse, for reinsdyret er sky og kan på kort tid forflytte 
seg over store avstander. 

Studier av fluktmønsteret til den opprinnelige villreinen som finnes i Snøhettaområdet 
viser at denne flykter opptil fem ganger så langt når den blir skremt som reinsstammer med 
iblandet gener fra tamrein (Jordhøy 2001:21). Gjennomsnittlig fluktavstand for en skremt 
flokk i Snøhetta er over 2,5 km, og det er vel ingen grunn til å tvile på at flokkene i forhis
torisk tid har vært minst like sky? En måtte uansett komme rimelig nær dyra. Akseptabelt 
skuddhold for bue kan kanskje ha vært på maksimalt 30-50 meter, men i motsetning til da
gens riflejakt kunne en ikke bli liggende og la skuddet gå, en måtte sannsynligvis minst reise 
seg opp i knestående for å få spent buen, noe som medførte større muligheter for å bli opp
daget av de årvåkne dyra. 

Har en et slikt bilde av reinsjakt i mente blir det desto lettere å forstå hvor attraktivt det 
må ha vært å finne en plass som reinen enten var utenfor sitt rette element, for eksempel 
vannkryssinger, og/eller oppsøkte fast til visse tider, for eksempel kalvingsområder, trekk
ruter og snøfonner. 

På varme vindstille sommerdager trekker reinen gjerne opp på snøfonner, og det er flere 
grunner til dette. Sommerpelsen til disse dyrene er svært varm og dyrene trenger derfor å 
kjøle seg ned. Viktigst er det likevel at de søker tilflukt fra innsektsplagene her, for en 
mengde insekter suger blod eller bruker reinsdyret som vert for larvene sine (Hofseth 1981 a: 
29f.). Når reinen står slik på fonnene i den dirrende sommervarmen kan en ofte se at de hol
der mulen helt presset ned mot snøen. Dette gjør den for å slippe unna det mest plagsomme 
insektet nemlig svelgbremsen (også kalt nesebrems). Svelgbremsen er blant verdens ras-
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Fig. l. Villrein som samler seg på snøjonnene gjØr dem til attraktive jaktplasser. (Foto Terje 
Skogland, gjengitt med tillatelse fra Dammforlag). 

keste innsekter, den kommer inn mot reinsdyrflokken i stor fart og sprøyter ferdigklekte 
larver mot mulepartiet (Nilssen og Anderson 1986:30; Bevanger og Jordhøy 2004:52f). Lar
vene finner deretter veien inn i reinens svelg og fester seg her med små kroker. Store 
mengder larver er både ubehagelig og direkte farlig for vertsdyret. Få ting kan stresse en 
reinsdyrflokk så mye som når det er brems i luften, og det er forståelig at reinsdyret gjør 
det den kan for å slippe unna en slik plage. Når reinen klumper seg sammen slik på fonnene 
har de kanskje sluppet unna innsektene, men de har til gjengjeld utsatt seg for fare fra de
res verste fiende på fjellet - mennesket. (Fig.1 ). 

Utnyttelsen av denne situasjonen har etterlatt tallrike spor som vitner om jakt og fangst 
gjennom flere tusen år ved disse fonnene, og fordelene ved denne jaktformen er flere: rundt 
snøfonnene er det gjerne grov steinur som har gitt godt skjul, og sammen med erfaringer 
fra tidligere jaktturer ville en kunne anta hvor reinen høyst sannsynlig ville komme ut på 
fonnen. En hadde dermed gode muligheter til å innrette seg, ta høyde for vindretningen, 
sikte i fred og ro og til slutt slippe den første pilen der den skulle. Som oppsynsmannen i 
Oppdal bygdealmenning Tord Bretten (2003: 13) skriver, er det sannsynlig at de fleste pilene 
er skutt ovenfra, for å snike seg innpå i nedkant av fonnene uten å skremme dyrene vil ha 
vært bortimot umulig. På den annen side kan en tenke seg at en har utnyttet forutsigbarhe
ten og derfor ankommet fonna før reinsdyrene. Hvis dette er tilfellet, har mye av fonnjak
ten dreid seg om å vente på at dyr skulle komme trekkende på den varmeste tiden på dagen . 
Hva har en i så fall fylt denne tiden med? 

Det faktum at en kunne plassere seg høyt i landskapet gjorde at en hadde bra kontroll når 
flokken kom. Reinsdyret stoler nærmest blindt på luktesansen og synet, og var vinder rik
tig (fra dyrene mot jegeren) var det mindre viktig at en var stille. En kunne bedrive en viss 
aktivitet i dette tidsrommet som å arbeide med diverse redskaper, jakte på pelsdyr (rev, røys
katt) eller rovfugl ved fonnene. Disse dyra kan i sin tur ha blitt lokket inn på fonna av slak
teavfall etter forrige jakttur. Fjellreven er uredd og nysgjerrig og må ha vært et lett bytte når 
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en har satt og ventet, og var en heldig kunne en komme skuddhold jerv. Ved 
flere av fonnene i Oppdal er det funnet pelspiler som tyder på en slik utnyttelse av fonnene. 
Slike «ventelokaliteter» er dokumentert i flere etnografiske sammenhenger 1983 
m/henvisninger), og sannsynligvis har denne aktiviteten satt flere spor etter seg, for eksem-

ildsteder og avfall av ulik art. 
Når reinsflokken kom ut på fonnen, var det imidlertid en ting som å få felt så 

som mulig før flokken forsvant over alle vidder. Skuddtakten har sannsynligvis 
etter den første velplasserte pilen var sluppet, og i «kampens hete» traff ikke alle 

der de skulle. Ved bomskudd har pilene blitt skutt inn i snøfonnen, trødd ned av klau
vene til panikkslagne reinsdyr og dermed gått tapt for eieren. 

Av alt materialet som over tid har samlet seg opp i og omkring tormene, ""'Tl' Y""''"'"'" 

spissene. Spissene med tilhørende skaft har ofte en bevaringsgrad som overgår det meste av 
hva en kan forvente å finne i tradisjonelle arkeologiske kontekster (Fig.2). Spissenes utfor
ming gir derfor et verdifullt innblikk i finkronologiske problemstillinger 1972, 
Hofseth 198 

Kiidt~Wtmrlgl~t fra snøfonnene 
Tilfanget av nytt empirisk materiale varierer nok i takt med massebalansen i fon
nene. Etter varmesommeren 1914 vakte det oppsikt da en fant en hel pil fra vikingtid- med 
spiss og skaft med fjær ved en fonnkant nord for Snøhetta i Oppdal. Etter dette kom det 
fram en mengde funn ved den kraftige nedsmeltingen fra 1936 og et par tre varme år fram
over. I 1972 forelå et større forskningsarbeid som systematiserte pilmaterialet fra fonnene 
og satte dette inn i en større sammenheng (Farbregd 1972). Ved avslutningen av denne stu
dien var det uvisst om det i overskuelig framtid ville komme en ny nedsmelting slik som 
1930-tallet, og i hvilken grad de aktuelle fonnene da ville være «tømt» for innhold. 

Varmsommeren 1980 gav en antydning om det som skulle komme, og nedsmeltingen re
sulterte i fire skaftfunn ved fonner (Farbregd 1983). Likevel tok det 22 år neste serie med 
funn ble levert til Vitenskapsmuseet, og fra 2003-2006 vokste funnmaterialet dramatisk fra 
fire ulike fonner: Kringsollen, Brattfonnhøa, Leirtjørnkollen og Nordre Knutshøa. 3). 
De fleste funnene ble gjort av tre privatpersoner fra Oppdal: Tord Bretten, Jostein Mellen 
og Ingolf Røtvei som alle har videreført den lokale tradisjonen med systematisk leiting. 

Et interessant overordnet trekk er at jakt på fonner ikke ser ut til å ha funnet sted i om
råder med mange dyregraver og store anlegg for massefangst (Farbregd 1972:90), de to jakt
formene ser dermed ikke ut til å ha foregått i samme område. Hofseth (1981 a:23ff) fant 
imidlertid at det i Lesjafjellene lå store fangstanlegg i områder der man fant bortskutte 
piler, men disse lå ikke så høyt som snøfonnene. 

På flere måter ga materialet fra 2003-2004 ny kunnskap og forståelse. En påfallende stor 
andel av spissene var gjennomgående gamle, og l 4 av 27 stk kunne dateres til folke
vandringstid ut fra formen tangen (pers. med. O. Farbregd). Slike spisser med flat tange 
har vært i bruk helt fram til 600, og derfor er det en avveiing om de kan regnes inn i mero
vingertid, hvis grensen mellom eldre og yngre jernalder settes ved 550, slik Sloman fore
slo i sin tid (Hofseth 1981 a ro/henvisninger). 

Selv om funnstedene lå litt ulikt til i forhold til fonnene og ga denne tenden-
sen grunnlag for en elementær kronologisk arbeidshypotese fremsatt av Farbregd (1983): 
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Fig. 2. Skjeftet jernspiss (T-23400) funnet ca. 1,5 m nedenfor Brattfonna seinsommeren 2006. 
Spissen, som er fra vikingtid, lå stabilt i fin silt og sand. Sannsynligvis har den vært dekket av 
snø til i år. Bevaringsgraden er god, og surringen består av dyresener dekket med b}Ørkebark. 
Foto: L. I. Åstveit. 
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Fig. 4. Fonna i Leirtjønnkollen i Oppdal var høsten 2006 langt mindre enn vanlig. Snøen er 
mørk etter erosjon og avrenning fra berget over. Foto: L. I. Åstveit. 

jo mer en fonn krymper inn, jo eldre materiale vil smelte frem fra snø/is dypere ned og 
lenger inn i fonna. Dette virker jo som en enkel stratigrafisk regel som de fleste arkeologer 
er inneforstått med, men likevel litt overraskende når man setter sammen innfløkte varia
bler for fonner og gjenstandsfunn (Farbregd 1972, 1983). Og om dette stemte, hva ville da 
alderen på det som fantes lengst nede i fonnene være? Kunne det være eldre enn både jern
alder og bronsealder? Dette funnmønsteret reiste også et annet relevant spørsmål: var yngre 
materiale fra en del av fonnene i stor grad smeltet frem under tidligere varmeperioder? Fin
nes dette materialet i så fall bevart et stykke borte fra dagens smeltekant? Dette kan v<:>r'"v'"' 

forklare det eiendommelige forholdet at f. eks. Storbreen i Sørfjellet i Snøhettaornrådet stort 
sett bare har funn fra folkevandringstid. Kanskje ligger jernspissene fra yngre jernalder 
og middelalder et stykke unna fonnkanten? 

Materialet publisert av Farbregd (1972, 1983, 1991) og det som er funnet på 2000-tallet 
domineres av spisser fra jernalder til historisk tid, men jeg vil i denne sammenhengen trekke 
frem spisser og pilskaft som er enda eldre. Få fra fonner i Oppdal eller andre steder 
i Norden er blitt datert eldre enn 300-tallet visst forbehold gjelder to udaterte L''-"""~n.,-
ser fra Oppdal 15886, T 17698) og den fra Lesja (C 26652a). Farbregd antar at den do
kumenterte varmeperioden i romertid (Hofseth 1981 a, fig 50, m/henv) fikk fonnene til å 
minke i mektighet, muligens forsvinne fullstendig (Farbregd 1983:91 ). Hvis dette er forkla
ringen, burde kanskje dette også ha skjedd i andre påviste varmeperioder i viking
tid/middelalder? Nye dateringer av fonnmaterialet gjør det ytterligere legitimt å stille spørs
mål ved fonnenes alder. 
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5. To skiferspisser funnet ved snøfonner. har bevart harpiks etter skjefting. 
T23062 er datert til 3925 ± 40 BP Foto: L. I. 

6. Gjessings «Lyngseidtype» har klare likhetstrekk med den daterte skiferspissen 
(Gjessing 1942:142,fig. 100). 

".r..-~.:>1,."1101"" fra yngre steinalder 
I 2004 ble det funnet en skiferspiss 23062) ca 2 m nedenfor smeltekanten av "''"-''""'''V'"' 

fonna (Fig.5). Spissen har rombisk er om l O cm lang og ser ved 
kast ut til å være oppskjerpet på nytt etter et brudd i odden. En konkav sliping 
sider av tangerestene gir assosiasjoner til en skaftfure og leder tankene mot en 
lignende spiss eller forarbeidet til en slik etter at var brukket. Odden og basisen vur-
dert sammen får imidlertid spissen til å mest av alt minne om det Gutorm 
(1942: 142) har betegnet som skiferspiss av «Lyngseidtypen». (Fig.6). I Norge opptrer denne 
spisstypen for det meste i Nord-Norge, og av de 23 eksemplarene Gjessing opererer med er 
20 fra Troms og Finnmark og tre fra Nordland. Men på andre siden av svenskegrensen er 
forholdet annerledes, her er det 33 eksemplarer fra Midt-Sverige og bare 17 fra Nord
Sverige. Dette er eldre og funnbildet kan selvsagt ha endret seg en del siden Gjessing 
skrev «Nord-Norges steinalder» i men tendensen er likevel interessant. Om en aksep
terer spissen som en spiss av «Lyngseidtypen» er den sannsynligvis nok et eksempel på den 
nære kontakten mellom de midtre delene av Sverige og Trøndelagsområdet i den skiferbru
kende perioden (Søborg 1988; Ramstad 1999;Alsaker 2005:64 Dessverre er det ikke 
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TUa 5293 : 3365±458 P 
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Fig. 7. Pileskaft datert til bronsealder (3365 ± 65BP) og kalibreringskurven. Foto:L.l. Åstveit. 

mange faglig undersøkte lokaliteter med skifer innenfor Vitenskapsmuseets grenser, men 
på Ormen Lange undersøkelsene på Aukra ved Romsdalskysten ble det påvist flere loka
liteter med skifer (Åstveit 2006, 2007). Her fantes likevel ingen eksemplarer som minner 
om den omtalte spissen. Denne spissen må i alle fall være «noe annet» enn spissene fra 
samme periode langs Romsdalskysten. 

Sunderøyspisser har et langt skjeftingsornråde fra basis fram mot spissen. Dette fører til 
at rester etter harpiks til å feste odden til treskaftet noen ganger er bevart, slik som for spis
sen fra Kringsollfonna. Harpiksen ble datert til mellomneolitikum B, 3925±40 BP (TUa 
5292). 
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I tillegg ble det funnet en annen skiferspiss (T 22939) noen meter nedenfor en liten smal 
snøfonn nord for Brattfonna i 2003. (Fig. 5). Denne hadde også bevart harpiks, men 
mengden var for liten til at denne lot seg datere. Spissen har parallelle sidekanter, hengende 
agnorer, liten spiss tange og skarpt rombisk tverrsnitt. Dersom en følger den overregionale 
skifertypologien fra Vestlandet (Olsen 1992; Ramstad 1999) er dette en eldre spissform enn 
den andre fra mellomneolitikum. 

Selv om begge spissene ble funnet rett på bakken utenfor selve snøfonna, antyder den 
bevarte harpiksen at den opprinnelig lå inne i fonna. Var det mulig at disse fonnene hadde 
eksistert og samlet opp materiale så langt tilbake som yngre steinalder? Like etter kom det 
nok en datering som overrasket. 

Et fra eldre bronsealder 
Et ufullstendig pileskaft (T 23069) fra Kringsollfonna, funnet i 2004, skiller seg fra dem 
som tidligere var kommet inn til Vitenskapsmuseet. Det forvridde treet er tydeligvis en kvist 
eller tynn renning og ikke ved fra tykk stamme slik som er vanlig i jernalder. Analyse ut-

av Aud Simonsen ved Arkeologisk museum i Stavanger, antyder at treslaget trolig er 
vidje, som tidligere ikke er kjent som skaftmateriale. 14C dateringen ga bronsealder 3365 
±45 BP (TUa 5293) (Fig. 7). Trevirke av denne typen ville neppe blitt bevart slik på mar
koverflaten selv i høyfjellet. Er det slik som Farbregd ( 1972: l O) hevder at: «alderen på eit 
skaft viser derfor også ein minstealder for den permanente snøen på staden», må denne fon
nen minst være fra eldre bronsealder. Nok et a-typisk pilskaft ble funnet ved Storbreen i 
2006 2341 Dette er svært tynt (8mm) og festehakket for spissen ligner ikke på skaf
tene fra jernalder. Dette skaftet er foreløpig ikke datert, men det V-formede hakket i fron
ten kan tyde på at det har vært festet en liten hjerteformet spiss eller en liten sunderøyspiss 
her. 

Øvrig materiale funnet ved fonnene 
Det er også funnet andre gjenstander ved fonnlokalitetene. 
I 2003 ble det levert inn et linjedekorert knivblad funnet ved 
en stor stein ovenfor Kringsollfonna, typologisk datert til 
merovingertid 22935), to fragmenter av sammensatte 
buer fra middelalder, en kløftformet snareholder (Fig 8), 
og enkelte tildannede, men ubestemmelige trebiter. Ved 
flere av fonnen er det også funnet «uforklarlige» tre
pinner som helt klart er bearbeidet. Disse minner om 
gilderpinner til klappfeller ( 4-tallsfelle) som en kunne 
fange både fjellrev og røyskatt i. Det samme gjelder en 
grovt tildannet trespile. Det ble i alt funnet 5 kol
ver/slagpiler til armbrøst til pelsdyrjakt; piler med tykk, 

Fig. 8. Greinkløft av einer (T 17695b) til snarefangst, funnet 
ved Brattfonna. ( Farbregd 1972:82, fig.l O). 
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'"'r'n~l.-.>-a som for å slå opp 
skinnet. Slike r""'n"t"r""~"'"" et mer nyansert og "'"''"'-'''"F, H.U.IF,OL<-Ut"_rLrnl1tt:>t.O>rlA ved 

fonnene. 

Klimaet etter siste istid er gjerne karakterisert som stabilt et. al men sam-
er det langsomme svingninger mer enn l 000 år og hurtige svingninger 

bare noen hundre år Når det gjelder de dateringene må man 
selvsagt diskutere om fonnene har vært borte i perioder fra mellomneolitikum og fram til i 

Likevel viser disse eksemplene hvilket potensial som kan ligge i fonnene. Tatt i be-
t..-.-.ll7tn''"'"' hvor forsvinnende lite materiale en har fra disse fremstår det 
som svært å få sikre dette kan det være nyt-

å se hvordan grenser, og se nærmere ett av grepene 
som er tatt for å møte denne smiaSJonen. 

Glacial - fonnmaterialet i et mt:erJna1~Jonau uenmektilv 
Storskala og klimagassproblemet blir ikke inn i abstrakte begre-
per som «hull i ozonlaget» eller om at innlandsisen smelter l O 
ganger raskere enn tidligere. Nå en del av de faktiske konsekvensene å di-
rekte inn i vår hverdag, og når det gjelder forholdet mellom av 
fonner og breer og kulturminner er det selvsagt ikke bare hos oss at denne situasjonen er 
prekær. I Sentral-Europa, Canada og Alaska er breene og fonnene i ferd med å forsvinne to-
talt et. al Hare et. al 2004, Dixon et al 2005, Suter et. al 2005). 

I av dette har en ny retning innefor vokst fram: Glacial Archaeo-
logy. At dette i det hele tatt har utviklet seg til en egen forteller det meste om hvor-
dan har blitt. En rekke steder har det smeltet fram jaktpiler som hos oss, men 

forskjellige funntyper som gjenspeiler den lokale materielle for vn .• ~vJUIJ'vJ 

kastetre (atlatl), hele beholdere og pilkoggere av tekstiler og skinn (Suter et.al. 
2005, Grosjean et.al. 2007). En skjeftet fra en fonn i i Alaska hadde 
rester etter oker ved surringen et.al. 2005). 

Det er utvilsomt det bevarte organiske materialet som er mest interessant i denne 
sammenhengen. Dette er og forgjengelig, og blir det liggende eksponert for lenge står 
det i fare for å bli nedbrutt, tatt av åtsel etere (om det er spiselig) eller tatt inn av ukyndige 
privatpersoner. Et annet er at bevaringsforholdene av og til kan være så eksep
sjonelt gode at uvitende, tilfeldig forbipasserende vil kunne tro at levningene er fra nyere 

dette var tilfellet både «ismanen» btzi og mumien Kwadai Dan Ts'inchi ble funnet. 
beinrester og pilskaft/buerester) som kommer fram i fonnene kan 

se ferske ut, til tross for at de kan være flere tusen år gamle. Det er derfor viktig at kyndig 
fagpersonell i størst mulig grad er til stede når dette smelter fram. Et større forsknings- og 
beredskapsprosjekt har vært under i Alaska et par år og bærer navnet MAPIS 
(Modeling Archaeological Potential of lee and Snow) (Dixon et al 2005). 

Kort fortalt blir ulike datasett av biologisk, geologisk, klimatologisk og kulturhistorisk 
art georeferert og kombinert med satellittfoto med høy oppløsning. Målsetningen er å skape 
en predikativ modell som både skal kunne forutse hvor sjansene for framsmelting kjente 
lokaliteter er størst, og identifisere nye funnlokaliteter. En kan også tenke seg at slike pro-
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sed yrer kan være med å lokalisere «fossile» snøfonner; som i dag er bortsmeltet, 
men hvor det fremdeles kan ligge viktig kulturhistorisk materiale etter tidligere fonnjakt, 
men her vil alt organisk materiale være tapt. resultater etter MAPIS pro
sjektet er svært positive i forhold til å oppdage nye funnførende fonner og iverksette sik-
ringstiltak kort varsel. 

Alle som har lest Konrad Spindlers fascinerende framstilling om ekteparet som i 1991 
fant ismannen Øtzi kan ikke unngå å bli slått av den rekken tilfeldigheter som preger denne 
oppdagelsen; de spesielle snøforholdene, beslutningen som finnerne tok om å ta en annen 
rute ned fra fjellet enn de pleide, den normale ruten som var sperret slik at de måtte ta nok 
en omvei, at de tilfeldigvis så noe som stakk opp av isen. Hadde de kommet kort tid ville 
mumien fortsatt ha vært dekket av snø og is, og kort tid etter ville den ha kommet lenger i 
nedbrytningsprosessen. Disse funnomstendighetene belyser langt vei hva en framtidig 
forvaltning her hjemme vil dreie seg om: å være rett sted til rett tid. 

De norske fonnene ligger ofte langt fra allfarveg, i Sunndal kommune ligger f.eks. ett 
funnsted 8-9 timer hard gange fra nærmeste bilveg. Dette betyr at de er sjelden besøkt av 
folk, og uansett hvilke hjelpemidler som blir stilt til disposisjon står vi ovenfor en stor ut
fordring i fremtidig forvaltning. Dette vil kreve beredskap, forskning og praktisk innsats 
både av fagfolk, lokale entusiaster og jegere med områdekunnskap. 

Til tross for at mengden innleverte funn er relativt høy, er det et åpent spørsmål hvor stor 
andel som faktisk blir funnet i forhold til det som er gått tapt. Kvantitativt er det berettiget 
å frykte at mengden materiale som ikke blir oppdaget (og brytes ned) er langt større enn an
tall funn som blir tatt inn på forsvarlig vis. Kvalitativt er det også berettiget å frykte at ma
teriale med forskningsmessig stort potensiale (f.eks. hud, hår, fjær, surringer, maling etc) 
vil være det første som blir nedbrutt/forsvinner ved luftkontakt. 

Situasjonen i den senere tiden, og slik framtidsutsikten er, åpner opp for mer metodiske 
spørsmål knyttet til dette materialet. Er vi til å «sitte og vente» på at dette materialet 
skal komme fram av seg selv, eller er det mulig å foreta mer regulære undersøkelser i slike 
kontekster? Hvilke krav vil i så fall stilles til slike utgravninger contra forhold vi er vant til 
å jobbe under? Et nøkkelord for å forvalte dette materialet for framtiden synes uansett å 
være tverrvitenskap, både i forhold til teori og ikke minst metode. En klar utfordring 
vil være å knytte sammen ulike kulturhistoriske problemstillinger med naturvitenskaper 
som metrologi, glasiologi, zoologi og botanikk. Dette er rammer som arkeologer ofte er 
vant til å arbeide innenfor, og utsiktene til fruktbare resultater er etter min mening absolutt 
til stede. 

)pJJSutmJmeriut~ framtidig og forvaltning 
Om antagelsene til FN s klimapanel slår til, vil snøfonnene som er viktige for villreinen som
merstid snart være en saga blott i fjellheimen vår. Samtidig kryper tregrensen oppover og 
det er større utbygging og ferdsel i fjellet enn noen sinne. Veier, jernbanespor og høyspent
linjer deler opp sammenhengende biotoper, og fremtiden ser alt annet enn lys ut for villrei
nen (Andersen og Hustad 2004 ). Kanskje aner vi slutten på 1 O 000 års tilstedeværelse for 
denne nomaden i norske høyfjell? Når det gjelder den menneskelige utnyttingen av villrei
nen og de materielle spor denne har etterlatt seg i fonnene, er det liten tvil om at et særs vik
tig kulturhistorisk materiale står i fare for å glippe mellom fingrene på oss. Empirien gir et 
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unikt innblikk i teknologiske problemstillinger en ikke vil kunne belyse gjennom et arkeo
logisk materiale deponert under dårligere bevaringsforhold. 

Men ikke bare når det gjelder kulturhistorie er slik forskning viktig. Med tanke de 
neolittiske skiferspissene som dukket opp i 2004 er det overveiende sannsynlig at fonnene 
er langt eldre enn antatt, og dette vil kanskje kunne være med å kaste lys over klimahisto
riske sammenhenger og endringer de siste 5000 år. Rester etter reinskadaver, hår og bein 
vil også sannsynligvis ha økt betydning i biologisk/genetisk sammenheng i nær framtid. 
Plantematerialet som befinner seg under disse fonnene burde også interessere botanikere 
som arbeider med vegetasjonshistorie i et langtidsperspektiv. Kort sagt: materialet egner seg 
svært godt for tverrvitenskapelig samarbeid, men det setter store og uvanlige metodiske krav 
til arkeologien. 

I nær framtid vil arkeologien og kulturminnevernet sannsynligvis komme til å kjempe mot 
økonomiske og samfunnsmessige krefter i en heit annen skala enn det en ser i dag, delvis 
som et resultat av de globale klimaendringene. I et tabloidisert samfunn som dyrker øye
blikket, sensasjonen og det hardt rammede enkeltindividet vil det bli en stor utfordring å la 
arkeologiens stemme bli hørt. En trenger ikke være spåmann for å se at kampen om de øko
nomiske midlene og den samfunnsmessige forståelsen kommer til å hardne og i kjølvan
net av dette må sannsynligvis arkeologien gjøres relevant på en annen måte enn tidligere. 

En fellesnevner for fonnfunnene er at de ofte er spektakulære, de gir umiddelbar mening 
for folk flest og de får mye medieomtale. Innenfor tverrvitenskapelige grupper som arbei
der med den globale oppvarmingens konsekvenser bør det absolutt være plass til arkeolo
gifaget, og få vil stille spørsmål ved verdien av å sikre denne typen funn. Forhåpentligvis 
viser de to dateringene presentert over litt av mulighetene vi som fagpersoner har på å sette 
kulturminnevernet på dagsorden i den globale oppvarmingens tidsalder. 

Sluttord 
Artikkelen er et resultat av et nært samarbeid med Oddmunn Farbregd. Han har i en årrekke bearbeidet og 
publisert pilefunn fra Oppdalsfjella ved Vitenskapsmuseet. Han var også så sjenerøs at han tok meg med til 
to snøfonner i Oppdal høsten 2006 hvor vi fant to spisser (Fig. 2)- en stor opplevelse. Uten Oddmunn ville 
denne artikkelen neppe sett dagens lys. I tillegg takkes Ragnar Orten Lie, Hanne Årskog og Martin Calla
nan for faglige og språklige kommentarer og innspill. 

Note 
l. Det omfattende materialet som i den senere tid er kommet fram innenfor Kulturhistorisk Museums distrikt, 

i første rekke i Oppland fylke, vil ikke bli presentert eller diskutert i denne sammenhengen. 
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Snow patches that lie in mountain areas throughout the summer are regularly used by rein
deer to cool themselves down and to avoid the nuisance of insects. As a result, prehistoric 
hunters have also used these patches during seasonal reindeer hunts. Due to global warm
ing, glaciers and snow patches are melting at great speed and sporadic material remains of 
past hunting episodes are being uncovered increasingly often. These remains are often very 
well preserved and give insights into technical details that are usually not available in other 
traditional archaeological contexts. It was previously believed that such snow patches were 
no older than the Roman Iron Age (0-500AD), but the recent dating of an arrow- shaft to 
the Early Bronze Age 3365 ±45 BP (TUa 5293), indicates that they are in fact older. Fur
thermore, resin from a slate arrowhead that was dated to the Late Stone age 3925±40 BP 
(TUa 5292) would appear to indicate an even earlier date for these patches. The need for 
concrete action plans aimed at recovering these uniquely preserved remains is immediate. 
In this regard the key to success is being in the right place at the right time. 
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og Mieko Matsumoto 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Det tillater oss å se korte tidsavsnitt. Allikevel er 
mange av sporene nærmest knakkesteinen som treffer og får et stykke til 
å fra den knekte og etterlatte De mange tusen enkelthendelser som 
ligger bak fra en interessante når det er a Sl noe 

sarnn1ermc:n~~en mellom dem. Noen kan ligge nær hverandre i tid og samles i framstil-
av en andre kan fra hverandre i tid og vise at betydningen av sted-

et er slik at mennesker er kommet tilbake flere ganger, hvert år eller med års mellomrom. 
Kjeden av enkelthendelser kan få når den settes inn i en som passer 
til materialet. Rammen er av tid og rom. Det kan være en enkelt artefakt og hvor-
dan den er tildannet og brukt. Et annet nivå kan være et knakkested eller en boplass. Videre 
kan all aktivitet innenfor lange tidsrom i et eller en landsdel være analyseen
heter. Aktivitetene blir overforenklet dersom vi prøver å beskrive dem lineært og å sette skil-
ler mellom og utviklingslinjer. Aktivitetene et forhold til sted-
et i landskapet de De kan avbrytes og og skaper ulike rytmer 

Aktivitetene kan skape mønstre, og er de konkrete sporene etter hend-
elsene. En metode som sammensetting det mulig å gjenskape sekvenser av hendelser 
som kan ha av kort tid. og typologiske dateringer grunnlag 
for å plassere hendelser tidsaksen, men det kan være for enkelt å gå ut fra samtidighet 
mellom de daterbare elementene og resten av materialet. Vesle Beruosen Il i Songavass-
draget er et dette. var 14C-datert til 6200 ± 140 BP, mesolitikum 

1959: 123 ), men senere av materialet viste at stedet var brukt i 
mesolitikum og i mellomneolitikum (Coulson 1986). Et annet eksempel kan hentes fra 
Gyrinosvatn. viste at enkeltboplasser ikke skal tolkes som isolerte enheter 
i landskapet, men sees i sammenheng innenfor et større geografisk område 
berg 1990). 

Målestokken en velger, avgjør hvilke hendelser som skal tolkes som deler av et hele. 
Mønstre i artefaktfordelingen kan være tydelige på ett skalanivå for så å bli uklare og for
svinne når utsnittet endres. Endres utsnittet igjen, kan andre mønstre tre fram. Detaljer som 
var utelatt ved studier av større områder, kan være vesentlige innenfor en enkelt lokalitet. 

Funnfordelingen gjenspeiler forholdet mellom landskapet og menneskene som lever i 
det. Det eksisterer ikke i seg selv, men dannes gjennom handlingene som utføres der. Akti
vitetene skaper og gjenskaper slik at det er meningsfullt for dem som har sine 
tradisjoner og liv sammenvevd med det. Det skal dermed ikke forstås ut fra alle de mulig-
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heter som teoretisk ligger i det, men slik det oppleves, tolkes og skapes av brukerne. Ulik 
erfaringsbakgrunn og levemåte vil gi ulike kulturavhengige opplevelser av omgivelsene 
(Melø 1989, Uleberg 2003, McFadyen 2006:121ff). 

Ved å velge et meningsbærende nivå for analysen blir det mulig å danne seg et bilde av 
hvordan bruken av et område har vært i et tidsrom. Inntrykket fra alle sporene i landskapet 
og en rekonstruksjon av de naturgitte betingelsene gir mulighet til å forstå hvordan den 
kroppslige erfaringen og dermed bevegelsene i landskapet har vært. De store og små opp
holdsstedene inngår som deler i et system. De store lokalitetene er viktige steder som er 
brukt mange ganger. Grunnene til valg av de små lokalitetene kan være mer tilfeldig, men 
hvert enkelt sted var av betydning for dem som beveget seg i det opplevde landskapet (Ule
berg 2003). 

Et tradisjonelt funnspredningskart forsterker inntrykket av enkelthendelser spredt i tid 
og rom, og det får ikke fram flyten og bevegelsen som er så viktig for forståelsen (Welin
der 1988). En funksjonalistisk inndeling av lokaliteter i basisboplasser, slakte- og knakke
plasser vil også dekke over de komplekse sammenhengene mellom mennesker og hand
linger som utgjør en helhet (Conneller 2006). Handlingene har definert aktivitetsrom i 
landskapet, og disse rommene har samtidig omsluttet, vært del av og blitt skapt av dem som 
utførte handlingene (Ingold 1993). 

De store lokalitetene har materiale fra mange hendelser. De inneholder overveldende 
mye informasjon. Sporene dekker over hverandre slik at det innbyrdes forholdet er uklart. 
Det er enklere å få oversikt over det som har skjedd på de mindre lokalitetene med spor et
ter kanskje bare en enkelt hendelse. Plasseringen av de store lokalitetene kan i større grad 
forklares. Plasseringen av de små lokalitetene er et resultat av styrt tilfeldighet. Det inne
bærer at den presise lokaliseringen er tilfeldig, men samtidig resultat av et grunnleggende 
system for bruken av området. Ervervet og dermed forståelsen av landskapet får brukerne 
til å velge noen få steder mange ganger fordi de ser bare disse som en svært god plassering. 
Samtidig ligger det en rekke mindre steder i området rundt og mellom de store boplassene 
som er tilstrekkelig egnet for mer kortvarige aktiviteter. Valget av de mindre stedene er der
med ikke helt tilfeldig, men styrt av deterministisk tilfeldighet. Lærdal Il er en av disse 
mange små lokalitetene i høyfjellet, og skal her sees i forhold til tre mulige nivåer. 

Naturforholdene 
Det meste av det arkeologiske materialet fra Lærdalsfjellene er knyttet til innsjøer som do
minerer landskapet (Fig. 1). Avstanden til havet er omkring 250 km øst gjennom Hemsedal 
og Hallingdal, men bare 50 km mot vest ned Mørkedalen og ut til Lærdalsfjorden. Vannene 
og kvartsittforekomstene i brudd og løse steiner gir en bakgrunn for å forstå utnyttelsen i 
steinbrukende tid. Det er flere brudd ved Kjøleskarvet, ett ved Preinsrudtind og dessuten en 
knaus med mørk kvartsitt ved Glitreøyni (Matsumoto og Uleberg 2002). 

Lærdalsfjellene ble antagelig isfrie like etter 9000 BP. Den eldste 14C-dateringen av boset
ningsspor er 851 O± 11 O BP (Johansen 1978:44f). Alle isbreer var nok borte for mer enn 8500 
år siden, og det var en rask skogsutvikling i preboreal og boreal tid. Det er gjort flere funn av 
tre over dagens tregrense. På en lokalitet 1220 m o.h. er det funnet en furustamme som er 14C
datert til6760 ± 60 BP, og bjørkestammer fra to myrer på 1150 og 1250 m o.h. nord for Eldre
vannet har dateringene 4390 ± 80 BP og 6070 ± 11 O BP (Aas og Faarlund 1988). 
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1400 mo. h. 
Lærdal li 

1 Søre Sulevatn 
2 Juklevann 
3 Eldrevann 
4 Øljusjøen 
5 Vavatn 
6 Kvevotni 
7 Gyrinosvatn 

Fig. l. Kart over området med vannene. l. Juklevann, 2. Sulevann, 3. Eldrevann/T}ørni, 
4. Øljusjøen, 5. Vavatn, 6. Kvevotni, 7. Gyrinosvatn. 

Man antar at furuskogen fantes i 1200- 1300 meters høyde i Sør-Norge fra 8700-
8500 BP. Furuskogen nådde sannsynligvis størst høyde over havet i tidlig atlantisk tid, og 
den kan ha vokst opptil 1250 m o.h. på Hardangervidda. Bjørkeskogen kan ha gått opp til 
1400- 1450 m o.h. Furuskogen har hatt en generell fallende terrenghøyde i alle retninger, 
mest mot kysten på grunn av klimavariasjoner, men skoggrensene har vært stabile fram til 
5000 BP. I bronsealder kan furuskogen stadig ha ligget omlag 150m høyere enn i dag (Faar
lund og Aas 1991). Disse resultatene avviker fra teorien om en drastisk nedgang i furutre
grensen rett etter 8000 BP (Moe et al. 1978). Senere klimaforverring og landhevning har 
gjort at boplassene mellom 1100 og 1300 m o.h. nå ligger i trebare områder. 

Mønster i nærområdet 
Oppdelingen i lokaliteter styrer tolkningen av aktiviteten i et område, og lokaliteter avgren
ses ofte ved avtagende funnmengde. Undersøkelser på Wohnplatz 19, Duvensee, Schles
wig-Holstein i Tyskland avdekket flere samtidige nevermatter og ildsteder. Det viser at folk 
har vekslet mellom å bruke større og mindre flater og etterlatt seg mange eller få artefakter. 
Det mesolittiske aktivitetsarealet har nok dekket et større område, og med vanlig utgrav
ningspraksis ville man bare ha avdekket ett aspekt ved bruken av stedet (Bokelmann 
1995:45ff). 
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2. Lærdal/l. Gjennomsnittsvekt og antall artefakter!hvorav kjerner i hver rute. 

Avstanden mellom flere av lokalitetene i er så kort at de gjerne kan 
ha vært i bruk samtidig, og kan heller være spor etter overlappende aktivitetsområder enn 
ulike lokaliteter. Satt inn i en slik sammenheng kommer en nærmere opplevelsen av de land
skaps- og aktivitetsrom de er dannet i. 

Det kan gi ny innsikt å en enkelt lokalitet med spor etter få aktiviteter og kort 
brukstid. Stedet Lærdal II l) er en slik enhet. Det ligger vestsiden av fra 
Eldrevann som opp til nordenden av Store Dalen er vid og 
stiger slakt mot SSV. Flere bekker renner nedover og ender i vest-

3. Mieko Matsumoto. 
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O 2 3 cm 

4. Kjerne av kvartsitt. Tegning: Mieko Matsumoto. 

O 2 3 cm 

Fig. 5. Bipolar kjerne av kvartsitt. Tegning: Mieko Matsumoto. 

siden av dalen. Omtrent midt i dalen tar det av en sidedal mot bruddene i Kjøleskarvet. Det 
ligger flere små lokaliteter i daldraget, og det er flere blokker av god kvartsitt. 

Det meste av materialet Lærdal Il lå innenfor l m2 (Fig. 2). Materialet lå på marko-
verflaten, og ble plukket opp i 0,2 x 0,2 m ruter. Det var i alt 784 artefakter med en samlet 
vekt på drøyt 11 kg. Siden mange av artefaktene har ubearbeidet slagflate (plattform) og 
tydelig slagbule, har nok slagteknikken i hovedsak vært direkte slag med hard hammer. 
Råstoffet er delt inn i tre grupper etter skjønn; hvit kvarts og grå og grønn lærdalskvartsitt. 
Lærdalskvartsitten er regnet for å være et godt redskapsmateriale. 

Opprinnelig overflate er viktig å observere fordi den kan si noe om steinsmedens tekno
logi og hvordan steinen er tildannet (Dibble et al. 2005). I dette materialet kan noen flater 
tolkes som et resultat av naturlige prosesser mens andre er fra arbeid med steinen. Selv om 
dette er vanskelig å bedømme, kan det allikevel være mulig å skille ut 32 stykker i grønn 

%) og 21 i grå lærdalskvartsitt ( 4 %) med naturlig overflate. Det er et argument for at 
det ble brukt stein plukket opp på stedet eller at stein er tatt med i ubearbeidet eller i grovt 
bearbeidet (rough-out) tilstand. 

Kjernene representerer de forskjellige råstoffene, selv om de ikke er dominerende i an
tall (3 % ). I hvit kvarts er det tre kjerner; hvorav en bi polar og en mikroflekkekjerne (Fig. 
3). I grå lærdalskvartsitt er det ett kjernefragment og to kjerner. I grønn er det sytten kjer
ner (Fig. 4) og kjernefragment, hvorav tre bipolare (Fig. 5) og en mikroflekkekjerne. Hvit 
kvarts har dermed en langt høyere andel kjerner enn de to andre gruppene. Gjennomsnitts-
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Fig. 6. Fordeling av vekt og antall. l. Grå 
lærdalskvartsitt. 2. Grønn lærdalskvartsitt. 
3. Hvit kvarts. 

vekten varierer også mye. Mens hvit kvarts i 
snitt bare veier 3, 7 g, er snittet for grå og 
grønn lærdalskvartsitt 6,6 og hele 32,4 g. 

Fordelingen mellom råstoffene viser 
dermed klare forskjeller (Fig. 6). Grå og 
grønn lærdalskvartsitt dominerer nesten full
stendig både når det gjelder vekt og antall 
gjenstander. Den grønne er grovest behand
let. Det er svært markerte slagbuler på flere 
av stykkene, og selv om stykkenes største 
mål ikke avviker særlig, er de atskillig tyk

kere enn de andre. Når den grønne lærdalskvartsitten også har bare 28% av antall gjenstan
der men hele 67 % av den samlete vekten blir det tydelig at det er gjort en grov tildanning 
av stykkene. 

Tre kjerner og et lite antall andre gjenstander i hvit kvarts indikerer at kvartsen er tatt 
med til stedet uten å bli videre bearbeidet i særlig grad. Den ene, vanneroderte mikroflek
kekjernen (Fig. 3) kan også være etterlatt helt uten videre bearbeiding. Samlet viser dette 
at de ulike materialtypene ble benyttet på ulike måter. 

En av de andre små lokalitetene i daldraget er Lærdal I. Den lå ved en stor blokk og var 
under l m2 i flate. Med unntak av ett kvartsavslag og ett uretusjert avslag av grønn lærdals
kvartsitt var alt av lokal, grå lærdalskvartsitt. En høy prosent av primær- og sekundæravfall 
sammen med kjerner med bare noen få spor etter avslag, indikerer at folk samlet inn råma
teriale i skråningen og bearbeidet det her. Ett plattformfragment og rundt ti avslag viser at 
det allikevel også er slått avslag av plattformkjerner. Slitesporsanalyser viste at de fleste 
retusjerte eggene var ubrukte, og slitesporene kan også skyldes prosesser i jordsmonnet. 
Analysen indikerer også at det ene avslaget i grønn lærdalskvartsitt var brukt som kniv 
(Knutsson et al. 1990:6lff). 

Litt lenger unna lå ti avslag sammen på den ganske flate toppen av en steinblokk som 
var vel l ,5 m i tverrmål. Det kan være spor etter en som satt på steinen for å få bedre utsikt, 
men det kan også være spor etter en som satt på snø som dekket skråningen og steinen. Av
slagene kan også ha blitt slått høyere oppe i skråningen og etter hvert blitt fraktet med smel
tende snø og is ned til steinen. 

I tillegg til alle de åpne lokalitetene er det gjort funn i en heller på vestsiden av Kjølåni. 
Der lå det en trekantet pilspiss med utbuet basis av kvartsitt sammen med avfallsstykker og 
avslag av kvartsitt (Espedal 1965). 

Da Lærdal I og Il ble undersøkt, var målet å undersøke små lokaliteter med spor etter få ak
tiviteter og dermed kort brukstid. Det var en rekke tilsvarende lokaliteter der, slik at valget 
av disse to var tilfeldig men samtidig styrt av oppfatningen av hva slags lokalitet som kunne 
egne seg i forhold til problemstillingen. 

En skal heller ikke legge for mye bevisst planlegging i valget av sted og aktivitet i for
historien i et tilfelle som Lærdal li. Det moderne skillet mellom arbeid og fritid finnes ikke 
i lavteknologiske samfunn. De som stoppet på Lærdal kan ha vært en eller et par styk
ker som var på vei gjennom området til et brudd, på jakt, sanking eller bare underveis. Ak
tiviteten kan gjerne ha hatt som mål å prøve ut de steinene som lå i nærheten, eventuelt for 
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Fig. 7. Størrelsesfordeling. 7 a: Fra venstre: Grønn lærdalskvartsitt (antall = 202 ), grå lær
dalskvartsitt ( 387). 7b: Hvit kvarts (62). 

å ta med seg noen stykker videre. Det ligger flere stein i samme materiale rundt stedet i dag. 
Når det gjelder sammensetting, var det bare et par små avslag som kunne settes sammen 
med en kjerne. Størrelsesfordelingen viser ikke tydelig at stykker av en bestemt størrelse 
mangler (Fig. 7). Det kan bety at den grove tildanningen har spredt enkelte stykker ut over 
et større område. Det kan også bety at vår ide om at dette er ett kort besøk ikke holder, men 
at lokaliteten har ligget i nærheten av et veifar og at flere personer har stoppet opp på det 
samme stedet gjennom tiden, samlet stein, slått en stund og tatt med seg noe av det videre. 

Vi kan ikke forklare plasseringen av Lærdal Il nøyaktig, men tror samtidig at det ikke 
har vært helt tilfeldig at folk valgte dette stedet. Plasseringen vil henge sammen med andre 
elementer i det opplevde landskapet. De store boplassene ved Eldrevann/Tjørni og kvart
sittbruddene ved Kjøleskarvet har nok i stor grad vært bestemmende for folks bevegelser 
gjennom landskapet. En enkelt kjede av hendelser kan ha strukket seg fra henting av mater
iale i bruddet til ferdig framstilling av redskap nede ved boplassene. I en slik kjede kan 
kanskje Lærdal Il ha blitt et stoppested på veien. 

Mønster i landskapsrom - endring av landskapsoppfatning 
Valget av et høyere undersøkelsesnivå er ofte påvirket av moderne hensyn som kommune
grenser eller utbyggingsplaner. Det er om lag 15 km mellom Store Øljusjø og Søre Sule
vatn i Lærdalsvassdraget. Andre funnkonsentrasjoner ligger rundt Gyrinosvatn omkring 
15 km mot sørøst. Det er ikke opplagt hva som har vært avgjørende for en oppdeling i even
tuelle territorier tidligere. Tilgang til en bestemt råstoffkilde kan ha vært avgjørende for 
gruppetilhørighet. Det er også vanlig at grupper som trekker fra kysten og innover i landet 
følger bestemte vassdrag på sine vandringer. I det første tilfellet vil det være råstoffvalget 
på den enkelte boplassen som kan si noe om hvilke boplasser som hører sammen; funnene 
ved Gyrinosvatnet kan ha hørt sammen med funnene fra Lærdalsvassdraget (Johansen 
1978:283). Er boplassene ledd i et vandringsmønster, vil det være naturlig å se lokalitetene 
som er funnet i og nær Lærdalsvassdraget som en egen enhet. 
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Det sterke relieffet i Lærdalsfjellene gjør det naturlig med oppholdsområder som tilsva
rer en inndeling i landskapsrom der lokalitetene oftest er samlet rundt et vann. Utsynet har 
vært brukt som et argument for hvilket område som har vært viktig for brukeren. Man har 
ved synsfeltanalyser på tre lokaliteter ved Øljusjøen funnet at alle lokalitetene henvendte 
seg til det samme landskapsrommet (Boaz og Uleberg 2000: 112ff). På tross av svakheter 
på grunn av kartgrunnlaget kom det allikevel tydelig fram hvordan utsynet fra alle de tre 
lokalitetene var begrenset til vannet og de nærmeste fjellene. 

På toppen av Primstøyten ved Vavatn, Hemsedal, er det en liten lokalitet som kan angi 
interesseområdet for dem som arbeidet med stein der oppe. Toppen er ganske flat, og det er 
mulig å sette seg ned hvor som helst. Allikevel ligger funnene slik at det er utsyn over Va
vatn og ikke ned i Hydalen på motsatt side. Dette kan være en grunn til å se denne lokalitet
en i sammenheng med de andre funnstedene fra Vavatn. Plasseringen på toppen av Prim
støyten er et argument for at bruken av området ikke bare omfatter den nordøstre vika av 
vannet (Matsumoto og Uleberg 2002:207ff). 

Landskapet bærer i seg sporene etter aktiviteten som har funnet sted der, og artefakt
spredningen gjenspeiler brukernes forståelse av landskapet. Mennesker med samme erverv 
ser og ser etter de samme egenskapene. De vil tolke topografi, vegetasjon og dyretrekk på 
samme måte. I systemet for bruken av høyfjellet kan en grunnregel være at et godt sted for 
en jeger har visse kvaliteter som gjør at jegere til ulik tid finner fram til de samme stedene 
i landskapet uten nødvendigvis å kjenne til at det har vært mennesker på akkurat samme 
sted tidligere. På samme måte vil et godt sted for en pastoralist ha visse kvaliteter som gjør 
at andre vil finne fram til de samme stedene i landskapet uavhengig av om de kjenner til at 
det har vært mennesker på samme sted tidligere. Pastoralistenes påvirkning på miljøet er 
sterkere enn jegernes. Gjennom deres gjentatte bruk kan de ha forbedret eksisterende kva
liteter slik at sjansen for at samme sted blir valgt senere er større. Dersom stedet er ryddet 
og vegetasjonen er blitt rikere gjennom lang tids aktivitet av dyr og mennesker, blir det en 
selvforsterkende mekanisme i boplassvalget. Når et sted først er valgt ut, er det større sjanse 
for at det samme stedet blir valgt igjen senere. 

Det er vanlig å regne nærhet til vann som en viktig faktor. Bortsett fra aktiviteten knyt
tet til bruddene ligger alle områdene med mange aktivitetsspor i nærheten av vann. Det 
kunne være et resultat av leteaktiviteten, men det er samtidig funnet flere mindre lokalite
ter som ikke ligger ved vann. Det ligger spor mange steder rundt i terrenget, og gjenstands
mengden er ikke så stor på hvert sted. Det er lett å godta at det er enklere å finne store enn 
små lokaliteter, og derfor liten sjanse for at store lokaliteter i stor avstand fra vann er over
sett. Det er dermed sannsynlig at de store lokalitetene er knyttet til vann. 

Vannene Tjørni (1112 m o.h.) og Eldrevann (1112,5 m) var bare skilt av en grunn rolig 
elv og ble ett vann etter oppdemmingen (Fig. 8). Der ble det påvist hele 29 lokaliteter, og 
deler av stranda viste et sammenhengende aktivitetsområde. Det var bare en mindre del i 
sørvest som var uten lokaliteter. Den høyestliggende lokaliteten var på Glitreøyni (1122 m 
o.h.). 14C-dateringene viste aktivitet i området en eller flere ganger mellom 851 O± Il O BP 
og 5780 ± 200 BP (Johansen 1978:68). De største funnkonsentrasjonene var i denne enden 
av vannet. 

Det var en avgjørende endring som skjedde ved overgangen fra jakt til pastoralisme, sær
lig ved overgangen til senneolitikum, og det er rimelig å tenke at denne endringen vil vise 
seg i artefaktspredningen. Ved Nyset-Steggje-vassdraget viste det seg at det kunne være en 
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Fig. 8. Eldrevann med lokaliteter. 

sammenheng mellom tidlige lokaliteter og vann, mens det var en klarere sammenheng med 
senere seterområder for lokaliteter fra senere del av steinbrukende tid (Prescott 1995). Land
skapet i Nyset-Steggje er ikke dominert av store vann på samme måte som Lærdalsfjellene, 
og dette kan forklare at sammenhengen med vann er ulik i de to områdene. 

Ved Eldrevann er det bare lokalitetene Glitreøyni som bare har funn fra mesolitikum. 
På en lokalitet i sørøst er det funn fra senmesolitikum (fase fire) og tidligneolitikum. På de 
andre daterbare lokalitetene er det funn fra alle perioder eller bare fra senneoliti
kum/bronsealder. En kan særlig legge merke til at lokalitetene med funn fra senneolitikum 
sammenfaller med nyere tids setre. Den største konsentrasjonen av aktivitetsspor ligger i 
nordvest, der riksveien fra Vestlandet kommer opp. Så sant man finner et brukbart sted, er 
det naturlig å slå seg ned når en kommer fram til et vann. Valg av lokalt råstoff det van
skelig å knytte lokalitetene til Vestlandet, men den romlige fordelingen av lokalitetene rundt 
vannet kan være en god at det er denne veien de har kommet opp i Den 
romlige fordelingen viser også hvordan brukernes landskap har endret seg over tid. 

En endring av hvordan landskapsrommet blir skapt er også fra Vale of Pickering 
England. I mesolitikum var enkeltaktiviteter i grad til bestemte steder, mens 
i neolitikum ble det heller slik at det samme stedet ble brukt til en rekke aktiviteter 
(Conneller & Schadla-Hall 

Aktivitetsområdene indikerer at pastoralister fra senneolitikum/bronsealder og opp til 
vår tid har lest andre enn mesolittiske jegere/sankere. En i land-

sammen med i ervervet. Aktiviteten Lærdal li 
i og vært med å danne et en forståelse 

av viltets og etter og tildanning av ulike Plasseringen 
viser bevegelser i dette rommet. 
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Mønster i Lærdalsfjellene - forhold til tregrensen 
Alle lokalitetene fra Lærdalsfjellene og Gyrinosvatn viser et mønster der folk har forholdt 
seg til skoggrensen. Siden skogen relativt raskt nådde opp i 1200- 1300 m o.h. for furu og 
1450 m o.h. for bjørk, lå steinalderboplassene ved Eldrevann/Tjørni under skoggrensen. Lo
kalitetene ved Gyrinosvatn lå under furuskoggrensen i hele bruksperioden, viser 14C-date
ringene som er gjort på furu (Faarlund og Aas 1991: 126). Det er dermed rimelig at de fleste 
steinalderboplasser lå i eller i kort avstand fra skogen, selv om boplassene finnes på vel1400 
m o.h. (Ibid). Et annet spørsmål er hvor viktig skoggrensen har vært for lokalisering av 
boplasser. 

Av de 33 lokalitetene rundt Store Øljusjø (1309 m o.h.) er Sundet Il datert til 7670 ± 
150 BP; som nok plasserer den i bjørkeskogsbeltet. Lokaliteten Kjølåni V derimot er datert 
til 1900 ± 80, 2090 ± 80 BP og 3250 ± 90 BP. De yngste dateringene ligger dermed innen
for den kjøligere subatlantiske perioden, og det er mulig at de viser bruk av et område over 
skoggrensen. De tre lokalitetene i vestenden av Vesle Juklevatn (1278 m o.h.) og de tre lo
kalitetene i vestenden av Store Juklevatn (1282 m o.h.) er ikke datert, men det er rimelig at 
de i hvert fall har ligget i bjørkeskogsbeltet, om ikke i furuskogen. Høyereliggende om
råder synes å ha vært brukt i mindre grad. Ved Søre Sulevann (1415 m o.h.) er det bare 
mindre lokaliteter. To er datert til mesolitikum og en til senneolitikum/bronsealder. Dette 
området kan ha ligget nær tregrensen, og det ser ut til å ha vært mindre attraktivt i stein
brukende tid. 

Negative resultater skal brukes med forsiktighet i arkeologi. Det er likevel verdt å dvele 
ved det nesten funn tomme området rundt K vevotni. Ved K vevotni og Flågrunnsvotni ble 
det prøvestukket med stor iver, men resultatet ble bare to mulige boplasser ved hvert av van
nene. Det gir grunn til å se på hva som skiller K vevotni fra de andre vannene. Et moment 
er høyden over havet. Før oppdemmingene lå K vevotni rundt 50 m høyere enn Øljusjøen, 
mellom 1458,5 og 1471 m o.h. Dette virker kanskje ikke som en viktig forskjell i dag, men 
gjennom steinbrukende tid har K vevotni alltid vært over skoggrensen. De funn tomme Kve
votni kan derfor indikere at jegernes landskapsoppfatning var slik at det ikke fantes gode 
steder å slå seg ned på over bjørkeskogsbeltet. Behovet for vann og brenne kan ha gjort ste
dene ved vannene i skogen langt mer attraktive enn de snaue viddene. 

Lærdal Il har ligget i skog. Skoggrensen har i store deler av perioden ligget på 1400 -
1450 m o.h., og det er rimelig å gå ut fra at jakt på elg og andre skogsdyr har vært viktig. 
Lærdal Il blir i denne sammenhengen en av mange lokaliteter som er ledd i en kjede som 
bevegelser i landskapsrommet utgjør. 

Analysenivåer 
Valg av analysenivå er med å avgjøre hvilke spørsmål som kan være meningsfulle. Avgrens
ningen i tid og rom avgjør hvilke elementer som kan være synlige og dermed menings bæ
rende. Stedet Lærdal Il er et ledd i den sammenhengen som er dannet av det skapte land
skapet og aktivitetsrommene. Slike kjeder av hendelser kan også analyseres med metoden 
chafne operatoire. Metoden kan vise ikke-lineære sammenhenger både i redskapsframstil
ling og når det gjelder bevegelser i landskapet (Conneller 2000, 2006). 

Sporene kan ikke dateres med stor presisjon. Den typologiske dateringen viser at det er 
spor etter hendelser på stedet fra senmesolitikum. Lokaliteten er ett element i det hele bil-
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det av bevegelsene i landskapet. Endringen i landskapsoppfatning fra jeger/sankere til pas
toralister er synlig i fordelingen rundt Eldrevann. Det at aktivitetssporene ligger under tre
grensen, blir synlig når fokuset endres og bruksområdet omfatter et enda større område. På 
denne måten ser en sammenhengen mellom områdebruk og detaljeringsgrad. Detaljene i 
materialet henger sammen med det en kan se på andre nivåer selv om Lærdal Il trer tilbake 
og blir en av mange lokaliteter som skal passes inn i et større mønster. Det har vært få, kan
skje bare ett opphold der. Aktiviteten på lokaliteten skapte rommet rundt, men sett på et mer 
overordnet nivå blir Lærdal Il bare et av de mange elementene som danner de kjeder av hen
delser som er landskapet i steinbrukende tid. 

Lærdal Il 
The archaeological perspective rarely allows a study of short time spans, yet the artefacts 
can be remains from very short events in prehistory - like the hammerstone hitting and re
moving a flake from the core. These events are only meaningful when they are seen as parts 
of a continuous activity which has created the taskscape. Different patterns in the material 
will be visible at different scale levels. The site Lærdal Il is the basis for a presentation of 
patterns on three levels. The first is the activity at the site and the area around it. A second 
level is the distribution of sites around Eldrevann, which indicates a change of landscape 
perception at the beginning of Late Neolithic. The third level is the si te allocation pattern 
in relation to the tree limit. Sites are found below and hardly above the prehistoric tree limit. 
The activities at the site Lærdal Il are interconnected with the overall taskscape, although 
Lærdal Il are only one of many similar sites as the perspective is changed from a single si te 
to the whole area. 
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«Bølareinen» er kanskje den mest kjente helleristningen i Norge og en av dem som har vært 
kjent lengst. For den akademiske verden ble den kjent mot slutten av 1800-tallet etter at den 
var blitt undersøkt av K. Los si us (1897, 1899). Lokalt hadde den allerede vært kjent i et 
halvt århundre. Ristningens oppdagelseshistorie ble beskrevet av den svenske arkeologen 
Gustaf Hallstrom (1908:71) på grunnlag av opplysninger han fikk ved sin undersøkelse. 

Ettersom ristningen er hamret inn i en bratt bergvegg kloss i elven Bøla på sørsiden av 
Snåsa vatnet lengst øst i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag, har elvenavnet gitt navn til 
helleristningsfeltet. Etter lenge å ha rent gjennom forholdsvis flatt og myret lende, kaster 
Bøla seg utfor Bølbakken i en serie fossefall, der elveløpet over en kort strekning faller fra 
vel 50 til knapt 30m o. h. Rett før en tre meter høy foss slynger elven seg tvers gjennom en 
bergrygg i en smal S-formet kløft. Ved bunnen av denne fossen vider elveløpet seg ut sam
tidig som det blir flatere, før det går inn i en slukt og Bøla på nytt styrter utfor en foss. Ved 
denne nedre fossen ble det anlagt en kvern, samtidig som det ble bygd en tømmerdemning 
i nedkant av det flate partiet mellom de to fossene omkring 1840. 

I forbindelse med dette arbeidet ble det fjernet mose fra berget, og ristningen kom for 
dagen. Hallstrom oppgir imidlertid feil finner. Det var Benjamin Vikran som gjorde oppda
gelsen i 1842 (J.B. Mohrsen pers. med.). Hallstrom var trolig den første som fotograferte 
Bølareinen, men allerede omkring 1870 ble det laget en tegning av ristningen (Gjessing 
1936: 24). Denne tegningen (Fig. l) er signert DH, og man har antatt at den ble laget av 
Steinkjer-kunstneren David Habel. Om tegningen eksisterer i dag, er uvisst, men den ble 
avfotografert og en kopi av fotografiet er arkivert på Vitenskapsmuseet i Trondheim. 
Steinkjer-fotografen Lars Bach brukte Habels tegning som grunnlag for et kort, som han 
solgte. 

Bølareinen har vært regnet som selve ureksemplet på en naturalistisk, konturtegnet veide
ristning fra steinalderen (Shetelig 1925: Hagen 1990: 52). Ristningen ligger ca. 300 m 
fra riksvei 763 mellom Steinkjer og Snåsa. Omkring 1990 ble det opparbeidet en gangsti 
fra riksveien til ristningen, slik at det nå er mulig å komme fram også med rullestol. Inngre
pene som var nødvendige for å få til dette, var små. Ytterligere tilretteleggelse og utarbei
delse av informasjonsmateriell har gjort sitt til at Bølareinen i seinere år har hatt mange 
titalls tusen besøkende; opptil 25 000 skal årlig ha skrevet sine navn i en utlagt gjestebok. 
Ristningen har vært undersøkt og dokumentert flere ganger, med varierende grad av nøy
aktighet. Det er nok likevel Hallstroms kalkering fra 1907 som har vært mest reprodusert i 
litteraturen. 

35 



Fig. l. Tegning av Bølareinen fra omkring 1870 trolig laget av David Habel 
(fotografi i Vitenskapsmuseets arkiv). 

Lokal topografi 
Bølaristningene finnes på sørsiden av Snåsavatnet lengst øst i Steinkjer kommune i Strinde 
og Bøle allmenning, som er matrikulert som gnr. 373, ikke på gården Valøyas grunn som 
det har vært hevdet i litteraturen (Hallstrom 1908: 69; Gjessing 1936: 23). Snåsavatnet, som 
er den største innsjøen i Nord-Trøndelag, er 121 km2 og omkring 42 km lang. Overflaten 
ligger 24 m over havet. På nordsiden av vatnet ligger en rekke små øyer og holmer, mens 
det på sørsiden, rett utenfor ristningene, kun ligger en øy, nemlig Valøya (Fig. 2). I dette 
området danner stranden en vid bukt med Valøya nær buktens østre ende. Langs bukten og 
like øst for den er en smal brem med lavt, forholdsvis flatt land. Mot vest avgrenses bukten 
av et bratt bergmassiv, som danner et markert nes. 

Ristningene ligger noen hundre meter sørøst for Snåsavatnet vel 40 m o.h. Bortsett fra 
området nærmest ristningene er terrenget brattlendt med en del høytliggende innsjøer. 
Elvene følger trange sprekkedaler nordover mot Snåsavatnet. Sammen med det markerte 
neset i vest signaliserer den vide bukten og Valøya hvor ristningene er å finne for folk som 
kommer padlende. Det samme gjør selvfølgelig utløpet av Bøla, som lenge dannet en foss 
som gikk rett ut i fjorden. 

Den lokale topografien ble sterkt forandret ved at Nordlandsbanen ble lagt på fylling på 
tvers av terrenget på toppen av Bølbakken på 1920-tallet. Denne fyllingen stenger den 
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Fig. 2. Landskapet rundt bølaristningene i en radius av l O km. 

grunne dalgangen. Også vegetasjonen har endret seg radikalt i løpet av det siste hundreåret. 
Bøla har et høyst uvanlig løp ovenfor jernbanelinjen. I stedet for å følge bunnen av dal
gangen, renner den først tvers gjennom bergryggen som strekker seg nordøstover fra Høg
halla. Den gjør så en sving mot nordøst langsetter denne bergryggen et stykke før den igjen 
går på tvers for så på nytt å følge ryggen, men denne gang mot sørvest. Dette elveløpet må 
være dannet av en kraftig smeltevannselv mot slutten av istiden, da kompakte ismasser tvang 
smeltevannet til å presse seg vei gjennom sprekker i berget. Det kanskje mest spesielle er 
at Bøla, der den brått svinger mot sørvest bare var et par meter fra å ha brutt seg et helt an
net leie. En lav bergrygg skiller den fra å renne rett ut i den grunne dalgangen nedenfor. I 
stedet kom den til å renne på langs av dalsiden, stengt inne bak denne lave ryggen. I flom
perioden stiger Bøla enkelte steder over ryggen og danner flere mindre flomløp innenfor en 
strekning på bortimot hundre meter. 

I dag er det normalt to løp i fossen ved Bølareinen. De samler seg til ett ved foten av ber
get før Bøla i en ny foss styrter ned i slukten under jernbanebroen. Eldre fotografier viser 
at det tidligere også var et lite fosseløp like i bakkant av reinfiguren (Hallstrom 1908). Ved 
normal vannstand virket det som om Bølareinen kom fram bak det fossende vannet, slik 
Habel tegnet den. Dette løpet er murt igjen, slik at ristningen normalt ikke lenger blir over
svømt. Omkring femti meter oppover langs elven har det vært et større flomløp, som nå er 
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blokkert av en betongmur. Denne ble satt opp av hensyn til En grunn, naturlig 
renne langs foten av berget er ikke stor nok til å svelge unna alt flomvann; mye fosser vid
ere nedover mot dalbunnen der det stoppes av jernbanefyllingen. Midt i dette tørre flom-
løpet er en liten elgfigur (Bøla seinere funnet. 

Bergveggen med ristningene er grovt sett orientert øst-vest. Bøla følger her en sprekke
sone som er orientert nesten i samme retning. Bergrygg og elveløp følger to ulike plan som 
krysser hverandre i spiss vinkel, med det resultat at elveløpet skjærer gjennom bergryggen. 
Ovenfor fossen er det kun en lav rygg som stenger vannmassene inne i det trange elveløp
et. Ved snøsmelting og under heftig regn svulmer Bøla opp og renner over ryggen. Denne 
oversvømmelsen begynner på den lille holmen mellom de to fosseløpene, der en bjørne-

(Bøla finnes. Deretter flommer vannet over reinfiguren (Bøla I), og til slutt kan fos-
sen få en bredde fra 30 til 40 meter. Da har ristningene for lengst druknet i vannmassene. 
Flere ganger de siste årene har fossen frosset til under full vannføring; et spektakulært syn, 
men neppe særlig gunstig med sikte på videre bevaring av helleristningene (Sognnes og 
Mohrsen 2004 ). 

Bølareinen har vært dokumentert av flere generasjoner arkeologer (Gjessing 1936; Hagen 
1976; Hallstrom 1908,1938; Lossius 1897, 1899; Sognnes 1981). Det kan derfor synes unød
vendig å presentere den også her, men det hører med i en samlet fremstilling av ristningene 
ved Bøla. 

I 
At Bølareinen ikke var alene, ble oppdaget 1960-tallet da språkforskeren Hans Midbøe 
fant rester av en dyrefigur høyere oppe på berget (Midbøe 1970; Sognnes 2001). Om
trent samme tid ble det påvist en ufullstendig bjørnefigur på berget mellom de to fosse
løpene. Dette er i prinsippet på samme berget som Bølareinen er hamret inn i, men 20 m 
lenger nede langs elven. Mot slutten av 1990-tallet ble det under en regnfull ekskursjon for 
arkeologistudenter funnet en liten elgfigur omkring 50 m oppstrøms for Bølareinen (Sogn
nes 2001). 

Til tross for de nye figurene oppfattet man fortsatt at Bølareinen lå isolert. Den er blitt 
omtalt som en enkeltstående ristning (Hagen 1990: l O l) i motsetning til det som ellers er 
vanlig, nemlig at flere ristninger finnes på samme bergflate. (Fig. 3). 
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l. Rei11flgur = Bølareinen. Deler av overflaten inne i ristningen er overstrødd med små, grunne groper. 
Hagen (1976: 17) oppfattet disse som menneskeskapte og mente de kunne være markering av dyrets pels. 
Etter min mening dreier dette seg om et vitringsfenomen. Slike små groper finnes også på berget utenfor 
selve figuren, som er 180 cm lang og 136 cm høy. Furene er uvanlig brede og dype. De er i dag også glatte 
i bunnen, nærmest polerte. Dette skyldes ventelig at besøkende har gnidd steiner i furene. Helning og ori
entering er målt for de enkelte figurene. Disse er plottet inn i et diagram (Fig. 4). Bølareinen vender mot 
nord-nordvest (332°), mens berget heller mellom ca. 60° og 80° i henholdsvis nedre og øvre del. 

Like bak nedre del av bakbeinet er noen svake furer som danner en dyreliknende «figur». Disse furene 
virker å være forholdsvis moderne med skarpe kanter, men det er uvisst om de er skapt av mennesker 
eller om det er tale om en naturdannelse. 
2. Fragment av dyrefigur. Ristningen står på samme bergflate som figur l og 3, men høyere oppe og i sla
kere skråning, ca. 6 m rett opp for figur l (målt langs berget) og består av buklinje og del av et frambein. 
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Fig. 3. Kalkering av figurene på Bøla I, Il og Ill (etter Sognnes I981, 2001 ). 
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Fig. 4. Målinger av orientering og helning på helleristningsfeltene ved Bøla. 
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Det er denne figuren som omtales av Midtbøe. Lengden på de eksisterende furene er 90 cm, høyden 50 cm. 
Figuren er orientert som nr. l, dvs. mot nord-nordvest (332°). Bergets helning er ca. 15° (Fig.4 ). 
3. Fragment av dyrefigur som står på samme bergflate som figur l, ca. 0,5 m til høyre (foran) den. Det 
dreier seg trolig om fragment av et lår, som er hogd i kontur med smale og grunne furer. Ristningens lengde 
er 50 cm, høyden 55 cm. Også denne figuren er orientert mot nord-nordvest (332°) med helning på mellom 
70° og 80° (Fig. 4). Nedenfor de bevarte furene, er berget grovkrystallinsk og, som ved nedre del av fram
beinet på nummer l, kraftig og ujevnt vitret. Eventuelle innhogde linjer i dette partiet kan vanskelig ha blitt 
bevart over lengre tid. Over linjene er berget derimot glatt og har tilsynelatende bevart sin opprinnelige 
overflate. Der er likevel ingen spor etter innhogging. 

Bøla Il 
Ufullstendig bjørnefigur. Den står i prinsippet på samme bergflate som de nedre figurene på Bøla I og på 
høyde med disse, men er atskilt fra dem av det øvre fosseløpet. Avstanden fra nærmeste ristning på felt I 
er ca. 20m. Som reinen vender bjørnefiguren hodet mot høyre (vest). Bare deler av dyret er bevart. Det er 
øret og øvre del av snuten, halsen og det meste av rygglinjen, deler av buklinjen og deler av bakbeinet 
(Fig. 3). Figuren har vært konturhogd. Lengden er l m, høyden 50 cm (Sognnes 1981 ). Furene er nå for
holdsvis grunne. Nedre del av ristningsberget er sterkt forvitret, med langstrakte, loddrette renner inn over 
figuren. Beina synes å være forsvunnet i disse rennene. Kanskje er det hoggingen av figuren som har satt 
i gang vitringen, ved at den glatte, harde isskurte overflaten ble brutt og dermed la berget åpent forvitring. 
Nedenfor denne figuren er det noen furer som virker som relativt moderne naturdannelser. Orienteringen 
er den samme som før Bøla I. Berget vender mot nord-nordvest (332°). I øvre del heller berget 7l o i nedre 
del 26° (Fig. 4). 

Bøla Ill 
Den lille elgfiguren som utgjør Bøla HI, finnes på forholdsvis slakt berg 50 meter oppstrøms for 
Bølareinen. Ettersom elven med uregelmessige mellomrom fortsatt flommer over på dette stedet, er det 
sparsomt med vegetasjon. Området mellom dette feltet og feltene nedstrøms er imidlertid tilgrodd. 

Som følge av vannslitasje er furene svært svake. Hodet er praktisk talt borte. Det samme gjelder buk
linjen. Kalkeringen som presenteres (Fig. 3), er derfor usikker; den representerer en mulig dechiffrering 
av figuren (men den jeg anser som riktigst). Lengden er 41 cm, høyden 36 cm (Sognnes 2001). Også 
denne ristningen står i berg som vender mot nord-nordvest, rundt 3 I o o, men på en avsats i fosseløpet som 
heller knapt 30° (Fig. 4 ). 

Nye oppdagelser 
En vårdag i 2001 gikk Jens Bjarne Mohrsen, som bor ved bredden av Snåsavatnet, oppover 
stien langs Bøla. Det var om ettermiddagen og solen sto lavt. Lyset falt skrått inn over 
berget like ovenfor jernbanebroen. Han la merke til at skygger som dannet seg i furer på ber
get formet mønstre som vanskelig kunne være naturlige. Dette viste seg å være en fugle
figur. De øvrige linjene ga liten mening, men i hvert fall noen av dem kunne forestille deler 
av dyrebein. Feltet Mohrsen hadde oppdaget (Bøla IV) lå i kanten av stien som går langs 
elven. I dag er dette den eneste stien i området der man kan krysse jernbanelinjen. Ferdsel 
langs Bøla var plutselig blitt et problem. Stadig tråkk kan føre til enda mer slitasje på de svake 
ristningene. Det var derfor ønskelig å forandre stien, som gikk langs et høyt gjerde 
baneverket hadde montert for å hindre at folk tar seg inn på skinnegangen. På den andre 
siden av stien rant Bøla. Den beste måten å endre stien, ville være å flytte den nærmere jern
banelinjen, men da måtte gjerdet også flyttes. Mellom stien og jernbanen var det også berg 
i dagen, og før noe kunne gjøres, måtte det undersøkes om det var ristninger også her. 
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Og det var det; lokale krefter knyttet til «Bølareinens rike» renset berget mellom gjerdet 
og jernbanefyllingen for mose sommeren 2001. Da mosen, som dekket deler av berget, var 
borte, kom det fram en figur som så ut til å forestille et menneske. Figuren, som er halvan
nen meter høy, er tegnet med sammenhengende konturlinje. Tilsvarende figurer i tilnærmet 
full størrelse er kjent flere steder i Trøndelag, som på Bardal i Steinkjer (Gjessing 1936; 
Hallstrom 1938) og Lånke i Stjørdal (Sognnes 1983). I motsetning til disse andre figurene, 
syntes denne figuren å stå på en truge eller en kort ski. Ristningen er utvilsomt gammel. 
Furene er så sterkt forvitret at det kun er dybde og linjeføring som gjør det mulig å skille 
dem fra berget omkring. 

Sensasjonen var et faktum: en steinaldertegning som forestiller en skiløper i nesten full 
størrelse var kommet for dagen (Sognnes 200lb). Folk begynte å valfarte til stedet for å ta 
figuren i øyesyn, men furene er grunne. Den var også på feil side av et to og en halv meter 
høyt gjerde og av den grunn ekstra vanskelig å se - enn si fotografere, samtidig som den sto 
opp-ned i forhold til folk som passerte på stien. For å gjøre figuren mer tydelig, ble konturene 
trukket opp med kritt, og en presenning ble spent opp for å hindre at oppkrittingen ble vasket 
bort av regnet. Dette viste seg å være lite tilfredsstillende for enkelte. For å få de beste foto
grafiene klatret de dristigste over gjerdet der det er lavere, fjernet presenningen og klatret opp 
på jernbanelinjen. Der får man nemlig det beste overblikket. Dette er imidlertid et farlig sted 
å oppholde seg når de moderne stillegående togene som trafikkerer Nordlandsbanen, kommer 
i full fart. Stedet ligger midt mellom to kurver med liten sikt for togførerne. Her spilte folk ha
sard med livet som innsats. I samråd med jernbaneverket ble gjerdet derfor flyttet bakover helt 
inn til foten av jernbanefyllingen. Dermed ble skiløperen gjort fritt tilgjengelig. 

Omtrent midtveis mellom skiløperen og Bølareinen oppdaget Mohrsen enda et felt (Bøla 
V). Også her er berget sterkt forvitret, men et par furer så ut til å være menneskeskapte og 
dannet deler av beinet til et stort hjortedyr. 

I løpet av en kort sommer var situasjonen ved Bøla blitt totalt forandret. Mens Bølarei
nen for førti år siden tronet i ensom majestet mellom fosseløpene, var det nå plutselig klart 
at det fantes et ukjent antall helleristninger på stedet. Disse var samlet i fem felt innenfor 
en avstand av ett hundre meter (Fig. 5). De fleste fantes ikke på de bratte bergveggene i fos
sen, men på forholdsvis slakt berg like ovenfor slukten der Bøla kastet seg utfor bratthenget 
ned mot Snåsa vatnet. Felt IV, som består av to delfelt eller paneler, ligger l O -15 m oven
for jernbanebroen. Berget består av båndgneis, som er sterkt forvitret, særlig langs båndene. 
Feltet som helhet heller mot nordvest, men er samtidig takformet. Den ene siden (panel A) 
vender mot elven i sør, mellom 150° og 200°, den andre (panel B) mot jernbanelinjen iN, 
mellom 300° og 325°. Helningen er sterkest på den nordre delen, mellom 25° og 30°. 
I søndre del er helningen omkring 10° (Fig. 4). På toppen av ryggen som skiller de to grup
pene er et bredt bånd av hvit kvarts, omgitt av en sone med kraftig forvitring. I panel A 
følger overflaten lagdelingen, mens overflaten på panel B skjærer lagene i stump vinkel. 
Dette gjør forvitringen ulik på de to panelene. 

Bøla V ligger midt i stien, der den går over nærmest flatt berg rett overfor Bøla I og 
skilt fra disse ved et markert søkk i terrenget. På sørsiden, der ristningene er påvist, vender 
berget mot SØ, 150°-160°, med fall på omkring 8° i øvre og 22° i nedre del (Fig. 4). 

Den gamle stien over bergsvaene langs Bøla var lenge i bruk som tømmervei, noe som 
kan ha medvirket til forvitringen. Da jernbanelinjen ble anlagt i første halvdel av 1920-tal
let, ble det på begge sider av den bygd opp kjøreramper som lettet kryssingen av linjen. 
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Fig. 5. Detaljkart over helleristningsområdet ved Bøla oppmålt 2004 av Kjartan Greiff Selnes, 
Steinkjer kommune. 

Rampen på sørsiden av linjen ble lagt straks ovenfor felt IV, slik at berget her ved en tilfel
dighet ble mindre utsatt for slitasje, men tømmer ble fortsatt slept over felt V. På den annen 
side er jernbanefyllingen lagt slik at den går inn over i hvert fall en ristning. Da en ny skogs
bilvei var ferdig på begynnelsen av 1980-tallet, var det slutt på å frakte tømmer også over 
felt V. I forbindelse med at båten «Bonden Il» ble satt i drift på Snåsavatnet ble en åpning 
gjennom jernbanebroen gjort større, noe som gjorde det mulig for turister å spasere fra bryg
gen ved Valøy og opp til ristningene. Dermed økte tråkket over berget igjen, men vel først 
og fremst langs ryggen mellom de to panelene på felt IV. 

Undersøkelsene 
Berget er kraftig forvitret på begge de nyoppdagete feltene, og det har vært meget vanske
lig å identifisere de fleste ristningene. Selv under gunstige lysforhold har dette vært en nær
mest håpløs oppgave. Bruddstykker av enkelte figurer er rett nok synlige. Det er mulig å se 
hvor de enkelte figurene er plassert på berget, men for de fleste har nitide undersøkelser gitt 
minimalt resultat. Forvitringen har vært så kraftig at det meste av figurene i dag er borte. 
Når ristningsfurene er så svake, er de vanskelige å følge med øynene. I slike situasjoner er 
det likevel som regel mulig å føle furene med fingrene, men det gjør dem ikke mer synlige. 
Det kan de bli ved forsiktig oppkritting av kantene. Dette kan være nødvendig å gjøre, til 
tross for at det i prinsippet ikke er ønskelig (Bednarik 1990). Kritt er riktig nok mye bløtere 
enn gneis, og vil derfor ikke slite på berget, men man tilfører fremmede stoffer som kan føre 
til endringer i bergets geokjemi. På den annen side består de fleste helleristningsbergene i 
Trøndelag av metamorfe sandsteiner, der kalkmineraler er løst opp og forsvunnet fra vit
ringshuden (Prestvik 1981 ). Tilføring av kalk fra kritt kan kanskje bidra til å erstatte noe av 
det tapte (Bakkevig 2004). Oppkritting gjorde furene mer synlige, men førte oss lite videre 
på veien mot en fullstendig tolkning eller dechiffrering av berget. På grunnlag av oppkrit-
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tingen ble og berget nærmest rundt den kalkert på gjennomsiktig men 
vi så det raskt som hensiktløst å forsøke å behandle hele feltet på samme måten. Berget var 
for dårlig bevart. 

I Valcamonica, en italiensk alpedal der det er funnet store mengder med helleristninger 
is skurte bergflater, er det utviklet en metode der man påfører berget to ulike farger, som 

kontrasterer hverandre. Vanligvis brukes svart og hvitt, som skaper de største kontrastene 
(Anati 976: 33f). Resultatet blir at glatte bergflater blir svmte, mens alle furer, groper og 
sprekker forblir hvite. På forholdsvis godt bevart berg kan dette gi et frapperende resultat. 
Metoden har også vært praktisert i Trøndelag med godt resultat (Sognnes 1981 ). Denne me
toden er i enda større grad enn oppkritting forbundet med etiske problemer. Selv om man 
brukes vannoppløselige fargestoffer, har det vist seg at det kan ta lang tid de vaskes bort 
fra berget, særlig dersom overflaten er porøs, noe vitringshuden vanligvis er. 

I forenklet form ble metoden likevel forsøkt på panel B. I dette tilfellet ble grunnfarge 
utelatt, mens klorofyll ble brukt som kontrastfarge. Friskt gras ble forsiktig gnidd over ber
get slik at alle høyere partier ble grønne. Dette ble kombinert med fotografering i form av 
et rutenett, der det ble tatt seks mål for hver rute. Slik systematisk fotografering ble opp
rinnelig tatt i bruk i Lesotho for felt med malte figurer, der det et viktig at man unngår å be
røre berget, slik at kalkering er utelukket (Smits 1988). Resultatet på Bøla IV ble brukbart, 
men ikke mer. 

Dermed var tiden inne for å prøve frottasje. I motsetning til valcamonicametoden blir 
ikke fargestoff liggende igjen på berget med denne metoden, og dokumentasjonsmaterialet 
kan tas med inn til museum og laboratorium for videre studier. Metoden har imidlertid 
mange av de samme svakhetene som valcamonicametoden. Menneskeskapte furer kan for
svinne dersom berget er kraftig forvitret. Og, som for alle aktuelle metoder kan den ikke få 
frem det som ikke lenger finnes. 

Begge panelene på Bøla IV ble dokumentert på denne måten. Papirarkene ble skannet 
og montert sammen til mosaikker i redusert målestokk. Deler av flere figurer står tydelig 
frem, men dette er furene som hele tiden har vært mest synlige. På begge panelene kom vi 
ikke lenger enn til å påvise bruddstykker av figurer, først og fremst dyrebein, men også 
hoder og ører. Det som har vært av rygg- og buklinjer blir borte blant de mange parallelt 
bølgende, naturlige linjene. Det er først og fremst linjer som går på tvers av disse bølgende 
linjene som gjør det mulig for oss å identifisere det som finnes av ristninger. 

På hvert av panelene er det en figur som skiller seg klart ut med hensyn til synlighet, 
fuglen på panel A og skiløperen på panel B. Ut over dette var det mulig å identifisere kun 
deler av figurer som for det meste ser ut til å forestille hjortedyr, men også en nær komplett 
fuglefigur, med indre linjemønster. Deler av denne figuren var for øvrig påvist allerede ved 
den første undersøkelsen. Under fuglefiguren på panel A kom det fram et nesten fullstedig 
hjortedyr som ingen hadde sett noe av på forhånd. 

Som et siste forsøk på å finne resten av de mange figurene som det var rester av på de to 
panelene, ble disse gjenstand for nattfotografering med kunstig lys. Dette arbeidet ble ut
ført av den svenske fotografen Pehr Hasselrot, som har mange års erfaring fra slikt arbeid 
(Hasselrot 1984,1994 ). Vi var ikke spesielt heldige med været da denne fotograferingen 
foregikk høsten 2005. Et lett regn lot seg kontrollere ved hjelp av presenninger, men det var 
samtidig forholdsvis stor vannføring i Bøla. Kombinert med vind førte det til et jevnt dryss 
av vanndråper som drev inn over feltet og som ble fanget opp av lampelyset. 
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Ser vi bort fra oppdagelsen av enda en fuglefigur på en del av panel A som ikke tidligere 
hadde vært undersøkt, og en viss klarhet i dechiffreringen av en del linjer på panel B, kom 
vi ikke særlig mye lenger. Vi måtte erkjenne at det meste av det som har vært av ristninger 
her, nok er gått tapt. Dette var selvsagt en skuffelse, men samtidig også en lettelse, ettersom 
det bekreftet at arbeidet som hadde vært gjort så langt, var tilfredsstillende. Bruk av digital 
skanning ble vurdert sammen med en gruppe kolleger fra ulike fagområder ved NTNU, men 
det ble ikke gjort forsøk med dette. Det finnes i dag en rekke slike teknikker som kan være 
aktuelle (Chandler et al. 2005; Johansson og Magnusson 2004; Swantesson 1996; Trinks et 
al. 2005), men når ristningene ikke lenger er til stede, har det liten hensikt å sette i gang et 
slikt arbeid. 

Figurene 
Til tross for skuffelsen over at så mye er blitt borte, er det likevel all grunn til å se nærmere 
på de nyoppdagete ristningene. På grunnlag av de ulike teknikkene som ble brukt ved do
kumentasjonen av ristningene, har det vært mulig å danne seg et bilde av det som tross alt 
finnes. I virvaret av sterkt forvitrete naturlige furer og sprekker er det vanskelig å skille ut 
det som ikke er skapt av naturen selv. Enhver uttegning av helleristninger er nødvendigvis 
preget av granskerens evne til å se og observere (Sognnes 200la). Om flere arbeider sam
men, kan dette styrke sannsynligheten for at observasjonene er riktige, men det kan også 
føre til forvirring dersom observasjonene blir motstridende. Her spiller utvilsomt erfaring 
en stor rolle. Resultatet av dokumentasjonsarbeidet er en subjektiv tolking eller dechiffre
ring av berget (Smits 1988). Også fotografier og skannete bilder, som i utgangspunktet er 
objektive, må dechiffreres og tolkes. Det som presenteres her er derfor mitt subjektive inn
trykk av de tre bergflatene det gjelder (Bøla IVA, IVB og V). På den annen side bør det fak
tum at flere ulike dokumentasjonsteknikker er forsøkt brukt, tale for at resultatet ikke lig
ger langt fra en intersubjektiv virkelighet. 

Beskrivelsen av de nyoppdagede figurene er gjort summarisk og omfatter figurer og 
furer som er rimelig sikre. 

Bøla !VA 
Panelet vender mot Bøla og figurene er orientert slik på berget at de tydeligvis skal ses fra el
vekanten. Betrakteren står da med ryggen til elven og de tidligere kjente feltene Bøla I og Il. 
Særlig i øvre kant er berget så forvitret at det bare er mulig å identifisere bruddstykker av fi
gurer. I østre del er figurene jevnt over bedre bevart, men også her er de først og fremst syn
lige i kunstig lys. Det er funnet rester av figurer innenfor et areal på ca. 3,5 x 2 m. Fugle
figuren som ble påvist av Mohrsen, finnes midt i panelet. Figuren fremstår tydeligere i dag 
enn da den ble funnet. Det skyldes først og fremst at furene har blitt berørt av så mange men
nesker at lavet har blitt borte. En smal, men markert horisontal sprekk deler feltet i to (Fig. 6). 
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1-3. Tre grupper av korte, delvis parallelle furer som står sammen to og to. Disse furene kan være deler av 
dyrebein. Plasseringen av gruppene tyder på at det i tilfelle må dreie seg om tre forskjellige figurer. 

4. To usammenhengende buete linjer som krysser hverandre. I tilknytning til disse er også en loddrett linje. 
5. To delvis konvergerende linjer som synes å danne bakparten og deler av bakbeinet av en dyrefigur. 

Til høyre for beinet er en loddrett linje. Dyret må ha vært vendt mot venstre. Resterende høyde er 
ca. 50 cm. 



Fig. 6. Kalkering av ristningene på Bøla !VA. 

6. Konturtegnet fuglefigur vendt mot høyre. Lengde I 00 cm. 
7. Konturtegnet hjortedyr vendt mot høyre. Figuren forestiller trolig en elg. Lengde 120 cm. Rygglinjen 

og særlig buklinjen er vanskelig å identifisere. Mulen mangler. Øre og gevir er markert av ved tre rette 
konvergerende linjer. Inne i figuren er en lang buet linje. 

8. To parallelle linjer som gjør en knekk i øvre del og som bindes sammen på toppen. Figuren synes å 
forestille et kølleliknende redskap. Lengde 75 cm. 

9. Uidentifiserbar figur bestående av en trekvart fullført ring der furene går over i to divergerende rette 
linjer. Den venstre av disse går parallelt med nedre del av nr. 8. Figuren kan muligens forestille øvre 
del av en menneskekropp. Høyde l 05 cm, ringens diameter ca. 30 cm. 

lO. To parallelle, rette linjer, tilsynelatende knyttet sammen i høyre ende og av rette linjer i midtpartiet. 
I l. U-formet linje. 
12. Trekantet figur med midtstrek. Figuren synes å være åpen i øvre del. Avlange, grunne groper er plas

sert like over de tre linjene som danner figuren. 
13. Konturtegnet fuglefigur med usammenhengende furer vendt mot høyre. Lengde 85 cm. 

Bøla !VB 
Panelet vender mot den gamle strandlinjen og toppen av Bølbakken. Figurenes orientering 
viser at panelet skulle ses fra denne siden, med Bøla I og II i bakgrunnen (Fig.7). Panelet 
syes å være avgrenset mot venstre (sørøst) av en kraftig sprekk. Til venstre for denne sprek
ken er det ikke påvist ristninger til tross for at det her er avdekket et parti med relativt godt 
bevart berg på 12-15 m2

. Mot nordvest fortsetter panelet trolig inn under fy Ilingen. Panelet, 
som det framtrer i dag, er ca. 5 m langt, 2 m høyt i venstre del, men bare l ,2 m høyt i høyre 
kant. Bergets overflate er dominert av bølgende naturlige vitringssoner som følger bergart-
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Fig. 7. Bøla IV med Bøla Il på det smale, mørke feltet midt i fossen i bakgrunnen. 
Figurene er knapt synlige under normale ly5forhold ( K. Sognnes foto 2006). 

Fig. 8. Kalkering av Bøla !VB. 
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Fig. 9. SkilØperen på Bøla !VB (P Hasselrotfoto). 

ens kløv. Dyrefigurenes rygg- og buklinjer følger disse vitringssonene og kan i de fleste til
feller ikke identifiseres. Skiløperen dominerer venstre del av panelet. Det er den største og 
mest komplette figuren på panelet, og danner utgangspunkt for nummereringen av figurene; 
figur 14. 

14. Konturtegnet skiløper som er vendt mot venstre (Fig. 8). Menneskefiguren er 141 cm høy målt fra isse 
til fotens underside. Skien er 130 cm målt langs krummingen og mellom 13 og 15 cm brei. Nedre del 
av rygglinjen mangler. Den har trolig heller ikke vært tegnet. Det manglende partiet synes å gå over i 
kanten av en svak forsenkning (Fig. 9). Staven er 110 cm lang. Den er svakt kurvet i nedre del, kraftig
ere i øvre del. Et linjemønster på skien kan markere snøring som festet foten til skien. Midtpartiet 
gjennomskjæres av en kraftig sprekk. I overkant av denne er en samling korte loddrette linjer som knyt
tes sammen av en svakt buet linje. En liknende samling linjer finnes omtrent midt på beinet. 

15. Ufullstendig konturtegnet elgfigur vendt mot venstre. Ørene og deler av mulen kan identifiseres rime
lig lett. Videre kan rygglinje og de ytre konturlinjene av beina identifiseres. Buklinjen og deler av beina 
mangler. Figuren overskjæres av skistaven og skiløperens arm. Lengde 78 cm. 

16. Ufullstendig konturtegnet elgfigur vendt mot høyre. Ørene utgjør i dag de tydeligste delene av figuren, 
men også hode, hals og frambein kan identifiseres med sikkerhet. Rygglinjen følger en vitringssone. Også 
deler av bakbeinet synes å være bevart. Figuren oversk:jæres av skiløperens rygglinje. Lengde 59 cm. 

17. To rette, usammenhengende og konvergerende linjer orientert nedover berget. Står til høyre for 16. 
18. To rette, parallelle linjer orientert på skrå over berget. Står til høyre for nedre ende av skistaven. 
19. Buet, U-formet linje med åpning vendt ned. 
20. To buete linjer, muligens rester av en liten dyrefigur. 
21. Samling grunne og smale furer. 

47 



Fig. l O. Fuglefigur og deler av to hjortedyr på Bøla IV B (P Hasselrot foto). 

22. Fuglefigur vendt mot høyre. Fuglen har konturtegnet kropp med indre linjemønster bestående hoved
sakelig av loddrette, parallelle linjer, som deles av to linjer på langs gjennom kroppen. Bakre del er 
kraftig forvitret. Halsen går over i nr. 23. Lengde 78 cm. 

23. Bakparten av konturtegnet hjortedyr vendt mot høyre (Fig. l 0). Bakbeinet, halen og deler av rygg- og 
buklinje kan identifiseres, muligens også deler av halsen og frambeinet. Høyde 61 cm. 

24. Samling korte linjer, hvorav noen synes å danne et øre til hjortedyr. 
25. Framparten av elgfigur (Fig. lO). Hode, hals og deler av frambeinet kan identifiseres. Figuren er kon

turtegnet, halsen er fylt med tettstilte, loddrette linjer. Hodet er usedvanlig smalt kraftig markert, bred 
mule. Lengde 70 cm. Figurens bakpart må ha overlappet med nr. 23, men i det aktuelle partiet er det 
ikke vært mulig å skille ut bevarte menneskeskapte furer. De tettstilte, loddrette furene er trolig dannet 
av anleggsmaskiner som har kjørt over berget. Det samme gjelder de to linjegruppene som skjærer ski
løperen. Liknende furer ble dannet på flere bergsvar et stykke fra ristningene under rensing av grøfter 
under jernbanefyllingen sommeren 2007. 

26. Bakparten av konturtegnet dyrefigur, der deler av bakbeinet og låret er bevart. Det samme gjelder tro
lig også deler av frembeinet. Høyde 45 cm. 

27. To rette, parallelle linjer, 40 cm lange orientert på skrå nedover berget. Står like til venstre for de mul
ige restene av frambeinet på nr. 26. 

28. Bakparten av konturtegnet dyrefigur vendt mot høyre. Høyde 42 cm. Berget forsvinner her inn under 
jernbanefyllingen. 

Bøla V 
Stien langs Bøla går i nordkant av denne bergflaten, som ligger omkring 20 m oppstrøms for 
Bøla IV, omtrent rett overfor Bøla Il og skilt fra dette feltet av en kløft (Fig.5). Feltet finnes 
på en stor, sammenhengende bergflate som heller rundt 8° i øvre og 20° i nedre del og ven
der mot sørsørvest, ca. 155° (Fig. 4 ). Overflater er sterkt forvitret og preges av bånd med 
vekslende petrografisk sammensetning og dermed ujevn motstandsdyktighet mot vitring. Det 
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:)OC!ll ......... Fig. 11. Kalkering av Bøla V 

er bare påvist små fragmenter av to dyrebein, som er plassert slik i forholdt til hverandre at 
de må representere to forskjellige dyr (Fig. 11). 

l. To delvis parallelle furer, 40 cm lange. Den høyre furen bøyer i øvre ende utover, noe som styrker iden
tifikasjonen av disse furene som del av dyrefigur. Furene mangler den karakteristiske knekken på bak
beinet, men dyret synes uansett å ha vært vendt mot høyre. 

2. To delvis parallelle furer, 45 cm lange, med knekk på midten som antyder at det dreier seg om bak
beinet på et hjortedyr. Figuren har derfor vært vendt mot høyre. 

Datering 
Spørsmålet om helleristningenes alder har ofte fått ufortjent stor oppmerksomhet av norske 
arkeologer. Men samtidig er det ikke til å komme fra at det er et viktig spørsmål, særlig der
som vi ønsker å se ristningene i forhold til andre samtidige, bevarte kulturelementer og der
med kunne gjøre nytte av dem i vår tolkning og forståelse av førhistoriske samfunn og 
deres kultur. 

Bergkunst er i alminnelighet vanskelig å datere. Det gjelder ikke minst de nordiske vei
deristningene. En rekke ulike dateringsmetoder har vært forsøkt (Hagen 1976; Mikkelsen 
1977), men felles for de aller fleste er at de kun gir indirekte dateringer. Vanligst i Norge er 
strandlinjedatering, der den postglasiale isostatiske landhevingen danner grunnlag for an
takelser om de enkelte feltenes tilblivelse. Det er normalt kun maksimumsdateringer vi får 
frem ved hjelp av denne metoden. Vi daterer grovt sett tidspunktet bergflatene kom opp av 
havet og dermed ble tilgjengelige for produksjon av ristninger. Unntaksvis kan det demon
streres at ristninger må ha blitt laget på berg som ennå lå i strandsonen (Bakka 1975). Me-
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todologisk er imidlertid strandlinjedatering av helleristninger en heller tvilsom affære 
(Sognnes 2003), men det har vært vanlig å trekke den slutning at alle helleristninger som 
befinner seg i områder som er gammel ble laget i strandsonen og at de dermed 
kan dateres ved hjelp av landhevingen. Denne oppfatningen står spesielt sterkt blant norske 
arkeologer i dag (Helskog 1983,1999; Hesjedal 1992; Mikkelsen 1977; Ramstad 2000), 
mens tidligere generasjoner var langt mer forbeholdne i sine konklusjoner (Brøgger 1925; 
Petersen 1922; Shetelig 1922; Simonsen 197 4 ). 

Jeg har tidligere (Sognnes 2003) diskutert Bølareinens alder på grunnlag av landhevings
diagram konstruert ved hjelp av dataprogram utviklet av J. J. Møller (1987). Programmet 
bygger på lokale primærdata, i dette tilfellet på kurver for Frosta (Kjemperud 1981) og Ver
dal (Sveian og Olsen 1984) og foretar interpolasjoner for mellomliggende områder. For 
Bølareinen ga det ca. 5500 år før nåtid som maksimal alder (Sognnes 2003: 198). De nyopp
dagete ristningene ligger omkring to meter lavere, men dette får liten betydning i forhold 
til den usikkerhet som ligger innebygd i konstruksjonen av landhevingskurvene med til
hørende interpolasjoner. 

Jeg er skeptisk til den tilsynelatende ureflekterte bruken av strandlinjedatering av helle
ristninger som har vært gjort i seinere år. I enkelte lokale studier, som for Vingen i Bre
manger, Sogn og Fjordane (Bakka 1979) og Alta i Finnmark (Helskog 1983) er det ført 
solid argumentasjon for gyldigheten av metoden, men i andre tilfeller synes dagens høyde 
over havet ensidig å bli tillagt vekt (Hesjedal 1994; Lindqvist 1995; Ramstad 2003) uav
hengig av den lokale topografien. Ut fra et slikt betraktningssett blir Bølareinens maksimale 
alder også dens virkelige alder, mens de nyoppdagete ristningene vil være noe hundre år 
yngre. 

Hvorvidt Bølaristningene representerer en strandlokalitet er imidlertid uvisst, kanskje 
direkte tvilsomt. Det som derimot er sikkert er at vi har å gjøre med en elvelokalitet. Det 
er først og fremst den unike fossen der Bøla tilsynelatende umotivert kaster seg ut av berg
veggen, som har vært den styrende lokaliseringsfaktoren. Ristningene kan ha blitt laget 
mens fossen ennå var ny - da den rant direkte ut i Snåsafjorden, men det er langt fra 
sikkert. Geomorfologisk likner situasjonen for de nyoppdagete ristningene på situasjonen 
ved GlOsa i Jamtland (Hallstrom 1960), der mange små dyrefigurer er plassert delvis ute i 
GlOsabekken på toppen av en foss. Det finnes en rekke helleristningslokaliteter i Nord
Sverige som er knyttet til fosser og stryk i store som små elver. Elvelokaliteter finnes også 
i Norge, kanskje først og fremst på Østlandet (Mikkelsen 1977). I Norge har imidlertid 
tilknytningen til havet fått dominere tolkningene, vel fordi denne jo antas å gi grunnlag for 
å datere ristningene. To reinfigurer ved Sagelva i Hamarøy, Nordland (Gjessing 1932) er 
et eksempel på dette. Riktignok er ristningene på dette feltet plassert på et vanskelig 
tilgjengelig og farlig sted i et trangt gjel som elven renner gjennom, men jeg tror norske 
arkeologer har undervurdert fortidens menneskers vilje og evne til å utføre dristige 
handlinger- nettopp fordi de var dristige. Sagelvas fremstår i dag praktisk talt uten vann, 
men demonstrerer likevel med all tydelighet at det er noe spesielt nettopp med dette elve
leiet. 

Konklusjonen er at landhevingen gir maksimumsdatering av bølaristningene til rundt 
midten av fjerde årtusen før vår tidsregning, dvs. rundt 5500 BP, men de kan i prinsippet ha 
blitt laget når som helst siden. På den annen side tyder den kraftige forvitringen av berget i 
furene på at ristningene må ha en høy alder. Noe nærmere enn dette våger jeg foreløpig ikke 
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å gå. Kanskje kan det i fremtiden bli å etablere direkte geologiske metoder til date
ring av helleristninger, slik den australske forskeren R. G. Bednarik har gjort forsøk med 
(Bednarik 1992, 

~~"L!Hll>F,~"'"' ved Bøla er av en slik karakter at vi ikke har problemer med å aner
kjenne dem som ekte helleristninger. Elgfiguren med tettstilte, parallelle linjer i hals og 
nakke er uvanlig, men ikke mer avvikende fra den store mengden enn det vi kan finne også 
andre steder. Skiløperen virker derimot å være helt enestående. Menneskefiguren, staven og 
skien er tegnet hver for seg, men plassert slik at det er overlappinger mellom dem. Til sam
men utgjør de komposisjonen «Bølaskiløperen», en komposisjon bestående av tre enkelt
ristninger. Menneskefiguren er konturtegnet i profil ved at en og samme linje følger hele 
kroppens omriss. De mange bruddene i denne omrisslinjen som finnes i dag, skyldes sprek
ker i berget. Ansiktet er uten noen karakteristiske menneskelige trekk. som er frem
stilt lett sammenkrøpet, vender innover mot skogen. Det er en høyst uvanlig figur, men den 
er ikke enestående. 

Uten å ha statistisk belegg for vil jeg hevde at så mange som 95 % av alle «nye» 
helleristninger som oppdages tilhører velkjente former og typer. Men enkelte figurer er an
nerledes enn andre og passer ikke inn i kjente mønstre og forestillinger vi måtte ha - som 
bølaskiløperen. Disse bør møtes med sunn skepsis. Falsknerier forekommer, men blir nor
malt fort avslørt. De som har lager falskneriet, følger ikke kjente tegnemåter og -teknikker, 
samtidig som furene mangler naturlig patina og forvitring. Bølaskiløperen kan ikke bort
forklares på denne måten. Furene er kraftig forvitret, og makroskopisk kan ikke forvitringen 
i furene skilles fra den som finnes på det omkringliggende berget. Det dreier seg utvilsomt 
om en gammel og ekte ristning. 

Ser vi bort fra skien eller trugen, representerer figuren heller ikke noe gjenkjennelsesprob
lem. Tilsvarende figurer er kjent fra andre helleristningsfelt i Nord-Trøndelag. På Bardal i 
Steinkjer (Gjessing 1936; Hallstrom 1938) finnes flere konturtegnede menneskefigurer 
(Fig.12B). En tilsvarende figur (Fig.12C) finnes på Lånke i Stjørdal (Sognnes 1983). Andre, 
men mindre, konturtegnete mannsfigurer sett i profil kjennes fra Hammer i Steinkjer (Bakka 
1988). Det er derfor det at figuren er utstyrt med ski eller truge som gjør den spesiell. 

Skien/trugen er forholdsvis bred og kort, men har samtidig smal og sterkt oppsvunget 
tupp. I så måte likner den på samiske ski slik disse er fremstilt i historieverket om de nor
diske folkene skrevet av Olaus Magnus på midten av 1500-tallet (Magnus 1555 [2001]). 
Dette kan vi imidlertid ikke legge særlig vekt på, ettersom illustrasjonene til dette verket 
ble laget i Italia av italienske kunstnere, som neppe hadde forutsetninger til å gjengi ski og 
andre nordiske spesialiteter korrekt.. Det kommer særlig tydelig frem ved at disse kunst
nerne har tegnet skøyter på akkurat samme måte som ski, bare betydelig mindre. Her er 
ingen likheter med de flate isleggene som var den tidens skøyter. 

S. Sørensen ( 1997) har diskutert helleristningene som skihistorisk kilde. Han presiserer 
at med unntak av antatte skiløpere på Rødøya i Alstahaug, Nordland (Gjessing 1936), har 
alle skiløpere som er funnet på helleristninger i Nord-Europa korte ski. Det er kun dette nye 
funnet ved Bøla som på grunn av sin detaljrikdom kan si oss noe om hvordan disse skiene 
kan ha sett ut. Den lange, smale tuppen er alt nevnt. I tillegg ser det ut som skien har vært 

51 



D 

B c 

Fig. 12. A-C: Store menneskefigurer fra Nord-Trøndelag; A: BølaskilØperen, B: Bardal i 
Steinkjer (etter Gjessing 1936), C: Lånke i Stjørdal (etter Sognnes 1983). D-E: Små 
menneskefigurer på ski eller truger: D: Alta (etter Helskog 1988), E: Zalavruga i russisk 
Karelen (etter Savvateev 1977). Figurene er ikke i målestokk. 

festet til foten med reimer eller snorer, jfr. sikksakkmønsteret under og foran foten. Høye 
staver er vist på flere ristninger som forestiller skiløpere fra Zalavrugafeltene (Fig. 12E) i 
russisk Karelen (Savvateejev 1977) 

Avbildninger av skiløpere er ekstremt sjeldne i den førhistoriske bergkunsten i Nordøst
Europa, men vi finner dem særlig ved Zalavruga og i Alta (Fig. 12D), der noen mennesker 
står på innretninger som snarest likner truger. Denne identifikasjonen har imidlertid blitt 
forkastet avS. Sørensen, som mener det dreier seg om korte, brede ski (Sørensen 1997). De 
to figurene fra Rødøya som G. Gjessing identifiserte som skiløpere og som siden har vært 
antatt å være det, er imidlertid tvilsomme (Ibid; Hallstrom 1938). Min tolkning av disse 
figurene er at det er enkle båter som blir padlet og de hører hjemme innenfor bronsealder
tradisjonen og dermed er seinere tilføyelser til steinalderristningene. Det finnes sikre bron
sealderristninger på naboøyene Flatøya og Lauvøya (Tro), og på selve Rødøya er det fun
net to sammenhengende fotsåler; også de må tolkes som å tilhøre bronsealdertradisjonen 
(Sognnes 1989). 

De tre fuglefigurene som er påvist på Bøla IV, har klare paralleller på andre helleristn
ingsfelt i Trøndelag, der det pr. i dag er kjent til sammen rundt ett hundre slike figurer. De 
aller fleste er konturtegnet og synes å forestille svømmefugler, men bare unntaksvis lar det 
seg gjøre å identifisere hvilke arter som er avbildet. På Horjem i Snåsa ved indre enden av 
Snåsavatnet er det så langt bare påvist fugler (Stafseth 2006). Disse finnes på bergsva som 
i yngre steinalder lå i kanten av et strandområde som må ha vært et viktig stopp for svømme
og vadefugler under vår- og høsttrekkene. Ennå i dag er det store våtmarksarealer i dette 
området. Fugler opptrer ofte sammen med motiv som har marin tilknytning, som båter, fisk
er og hvaler. Dette er spesielt framtredende på Hammer i Steinkjer (Bakka 1988), der også 
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omkring halvparten av alle kjente fuglefigurer i Trøndelag er funnet. På Bøla har vi så langt 
ikke funnet andre motiv som tilhører dette marine ristningskomplekset 

Også de ufullstendige figurene som trolig forestiller hjortedyr, er vanskelige å artsbe
stemme, men bortsett fra selve Bølareinen ser det ut til at det er elger som er avbildet. De 
er også betydelig mindre enn reinfiguren. Den trekantete figuren på panel IVA kan muli
gens være en vulvafremstilling. Liknende figurer har i seinere år dukket opp på felt med 
både ristninger og malerier i Midt-Norge. Den store figuren lengst til høyre på samme pa
nel, kan som nevnt være en enkel, men ufullstendig menneskefigur. Så langt fremstår den 
som enestående i hvert fall i det midtnorske materialet. 

Refleksjoner 
Helleristningslokaliteten ved Bøla har i løpet av noen tiår endret karakter fra å bestå av en 
ensomtstående reinfigur til å flere felt med til sammen rundt 30 enkeltristninger. Tallmes
sig er dette nå en av de største samlingene med arktiske ristninger fra Trøndelag. Figurer 
som forestiller hjortedyr dominerer her som ellers i landsdelen, men andre motiv er kom
met til og da først og fremst fugler. Det er likevel skiløperen som utgjør det spesielle ved 
de nyoppdagete feltene. Skiløpere er i seg selv svært sjeldne, men størrelsen gjør bølaski
løperen unik i Nord-Europa. 

Skiløperen er i virkeligheten satt sammen av tre enkeltfigurer som sammen danner en 
klar og bevisst komposisjon. Tidligere forskere som Gjessing (1936) og Hallstrom (1938) 
benektet at komposisjoner forekommer i den arktiske bergkunsten. Altamaterialet har de
monstrert at sceniske komposisjoner forekommer. Bølskiløperen viser at komposisjoner 
også forekommer lengre sør. Dette betyr at vi også bør se annerledes på andre felt der rist
ninger overlapper hverandre. Skyldes det tilfeldigheter, som Gjessing og Hallstrom synes å 
ha ment, eller dreier det seg om bevisst plassering av de enkelte ristningene som ledd i be
visste komposisjoner? Et eksempel her kan være en samling av store elgfigurer på Bardal i 
Steinkjer. Disse veksler i størrelse og er hogd helt eller delvis over hverandre. Her kan det 
faktisk være tale om tegning av en flokk elger som sto tett sammen. Overskjæringene viser 
at de sett fra kunstnerens ståsted sto i ulik avstand og delvis dekket hverandre. Minkende 
størrelse på dyrene etter hvert som de er plassert høyere oppe på det svakt krummete ber
get gir denne gruppen av dyrefigurer også en perspektivisk virkning. 

På grunn av den dårlige bevaringsgraden for de fleste ristningene, ville de nyoppdagete 
feltene ved Bøla (om det ikke var for skiløperen) neppe blitt tillagt noen særlig betydning. 
Disse feltene demonstrerer imidlertid at det kan dukke opp ukjente helleristninger selv på 
steder det et interessert publikum vandrer i tusentall hvert år. Nye felt med arktiske ristn
inger er likevel uvanlige; de fleste nye feltene som med ujevne mellomrom dukker opp i 
Trøndelag rommer ristninger som tilhører bronsealderens jordbruksristninger. 

Det nå mer enn 160 år siden den første ristningen ble funnet ved Bøla. I tiden som har 
gått siden denne oppdagelsen er det blitt funnet rundt 60 felt med helleristninger og berg
malerier i Midt-Norge, de fleste i Nord-Trøndelag. De første av disse ristningene var av 
samme karakter som Bølareinen, med store naturalistisk tegnete hjortedyr. I løpet av hele 
1900-tallet ble det imidlertid i denne landsdelen bare funnet to nye felt med tilsvarende 
ristninger. Til tross for at det er disse store, naturalistiske ristningene som har fått mest opp
merksomhet i den arkeologiske diskursen, er det de nyoppdagete bølaristningene som 
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representerer det normale i både med til og 0Ll0'~L,,~.",~. 

Båter mangler riktignok, men dette motivet synes og fremst å forekomme i gamle 
strandmiljøer, som på Evenhus i Frosta og Hammer i Steinkjer 1988, Gjessing 
1936). Slik sett er Bøla som helleristningslokalitet blitt normalisert. 

During the last decades several hitherto unknown petroglyph panels have been discovered 
at the Bøla River in Steinkjer, Nord-Trøndelag at the south side of the large Lake Snåsa. 
Before these discoveries the well known Bøla reindeer was known not on] y for its size and 
naturalism but also for its solitude, contrary to the common pattem of Arctic rock art in Cen
tral Norway. Three panels with rather badly preserved images were discovered in 2001 and 
have later been investigated by the author by means of several different documentation tech
niques. 

While the previously discovered petroglyphs were Iocated at steep rocks the recently dis
covered ones are on gently sloping surfaces close to the river at the top of a steep waterfall. 
On o ne of the panels (Bøla V) are identified only fragments of animallegs, apparent! y rep
resenting cervide beasts (=deer). The two other panels (Bøla IVA and B) are found on each 
side of a roof-shaped rock. A modem path follows the crest of the ridge between these pan
els. Today one fairly well preserved image dominates each of these panels, a bird and an 
anthropomorph respectively. The anthropomorph holds a large staff in its outstretched hand, 
standing on something that looks like a ski. Being almost 150 cm tall, this composite im
age represents the largest rendering of a skier found in north-eastern Europe. 

Holocene land uplift indicates maximum dates for the Bøla petroglyphs to the middle of 
the sixth millennium BP. They may, however, have been carved at any time later than this 
but the fact that they are strongly weathered indicates that they are quite old. It is possible 
that they were made at the contemporary shore (hence the possibility of dating them by 
means of the Holocene land uplift) but at the same time they el earl y were made at the bank 
of the Bøla River, which here has a most peculiar course, most likely made by meltwater 
during the deglaciation at the end of the Wiirm ice age. 
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Fotsåler i en grav fra J ong 
perspektiver på ristningssymboler og gravritualer 

Avbildinger av føtter eller fotsåler er et velkjent fenomen på både nord- og sydskandinav
iske helleristninger. Mer uvanlig er fotsålefigurer funnet i graver. I 2002 ble det funnet en 
blokk med to innhugde fotsåler i tilknytning til ei gravrøys fra bronsealderen på Jong, 
Bærum kommune, Akershus 1• I forbindelse med en utbyggingssak undersøkte Kulturhisto
risk museum ei gravrøys som inneholdt et spesielt sammensatt og variert funnmateriale. 
Utgravningen avdekket et gravkammer og en sekundærgrav; begge branngraver. Utenfor 
gravrøysa, men i en steinpakning inntil den, ble ristningene funnet. Helleristningsfigurer på 
steiner i graver er uvanlige, og funnet fra Jong er det første sikre funnet av en figurristning i 
Sydøst-Norge fra en grav der konteksten er bevart. I denne artikkelen vil vi presentere 
utgravningen og funnene, men også sette funnet inn i en større skandinavisk sammenheng 
med vekt på fotsålefigurer og helleristninger i graver. Funnet berører tre sentrale problem
områder: helleristninger i graver generelt, fotsålefigurer i graver spesielt og sammenhengen 
mellom helleristninger i graver og helleristninger plassert åpent i landskapet. Selv om alle 
temaene berøres, legges hovedvekten på fotsålefigurer i graver. 

Gravens form og funn 
Gravrøysa lå på det høyeste punktet på en markant liten åsrygg, kalt Hestehaugen, under 
gården Jong østre i Bærum kommune (Fig. 1 ). Åsryggen ligger 40 m.o.h og herfra er det 
utsyn både mot syd og vest. Landskapet er kupert med dal ganger og åsrygger; dannet av fol
dete lag med skifer og kalkstein. I yngre bronsealder har røysa ligget ved sjøen, i et fjord- og 
skjærgårdslandskap. Havnivå ca. 3000 BP (C-14 år) har stått omkring 20-22 m høyere enn 
i dag (muntl. med. Rolf Sørensen 2004). Tilknytningen til sjøen kan avspeiles også av gårds
navnet Jong, som er avledet av det gammelnorske ordet angr som betyr vik eller fjord 
(Liestøl 1959, Sandnes og Stemshaug 1997:244). 

Gravrøysa (kalt anlegg virket ikke monumental i utgangspunktet, og i følge registrer-
ingsopplysningene var den 8 m i diameter og l ,4 m høy (Andersson 2000), men under 
utgravningen viste det seg at røysa var langt større (Grindkåsa og Simonsen 2006). Nær sen
trum av røysa ble det avdekket et gravkammer; bygd av leirskiferheller (grav l) (Fig.2 og 3). 
Her lå det brente bein og keramikkskår; delvis rett på bunnhella. Dette indikerer at beina har 
vært lagt i ei urne i kammeret2. Hellene var trykket ned av gravmassene og lå derfor ikke in 
situ, men likevel var det mulig å konstatere at kammeret hadde hatt en rektangulær form; 
0,5 m x 0,24 m, at det hadde vært ca. 30 cm høyt og at det hadde vært dekket av en stor helle. 
Graven var trolig også markert av en stor, eggformet rullestein. Det ble også funnet en rekke 
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Fig. l. Bilde av gravrøysa på Hestehaugenfør utgravning. Foto: Line Grindkåsa. 

2 

Mørkbrun , litt fet humus 

2 Brun, noe sandblandet, humøs masse 

CIJ Leirskiferheller 

X Under denne steinen ble det funnet 
en rakekniv, stående i en sprekk 
i fjellet 

3 Eggformet stein 

Fig. 2. Plantegning over gravkammeret, Grav l . Tegning: Line Grindkåsa. 

med 5 store kampestein utenfor kammeret; en mulig rest av en indre kjede rundt primærgra
ven (Ibid). En rakekniv med S-formet håndtak ble funnet under en stein like nord for kam
meret (Fig.3A). Kniven hadde jevnt og tynt blad med utbuet egg og svakt buet rygg. Den var 
6,1 cm lang og uten dekor. Selve håndtaket er identisk med Rygh 115, men bladet er ikke så 
bredt og rett som dette typeeksemplaret. 

Sekundærgraven (grav 2) inneholdt brente bein og kerarnikkskår som lå spredt horison
talt og vertikalt3. Her ble det også funnet en rakekniv i bunnlaget (Fig.3C). Den var dårligere 
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Anlegg A 

l 

Grav 

\ 

l 

Fig 2 E 

l 
l 

• 

Anlegg B 

O 2 Meter 

~~-~-~~-lilll 

Fig. 3. Planoversikt med funn. Utarbeidet av IngvildS. Andreassen. Foto: Kulturhistorisk 
museum ved Ellen Holte, Vegard Vike og Tom Heibreen. KHM. 
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Fig. 4. Skrålysfoto av helleristningssteinen. Foto: Tom Heibreen. KHM. 

bevart, manglet håndtak og den var vanskelig å typebestemme. Andre funn som enkelte 
flintgjenstander, deriblant en mikroflekke, tilskrev vi tidligere opphold på stedet, noe som 
ble bekreftet gjennom dateringer. Mesteparten av flintgjenstandene ble funnet i en konsen
trasjon, og det syntes som om de var slått fra en kjerne (Fig. 3B). Avslagene ble funnet sam
men med en bergkrystall4

. Konteksten på enkelte av disse gjenstandene er spesiell, noe vil 
vi berøre senere i artikkelen. 

Beinmaterialet er analysert av Per Holck ved Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo. 
Brente bein fra gravkammeret ble identifisert som et voksent individ, trolig mann, mellom 
40-50 år. Det lå også dyrebein i kammeret, men de er ikke analysert. Beina som kom fra 
sekundærgraven ble vurdert å tilhøre et ungt voksent individ, ikke over 30 år. Ut fra analys
en av beina alene var kjønn usikkert; i rapporten sto muligvis kvinne. I diskusjon med Ho lek 
om kjønns bestemmelsen senere, konkluderte han at det kunne like gjerne ha vært en mann 
med spinkel beinbygning (muntl. med. 2002). Foruten dyrebein i fyllmassen og fra kultur
laget ble det funnet to brente beinbiter i undergrunnen under røysa; begge mulige mennes
kebein. 

Til slutt kunne vi konstatere at graven hadde vært ei jordblandet røys, der steinpakningen 
(anlegg A) hadde vært 12,8 mi diameter og 0,7 m høy (Fig. 3). Det var ingen sikre indika
sjoner på at anlegget hadde hatt kantkjede eller annen form for ytre markering. Den var 
anlagt på fast fjell, og berggrunnen hadde en karakteristisk og hvelvet form. Sprekker og 
ujevnheter var gjenfylt med sand og stein for å få en regelmessig form. 

Under fremrensing av røysas ytterkanter ble det avdekket en halvsirkelformet steinpakning 
umiddelbart sør for røysa (anlegg B), som målte ca 4,8 x 6 m. Steinene lå delvis i et opptil 
20 cm tykt kulturlag; mørk brun grus og humusblandet masse. Dette var delvis anlagt 
direkte på berggrunnen. Her fantes enkelte flintavslag, fragmenter av brent leire, brente 
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Fig. 5. Kalkering av fotsålefigurene. Ved David Vogt og Margrete Figenschou Simonsen 2002. 

Fig. 6. Linjefigurer på steinens 
hvelvede side. Foto: Eirik Irgens 
Johnsen. KHM. 

dyre bein og noen keramikkskår. I bunnen av laget ble det funnet en flat, vannslipt stein med 
en bemerkelsesverdig form; den lignet en fotsåle (Fig. 3E). Steinen, som hadde to flate 
sider, var 13,5 cm lang og 1,5 cm tykk, og den var tilsynelatende ikke bearbeidet av mennes
ker; formen var naturlig og den lignet utvilsomt omrisset av en stilisert fotsåle. 

På en østvendt hylle i fjellet ut mot en bratt skrent ble det funnet en 55 cm lang og 30 cm 
bred steinblokk med fotsålefigurer (Fig. 3D). Steinen lå i kulturlaget med figurene vendt 
ned, og den var dekket av jord og torv. Helleristningen besto av to parallelle fotsålefigurer 
med doble tverrstreker, utført i prikkhuggingsteknikk (Fig.4 og 5). Blokka var en halv rund
kamp; 14 cm på det tykkeste. Figurene var hogd inn på en glatt overflate som først ble antatt 
å være slipt. Etter en geologisk vurdering ble det brakt på det rene at bruddflaten skyldes 
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leirmineraler som har gitt en svakhetssone i steinen (muntl. med. Inge Bryni). Overflaten 
viste ikke tegn på forvitring. Figurene var hugget relativt grunt, huggesporene var lite 
sammenhengende, og de ga inntrykk av å være lite nøyaktig utført. 

På den andre siden av steinen er det andre motiver (Fig.6). De har en helt annen karakter 
både i motivvalg og teknisk utførelse. Her finnes streker og geometriske figurer; en rektan
gelfigur, kryss, linjer, men også naturlige små groper. Enkelte av figurene er helt klart men
neskeskapte; andre skapt av naturen. Denne overflaten er forvitret, og det er tydelig at stei
nen har ligget eksponert gjennom en tid. Skulle disse tegnene på oversiden av steinen sees i 
sammenheng med fotsålefigurene? Tegnene ble vurdert av en runolog ved Kulturhistorisk 
museum. Han så ingen åpenbar likhet med runer eller andre typer rissinger fra nyere tid 
(muntl. med. Jonas Nordby). Rektangelfigurer finnes bl. a. på helleristningene ved Leirfall 
Ill Felt C i Trøndelag (Marstrander og Sognnes 1999: Fig. l l Figurene på Bryn-steinen, 
som antas å være fra bronsealder, er utført ved innrissing eller sliping med spisst redskap; 
ikke ved hugging (Østmo 1990:30). Geometriske figurer, linjer og streker er forøvrig ikke 
ukjent på bronsealderens helleristninger. De er både hugget eller risset inn. Det er svært van
skelig å ha en klar formening om rissingene på den ene siden skal sees i direkte sammen
heng med fotsålefigurene eller ikke. 

Funnkonteksten var komplisert og enkelte forhold må kommenteres nærmere. DenS-form
ete rakekniven fra Grav l ble funnet vertikalt i en kryssformet sprekk i berggrunnen. Da 
steinen over ble fjernet, var bare håndtaket synlig. Flintavslagene og bergkrystallen lå sam
let under gravrøysa i en grop eller sprekk i berget. Helleristningen i steinpakningen (anlegg 
B) var lagt på en berghylle helt ut mot kanten av knausen der gravrøysa var bygget. Ter
renget falt flere meter rett ned fra denne hylla. Den lille «fotsålesteinen» var lagt under 
steinene i anlegget; i en sprekk som gikk fra berghylla. Både helleristningssteinen og «fot
sålesteinen» var av samme type rød sandstein; Ringeriksstein, en bergart som finnes i fast 
fjell noen mil lenger vest. Det virket som om alle objektene, med unntak av helleristnings
steinen, var gjemt i bunnen av anlegget. Enten lå de i berggrunnen under røysa eller på top
pen av et jordlag vi oppfattet som steril undergrunn. Helleristningssteinen var lagt ned i kul
turlaget, ikke i bunnen, men selve fotsålesymbolene lå skjult; de var ikke ment å være 
synlige. Selv om grav og steinpakning var lagt på en naturformasjon fylt med sprekker og 
forsenkninger, hadde man oppnådd en relativt regelmessig form på anlegget fordi alle 
ujevnhetene var omhyggelig fylt igjen med jord og stein. 

Under utgravingen ble det laget enkelte søkesjakter utenfor gravrøysa for å avdekke 
eventuelle flatmarksgraver. Det ga negative resultat, men i den dyrka marken, ca. 40-50 m 
nordøst for graven fantes 3 kokegroper. De ble undersøkt, men er foreløpig ikke datert. På 
Hestehaugen må det også nevnes at ca 75 m lenger øst ligger enjordblandet rundrøys som i 
nyere tid er utgravd til potetkjeller5. 

Alder 
Det sikreste holdepunktet for dateringen av røysa er rakekniven. S-formete rakekniver er 
typiske for danske graver i per. IV (1100-900 BC); i per. V avløses de med en glidende over
gang av den spiralformete typen (Kaull998). I Danmark er rakekniver svært vanlige i gravene 
og denS-formete typen brukes nesten som ledetype for per. IV (Ibid: 130). Rakekniver fore-
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kommer i graver fra bronsealderen på Østlandet; flere med S-formet håndtak (Johansen 
1993:85). Utforming av håndtaket og bladet ligner den som er funnet på Grøv (C 30233), Vang 
k., Oppland (Ibid), men den er større og dekorert med streker, bølgebånd og punktsirkler. 

Radiologiske dateringer ga uventete resultater. Trekull (av eik) fra gravkammeret ga Cal. 
BC 375-195 (TUa-4113), mens kull fra furu, funnet sammen med bein fra sekundær-grav
en, ga Cal. BC 2465-2205 (TUa-4114). En datering på kull fra eik fra kulturlaget under 
selve gravrøysa, ga seinmiddelalder Cal. AD 665-750 (TUa-4116). Prøvene daterer ikke 
anlegget, men hva de daterer er uklart. Prøvene viser at det har vært menneskelig aktivitet 
på Hestehaugen både før og etter begravelsen fra yngre bronsealder. En C-14 prøve fra furu 
hentet fra bunnen av kulturlaget hvor helleristningen lå (anlegg B), ga Cal. BC 1390-1230 
(TUa-4115). Denne er fra eldre bronsealder, og er den eneste som virker noenlunde sann
synlig, men selv denne kan være problematisk. 

Gravrøysa bør være fra yngre bronsealder ut fra funn av rakekniven, men hvor stort tids
spenn det er mellom de to gravene er vanskeligere å si. Sekundærgraven er ikke gravd ned 
høyt i røysa, men den er lagt dels på undergrunnen, noe som kan tyde på relativ samtidighet 
med primærgraven. 

Funnkonteksten er dessverre ikke slik at vi med sikkerhet kan sette fotsålesteinen inn i en 
sikker kronologisk horisont. Steinen lå utenfor gravrøysa, menneskebein mangler og det 
finnes heller ingen andre gravindikasjoner i kulturlaget den ble funnet i. På den annen side 
bør fotsålesteinen sees i sammenheng med gravanlegget på toppen av Hestehaugen; en 
annen forklaring virker usannsynlig. Helleristninger på løse steiner kjennes fra flere grav
funn. Fordi helleristningsfigurene lå med figursiden ned, har det ikke vært meningen at de 
skulle være synlige i motsetning til helleristninger ute i landskapet. Det å skjule figurene 
synes å være et gjennomgående trekk for de helleristningene som finnes i graver. Dette gjel
der både for ristninger på heller inn i kammer, på fjellet under eller på løse stein utenfor 
selve graven (Widholm 1999, Goldhahn 1999, Jellestad Syversen 2002). Vi finner det der
for mest sannsynlig at ristningssteinen skal sees i sammenheng med gravene og at de skal 
dateres til yngre bronsealder- til tross for alle usikkerhetsmomentene. 

Andre graver med fotsålemotiver er en mangelvare. Det finnes et gravfunn fra Storløk
kebakken på Bornholm som er datert til yngre bronsealder (Glob 1969:224 ). Det er generelt 
vanskelig å angi fotsålefigurenes alder. Nyere forsøk på datering av dette materiale i Østfold 
og BohusH.i.n viser en tydelig tendens til at ristningstilfanget i dette område er hugget i yngre 
bronsealder med hovedvekt på periode V (Vogt 2006). Likevel er det vanskelig å si at dette 
gjelder for alle fotsålefigurer; trolig har symbolet vært i bruk gjennom et langt tidsrom. 

Graver i Norge og Skandinavia 
Både brente og ubrente begravelser fra bronsealderen i Sydøst-Norge finnes i røys, haug eller 
under flat mark. I Oslofjordregionen dominerer «åsrøysene»; gravanlegg som ofte ligger nær 
kysten på høyereliggende områder (Bøe Sollund 1996). I innlandet finnes oftest jordblandete 
røyser eller hauger, mens flatmarksgravene ofte ligger nær store gravfelt fra jernalderen som 
viser en kontinuitet over lang tid (Løken 1978, Wangen 1999, Melheim 2001). Innenfor Kul
turhistorisk Museums forvaltningsdistrikt (lO fylker) kjenner vi til 51 undersøkte graver fra 
yngre bronsealder; 27 er «hvelvede gravminner». Elleve har inneholdt gravgods - i eller 
utenfor kammeret. Størrelsen på gravanleggene varierer; de fleste har hatt en diameter på 
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Gaalaas., 

Jong
8 

Fig. 7. Kart over graver med ristninger på 
Østlandet og Sørlandsfylkene. Kart: Per Erik 
Gjesvold. 

l O til 20 m: bare tre er over 20 m (Melheim 
2001). Fra Akershus kjennes bare ett sikkert 
gravfunn fra yngre bronsealder (Nubsrud, 
Vestby kommune )6 . I motsetning til i Sve
rige og Danmark, er bronsekniver en sjelden 
gravgave i yngre bronsealder på Østlandet, 
men av de Il med gravgods, finner vi rake
kniver i 7 av dem7 (Ibid). 

Når vi ser på bronsealdergraver med hel
leristningsfigurer, er Norge sterkere repre
sentert. Riktignok er ikke det norske grav-
materialet tilfredsstillende publisert, og det 

finnes usikkerhet. Den siste gjennomgangen viser at omkring 60 graver har inneholdt helle
ristninger (Jellestad Syversen 2002: 158). Dette antallet er noe større, hvis skålgropsfore
komster i jernaldergraver integreres. Sydvest-Norge med Rogaland, og først og fremst 
Jæren, har en markant konsentrasjon av bronsealdergraver med ristninger (de Lange 1912, 
Glob 1969, Randsborg 1993, Jellestad Syversen 2002). I Rogaland, som er det området i 
Norge der det finnes flest slike graver, finnes i alt 35 stk konsentrert til noen få kommuner 
langs kysten (Jellestad Syversen 2002: 160f). Ristningene finnes på heller fra kam
mer/kister, eller på løse steiner i gravanlegget. Figurene finnes som geometriske mønstre og 
bånd, skipsfigurer, skålgroper og fotsåler. Dateringen av disse gravene fra Rogaland strek-

Tabell l. Oversikt over graver med helleristninger og skålgroper Østlandet. ID refererer til 
Fornminne registret. 

Sikre og usikre graver med ristninger og skålgroper på Østlandet 

Museumsnr/ID-nr Gård gnr/bnr Kommune Ristningsmotiv Angleggstype Objekt Datering Referanse 

C22622 Nordhassel øvre 31 Farsund Skålgrop Gravhaug Stein EJA Oldtiden Bind X 

10003805 Kviljo 23/43 Farsund Helleristning Steinpakning m grav Stein BA Fett og Fett 1941 

10000959 Vi rrik vestre/nordre 121/6 Sandefjord Helleristning Gravrøys Helle BA? Colll903 

C35805 Gaalaas 583/2 Ringsaker Skålgrop Gravhaug i haugfyll Stein EJA Nybruget 1978 

10008490 Ski nordre 77/2 Ski Skålgrop Gravhaug [fjernet) Stein ? Skjelsvik 1968 

C38158 Finstad 137/1 Ski Skålgrop ? Gravhaug. under Helle EJA Uleberg rapport 

C9900 Dyster 55/ Ås Skålgrop Gravhaug i fotkjede Stein EJA Skjelsvik 1968 

C38253 Rød søndre 28/2 Vestby Skålgrop Gravhaug, under Fast fjell EJA Berg 1997 

C33804. A.5A Gunnarstorp l 051/1 Sarpsborg Skålgrop Gravrøys, steinpakning Stein ? Wangen 1999 

C33817c, A. 22, A. Gunnarstorp l 051/1 Sarpsborg Skålgrop Steinlegning Stein ? Wangen 1999 

C35240, A. 136 Hunn nordre 656/[58/ll Fredrikstad Skålgrop Gravhaug, v fotkjede Stein blokk EJA Haavaldsen 1978 

C52862 Jong Østre 50/71 Bærum Helleristning Steinpakning v/grav Stein YBA 
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Tabell 2. Oversikt over skandinaviske graver med.fotsålefigurer 

Skandinaviske graver med fotsålemotiver 

Gård Sted Fotsåle Skålgrop Andre Beskrivelse Datering 

Stein haug Klepp, Rogaland X Fotsålepar på løs blokk ? 

Myklebostad Klepp, Rogaland X X Tre par fotsåler i kammer YBA 

Myklestad Tysnes, Hordaland X Fotsålepar på stein i grav ? 

Rege 11 Sola, Rogaland X X Stein med figurer i haug ? 

Jong Bærum, Akershus X Fotsålepar på stein v/grav YBA 

Tuna Sødermanland X X X Fig. på heller i kammer EBA 

Elmehøj Horns herred X X Fig. på dekk- og sidestein i kammer ? 

Storløkkbakken Bornholm X X X Ristning på fjell v/urnegraver YBA? 

Truehøj Himmerland X X X Fig. på blokk v/kammer EBA 

Ba hl Sydsjælland X Fotsålepar på løs blokk ? 

Graver med fotsålemotiv etter: de Lange 1912, Fett & Fett 1941, Glob 1969, Mandt Larsen 1972, Randsborg 1993, Jellestad Syversen 2002 

ker seg fra eldre bronsealder til jernalder. Mjeltehaugen antas å være svært tidlig; anlegget 
er laget overgangen neolitikum/bronsealder (Randsborg 1993:73, Jellestad Syver
sen 2002: 176). 

På Østlandet blir bildet annerledes med svært få graver med sikre ristninger (Fig.7); flere 
er usikre. (Tabell Ristningen fra Virrik i Sandefjord kommune, Vestfold er en av de sikre; 
der vet vi at figurristningene på steinblokken stammer fra en grav. På denne hellen finnes 
både og skålgroper. Funnet er fra slutten av 1800-tallet, og det fremgår av opplys
ningene at «Stenen laa blandt de andre Ste ne og blev lagt i Haugen igjen» (Col11903: 127). 
På Fredrikstad kommune, er det funnet skålgropsteiner i to steinleg-

, men her er det ikke påvist en sikker grav (Wangen 1999:124 ), men det finnes grav
er, steinsetninger og andre helleristninger i dette området. 

En annen funngruppe som nevnes, er de to steinblokkene med en innrisset håndflate 
funnet i de eneste kjente fra Norge. En av steinene9 ble funnet ved Nylende i Skje
berg, Sarpsborg k. i 1927 (Johansen 1971 ). Han oppgir at steinen lå over en grop med svart 
jord 178). Bjørn Hougen (1948: 240f) opplyser bare at den ble 
funnet ved i området med flere steinkretser. På Vestre Løkke i samme 
kommune ble det 1966 funnet enda en helle med håndfigur. På denne var det også risset inn 

JoJnm1sen 1971 ). I finneren lå steinen med tegnene opp, over ei grop med 
dette området finnes både graver, helleristninger og 

bO]Jlassrunn. Selv om er mangelfulle, regnes det som at 
begge hellene har dekket flatmarksgraver fra yngre bronsealder 1963, Glob 

Johansen 1971 ). 
onse<:Lld,~r.Q:ra1ver sikkert har inneholdt ristninger, og samti

løse steinblokker opprinnelig stammer 

Selv i Skandinavia er det bare ett fåtall av gravene som har Lh.>UHHF,'V' med vi 
har funnet l O stk 2). I disse gravene finnes fotsålene enten heller i kammer, 
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løse steiner graven, 
kontekst opptrer med ett unntak 

eller uL'-<H<::.Jl '-'L'v>, 

sider av den løse blokken. Med ett unntak synes 
har tegn 

OOC'HYY1•nr">OOY\O bevisst å skulle 

enten i selve eller ved at den siden som har tegnene er ned mot bak
er det bare som har en KoJmDma.SJO•n og 

de skal sees 

samme fenomenet selv om uttonnn1ge~n 
Fotsålene er et av de 

mn,THU~r varierer LH\..UF,,HVL\.. 

motiv i fotsålefi-
Bornholm har 21%, Danmark 12%. 

og BohusHin 
under 10%. Selv om denne oversikten er basert tall fra 1980-tallet og mange hellerist

at tallene viser hovedtendenser i er det likevel <"H>rlC'Un01 

piasse:nng av tverrstreker 
Føttene kan bare vise fremste del og være avbildet bare med tær ... L-"LH'-•HUUH 
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og de er et sentralt motiv 
u.•u•FuLv funnkonteksten er imidlertid 



ns1:nu1gene, med største utbredelse i l'-/L>I-i'.Ji ...... , tl,oh.ustan~reJ2:IOnen. 

bildet enkeltvis eller 
På JU'OI.H.UJ.'Uv<-

totsal,etegn, som 
Bare unntaksvis forekommer fotsålene 

n .. lvHH\~u to til med fotsåler fra begge fra Buskerud Eiker og 
Kongsberg) (Ibid:27ff, Pl. og 2). I Trøndelag finnes imidlertid mange fotsåler både 

men også samlet i store felt. I strandkanten ved i 
fins i alt l rullesteinsblokker med dette motivet innenfor et avgrenset område 
og Her opptrer både fotsåler sam-
men eller kombinert med andre motiv som og Ved Leirfall i 
k. finnes flere felt som er dominert av et stort antall fotsåler. Leirfall III C har for "' 1

''""'rnr.,c>l 

rundt l 00 En studie fra Hordaland viser at Vestlandet fin-

....... U'F,U..lLUJlU opptrer fotsålene i til de to som er funnet 
~~--,..,~·---· sammen med andre samlet i mindre grupper. På 
'r""'"nn'",.. finnes ei steinhelle med som skal være sprengt ut fra ei 

større steinblokk og Fett 1941 :77 samt muntl. med. Jellestad 
Vender vi blikket vekk fra .._H~\i ........... J,\i 

over Karelen i Russland 
sall 

VLOLH'-'Hh\iU.<HV viser 
tid og rom. De finnes øst
de britiske øyer 

""'.,...h"1"',.. har utviklet seg til et eget felt innen sosial semi o-
tikk. Dette favner at alt i et samfunn kan bli sett som typer av kommunikasjon; byg-

og musikk. De kan bli organisert prinsipper som er sammenlignbare med 
språklige ytringer, og de har en viktig kommunikativ rolle og språklige og 
verbale utsagn. Symboler hugget i stein i bronsealderen er blitt konservert og overlevert til 
vår tid. Ett sentralt moment i den sosiale semiotikken er at forståelsen av den OP1Pnll1m~ll,8;e 
me:mr1ge:n bare er tilgjengelig gjennom konteksten. Som og språklige ytringer er 
også bruken av symboler dynamiske over tid og preget av raskt skiftende forut-
""'T"'H"""',.. Selv i dagens samfunn kan være vanskelige å forstå. t<orutsetnnlgt~ne 
for å trenge gjennom og forstå fotsålesymbolets mening er teoretisk sett små. 
På den annen side må man forsøke mer generelt, med utgangspunkt i den sparsomme kon
teksten, å tolke ristingsfenomenet og mulige tilknytningspunkter mellom symboler og 
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~~·""'"''""L't-""""" Ser vi bort fra ren bruk av som for eK:sernpt~l 
fikkskilt, finnes sterk bruk av symboler nesten alltid tett sammenvevet med vvuu"""'"' 

logiske og økonomiske interessefelt. Slik er det i dag og slik var det 
historien. 

Blant de mest sentrale motivene på de syd-skandinaviske helleristningene er skipsmoti-
ver, vogner og krigere med våpenattributter. Tar vi utgangspunkt i den politiske og sosiale 

til disse motivene, skal de sees i intim relasjon til et politisk elitesjikt i 
samfunnet. Studier fra og Bohuslan viser at helleristningene inngår i massive sym
bolske eksponeringer knyttet til leirjord. Leirjordsområdene har mest sannsynlig vært 
utstrakte beiteområder (Vogt 1998; 2006). Trolig finnes således en relasjon mellom eksten-
siv økonomisk utnyttelse av spesifikke landskapsutsnitt og en markering av disse 
landskapene. Elitesymboler som krigere, skip og vogner har en utstrakt i det uttrykket 
som formidles. Det kan dermed argumenteres for at ristningsfenomenet har inneholdt et 
vesentlig element av politisk og sosial markering der maktsymboler og elitekult er frem
hevet. Helleristningene blir således et identitetsbærende felt der status kunne eksponeres i 
gravritualene ved å henvise til dette felt. Ved å plassere ristningsfigurer i gravene kunne en 
sosial eller politisk forbindelse mellom den avdøde og det statusbærende ristningsfenome
net etableres. På denne måten kunne helleristningene utdype og komplettere den sosiale 
markeringen av avdøde og avdødes slekt gjennom gravgodset, gravens størrelse og kon
struksjon. 

Noter 
ld.nr. 9070 l i Askeladden 
C52856/l-4 
C52857 l 1-4 Funnene fra sekundærgraven lå spredt over en meter horisontalt og omkring 35 cm vertikalt. 

4 C52860 
Id nr. 33239 i Askeladden 

6 Cll050 
7 De fleste har inneholdt en, men det finnes unntak C5007, C24442, Cl7347, C20474b, C7896, C7897, C24977 

se Melheim 200 l 
K C33804 ASA og C33817c A22 etter Wangen 1998 
9 C27638 

During an excavation in 2002 of a grave site on the farm Jong in 
cm·ved foot -sole figures was found. The sto ne was not found in the mound 
ting of sto nes SE of the grave. The was a c.20 cm 

ceramics, and burnt animal bones. The best of departure for the 
complete site was the S-shaped shaving knife found in connection with the central mound. 
This dates the grave to Bronze Age Period IV Rock c arvings connected to graves are and 
large rare in Scandinavia, but there are occasional fin ds, particularly in where there 
are more than 60 graves with such carvings. In the these are in SW more 
specifically in Jæren and Rogaland. In Eastern only a small number of carved rock 
stones have been safely associated with grave finds. The Jong stone is the one which 
has recently been professionally excavated. The foot-sole motif is a common symbol on the 
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South-Scandinavian it less common in grave contexts. Foot-sole
motifs have been found both in the North- and South-Scandinavian tradition; in Karelia in 
Finland/Russia, in on Roman grave-stones; and even in the Sinai desert. These 
foot-soles are an international symbolic sign, placing the Jong farm in a larger international 
perspective. 
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Trondheim 
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H!.lkmr1n1nøo•n - yngre bronsealder og eldre .]er·nald€:r 

Fig. l. Stjørdal i Nord
Trøndelag. Tegning: Merete 
Moe Henriksen. 

Bosetning i området som i dag hører innunder Husby i Stjørdal, ble mulig først i bronseal
deren, da havnivået hadde trukket seg tilbake og frilagt et større landområde øst for Stjørdal 
sentrum (Sveian 1995: 31). Undersøkelsene på Husby viser at området var bosatt i yngre 
bronsealder (Henriksen 2006). Denne bosetningen kunne avgrenses til et område som i dag 
ligger 17-18 m.o.h. lengst nordvest på terrassen (Fig. 2). Sporene etter denne tidlige boset
ningen var få og fragmentariske. Det skyldes trolig tyskernes aktivitet i området under andre 
verdenskrig. Vi fant likevel deler av et hus samt flere kokegroper. Huset, som har vært tre
skipet med en bredde på 6 m, var kun bevart i en lengde av 7 m. 14 C-datering av kull fra ild
stedet har gitt resultatet BC 805 775 (BP 2590 ± 40, TUa-4551). Fem kokegroper i dette 
området har gitt dateringer som ligger innenfor yngre bronsealder og overgangen yngre 
bronsealder/førromersk jernalder.3 Med et havnivå 13-15 m høyere enn dagens har denne 
bosetningen ligget nær strandkanten. 

Bosetningen nordvest på terrassen fortsatte et stykke inn i førromersk jernalder. 37m rett sør 
for og omtrent parallelt med huset fra yngre bronsealder, påviste vi et langhus som var bevart i 
en lengde på ca. 26m (Fig. 3). Huset var 5,5 m bredt, og minst en inngang var plassert på husets 
langside som den gang vendte ut mot Ildstedet i den sørøstre delen av huset viser at denne 
delen ble benyttet som bolig. En 14C-datering av trekull fra ildstedet ga resultatet BC 365- 125 
(BP 2185 ± 65, T-16946). Et forkullet byggkorn fra ildstedet forteller at en byggåker kan ha lig
get i nærheten av gården i førromerskjernalder (Solem 2004a:3). Flere huskonstruksjoner lå i 
nærheten av langhuset fra førromerskjernalder, men ingen av disse er datert. Tett inntil langhu
sets andre langvegg påviste vi fem stolpehull, som vi tolket som spor etter takbærende stolper. 
Stolpehullene lå parallelt med stolperekka i langhuset, og representerer muligens en eldre 
byggefase stedet. En avlang steinlegning med flate heller lå noe sørøst for langhuset, og vi 
tolket denne som rester av en brolegning i en bygning. Et av de få gjenstandsfunnene fra under
søkelsen, en holkøks av jern (R 151 ), ble funnet tett inntil steinlegningen. 

Om lag 300 m sørøst for dette bosetningsområdet påviste vi spor etter enda en bosetning 
fra førromersk jernalder (Fig. 2). Her lå fire treskipede hus og flere koke groper (Henriksen 
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Fig. 2. Undersøkte områder på Husby 2003. Den tidligere lokaliteten for gravfeltet er avmer
ket nær den gamle elvemælen. Foto: Statens kartverk, Steinkjer. 
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Fig. 3. Langhus fra førromersk jernalder påvist lengst nordvest på Husby-terrassen. Tegning: 
Merete Moe Henriksen. 
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Disse husene var relativt var l O - 5 m og bredden ca. 5 Ett av dem 
ble tolket som fordi det var et sikkert ildsted inne i huset. av kull fra 
ildstedet ga resultatet BC 335 -AD O 21 05 ± T- 1 Funn av et forkullet hvete-

ildstedet viser til av hvete i området i førromersk ,....,., ...... ~--· 
2004b:3). Hovedtyngden av dateringer fra hus og kokegroper fra den sørøstre delen av ter
rassen er fra tidsrommet omlag 400 - 200 f. Kr. På bakgrunn av avstanden mellom de to 
områdene med bosetningsspor fra jernalder, mener vi det har vært to ulike 
bosetningsenheter terrassen ved Husby i denne perioden. 

For å få best mulig informasjon om utnyttelsen av området i forhistorisk tok vi i samråd 
med botaniker Thyra Solem (2006) ut en torvsøyle for pollenanalyse i utkanten av Husby
myra. Resultatene fra den vegetasjonshistoriske undersøkelsen reflekterer i hovedsak akti
vitet på den nord vestre delen av terrassen. I motsetning til de arkeologiske undersøkelsene, 
der vi ikke med sikkerhet kunne påvise aktivitet i området i romertid og folkevandringstid, 
viser pollenanalysen klare tegn på bosetning i århundrene etter Kr.f. Det ble funnet spor 
etter korndyrking i form av hvete- og byggpollen fra perioden ca. AD 135 - 235 til ca. AD 
645 - 6604

. I dette tidsrommet reduseres kurven for gresspollen. Det kan tyde på endret 
arealbruk ved at noe eng og beitemark ble ryddet til åkerland. De høye verdiene for mikro
skopisk kullstøv som er påvist i lagene fra den nærmeste tiden etter Kr.f., indikerer nærhet 
til bosetning (Ibid:4 ). Vi sitter dermed igjen med et bilde av en sammenhengende gårds bo
setning på terrassen ved Husby fra yngre bronsealder og opp gjennom hele eldre jernalder. 

blir myr 
Ut fra forundersøkelsene (Bernhardt 2002), en strandnær beliggenhet og med gunstige 
betingelser for jordbruk, var antall bosetningsspor i området færre enn forventet. Kunne de 
geologiske prosessene som hadde ført til dannelsen av Husbymyra, gi en forklaring? 

Omkring Kristi fødsel førte landhevingen til at det i nedkant av terrassen dan-
net seg en lagune i form av en meget grunn bukt med et trangt (Sveian 1995:33). Den 
var av brede og lave strandvoller (ved dagens Sandskogan) ut mot fjorden 4). 
Denne bukta må i tidlig jernalder ha vært et par meter dypere og gitt gode havnemuligheter 
for folk som den gang holdt til like ved. Etter hvert landhevingen til at bukta ble for 
grunn, selv for små båter. Noe senere enn Kr.f. ble bukta helt avskåret fra slik at det 
dannet seg en sumpaktig slette i området hvor Husbymyra i dag ligger. resultatene 
fra pollenanalysen (Solem 2006) vet vi at det lå en strandeng i tilknytning til bukta eller 
sumpmarka. Forekomsten av beiteindikatorer som engsoleie og smalkjempe viser at denne 
oh·•H"\r-Joy,,-,." ble beitet i de nærmeste århundrene etter Kristi fødsel 

Etter hvert dannet det seg et om lag 1 ,5 km bredt belte med myr og strandenger ved det 
tidligere laguneområdet. Utenfor Sandvollan var det så langgrunt at havneforholdene var 

Sveian pers.med.). 
Dette hendelsesforløpet må ha vært av for i området. 

For å få svar når bukta forsvant og forsumpingen foregikk, hentet vi opp en HU""''""''"' 

området som tidligere hadde omfattet bukt og lagune. Det over marine 
sedimenter ble datert til perioden AD 225 41 O 1730 ± 75, T-178 8). Tidsrommet mar-
kerer den definitive slutten lagunen. På dette hadde strandenga mest sannsyn-
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Fig. 4. Bukta ved Husby før den ble avskåret fra sjøen, ca. 200 e.Kr. Kart: NGU (Sveian 
1995:33 ). 

lig vokst utover til den dekket hele den fortidige lagunen. Deretter startet en videre forsum
ping i de etterfølgende hundreårene (Solem 2006:7). Tidspunktet for den eldste torvdan
nelsen antyder at tørrleggingen av bukta skjedde et par hundre år etter Kr. f., og dette sam
svarer med de geologiske dataene. Da bukta ble avsnørt fra sjøen, mistet bosetningen på 
Husby den direkte kontakten med sjøen. De relativt sparsomme bosetningssporene i områ
det, samt mangelen på sikre bosetningsspor i form av hus og kokegroper fra romertid og fol
kevandringstid, må trolig sees mot en slik bakgrunn. 

Yngre jernalder - gården ved elva 
Spor etter aktivitet på Husby-terrassen i yngre jernalder ble funnet i et område øst for bru
ket Theanove (Fig. 2). Dateringer av fire av kokegropene her ga resultatene AD 600- 675 
(BP 1415 ± 80) (T-16955), AD 680 - 885 (BP 1245 ± 75) (T-16952), AD 780 - 890 (BP 
1200 ± 50) (T-16950) og AD 780 - 975 (BP 1170 ± 75) (T-16953). I dette området påviste 
vi fire mindre treskipede hus; ingen av dem hadde sikre ildsteder. Vi benyttet trekull fra et 
av stolpehullene i det ene huset til datering, men trekullet ble ikke funnet i en slik kontekst 
at det med sikkerhet kan knyttes til huskonstruksjonen. Dateringen til AD 535 - 660 (BP 
1470 ± 95) (T-16949) er litt eldre enn dem fra kokegropene, men den føyer seg likevel pent 
inn i rekken av dateringer fra yngre jernalder i området. Både husenes størrelse, mangelen 
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ildsteder samt en spredt lokalisering feltet ga inntrykk av at dette kunne være 
uthus/lagerhus som lå i utkanten av det mest sentrale bosetningsområdet. 

Pollenanalysen viser at det skjedde en vegetasjonsendring på den nord vestligste delen av 
terrassen etter AD 645- 660 (Solem 2006:4). Noe beiting foregikk fortsatt, men korndyr
kingen var i ferd med å ta slutt. Pollen fra starrfamilien, der mange av artene er knyttet til 
fuktige miljøer, dominerer, og de viser at laguneområdet var ytterlig forsumpet. Inntrykket 
av en sumpliknende vegetasjon forsterkes gjennom funn av fragmenter av kiselalger og 
krepsdyr knyttet til ferskvann. Strandengene som omkranset lagunen, hadde nå økt i areal, 
mens mangfoldet av urter som opptrådte i korndyrkingsfasen var gått sterkt tilbake. 
Mengden av mikroskopisk kullstøv minker kraftig i denne perioden, og antyder sammen 
med vegetasjonsendringene at en nærliggende bosetning hadde opphørt eller blitt flyttet 
(Ibid:4 ). Aktivitetssporene lenger øst på terrassen fra omkring 600 e.Kr. sammenfaller i tid 
med vegetasjonsendringene. Både arkeologiske og botaniske kilder peker dermed i retning 
av at gården flyttes ved overgangen til yngre jernalder. 

Ble gården nå flyttet lenger øst nær den gamle elvemælen? Gravfeltet på Husby er i dag 
fjernet, men i følge eldre beretninger lå det både rundhauger og skipsformede hauger i dette 
området (Kltiwer 1823:49, Rygh 1879:119). Fra gravfeltet er det kun bevart funn fra yngre 
jernalder, hvorav flertallet kan dateres til vikingtid. Funnene er gjort på kanten av den gamle 
elvemælen, vest for den historiske Husby-gården, slik den lå før utskiftingen på begynnelsen 
av 1800- tallet (Fig. 2). 

Da gravfeltet på Husby ble anlagt i yngre jernalder, gikk Stjørdalselva i et s-formet løp 
som passerte Husby og nabogårdene Re, By og Mæle, før den bøyde kraftig sørover mellom 
Moksnes og Øyanmoen. Gårdene Moksnes og Rognes lå da på sørsida av elva (Sveian 
1995:32ff) (Fig. 7a). I dag kan sporene etter det gamle løpets ytterste posisjon, «Store
slynga», sees i form av en bred forsenkning (Evjegrøfta eller Evja). Det eldste gravfunnet 
fra Husby, en mannsgrav fra siste halvdel av 700-tallet, viser at el vas løp på dette tidspunk
tet må ha vært relativt stabilt i området ved Husby. Man anla neppe et gravfelt så nær mælen 
hvis elva fremdeles grov i nordlig retning. Fra gravfeltet på nabogården Re er det også 
bevart funn fra 700-tallet ved mælen. Elva gikk rettlinjet forbi Re og Husby, og derfor må 
den ha gravd lite akkurat her (H. Sveian pers.med.). 

Under graving av en dreneringsgrøft i det gamle elveleiet ved gården Re i 1932, ble det fun
net en båtstevn av eik. Stevnen, som er l ,20 m lang og O, 12 m bred, har tilhørt en større båt som 
trolig var i bruk på elva den gang elva hadde sitt løp mellom Husby og Moksnes. En 14C-date
ring av stevnen har gitt en datering til AD 450 645 (BP 1505 ± 80) (T-18298). Regner vi med 
en viss brukstid før båten havnet på bunnen av elva, styrker dateringen de geologiske rekon
struksjonene om at elva hadde stabilisert seg forbi Re og Husby tidlig i yngre jernalder. 

En flytting av gården ved Husby, slik både arkeologiske og botaniske kilder antyder, kan 
ha hatt flere årsaker. Landskapsendringene må likevel ha spilt en viktig rolle. Da lagunen 
ved Husby i århundrene etter Kr. f. ble stadig mer forsumpet, må en beliggenhet ved den 
seilbare Stjørdalselva ha fortonet seg langt gunstigere noen hundreår senere. 

Knutepunkt for ferdsel 
Da elveløpet fikk den store s-svingen i løpet av jernalderen og slynget seg gradvis nærmere 
Husby og Øyanmoen, fikk Husby etter hvert en nøkkelposisjon i forhold til ferdselen 
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Fig. 5. Gravfeltet på Moksnes slik det ble oppmålt i 1931. Gravhaugene lå på begge sider av 
en gammel veg som førte tvers over dalen og krysset elva over til Husby. Tegning: NTNU, 

Vitenskapsmuseet. 
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og måseesisa1nn1er1ne:ng 
fartsstedet over elva ble liggende mellom og Moksnes i yngre ,.._""~·~.....,. 

Moksnes og kom over Kongshaugan om Eidom fra Selbu. Den elva og 
fortsatte deretter nordover i Skatval (Fig. 7a). Fra Husby førte flere veger øst-
over. En av de viktigste må ha vært den gamle vegen forbi nabogårdene Re og By, som fort
satte over Bjørdalen ned til gården Berri. Dette var hovedvegen til den øvre delen av dalfø
ret helt opp til midten av 1800-tallet 1968:293). I skråningen opp Bjørdalen fra 
Berri har denne ferdselen satt tydelige spor i form av dype hul veger. Mens elva gikk i dets
formete løpet, gikk den tett inntil Hognesberga rett sør for Bjørdalen, og vegen må ha vært 
et vegvalg nordsida av elva også i yngre jernalder (Fig. Fra Berri og nordover 
g1e:nn1om Skjølstadmarka gikk de korteste vegene over til Skogn i og herfra 

veger videre mot Fro l og Verdal (ibid:293ff). Fra Husby gikk det også en veg mot vest 
storgården Værnes. Gravfeltet på Værnes lå i vikingtid langsetter denne vegen 

~--'"" 1'""r'o""n 1943:61). Husbygården lå dermed ved Stjørdals mest sentrale vegkryss i yngre 
jernalder (Henriksen 2004:9). 

Den vegforbindelsen tvers av dalen om Moksnes og ble da man 
oppdaget et større gravfelt på Moksnesmoen rett overfor Husby (Petersen 1 929). Gravfeltet, 
som har bestått av minst 21 hauger rekke, lå på begge sider av en gammel veg som førte 
i retning av det gamle elveløpet (Fig. 5). Da gravfeltet ble oppmålt i 1931, var den gamle 
vegen mellom gravhaugene fremdeles synlig som en svært overgrodd sti (Petersen 1931 ). 
Stedsnavnet «Storvaet» er fortsatt bevart ved den gamle elvebredden her (Hermstad 1931 ). 
En av gravhaugene på Moksnesmoen ble undersøkt i 1930, og den inneholdt en velutstyrt 
manns grav fra 800-tallet. Vegen bør derfor ha vært i bruk i vikingtid. 

Vegen om Moksnes forutsatte en krysning over til Husby-gården på motsatt side. Ut fra 
funnstedene for gravene på kan vi slutte at gravfeltet på Husby også må ha ligget i 
nærheten av ferdselsvegen. Ved befaringen i 1936 på funnstedet for det største gravfunnet 

en kvinnegrav fra halvdel av 800-tallet (Fig.6), var det fremdeles synlig en 
gammel veg øst for graven som ned til elvefaret (Petersen 1937:38). Gravfeltenes plas-
sering Husby og Moksnes og daterte funn vitner dermed om eksistensen av en viktig veg-
forbindelse tvers over om Kongshaugan 800-tallet. 

........ , ....... """"''"~'"'"" skifter 
Da elva gikk i den store s-slynga i vikingtid, grov den både i østre og sørvestre skråning av 
Kongshaugan, og det store Kongshaugplatået ble etter hvert redusert til en smal tungehals 
ved Eidum 7a). Det var et tidsspørsmål når elva kom til å gjennom og fortsette 
nesten vestoversørforVærnes (Sveian 1995:35). 

Man trodde lenge at elvebruddet som førte til tørrleggingen av «Storeslynga» fant sted i 
seinmiddelalderen. Antakelsen har fått næring gjennom et gammelt sagn om at elva endret 

i «Barkekongens» eller Kristoffer av dager i 1442- 1448. Et regnvær i 
flere og uker skal da ha til økt i elva, som grov seg lenger og inn 
mot hvor kirka stod. Befolkningen samlet seg til felles i kirka i tre dager, og 
skal ha blitt da et jordskred fra stengte elva ved Haraldreina og tvang 
elva inn i et nytt leie sør for gården Mæle 1928:50-53). Folk i har 
hatt stor tiltro til sagnet, som omtales første gang i skriftlige kilder av Gerhard Schøning i 
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Fig. 6. Irsk beslag av bronse funnet i en rikt utstyrt kvinnegrav fra 800-
tallet på Husby. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet. 

forbindelse med hans reise gjennom det nordenfjelske i årene 1773 - 1775 (Schøning 
1910:21 ). Lokalhistorikeren Einar Hermstad påpekte imidlertid at det ut i fra det gjenvæ
rende av elveleiet så ut som om elva selv hadde gravd seg gjennom, og at sagnet kunne ha 
blandet sammen to jordskred og konsekvensene av dem (Hermstad 1931). 

V ærneskirka ligger ikke så nær det gamle elveleiet at elva noen gang kan ha utgjort noen 
direkte trussel, selv om en mulig eldre kirke kan ha ligget nærmere mælen og gitt opphavet 
til sagnet (Sognnes 1993 :59). Datering av treverk i takstolen i Værnes kirke til år 1140 viser 
at byggingen av denne kirka da var godt i gang (Dybdahl 1996:37). Skal sagnet knyttes til 
en eldre trekirke før steinkirka på Værnes, må derfor sagnet vise til en hendelse som ligger 
på 1000 - tallet. På kanten av elvemælen ved Værnes kirke ligger i dag restene av en kalk
ovn som settes i sammenheng med byggearbeider på steinkirka. Undersøkelser av kalk
ovnen viser at ovnen var i bruk i høymiddelalderen (Sognnes 1993:62) . Å anlegge en 
kalkovn så nært mælen hvis elva fremdeles fulgte sitt gamle løp, virker svært usannsynlig. 
Både arkeologiske og geologiske undersøkelser foretatt de seneste årene viser at tørrleg
gingen må ha funnet sted på et tidligere tidspunkt. 

Sveian påpekte at tørrleggingen av den store elveslynga kan ha skjedd allerede mot slut
ten av vikingtid. Slutningen ble gjort på bakgrunn av høyden i bunnen av det gamle elvelø
pet, samt strandforskyvningen (Sveian 1995:35). Denne tidfestingen ble bekreftet i 2000, da 
det i forbindelse med anleggelse av en vannledning forbi Stjørdal Museum ble gravd en 
grøft gjennom deler av det gamle elveleiet (Haug 2004). Nederst i grøfta fant man elvegrus, 
skarpt avgrenset fra en overliggende, metertykk lagpakke bestående av en mengde tynne og 
finkornete flom jordlag. I nedre del av flomlagene ble det påvist to moselag som har blitt 14C-
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l km 

Til Skatval Stjørdalselva, slik den gikk i vikingtid 

~ 1 000 år før nåtid 
~ Havnivå 4 meter 

___ ___,. Til Bjørdalen/Berri 

__.-"Storslynga" 

... 
Lånke krk. Ei dum Leksdalen 

Stjørdalselva, slik den gikk etter at "Storslynga" 
ble tørrlagt omkring år 1 000 

HUSBY 
Re 

... 
Lånke krk. 

Ar 1 000 - 11 00 
Havnivå 4 m 

Bjørdalen 

Ei dum 

Fig. 7 a og b Kartene viser situasjonen mens elva gikk langs «Storeslynga» i vikingtid (over) 
og etter tørrleggingen omkring år l 000 da elva fikk et mer rettlinjet løp (under) . Etter tørr
leggingen ble ikke Husby liggende ved et sentralt knutepunkt i dalføret som tidligere. Kartene 
er basert på kart utarbeidet av NGU. 
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Fig. 8. Området ved Sandfærhus ved munningen av Stjørdalselva med Stjørdalsbrua i for
grunnen. Bildet er tatt ca. 1895, og de bratte elvemælene som vises på bildet er forlengst for
svunnet. Værnes kirke sees i bakgrunnen. Foto: E. Olsen. Universitetsbiblioteket i Trondheim. 

datert til AD 955- 1045 (BP 1040 ± 75) (T-15023) og AD 1230- 1320 (BP 725 ± 75) (T-
15022) (Ibid:5). Det eldste moselaget vitner om sumpaktige forhold i evja allerede rundt år 
1000 og forteller at elva hadde forlatt sitt gamle løp på dette tidspunktet. 

Knutepunktet flyttes 
Dets-formete elveløpet som slynget seg rolig forbi Husby og Moksnes og la grunnlaget for 
et krysningspunkt her, ble på sikt slutten for den gamle vegforbindelsen om Kongshaugan. 
I nyere tid har fergestedet over elva skiftet flere ganger i takt med endringer av elveløp og 
strømforhold (Leirfalll968:287). Da elva grov seg gjennom den smale tungehalsen mellom 
Kongshaugan og Eidom, ble elveløpet sju kilometer kortere, og strømføringen økte på 
grunn av større fallhøyde ved bruddstedet (Sveian 1995:38). Endringene rundt år l 000 
gjorde Eidom/Kongshaugan lite egnet for overfart. Det er derfor all grunn til å tro at elve
bruddet medførte en flytting av det sentrale overfartsstedet. 

I nyere tid lå overfartsstedet ved munningen av elva ved Sandfærhus (Fig. 8). «Sundfara
hus» omtales første gang i skriftlige kilder i 1590 (Dybdahl 1979:72), og det har sannsyn
ligvis eksistert et fergested over sundet en tid før det. På Sandfærhus ble det etter hvert eta
blert både gjestgiveri, skysskafferi og tingsted, og stedet fungerte også som mønstringsplass 
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Fram til 1823 skal overfarten ved Sandfærhus ha over 
slik at ble noe vest 

I forhold til det eksisterende vegnettet i området må en av elva ved elvemun-
ningen ha vært det mest gunstige etter elvebruddet. Her var det ved flo stillestående 
vann, og elva var seilbar helt opp til Eid om (Henriksen 2004: l 0). Elva har trolig gravd bort 
sporene etter middelalderens overfartssted ved elvemunningen, men det lå trolig nær Sand
færhus. V ærnesalmenningen, hvor husmennene på Værnes opp til 186011870 hadde båtene 
sine liggende, er foreslått som et eldre overfartssted (Leirfall 1968:287). En mulig handels
plass Værnes kan ha ligget i dette området (Berg 1995:88f). Værnesalmenningen, ca. 
500 m vest for Værnes gård, ble etter hvert innlemmet i gården Sandfærhus (Ibid: 88). Med 
flyttingen av overfartsstedet til elvemunningen ble ikke lenger Husby og Moksnes liggende 
ved et sentralt knutepunkt for ferdsel. Derimot må gården Værnes ha styrket sin posisjon. 

i -alder og 
Det synes å være bred enighet om at husebynavnet er relativt sent, og at flertallet av huseby
gårdene har hatt et eldre navn (Brink 2000:68ff med ref.). Resultatene av de arkeologiske 
undersøkelsene på Husby i 2003 og øvrige funn fra gården viser at det har vært kontinuer
lig gårds bosetning på terrassen ved Husby fra yngre bronsealder og inn i vikingtid. Også på 
Husby i Stjørdal må det ha funnet sted et navneskifte som følge av en funksjonsendring. 

Det var først tidlig i yngre jernalder at Husby-gården i Stjørdal fikk en særlig strategisk 
beliggenhet i dalføret. Idet lagunen ved den kystnære Husby ble omdannet til et forsumpet 
område i århundrene etter Kr.f., hemmet det en utvikling av sentrumsfunksjoner i eldre jern
alder. Bosetningssporene gir ikke grunnlag for å oppfatte gården som en sentral storgård i 
denne perioden. Det var andre gårder som lå langt bedre plassert i forhold til både landvegs
kommunikasjon, sjøen og elva i eldre jernalder. av dem var Værnes ved munningen av 
Stjørdalselva. Her påviste man spor etter boplassaktivitet fra ca. 200 f. Kr til 300 e.Kr. ved 
flateavdekkende undersøkelser i 1999 og 2000 (Haug 2004:5). Gårdene i nærheten av 
Kongshaugan sør for det gamle elveleiet lå også sentralt plassert ikke langt fra munningen 
av mens området rundt Berri, Vold og Hofstad peker seg ut som et eldre sentrum lenger 
opp i dalen (Petersen 1924:495). fikk en sentral posisjon i Stjørdalen først da elva 
slynget seg rolig forbi Husby og Moksnes og gjorde en permanent overfart i dette området 
mulig. Dette skjedde ved overgangen til yngre jernalder. Husby-gården i Stjørdal føyer seg 
dermed inn i rekken av husebygårder som lå strategisk plassert i forhold til viktige ferdsels
veger og gjerne ved kommunikasjonsknutepunkt (Steinnes 1955:67ff, Hallan 1956:258ff, 
Hyenstrand 1974:118, Larsson 1986:23ff). Det er naturlig å ta utgangspunkt i denne belig
genheten i den videre diskusjonen om gårdens funksjon. 

Den vanlige oppfatningen er at husebygårdene var kongelige veitslegårder, og at de fun
geite som administrative støttepunkter for en tidlig sentralmakt (Steinnes 1955, 
1974, Brink 2000, Westerdahl og Stylegar 2004, Crawford 2006). Skal gårdene ha fungert 

en slik bør de ha ligget ved viktige ferdselsknutepunkt i de respektive områdene. 
var imidlertid ikke Husby-gården den eneste gården som lå sentralt i forhold til 

kommunikasjon. Værnes og Berri var også storgårder med en sentral beliggenhet; om enn 
forskjellig. lå ved for ferdselen tillands. Værnes hadde en god havn og 
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kunne kontrollere ferdsel og elva den gang elva i sitt mens 
Berri ved lå gunstig til der vegen til vegen til den øvre delen 
av dalen. Gården hadde også den klart beste L''-'"~st'>'"'"'"'-'LVH sett ut i fra et tor·sv:::trsme:sslg 
synspunkt. 

Med i både funnmengde og antall særlig fra den nedre delen av 
Stjørdalen, har Kalle Sognnes argumentert for som senteret i Uttrøndelag i yngre 
jernalder (Sognnes 1988, 1998). Flere storgårder i den nedre delen av i vikingtid 
kan peke i retning av et sentrumsområde hvor flere gårder samarbeidet om sentrale funksjo
ner. En tidlig kongemakt med ønske om å etablere et støttepunkt i området tør ha valgt et 
utgangspunkt hvor et slikt system lett kunne kontrolleres. En kontroll av ferdselen på elva 
kunne best utøves ved Ved havna på Værnes kunne både lokale stormenn, 
tilreisende og ikke minst kongen selv legge til med skipene sine. Tilsvarende havnemulig
heter fantes ikke ved og hadde senter Husby, måtte han uansett ha passert 
Værnes hvis han kom sjøveien. For en tidlig sentralmakt må Værnes ha vært et opplagt valg 
hvis hensikten var administrasjon av området. 

Værnes er også den gården som skiller seg ut ved å ha flest fra yngre jernalder. 
Dette skyldes delvis at gravfeltet ble gjenstand for systematiske undersøkelser i perioden 
1940-42 da tyskerne anla flyplass her. Funnene levner likevel ingen tvil om at gården hadde 
en framskutt posisjon i vikingtid. I tillegg til importfunn fra De britiske øyer, finner vi også 
våpen av kvalitet samt hesteutstyr blant gravfunnene fra gården (Petersen 1943). V ær
nes (V arnes) nevnes første gang i Håkon den godes saga som sete for høvdingen Torberg, 
som sto for blotene i denne delen av Trøndelag på 900-tallet. Asbjørn Torbergsson til V ær
nes var ifølge Olav Tryggvasons saga en av høvdingene fra Uttrøndelag som ble tvunget til 
å la seg døpe under kongens gjestebud på Lade. På gården reises fylkeskirka i Stjordølafyl
ket i tidlig middelalder. Ett av de 8 skipreidene i Stjordølafylket som nevnes i Magnus 
Håkonssons testamente fra 1277, bar også navn etter gården (Dybdahl 1997 :228ff). En full
stendig oversikt over krongodset i Trøndelag får vi ikke før mot slutten av 1400-tallet og ut 

1500-tallet, og Stjordølafylket og Sparbyggjafylket er først tatt med i lensregnskapet fra 
1548 1956:244). Av dette regnskapet framgår det at Værnes utgjorde nesten halv-
parten av krongodset i Stjordølafylket på dette tidspunktet (Ibid:245). 

Ut fra disse kildene framstår Værnes som den gården i Stjørdalen som i sen viking
tid/tidlig middelalder hadde sentrale funksjoner på vegne av kongemakten. Fordi Husby lig
ger så nær Værnes virker det lite sannsynlig at Husby skal ha fungert som en kongelig admi
nistrasjonsgård samtidig.5 Sannsynligvis hadde Husby-gården i Stjørdal en annen funksjon. 
Den historiske Husby-gårdens og gravfeltets beliggenhet ved mælen like ved overfartsste
det kan antyde at denne lokaliseringen var bestemt ut i fra en eldre funksjon; en 
som ble til gården den gang elva hadde sitt forbi den. Så langt har det ikke vært 

ut i fra arkeologiske kilder å stadfeste at dette var den eksakte beliggenheten også for 
vikingtidens gård, selv om både arkeologiske og botaniske kilder antyder en slik lokalise
ring. Beliggenheten samt nærheten til Værnes det nærliggende å pri
mære funksjon opp mot ferdselen i området. Etter min synes Hallans tolkning 
somferdahus 1956:263ff) mest sannsynlig Husby-gården i 

Da elva endret løp år l 000, må av overfartsstedet nærmere elvemun-
ha til en omdirigering av trafikken tvers over dalen. Den tidligere trafikken over 

Eidom og Kongshaugan ble nå flyttet lenger vest. Det fikk store konsekvenser for Husby-
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gården, som lå nær det eldre ferdselssystemet (Henriksen 2004: Selv om vegen ved det 
nye overfartsstedet ved Værnes fortsatt passerte Husby, ble ikke gården det samme sentrale 
knutepunktet i dalføret. Flo og fjære virket sterkere inn ved elvemunningen enn ved det 
gamle overfartsstedet ved Husby. Dette må ha medført en del venting i forbindelse med 
overfarten, og forklarer oppkomsten av gjestgiveri og kroer ved Sandfærhus og Hus. Da 
overfartsstedet ble flyttet til Værnes, ble også ferdselen langs landevegen forent med sjø
vegen. Det er dermed vanskelig å se at Husby kan ha opprettholdt den samme posisjonen 
som tidligere etter at elva endret løp omkring år 1000. Selve «husebyfunksjonen» skal der
for sannsynligvis knyttes til beliggenheten gården hadde som overfartssted ved elvas løp 
gjennom yngre jernalder. Gården bør derfor ha fått benevnelsen Husby i tidsrommet 
6001700 - 1000, og antageligvis en stund før elvebruddet. En slik spesifikk funksjon ble 
neppe tillagt gården på et tidspunkt da elvebruddet ble sett som en nær forestående trussel. 
Det antyder et navnebytte før siste halvdel av 900-tallet. 

Avsluttende diskusjon 
Formålet med undersøkelsen av Husby i Stjørdal var å studere en husebygård ved å anvende 
tilgjengelige arkeologiske, botaniske og geologiske kilder i kombinasjon med topografiske 
studier. Resultatene viser at Husby-gården i Stjørdal etter all sannsynlighet fungerte som et 
ferdahus i vikingtid, og at det var denne funksjonen som trolig ga gården navn. I en videre 
diskusjon er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i Nils Hallans artikkel fra 1956 og de pre
missene han legger til grunn for sin teori om at husebygårdene i Trøndelag har tjent som fer
dahus eller gjestgiverigårder. 

Hallan var den første som kom med kritikk av Steinnes' teori, men hans synspunkter har 
likevel blitt viet lite oppmerksomhet i senere diskusjoner. I den siste omfattende oversikten 
over husebygårdene i Norden blir teorien hans nevnt, men uten at de viktigste momentene i 
argumentasjonen hans tas opp til diskusjon (Westerdahl og Stylegar 2004: 113 ). Hall ans kri
tikk var basert på egne studier av det eldste krongodset i Trøndelag, hvor andre gårder enn 
husebygårdene framsto som sentra i de ulike fylkene. Steinnes (1955: 182) hadde argumen
tert for en administrativ ordning med to husebygårder i hvert av fylkene i Uttrøndelag; to i 
Orkdølafylket, to i Gauldølafylket og to i Stjordølafylket. I Strinda var det imidlertid bare 
en, men her mente han at Lade kunne ha hatt tilsvarende funksjoner. Hallan (1956:257-258) 
framhevet gårdene Værnes i Stjørdal, Lade i Strinda, Melhus i Gauldal og Gryting i Orkdal 
som tidlige kongelige administrasjonsgårder i Uttrøndelag. Disse gårdene var alle kron
gods, sentra i sitt fylke, og på deres grunn ble fylkeskirkene reist i tidlig middelalder. Stein
nes (1955: 184) forklarte den tilsynelatende mangelen på huse bygårder i Inntrøndelag med 
at en eldre organisasjon med administrative gårder kunne ha gjort husebyorganisasjonen 
overflødig. Hallan (1956:256) påpekte at det ikke var husebygårdene i Uttrøndelag som 
svarte til inn trønderske storgårder som Alstadhaug, Mære, Sakshaug og Haug, men derimot 
storgårdene V æmes, Lade, Melhus og Gryting. 

Et annet viktig moment i Hallans argumentasjon var at mange av husebygårdene i 
Trøndelag ikke lå spesielt sentralt hvis de skulle ha fungert som administrative sentra i 
Steinnes' betydning av begrepet. Derimot lå alle sentralt plassert i forhold til ferdsel. Hallan 
hevdet derfor det var naturlig å tolke gårdene som ferdahus eller gjestgiverigårder 
(Ibid:263). En slik tolkning forklarte hvorfor noen husebygårder lå sentralt, mens andre lå 
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mer avsides. Han mente at husebybegrepet opprinnelig kunne ha hatt betydningen «gard 
med husrom for ferdafolk, gard som kan gje husly», men at benevnelsen huseby i visse 
områder, særlig i de sørlige delene av Norden, utviklet seg til å få en mer administrativ 
betydning. 

Hallans arbeid bærer preg av god kjennskap til lokale geografiske forhold i Trøndelag i 
motsetning til Steinnes' undersøkelse. Av de 8 husebygårdene i det gamle Trøndelag ligger 
flertallet utenfor det som må ha vært den mest sentrale bebyggelsen i yngre jernalder og 
middelalder. Dette gjelder spesielt Husby i Klæbu, Husby i Verdal og Husbyna i Skjølstad
marka i Stjørdal. Det er vanskelig å finne gode holdepunkter for at disse gårdene skal ha hatt 
administrative funksjoner på en slik måte Steinnes foreslo. Det er bare Husby-gården i 
Stjørdal som har ligget sentralt innenfor sitt fylke, men likevel framstår en tolkning som et 
ferdahus mest sannsynlig for denne gården. 

Steinnes utelukket også Husby-gården i Verdal som «ekte» fordi den lå «avsides og 
høgt» (Steinnes 1955:30). Denne gården lå ved Gamle Kongeveg over til Vådal i Sparbu, 
like ved et utmarksområde der ferdselen naturlig kan ha stoppet opp. Gravfeltet på Husby, 
som ligger langs vegen, forteller at her har ferdselen gått i lange tider. Gården har hatt 
samme beliggenhet som de øvrige husebygårdene i Trøndelag og bør derfor regnes med i 
gruppen av huse bygårder. Dermed får vi også en huse bygård i Verdølafylket i Inntrøndelag. 
Strindafylket har også bare en husebygård, ikke to, selv om Lade hadde sentrale funksjoner 
på vegne av konge eller jarl. Westerdahl og Stylegar (2004: 116f) uttrykker en oppfatning 
ikke ulik Ste inn es'. De to ser for seg et Trøndelag spekket med konfiskerte huse byer, hvor 
kongens lendmenn har sittet for å hemme utviklingen av regionale krefter som sto i opposi
sjon til den tidlige kongemakten. Jeg finner det vanskelig å se hvordan husebygårdene i 
Trøndelag kan ha fylt en slik rolle. 

Både i lys av resultatet av undersøkelsene på Husby i Stjørdal, samt beliggenheten til de 
øvrige husebygårdene i Trøndelag, må de primære funksjonene til disse gårdene ha vært 
knyttet til ferdsel. Husebygårdenes funksjon i Trøndelag synes dermed å avvike fra den 
rådende oppfatning om husebygårdenes rolle i Skandinavia og på Orknøyene. Forskningen 
har tradisjonelt vektlagt husebygårdenes sentraladministrative funksjoner (for en forsk
ningshistorisk oversikt, se f.eks Pettersson 2000). Ryghs forklaring av husebynavnet som 
«en Gaard, som er vel bebygget, med mange, gode eller prægtige Huse» (Rygh 1903: 11), 
kan ha passet på ulike typer gårder. Behovet for flere større hus må ha vært til stede både på 
gårder som fungerte som ferdahus og som administrative sentra. I Trøndelag fantes det 
allerede et system med sentralgårder i hvert fylke ved overgangen sen vikingtid/tidlig 
middelalder. Her kan derfor husebybetegnelsen ha fått betydningen «gard som kan hyse 
ferdafolk» (Hallan 1956:265). Hvorvidt oppkomsten av slike ferdahus i Trøndelag må sees 
som «krav lause resultat av ein reint lokal fram vokster» slik Hallan foreslo (Ibid:265), eller 
om konge eller jarl kan ha vært involvert i opprettelsen av dem, er en problemstilling som 
ligger utenfor denne artikkelens rammer. Dette kan være et utgangspunkt for videre studier 
av de trønderske husebygårdene. For framtidige studier av husebygårdene i Norden kan det 
synes fruktbart å åpne for at det bak benevnelsen huseby kan ligge gårder med ulike 
funksjoner. 

Undersøkelsen av Husby-gården i Stjørdal viser at denne gården etter all sannsynlighet 
har hatt navnet Husby før elvebruddet, dvs. senest på 900-tallet. Mange husebygårder i 
Trøndelag ligger nær Trondheim, langs veger som førte inn mot middelalderbyen. Denne 
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be11ggent1etE~n kan nuseiJV:Q:aJ·de~ne i områdene nær til 
middelalder. En av hm;ebyg<ird~ene rØJ1GI~lag som ferdahus innebærer at denne 

kan ha blitt tillagt F-,'-U'"''-''''-' fra behov. 

Takk til Thyra Solem, NTNU, Vitenskapsmuseet, for utføringen av de botaniske undersøkelsene på Husby, 

og for diskusjon om vegetasjonshistorien og til Harald Sveian, NGU, for diskusjoner om de geologiske 
endringsprosessene i Stjørdal og for nyttige innspill i forbindelse med skriving av artikkelen. 

Noter 
Steinnes har valgt å operere med 17 husebygårder nordenfjells da han utelukker Husby i Verdal og Husby i 
Kvæfjord, Troms fra sin oversikt (Steinnes 1955:29,31 ). Disse gårdene er tatt med her. Det totale antallet går
der ved navn Husby blir dermed 19 og ikke 17. Av dette følger at det også blir 8 husebygårder i de gamle trøn
delagsfylkene og ikke 7 som anført av Steinnes. 
I Stjørdal ligger det i dag to husebygårder; Husby like utenfor Stjørdal sentrum og Husbyna i Skjølstadmarka. 
Denne artikkelen omhandler førstnevnte husebygård. 
14C dateringer fra øvrige kokegroper i samme område har gitt følgende resultat: BC 765-41 O (BP 2460 ±55, T-
16947), BC 765-425 (BP 2475 ± 35, TUa-4552), BC 895-795 (BP 2670 ± 70, T-16948), BC 770-420 (BP 2480 
±50, T-16951 ), BC 790-405 (BP 2480 ± 95, T-16945). 
Tidsintervallet er kalkulert ut i fra daterte nivåer i torvsøylen, men med rimelig grad av sikkerhet. Steinar Gul
liksen ved Nasjonallaboratoriet for radiologisk datering, NTNU, har vært konsultert for diskusjon om og kali
brering av kalkulerte aldere. 
Begrepene kongsgård og administrativ kongsgård benyttes i denne artikkelen om gårder hvor kongen med sitt 
følge bodde i kortere eller lengre perioder, og hvor landskylden fra nærområdet ble samlet inn. Med utgangs
punkt i disse gårdene kunne en tidlig sentralmakt utøve kontroll over de omkringliggende områdene. 

in Estate or Guesthouse? 
Two main theories have been put forward concerning the function of the huseby-farms in 
Trøndelag. Whereas Asgaut Steinnes saw the farms as royal administrative centres, Nils 
Hallan regarded these farms as guesthouses. 

In 2003, archaeologists at NTNU, Museum of Natural and Archaeology, carried 
out extensive excavations at the farm Husby in Stjørdal, North Trøndelag. The primary aim 
was to pro vide an overview of the farm' s us ing a combination of both archaeo
logical, botanical and geologi ca] sources, thereby hoping to shed light on how and when the 
farm had functioned as a huseby-farm with specialized functions. 

In the Viking Age, Husby was situated el ose to the river. This location was a cen-
tral one, as the main road through the crossed the river between the two farms 
and Moksnes. Around AD l 000 however, the river changed its course, 
less favourable position in the Our investigations suggest that posi-
tion was closely tied to its location the river crossing, thereby indicating a date for the 
huseby name and function to the l Oth century at the la test. the of the 
farm Værnes as attested both archaeological and historical sources, makes an 
ti on of the m as a rather than an administrative centre the 
most one. 
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Samdal 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

av båtgraver 
og gammel praksis - en 

utgangspunkt i gravmaterialet 

Det er undersøkt et stort antall båtgraver fra forhistorisk tid i Norge og Nord- Europa (MUl
ler-Wille 1970:25ff). Bortsett fra noen få kjente begravelser i båter fra steinalderen er de tid
ligste båtgravene fra Sør-Skandinavia datert til romersk jernalder; et eksempel er Sluse
gård-gravfeltet på Bornholm hvor det er funnet mange begravelser i stokkebåter 
(Crumlin-Pedersen 1991). Fra folkevandringstid til og med vikingtid finner vi hovedtyng
den av båtgraver lenger nord, med tettest utbredelse i Øst-Sverige og langs kysten av Norge. 
Antall båtgraver øker sterkt i løpet av yngre jernalder; spesielt i vikingtid. I Norge alene er 
det funnet 170 båtgraver fra denne tidsperioden, med særlige konsentrasjoner i Vestfold, 
Rogaland og Sogn og Fjordane (Mulle-Wille 1970: 142ff; Solberg 2000:223; Røstad 
2003:39). 

Selv om det er undersøkt et stort antall båtgraver i Norge, har fokus i stor grad vært knyt
tet til båtgrav. En har i forbausende liten grad benyttet det store antallet undersøkte båtgra
ver til å belyse båtbyggerskikk, teknikk og bruksområder for mindre båter. I denne artikke
len vil jeg prøve å belyse årsaken til dette og peke mulig tilnærmingsmåter til materialet 
som kan gi et godt grunnlag for å kaste lys over spørsmål knyttet til jernalderens småbåter. 
Stikkord i denne sammenhengen vil være dokumentasjonsteknikker, vurdering av ramme
forhold samt bruk av ny teknologi ved graving av båtgraver. 

Utgangspunktet er de arkeologiske undersøkelsene av gravfeltet Gulli i Vestfold, hvor 
det bl.a. ble gravd ut 8 båt graver fra vikingtid. Ett av prosjektets mål var å frembringe et godt 
grunnlag for rekonstruksjon av båtene (Martens 2003; Gjerpe 2005). Det ble samtidig klart 
at det ikke var utarbeidet noen enkel norm for hvordan gravene skulle undersøkes, og bruk 
av ny teknologi krevde en utarbeidet strategi for hvordan datafangsten skulle gjennomføres 
for å kunne kvalitetssikre dokumentasjonsarbeidet. Det ble også klart at med et så stort 
materiale fikk vi en unik mulighet til å prøve ut flere ulike dokumentasjonsteknikker. 

Hovedfokuset er å belyse dokumentasjonsteknikker knyttet til båtgraver, der fragmenter 
av båten, hovedsakelig båtsaum, er bevart. Begrepet båtgrav benyttes om graver hvor det er 
funnet spor etter båter uavhengig av om båten som del av selve gravkonstruksjonen 
eller ikke (Røstad 2003:38). 

Det er foretatt faglige undersøkelser av båtgraver i godt over hundre år i Norge, samtidig fin
nes det tallrike eksempler mindre faglige «utgravninger» av båt- og skips graver fra tiden 

arkeologifaget var skikkelig etablert som egen disiplin her i landet. Den første båtgraven 
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her i landet 
dukke opp i 
\.JCViJLH-<UF, (l 

båt- og i 
Charlotte Blindheims undersøkelse 
ang i Vestfold og 1--l"''"""r.r-~.,h 
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l. A. 

1890:13). 

-A-

Gloppen i Sogn og Fjordane (fra Gustafson 

B. Detaljtegning av den minste færingen i Gokstadfunnet (fra Christensen 1959: plansje 1). 
C DetaUtegning av oselver (fra Christensen 1992:90). 
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graver fra 1950 til1957, mens to var undersøkt av Gustafson tidligere. Selv om det 
var dårlige bevaringsforhold og mange forstyrrelser feltene, ble hver nagle teg
net inn plantegning og gitt funnummer. På denne måten skulle en i prinsippet kunne utar
beide koordinater i tre dimensjoner for de fleste naglene i båtgravene. En videre rekonstruk
sjon av båtene ble ikke foretatt, fordi forstyrrelsene av materialet var så omfattende at dette 
ikke ville være hensiktsmessig (Ibid:95ff). 

Ved graving av en båtgrav i Tønsberg i 1988 (Ulriksen 1999) gikk en et skritt og 
det ble foretatt en utvidet dokumentasjon av båten. Båtsaum ble nivellert med to mål og 
naglene ble tegnet inn med riktig hellingsvinkel. Dette skjedde digital dokumentasjon 
hadde gjort sitt inntog i norsk arkeologi, men nivellering av to punkter på båtsaum og en 
nitid dokumentasjon av detaljer gjorde at man fikk et svært godt utgangspunkt for studier av 
båten. Grunnlagsmaterialet ble brukt i et forsøk på rekonstruksjon, der det ble å gjen
skape de manglende trekk ved båten gjennom å undersøke hvorvidt vikingtidens båtbyggere 
tok utgangspunkt i spesielle byggeregler i arbeidet (Ulriksen 1999:33). 

I den senere tid har det ved flere undersøkelser blitt anvendt digital dokumentasjon og 
bruk av totalstasjon eller satelittposisjonering (GPS) ved graving av båtgraver (Børsheim og 
Soltvedt 2002: 195; Rundberget 2003:4ff; Sørheim 2004:8 ff). Samtidig er det åpenbart at 
bruken av ny teknologi er i en innkjøringsfase, og at en presisering av krav til utstyr og 
metoder er nødvendig for å oppnå et akseptabelt resultat (Børsheim og Soltvedt 2002:21; 
Rundberget 2003:5). 

Hvorfor så av «begrenset» materiale? 
Det er legitimt å spørre hvorfor en skal ( over)dokumentere båt graver der kun rustne jern
nagler er bevart, når det er funnet flere småbåter som er meget godt bevart og som har gitt mye 
informasjon om detaljer og byggeskikk (Shetelig 1928:51; Shetelig og Johannessen 1929; 
Arbman 1940; Nylen og Schonback 1994:5 De mest kjente eksemplene i så måte er nok 
småbåtene fra Gokstad som Nicolay Nicolaysen gravde ut i 1880. Der ble det funnet rester 
etter tre småbåter som var 9, 7 5, 8,00 og 6,60 m lange; to av båtene er restaurert og en er rekon
struert (Nicolaysenl882 [2003]; Johannessen 1940:125; Christensen 1959:57). 

En åpenbar grunn til å dokumentere båtene så detaljert er at de funnene som er gjort, 
viser at det både er stor variasjon i båtene over men også innenfor en region fra samme 
tidsrom (Christensen 1992: 14ff.). De tre småbåtene fra Gokstad er et godt eksempel; her 
finnes ulike tekniske detaljer på stevnløsninger og dimensjonering (Christensen 1959:57ff). 
Samtidig viser undersøkelsen av båtgravene på Gullifeltet også stor variasjon når det gjel
der fra båt til båt (Samda12005: 105). Uten en nøyaktig grunnlagsdokumentasjon av 
bevarte rester er det ikke å utlede nok detaljinformasjon om båtenes oppbygging og 
konstruksjonsdetaljer. 

Båtbygging har fram til i dag vært et levende håndverk i Norge, som i stor grad har byg
get på overføring av kunnskap gjennom læring fra generasjon til generasjon (Christensen 
1992:24; Planke 2001). Selv i nyere tid finnes det lokal og regional båtbyggerskikk med for
skjellige tekniske løsninger; tilpasset lokale forhold og smak. Vi finner de tradisjonelle øst
landsbåtene, nordnorsk båttradisjon og den vestlandske båttypen med oselveren som den 
mest kjente (Virkesdal 1979:2ff; Christensen 1992:28). Ved flere av disse båttypene er 
alderdommelige trekk bevart (Christensen 1992:29, fig.l). 
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H.UUH•CH'-L<fJ'-''H rundt båtbygging vært holdt grunn av konkurranse 
båtbyggerne og som et resultat av dette har det i liten grad vært skrevet lærebøker 
om emnet i Samtidig har man innenfor arkeologien i stor grad benyttet seg av de 
e>tn.n.rrr<:lt''"~-''"" kildene for å forstå og nytolke båtfunnene (Planke 2001: 162); en tradisjon som 
har vært brukt siden slutten av 1800-tallet (Gustafson 1890). Det finnes i dag en rekke regio
nale, lokale og individuelle løsninger når det gjelder småbåter. Hver enkelt båt bygges med 
en bestemt bruksmåte for øye, slik at hver enkelt båt er individuell. Det at eierens 
behov kan leses ut fra båten. Man vet imidlertid lite om hvordan dette var i forhistorien, så 
detaljerte undersøkelser av båtgraver vil kunne gi verdifulle grunnlagsdata (Gjerpe 
2005: Gjennom nøyaktig dokumentasjon kan en få detaljkunnskap som gjør det mulig 
å rekonstruere båten. Slutningene basert vil være et viktig korrektiv til 
bruken av kilder og begrense faren for ringslutninger (Johannessen 1928:65; 
Ulriksen 

li'ø:u·'"l<;~,o til 

Det er et misforhold mellom antall båtgraver som er og antall båter som er 
forsøkt rekonstruert. Det er flere grunner til dette. Stikkord er bevaringstilstand, ressurs
bruk, fokus gravgods samt En hovedårsak er hvordan man har 
vurdert rammene for den enkelte arkeologiske undersøkelse. Jeg mener at når mange 
utgravninger av båtgraver ikke gir det forventede resultat, skyldes det manglende klm·leg
ging av rammeforhold som er avgjørende for metodevalg og ressursbruk. Dette gjelder både 
i forkant av og undervegs i undersøkelsen. En annen medvirkende årsak er det teknologiske 
aspektet, der grad av og tidsbruk ikke har vært hensiktsmessig ved rekonstruk
sjon av båt. 

Vurdering av båtgravens kontekst 
At båtsaumen ligger relativt uforstyrret er en premiss for en vellykket rekonstruksjon av 
båten. Små i saumen gir verdifull om båtens konstruksjon, og det er 
essensielt å få saumens plassering. Ideelle forhold for en vellykket doku-
mentasjon vil da være en båt plassert dypt ned i undergrunn, godt støttet opp i 
ytterkant og fylt med kompakt homogen masse. Selv om treverket råtner opp, ligger båtsau-
men rekke i sanden med minimal forskyvning (Christensen 1992:16; Myhre 1975: 
fig.2). Avvik i forhold til dette som plassering i steinrik (Rundberget 2003), med 
~c~•ur--·~·~·""'h (Gjerpe 2005:28, se fig støtte (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 

anleggelse av nye gra-
nlt7\,uln.a eller gir i materialet 1974; Blindheim og 

erdahl-Larsen 1995:99; Gjerpe 2005). Gravskikk (kremasjon) og naturlige prosesser Uord-
telehiv og bevaringsforhold) kan redusere muligheten for et brukbart resultat 

ved en ··plrr>rlC't1·11 

En åpenbar ulempe er at man i mange tilfeller har begrensede muligheter til å planlegge, 
fordi det ikke finnes tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon tilgjengelig ved oppstart av under
søkelsen. Dette materialiserer seg når en bokstavelig talt står med begge beina i graven, og 
det blir nødvendig å ta løpende avgjørelser undervegs i vurdering av utgravningsmetoder. 
Dette kan man bare gjøre hvis man har tatt høyde for ulike funnsituasjoner slik at ad hoc løs-
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Fig. 2. Båtgraver med ulik grad av bevaring. Gulli I var satt ned i sandholdig tilnærmet 
steinfri undergrunn, og er siden fylt opp med et kompakt sandlag. Gulli Il var fylt opp med 
stein og skåret av en senere fotgrØft. 

ninger kan unngås. Ad hoc løsninger kan vise seg verdiløse eller i beste fall gi ekstremt mye 
merarbeid ved bearbeiding av materialet (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995:95). 

Når det er sagt, er det mye som kan avklares på et tidlig tidspunkt. Gjennom arkeologisk 
registrering og forundersøkelser kan man innhente mye informasjon om lokaliteten ved 
bruk av sjakting eller regulær flateavdekking. Gravenes utbredelse, funn av båtsaum, grav
fyll, undergrunnen i området samt grad av forstyrrelser vil være viktig informasjon i det 
avsluttende arbeidet. Bruk av georadar, metallsøk og flyfoto kan også gi informasjon om 
eventuelle båtgraver, og utgravingen kan tilpasses etter dette (Martens 2003). 

Ressursbruk 
For å få en god grunnlagsdokumentasjon ved undersøkelse av båtgraver er det viktig å 
erkjenne at ting tar tid, og at det setter krav til dokumentasjonsutstyr og utgravnings
mannskap. Dette er det viktig å inkludere i planleggingsfasen. På Gulli ble det i gjennom
snitt brukt ca. 6 ukeverk på utgravning av den minste båttypen på omlag 5 m og 8 ukeverk 
på den største på ca. 7 m. Dette inkluderer ikke innmåling. Båtgravene ga et representativt 
bilde av de funnkontekster som kan opptre ved graving av båtgrav. Her var det både forstyr
ret/uforstyrret kontekst, gode/dårlige bevaringsforhold og varierende mengde gravgods. 

Selv om det ble prøvd ut nye metoder på de ulike båtgravene med økt tidsbruk som resul
tat, ble vi etter hvert rutinert i graving av båt. Derfor er det verdt å se disse ukeverkene som 
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Fig. 3. Fra venstre: Båtekspertisen i arbeid. Arne Emil Christensen, Svein Erik Øya og Knut 
Paasche gir veiledning og råd i felten. Formgraving av båtgrav Gulli IV med bruk av profiler. 
Kassegraving av båtgrav Gulli VI med profiler per 20 cm. 

minimumstall ved planlegging av en undersøkelse. I tillegg til å skaffe godt erfarne arkeo
loger, er det vel så viktig å etablere kontakt med ekspertise på fagfeltet båt. Råd og vurde
ringer herfra vil være til stor hjelp i en utgravningssituasjon. Ved undersøkelsen av båtgra
vene på Gulli etablerte vi et samarbeid med ekspertise på Vikingsskipshuset ved KHM. Råd 
og tips om ulike dokumentasjonsteknikker, aktuelle problemstillinger innenfor båtfaget, 
generell båtkunnskap samt befaring og veiledning i felt var av uvurderlig nytte. 

Ved dokumentasjon av båtgrav er det essensielt å få posisjonert båtsaum og funndetaljer 
på en nøyaktig og effektiv måte. Bruk av totalstasjon som elektronisk måler horisontale og 
vertikale verdier er et minimumskrav i dette dokumentasjonsarbeidet (Samdal 2005:21). 
Det er vel verd å poengtere at innmålingsutstyret må være tilstede under hele prosessen, 
fordi en «skippertaksmålingsmentalitet» fungerer særdeles dårlig ved slike undersøkelser. 
(Fig. 3). 

Dokumentasjonsteknikker brukt på Gulli 
I forkant av undersøkelsen ble det tatt flyfoto av feltet ved flere anledninger (1985 og 1987), 
og både fotgrøfter og båtgraver kom meget godt frem. Ved de arkeologiske registreringene 
ble det i tillegg til sjakting med maskin også brukt metallsøker (Jes Martens pers med; 
Gjerpe 2005). Fra starten av utgravningen brukte man også georadar, og det ble foretatt 
magnetismemålinger for å prøve å kartlegge utbredelsen av gravene i plan og dybde (Gjerpe 
og Samdal 2005 : 160). Selv om forarbeidet var godt, kom det en del overraskelser under
vegs. Det ble bl. a. funnet langt flere båtgraver enn det vi hadde trodd (8 mot 2-3). Bevar
ingsforholdene for båtsaum og gravgods var også vesentlig bedre enn forventet. (Tabell 1). 

Datafangst 
For å få god kvalitet på primærdokumentasjonen av gravene benyttet vi en Lei ca TCA 1105 
totalstasjon med fjernstyring i innmålingsarbeidet (Samdal2005:21). Dette er et instrument 
som ved hjelp av laser måler inn og kalkulerer horisontale og vertikale verdier med en meget 
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Tabell l. Tabell med data om småbåtene som ble ,"M'lnv·~/1>'/' 

Samdal 2005:111. 

Båt Type Datering Nagle Lengde lengde Bredde 
Spiker (nagle) (nedskj) (nagle) 

Gulli l Seksæring 850-950 311/66 6,40m. 6.80m. 1,50m. 

Gulli 11 Færing 700-800 165/33 5,30m. 1.18m. 

Gulli Ill Stokke båt 850-925 3,54m. 

Gulli IV Færing 850-1050 180/151 5,70m. 6,30m. 1.26m. 

Gulli V Færing 875-925 194/190 5.40m. 6,14m. 1.20m. 

Gulli VI Seksæring 850-900 238/150 6,80m 7,20m. l ,40m 

Gulli VIl Færing 800-1050 243/148 4.90m 5,20m. 1,20m 

Gulli VIll 77/84 

gravfeltet på Gulli. 

Bredde Dybde Dybde Dybde 
(nedskj) (nagle) (nedskj) (mark) 

1.90m 0.4lm 0,45m. 0,70m 

0.35m. 0,40m 0,70m. 

0.65m. 0, 15m. 0,45m. 

1,50m 0.38m 0,40m 0,75m. 

1,70m. 0.40m. 0,55m 0.90m 

2.00m. 0.60m 0.70m. l.lOm. 

l ,30m. 0,43m. 0.45m. 0.95m 

høy grad av nøyaktighet(± 2mm 1800 meter). Instrumentet opereres av en person, og det 
kan brukes av alt feltpersonell etter en kort opplæring. Måledata lagres digitalt, og kan 
enkelt overføres til PC for videre bearbeiding i egnede programmer som konstruksjon 
(AutoCad, Fieldlink), geografiske informasjonssystemer (GIS) og egnede modellerings
program. Fordi en gjennom denne teknologien får nøyaktige data presentert i plan og 3D 
med et minimum av tidstap, blir det også et viktig beslutningsverktøy undervegs i utgrav
ningsprosessen. Dette kan veie opp for mye av den usikkerheten som heftet med utgra
vingen, og ressurser og metoder kan justeres slik at resultatet blir optimalt i forhold til 
båtens tilstand. 

Teknisk sett er det ingen i veien for å bruke plantegninger og ordinær 
båtsaum som utgangspunkt for rekonstruksjon av båtene. Fortsatt kan 
mange utgravde båter bearbeides ytterligere, men det er meget tidkrevende å beregne og 
digitalisere datatilfanget i ettertid. Nøyaktigheten vil også i mange tilfeller være for 
med denne teknikken og 1995:95; Sørensen 2001: 185). 
planlegge en utgraving av med denne metoden i vil generere mye mP·ro::>r"h"'' 

spesielt i etterarbeidsfasen. En vil miste mye av den oversikten en 
bruk av totalstasjon. 

Ut fra det som er sagt om rammeforhold og Km1teJk..st, vil jeg lansere to nivåer for dokumen-
av båtsaum ved av 

Utvidet dokumentasjon: 
'-'""'"tuu.1:;vc for denne dokumentasjons graden vil være gode rammeforhold/kontekst som 
skissert over. Det er med to per båtsaum for å kunne dokumen-
tere beliggenhet og Mål taes akseendene, og en struktur 
målingen utarbeides slik at det er klart hvilken veg båtsaumen Ta Vl'-•JVl.UI-''~1 

konsekvent første mål ved hodeenden saumen. Data lagres Gammel 
av in situ for å få o.l og nivellering blir nnt7\ri,TPnrll 
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• Begrenset dokumentasjon: 
Grunnlaget for dokumentasjonsgraden vil være dårlige rammeforhold/kontekst som 
beskrevet over. En nøyer seg med ett innmålingspunkt som plasseres sentralt per båt
saum, mens innmåling av detaljer som tjærestriper og øvrige gravfunn utføres som 

Samtidig er det nødvendig å påpeke at det er viktig å starte med utvidet dokumentasjon før 
en er sikker på båtens tilstand. Det er f. eks. mulig å rekonstruere båten ved hjelp av speiling 
selv om den ene halvdelen (tverr eller langs) er ødelagt, fordi småbåtkonstruksjonen i 
vikingtid er rimelig symmetrisk i stilen (Christensen pers med). Det er derfor viktig å vite at 
det finnes flere tilnærmingsmåter ved rekonstruksjon av båtene. En tar utgangspunkt i prin
sipielle byggeregler og forsøker å definere de manglende/ukjente delene. Kjenner en f. eks. 
den totale lengden på kjølen, kan en regne ut lengden på stevnene (se Ulriksen 1999:33ff). 
Fordi båtene kan rekonstrueres ut fra deler av båten, er det viktig at disse blir utfyllende 
dokumentert. En full dokumentasjon bør gjennomføres til man er sikker på at konteksten 
holder mål. 

Grave teknikk 
Vi prøvde ut flere ulike gravetekniske metoder på Gullifeltet. Hvordan burde vi frilegge båt
graven? Hvor mange og hvilke hjelpeprofiler ga mest informasjon? Vi erfarte at alle teknik
kene hadde sine fordeler og ulemper både med tanke på tidsbruk, praktisk gjennomførbar
het og nytteverdi ut fra klart formulerte problemstillinger. 

Ved frilegging av båtgraver er den vanligste benyttede metoden å formgrave graven i 
flate, gjerne kombinert med vekslende antall profiler på tvers av båtens lengderetning (se 
eks. Evans 1980: l 02; Farbregd 197 4; Sørheim 2004:9). På Gull i ble det formgravd flere 
båter med ulik mengde tverr- og lengdeprofiler for dokumentasjon av stratigrafi og uttak av 
prøver. Måten dette ble gjort på var å grave de stratigrafiske lagene i båten uten å forstyrre 
andre lag eller sterilen i nedgravningskanten. Etter fjerning av et lag fortsatte vi på samme 
måte til vi nådde båtsaumen. Deretter fulgte vi dem i båtens utstrekning (Samdal 
2005: 19, l 05). På denne måten var det lett å følge båtens form og holde den separat fra 
undergrunnen. Fordi undergrunnen var homogen var det forholdsvis enkelt å få kontroll på 
båtgravenes fulle utstrekning i plan. Det å få kontroll på båtens utstrekning før gravingen 
starter, er en stor fordel, men det er dessverre unntaket fremfor regelen på grunn av forstyr
relser og plyndring (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995). 

Fordelene med formgraving er at man får god oversikt over båt, detaljer i flate og grav
gods undervegs i utgravningsprosessen. Arbeidsforholdene blir gode, graven blir «fotogen» 
og det er mulig å måle inn båtsaum og nedgravning på en enkel måte. Samtidig er ressurs
bruken begrenset med tanke på tid og mannskap. Antall og plassering av profiler er 
avhengig av undergrunn og problemsstilling ved den enkelte undersøkelse. Ved få eller 
ingen tverrprofiler risikerer man å gå glipp av detaljer om fyllskifter, som i sin tur gir tap av 
informasjon om detaljerte data knyttet til innved, kjøl og bordganger. Oppretting av langs
gående profil i gravene ble også innledningsvis prøvd på Gulli for å kunne påvise fyllskifter 
i båtene (Samdal2005: 105). Denne profil typen ble imidlertid ikke brukt videre på grunn av 
dårlige arbeidsforhold og løs sand/utrasing. 

En annen metode som ble prøvd ut på Gulli, i samråd med arkeologer fra KHM, var kas
segraving med en profil per 20 cm gjennom hele båten. Kunne man på denne måten påvise 
innved eller andre byggtekniske elementer utover saumen i båtene? Graven ble gravd iver-
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tikale bolker med snitt ved hver 20 cm. Først ble fyllmassen innenfor de smale tverr
liggende stripene. Vi fulgte formen på den opprinnelige nedgravningen fordi det gjorde det 
lettere å forutse hvor neste nagle ville dukke opp. For å få en god profil, ble undergrunnen 
spadd vekk slik at vi fikk loddrette flater som strakte seg utover selve nedgravningen, både 
mot bunnen og mot sidene (Ibid: 114 se figur 3). Metoden ga gode resultater; vi fikk 
meget god kontroll på fyllskiftene og vi kunne påvise rester og detaljer knyttet til bordgang 
og kjøl. 

Imidlertid ble det brukt mer ressurser ved denne metoden på tegning av profiler hver 
20 cm, flytting av masse, foto og innmåling. En annen ulempe var at oversikten og det prak
tiske arbeid i flaten ble mindre gunstig ved funn av gravgods og båtdetaljer i båtens lengde
retning. Båtgraven fremstår ferdig utgravd også som betraktelig mindre fotogen, og nivel
lering av nedgravningens opprinnelige form er ikke mulig ved denne utgravningsmetoden. 

Det ble foretatt ulike former for prøvetaking i båtgravene på Gulli. Mineralisert treverk som 
ble funnet i tilknytning til båtsaum ble vedartsbestemt. Det ble blant annet sett på treverk 
knyttet til båtkonstruksjonen samt treverk knyttet til reparasjoner i båtene for å påvise even
tuell bruk av ulike tretyper her. Det var ikke aktuelt å utføre dendrokronologiske prøver 
fordi treverkets tilstand var for dårlig. Dateringene ble hovedsakelig gjort ut fra gravgodset 
og ikke 14C dateringer fordi det er så store standardavvik i prøver fra vikingtid. Vi forsøkte 
også i utvalgte kontekster å påvise treverk i gravene. En blanding av saltsyre og kalium
rodanat ble sprayet på profilene (Olsen 1968: 169ff). Disse stoffene reagerer med ionene 
som blir igjen når treverk råtner, og danner et rødt fargestoff som viser et avtrykk av trever
kets form i profilen. Forsøket gav ikke resultater i vårt tilfelle, noe som kanskje kan forkla
res med undergrunnsforholdene i området (høyt jerninnhold og dårlige bevaringsforhold for 
treverk). Vi forsøkte også å ta algeprøver fra den godt bevarte båtgraven Gulli V, for å prøve 
å bestemme om båten hadde vært brukt i saltvann. Det ble imidlertid ikke funnet alger i til
knytning til denne båten. 

Båt og gravgods 
Erfaringsmessig ser en at gravgodset i mange tilfeller er blitt prioritert ved graving av båt
grav. Store preparater vil gjerne ødelegge mye av grunnlaget for en vellykket dokumenta
sjon av selve båten, fordi funnene i all hovedsak ligger nede mot bunn av båten. Preparat 
herfra må minimaliseres og taes ut på en skånsom måte. Uttaksområdet for preparat og lig
nende kan georefereres slik at eventuelle nagler i preparatet kan posisjoneres i ettertid. Erfa
ringsmessig er dette en meget tidkrevende prosess og vanskelig å gjennomføre med tilfreds
stillende resultat. Man må tidlig avklare om båt eller gravgods skal prioriteres. Det må sees 
i sammenheng med rammeforholdene og den dokumentasjonsgraden man velger. 
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Fig. 4. Bruk av 3D-verktØy i en analysesituasjon (fra Samdal 2005:128). 
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Båtgraver og bruk av GIS 
Bruk av geografiske informasjonssystem (GIS) er meget hensiktsmessig ved graving av båt
graver med det massemateriale de inkluderer. GIS kan defineres som databaser laget for 
samling, oppbevaring, analyse og presentasjon av objekter der geografisk plassering er en 
viktig karakteristikk eller avgjørende for analysen (Samdal2004:37). På Gulli er hver enkel 
båtsaum målt inn med en unik ID (funnnummer), og man kan derfor enkelt knytte dem til 
ulike databaser gjennom GIS program som ES Ris Are View eller ArcGis. En kan analysere 
materialet i databaser, og senere visualisere resultatet via kart. Fra dette er det et kort sprang 
til publiseringsklare illustrasjoner og oversikter/tolkninger (Sam dal 2005: l 08ff, 125ff). 
Analyser av materialet som før var meget tidkrevende og uoversiktelig, er nå betraktelig let
tere å gjennomføre, men samtidig stiller verktøyet krav til at datafangsten er gjort på en 
enhetlig og strukturert måte, slik at relevante detaljer vedrørende båt og gravgods fanges 
opp av databaseoppsettet. 

Ut fra valg av dokumentasjonsverktøy ble det mulig å analysere konstruksjonsdetaljer i 
båtmaterialet på Gulli på en effektiv måte. Det ble blant annet påvist flere ulike stevnløs
ninger, plassering av skaringer og band samt mange reparasjoner på båtene. Ved å se på 
lengden av de enkelte båtnaglene og båtspikrene opp mot plassering i båten, ble det også 
mulig å skille ut grupper av båtsaum knyttet til funksjon. Det ble enkelt å skille mellom båt
spiker brukt i stevnene (lange) og ved reparasjoner (korte), men også mellom båtnagler 
knyttet til bordganger, skaringer og innved (Samdal2005:108ff). (Fig. 4). 

Rekonstruksjon 
Innmålinger av båt og gravgods som er utført med totalstasjon lagres i et digitalt format, og 
dette gjør det enkelt å overføre innmålingsdata til annen relevant programvare som f. eks. 
3D-modelleringsprogram. Vi overførte mål på båtsaumen til 3D-programmet Rhinoceros. 
Innmålingsdata ble konvertert slik at saum med ett innmålingspunkt ble overført som punkt 
og saum med to innmålingspunkt ble overført som en sylinder til 3D-programmet. Dette ble 
«byggesteinene» i den videre modelleringen av båtene i programmet og dannet utgangs
punkt for utarbeidelse av naglelinjer/bordganger, skaringer, kjøl og stevner. Slik kunne man 
utlede viktige data vedrørende båtens konstruksjon (Fig. 4 ). 

Men det er grunn til å påpeke at dette kun blir en visuell modell som bygger på grunn
lagsmaterialet fra selve utgravningen. Selv ved de beste bevaringsforhold er båtsaumen blitt 
utsatt for noe forskyvning og deformasjon gjennom tele, trykk og nedbrytningsprosesser 
som har ført til at materialet er blitt utsatt for vridning og kommet ut av posisjon. For å 
kunne rekonstruere båten eksakt må man ta høyde for dette. Vi besluttet å prøve å tegne ut 
en båt (Gulli V) fra gravfeltet; en første skisse som viste hvordan en av disse båtene kunne 
ha sett ut. Arbeidet ble utført av Arne Emil Christensen og Knut Paasche. I tillegg til sin 
gode kjennskap til referansemateriale, ikke minst Gokstadbåtene, var grunnlagsmaterialet 
plantegninger, lengdesnitt og tverrsnitt av båten utledet fra 3D programmet i målestokk 
l: l O. Samtidig hadde man tilgang til modellen i 3D (på PC), slik at detaljer kunne studeres 
nærmere her (Ibid: 127). 

Neste skritt i rekonstruksjonsprosessen vil være at en etter mer nøyaktige studier over 
noe lenger tid, bygger en modell av båten i småskala for å kunne korrigere konstruksjonsde
taljer opp mot tegningene (Sørensen 200 l: 192, 200). En ny uttegning/oppmåling av båten 
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Fig. 5. Foreløpig rekonstruksjon av Gulli V Utført av Arne Emil Christensen og Knut Paasche 
(fra Samdal 2005:126). 

på grunnlag av en slik modell, vil kunne gi et realistisk bilde av båten slik den så ut da den 
var i bruk. (Fig.5). 

Konklusjon 
Ett av BIS-prosjektets mål var å undersøke og dokumentere båtene i gravene på en slik måte 
at de kunne rekonstrueres. Båtene på Gulli var i utgangspunktet i dårlig forfatning. Stort sett 
var det bare saumen som var bevart med noen rester av mineralisert treverk. Enkelte steder 
lå det noen sorte tynne striper i sanden mellom naglene. Dette var rester etter sisnora den 
tjærede tråden som ligger mellom bordgangene- for å hindre lekkasje. Andre steder så man 
rester etter konstruksjonsdetaljer som kjølløsning og bandplassering. Dette kunne arte seg 
som mørke fyllskifter i profilene eller som marginale endringer i sandens konsistens. 

En grundig dokumentasjon av alle disse små detaljene som kan komme for dagen ved 
undersøkelse av en båtgrav, vil kunne gi verdifull informasjon og bidra med ny kunnskap 
om småbåter fra yngre jernalder. Dokumentasjonsmetodene som er presentert i denne artik
kelen har nettopp rekonstruksjon av båtene som mål. Dokumentasjonsarbeidet legger 
føringer for bearbeidingen av materialet i ettertid, og det er derfor viktig å ha en enhetlig 
praksis på datafangsten i felt. Samtidig er det viktig å ta hensyn til rammene man opererer 
innenfor slik at en stiller godt rustet i forkant av undersøkelsen. Dette, sammen med god 
dokumentasjonsteknologi, vil kunne gi kontinuerlig oppdatert informasjon i plan og 3D 
samt gi løsningsalternativer ved endrede premisser for gravingen. 
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Som forskningshistorien viser er det viktig å vite hva man graver, men det er også viktig 
å dokumentere det man finner på en god måte; også det man ikke umiddelbart ser viktig
heten av. Fokuset med undersøkelser av båtgraver har tidligere ofte vært på grav og ikke på 
båt. Det er derfor, med få unntak, ikke foretatt videre forskning på båtene. Ved å benytte ny 
teknologi og planene som er skissert her vil man på en tilfredsstillende måte kunne doku
mentere viktige data som kan bidra til ny kunnskap om småbåter fra yngre jernalder. 

Summary: 
Documentation of Boat Graves. 
New technology and old practice - a metW)(J.()IO!~Ic:al <.:l·nn·ro~al'h the grave 
material from Gulli in Vestfold. 

The paper points out the discrepancy between the large number of excavated boat graves in 
Norway, and the few conclusions so far achieved in the knowledge of boat building tech
niques and the use of small er boats in the Iron Age. Unsatisfactory preservation conditions 
and complex context situations, plus resource-demanding documentation tech
niques/technology are the reasons for this. These difficulties often res ult in deficient collec
tions of basic facts, too scanty for detail studies or reconstructions. 
The paper's point of departure is the archaeological examination of the grave field at Gulli 
in Vestfold, where, among other finds, 8 Viking Age boat graves were excavated. Experi
ences during this excavation show ed that the time was ripe for focusing on the methods hith
erto employed for documentation of boats in graves. Accordingly, approach and documen
tation procedures were revised and new technology employed; as a result, old questions 
could now be answered. A systematic evaluation of contextual fram es, combined with bet
ter adjusted documentation technology should in the future give new information on Viking 
Age boats, and also to a great ex tent increase the efficiency of the actual field work. It will 
be important to clarify the situation in advance, and determine the condition of the boats as 
earl y as possible. Insight in to the possible information value will determine the premises for 
further documentation. The employment of efficient and precise tools for determining posi
tion and total situation, and also precisely defined routines in documentation and post-exca
vation work are necessary when documenting boat graves, in order to reach exact and com
parable results. The riv et positions were documented us ing Lei ca TCA 1105 instrument. 
The data were processed using the 3-D program Rhinoceros. 

102 



Litteratur: 
Arbman, H. 1940: Der Årby-Fund. Acta Archaeologica XI, pp.41-l 02. 
Arbman, H. 1980: Båtgravama i Vende!. Vendeltid, Historia i fickformat, pp.19-30. Statens historiska 

museum. Stockholm. 
Arne, T.J. 1934: Das Bootgrdberfeld von Tuna in Alsike, Up p land. Stockholm. 
Arwidson, G. 1980: Båtgravarna i Valsgjarde. Vendeltid, Historia ifickformat, pp. 45-64. Statens historiska 

museum. Stockholm. 
Blindheim, C. og Heyerdahl-Larsen, B. 1995: Kaupangfunnene bind Il. Gravplassene i Bikjholber

gene/Lamøya Undersøkelsene 1950-1957 Del A. Gravskikk. Norske Oldfunn XVI. Oslo. 
Børsheim, R. L. og Soltvedt, E-C. 2002: Gausel- utgravningene 1997-2000. AmS-Varia 39. Arkeologisk 

museum i Stavanger. 
Christensen, A.E. 1959: Færingen fra Gokstad. Viking Bind XXliJ, pp. 57-68. Oslo. 
Christensen, A.E. 1992: Gamle norske trebåter. Bevaring og vedlikehold. Norske båter-Bind VI. Oslo. 
Crumlin-Pedersen, O. 1991: Bådgrave og gravbåde på Slusegård. S.A. Andersen, B.Lund og O. Crumlin-

Pedersen (red): Slusegårdgravpladsen 111. Gravformer og gravskikke. Bådgravene, pp. 93-266. Jysk 
Arkæologisk Selskabs Skrifter XIV/3. Århus. 

Evans, A. 1980: Båt graven i Sutton Hoo. Vendeltid, Historia i .fickformat, pp. 80-106. Statens historiska 
museum. Stockholm. 

Farbregd, O. 1974: To nordtrønderske båtgraver. Rapport. Arkeologisk serie. Det KGL. Norske Videnska
bers Selskab, Museet. Trondheim. 

Gjerpe, L. E. 2005: Gravfeltet på Gulli. El8-prosjektet Vestfold Bind l. Varia 60. Kulturhistorisk Museum, 
Universitetet i Oslo. 

Green, C. 1988: s~ttton Hoo. The excavation ofa royal ship-burial. London. 
Grieg, S. 1932: Gravpladsene i lille Guldkronen og paa Berg. Oldtiden. Tidsskriftfor Norsk forhistorie bind 

X, pp.l-58. Oslo. 
Gustafson, G. 1890: En baadgrav fra vikingetiden. Bergens Museums Aarsberetning, pp.l-13. Bergen. 
Johannessen, Fr. 1928: Båtene i Kvalsundfunnet. J. Bøe (red.): Det femte nordiske arkeologimøte. Bergen 

6the-9de juli 1927. Bergen Museums Aarbok p p. 57-66. Bergen. 
Johannessen, Fr. 1940: Båtene fra Gokstadskibet. Viking. Bind IV, pp.125-130. Oslo. 
Martens, J. 2003: Prosjektplan. Arkeologiske undersøkelser av automatisk fredete kulturminner (boset

ningsspor, dyrkningsspor, hul veier, gravhauger, gravfelt og steinalderboplasser). Reguleringsplan for ny 
motorveg E 18 Kopstad-Gulli, Tønsberg og Re kommuner. Topografisk arkiv, KHM, Oslo. 

Muller-Wille, M. 1970: Bestattung im Boot. Studien zu einer nordeuropdischen Grabsitte. OFF A. Berichte 
und Mitteilungen Band 25/26. Neumiinster. 

Myhre, B. 1975 Nye båtgraver på Vestlandet. Arkeo, pp. 19-23. Bergen. 
Nicolaysen, N. 2003 [ 1882] Langskipetfra Gokstad. Faksimileutgave. Sandefjord. 
Nordahl, E. 2001 Båtgravar i Gamla Uppsala. Aun 29, pp. 34-73. Uppsala. 
Ny len, E. og Schonback, B. 1994: Tuna i Badelunda. Guld kvinnor båtar l. Vasterås kulturnamds skriftserie 

27. Vasterås. 
Olsen, O. 1968: Om at udgrave stolpehuller. Nationalmuseets arbeidsmark, pp. 155-170. 
Planke, T. 200 l Tradisjonsanalyse: En studie av kunnskap og båter. Acta Humaniora 117. Oslo. 
Rundberget, B. 2003: Rapport fra den arkeologiske undersøkelsen av gravhaug fra jernalder, 

Gnr/Bnr:96/16, Bjørkhaug av Ner Lø, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Vitenskapmuseet, NTNU. 
Trondheim. 

Rygh, O. 1877: Om den yngre jernalder i Norge. Aarbøger for nordisk oldkyndighet, pp.IOI-194. 
Røstad, I. 2003: Båten som symbol i jernalderen ogjernalderforskningen. Viking Bind LXVI, pp.31-48 Oslo. 
Samdal, M. 2004: Arkeologi og GIS. Nicolay nr. 93, pp.36-43. Oslo. 
Samdal, M. 2005: på Gulli. L.E.Gjerpe (red.): Gravfeltet på Gulli. El8-prosjektet Vestfold Bind 

l. Varia 60, pp.l 05-130. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 
Schanche, K. 1991: En i Føre, Bø i Vesterålen. Ottar Nr.l88. pp. 13-20. Tromsø. 
Schetelig, H. 1912: Vestlandske graver fra jernalderen. Bergens museums Skrifter. Bergen. 

103 



Schetelig, H. 1917 Baadgraver i Norge. I Osebergfundet bind l, pp. 231-243. Kristiania. 
Schonback, B. 1980: Båtgravskicket. Vendeltid, Historia i fickformat, pp. l 08-122. Statens historiska 

museum. Stockholm. 
Shetelig, H. 1928 Holmedalsfunnet. En båtgrav i Sunnfjord. Det femte nordiske arkeologimøte. Bergen 

6the-9de juli 1927, J. Bøe (red.). Bergen Museums Aarbok, pp. 50-65. Bergen. 
Shetelig, H. og Fr. Johannessen 1929: Kvalsundfundet og andre Norske myifund av fartøier. Bergen Muse-

ums Skrifter. Bergen. 
Solberg, B. 2000 Jernalderen i Norge, ca 500 fKr-1 030 e. kr. Oslo. 
Sørensen, A. C. 200 l: Ladby A Danish Ship-Grave from the Viking Age. Roskilde. 
Sørheim, H. 1997 En høvdings gård- en høvdings grav. En vikingtids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord

Trøndelag. Gunneria 72. Vitenskapsmuseet. NTNU, Trondheim. 
Sørheim, H., m.fl. 2004 Hus, åker, groper, graver og gripedyr. Fra haug og heidni 2004/4, pp.3-19. Sta

vanger. 
Ulriksen, E. 1999: Båtgrav som kilde - konstruksjon og rekonstruksjon av båt fra vikingtid. NJKU 1994-

1999 Kulturminneforskningens mangfold, pp. 32-36. NIKU temahefte 31. 
Virkesdal, E. 1979 Bruksbåtar. Bergen Sjøfartsmuseum. Bergen. 

104 



Lars Erik Gjerpe 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Haugbrottets konsekvenser 
vikingtidsforskningen 

Gravfunn utgjør desidert det største arkeologiske kildematerialet for å belyse vikingtiden i 
Norge. I forskningen skiller man ofte mellom sikre, sluttede gravfunn og funn der det er 
usikkert om alle gjenstandene er funnet eller tatt vare på. Kan vi i det hele tatt operere med 
begrepet «sikre, sluttede gravfunn»? 

Ved registreringer av gravhauger er det forholdsvis vanlig å bemerke at haugene har «for
senkning i midten» (f.eks. Askeladden ID 12334) eller rett og slett «plyndringsgrop i top
pen» (f. eks. Askeladden ID 38694). Haugbrott eller plyndring av graver har i litteraturen 
til nå allikevel nesten utelukkende blitt behandlet som et kvalitativt fenomen; det vil si det 
er noe som skjer med spesielle og utvalgte graver. Jeg vil i denne artikkelen argumentere 
for at fjerning av gjenstander fra gravene i forhistorisk tid og middelalder snarere bør be
traktes som et kvantitativt problem. Det er sannsynligvis fjernet gjenstander fra svært mange 
vikingtids graver, og det gjør kvantitative analyser av vikingtidsmaterialet vanskelig dersom 
vi ønsker å si noe om forholdet mellom de gravlagte mens de ennå var i live. 

Gravfeltet fra vikingtid på Gulli (Gjerpe 2005a) er det største som er undersøkt i Vestfold 
de siste 50 årene, og ett av de få som er undersøkt med det for øye at en ikke bare skulle do
kumentere gjenstandenes plassering i gravene, men også undersøke eventuelle fyllskifter. 
Magne Samdal (2005c) gir en oversikt over dokumentasjonsstandarden. Dette gravfeltet eg
ner seg derfor godt for å diskutere hvilke konsekvenser haugbrott har for vurderingen av 
gjenstandskombinasjoner i gravene. Jeg vil derfor foreta en kvantitativ analyse av gravene 
med og uten haugbrott i denne artikkelen. Er det noen forskjeller i gjenstandskombinasjo
nene mellom plyndrede og urørte graver? 

Selv om analysen kun omfatter 19 graver, benyttes det likevel noen ganger statistiske 
analyser. Bruk av gjennomsnitt og prosent på så små grupper har i utgangspunktet liten 
utsagnskraft, men likevel kan de vise sannsynligheter eller understreke poeng. 

Gravfeltet og undersøkelsen 
Da gravfeltet på Gulli ble oppdaget ved flyfotografering i 1988, lå det i dyrket mark og var 
overpløyd. Opprinnelig har feltet bestått av omkring 60 graver (Gjerpe 2005b: 15), men ved 
utgravningene i 2003 og 2004 var bare 20 graver helt eller delvis bevart. (Fig. 1). Fire av 
dem kan ikke dateres mer presist enn til jernalder, en dateres til merovingertid eller tidlig 
vikingtid, mens de resterende stammer fra vikingtid. Alle, bortsett fra ett mulig unntak, er 
skjelettgraver. Dateringene og kjønnsbestemmelser er gjort ut fra gravgods. I artikkelen vil 
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Fig. ]_ Oversikt over kjønn og datering av gravene basert på gjenstandsmaterialet. 
/l/_- Magne Samdaf_ 

jeg først og fremst diskutere de 19 best bevarte gravene som er representert på Fig. l og Ta
bell l; den siste inneholdt utelukkende nagler og spiker som ble funnet løst i fotgrøfta . Selv 
om det er overveiende sannsynlig at naglene representerer ei båtgrav (Samdal 2005a), vil 
den ikke bli behandlet her. 

Storhauger brukes gjerne om hauger som er mer enn 20m i diameter (Gansum 1997:28), 
men ingen av haugene på Gulli var så store. Ut fra fotgrøftenes diameter og beliggenheten 
internt på feltet har ingen av haugene hatt diameter på mer enn 11 -12 m; eventuelt 16-17 m 
hvis en regner med fotgrøfta. 

Gravene lå i dyrket mark, og ut fra det vi vet, var det ikke tidligere funnet gjenstander i 
dyrkingslaget. Søk med metalldetektor under registreringene resulterte heller ikke i funn . 
Matjorda ble derfor fjernet ved maskinell flateavdekking (Løken et al. 1996) før de enkelte 
gravene ble undersøkt. De stratigrafiske forholdene på gravfeltet var i utgangspunktet for
holdsvis enkle . I hovedsak lå 0,2-0,4 m moderne pløyelag direkte over morenegrus og 
- sand, og gravene og andre spor fra forhistorie, middelalder og nyere tid var skåret ned i 
morenen. De avtegnet seg som mørke felt når matjorda ble fjernet. I enkelte områder var 
det riktignok rester etter forhistoriske eller middelalderske kulturlag eller dyrkingslag 
mellom matjord og undergrunn, men disse kompliserte i liten grad undersøkelsen av selve 
gravene. Det viste seg raskt at bevaringsforholdene var dårlige. Alt organisk materiale var 
tært bort, og fyllskiftene var også fargesvake og uklare i avgrensingene. 
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Før undersøkelsen var det et uttalt mål å forsøke å belyse ritualer knyttet til dødekult (Mar
tens 2003:38). Vi utarbeidet derfor en mal der det ble lagt stor vekt på dokumentasjon av 
stratigrafi og kontekst i forkant av undersøkelsen (Samdal2003, 2004, 2005c, 2005b). Gra
vene ble gravd etter en tilpasset «single context»- metode; alle lag og fyllskifter ble doku
mentert og formgravd, og gjenstandene ble målt inn med millimeternøyaktighet. For å 
kunne dokumentere profilene ble de større gravene gravd slik at man først fjernet et lag i 
halvdelen eller kvartdelen av grava, før profilen ble dokumentert; deretter grov man bort 
resten av laget i neste halvdel eller kvartdel. Metoden førte til at lagets utstrekning ble do
kumentert både i plan og profil, og gjennom denne nitide dokumentasjonen kunne vi 
gjennom spredning av både gravfunn og lag påvise plyndringer i sju graver. 

Gravene på Gulli kunne deles i fire forskjellige typer etter indre gravminne (Tabell 1). 
I båtgraver er avdøde lagt i en båt, en kammergrav har hatt en indre konstruksjon av tre som 
er bygd i selve grava mens ei grav med hesteplattform er kjennetegnet av et eget rom med 
hestedeler eller hesteutstyr i fotenden av grava. Enkelte graver blir bare betegnet som 
kiste/jordfestegraver siden bevaringsforholdene gjorde at det ikke kunne avgjøres om av
døde var lagt i en enkel kiste eller direkte i grava (Gjerpe 2005: 132f). Ingen graver hadde 

Tabell l. Oversikt over gravene fra Gulli. 

Grav Gravtype Kjønn Kjønnsbest. Gjenstand Datering 

S1252 Kiste/jordfesteg rav 7 Jernalder 

S1502 Båtgrav ? Jernalder 

Sl 036 Kam merg rav Mann Sverdodd og skjoldbule Vikingtid 

S1231 Båtgrav Mann Pilspiss Vikingtid 

S376 Båtgrav Mann Sverd 700-800 

Sl 030 Båtgrav 7 800-1050 

S1044 Kiste/jordfestegrav Kvinne Ovalspenne 800-850 

Sl 061 Kiste/jordfesteg rav Kvinne Ovalspenne 800-850 

Sl 039 Kammergrav Kvinne Ovalspenne 800-900 

S395 Kiste/jordfesteg rav Kvinne Ovalspenner 850-900 

Sl 025 Kam merg rav Kvinne Ovalspenner 850-900 

S1199 Båtgrav Mann Del av sverd 850-900 

Sl 048 Båtgrav Mann Pilspiss 850-925 

S393 Båtgrav Kvinne Glassperlekjede. ovalspenner 850-950 

Sl 033 Båtgrav Mann Sverd 875-925 

Sl 006 Grav med hesteplattform Mann Spydspiss 900-1000 

S1147 Grav med hesteplattform ? 900-1025 

S1594 Grav med hesteplattform Kvinne To spinnehjul 900-1050 

S400 Grav med hesteplattform Mann Sverd. spyd 900-950 

S462 Kiste/jordfesteg rav ? Jernalder 
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bevart synlige gravmarkeringer, men funn av fotgrøfter tilsier at mange, kanskje alle, har 
vært markert med haug. 

Plyndring - haugbrott 
Haugbrott er den vanlige betegnelsen i nyere, norsk litteratur på forstyrrelser av grav
haugen der hovedhensikten er å gå inn i gravhaugen å ta ut, ødelegge eller på annen måte 
påvirke gravgods eller den gravlagte. I eldre norsk og i store deler av nyere skandinavisk 
litteratur brukes begrepet plyndring. Nicolaysen (2003 [1882]:53) brukte ordet «gravrøvere» 
om de som brøt seg inn i Gokstadhaugen. Selv om han fikk oppgitt at plyndringen fant sted 
50 år tidligere bemerket han at de « ... syntes at maatte være meget ældre» (Nicolaysen 
2003 [1882]:3). A. W. Brøgger (1917: 152ff) brukte nesten konsekvent innbrudd i Oseberg
fundet Bind l, mens han senere hovedsakelig benyttet ordet haugbrott (Brøgger 1945). I 
diskusjonen om Slusegårdgravplassen i Danmark brukes konsekvent plyndring (Lind 
1991 :43ff). 

Haugbrott oppfattes som en kultisk, religiøs eller maktpolitisk handling; sjelden som 
«vinningskriminalitet» (Larsen og Rolfsen 2004). I denne artikkelen er jeg ikke opptatt av 
plyndrernes, haugbrottmennenes eller gravrøvernes motiver, men hvilken betydning fjer
ning eller ødeleggelse av gjenstander fra gravene har for forståelsen av vikingtidens grav
skikk og samfunn. Jeg benytter ordet plyndring for å presisere at her fokuseres det på 
bevart gravgods og ikke seinere ritualer og kultaktiviteter som ligger i ordet haugbrott. Selv 
om kultiske fenomen er en viktig kilde til vikingtidens og middelalderens religion og sam
funn, er ikke det tema i denne artikkelen. 

Plyndring på Gulli 
Ved utgravingene dokumenterte vi både gjenstandenes posisjon i grava og fyllskiftene. Selv 
om bevaringsforholdene varierte noe fra grav til grav, var det mulig å identifisere fyllskift 
som måtte være resultat av plyndring, mens i seks tilfelle ble plyndring påvist på grunnlag 
av gjenstandsmaterialet. Gjennom nøyaktig dokumentasjon av både fyllskifter og funn i gra
vene, har vi kunnet vise at annet enn storhauger har vært plyndret forholdsvis raskt etter be
gravelsen. På Gulli regnes syv graver som plyndret: 

" Sl 036: Inneholdt et fyllskifte som representerte plyndringsgangen. I tillegg ble det fun
net deler av ødelagte gjenstander som passet sammen. 

" S376: Flere av naglene og spikrene i en del av båten lå ikke in situ, men lå rotet rundt i 
gravfyllet. Dette sannsynliggjør at grava var plyndret. 

" Sl 006: I nordenden av grava lå det flere titalls fragmenter av et beslag eller lignende 
spredt ut i et større område. Siden flere av bitene kunne settes sammen er det svært sann
synlig at grava var plyndret og at gjenstandene ble ødelagt etter begravelsen. 

" Sl 030: En hel del nagler i båten manglet. Det tyder på plyndring. 
" Sl039: Inneholdt bare ei hel ovalspenne. Ved skjelettbegravelse vil en forvente to. I til

legg ble det funnet fragmenter som kan ha tilhørt ei ovalspenne så høyt oppe i grava at 
den ikke kan ha ligget der den vanligvis ville ha gjort- på avdødes bryst. Dette tyder på 
at grava var plyndret. 
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Tabell 2. Oversikt over plyndrede graver av ulike typer. 

Type gravminne Totalt antall Plyndret Urørt Kan ikke avgjøres 

Båtgraver 8 3 3 2 

Kam merg raver 3 2 1 o 

Graver med hesteplattform 4 1 1 2 

Kiste/j ordfesteg raver 5 1 3 1 

Alle 20 7 8 5 

" Sl 044: Inneholdt bare ei hel o vals penne. Ved skjelettbegravelse vil en forvente to. Dette 
tyder på at grava var plyndret. 

• S 1199: Deler av ødelagte gjenstander ble funnet nesten 50 cm fra hverandre, og dette 
antar vi betyr at grava var plyndret. 

I utgangspunktet kan informasjonen fra syv graver virke som et spinkelt grunnlag for å 
hevde at det har vært vanlig å plyndre også mindre gravminner. Det er bare observert klare 
fyllskifter som kan settes i forbindelse med plyndringen i ett tilfelle, men flere av gjenstand
ene ligger slik at de bør ha være flyttet på etter begravelsen. Det finnes flere argumenter 
som taler mot at ødeleggelsene og flyttingen har sammenheng med naturlige prosesser i 
jordsmonnet. For det første finnes alle forstyrrelsene i området rundt likets bryst og hode. 
For det andre er bl.a. ei skjoldbule, en til dels kraftig gjenstand, ødelagt før bitene ble spredt 
omkring og delvis fjernet fra grava. For det tredje er selve båtene ødelagt i flere graver, og 
naglene og spikrene ligger spredt omkring i gravmassene. (Tabell 2). 

15 av de 20 undersøkte gravene var så godt bevarte at det var mulig å avgjøre om de var 
plyndret eller ikke. Bare åtte var urørte, så nesten halvparten var plyndret. De fem gravene 
hvor plyndring verken kunne avvises eller påvises vil i liten grad diskuteres i teksten, og 
summen av plyndrete og urørte graver blir mindre enn det totale antallet graver. Plyndring 
ser ikke ut til å være knyttet til en spesiell gravtype. Av åtte båtgraver var tre plyndret og tre 
urørte. Når det gjelder de tre kammergravene, var to plyndret og en urørt. En av de fire 
gravene med hest eller hesteutstyr i sørenden av grava var plyndret og en urørt. Av de fem 
kiste/jordfestegravene, som nå var igjen, var en plyndret og tre urørte. 

Det kan anes en skjevhet når det gjelder kjønn. Av totalt åtte mannsgraver er halvparten 
plyndret; tre er urørte. Av syv kvinnegraver er to (under en tredjedel) plyndret; fire urørte. 
Riktignok kan et fy Il skifte antyde at man har forsøkt å plyndre kvinnegrava Sl 025, men at 
man har gitt opp før man nådde selve grava. Kvinnegrava Sl594 er høyst sannsynlig ikke 
plyndret, men på grunn av en viss usikkerhet blir den holdt utenfor. Av de fem gravene som 
ikke kunne kjønnsbestemmes, var en plyndret og en urørt. En kan muligens hevde at det er 
en tendens til at sikre mannsgraver oftere er plyndret enn kvinnegravene. 

Det kan også sees en svak tendens til at de eldste gravene er plyndret oftere enn de yngste. 
En av de plyndrede gravene er fra 700- eller tidlig 800-tallet, tre fra 800-tallet, en fra 900-
tallet; to graver kan bare dateres til vikingtid generelt. Seks av de urørte gravene må 
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derimot være anlagt etter 850, kanskje så seint som 950. En urørt grav fra 800-850 og en 
plyndret grav fra 900-1000 svekker tendensen noe. 

Hvor vanlig er plyndringer i vikingtid? 

«Det er en nokkså alminnelig tro at de fleste gravhaugene hos oss har vært plyndret. Dette er ikke riktig. 
Når vi ser bort fra moderne «skattegravninger» fra tid til annen i vår egen tid, kan vi konstatere at ætte
gravene og grendegravene fra folkevandringstid og vikingtid- og de utgjør det overveldende flertall av 
de mangfoldige tusen av gravhaugene i Norge som regelen ikke er rørt» 

sier Brøgger (1945:3) i en toneangivende artikkel om haugbrott. Denne uttalelsen har så 
vidt jeg vet ikke vært gjenstand for kritisk diskusjon. 

Bjørn Myhre (1992:283) knytter haugbrott til storhauger og en begynnende statsdannelse 
og maktkamp. Jan Brendalsmo og Guhild Røthe (1992:86ff) diskuterer også haugbrot i min
dre hauger, men det ser ikke ut til at de anser fenomenet som særlig alminnelig. Utgangs
punktet for den norske diskusjonen er som regel spesielle graver som Oseberg (Brøgger 
1917; 1945, Brendalsmo og Røthe 1992, Gansum og Risan 1999), Gokstad (Brøgger 1945, 
Brendalsmo og Røthe 1992, Røthe 1997) og andre spesielle graver (Brøgger 1917, Bren
dalsmo og Røthe 1992, Myhre 1992). 

Det har ikke lykkes meg å finne mange overslag over antallet plyndrede graver fra vik
ingtid verken i Norge eller Skandinavia. Torsten Capelle (1978:202) har merket seg at i 
gjennomgangen av danske skjelettgraver fra vikingtiden, finner Johannes Brøndsted (1936) 
at alle forstyrrelser av gravene har skjedd i nyere tid. Capelle (1978) finner i likhet med 
Brøndsted få eller ingen sikre haugbrott før nyere tid i «vanlige» graver, men finner flere 
eksempler på gravplyndringer i rike eller spesielle graver (båtgraver fra V endel, gravene ved 
Birka, skips graver og kammergraver). Capelle (Ibid: 199f) anslår at av l 080 graver ved Birka 
var bare 19 (under 2 %) plyndret før de arkeologiske undersøkelsene. 

Forholdene på Gulli er helt annerledes. Gravene er verken storhauger eller spesielt rike, men 
likevel er omtrent halvparten av haugene plyndret. Selv om gravfeltet på Gulli er spesielt 
fordi det nesten utelukkende består av vikingtids graver, og gravfeltet har en helt klar orga
nisering, er jeg overbevist om at også mange «vanlige» vikingtids graver både i Vestfold og 
resten av Skandinavia har vært plyndret. Påstanden min bør etterprøves. Hvor mange 
gravminner er egentlig plyndret? Har man søkt etter spesielle gjenstander? Etter spesielle 
graver? I graver fra et bestemt tidsrom? 

For Vestfolds del kan spørsmålene være vanskelig å besvare ut fra foreliggende materiale. 
Flesteparten av funnene fra arkeologiske undersøkelser kom inn på 1800-tallet. Nicolaysen 
var ansvarlig for en stor andel av dem, og uansett hvordan man bedømmer hans gravemeto
der (Sjøvold 1944; Resi 2005) dokumenterte han ikke plyndringsganger og andre fyllskifter, 
selv om han var klar over at haugbrott hadde forekommet (Nicolaysen 2003 [1882]:53). Ut 
fra det store antallet funn som er kommet fram mer eller mindre tilfeldig ved jordbruksarbeid, 
kan man selvfølgelig heller ikke hevde at gravgodset stammer fra plyndrete graver. 

På Slusegårdgravplassen på Bornholm ble det undersøkt en gravplass fra 1958 fram till964. 
Feltet hadde vært i bruk gjennom romertid (fra før 100 f.Kr. til rett etter 400 e.Kr.) (Klindt
Jensen 1978:5). Her viste det seg at ca. 24% av 467 skjelettgraver var plyndret (Lind 
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1991 :43). Helmuth Roth (1978:73) finner at av 50.000 kjente graver fra Merovingerriket 
ble 19.500 plyndret (38 %), men det finnes store lokale variasjoner. Disse resultatene viser 
at gjennom kvalitetsundersøkelser med klart formulerte problemstillinger, kan man få 
avkreftet/ bekreftet påstanden min. 

Når ble gravene plyndret? 
Det er vanskelig å datere et gjenfylt hull, som jo en plyndringssjakt er. Myhre (1992:283; 
2003:63) antyder at det skjedde forholdsvis raskt etter begravelsene ut fra indisier. Brøgger 
(1945:3) hevdet at storhauger som ikke inneholdt graver, ikke ble plyndret. Han mente det 
tydet på at gravrøverne kjente til hva som lå i gravene, og derfor må plyndringene ha skjedd 
kort tid etter begravelsene- i manns minne. I et tidlig arbeid kom han fram til at plyndring
ene må ha skjedd i tidlig kristen tid sett ut fra skriftlige kilder (Brøgger 1917: 163), og sei
nere hevdet han at det må ha skjedd ikke spesielt lenge etter begravelsen; i hvert fall før 
1100-tallet (Brøgger 1945:16f). Brendalsmo og Røthe (1992:87ff) antydet ut fra arkeo
logisk materiale at de fleste haugbrott må ha skjedd i løpet av en generasjon etter gravleg
gelsen. 
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Fig. 2. Datering av ildstedet i plyndringsgangen på 51036. 
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I en av gravene på Gulli (Sl 036) ble det tent et bål en gang etter plyndringen. Restene ble 
funnet i det fyllskiftet som viste at grava var plyndret. Trekullet (furu og gran) er radiolo
gisk datert til 570 BP cal, AD 1300-1420. (Fig. 2). Hvor lang tid det tok mellom plynd
ringen og flammene fra ildstedet, vet vi ikke, men bålet brant om lag 9 12 generasjoner 
etter begravelsen. Det er fristende å anta at ildstedet ble anlagt i forbindelse med plynd
ringen fordi det er funnet få andre aktivitetsspor fra middelalder i området, og hvorfor skulle 
man plassere et ildsted nøyaktig midt i plyndringssjakta? Det finnes også andre indisier på 
at plyndringene bør ha foregått en tid etter begravelsen. I S 1199 ble det funnet flere korro
sjonsflak på biter som lå et stykke fra hverandre, men som passet sammen. Korrosjonen har 
antagelig skjedd etter at gjenstanden ble lagt i grava og før plyndringen, men under noen 
forhold kan imidlertid korrosjon dannes i løpet av uker eller måneder. Korrosjonen er der
for ikke et bevis på at plyndringen foregikk lenge etter begravelsen. 

Hvis bålet har sammenheng med plyndringen, er det da naturlig at folk visste hva som 
lå i gravene? Det finnes flere eksempler på kollektiv hukommelse som strekker seg mange 
hundre år tilbake, f. eks. ble Karl Rygh fortalt at en ridder med våpen skulle være begravd 
under en stein, og ved utgravingen ble det funnet en ryttergrav med våpen (Gjessing 
1977: 

Rike og fattige graver? 
En vanlig påstand har vært at det først og fremst er rike eller spesielle graver som er plyn
dret. Stemmer dette for Gulli? Å avgjøre hva som er en rik grav er vanskelig. Grovt sett kan 
man skille mellom kvalitative og kvantitative tilnærmelser (Hedeager 1990: l 02). En 
metode er å se på bestemte funnkombinasjoner som f.eks. antall importgjenstander eller 
edelmetall (Ringstad 1992: 118). En annen er å se på antall oldsaktyper (AOT) (Hedeager 
1990: l 03f), en tredje er å gi de forskjellige oldsaktypene forskjellig verdi i forhold til hvor 
ofte de er representert i gravmaterialet. Her gis sjeldne gjenstander høyere verdi enn de 
andre (Jørgensen 1988, 1990:63). I tillegg til selve gjenstandsmaterialet har man vurdert 
likbehandlingen (jordfeste- eller kremasjon), forskjellige typer indre grav gjemme (båtgrav, 
kammergrav), og formen på det ytre gravminne (stor haug, liten haug, røys, steinsetting, 
flatmark) (Løken 197 4, 1987). 

Hadde vi benyttet sjeldne kontra vanlige gjenstander, ville et høvrebeslag av bronse og 
et importert frankisk beslag gitt høy verdi, mens kniver og sigder ville fått lav verdi; slike 
finnes i mange av gravene på Gulli. Det finnes bare to sikre importfunn (det frankiske 
beslaget i Sl006 og perlene i S393), og ingen gjenstander er av sølv eller edelmetall. 
K-sverdet som sannsynligvis stammer fra Sll99 og høvrebeslaget fra S400 kan også mar
kere en viss status, men sammenlignet med status gjenstander fra vikingtidsgraver i Vestfold 
(inkludert Kaupang) som glassbeger, forgylte beslag fra ulike gjenstander, spesielle smyk
ker og våpen, rideutstyr og keramikk, kan en ikke ut fra kvalitative metoder si at gravene 
på Gulli er spesielt rike. 

Benytter vi en kvantitativ metode (AOT), som ofte brukes ved vurderinger av et større 
gjenstandsmateriale, får vi kanskje fram et annet bilde? 
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<:>&.r, .... r.,rnn for 
AOT-analysen bør fungere bra på materialet på Gulli fordi gravene er undersøkt med samme 
nøyaktighet, slik at også mindre gjenstander er dokumentert; dette bør være en forutsetning 
for bruk av denne typen analyser. Det kan selvfølgelig innvendes at et materiale som består 
av 19 graver er for knapt, men jeg tror likevel at analysen peker på noen tendenser det er 
verdt å være oppmerksom på. 

Først må noen forhold avklares. I enkelte graver var det spor etter skjelett eller tann fra 
hest, men fordi disse sporene (med et unntak) var svært dårlig bevarte, valgte jeg å ikke ta 
dem med i analysen fordi dette materialet var svært avhengig av bevaringsforholdene. Jeg 
utelot også spiker og nagler fra båtene fordi jeg antok at flere graver hadde hatt gravbe
holdere av tre som var forsvunnet. 

Bevaringsforhold er i det hele tatt et problem ved AOT-analyser. Rimeligvis har en stor 
del av gravgodset vært av tre, tekstiler og bein (Gokstad og Oseberg), men det er likevel 
vanlig å utelate organisk materiale fra AOT-analyser (Hedeager 1990: l 03 ). Man har ment 
at de bevarte gjenstandene av metall, glass og stein er tilstrekkelig representative for grav
enes utstyrsnivå, og at disse gjør en AOT-analyse meningsfull (Ibid: l O l). 

Det finnes også en rekke gravfunn hvor det er vanskelig å avgjøre antall gjenstander. 
Hvordan skal en behandle beslag? Skal de telles hver for seg eller skal man behandle dem 
samlet fordi man tror de opprinnelig har sittet på samme gjenstand? Dette er en vurdering 
man må ta fortløpende. IS l 006 Gulli er det et frankisk beslag i kobberlegering som sann
synligvis har sittet på et belte og et annet beslag i jern som vi tror har sittet på en tregjen
stand; de ble vurdert som to oldsaktyper. I graven Sl 030 er derimot spiker, haspe og hengs
ler, som vi mente tilhørte samme skrin, vurdert som en oldsaktype. Hvordan skal man 
forholde seg gjenstander som er katalogisert som «ukjent» av jern? Jeg har valgt dem vekk 
med et unntak fordi de kan være deler av andre gjenstander som allerede er gitt poeng. Unn
taket er «ukjent gjenstand av jern» som kan være en del av en fal, og den er helt sikkert ikke 
en del av en annen gjenstand i grava S 1252. 

lln!llv•.:Pn og plyndringer 
Jeg vil nå vise hvilke resultater en AOT-analyse ville ha gitt om vi ikke kjente til at gravene 
var plyndret. Hvilke verdier gir de plyndrede gravene? Er det forskjeller knyttet til 
kjønn? Til ulike typer indre gravminne? Hvilke konsekvenser har plyndringene for 
kvalitative analyser av gravinventar og for de slutningene vi trekker om sosiale forhold i vi
kingtiden? 

I Fig. 3 er de 19 gravene sortert etter AOT- verdier; Fig. 4 viser gravenes AOT-verdi 
fordelt etter kjønn. En ville kanskje vente at gravtyper med antatt høyere status (båtgraver, 
kammergraver og graver med hesteplattform) hadde høyere AOT enn kiste/jordfeste
graver, og mannsjåvinistene blant oss forventet kanskje at manns gravene hadde høyere AOT 
enn kvinnegravene. Plyndring må per definisjon ha fjernet gjenstander fra gravene, og 
derfor skulle en tro at plyndrede graver fikk lavere AOT enn urørte. Hvis en mener 
at plyndringen skjedde relativt raskt etter begravelsen, er det rimelig å forvente at plyn
dringen først og fremst rammer de gravene som i utgangspunktet var rikest utstyrt, og der
for kunne kanskje de plyndrede gravene likevel ha høyere AOT enn de urørte. Hva sier tal
lene? 
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Fig. 3. AOT for alle graver, sortert etter stigende AOT Plyndrede graver markert med loddrett 
skravur, urørte med vannrett skravur og graver der det ikke kan avgjøres er markert med hel 
farge. 
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Fig. 4. AOT fordelt på ubestemte, kvinne- og mannsgraver. Plyndrede graver markert med 

loddrett skravur, urørte med vannrett skravur og graver der det ikke kan avgjøres er markert 
med hel farge . 
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Fig. 5. AOT i de ulike typene indre gravminne. Plyndrede graver markert med loddrett skravur, 
urørte med vannrett skravur og graver der det ikke kan avgjøres er markert med hel farge. 

Gjennomsnittlig AOT er 7,5 for alle gravene (Tabell 3). Mannsgravene har høyere ver
dier enn kvinnegravene og de kjønnsubestemte har de laveste verdiene. Som forventet har 
de plyndrede gravene gjennomsnittlig lavere AOT-verdi (6,6) enn de urørte (9,5) . 

Fig. 3 viser tydelig at gjennomsnittsgrava i liten grad finnes; AOT stiger jevnt fra to til 
elleve, før det er et hopp opp til 17 i S400 og 23 iS 1033. De to urørte manns gravene skil
ler seg merkbart ut. En forklaring på det spesielt rike gravgodset i S1033 er et verktøyskrin 
med innhold i tillegg til øks, skjold og sverd. Alle de andre manns gravene har en AOT verdi 
på sju eller lavere; mens de fleste kvinnegravene har høyere verdier. (Fig. 4 ). I motsetning 
til mannsgravene er det ingen av kvinnegravene som skiller seg spesielt ut med rikere grav
gods. 

Sorterer vi gravene etter indre gravminne (Tabe113), ser vi at antatte høystatusgraver som 
kammergraver, båtgraver og graver med hesteplattform har forholdsvis lik AOT-verdi (8,5 
-9,1), og dette er mer enn dobbelt så høyt som kiste/jordfestegraver (3,4) . Dette trer enda 
klarere fram hvis vi ser på de urørte gravene. Urørte båtgraver og hesteplattformgraver har 
mer enn tre ganger så høy AOT-verdi som kiste/jordfestegraver. Variasjonen er likevel stor 
innenfor hver enkelt kategori (Fig. 5). Fem båtgraver, to hesteplattformgraver og en kam
mergrav har for eksempel lavere AOT enn den best utstyrte kiste/jordfestegraven. Denne 
ene rikere kiste/jordfestegraven rokker likevel ikke ved bildet av at graver med status givende 
indre gravminner gjennomgående er de rikest utstyrte. 
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Tabell 3. Oversikt over AOT i plyndrede og urørte graver i ulike grupper (Antall graver i 
parentes). Merk at summen av antall plyndrede og urørte graver er mindre enn antallet i 
kolonnen «alle» fordi en del gravene ikke kunne bestemmes sikkert som plyndret eller urørt. 
Tilsvarende gjelder for AOT 

Type grav Plyndret Urørt Alle 

Alle 6,57 [7] 9,50 [8] 7.47 [19] 

Kvin ne 6.5 [2] 7 [4] 7. 29 [7 ] 

Ma nn 5,5 [4] 16.3 [3] 9.25 [8 ] 

Kjø nn ubestemt 11 [1] 2 [1] 4.25 [4] 

Båtgrav 7.3 [3] 15 [3] 9.14 [8] 

Kam merg rav 9 [2] 1 o [1] 9.33 [3] 

Hesteplattform 4 [1] 17 [1] 8.25 [4] 

kiste/j ord festeg rav 2 [1 ] 4.3 [3 ] 3.4 [5] 

AOT for 14 nærmere daterbare graver, 
sortert etter eldste mulige datering. 
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Fig. 6. AOT i 14 nærmere daterbare graver, sortert etter eldste mulige datering. 
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Tabell 4. Andelen våpengraver i utvalgte undersøkelser (etter Stylegar 2004 ). 

Område Andel mannsgraver med våpen Referanser etter Stylegar 2004 (etter Stylegar 2004) 

Ringerike 85% Stylegar 2004 

Østlandet unntatt Vestfold og Østfold 74% Solberg 1985 

Vestfold 63% Forseth 1993 

Ytre Østfold 62% Pedersen et al 2003:344 

Ringerike 58% Skre 1996 

SØ-Aust -Agder 57% Larsen 1978 

Gulli inkl. S1199 og Sl 036 (% av 9 graver} 100% (89 %} 

Gulli eksl. S1199 og Sl 036 (% av 9 graver} 75% (67 %} 

Mannsgravene har i gjennomsnitt snaue 2 AOT mer enn kvinnegravene (Tabell 3), men 
forskjellen mellom kjønnene er langt mer markant når vi ser på de urørte gravene; urørte 
mannsgraver inneholder mer enn dobbelt så mange oldsakstyper som urørte kvinnegraver. 
Forskjellen jevner seg ut i de plyndrete gravene, men her er antallet såpass lite at dette lett 
kan endre seg med et større materiale. 

Det er vanskelig å se klare forskjeller i AOT-verdier gjennom vikingtida (Fig. 6); de to 
spesielt velutstyrte gravene dateres imidlertid begge til omkring 900. Derimot er det flere 
av de eldste gravene som er plyndret enn av de yngste. Når det gjelder de to yngste gravene, 
kan de ikke bestemmes sikkert som urørte eller plyndrede, selv om den yngste (S 1594) 
sannsynligvis er urørt. 

En kort oppsummering viser at i alle kategorier har plyndrede graver lavere AOT enn urørte. 
De to urørte manns gravene, båtgrava med AOT på hele 23 og hesteplattformgrava med 17 
gir selvfølgelig et stort utslag i et så lite materiale, men selv om utslaget er stort, understre
ker forskjellen mellom plyndrede og urørte graver et viktig poeng; plyndring gjør sammen
likning av gravinventar uten svært god dokumentasjon av funnforholdene vanskelig. Uttryk
ket «Du kan ikke ta noe med deg i grava» har åpenbart ikke gitt mening i vikingtiden, man 
har tatt med svært mye, men noen har kunnet ta fra deg igjen. Tilsynelatende har de døde 
på Gulli blitt likere og likere etter begravelsen på grunn av plyndringene. Dersom tallene 
fra urørte graver regnes som representative for avdødes status i dødsøyeblikket, demper 
plyndringene forskjellene. Den største sosiale utjevningen ser ut til å ha skjedd mellom 
kjønnene, og plyndringene vanskeliggjør analyser knyttet til status og kjønnsforskjeller. 

Er det mulig å si noe om hvor velutstyrt gravene var ved gravleggelsen? Jeg vil hevde at 
Sl 006 som inneholdt et importert frankisk beslag, i utgangspunktet må ha vært en rik grav, 
selv om den bare har AOT på 4 (lavere enn gjennomsnittet for plyndrede graver). S 1199 har 
også sannsynligvis vært en rik grav, selv om den har en AOT på 6, fordi det ved under-
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søkelsen ble funnet en sverdknapp fra et Jan Petersen type K-sverd i overgangen mellom 
plyndringsgang, gravas nedskjæring og pløyelaget. K-sverd er tradisjonelt forbundet med 
status (Petersen 1919:105), og graver med K-sverd har vanligvis rikt utstyr (Andersen 
2004: 104). 

Samlet viser AOT-analysen at urørte graver i snitt inneholder snaue tre oldsaktyper mer 
enn de plyndrede. Det er derfor få holdepunkter for å hevde at det er gravene med flest gjen
stander som oftest blir plyndret. 

Gjenstandskombinasjoner, plyndringer og kildekritikk 
Et forholdsvis vanlig utgangspunkt for analyser av vikingtidens gravskikk og samfunnsfor
hold er å studere gjenstandskombinasjoner, særlig våpenkombinasjoner. Jan Henning Lar
sen ( 1978), Ellen Høigård Hofseth ( 1981 ), Liv Helga Dommasnes ( 1982), Bergljot Solberg 
(1985), Lars Forseth (1993) og Frans-Arne Stylegar (2004) er bare noen eksempler på stud
ier av gjenstandskombinasjoner i gravinventar, og særlig Solbergs (1985) artikkel har hatt 
stor betydning for norsk og internasjonal vikingtidsforskning. Stylegar (2004) diskuterer 
våpenkombinasjonene i vikingtid på Ringerike og oppsummer i den forbindelse en rekke 
resultater av lignende undersøkelser (Tabell 4 ). Jeg vil nå diskutere disse analysenes ut
sagnskraft i lys av resultatene fra Gulli. Utgangspunktet for sammenligningen er manns grav
er med våpen; det er disse som er mest brukt i kombinasjonsanalyser. Etter å ha sett hvilke 
implikasjoner plyndringen av gravene på Gulli har hatt, synes det rimelig å spørre om våp
enkombinasjoner i graver kan avspeile sosiale forhold i vikingtidssamfunnet? 

Store deler av vikingtidens gjenstandsmateriale er framkommet under andre forhold enn 
faglig forsvarlig arkeologiske undersøkelser. Kildekritikken i diskusjonen omkring 
gjenstandskombinasjonene har i hovedsak dreiet seg om det er løsfunn eller et sluttet 
funn. Så vidt jeg vet, er det ingen som har vurdert plyndring som en mulig feilkilde. Ut fra 
min erfaring fra gravfeltet på Gulli synes haugbrudd å ha vært vanligere enn tidligere 
antatt. 

Det som også særpreger Gulligravene er at vi i hvert fall i to tilfeller kan si noe konkret 
om hva som er blitt fjernet. Ved undersøkelsen av mannsgrava i båt (S 1199) ble det funnet 
en sverdknapp i overgangen mellom pløyelaget og gravas nedskjæring. Sverdknappen 
(C53649/2) var av Petersens type K, og den stammet sannsynligvis fra den plyndrete grava. 
I denne grava ble det også funnet to deler av en sigd med en snau halvmeters mellomrom, 
og fragmenter av tenner fra liket ble også funnet med tilsvarende avstand. Det ser altså ut 
til at man har ødelagt redskap og annet gravgods, mens sverdet ble både ødelagt og fjernet; 
bare selve sverdknappen ble liggende igjen. I manns grava Sl 036 ble det funnet ei ødelagt 
skjoldbule og odden fra et sverd. Her er både sverdet og skjoldet blitt ødelagt, og sverdet er 
også delvis fjernet. En alternativ tolkning kan være at bare deler av gjenstandene er lagt i 
grava for å representere hele gjenstanden eller ei gjenstands gruppe, men delene fra den øde
lagte skjoldbula så ikke ut til å være intensjonelt plassert. Den lå spredt rundt i plyndrings
gangen og var sannsynlig ødelagt under plyndringen og kom med da plyndringssjakta ble 
fylt igjen. 

I to av de sju plyndrede gravene kan vi med rimelig stor sikkerhet si at våpen er fjernet. 
På Gulli ble våpnene «gjenfunnet», men jeg tviler på om det ville blitt gjort ved tidlige 
undersøkelser. Gravemetodene var ofte å grave en sjakt inn til midten av grava. (Se for ek-
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sempel Jan Petersens presentasjon av utgravingene Store-Dal, som vanligvis er 
ansett som en grundig undersøkelse). 

Gjennom en liten statistikk over mannsgravene Gulli med og uten de plyndrede vå-
pengravene vil jeg vise hvor stor innvirkning plyndringene kan ha vår forståelse av grav
skikken. Det å benytte prosentregning på åtte og ni graver grenser til det meningsløse, men 
hensikten er å vise hvilken betydning gravplyndring har for tolkningen av gravskikk i vi
kingtiden. På Gulli var det ikke bevart organisk materiale, så alle kjønnsbestemmelser er 
gjort på gjenstandsmaterialet, og det er først og fremst våpen som forbindes med sikre 
mannsgraver. Derfor inneholder selvsagt alle de åtte sikre mannsgravene på Gulli våpen. 
Med en litt mindre streng definisjon av manns graver kunne også Sl 030 blitt regnet med 
fordi her ble det funnet et mulig stemjern, som bare unntaksvis finnes i kvinnegraver (Pe
tersen 1951:232). Hvis Sl 030 regnes som manns grav, er 89 o/o av ni graver våpengraver. 
Med en mer slurvete undersøkelse enn vår kan en regne med at både S 1199 (med sverd
knappen) og Sl 036 (med den ødelagte skjoldbulen og sverdodden) hadde vært oppfattet 
som våpenløse. Da ville 75 o/o av åtte eller eventuelt 67 o/o av ni mannsgraver inneholdt vå
pen. Grav Sl 030 er også plyndret, og selv om det ofte er våpen som fjernes fra gravene, kan 
vi ikke si dette konkret her, men fjernet man også virkelig våpen fra denne, ble l 00 o/o av 
mennene begravd med våpen, mens bare 67 o/o av gravene inneholdt våpen l 000 år seinere! 

Selv om denne observasjonen kan virke dramatisk, kan situasjonen faktisk være enda 
verre. Kvalitativ kunnskap om forstyrrelser av graver i jernalder er atskillig bedre i Mellom
Europa enn den er i Norden, og der er det observert noen trender som kan kaste lys over 
Gulli-materialet. Roth (1978:73) ser at målet ved plyndringer av gravene fra Merovinger
riket først og fremst er spatha, sax eller begge våpen, samt belter. Lansespissen er derimot 
tabu; den røres ikke. Med den dokumentasjonen som finnes for vikingtidsfunn i Norden, er 
det ikke mulig å avgjøre om det samme har vært tilfellet her, men et tabu mot å røre spyd
spisser kunne forklare hvorfor spyd er eneste våpenet i hele 18 o/o av gravene i Solbergs 
(1985:66) undersøkelse. Spyd ble funnet i to graver på Gulli. S400 var urørt og inneholdt i 
tillegg til spyd også sverd, skjold og øks, mens Sl 006 var plyndret og inneholdt ingen 
våpen bortsett fra spydet. Kanskje ble ingen i vikingtiden begravd med spyd som eneste vå
pen? Kanskje fjernet man bare sverd eller øks under plyndringene i vikingtid eller middel
alder? Er det derfor bare 18 o/o av gravene som har spyd som eneste våpen 1000 år seinere? 
Dette er selvsagt kun hypoteser som krever et større materiale enn Gulli om den skal vur
deres på alvor! 

Et annet eksempel på hvor viktig denne observasjonen kan være er at andelen kvinne
graver i faglig undersøkte graver og andre typer graver varierer mye. Thorleif Sjøvold 
(1944:83) antyder at andelen kvinnegraver ser ut til å være størst blant de faglig undersøkte 
gravene fordi de «små» gjenstandene som ovale spenner ikke blir fanget opp når gjenstan
dene kommer fram på andre måter. Heller ikke sverdodden, sverdknappen og den fragmen
terte skjoldbula vi fant på Gulli ville blitt tatt vare på dersom funnene var kommet fram på 
annen måte. Hofseth ( 1981: l 09ff) diskuterer hvorfor skjoldbuler mangler i så mange grav
funn. Både rust, forholdene som funnene er framkommet under, skjold av tre, gravskikk og 
sosial status hos avdøde er foreslått som mulige forklaringer. Ut fra materialet fra Gulli er 
det også rimelig å argumentere for at seinere gravplyndringer kan være noe av forklaringen. 
Et ganske godt argument mot dette er at sverd ganske ofte opptrer som eneste våpen i gra
vene samtidig som de har vært ettertraktete plyndringsobjekt. Fra Gulli har vi uansett et ek-

119 



sempel på at skjoldbula har blitt ødelagt under gravplyndringen. I likhet med spørsmålene 
knyttet til spydene må også dette vurderes mer som et forslag til problemstilling ved kom
mende undersøkelser og analyser enn som reelle forklaringer. 

Veien videre 
En vei videre er grundig arkivgjennomgang for å belyse om graver som er bevart, er under
søkt og dokumentert på en slik måte at en kan besvare spørsmålet om det har foregått en 
plyndring eller ikke. Gjennomgangen vil sannsynligvis resultere i at et betydelig antall gra
ver ikke kan brukes i slike analyser. En annen mulighet er at en ved framtidige analyser 
knyttet til sosial status, tar hensyn til hele grava; ikke bare gjenstandene. En bør vektlegge 
både utforming og størrelse både for indre og ytre gravminne i tillegg eller kanskje mer enn 
gjenstandsmateria1et (Løken 1974, 1987). 

Det viktigste tiltaket er imidlertid at man ved framtidige undersøkelser av graver samler 
inn informasjonen om eventuelle plyndringer. Det undersøkes fortsatt graver og gravhau
ger i ny og ne, og det er viktig at ikke bare gjenstander og gjenstandenes plassering i gra
vene, men også fyllskifter og oppbygging av haugene dokumenteres nærmere, slik at even
tuelle plyndringer kan belyses. Terje Gansum (2004a; 2004b) anbefaler at man benytter en 
såkalt «single context»-metode på gravhaugene. Denne metoden er arbeidskrevende og der
med kostbar, særlig ved utgravinger av store hauger og spesielt hvis alternativet er å grave 
mekanisk i kakestykker, kanskje ved hjelp av gravemaskin. Ved undersøkelsene av to grav
hauger på Bommestad brukte El8-prosjektet en moderert variant av «single context»-me
toden, der gravemaskin ble brukt (Østmo 2007). Allikevel var undersøkelsen tidkrevende 
og dermed kostbar, sammenlignet med å bruke gravemaskin for å finne gjenstandene sen
tralt i grava. 

Kulturminnelovens formål er imidlertid å ivareta det vitenskaplige kildematerialet som 
en gravhaug representerer, og ny kunnskap må derfor prioriteres ved utgravingene. Jeg er 
fristet til å påstå at dersom fyllskifter og plyndringsganger ikke dokumenteres ved fremti
dige undersøkelser, mister gravningene mye av sin verdi, og vi unnlater å oppfylle Kultur
minnelovens formål selv om alle gjenstandene fra grava blir samlet inn. Dette stiller krav 
til metoden som blir benyttet ved utgravingen, samt til feltarkeologens evne til å observere 
fyllskiftene, dessuten må nødvendige ressurser være tilgjengelige, og den viktigste ressur
sen vil som regel være rikelig med tid og arbeidskraft. 

Brendalsmo og Røthe (1992: Il O) skriver at årsaken til at vi ikke kjenner til haug brott 
før vikingtida kan være dårlig dokumentasjon. Som et apropos til dette kan det nevnes at 
ved El8-prosjektets undersøkelser av to gravhauger fra eldre jernalder på Bommestad i He
drum, Vestfold, ble det påvist mulige plyndringssjakter i begge (Østmo 2007). 

Konklusjon og oppsummering 
Jeg har vist at det på Gulli er fjernet gjenstander fra gravene etter at begravelsen har funnet 
sted. Fjerningen uavhengig av om den kalles haugbrott eller plyndring - kan ha funnet 
sted forholdsvis kort tid etter begravelsen eller så seint som på 1400-tallet. Av de 20 under
søkte gravene på Gulli kunne sju bestemmes som plyndret, mens åtte sikkert var urørt og 
fem graver ikke var godt nok bevart til at plyndring kunne bekreftes eller utelukkes. Det ser 
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altså ut til å være fjernet gjenstander fra nesten halvparten av gravene på Gulli. Plyndringen 
ser ut til å ramme manns graver hyppigere enn kvinnegraver, men ut over det er det vanske
lig å se noen klare tendenser med hensyn på hvilke typer graver som plyndres. Det ser ikke 
ut som om materiell vinning har vært motivet for plyndringen siden flere gjenstander er blitt 
ødelagt og delvis etterlatt. Jeg har videre argumentert for at ved en mindre nøyaktig under
søkelse enn den som ble utført på Gulli, kunne antallet mannsgraver med våpen på Gulli 
vært regnet så lavt som 67 %, mens det nå kanskje er 100 %. Fikk kanskje samtlige menn 
på Gulli med seg våpen i grava, mens det l 000 år seinere bare finnes våpen i to tredjede
ler? Dersom tilsvarende tall gjelder for andre graver og gravfelt vil det ha store konsekven
ser for store deler av vikingtidsforskningen. Det er for eksempel mulig at de regionale 
variasjonene som er påvist i gjenstandskombinasjoner i gravene ikke skyldes gravskikk, 
men at det er et resultat av regionale variasjoner i plyndringer i tiden etter begravelsen. 

Spørsmålene som her tas opp kan i liten grad besvares ut fra det eksisterende gravmate
rialet fra vikingtid, og det er derfor svært viktig at plyndringer eller forsøk på plyndringer 
dokumenteres når man skal undersøke graver i framtiden. Dette stiller krav både til feltar
keologene og til ressursene som stilles til rådighet. 

Takk 
til Unn Pedersen og redaksjonen i Viking. 

Summary 
The consequences of «Haugbrott» for the Viking age research 
Grave finds are the most important source for knowledge about the Viking age. Evidence 
from Gulli suggests that grave robberies in the Viking and medieval age have disturbed a 
greater number of grave finds than hitherto accepted. Not only special graves as ship graves 
or large mounds, as previously reckoned, but also almost half of the fairly inconspicuous 
graves from Gulli were disturbed by grave robberies. The disturbances do make a differ
ence, as those plundered graves have fewer artefacts represented than the undisturbed graves 
of the same category. Male graves are more often plundered than female graves, and as plun
dering removes objects from the graves it seems that the death equalises the social status of 
men and women. If the goal of analysis is to understand the social status of the li ving, then 
plundering most be considered. The evidence also suggests that swords and shields are the 
target of plundering, while spears are left in the grave. This utterly complicates the anal y
sis of weapon combination in graves, and suggests that regional differences in weapon com
binations are not the res ult of social status but of different traditions concerning grave rob
beries. 
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Fangstanlegget på Sumtangen, 
Hardangervidda 
- utforskningen gjennom 165 år 

På Hardangervidda ligger det flere steder ruiner av steinbuer eller hustufter med store 
avfallsdynger på utsiden. De overgrodde avfallsdyngene inneholder mengder med bein; om
trent alt av reinsdyr. Andre funn er få. De omfatter i hovedsak båtnagler, spikre og andre 
mindre jernsaker, foruten enkelte bearbeidete gjenstander av bein og gevir. 

Denne spesielle kulturminnetypen, som vi gjerne kan kallefangstbuanlegg, er beskrevet 
og studert av historikere og arkeologer i mer enn 165 år. En rekke ulike teorier om opp
havet til anleggene, hvem som har bodd der og etterlatt seg beinhaugene har vært fremsatt. 
Kulturminnene har vært knyttet til et mysteriefullt, ukjent «urfolk» til jakt av bønder i Har
danger og Hallingdal (Indrelid 2004). 

I denne artikkelen vil vi gi et resyme av forskningshistorien, vise hvordan hypoteser er 
blitt fremsatt og testet, hvordan den metodiske og teoretiske utviklingen gjennom de siste 
hundre år har ført til endrete problemstilling og nye test- og tolkningsmuligheter. Vi presen
terer også et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt, som startet i 2004, hvor hovedfokus er 
knyttet til reinsjakten på Hardangervidda de siste 2000 år. Prosjektet vil forhåpentligvis 
strekke seg over flere feltsesonger. Hovedområdene er Nord- og Nordøst-vidda med fangst
buanleggene på Sumtangen ved Finnsbergvatn, Langavatn, Dragøyfjorden, Store Krækkja, 
Ørteren, Halnefjorden og Bjornesfjorden. Undersøkelsene på Sumtangen er nærmest full-

Det er materialet og resultatene derifra vi presenterer her. (Fig.l ). 

Forskningshistorien 
Fangstbuanleggene er nevnt første gang i arkeologisk litteratur i en liten artikkel i tidsskrif
tet «Urda», skrevet av stiftamtmann W.F.K. Christie, grunnleggeren av Bergens Museum 
(Christie 1842). Den bygger på en fyldig feltrapport av cand.theol. W. Koren, som foretok 
en reise på Hardangervidda i 1840 på Christies oppfordring. Rapporten er gjengitt in 
extenso av Ø. Bakke, og vi henviser til denne (Bakke 1985). 

Christie hadde i 1838 fått rede på at bønder fra Eidfjord hadde støtt på store dynger el
ler hauger med reinsdyrbein ved Finnsbergvatn på Nord-Vidda. Det skulle endatil være ført 
beinlaster til Bergen derfra, da bøndene ville forsøke å selge beina til oppmaling som bein-
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Fig. l . Finnsbergvatn ( 1190 moh. ), sett mot Hardangerjøkulen. Tangen som stikker ut fra ven
stre, midt på bildet, er Sumtangen. (Foto: S. Indrelid). 

mel. I sine upubliserte notater viser Christie også til et sagn han hadde hørt i Eidfjord. Her 
ble det fortalt at dyrene skulle ha vært fanget på vannet ved hjelp av flytende liner (Chris
tie udat.). Dette var en fangstmetode som var kjent fra Nord-Norge og praktisert av samene. 
Det var en vanlig oppfatning blant historikere på den tiden at samene, eller lappene, var den 
opprinnelige befolkningen i Norge. Beindyngene og sagnet satte Christie på tanken at det 
kunne være selve urbefolkningen som hadde holdt til på Hardangervidda. Derfor ble titte
len på Urda-artikkelen: «Spoer aj finske eller lappiske Folks Ophold i Oldtiden paa Høifjel
dene i Bergens Stift». 

Den startet en fagdiskusjon, i hovedsak mellom antikvarer og historikere, om opphav, 
alder og funksjon for fangstbuanleggene som kom til å vare i 100 år. Enkelte som la vekt på 
det store beinmaterialet, på anleggenes karakter og på etymologiske tolkninger av steds
navn med forstavelsen «Finn» som er ganske vanlige i høyfjellet, aksepterte med større 
eller mindre forbehold Christies urfolkteori (Munch 1852, Petersen 1858, Hansen 1904, 
Olafsen 1909); andre var mer skeptiske (Bendixen 1892,1893, Øyen 1896). De som tolket 
fangstbuanleggene som spor etter lokale jegere fra Hardanger eller Hallingdal, la vekt på 
jernfunnene og det åpenbart yngre oldsaksmaterialet i tufter og beinhauger, og de avviste 
urfolkteorien og den høye alderen fullstendig (Nicolaysen 1858, 1861, Nielsen 1909). 

Det fantes også en tredje teori. Tuftene kunne ha forbindelse med ferdselen over Vidda, 
ikke minst reisefølgene til Stavangerbispen. Hallingdal og Valdres lå under Stavanger bispe-
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dømme fram til 1627. Visitasreisene over Hardangervidda tok flere dager og derfor måtte 
det ha vært overnattingssteder underveis. Allerede Peder Claussøn Friis omtalte dem i 1599: 

« ... oc ere der Boder paa Fieldet som Folck kan blifue i om Natten, aff huilcke den ene kal dis Biscopsboe, 
thi der er ingen Gaard paa Fieldet.» (Friis 1632:75). 

I diskusjonen var det i hovedsak materialet fra Finnsbergvatn det ble lagt vekt på. Den stag
nerte etter hvert og ble en lite fruktbar «stillingskrig» mellom to hovedteorier. Typisk er to 
artikler i Historisk Tidsskrift i 1909 av historikeren Yngvar Nielsen og lokalhistorikeren 
Olaf Olafsen. De to kom frem til helt ulike konklusjoner på ett og samme materiale. 

Ifølge gammel tradisjon i bygdene omkring Hardangervidda stammet fangstbuanleggene 
fra jegere som i en fjern fortid drev massefangst av rein. De drev reinsdyrflokkene ut i inn
sjøer og drepte dem med stikk- og slagvåpen fra båter. Dyrene ble dratt i land og slaktet. 
Fangstfolkene hadde holdt til i de store steinbuene, og beindyngene vitnet om storfangst og 
slakting (Christie 1842, Nicolaysen 1861, Haukenæs 1884, Nielsen 1909 og Bøe 1942). 
Slike sagn er knyttet til ulike steder på Hardangervidda: Sumtangen ved Finnsbergvatn, Svoi 
(eidet mellom Store Krækkja og Ørteren) og fra Nordmannslågen. Felles for dem er at dy
reflokkene ble ledet eller jaget mot strandkanten og ut i vannet ved hjelp av rekker av var
der som det var strukket liner mellom. Linene fortsatte ut i vannet og stengte inne dyrene. 

T.S. Haukenæs (1884:120) gir i sine folkelivsskildringer fra Hardanger en livfull skil
dring av reinsdyrfangsten i det smale sundet ved Finnsbergvatn, som han kaller Finsetvan
det, og han kobler den sammen med dyregravfangst i samme område: 

«I Finsetdalen paa det Sted, som kaldes Graveskard og ligger ved det omtalte Sund, som Vandet danner, 
var det anlagt flere saadanne Grave, og her lykkedes Jagten allerbedst. For at lede Dyrene til Gravene havde 
man muret op to Rækker afVarder,- der endnu staar- og over disse Varder havde man spændt stærke Sno
rer. Disse Gader smalnede af mod Gravene, men havde en betydelig Vidde udad mod Fjeldene. U de mod 
Enden af Snorene hang der Bjelder, som ringede, naar man berørte Snorene. Naar Dyret kom ind i disse 
Gader, var de indgjerdede til begge Sider og trængtes mer og mer sammen henimod Gravene. Berørte de 
Snorene, ringede Bjeldene og skræmte dem i vild Flugt afsted mod sin egen Fordærvelse. De, som ikke 
faldt i Gravene, sprang paa Vandet for at svømme over det smale Sund; her havde imidlertid Jægrene sat 
op en Mur- som endnu er synlig - og som stengte til den ene Side, og paa den anden laa en Mand skjult 
i en Baad med store Jernhager og Kroge, som han hug i Dyrene, drog dem tillands og dræbte dem.» 

Fordi det er 2,5 km mellom Graveskard og Sumtangen, mener Bakke (1985: 100) at Hauke
næs har blandet sammen to sagnfragmenter; mye tyder på at han har rett i det. Fra Halling
dal forteller Lars Reinton om fangsten ved Svoi; 9 km sørøst for Sumtangen: 

«Det fortelst at på Svoet, eidet mill om Ørteren og Krækjavatnet, gjekk jakta for seg på den måten, at det 
vart hengd ei line på vardar tvert over svoet. På lina var hengd bjeller som skrangla, so snart noko rørde 
ved ho. Det skræmde reinen som straks la på sprang langsmed lina og uti vatnet. Men i vatnet var lina lagd 
slik at ho stengde reinen inne. På ein fjellhaug like ved hadde jegeren sin plass, når han høyrde bjelle
skrammelen, kom han til, i båt rodde han ut og tok reinen på sum, og feide han med spjot, boge og pil, 
eller hoggvåpen. Like ved denne staden er funne fleire pilspissar og ein spjotspiss. Restane av vardane 
viser enno. Surne segjer at det var fleire liner ved sida av kvarandre, so reinen kom til å springe i ei gutu 
til vatnet.» (Reinton og Reinton 1938: 86-87). 
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Fig. 2. Sumtangen med fangstbuanlegget. Ved roten av tangen, midt på bildet, ligger de to 
steinbuene fra 1200-tallet, «Austbu» og « Vestbu», omgitt av overgrodde avfallsdynger, fulle 
av reinsdyrbein. Litt til høyre for dem, innenfor sandstranden, ligger «Sørbu», en hustuft fra 
yngre romertid, også denne med stor beindynge utenfor. På toppen av høyden iframgrunnen 
sees sjakter etter utgravning av en 8000 år gammel steinalderboplass i 1970-årene. 
(Foto: S. Indrelid). 

Sum tangen 
ligger ved Finnsbergvatn, 1190 m.o.h. og 6 km sørøst for Hardangerjøkulen. Det er et tre
løst og karrig landskap, dekket av en tynn, blokkrik bunnmorene, skrinn jord, svaberg, knau
ser og skralt beite. Finnsbergvatnet lå utenfor allfarvei i eldre tid. De gamle slæpene, ferd
selsveiene som folk og fe har ferdes på mellom Vestland og Østland i hundreder av år, går 
utenom Finnsbergdalen. Slepene ligger lengre sør eller lengre nord, men T-stien mellom 
Krækkja og Finse går i dag langs østsiden av vannet. Simadølene regnet disse fjellene som 
det beste jaktterrenget på Vidda i eldre tid. Her trakk reinen på sine årvisse vandringer 
mellom Jøkultraktene i nord og flatvidda i sør. 

På sørsiden og litt vest for midten av innsjøen stikker det ut en lav og bred tange, Sum
tangen, som snører vannet sammen i et 130 m bredt sund. Ved roten av tangen i et lite om
råde (mindre enn l 00 x l 00 m) ligger et stort antall kulturminner; fra eldre steinalder til 
middelalder. Her ligger også steinbuene og beinhaugene som var så sentrale i urfolk-disku-
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sjonen. Johs. Bøe ( 1942), som foretok utgravninger her i 1939 og 1940, satte navn på dem. 
To store, oppført i tørrmur, kalte han Austbu og Vestbu, mens en tredje overgrodd og knapt 
synlig hustuft ble kalt Sørbu. (Fig. 2). 

Bygningsrestene 
Austbu, som er den største av steinbuene, måler innvendig ca. 6 x 4 m. Langveggene og den 
ene gavlveggen står fremdeles i omkring en meters høyde, deler av østveggen noe mer, mens 
brystveggen med inngangen står nesten intakt og er omtrent 2 m høy. En tverrvegg, åpen
bart sekundær i forhold til det opprinnelige rommet, deler gulvet i et støne framrom og et 
mindre bakrom. (Fig.3; se forsidebilde). Vestbu er dårligere bevart. Den er omtrent like lang, 
men litt smalere enn Austbu. Den gjenværende delen av veggene er også litt lavere. I nor
dre del av tufta er det innbygget et lite, firkantet rom, som neppe kan være særlig gammelt. 
Begge har ildsted, kantsatt med lave heller, omtrent midt på gulvet, og i begge vender inn
gangen mot sør- bort fra vannet. I Vestbu er det også en utgang mot nord, fra det lille rom
met. 

ligger inntil en bergnabb omtrent 25 m sør for steinbuene. Den er bygget på en an
nen måte og viser ikke spor etter muring, men har hatt jord- og steinfylte veggvoller med 
ganske grov stein i bunnen (Bøe 1942:51). Tufta er så overgrodd og omrotet at den ikke lar 
seg måle i dag. Bøe hadde også problemer med å fastslå opprinnelig størrelse og form i 
1939. Han angir innvendig lengde til2,5 m og bredden til4 m (Bøe 1942:51). Koren, som 
var her i 1840, oppgir lengden til 7 alen og bredden til 6, altså omtrent 4,4 x 3,8 m (Bakke 
1985:85). Tidlig i 1890-årene anslo Bendixen den til «3 a 3 1h mi firkant» (Bendixen 1893), 
mens Negaard sier den var ca. 6,0 x 3,5 meter (Negaard 1912:67). 

Koren som så anlegget i relativt uforstynet stand i 1840, beskrev og ga mål på i alt fire bein
hauger; tre utenfor Austbu og Vestbu og en utenfor Sørbu. De tre første målte (omregnet til 
metermål) ca. 29, 15,5 og 12 mi omkrets. Høydene var henholdsvis ca. 1,25, 0,95 og 
0,65 m. Disse tre haugene beskrev han som runde. Ved Sørbu ble omkretsen oppgitt til 
34-35 alen (22m); til l alen (0,65 m) (Bakke 1985: 83-85). 

Det er sannsynlig at de oppgitte målene er relativt korrekte, fordi tallene er angitt såpass 
detaljert. Koren er den eneste som har gitt mål beinhaugene. I dag er det vanskelig å måle 
dem eksakt grunn av senere forstyrrelser. Ingen av haugene rager mer enn 0,5 m over 
terrenget omkring, og den runde formen er ikke lenger tydelig. Ytterkantene er uklare og 
usikre. Korens mål skulle tilsi et samlet areal knapt l 00 m2

. Heller ikke avfallsdyngen 
ved Sørbu lar seg måle i dag. Korens oppgitte tall skulle tilsi et areal på maksimalt 38 m2, 

men mer sannsynlig omkring 30. 

-""-"".J""'un••'-"• 1 '-~·""'""''"'".'"'~" n1tør~lvninø1Pr 1909-1910 
Haakon Shetelig engasjerte kaptein Negaard til å foreta en ekspedisjon på tl3Lra:anl~ervHW 
for endelig, en gang for alle, å finne svar de mange spørsmålene om den eldste boset
ningen Hardangervidda i 1909. I løpet av tre somre fartet han Vidda på kryss og tvers og 
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Fig. 4. Kam av reinsdyrgevir, funnet i beinhaug ved «Austbu» av Hjalmar Negaard i 1910. 
(Foto: Svein Skare, Bergen). 

registrerte både fangstbuanlegg, yngre tufter og andre kulturminner, og han foretok utgrav
ninger i flere av anleggene; på Sumtangen og ved Store Krækkja. 

I Austbu, hvor han gravde ut halvparten av gulvarealet, var kulturlaget ca. 15 cm dypt, 
mens stikk i det bakre rommet viste sammenhengende kulturlag nedover til 50 cm. Det ble 
funnet både steinaldergjenstander og yngre ting som en kam av gevir (Fig. 4), noen klink
nagler og to nåler. Gulvflaten i Vestbu var alt på Negaards tid nokså forstyrret. Kulturlaget 
var relativt tynt. Her fant han mellom annet tre flatovale klebersteinstykker med hull som 
han tolket som kljåsteiner - vev lodd, men også klinknagler, spiker og noen få flintavslag. 
I Sørbu fant han et 40 cm tykt, sterkt kullholdig kulturlag, men ikke noe klart ildsted. I de 
øverste lagene fant han 6 pilespisser av jern, 2 knivblad og flere klinknagler. Lenger ned lå 
det mest flint, både redskaper og avslag. Han gravde også i avfallsdyngene utenfor buene 
og konstaterte at dybden var inntil 70 cm. 

Negaard tolket funnforholdene i Austbu slik at boligen først hadde vært brukt av et stein
alderfolk, deretter lå den som ruin i lang tid før den igjen ble tatt i bruk av «et andet folk». 
De bygde tverrmuren fordi de kun hadde bruk for det ytre rommet. På grunnlag av funnma
terialet daterte han ombyggingen til begynnelsen av vikingtiden (Negaard 1911:38f). 

Dette ble hovedkonklusjonen hans, både for Sumtangen-undersøkelsen og for ekspedi
sjonene på Hardangervidda. Først kom et steinalderfolk, senere et jernalderfolk, og begge 
hadde brukt de store steinbuene. Han mente drivfangsten var fra steinalderfolkenes tid, og 
det var de som hadde etterlatt seg beinhaugene. Han trakk denne slutningen fordi det ikke 
fantes avfallsdynger ved de åpenbart yngre og klart mindre tuftene, som man med sikker
het visste var brukt av bygdefolk og driftekarer. Han mente det måtte dreie seg om helårs
bosetning både i steinalderen og i jernalderen. Klebersteinsstykkene kunne etter hans opp
fatning ikke være fiskesøkker; det fantes ikke fisk i vannet. De måtte derfor være vev lodd. 
Følgelig må det ha stått en opstadvev der. Derfor trakk han konklusjonen:» de gamle jægere 
har hat sine kvinder med- de har været fastboende.» (Ibid:38). Shetelig ble ikke overbevist 
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U.H.HvH.CU.~>i'-''"' og han skrev 
UHviLvHj::, 1922: 

enda 

undersøkelser 1939-1940 
Den neste store undersøkelsen ble foretatt i 1939-1940 av Johs. Bøe. Prc>blE~m~;tltlm~;;en 

konkret: «Er det steinalder eller er 
der oppe, seinere .... Om det fins 0Lv!HU.!U.._,,, 

den seg fra.» 1942: 1 
Inne i steinbuene han kun i bakrommet 

han annet rester av en kam og en en 
av dessuten omtrent 15 m2 i og ikke minst undersøkte et større 
område av det 3-4 m brede feltet mellom de to buene. Det viste seg at det den nedre delen 

"·"''c'""'" ..... ,"'....,c lå to en eldre og ett fra en yngre. Over dem sto 
oHæv•andnmg;stiden, som noen skår leirkar 

Da 
huset og •HVH<L'UVHV' 

av eldre og yngre funn 

Dermed hadde Bøe fått svar 

«For det annet er det ikke noe ved funnene som beviser eller tyder på at de skulle skrive seg fra noen ukjent 
befolkning. De inneholder tvert imot type for type slikt som vi ellers finner i steinalderen i Norge og an
netsteds. Det er kystens steinalder vi finner også på Vidda.» (Ibid: Sl). 

vv.uu·u.""''-'' ved steinbuene og ved Sørbu mente 
vu\.vv·au.uiJluE;"'uuvu, mens ellers syntes 
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dem var fra stort sett fra tiden 1350. Han trakk den ''"v.•u'"'''-'"IV"'"" 

drivfangsten stanset ved Svartedauen. Folketapet etter pesten gjorde det 
holde den mannskapskrevende fangstmetoden. I stedet tok folk i bruk som han 
tidfestet til tiden etter Svartedauen, men han manglet radiologiske dateringer 
1972,1973). 

Ved Langavatn fant han spannformet keramikk i en hustuft, og 14C-dateringer fra tufta 
ga romertid og folkevandringstid. Siden slik keramikk også var funnet post
ulerte han at drivfangsttradisjonen i det minste gikk bakover til folkevandringstiden, men at 
den kunne være enda eldre 1973: l 07f). Han fant varderekker flere steder som han 
mente hadde forbindelse med drivfangst på Nord-Vidda. Metoden var kjent fra inuittiske 
fangstkulturer, hvor rekker av menneskelignende varder kanaliserte reinsflokkene dit 

ville ha de ble jaget vannet og drept (Ble hr 1971,1972, 982). Tilsva-
rende teknikk syntes å ha vært brukt i tillegg til varderekker med sno-
rer, som sagnene forteller om. 

Ovenfor ble det en rekke 6 varder som sperret for slik 
at de i stedet for å trekke mot vest, ble ledet ned mot motsatt side av 
:-:iumtan~~en (Blehr 1982). Man fant ikke varder nærmest vannet, men her kunne det har vært 

eller rekker med skremmepinner staver hvor det var festet IæJTeJTIS(::T 
"~-'·'""''"""·' fuglevinger eller annet som blafret i De bidro til å stenge trekkveiene for 

og lede dem i ønsket Drivfangst av rein ved hjelp av varderekker eller stol-
per er beskrevet fra flere arktiske områder og synes å ha vært i de fleste villrein-
områder Nordkalotten (Rasmussen 1925: 170f, Spiess 979:1 

På ble det 4 m2 i og tatt inn et beinmateriale 
som kun delvis ble Det aller meste var av rein. Ved en etterundersøkelse i 1977 
ble det m2 utenfor Austbu. Det .,,..1/."'"'"CT"' 

saker og tildannete bein- og 
Det samlet '-''-'<J>H'cU.UII'JH 

ledet fra 

nrF'"P'l'ltP'lrP' noen av resultatene 
For de kulturhistoriske prcm1erntsn11u1gE~ne 

hvor 
aatenng(~ne fra 1970-årene var få og hadde for 
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store standardavvik til at vi kunne bruke dem. Vi valgte derfor å se bort fra de tidligere da
teringene og brukte kun våre egne, nye. Alle er akselleratordateringer, og i denne artikke
len er de kalibrert til kalenderår og presenteres med ett standardavvik. 

De store beinmengdene i avfallsdyngene viste at fangsten må ha vært omfattende. Hvor 
mange dyr fantes det rester av? Var det mulig å anslå det årlige omfanget av fangsten? 
Kunne vi ut fra de beinslag som var til stede, belyse hvordan slaktet var blitt behandlet, og 
hvilke deler som ble fraktet bort? 

Er det mulig å etterprøve innholdet i sagnstoffet? Finnes det spor etter dette? Hvordan 
kan fangsten eventuelt ha vært drevet? Og endelig- hvem kan det ha vært som har organi
sert og drevet fangsten på Sum tangen? Enkelte av disse spørsmålene lar seg kun teste ved 
hjelp av naturvitenskapelig metoder, først og fremst ved osteologisk analyse. 

Utgravningene i 2004 og 2005 
I 2004 ble det gravet ut 2 m2 i beinhaugene på Sumtangen; den ene tett sør for Austbu 
( «Austbu sør») og den andre nord for Sørbu ( «Sørbu nord»). Kulturlagtykkelsen i hver var 
omtrent V2 m; det gir l m3 utgravet masse. (Fig. 5). I 2005 ble det i tillegg gravet 1m2 på 
nordsiden av Austbu («Austbu nord») og 1,5 ved Vestbu («Vestbu sør»). Her var funnmeng
dene noe mindre. Selv om det utgravde arealet var beskjedent, var beinmengdene overvel
dende og tilstrekkelig for våre problemstillinger. Det ble ikke gravd inne i tuftene, fordi vi 
mente de var for forstyrret av eldre utgravninger. Analysen av beinmaterialene ble foretatt 
på Osteologisk laboratorium ved Bergen Museum. 

Radiologiske dateringer 
Vi fikk utført 15 dateringer på bein fra tre av avfallsdyngene utenfor Austbu og Vestbu, men 
ikke fra den fjerde, som var liten og tynn. Det er ingenting som tyder på at alderen er ve

sentlig forskjellig fra de andre. Det ble gravd 
i l O cm tykke lag, og prøver fra hvert lag ble 
datert. (Fig. 6). Gjennomsnittet for syv date
ringer i «Aust bu sør» er AD 1260-131 O, 
mens de fire dateringene ved «Austbu nord» 
er AD 1210-1260. Gjennomsnittet for de fire 
dateringene fra Vestbu er AD 1230-1270. 
Fra utgravningen Sørbu 2004 fikk vi utført 6 
dateringer. En fra torvlaget ga AD 1280-
1300, mens prøvene fra lagene videre ned-

Fig. 5. Osteolog Anne Karin Hufthammer 
ved utgravning av kvadratmeterruten sør for 
«Austbu» i 2004. (Foto: S. Indrelid). 
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"""''·~~,.....,....,,....,;-;-,, .... "" tldsspem1. For å 

bein. I ly for 
en baJ<.X~~sKraiun,g 
er tre-
kull av einer og hassel. 

ndldrHM7n materialet 

Beinmaterialet som ble innsamlet i 2004 fra «Austbu sør» og «Sørbu 
20.500 Dette er Når det funnene 

bein som 
overflaten etter og Disse overflate-

masse ble vannsåldet i såld med maskevidde 4 For 
testprøver ble det brukt maskevidde 2 

men hele bein som var 

Det er funnet saltvannsfisk 
velen av laksefisk er 

91 

og 
~"'"~'"'"h å skille bein av sau og Derfor er det usikkert om de seks beina 

""'"u'H'-'11, to et bekken og to fra ytre del av er fra sau 
eller begge arter. Fra Austbu er det kun et bein fra ytre del av en astraga-
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SU MT ANGEN 

VESTBU 
... . ~/~'· AUSTBU 

- : · ·.. t~rH if~km~ 
Layer 3: 1245-1280 

AD 1210-1260 

··-.. ~ .... {.~ 
Layer 1: 1290-1305 -
Layer 2: 1225-1280 
Layer 2: 1170-1225 

AD1230-1270 

SØRBU 

o 5 

Layer 1: 1285-1305 
Layer 1: 1170-1230 
Layer 3: 1300-1400 
Layer 4: 1285-1305 
Layer 4: 1285-1375 
Layer 5: 1275-1295 
Layer 5: 1220-1265 

AD 1260-1310 

Layer 1: 385 - 425 
Layer 2: 420 - 440 
Layer 3: 230 - 325 
Layer 4: 265 - 405 
Layer 5: 70 - 130 

AD 250-350 

10 15m 

Fig. 6. De tre buene på Sumtangen med avfallsdynger ( skråskraverte områder) slik de ligger i 
dag, de enkelte radiologiske dateringer og gjennomsnittsdateringer av reinsdyrbein. De sorte 
firkantene markerer utgravde felt 2004-2005. Date ringene er gjengitt med ett standardavvik. 
(Utarbeidet avS. Indrelid/ Ellinor Moldeklev Hoff). 
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Tabell l. Artsfordeling av det beinmaterialet fra Sumtangen som er ferdig bestemt pr. april 
2007. Tabellen omfatter alt artsbestemt materiale fra undersøkelsene i 2004 og 2005 for 
«Austbu sør» og «Sørbu nord», samt ca. 40 % av materialet fra «Austbu nord». Knapt halv
parten av alt innsamlet materiale fra disse enhetene lot seg artsbestemme. 

Austbu sør Austbu nord Sørbu nord 

antall Vekt g Antall Vekt g antall Vekt g 

Pattedyr 

Rein Rangifer tarandus 4487 40931 944 7258 4287 50085 

Sau eller geit Ovis aries/Capra hircus 1 3 6 BO 

Klovdyr 41 41 

Pattedyr ubestembar 6435 11054 929 2087 5162 10991 

Fugl 

Li-/fjellrype (Lagopus sp.) 4 1 1 1 

Fisk 

Sild Clupea harengus 1 

Laks/ørret Salmonidae 1 

Torsk Gadus morhua 1 1 

Sei Pollachius virens 1 1 

Fisk ubestembar 2 

Sum bein/vekt 10973 52031 1874 9346 9456 61157 

Under grovsorteringen av materialet fra Vestbu observerte vi en nesten komplett kjeve 
av elg, men vi fant ikke andre bein av elg. Fra en tidligere utgravning i avfallsdyngen sør 
for Austbu ble det funnet et bein av hare, og under utgravningen i 1974 fant man en over
kjeve av jerv i avfallsdynga ved Sørbu (Lie 1974). 

Hvilke deler av dyrene ble fraktet bort? 
Forholdet mellom beinslag som havnet i avfallsdyngene og de som aldri kom dit, kan for
telle oss om hvordan slaktet ble behandlet. Ble alt kjøttet spist på stedet? Ble deler fraktet 
bort? Det er flere måter å finne fram til svarene. Vanligvis teller man opp antall fragmenter 
av de ulike beinslagene et dyr skal ha, og begrunner svarene ut fra dette. Denne metoden 
har klare begrensninger spesielt når beina er sterkt oppknuste, slik de var på Sumtangen. Vi 
benyttet derfor «vekten av de ulike beinslag» som grunnlag. Som sammenligning har vi tatt 
gjennomsnittsvekten av 5 komplette, resente skjeletter av voksne dyr, hvor hvert enkelt 
beinslag er veid, og den relative vekten regnet ut 

Grunnlagsmaterialet for prosentfordelingen med antall fragmenter (n) og vekt i gram (g) 
i Austbu og Sørbu finnes i Tabell 2 og 3. I Tabell 4 kan vi se at enkelte beins lag er sterkt 
underrepresentert både fra Austbu (skulderblad, overarm og ribbein) og fra Sørbu (virvler, 
overarm og lårbein); gevir er ikke med i denne tabellen. Hvis vi bruker fragmenttallene og 
vekt for gevir i Tabell 2 og 3, er det betydelig færre gevirrester i materialet fra Austbu enn 
i Sørbu. 
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Tabell 2. Tabellen viser hvilke beinslag av 
reinsdyr som er identifisert fra «Austbu sør», 
fordelt på utgravning slag, antall fragmenter 
(n) og vekt i gram (g). 

Torvlag Lag 1-5 

Beinslag n g N g 

Gevir 64 1089 

Kranium 12 142 383 2124 

Underkjeve o o 130 2065 

Tenner o o 325 614 

Virvler o o 1150 8769 

Skulderblad 1 75 25 460 

Ribb-/ brystbein 2 5 76 181 

Overarmsbein 1 1 56 638 

Spole-/albuebein 9 164 180 3548 

Metacarpus 4 56 119 2018 

Håndrotsbein 9 29 250 878 

Bekken 11 159 178 4092 

Lårbein 11 159 102 2221 

Skinne-/leggbein 2 47 120 2493 

Metatarsus 7 81 143 2344 

Metapodier o o 91 633 

Fotrotsbein 1 o 123 194 2356 

Sesambein o o 148 144 

Tå ledd 29 117 645 3106 

Sum 108 1158 4379 39773 

Beinmengden i avfallsdyngene 

Tabell 3. Tabellen viser hvilke beinslag av 
reinsdyr som er identifisert fra «Sørbu 
nord», fordelt på ut gravningslag, antall 
fragmenter (n) og vekt i gram (g). 

Torvlag lag 1-5 

Beinslag n g N g 

Gevir 20 120 1366 15732 

Kranium 2 12 83 772 

Underkjeve 1 9 84 1861 

Tenner 6 7 82 176 

Virvler 9 119 324 2235 

Skulderblad 1 14 47 2001 

Ribb-/ brystbein 1 o 57 983 7102 

Overarmsbein o o 13 351 

Spole-/albuebein o o 81 2001 

Metacarpus 2 29 78 1816 

Håndrotsbein o o 93 454 

Bekken 1 20 62 1576 

Lårbein o o 20 724 

Skinne-/leggbein 6 149 59 1357 

Metatarsus 3 61 320 6938 

Metapodier 4 24 115 97 4 

Fotrotsbein 2 7 155 2076 

Sesam bein 1 1 58 80 

Tå ledd 2 14 194 1216 

Sum 70 643 4217 49442 

Vi antar at Koren så beindyngene i tilnærmet uforstyrret stand, slik de hadde ligget fra 
middelalderen av. Noe hadde kanskje Eidfjordbøndene gravd bort og tatt med seg. Han be
skrev fire beinhauger og målte dem opp (Koren 1840 i Bakke 1985:84f), og fordi målene 
var såvidt eksakt, må vi tro de ble målt/ skrittet opp. Fordi Koren beskrev dem som «runde», 
antar vi at de var bortimot kuppelformet. Ut fra denne slutningen det ville det samlete ku
bikkinnholdet vært ca 50 m3. 

Bøe (1942:53f) hevdet at avfallsdyngene hadde størst mektighet sørøst for inngangen til 
Austbu, hvor han grov ut 2 m2 og sørvest for inngangen til Vestbu, hvor han grov l m2

· Ut 
fra hans stratigrafiske opplysninger burde dybden på beinlaget utenfor Austbu vært litt over 
50 cm, og fra l O - 35 cm utenfor Vestbu. Dette stemmer også bra med våre observasjoner 
fra 2004-05. 

Både ved undersøkelsene i 1970-årene og i 2004-05 var beindyngene så forstyrret at man 
vanskelig kunne måle utbredelsen av dem. Det så ut som de til dels var sunket eller presset 

137 



Tabell4. oe!ns,~af! i resente 
lett (kolonne l og 2), sur,vtrm<;ru,~<Jn,et 

sør» og «Sørbu nord» 

t/CIJL,<IU<' l «AUstbU 
untiPrrPrlrP.'\PntPrtP ue~rt . .'\lu~<:" er skyggelagt. 

Vekt i Qra~. %vekt Austbu Sørbu 
Moderne 1 ""'.,"J"''"'" Moderne 1 "'"'.,"l"'"'~ %vekt %vekt 

Kranium/underkjeve/tenner 656 14 12 8 

Virvler 955 20 22 7 

Skulderblad 189 4 1 6 

Ribbein 514 11 1 21 

Overarm (bog) 329 7 1 1 

Bekken 244 5 11 5 

Lårbein 370 8 6 2 

Skinne-, spole- og albuebein 644 13 16 1 o 
Mellomhånd- og mellomfotbein 360 8 13 29 

Alle fot/hånd rotsbein 468 1 o 17 11 

4729 1 DO 1 DO 1 OD 

sammen siden Korens dager, fordi på dem var mindre enn det han oppga. 
Utbredelsen var imidlertid større, antakelig grunn av utkasting og Mot ytter
kantene er beindyngene i dag bare noen få cm dype, og deler av dem er dekket av utkastet 
masse fra Bøes Alle forhold tatt i synes 50m3 være et esti-
mat for det samlete volumet ved Austbu og Vestbu. 

Det er vanskeligere å beregne beinmengden i ved Sørbu fordi den delvis 
var dekket av masser fra eldre Vi måtte bygge Korens Han 
målte omkretsen til vel 20 m og m. Han oppga dessuten at denne ikke 
hadde en utpreget rund men at den var mer langstrakt 840, Bakke 1985: 83f). 
Hadde den hatt rund ville arealet vært omtrent 38 m2, men ut fra beskrivelsen 
til en mer langstrakt form må reduseres noe. Med en matKstmlLimlSt)'KI<eJ 

og en utbredelse 30m2, blir volumet 

Individtall 
Når beinvolumet for hver avfallsdynge er kjent, er det mulig å beregne totalantallet hvis 
en kan finne antallet pr. m3 . Det finnes nå flere metoder for å beregne hvor mange 
som er et materiale. Det er å beregne «minste antall individer» 

1953). Vi valgte imidlertid å beregne «det mest sannsynlige antall individer» 
en metode som er basert på Chapmans ( 1951) modifisering av Lincoln-indeksen 

og som er diskutert i detalj av Adams & Koningsberg Som ved beregning av 
miste individtall, må beinslagene skilles i høyre- og venstrebein I må antall 
par identifiseres. Formelen er H·V/P = N, hvor N er antall». Når det ikke fin-
nes par, brukes formelen + + l) = N l 983). 

I beinhaugene Sumtangen ble det funnet mange bevarte bein fra ytre del av 
for- og bakfot. Vi har brukt radiale, carpale 2+3 og 4+5 fra og astragalus, 
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Tabell 5. av det Tnest sannsynlige individtall i de utgravde rutene ved «Austbu sØr» 
og «Sørbu nord», seks beinslag, på høyre- og venstrebein og par. Kolonnen 
lengst til viser tallene for l m3. individtall for «Austbu sør» blir da 138 

og for «SØrbu nord» 148. 

Austbu sør V ~venstre) H (høyre) P (par) N (individtall) N pr m3 

Radiale 16 19 6 50 1 DO 

Carpale 2+3 19 23 5 87 174 

Carpale 4+5 20 29 5 116 232 

Astragalus 14 14 2 98 196 

Calcaneum 12 12 6 24 48 

Centrotarsale 12 17 5 41 82 

Sørbu nord 

Radiale 9 4 o 50 50 

Carpale 2+3 14 8 1 112 224 

Carpale 4+5 1 o 3 o 44 88 

Astragalus 1 o 13 2 65 130 

Calcaneum 6 11 o 84 168 

Centrota rsa le 15 23 4 86 164 

Tabell 6. Mest sannsynlige individtall i beindyngene ved AustbuNestbu og Sørbu. 

!gnet antall dyr pr m3 Volum i m3 Beregn1 antall dyr i alt 

Austbu og Vestbu 

Minimum 48 50 2400 

Maksimum 232 50 11600 

Gjen no msn ittsverd i 138 50 6900 

Sørbu 

Minimum 88 9 792 

Maksimum 224 9 2016 

Gjen no ms n ittsverd i 148 9 1332 

calcaneum og centrotarsale fra bakfot. Resultatet av fordelingen av disse seks beinslagene 
i de m2-rutene fra «Austbu sør» og nord» er vist i Tabell 5. Bein-

nokså V2 m3 for hver av de to rutene. Tabellen viser samtidig at det 
individtallet i den analyserte sør for Austbu er 24 mens det 

16. Det er at 24 er altfor fordi de 29 høyre 4+5 må stamme 
fra 29 individer. En mengde 116 individer virker heller ikke sannsynlig fordi andre bein-
slag et klart lavere antall. måte å komme frem til et mer resultat ba-
sert er å summere tallene for hvert enkelt og dividere 6. Det 
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gir som resultat at i denne halve kubikkmeteren har vi bein fra 69 reinsdyr. På denne bak
grunn bruker vi for å beregne «hvor mange dyr det ligger rester av i beinhaugene fra middel
alderen» 48 som «det minste sannsynlige antall dyr» pr. hele m3, 232 som «det største» og 
138 som gjennomsnittsverdi; vel vitende om at 138 kan være for lavt. For Sørbu er 44 det 
laveste beregnede sannsynlige individtallet og 112 det høyeste, og gjennomsnittstallet for 
de 6 beinslagene 7 4 individer. (Tabell 6). 

Årstid for fangsten 
Beinmaterialet inneholder informasjoner om når på året fangsten fant sted. Vi valgte av flere 
aktuelle metoder å undersøke tilvekstsonene i tannrøttene. 

Et sementlag leires stadig utenpå tannrøttene. De kan sees omtrent som årringer i 
trær med vekselvis brede lyse og smale mørke soner (Seargent 1967; Klevezal & Kleinen
berg 1967). Reimers & Nordby (1968) mente at hos rein ble den smale, mørke sonen dan
net i vinterhalvåret (fram til mai), mens den lyse, brede sonen ble dannet om sommeren. 
Grue & Jensen (1979) hevder imidlertid at den mørke sonen dannes om sommeren, i juni, 

og august. 
For å kunne «lese» tilvekstmønstrene fjernet vi kalken i tannrøttene i syrebad og kuttet 

dem i snitt på 30 J.l. Preparatet ble deretter farget. Soner med liten tilvekst avtegnet seg nå 
som smale, mørke bånd, de med høy tilvekst var brede og lyse. Vi snittet tannrøtter fra to 
forskjellige individer fra hvert gravningslag i de to m2-rutene utenfor Austbu og Sørbu; 
tilsammen 20 tenner. Dessverre fant vi bare tolkbare soner på halvparten av dem. 

DNA-analyse av beinmaterialet fra Sumtangen 
Ved utgravninger i de norske middelalderbyene Trondheim, Bergen, Stavanger, Tønsberg 
og Oslo er det funnet fragmenter av reinsdyrbein og -gevirer. Det meste av dette gevirma
terialet har spor etter bearbeidelse. Vi vet at det bl.a. ble brukt som råstoff for kamproduk
sjon. Mange av kammene som er funnet i middelalderlagene på Bryggen i Bergen, er laget 
av reinsdyrgevir (Hansen 2005:159). Kammakere er nevnt i Bergens bylov av 1276 og i by
vedtektene av 1282 (Helle 1982:418,436), og det er også påvist spor etter kammakerverk
steder ved utgravningene (Herteig 1969: 186, Hansen 2005: 181 ff). Vi finner de største kon
sentrasjonene av reinsgeviravfall i tilknytning til disse verkstedene. 

En av våre målsettinger er å undersøke om det er mulig å relatere gevirmateriale fra by
funnene til bestemte opphavspopulasjoner i høgfjellet ved hjelp av DNA-analyser. Vi hol
der nå på med DNA-analyser av beinmaterialet fra Sumtangen og andre fangstbuanlegg på 
Hardangervidda. Vi vil også gjøre tilsvarende undersøkelser av gevirmateriale fra de andre 
middelalderbyene. 

Opphavsbestemmelse av reinsdyrmateriale ved hjelp av DNA 
Den genetiske strukturen hos dagens rein bestander i Europa og Asia viser at mange bestan
der er karakterisert med egenartede genetiske profiler (Flagstad & Røed 2003; Røed 2005; 
Røed et al., manus). Innen Skandinavia viser variasjon i både kjerne-DNA og i mtDNA et 
mønster med et markert genetisk skille mellom dagens stammer på Hardangervidda og i 
Dovre/Rondane-regionen og mellom villrein og tamrein. (Fig.7). Dersom den genetiske dif
ferensieringen av reinsdystammene var like markant i førhistorisk tid som i dag, åpner dette 
for en bestemmelse av opprinnelsesbestand for både avfall fra kammakerverksteder og for 
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Fig. 7. Genetisk avstand i forskjellige norske reinsdyrbestander. (Utarbeidet av Knut Røed). 

kammer og andre gjenstander laget av reinsdyrgevir. Forutsetningen er bl.a. at det lar seg 
gjøre å ekstrahere DNA fra dette arkeologiske materialet. 

Graden av genetisk oppdeling og variasjon innen og mellom bestander kan studeres ved 
hjelp av molekylærgenetiske markører som protein polymorfi, DNA mikrosatellittvariasjon 
og/eller sekvensvariasjon i mitokondrielt DNA (mtDNA). 

Det aller meste av arvematerialet befinner seg i cellekjernene, og det er dette DNAet som 
overføres til neste generasjoner med en kopi fra hver av foreldrene. I tillegg finnes det også 
noe arvemateriale i mitokondriene som befinner seg i cytoplasma på utsiden av cellekjer
nen. Dette mtDNA overføres til neste generasjon kun gjennom egget. Derfor kan en kun 
følge morslinjene når en studerer variasjon i mtDNA. Det store antall mitokondrier i hver 
celle gjør at det finnes mange hundre ganger mer mtDNA enn kjerne-DNA i cellene, noe 
som er bakgrunn for at særlig mtDNA benyttes som markør når en analyserer arkeolo
gisk materiale hvor DNA oftest vil være betydelig nedbrutt. 

Variasjonen i mtDNA hos dagens reinstammer viser et mønster hvor en spesifikk haplo
gruppe (en samling av mtDNA-typer med felles opphav) dominerer villreinen i Dovre/Ron
dane-området, men er lite utbredt eller fraværende i andre bestander, hvor andre haplogrup
per dominerer. Slike haplogrupper er oppstått og utviklet gjennom mange tusen år i områder 
som har vært isolert fra andre bestander. Mye tyder derfor på at villreinstammene i Har
dangervidda-regionen og i Dovre/Rondane-regionen har forskjellig opprinnelse som kan 
spores tilbake til ulike isfrie områder under siste istid. 

Utviklingen innen molekylærbiologien de siste tiårene har bidratt til at genetisk varia
sjon kan analyseres på materiale som tidligere var utenkelig. Det er blitt utviklet metoder 
for isolering av DNA fra særlig hardt vev som bein, tenner og gevir. Særlig har utviklingen 
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avPCR 

velterma~rhtØg:skoJe er det videreutviklet metoder til å studere 1 

bl.a. er å undersøke om det 

opp mot 

an:eowg;Is~:e materialet fra er det og fremst funnene fra IJ'-<.HH'-'-"E''""' 

vi har arbeidet med. Med materialet fra Austbu/Vestbu og har vi to store beinfunn 
som som eksisterte 
deren og i yngre romertid. Sammen med bestand har vi derfor ... ._. ... 6 .. ...,c 

tre fra samme men atskilt i tid med bortimot 2000 år. 
Resultater viser at det har vært å isolere DNA fra det arkeologiske materialet som 

er ut Vi har i å isolere DNA med relativt god kvalitet fra både 
tenner og ulike knokler. Det store har gjort det mulig å analysere 

en tanntype fra en På denne måten sikrer en at arvematerialet kommer fra 
ulike individer. Dette at vi kan studere ikke bare hva slags gener som var tilstede i de 
ulike tidsperiodene, men også frekvensen av dem. Det bør være mulig å relatere gevirma
teriale fra byfunnene til bestemte opprinnelsesbestander i høgfjellet. 

Det omfattende dateringsprogrammet som nå er på materiale fra Austbu, Vestbu og 
har gitt et godt for datering av fangstvirksomheten. Det er lite forskjell 

'"'"'·'"'''"b'~"'"' fra de tre dyngene. (Fig. Der er heller ingen signifikant forskjell date
ringene i de enkelte lagene i avsetningene. Det betyr enten at deponeringstiden for bein har 
vært for kort til at man med 14C-metoden kan registrere tidsavstanden mellom begynnelse 
og eller at avfallsdyngene er omrotet. Uansett hvilket alternativ som måtte være det 

er det likevel stor sannsynlighet for at vi med så mange entydige dateringsresulta
ter i det minste har påvist hovedperioden for beindeponeringen. Den må ha funnet sted 
innenfor tidsrommet AD 1240-1290. Blehrs hypotese at fangsten Sumtangen varte fram 
til Svartedauen 1349-50 1973), er ikke holdbar. Drivfangsten tok slutt minst 
50 år Det var ikke Svartedauen som førte til opphør av storfangsten på Sumtangen. 

Man har antatt at den overgrodde tufta er eldre enn de to steinbuene. Ved Bøes 
unaei·søKeJser i 1939 ble det funnet skår av spannformete leirkar som han daterte til 500-
tallet. '"' """"" ·~,.,... fant i 191 O flere pilespisser; en må dateres til Fra undesøkelsene 

det 4 dateringer fra beindyngen ved 
To ga miC1C11e1aWe~r, en og en prøve fra bunnlaget ga eldre romertid. Bein-datering-
ene vi fikk materiale fra i utenfor Sørbu, viste til 

gJe~nnorrlsnittltge tidssp,emnet innenfor ett standardavvik er AD 275-345, 

42 



men enkeltresultatene noe mer her enn hva tilfellet var ved AustbuNestbu. Vi kan 
ikke utelukke at det også var aktivitet her i 

de tre sørvest for Sørbu er AD 195-325, og denne nærhet tid 
"'",_".,..",('<å se en mellom dem og aktiviteten ved bua. Hva 

har vært brukt har vi De er neppe "L'-'-H'-'-'i",L'-''~--''-'' 

inneholder lite kull. og ikke minst ''-'~''-'""'-''-''''-'" 

Det er mulig å få et ved å se forholdet mellom 
antall og av det tidsrom hvor fant sted. Tabell 5 viser de mest sann-
synlige individtallene pr. m3 basert materiale fra de to m2-rutene ved «Austbu 
sør» og nord». For å komme fram til volumtall som er relevante for 
hele beinhaugmaterialet, har vi beregnet det totale og av de 
beinførende lagene. Det individtall pr. m3 er hpy·pcrnPt 

de seks best egnede beinslagene i de samme to rutene. 
For Austbu er 138 og for 148. Tabell6 viser det mest sannsyn-

lige antall individer i middelalderdyngene, beregnet ut fra et 50m3. Leg-
ger VI 138 individer pr m3 blir det mest sannsynlige antall .,.~,.-.c,·Hrr 
som ligger i ved Austbu og Vestbu 6900. Ved det lavest beregnede antall 48 
dyr pr m3 blir tallet 2400 og ved det største, 232, blir tallet 11600. De radJOl,ogtsKe rl<:>TAr,·nn_ 

ene fra middelalderbuene (fig. 6) viser at den store fangsten må ha "'".,."'"'6,tt 

kanskje kun en generasjon, og neppe mer enn to. Går vi ut fra en tantgs1:peJri0<1en 
får vi en gjennomsnittlig fangst på 230 dyr pr. år. Med en '~-".,,"'" 1""""'',.,"''1"' 

årlige 115. 
Vi mener ut fra disse tallene at over-

av mindre grupper reinsdyrjegere 
rotnernclsame:gget Sørbu finner vi en ""'""'"''"""'Y\"1'""'"'"r 

en og et beregnet ""'''-'""'"'~"'-'"~ .. 
Her er forholdet mellom enkeltdateringene så 01-'~"~''"'-'''-' 
bruksfaser. Derfor har vi ikke beregnet men bør kunne konkludere 
med at romertidsfangsten ved Sørbu hadde et betydelig mindre enn i middelalde
ren. 

Hvordan har fangsten foregått? 
Undersøkelsene ved Finnsbergvatnet har ikke grunn til å tvile hovedinnholdet i sagn-
u u ..... .,,,'-'""'"· Det er ikke usannsynlig at det kan ha vært en form for ved 

av varderekker med snorer mellom og liner i vannet. Tilsvarende masse-
fangstanlegg for rein er godt dokumenter fra norsk særlig i Dovre-/Rondane-
området 1977, Mikkelsen et aL 2005). er der identifi-
sert av steinskoninger og noen tilfeller med bevarte stolperester. 

Treverk fra stolperester i massefangstanlegget 
til AD 985-1270, et annet anlegg en halv mil 
1994: I til Einsethø ligger 

og et 
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(Lie 1994 ). Det er sannsynlig at det er direkte forbindelse mellom fangstbuanlegget og mas
sefangstanlegget. Mikkelsen ( 1994) tidfester massefangsten i Dovreområdet til AD 1 000-
1280. 

Hvis det har vært tilsvarende stolperekker eller ledegjerder ved Finnsbergvatn, skulle vi 
vente å finne spor etter dem på nordsiden av vannet. Foreløpig har vi ikke gjort systema
tiske undersøkelser her, men de seks vardene på nordsiden av Finnsbergvatn kan være en 
del av et ledegjerde (Blehr 1982). Ledegjerdene trenger ikke bestå av varder eller solide 
stolper. Det kan også ha vært brukt skremmepinner, men heller ikke slike er funnet i Finns
bergområdet. Det er da også som regel umulig å finne spor etter dem, men en rekke pinner 
var smeltet fram under en fonn i Loms-fjellene sommeren 2006. På flere av dem hang det 
fremdeles lærremser og vidjestykker (Bergstøl pers.medd.). Det foreligge en datering til ca. 
600 e.Kr. på en skremmepinne fra Lomseggen. (Mølmen 1986:114f, 1988:88f). 

Det er på det rene at det ble brukt båter på vannet ved Sumtangen på den tid da den store 
reinsdyrfangsten fant sted. Både inne i tuftene og i avfallsdyngene er det funnet båtnagler. 
Båtbruken på 1200-talet skal kanskje ikke knyttes til fiske? Både Bøe (1942:74), Negaard 
(1912) og Nicolaysen (1861) hevder at det ikke fantes fisk i Finnsbergvatnet. Riktignok er 
det eksempler på at fiskerike vann på Hardangervidda på det nærmeste er blitt fisketomme 
som følge av endringer i næringstilgangen i nyere tid (Fjellheim & al. 2001, 2003). Vi kan 
følgelig ikke utelukke at Finnsbergvatnet hadde fisk i middelalderen, men finner det ikke 
særlig sannsynlig fordi man da burde ha funnet mer ørretbein i avfallsdyngene. I det be
skjedne fiskematerialet fra Sumtangen (Tabell l), er det mer saltvannsfisk enn ferskvanns
fisk. Vi vet at det tidligere er blitt fisket mye ørret på Hardangervidda. Ved Halnefjorden, 
15 km sørøst for Finnsbergvatn, ligger Halnelægeret, en steinbu som i hovedsak har kultur
lag fra etterreformatorisk tid. Ved utgravningen i 1971 (Fasteland 1971, 2002) ble det fun
net 3795 bein av ønet og kun ett av saltvannsfisk (Lie 1971 ). 

På Sumtangen er det funnet fire flate steingjenstander med hull. Negaard (1912) tolket 
dem som kljåstein (vevlodd), mens Bøe (1942:87) mente det snarare var tale om «nota
stein». Det er vanskelig å skille mellom kljåstein og garnsøkker, men ut fra skillende krite
ria for de to funksjonskategoriene (Øye 1988) synes de fire eksemplarene fra Sumtangen 
ganske klart falle innenfor søkke-typen. Det er et tankekors at det finnes garnsøkker ved 
Finnsbergvatnen som etter alt å dømme var fisketomt, mens det verken er funnet garnsøk
ker eller kljåsteiner i Halnelægeret. Kan søkkene ha hatt en annen funksjon? Kan de ha vært 
brukt som stabiliserende tyngder på de flytende linene? Båtnaglene på Sumtangen kan i så 
fall styrke sannhetsgehalten i sagnet om reinsdyrfangst i vannet. 

Dersom dyrene er blitt fanget i vannet, må fangsten nødvendigvis ha funnet sted på en 
årstid da det var isfritt (fra slutten av juni til oktober/november). Tannsnittanalysene er vår 
viktigste årstidsindikator. De 6 «lesbare» tannrøttene fra Austbu viser betydelig spreding i 
sonemønster. Legger vi Reimers' og Nordbys oppfatning til grunn, har fangsten foregått i 
sommerhalvåret, fra forsommer til sen høst. Følger vi Grue & Jensen, får vi omtrent samme 
resultat, selv om de bygger på ulike premisser. Det som i følge den ene må tolkes som sen 
høst, må ifølge den andre oppfattes som forsommer og omvendt. To av tannrøttene har yt
terst et bredt, lyst bånd. I følge Reimers & Nordby indikerer dette sommer/tidlig høst, etter 
Grue & Jensen ville derimot fellingstiden være før juni måned, mens Finnsbergvatn frem
deles var isdekket. Ser vi på de fire lesbare tannrøttene fra Sørbu, er variasjonen i sonemøn
ster liten. Med utgangspunkt i Reimers & Nordby indikerer mønstrene at dyrene ble slak-
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Fig. 8. Reinsdyrskjelett med rød markering av de beinslag som er underrepresentert i bein
haugene og som derfor antas å ha blitt fraktet bort fra Sumtangen. Til venstre: Situasjonen i 
materialet fra Sørbu, til høyre fra Austbu. (Utarbeidet av Anne Karin Hufthammer!Tore 
Fredriksen). 

tet tidlig i sommerhalvåret, følger vi Grue & Jensen, må den ha foregått om høsten, senere 
enn august måned. Begge alternativer viser da at fangsten har foregått fra vår til høst. I ro
mertiden var den tilsynelatende konsentrert innefor et kortere tidsrom, mens fangsten fra 
middelalderbuene synes å ha strukket seg over en større del av sommerhalvåret. 

Fordi så å si alle beinslag i reinsdyrskjelettet er funnet i avfallsdyngene, både ved 
AustbuNestbu og Sørbu må vi kunne anta at parteringen har forgått tett ved buene. Videre 
indikerer funn av strupebein (syrinx) i beinhaugene at selve slaktingen i noen tilfeller har 
foregått rett utenfor middelalderbuene. Dette lille, skålformete beinet omslutter delvis luft
røret og vil følge med når dette fjernes sammen med mage og innvoller. Det vil derfor kun 
finnes der hvor dette blir kastet. Dette indikerer klart at dyrene ble avlivet nær Sumtangen, 
mest sannsynlig i vannet eller på stranden ute på tangen, et halvt hundre meter fra steinbu
ene. 

Hva ble gjort med fangsten? 
Underrepresentasjonen av enkelte beinslag viser at deler av slaktet ble fraktet bort sammen 
med bein, mens andre deler ble renskåret og beina ble slengt utenfor buene. Ved Austbu, 
hvor skulderblad, overarm og ribbein er underrepresentert, tok fangstfolkene med seg bog 
og hele ribbesider, mens kjøttet fra lår og rygg ble skåret fra på stedet. Ved Sørbu er virv
ler, overarm og lårbein underrepresentert. Her tok de med seg både rygg, bog og lår, mens 
sidene ble liggende igjen. (Fig.8). 

Det meste av gevirrestene ved Austbu er små biter, mens ved Sørbu fantes store stykker 
og også hele gevirer. (Fig. 9). Det aller meste av gevirmaterialet fra Austbu ble fraktet bort, 
ved Sørbu ble det liggende igjen. Felles for både middelalder- og romertidsmaterialet er at 
gevirene ble hugget, på Austbu også saget, fra skallen. Det er ikke funnet naturlig felte ge
virer. De store kjøttmengdene ble neppe fraktet bort med det samme dyret var partert. Det 
har nok eksistert en eller annen form for opphengingsarrangement men enkle hjeller eller 
stativ, laget av staurer, slik Nunamiut-eskimoene i Alaska har hatt (Binford 1978:97ff). Ble 
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Fig. 9. Det var mange og store og til dels hele gevir fra yngre 
romertid ved «Sørbu». (Foto: S. Indrelid). 

kullgropene ved Sørbu brukt til tørking eller røyking av kjøttet? Dette har vi ikke undersøkt 
ennå. 

Både ved Austbu og Sørbu er så å si alle lemmeknokler og mange underkjever knust. I 
flere tilfeller er også små bein, som første tåledd (phalanx /)knust. Lemmeknoklene er spal
tet på langs, kjevene er knust på undersiden, og tåleddene er delt i to. Felles for disse bein
slagene er at de har margfylte hulrom. Andre bein hvor det finnes lite eller ingen marg, som 
bekken, skulderblad og virvler, er oftest hele. Fragmenteringsmønsteret tyder derfor på at 
marg var en ressurs som ble utnyttet maksimalt. De fleste bein ser ikke ut til å ha vært i kon
takt med varme, men noen steder i lagene, både i Sørbu og Austbu, fant vi ansamlinger av 
3-4 cm store hvitbrente beinfliser, de fleste fra lemmeknokler. Sammen med disse lå det 
også mange små ubrente beinfragmenter, hovedsakelig av lemmeknokler. Alle var betyde
lig mer oppknust enn beina elles i beinhaugene. Det er rimelig å anta at dette er utkastmasse 
fra buene og at de representerer aktiviteter som har foregått ved ildstedene. Hvorvidt bein 
er blitt knust opp for å brukes til brensel, eller om de er brent ved tilfeldighet, er ikke 
mulig å si. Mens det i beinhaugene ved Austbu ble funnet spredte trekullbiter og mindre 
ansamlinger av trekull i brunlig, sandig jord, lå beina ved Sørbu i en nesten svart jordmasse 
med et betydelig innhold av finfordelt kull . Den kullfargete jordmassen har dannet en svart, 
«fet» overflate på de fleste beina som det ikke har vært mulig å vaske bort. (Fig. 10). 

Hvem varde? 
Var det folk fra de nærmestliggende fjell- og fjordbygdene som drev fangsten på Sumtangen 
i middelalderen? Var den organisert av andre? 

Når det gjelder villreinfangsten i Dovre i sen vikingtid og i middelalderen, mener Mik
kelsen den var en del av et stort økonomisk system, hvor først selveiende bønder og kon
gen, men også erkebiskopen, Hamarbiskopen og lokalkirkelige interesser har vært parter. 
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Fig.l O. Margspaltede reinsdyrbein fra «Austbu» (de tre til venstre) og «Sørbu» (de tre til 
høyre). Oppknusningsmønsteret er temmelig likt. Lemmeknoklene er spa/tet på langs, kjevene 
er knust på undersiden og første tå/edd er knust tvers over. (Foto: Svein Skare). 

Fangstproduktene fra Dovre ble sannsynligvis levert til handelsplasser og byer som Hamar, 
Nidaros og Veøy i Romsdal (Mikkelsen 1994: 138ft). 

Fangsten på Sumtangen har trolig hatt et større omfang enn på Tøftom. Den har høyst 
sannsynlig hatt kortere varighet og dermed også større intensitet. Derfor er det sannsynlig 
at middelalderfangsten på Sumtangen ble organisert utenfra, men det forhindrer ikke at det 
har vært lokale fangstfolk som stod for selve fangsten. 

Negaard hevdet, på grunnlag av de mulige kljåsteinene, at det hadde vært kvinner til 
stede under fangsten. Som vi har vist, er det større sannsynlighet for at disse gjenstandene 
skal tolkes som søkkestein eller linetyngder. Det er en fullstendig mangel på gjenstander 
som tradisjonelt knyttes til kvinner både ved Austbu/Vestbu og ved Sørbu. Det er ikke fun
net spinnehjul eller sikre kljåsteiner, og heller ikke perler. Slik sett avviker tuftene på Sum
tangen sterkt fra stølstufter og tufter etter bolighus, hvor spinnehjul, kljåstein og perler er 
vanlige. Funnene fra fangstbuanlegget på Sumtangen viser et rent mannssamfunn; det gjel
der både rniddelalderbuene og romertidstufta, og står i sterk kontrast til det som ble funnet 
i et fjellområde lenger nord, Nyset-Steggjevassdraget i Årdal, Indre Sogn. Her ble det i 
1981-87 gravd ut omkring 20 hustufter fra jernalder og middelalder. Alle tuftene lå i gamle 
stølsområder og de ble, vesentlig på grunn av funnene, tolket som bygninger knyttet til en 
form for stølsbruk (Bjørgo 1992). Det ble funnet spinnehjul i 13, vevlodd i 6 og perler i 10 
av dem, og de fleste tuftene innehold minst en av disse gjenstandstypene (Kristoffersen 
1992). 
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Fig. Il. Runeinnskrifter på bein fra 
Sumtangen. Øverst: Pilformet «merkelapp» 
med innskrift: «Ottar a» på den ene siden 
(Øverst) og «klokær m(apr)» på den andre. 
l midten: Beinkniv med innskrift: «amundi a 
mik». Nederst bein med innskrift: «guo er 
als». (Foto: Svein Skare). 

I funnmaterialet fra Sumtangen peker flere trekk mot vest enn mot øst. I følge Bøe 
(1942:82)viser funnene fra Sørbu en klar vestlig tilknytning. Han legger særlig vekt på skår 
av spannformete leirkar med kurvfletningsmønster, som det er paralleller til på Vestlandet. 
Blant beinfunnene ved Austbu/Vestbu finnes også vestlige elementer. Alt beinmaterialet av 
saltvannsfisk som sild, torsk, sei, brosme og makrell indikerer kontakt med kysten. 

Runeninnskriftene på bein og beinrester som ble oppdaget ved utgravningene på Sumtangen 
i 1970-årene aktualiserer spørsmålet hvem det var som drev fangsten ved Finnsbergvatnet? 
Alle runegjenstandene ble funnet i avfallsdyngene sør for Austbu og Vestbu, i de samme la
gene som vi nå har fått datert til andre halvpart av 1200-tallet. 

På et bein stod «gup er als», i normalgamalnorsk: «Guo er alls», dvs. «Gud er alt», el
ler kanskje «Gud er allmektig». Om ikke urbefolkningsteorien allerede var avlivet, gjør 
denne innskriften alene det. Den er risset av kristne mennesker, ikke av hedenske «lapper» 
eller andre «urfolk». 

På et annet bein står kun et mannsnavn: «as-akr» - <<Aslakr», altså <<Aslak». På en fint 
tilskåret beinkniv står: «amundi a mik» - <<Amundi a mik» - «Amund eier meg». Et bein
stykke er spikket som en liten pil-lignende gjenstand. Dette er et eiermerke, en slags mer
kelapp. På den ene siden står: «Ottar a» - «Ottarr a» - «Ottar eier». På baksiden står «klo
kær m( apr )» - «kl6kr maor» - «klok mann» (Knirk 1989, Projekt Samnordisk 
runtextdatabas 2004). (Fig. li). Det er liten grunn til å tvile på at innskriftene er skåret på 
Sumtangen, av folk som var her under fangsten. Ottars «merkelapp» er særlig interessant. 
I middelalderlagene på Bryggen i Bergen, og også i Trondheim, er det funnet et stort antall 
tilsvarende gjenstander, tilspikket med en spiss i den ene enden og med korte inskripsjoner, 
kun bestående av et mannsnavn i nominativ og verbet «a» - «eier». Alle eiermerkene på 
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Bryggen er laget av tre. Denne fra Sumtangen er den eneste vi kjenner som er laget av reins
dyrbein. 

Umiddelbart kan det virke lite sannsynlig at fangstfolkene på Sumtangen på 1200-tallet 
var i stand til å risse og lese runer, hvis dette var vanlige bygdefolk. De fleste av etterkom
merne deres på 1600- og i første del av 1700-tallet var analfabeter. Nå er det ikke uten vi
dere gitt at runekunnskapen i middelalderen var forbeholdt de høyere sosiale grupper. Det 
er imidlertid sannsynlig at de tre vi kjenner navnet på, Ottar, Åmund og Aslak var til stede 
blant fangstfolkene på Sumtangen under den store drivfangsten. 

Om bakgrunnen for fangsten på Sumtangen 
Det ligger nærmere l 000 år mellom fangstfolkene i Sørbu og de som holdt til i 
Austbu/Vestbu. Samfunnsforholdene i de to periodene var svært ulike. Beinmaterialet viser 
da også klare forskjeller. Kjøttbehandlingen på 1200-tallet, hvor de tyngste og mest kjøtt
rike delene ble beinet ut, kan tyde på at de skulle transporteres langt. Det synes ikke ha vært 
tilfelle for fangstfolkene i romertiden som har tatt med seg både lår, bog og rygg. 

Vi vet det var bosetning i Sysendalen på denne tiden. På Fet, knapt 2 mil sørvest for Sum
tangen, lenger nede i samme vassdrag, er det påvist flere hustufter datert til folkevandrings
tid, og et stort jernvinneanlegg på samme sted er datert til romertid. Hustuftene er tolket 
som gårdsanlegg (Johansen 1973a). I avfallsdyngen ved Sørbu ble det funnet bein av 
sau/geit i tillegg til reinsdyr. Det er naturlig å tenke seg at det var folk fra samme lokalsam
funn som i eldre jernalder stod for både jordbruksaktivitetene og jernvinna på Fet og rein
fangsten ved Finnsbergvatnet. 

Flere trekk ved middelaldermaterialet tyder på at fangsten ble organisert utenfra. Fangst
teknikken med bygging og vedlikehold av lange varde- eller stolperekker må ha krevd be
tydelig arbeidsinnsats, og selve fangsten må ha vært mannskapskrevende. De to store stein
buene, som synes å ha vært i bruk samtidig, kan ha rommet 12-15 mann. Den store mengden 
dyr som ble nedlagt ved kollektiv innsats, tilsynelatende over en større del av sommerhalv
året, tyder ikke på vanlig jakt fra gårdene. Runeinnskriftene må snarere tolkes som tilstede
værelse av «fremmedfolk» enn av lokale fangstfolk, og «merkelappen» peker også i retning 
av en mer industriell produksjon. Vi mener, som Mikkel sen ( 1994 ), at denne type storfangst 
må være organisert av personer eller institusjoner med stor makt og betydelige ressurser, 
større enn man kunne vente å finne på bygdene. Et naturlig sentrum for organiseringen av 
storfangsten og mottak og omsetning av fangstproduktene kan ha vært Bergen. 

Ut fra det arkeologiske og osteologiske materialet vi foreløpig har, er det ikke mulig å 
teste en slik hypotese. Forhåpentligvis vil DNA-undersøkelsene bringe oss et stykke videre. 
Så langt har de gitt viktige bidrag til å forstå den genetiske utviklingen av reinstammen på 
Hardangervidda gjennom de siste 2000 år. Undersøkelsene hittil indikerer at den genetiske 
variasjonen og strukturen var relativt stabil gjennom nærmere l 000 år, fra tidlig romertid 
og fram til middelalderen. Denne stabiliteten tyder på at bestanden i hele perioden har vært 
relativt stor uten at det har foregått store svingningene i bestandstørrelsen, noe som ville 
ført til genetiske endringer (genetisk drift). 

En sammenligning av den genetiske variasjonen i det arkeologiske materialet med det vi 
finner hos dagens rein på Hardangervidda illustrerer imidlertid at det har foregått en vesent
lig genetisk utskifting/endring av arvemateriale hos rein på Hardangervidda i de siste 800 
år. Denne genetiske endringen er basert på analysering av mtDNA som er et arvemateriale 
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som kun Det mønsteret for andre reinbestan-
der viser "AJ'"·""'u'"' un.L.un.-J.HJll::. både i mtDNA og i som nedarves fra 
begge foreldrene 

Vi må forvente at farslinjene tilsvarende som 
morslinjene Hardangervidda, men det er ikke dokumentert så Den karakterise-
ringen av genetisk variasjon fra ulike nasp(~fl<)O<~r 

vil kunne gi om årsakene til de genetiske vU,-HHJ.EJVHv. 

tert til bestandsreduksjoner som 
i middelalderen, med IJU.J.. JUJ.i"-'"''"'u" 

blomstring av tamreinhold Tamreindriften har i varierende 
nert denne 1800- og 1900-tallet Indrelid 

Fra Bryggen i Bergen har vi forsøkt å isolere DNA fra 5 bearbeidete gevirfragmenter 
som er antatt å stamme fra kamproduksjon. Konsistensen på disse fragmentene var mer po
røs enn hva som var tilfelle på det arkeologiske bein- og tannmateriale fra Sumtangen. Det 
kan at DNA er mindre beskyttet og blir lettere nedbrutt i slikt enn 
hva som er tilfelle for bein- og tannmateriale. Dette støttes da også opp av at vi så langt kun 
har vært i stand til å amplifisere mtDNA fra ett av de fragmentene. 
pen som ble funnet i dette fragmentet, var identisk med hva som var vanlig også i mye av 
materialet fra Sumtangen. Det støtter hypotesen om at gevir fra reinfangsten på Sumtangen 
kan ha vært en viktig råvare for kamproduksjonen på Bryggen i Bergen i middelalderen. 

DNA-analysene av Hardangerviddafunnene er fortsatt på et tidlig stadium, og det gjen
står vesentlig arbeid bl.a. for å øke suksessraten for amplifisering av DNA især fra arkeo
logisk gevirmateriale. De foreløpige resultater viser imidlertid at det er mulig å isolere DNA 
fra slikt materiale, og at det derfor bør være mulig å knytte reinsdyrgevir som blir funnet i 
middelalderbyene til bestemte opprinnelsesbestander i høgfjellet. 

Gjennom de nye tverrvitenskapelige undersøkelsene av fangstbuanleggene Sumtangen 
ved Finnsbergvatn, Hardangervidda, har vi fått ny viten om massefangsten av reinsdyr 
Nord-Vidda. Vi har langt på vei fått bekreftet et gammelt sagn som forteller at reinen ble 
drevet på vannet hvor de ble drept av folk i båter. Utenfor to store «Austbu» og 
« Vestbu», ligger det ennå store avfallsdynger; fulle av etter slaktingen. Det 

det også ved en tredje «Sørbu». Fangsten foregikk både i andre av 
1200-tallet og i yngre romertid. 

Man antok tidligere at drivfangsten ved Finnsbergvatn opphørte med men 
sannsynligvis tok den slutt allerede omkring år 1300, og varte neppe mer enn 
30-60 år. I avfallsdyngene ved middelalderbuene ligger det trolig rester av minst 6900 reins
dyr. Den årlige fangsten kan ha gitt mellom 115-230 dyr i gjennomsnitt. Et slikt ty
der på at drivfangsten har vært organisert av personer eller institusjoner med stor makt og 
betydelige ressurser, større enn man kunne vente å finne på bygdene. Et sentrum 
for organiseringen av denne virksomheten kan ha vært Bergen. 

Det store beinmaterialet viser at mye av kjøttet ble skåret fra og fraktet ut i utbeinet stand 
i middelalderen, noe som kan tyde Materialet fra romertidstufta viser 
derimot at større deler av slaktet er fraktet ut stand. Det kan 
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i forbindelse med 

Det vel daterte beinmaterialet representerer to som begge har levd 
men adskilt i tid med nærmere l 000 år. Dette er et ideelt materiale for 

søkelsene som er 
materialet som kan brukes til 

pei·wclen fra romertid til mi1um~!a1uei 
fJ'"''" ... ".'-'" fra middelalder til i dag. 

i å isolere DNA fra 
å 

Research 

1aruaJtlgt~rvwcia mountain 1-IlUL~uu, 

for 165 

information on the mass-trapping of reindeer in the northern part of the J--'LU.Lvuu. 

more or less confirmed an old saying, to which the reindeer were driven into the 
lake and killed people in boats. The animals were dragged ashore and butchered on the 
southern shore of the lake. Large refuse of reindeer bones are found next 
to three small sto ne « Vestbu» and Excavations have shown that 
mass-trapping was carried out from "Austbu» and "Vestbu» in the second half of the 13th 
century, while was used in the Late Roman Iron Age. 

The of reindeer at was assumed to have ended with the 
Black Death. Our results indicate that it most ended around 1300 and that it did not 
last for more than 30-60 years. The refuse contain the remains of at least 6900 '-"'"""Hue>, 

which means that approximately 115 to 230 animals would have been killed ~~ .. ~----~, 
scale of the trapping indicates that it was individuals or institutions with con-
siderable power and resources, which one would not expect to find in the 

would have been a natura! centre for the of the mass-trapping. 
The osteological material shows that the meat was generally cut from the bone before 

transport in the Middle Ag es, transport. The material from the Late 
site shows that the meat was not cut from the this could indicate that it 

far and can be linked to contemporary farms and iron production in the 

v"'"vv•v~""''''"" material is well-dated and represents two reindeer populations, sepa-
rated almost a thousand years; this material is suitable for studying the ge-
netic Cle,/eJ()prneJt1t of the reindeer on the plateau. There is DNA nr~'C'C>f'Utc•n 
in the material that can be used for genetic characterisation of individual 
smnp1es as well as whole Provisional DNA indicate that genetic vari
ation was stable from the Late Roman to the Middle Ages, and that there has been a 
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substantial change from the Middle Ages until the present. We have also succeeded in iso
lating DNA from antler used in the production of combs in medieval Bergen and thus it 
should be possible to relate the antler from the city to particular reindeer populations in the 
mountains. 
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Damlien og Bernt 1H/tHUV'GI 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

1 må vi likevel bare 
under denne benevnelsen. dette ble 

Selv om arkeo-

t~rnn,~r~tnrllefllDfOdlUKS 

T,.,. .. n~,.,~ avløses av kullmilene som man drev 
vært samme karakter flere 

litteraturen kalt eller 
Rolf Falck-Muus 
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Fig. l. Kart over Hedmark 
og kommune. 
Tegning: D. Hill. 

var av kombinasjonen 
jernblester-kullgrop, men han mente kullet 
bare ble brukt som tillegg til ved for å oppnå 
en høyere temperatur. Olaf Olafsen 
(1916:23) diskuterte også problemet, men 
han sådde tvil om samtidigheten mellom 
kull gropene og jernvinna fordi man fant del
vis forkullet ved i bunn av ovnene. Dette så 
han som en indikator på at man fortrinnsvis 

ved og ikke kull. Kleiven og Olaf
sen studerte no~.reatsaJcettg 
nen, der veden riktignok ble forkullet i selve 
ovnen (Evenstad 1790). Torje Nilsen Holme 
deltok også tidlig i debatten, og med bak
grunn i Evenstads skrift, knyttet han kull gro
pene til smieaktivitet fordi han: 

«( ... ) tviler paa værdien saavel av min egen som 
Kleivens iaktagelse av kulgravenes store anta! 
omkring blæsterbrukene» (Holme 1920:55). 

Jernvinna og kullbrenning i Hedmark er tid-
lig beskrevet i flere bygdebøker. I tillegg til kildene fra (Smith 1966) finnes opplys-

fra Rendalen. Her beskrives i kullmilen som en arvtager etter '-'"'"'"'""''"s 

en metode med røtter tilbake til eldre jernalder 1916:265). Når jordkoie 
til den burde dette være en betegnelse for En 

,,..,. .... ,.,v ... ,"' kan være som ble brukt i en annen kan være kull-

miletomt. Suffiksene som foregikk 
i dem, men også at de ble I bygdebøker fra Ren-
dalen og Stor-Elvdal ble nevnt sammen med de tusenvise som lå i 
daler og 1916:150, Fosvold 1935: av 

informantene har ikke hatt HÅVH~"'~H-HF-, 
Falck-Muus' arbeid fra 

syn. Nå skilte han mellom med to 
tet til kull og en til ved. Bruk av ved 
ovner 16-1700 
overalt i terrenget, 

kulhwom~r: b'Vgdleb()ktort:atte~rne og 

med dette en ved å skille mellom metoder blant annet 
og kull. En ble verifisert ved 
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2002, Larsen At kullgropene dette stadiet ble knyttet opp til 
må sees bakgrunn av en stadig kunnskapsoppbygging, blant annet gjennom 

den kontakt Falck-Muus fikk med de lokale med sine spørreskjemaer som ble sendt ut for 
å kartlegge jernvinna på det indre Østlandet. Her spør han direkte etter opplysninger om 
kullgravene (som ofte gikk under navnet dyregraver eller gråbeinsgraver), deres form og 
plasseringen i forhold til slaggvarpene (Espelund 1995:48). 

Vel et tiår senere ble kullgropene igjen viktige i jernvinneundersøkelsene. Hauge tok opp 
kullbrenning i avhandlingen sin (Hauge 1946: 33-36), men han kom ikke med mye i 
forhold til Falck-Muus. Hauges viktigste bidrag var en systematisk registrering av gropene. 
Han fant kull groper ved 56 av l 03 jernframstillingsplasser i de «rike jern bygdene» i Tele-
mark og Lett var det og ofte var det tilfeldighetene som rådde da: 

«[Jeg] snuste etter kullgroper ( ... )snublet i en trerot 
og fOr på hodet nedover en bakkeskråning. Jeg 
«fant» meg selv igjen sittende midt i en kullgrop» 
(Ibid:33). 

seg med å 
pene, men han beskrev en utømt ~~'-"U"->.'VIJ 
der kullet besto av stor som var 

en som gikk igjen 
i andre tømte groper (Ibid: 35). 

Den første som trakk kullgro-
pene inn i jernvinneforskningen 

var Isak U ndås 

r<rrvnto>r\A nå for alvor var 
omJm~~rksornh{~t. Selv i det 

senere, dokumenterte man 
bare antall og bare unntaksvis ble gropene undersøkt 1988: 

Fra 1980-tallet og utover ble det derimot undersøkt 

og i Grah~l11Dm1ra<1et 
me~nQ:aevls av små og mellomstore 
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Hovden ble 28 

58 



... Kulturminner totalt "'- ,.,.. 
Kullg1 1per Smier Røste pL 

~ ~ "l' -'"''"' ~ 

Åkerprosjektet 1209 123[10.2%] 880 [72. 9 %] 

Utmarksregistrering i Hedmark 5840 231 [4.0 %] 2511 [43 %] 

Rødsmoprosjektet 706 11 [1.6 %] 27 4 [38.8 %] 4 [0.6 %] 

Ros land registreringene 1864 144 [7.7 %] 1387 [7 4.4 %] 

Gråfjellprosjektet -N l KU l 2457 115[4.7%] 1750 [71.2 %] 259 [1 0.5 %] Gråfjellprosjektet -KH M 

Totalt 12076 624 [5.2 %] 6802 [56.3 %] 4 [0.3 %] 259 [2.1 %] 

Dette stemmer godt overens med den man hadde om gropenes 
form. Kvadratiske var et trekk vest for lin-

Uutabrarwsaaiten hovedsakelige var runde bare 
en tommelfingerregel som ikke må tas for Registreringer i Atnavassdraget 
resulterte i runde kullgroper (Mikkelsen og dette gjelder også for Stor-

men sør for dette er runde groper ennå ikke Vest for 
dominerer de men det finnes også andre former (Larsen 2004: 152f). 

Uten å gå inn på jernframstillingsplassene i viser de en uniformitet i hvordan de er 
organisert (Rundberget 2006, 2007). Vi mener at de firkantede kullgropene sammen 
framstillingsplassene gjengir en og felles ideologi. Det er ikke dermed sagt at alle 
kvadratiske nødvendigvis må representere en og samme men det er sann-
synlig at sirkulære nord, sør, øst eller vest for dette området, er spor etter varie-
rende som blant annet viser seg i i produksjonsmetoder. 

Ser vi mer inngående av kullgropene i finner vi stor likhet med 
resten av landet. Den kullgropen fra Svartholtet i Elverum ble datert i 1973; prøven 
ble kalibrert til AD1020-1270 (Bloch-Nakkerud 1987: 65). 1984 undersøkte Mikkelsen 
fem kullgroper Grundset i Hedmark. Tre dateringer lå innenfor AD800-1200 
1986). Rødsmoprosjektet daterte 36 kullgroper; 12 til jernvinna og 24 til smier 
(Narmo 1997). Kullgropene for jernproduksjon lå innenfor AD975-1405. 
81, I tillegg har vi en rekke fra andre deler av fylket; de totalt 204 datering
ene fra 84 gir det samme bildet fram til 2005. Her har vi inkludert de 09 
dateringer fra 93 kullgroper i og de er med å framheve helhetsbildet av 
at kullgropene ble i perioden og at 
teten mellom AD1150-1290. 

Undersøkelsen av 
Den innsikt en erverver seg arkeologiske undersøkelser av kullgroper varierer fra 
enkelt- til masseundersøkelser. Alle de små er verdifulle brikker i et 
lekst om 

m<:Lss,;;mldeTs~~kc~lsc~ne blir gropene satt inn i et større 
(T'"""'"'•r'\rYI dem vi får en større helhetlig forståelse av '"".,..'."'"""'"' 
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Fig. 3. Sammensatt dateringskurvefor 204 dateringer av 184 kullgroper i Hedmark og 109 
dateringer av 93 kullgroper i Gråfjellområdet. Illustrasjon: B. Rundberget. 

Metodene for undersøkelsene varierer ut fra hvilke spørsmål en vektlegger; vanligst er 
prøvestikk eller maskinell snitting. Man måler alltid gropene i forsøker å få ut date
ringsmateriale og finne spor etter konstruksjonsdetaljer. Snitter man gropene med maskin, 
fjernes en kvadrant eller en halvdel. Snittingen blir foretatt i flere etapper for å få frem flest 
mulige detaljer. Milebunnen er viktigst fordi her trer gropas form klart fram, og kullaget 
kan avsløre konstruksjonsdetaljer. 

Terminologien som brukes for å beskrive kullgropenes form, bygger i stor grad på Bloch
Nakkeruds avhandling fra Hovden i Setesdal (1987: 21). Termene, med noen modifikasjo
ner, ble benyttet på Dokkfløy og Rødsmoen (Larsen 1991, Narmo 1996a, 1997). Bloch
Nakkerud (1987) beskrev kullgropa med tre mål: 
.. ytre diameter- avstanden mellom det som ble oppfattet å utgjøre den ytre vollen 
• indre diameter- avstanden mellom de delene av vollen på hver side 
" dybde - avstanden mellom som representerer indre diameter og bunnen av kullgropa 

Bakgrunnen for valg av målepunkter var at han oppfattet at mila hadde vært like stor over 
som under bakkenivå, og at vollmassene var lagt rundt mila for å gjøre gropa dypere enn 
den opprinnelige nedgravningen (Ibid: 87). 

For pionerundersøkelsene Hovden var en presis terminologi svært nyttig, og man valgte 
å benytte de samme termene ved senere undersøkelser for å kunne sammenligne informa
sjonen. Indre diameter og dybde ble regnet som mest relevant fordi de ga for ut
regning av kullproduksjonen. Disse målene var spesielt hensiktsmessige for runde groper 
med klart toppet voll, men de egnet seg mindre for firkantete groper med relativt flate vol
ler som dominerer i Hedmark. Hva man som punkt varierte også ut fra 
registratorens øyne. På Rødsmoprosjektet viste det seg at gropene var 25 % mindre enn det 
man hadde oppfattet under registreringene. Her kom man derfor fram til at indre mål måtte 
oppgis fra der den synlige nedskjæringen begynte (Narmo1997: 102). 

Under utgravinger av i Gråfjellområdet i 2001 ble metoden fra be-
nyttet. Det viste seg imidlertid at å bruke nedskjæringens begynnelse kunne føre til store 
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Milebunn 

4. Skisse 



Undersøkte Anta U kullgroper 

2003 51 

2004 122 

2005 85 

2003-05 258 

Undersøkelsesmetode prosent i parentes 

Snitt Prøvestikk Flate gravd ... '" Overflatedokumentert 

28 [54,9 %) 23 [45,1 %) 

50 [41 %) 59 [48,4 %) 1 [0,8 %) 8 [6,6 %) 4 [3,3 %) 

29 [34,1 %) 48 [56,5 %) 3 [3,5 %) 5 [5,9 %) 

107 [41,5 %) 130 [50,4 %) 4 [1,6 %) 13 [5 %) 4 [1.6 %) 

men vi noterte 
målte vi gropas 

voJlun1bc~re)gmng av kullet som ble 

ble 20 undersøkt under for-
'"'"'r"'TT""' både ma

tl,;:,tpo-r,;:,url men det fordret imid-
lertid en fin Forekomsten av store til at blir dratt ut, 
så derfor ble noen groper totalt mens i andre kombinerte vi ti<:>J-".<T,r<:>un'n 

for å dokumentere gropa. Denne metoden ga et 
ga om gropas nedre og av stokkene '~''-'HU-U\.d 

Fordi vi hadde et stort antall kunne vi høste """"+.,"."_.,"" 

et Den ene ver-
oppmterJcsc,mJJet. Undersøkelsene ga oss verdifull in

gropenes indre 

'"'-'!''"""' ~""' 6) kom til syne som et avgrenset etter 
Denne mila var ikke blitt tømt Det kan blant annet 

det ble og at 

med for-
kullede stokker. Dette viste at mila ikke hadde vært over bakkenivå. 
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Fig. 5. Kullgrop Jfp.ll-6 etter avtorving. Vollene og toppen av gropa kommer tydelig fram 
Foto: H. Damlien. 

Da vi grov den ut, gikk vi inn med ma
skin fra en side og renset frem en yttervegg, 
før mila ble flategravd. Allerede da vi kom 
til ytterveggen, kunne vi konstatere at mila 
var i god forfatning. Den inneholdt rund
stokker som var stablet i samme retning i 
syv lag, og dette dannet en 2 x 2 m stor kva
dratisk tømmerkasse. Det øverste stokkela-
get var fragmentert, og selve midtpartiet var Fig. 6. Profiltegning av kullgrop Jfp.ll-6. 
dårligere bevart enn resten på grunn av Illustrasjon: H. Damlien/B. Rundberget. 

sammenrasing og mangel på veggstøtte. 
Resten av lagene var derimot hele. Stokkene hadde samme lengde, men tykkelsen varierte 
fra ca. 10-30 cm i diameter. De tykkeste stokkene lå i toppen og så ble de ble gradvis tyn
nere mot bunnen. Stokkene lå med endestykkene inn mot gropveggen (Ibid). (Fig.6). 

Som det går fram av Fig.6 hadde man dessuten stablet stokker tett i tett i rommet mellom 
nedskjæringen og tømmerkassen, som dannet en ramme inn mot veggene i gropa. Samtidig 
var det plassert tre skråttstilte, tilspissete stokker i ytterhjørnene. De gikk helt ned til bun
nen i gropa, og deres funksjon var blant annet å fylle igjen hulrommet mellom kassen og 
nedskjæringen. I veggene påviste vi også større stein, og fordi de stående stokkene var kut
tet og tilpasset steinene, fungerte trolig konstruksjonen av stein og stående stokker som en 
«luftkanal» som ga en svak trekk under selve brenningen. Det nederste stokkelaget hvilte 
på to tverrgående bærestokker. De løftet mila opp og førte til at luften som ble ført ned langs 
de skråstilte stokkene, kunne sirkulere også under mila. En spisset staur var plassert midt i 
og gjennom alle lagene i tømmerkassen helt ned i undergrunnen. Den har trolig fungert som 
opptenningsstokk. 
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Yt1eramme 

Tømmerkasse 

ri=-[----f====~--------11~+--h Profil 

Qstokk 
r - Snitt 

«Wt Skr<lstilt stokk 1 m 

7: Plan og Dmnlien. 
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Fig. 8. Kullgrop Jfp.29-3 under utgraving. Foto: H. Damlien. 

skråstilte stokker som var omhyggelig tilhogd og tilspisset i endene. Dette stokkelaget hvilte 
på to bærestokker. (Fig.8). 

Vedartsbestemmelse av tre stokker i gropa viste furu, men de tre prøvene vi sendte til 
dendrokronologisk analyse, var også i for dårlig forfatning til å angi alder (Bartholin 2005). 
Årringtellingen av tre stokker viste en egenandel på omkring 150 år. Kullgropa ble 14C-dat
ert innenfor AD 1035-1300 ut fra en stokk hentet fra toppen, en fra bunnlaget, og en av de 
skråstilte stokkene. Stokken fra toppen ga den yngste dateringen AD 1225-1330 (T-17985, 
750 ± 75 BP) og den overlapper ikke med de to andre AD 1035-1185 (T-17984, 920 ± 40 
BP) og AD1035-1225 (T-17986, 895 ± 65 BP). Avviket kan forklares ut fra alderen på tøm
meret man benyttet. 

Gropa var på 8,5 m3 og på bakgrunn av volumberegningene av kullet i Jfp.11 -6 ville dette 
gitt 12 920 liter kull. 

Samlet sett hadde de to kullgropene mange likhetstrekk, men tre elementer skilte seg ut: 
• Stablingen av tømmeret i den indre kassen. 
• En sentralt plassert staur som gikk gjennom lagene og ned i undergrunnen. 
• Den vesentligste forskjellen var at i den ene gropa var tømmeret stablet helt opp til den 

toppete vollen, mens i den andre var de bare stablet til nedskjæringspunktet. (Fig.4). Når 
man forsøker seg på volumberegning i tømte groper, kan det gi feilberegninger fordi man 
ikke vet hvor høyt man i hvert tilfelle stablet stokkene. 
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de gropene det disse 
c)L'.J'LU\..VL~/F,F,"'•"''-'' sa a si hele gropa, SaJlTIIImg 

0-20 øverste cm som tilsvarer tHtrl'""'· 1
""''"' 

og aktivitet oppe mila under 
0LU.lJLJLH\..·L, og den er ikke rast sammen, men beholdt 

em1mgs1Jro·se~;sen. Det var likeledes å se at tømmeret 
men denne uten har rast sammen. fra 

undersøkelsene av disse gropene synes det som om pn)dt!KSJOrlen har bakke-
nivået sin helhet. 

seg ut i de beskrevne 
en større verdi enn den måte å regne 

ville være å tømme gropene og måle antall liter. Paradoksalt nok 
tak av kunne bli større enn volum i gropa. Dette 
med av massen vil få en mye masse. Vi tok 14 m3 masse av 
noe som tilsvarte 380 viste slik at 1 m3 fast tilsvarte 520 

løst 000 gropas rom alene ved 

til bruksfaser. Det har vært en ge
flere bruksfaser. 
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av 

nærmere 400 individer fra Mariakirkens ruin og lor·ke.gaJ·d 
Schreinerske Anatomisk Universitetet i Oslo. 

materialet er samlet av en ca. 100 868 til 969. Hoveddelen 
i forbindelse med gra-

en undersøkelse 
nr,,+>,.ccr\1· dr. med. Per Hokk ved Anatomisk Institutt. Under

om blant annet alders- og 
~~--''~--'U'~".""'-'"'v' samt forekomst av og skader hos de 

",.,. 1..., .. -cLCH"U''--'"''' og da skader forårsaket av og utstrakt vold vil bli pre-
sentert denne artikkelen. Funnene er tolket i av historisk samt 
andre liknende funn og 

bli omtalt nærmere: 
Funn av et stort antall omfattende 

voJtus-/ vapt~ns.Ka,uer hos 
henholdsvis kir-

Oslo. Denne kirken var ca. tre ganger større enn som målte ca. 75 m2 

Liden Nedkvitne og På slutten av l 1 00-tallet eller 
""'"''J-L<U.H\~L fikk kirken et i vest, som koret ble og 
er grunn til å tro at Mariakirken til nå hadde en nokså anonym tilvæ-

17 



l. avG. Fischer 1927. Riksantikvaren. 
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og 
Mariakirken var forbeholdt samfunnets mer fornemme personer i nPT'""'""., 

frem svartedauen. Det er dermed at kirkens reserverte sine ha,"aC'Ta.-

for for å fremheve kirkens eksklusivitet. Ved å stenge 
l(fClm(3ntene, reserverte kirkens r\PT"C'AY'Cl 

og dermed økte kirkens og o-n;·pr''"'" 

opp for gaver fra mindre velstående 
"""'''"'''-u'-' ne1ug:m~;srtue:n etter svartedauen. Andelen av 

og adel seg stabilt. 
nrr•hl<>mt=>r ved å trekke seg flere til-

c)pl'lcLvllv. Denne tendensen fortsetter av første halvdel 
av 1400-tallet og det finner sted en i gaver fra de sosiale L)-'"'"L'-'"'"'' 

~-''"'''H"J'"~ forhold. Med København som unionens ble 
v"T'"'""'.","'vt-tc•n ••<>rn<>r<> og aristokratiet svekket. På samme tid ble kirkens 

be~~vnnelsen av 1400-tallet ble kirken et 

Cl" Al Cl" li O" A hadde ovenfor 

1 man forvente en 
fra samfunnets store deler av kirkens 

nPITT'>HOIC'Pr fra de lavere sosiale i mellom ca. 300- 350. 
ved kirken i av de nærmere 300 årene Håkon V's vet 

vi derimot lite om. 

Mariakirken 

uu·u~"'""'""'""' ._,.._,, 'V""'"·"A' og dens sesongen 

Denne 
Oslo og resten av 

og i materialet 
Senere undersøkte 

og det omfattet 1 1 7 hodeskaller fra voksne individer 
foruten 27 kranier fra deriblant 8 sp(~dtlann. 

98 av de l] 7 voksne LJL'\.I'VH.~LL\..•Hv HlL<ULlHf;'-' 

fant en overvekt av HH.UHJlu."','-' •r•rlnl1rl,=-r 

Olavsklosteret. 
Ho lek 

og han vurderte 
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klosterkirkene å ob-
og mente derfor at Mariakirken aldri hadde 

"""""''"'.-"'" for ble 
214 ble 

"'""'·"'t"'-'" blant de fullvoksne individene fra Mariakirken 
middelaldermaterialet fra Oslo ved en undersøkelse av de 

kraniale suturene og av individ 
Mariakirken hadde en helt sammenvokst mellom de to 

issebena midt det Oslomaterialet hadde kun hvert femte 
individ en slik materialet fra Maria-
kirken ble sammenliknet med et fra moderne tid ved Anatomisk 
Institutt i Oslo. Levealder ved død hos de voksne individene fra Mariakirken avvek ikke 

ClisseJ(S]'ow;m.atenalet, og dermed trakk man ,uuLUJJU•F,'-'" 

gJe.nn,omsmttllg levealder ved 
Getz og Berle 

vert ved den seneste undersøkelsen av sKJeH~ttEme 
ren til de voksne individene ble np.y·p.n:nP.r 

i Maria-
cm for kvinner Getz og Berle 

foretatt av Konrad 

cm og 
op:psl·en~;ae:n til individene fra Mariakirken 

~kJieh:~ttskacter - årsaksforhold og kildeverdi 
etter ulike skader er blant de V U.AJLH,::;.,cJLv pat:OlC)gl~;Ke Tl>r''!)n.rJ1'Tn n,~nP. 

presset ned i et annet. Dette resulterer ofte i en viss forkor-
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l. 

l. Kraniale skader hos de gravlagte inne i kirken. 

2 og 3. Venstre bilde viser hodeskader hos nzenn ",.''"''''"' bilde viser 
hodeskader hos kvinner inne i kirken. Kranium. sett Svart marke-

skader som skalletaket, mens resterende skader utgjøres av 
sorn ikke har penetrert skalletaket. Ill.: Elin T Brødholt. Mal Buikstra & 

Ubelaker vedlegg 8a). 
2. Kraniale skader hos individ gravlagt på Jnv·vo.rrrllrrtLC•n 

4, 5 og 6. Venstre hilde viser hodeskader hos menn gravlagt hilde 
viser hodeskader hos kvinner nYfl1)f,'JC}T KTr'KP!JIUYJPn Bilde nederst viser hodeskader hos 
barn og gravlagt Svart 

skader som har penetrert skalletaket, nzens resterende skader 
som ikke har penetrert skalletaket. Ill.: Elin Brødholt. Mal Buikstra & Ubelaker 

vedlegg 8a). 
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den (Fig. 2 og 4 ), viser at individene gravlagt på kirkegården generelt sett har mer omfat
tende og alvorlige skader. 

Samme tendens finner vi igjen hos kvinnene. Kvinner fra kirkegården har fire ganger så 
mange hodeskader som kvinnene gravlagt i kirken. Samtidig er alle skadene som er regis
trert blant kvinnene gravlagt i kirken leget, mens 27,3% av skadene som er registrert blant 
kvinnene fra kirkegården har oppstått rundt dødstidspunktet. Fig. 3 og 5 viser også at ska
dene som finnes blant kvinnene på kirkegården fordeler seg på et større antall kraniale ben, 
mens flesteparten av skadene blant kvinner gravlagt i kirken finnes i pannebenet. Det som 
er felles for begge gruppene, er at hoveddelen av skadene er leget, og oftest sirkulære eller 
ovalformede. 

Generelt sett er det observert få hodeskader hos barn og ungdom i skjelettmaterialet fra 
Mariakirken. Fig. 6 viser registrerte hodeskader blant barn og ungdom gravlagt på kirke
gården, og skadene finnes utelukkende på skalletaket. Halvparten av skadene hos indivi
dene gravlagt på kirkegården oppstod trolig rundt dødstidspunktet, mens kun et barn grav
lagt i kirken har en skade (en leget nesefraktur). 

Postkraniale skader 
De postkraniale skadene funnet hos individene gravlagt i kirken (Diagram 3) ble sammen
liknet med skadene funnet hos individene som var gravlagt på kirkegården (Diagram 4). Be-

25 

20 

• Ante mortem volds-/våpenskade 

O Fraktur 

Menn 

• Ante mortem volds-/våpenskade 

O Fraktur 

D Knusningsskade 

35 
30 
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20 
15 
10 

Kvinner 

Peri mortem volds-/våpenskade 

D Andretypertraumer 

Voksne 

b!l Peri mortem volds-/våpenskade 

DAndretypertraumer 

Menn Kvinner Voksne Juvenile 

Diagram 3. Postkraniale skader 
hos individer gravlagt i kirken. 

Diagram 4. Postkraniale skader 
hos individer gravlagt på kirke
gården. 

181 



Ke:g1~;tn~nr1g<:~n av JJV,JUI..LU.LLLU..Lv 

ikke overraskende de fleste skadene er re>r.,.cJ·ro,rt 

turer, mens hele 72 % er resultatet 
skade om)sta.tt 
sen ser vi hos ITHH'>rle>n•o 

mens det kun er observert en 

er vurdert å komme fra voksne individ som ikke er 
UIJ\~HLl•>'"WUv> og traumer; 57,6 % er Hr\lrlC'_/\T'Clr,t'>rOC' 

37,3 %er frakturer og andre typer traumer, mens %er 
individer under 20 år seks knokler med 

Ved å sammenlikne antallet nt>C'TVT<:llnFl inne i kir-
ken og 

Det er flere nr.C'Ti?'r<:l'YlFl 

Blant kvinnene nesten aUe skadene av frakturer og andre typer traumer uansett 
oe~~raveJtsessi,ea; men antall skader blant kvinner Det er kun 
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av antall og type 
VHUU.HF, og nn•cU.H"L>'-'' 

Skadene vi finner hos enkelte menn at n'P·ri7'lrY1.n 

hodeskader illustrerer dette 

vitner om at dette var individer med omfattende med vape11JG1mp 
en rekke forteller at overvekten av skadene er forårsaket av 
HH.UUJ" vL<UhJ skader er forårsaket ved stump vold. Flere skader må 
av det og store smerter. En over-
vekt av hodeskader lokalisert venstre del av og isseben nær-

mann mann. Det er kun et fåtall tilfeller der det ser ut til at et individ er angrepet 
bakfra. Skader andre deler av hodeskallen enn panne og isse spesielt kan 
indikere en mindre formell var offeret i ferd med å eller aller-
ede hadde falt? Fravær av et at de to ikke 

man møter hverandre ansikt til ansikt. 
Det har vært å tolke venstre side av kraniet som et resultat av at 

Knlisel og 

1evnu1ge~ne fra 
at individene har angrepet hveran-

venstre og del 
~-''""""'~'"'''u ... ,c. Dette er et annet skademønster enn det som er funnet 

og derfor har de hatt en annen kaJnpte1:mJkk. 
inkonsistensen i resultatene fra ulike unaers~)Kelse~r 
å tolke sk<:tcteob~;ervas]ontenle. 

møttes ansikt til ansikt og 
nodeJreeJOJ1ei1. Powers at slike 

men at kulturelle faktorer har kunnet 
individer så vel 

karnp1tekmk"k uten å ha del-

uu•cu,:;.,VhJVH anser som av 
efter hedendommen» ( 1869: l Her 
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lU~"-'-'L'~...., osteol02:tSI<:e una,ersøKeJ~;er, er 
observert ved denne studien er reelle eller ikke. 

Noter 
1 Volds-/våpenskader betegner her både skader som vitner om våpenet benyttet for å produsere skaden, samt 

skader som trolig har oppstått ved bruk av (ekstensiv) vold, men som ikke nødvendigvis vitner om våpenet/ 
objektet benyttet for å produsere skaden. 

4 

Det postkraniale skjelettet betegner den delen av skjelettet som er nedenfor kraniet. 
Sveriges mest kjent massegraver, stammer fra sommeren 1361 da Valdemar Atterdags tropper angrep gotland
ske bønder utenfor Visby. Ca. 1800 menn døde og ble deretter ble begravd i 4 massegraver (Kjellstrom 
2003:61). 
Langfredagsslaget fant sted i Uppsala 6. april 1520. Slag utkjempet mellom svenske bønder og danske «leie
soldater». Man antar at muligens over 4000 individ omkom i løpet av slaget (Kjellstrom 2003:60, Kjellstrom 
2005b: 60-61 ) . 
Et større slag som utkjempet seg i Towton i det nordlige Yorkshire, England. Slaget inngikk i Rasekrigen, der 
man antar at mellom 20 000 og 28 000 menn døde (Kjellstrom 2003:61). 

186 



Andersen. 1971: Oslo by i middelalderen inntil 1240. O. Lindberger, P. Svendsen, Jorgensen & 
Aminoff (red.). Nordisk Tidsskriftfor vetenskap, konst og industri, Letterstedtska Foreningen. Foreningen 
Norden 47/1, pp.l3-32. Stockholm. 

Bennike, P. 1998: De faldne fra Krigergraven- analys av skeletterne 
21. 

Sandbjerget. Liv og Levn, 12, pp.14-

1970: kongelege kapella: framvekster og økonomisk grunnlag. Bergens historiskefor-
enings skriftet: Nr. 69/70, pp.45-81. 

Brødholt, 2006: Som av asken. Nytt lys på Mariakirken Oslo gjennom en osteoarkeolo-
gisk undersøkelse av skjelettene Indikasjoner på helse, sykdom og skader. Masteroppgave i ar-
keologi. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og historiske fag. Universitetet i Oslo. 

(in press): Skjelettene fra Nytt lys på kongskirken gjennom en undersøkelse av 
skjelettmaterialet. Antropologiske skrifter nr. 8. Anatomisk Institutt, Universitetet Oslo. 

Buikstra, J. E. & Ubelaker 1994: Standards For Data Collectionfrom Skeletal Remains. 
ceedings of a Seminar Museum of Natura! Arkansas Archaeological Survey 
Research Series No. 44. 

1982: V's og dronning Eufemias gjenfunne hodeskaller er overført Akershus slott. 
Akershus slotts venner, 17-30. 

Christie, Korrespondanse Getz, 23. oktober 1963, Riksantikvaren, Oslo. 
Christie, 1983: Den første generasjon av kirker i Norge. Hikuin, 9, pp.93-l 00. 
Ferguson, 1997: Violence and War in Prehistory. D. L. Martin og D. W. Frayer (red). Troubled Times. 

Violence and W{ufare in the Past., War and Society, vol.3, pp.321-355. Amsterdam. 
Fischer, G. 1937: Mariakirken Oslo, Harald Hardrådes katedral og riksstyrets sete. Foreningen til norske 

fortidsminrzemerkers bevaring. 14, 1-20. 
Fischer, G. 1950: Oslo under Eikaberg: 1050-1624-1950. Oslo. 
Holck, 1969: Skjelettfunnene Mære kirke. Nord-Trøndelag Historielags 47, pp.45-55. 

1974: Litt om middelalderens Oslo-befolkning. St. Hallvard, 52, pp.I82-187. 
1975: Finnes Håkon V's hodeskalle? St. Hallvard, nr. 53, pp.l49-168. 
1988: Pathology from a Medieval Churchyard, Universitad Complutense de Madrid (red.): Con

ference Proceedings, Paleopathology Association,VI. European Meeting, Madrid 1986, pp.285-288. 
Ho lek, 200 I a: Der ri.igische Witzlav und sein Grab in Oslo. Baltische Studien Pommersche 

Jahrbiicherfiir Landesgeschichte. Neue Folge. Band 133 der Gesamtreihe, Band 87, pp.36-45. 
2001 b: Mordsaker fra Middelalderens Oslo. Nordisk Rettsmedisin. Nr. l, pp. -24. 

Holck, 2005: Fracture mechanisms of Skui!. Scandinavian Journal ofForensic Sciences. Nr. 
2, pp.69-71. 

& S. Kvaal. 2000: Skjelettene Clemenskirken i Oslo. Antropologiske Skrifter. Nr. 5, pp. 1-64. 
R. 1997: Mariakirken og kongsgården i Oslo. Haavardsholm (red). Nytt lys på Middelalderen, 

pp.l39-150. Oslo. 
Ingelmark, BE. 1939: The Skeletons. B. Thordeman (red). Armourf/·om the Battle ofWisby l 361, pp. 149-

209. Kungliga Vitterhets historie och antikvitets akademien. Stockholm. 
Kjellstrom, 2003: Manniskorna i slaget- vad benen berattar. Syse (red). Lång,~fredagsslaget: En 

arkeologisk historia. Upplandsmuseets skriftserie, Nr. 3, pp.60-l 08. Uppsala. 
Kjellstrom, 2005a: A sixteenth-century grave from Uppsala, Sweden: The Battle of Good 

day. International Journal of Osteoarchaeology. Nr. 15/1, pp.23-50. 
Kjellstrom, 2005b: The Urban Farmer. Osteoarchaeological analysis ofskeletonsfrom medieval Sigtuna 

interpreted in a socioeconomic perspective, Theses and Paper Osteoarchaeology no. 2, Stockholms 
University. 

Knlisel, C. & Boylston, A. 2000: has the Towton project contributed to our knowledge of medieval and 
later warfare? Fiorato, A. Boylston og C. Knlisel (red). Blood Red Roses: The Archaeolgy (~f a Mass 
Gmvefrom the Battle of"Tovvton 1461, pp.l69-188. Oxford. 

87 



Krogstad, & Schia, 1993: Vandring i Gamlebyen, Riksantikvaren, Oslo. 
Lambert, M. 1997: Patterns ofViolence in Prehistoric Hunter-Gatherer Societies of Costa!Southern Cali-

fornia. D. Martin & Frayer (red). Troubled Times. Violence and Warfare in the Past. War and 
Society, vol. 3, pp.77-109. Amsterdam. 

Licten, E. 1999: De tidlige kirkene. bygget dem, hvem brukte dem og hvordan. G. Gundhus, 
E. Seip og E. Ulriksen (red): NIKU 1994-1999. Kulturminneforskningens mangfold. NIKU temahefte 
31, pp. 49-52. Oslo. 

Molaug, P.B. 999: Oslo i middelalderen. Resultater arkeologiske utgravninger. G. Gundhus, Seip og 
E. Ulriksen (red): 1994-1999. Kulturminneforskningens mangfold. - NIKU temahefte 3 I, pp.37-
43. Oslo. 

Nedkvitne, & P.G. N01·seng 2000: Middelalderbyen ved Bjørvika. Oslo 1000-1536. Oslo. 
Nicolaysen, N. 1869: Om Mariakirken i Aaslo og dens utgravning. 

foreningen, pp.179-203. 
Nicolaysen, N. 1870: Om de kongelige begravelser i Norge efter hedendommen. Særskilt avtrykk av Norsk 

Historisk Tidsskrift pp.J-22. 
Novak, S. 2000: Battle-related trauma. V. A. Boylston & C. Kniisel (red). Blood Red Roses: The Ar-

chaeology of a Mass Gravefi'om the Battle (~f"Towton 1461, pp.90-102. Oxford. 
Powers, N. 2005: Cranial Trauma and Treatment: A Case Study from Medieval Cemetary of St. Mary 

Spital, London. International Journal ofOsteoarchaeology. Nr. 15, pp.l-14. 
Prokopec, M. & Halman, 1999: Healed fractures of the Iong bones 15yh 18th century city dwellers. 

International Journal of Osteoarchaeology. Nr. 9, pp.349-356. 
Roaldset, H. 2000: Mariakirken i Oslo. De religiØse funksjonene. Oslo. 
Roaldset, 2003: Rikshovedstaden Oslo. Gamlebyen Historielag, skriftserie nr. 7, pp.l-15. 
Schia, E. 1991: Oslo innerst i Viken. og virke i middelalderbyen. Oslo. 
Sellevold, B.J., Reed, S., Reed, T.R., Risan, Pettersen, B. & Wiberg C. M .. 2006: jord skal du bli? 

Om nedbrytning av skjeletter på en Egenberg, B. Skar og G. Svendsen (red). 
Kultur- Minner og Miljøer. Strategiske instituttprogrammer 2001-2005, NIKU Tema 18, pp.l41-154. 
Oslo. 

Storm, G. 1892: De kongelige begravelser i Mariakirken i Oslo. Historisk Tidsskrzjt, nr. 2, pp.416-424. 
Svendsen, B. 1851: Opplysninger angaaende saavel nedlagte som de nu ibrug værende kirka Christiania 

Stiftsprovsti, Opfostringshusets Bogtrykkeri. 
Torgersen, J., Getz, B. & Berle, E. 1964: Die Mitteralterliche Bevi:ilkerung von Oslo. Zeitschrift fiir Mor

phologie und Anthropologie, 56V2, pp.53-59. 
Wagner, K. 1927: Mittelalter-Knochen aus Oslo. Eine Untersuchung 3534 Langer Extremitatenknochen 

nebst 73 ganzer Skelette. Skrifter (Det norske vitenskaps- akademi i Oslo), Mat.-Naturv. Klasse, nr. 
7, pp.l-137. 

Waller, J. 2000: Combat techniques. Fiorato, A. Boylston & C. Kniisel (red). Blood Red Roses: The 
Archaeology of a Mass Grave from the Battle ofTowton 1461, pp.l30-136. Oxford. 

Walker, 1997: Wife Beating, Boxing and Broken Noses: Skeletal Evidence the Cultural Patterning 
ofViolence. Martin og D. Frayer (red). Troubled Times, Violence and Warfare in the Past. War 
and Society, vo1.3, pp.l45-179. Amsterdam. 

Wenham, SJ. l 989: Anatomi ca! Interpretations of Anglo-Saxon weapon injuries. S. Chadwick (red): 
Weapons and Warfare in Anglo-Saxon England. Oxford University Commitee for Archaeology Mono
graph no. 21, pp. 123-139. Oxford. 

White, & Folkens. 2000: Human Osteology. 2nd ed. San Diego. 

88 



ved undersøkelsene av de fire kir-
ofte og lite eksakte. 
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Uvdal stavkirke. Dette er den de 
østlandske rk"PrunnPT1P Foto: Eirik 

og R5 forekom i kirkens vestre sval. 
Reinli-dokkene lå i ""'~,.+l.,ta·h 

Da 

Selv om funnstedet '"'"'"A''""'"'"' 

kene som avgrenser nordre omgang og svilla mellom omgangen og nordre 
har dokkene ikke blitt Derimot er det min-

medl. lå in situ. 
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Tabell l-
kirke og Uvdal stavkirke. 

Funnsted Funnlag/ Særpreg og spesielle 
Kirke funnrelasjon 

Materiale Datering 
fenomener Kor Skip Andre Steder 

Reinli stavkirke 

R1 IC.nr 34553/1231 X Overflatefyll Lin 

På dokka er det festet ei spenne, 
R2 l (( 34553/124 l X Overflatefyll Lin 1800-tallet sprette, av kopperlegering Inni den 

lå en l-skilling species fra 1819. 

R3 l (( 34553/851 X Overflatefyll Bomull 1800-tallet 

R4 l << 34553/181 X Overflatefyll Lin 
Spiker stukket inn i hjerte- eller 
brystregionen 

R5 l << 34553/1451 Sval V Overflatefyll Lin 

Lom stavkirke 

L1 IC.nr 34738/4101 X Nedgraving Lin 

L2 l << 34738/411 l X Nedgraving Lin 
Laget av de samme typer materialer, 
men med noe ulik utforming. 

L3[ << 34738/8161 X Flishaug Lin 

L4 l << 34738/3391 X Løs overflatefyll Bomull 
Svært sannsynlig 
1800-tallet 

Svært sannsynlig Laget av de samme typer materialer 
L5 l << << l X Løs overflatefyll Bomull 

1800-tallet og med samme utforming 
Lå sammen i en slags pose 

L6 l<< << l X Løs overflatefyll Bomull 
Svært sannsynlig 
1800-tallet 

Vågå kirke 

V1 [Cnr 35624/481 

l 

X 

l 

l Flislag og i kammer l Bomull 11800-tallet J Utformet som en reivunge 

l V1 l " 35624/491 l l l Trolig en gang l laget av de samme type; malerlalec 
X Fyllag nær mur Lin og ull mellom 1600_1900 

V3 l << 35624/501 
l l 

l l . l Trolig en gang 
l og med samme utforming 

X Fyllag nær mur L1n og ull mellom 1600_1900 

Uvdal stavkirke 

U1 [C nr 34866/531 X l Overflate Bomull l Seint 1800-tallet 

U2 l << 34866/2091 l X J Under golv 1 Bomull l Seint 1800-tallet 
Laget av de samme typer materialer 
og med samme utforming 

U3 l << 34866/29541 Våpenhus l Overflatefyll Bomull l Seint 1800-tallet 

U4 l << 34866/22051 X l Overttatefytl Lin 

l Trolig etter 1713 U5 l << 34866/29561 Våpenhus Overflatefyll Lin 

Kilde UKM arkiv Reinli stavkirke, Lom stavkirke, Vågå kirke, Uvdal stavkirke og UKM Magasinet Dokker fra de samme kirkene. Bestemmelsen av tekstiltype 
og dertil hørende datering er utført av Anne Kjellberg, Norsk Folkemuseum og Unn Plahter, UKM Oldsaksamlingen 
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Vågå kirke 

Fig. 5. Planskisse over Uvdal stavkirke der 
lokaliseringsstedene for dokkene er skravert. 

I Vågå kirke ble kun skip og tverrvinger arkeologisk undersøkt (RAA ,6. 125 Vågå kirke). 
Alle de tre dokkene ble funnet i kirkens langskip. VI ble avdekket i forbindelse med et grav
kammer vest for krysset, mens V2 og V3 lå nær kirkens murer i vestre del av skipet. (Fig. 
4). Dokkene lå i omrotete lag, bl.a. som følge av de mange gravene (pers. medl. J. Jense
nius). Det er derfor trolig at de kan ha blitt forflyttet. 

Uvdal stavkirke 
De fem Uvdals-dokkene ble funnet på følgende steder: Ul sørøst i koret, U2 og U4 i skipet 
og U3 og U5 i våpenhuset. Ei av dokkene i kirkeskipet lå i nordøstlige kvadrant, mens den 
andre ble avdekket i søndre omgang. (Fig. 5). Alle dokkene, bortsett fra U2, lå i overflata 
eller i overflatefyllet, som stort sett bestod stort sett av bøss som hadde sildret ned gjennom 
golvsprekkene (pers. medl. Christie). 

I korets sørøstlige del, der Ul lå, fantes det få graver (RAA, A-70 Uvdal stavkirke), og 
trolig kan dokka ha ligget in situ fordi omrotingsgraden har vært begrenset. U2 ble avdek
ket under «golv l» (KHMs arkiv), dvs. golvet som i dag ligger øverst i kirken. Dette skulle 
innebære at den lå over middelaldergolvet. Funnkonteksten tilsier at dokka kom under kir
kegolvet etter at «golv l» ble lagt omkring år 1800 (pers. medl. Christie). Etter den tid har 
det ikke vært større bygningsarbeider i denne delen av kirken (Christie & Christie 
1981:4lff; Christie 1992: 12f). Videre var det få graver i østre del av skipet. Bortsett fra et 
par barnegraver i midtgangen var de øvrige gravene konsentrert i midtrommets sørøstre 
hjørne (RAA, A-70 Uvdal stavkirke; pers. medl. Christie). Den nordøstlige delen av skipet 
der U2 ble funnet, skulle således være lite forstyrret etter at dokka kom under kirkegolvet, 
noe som skulle innebære at U2 ikke er flyttet i vesentlig grad. U4 lå i overflatefyllet i ski
pets søndre omgang. Omrotinga av laget er trolig blitt begrenset av grunnstokkene som av
grenser omgangen og svilla mellom omgangen og søndre tverrving. Trolig er heller ikke U4 
særlig mye forflyttet. 

Både U3 og U5 ble funnet i overflatefyll i våpenhuset som ble reist i 1723. Kirken har 
trolig ikke hatt våpenhus tidligere (Christie & Christie 1981:404 ). Dersom det har 
forekommet omroting i overflatefyllet, har det trolig skjedd innenfor våpenhuset. Sann
synligvis er disse massene ikke sammenblandet med overflatefyll fra andre deler av 
kirken da svilla mellom skipet og våpenhuset trolig har begrenset ei slik omroting og fordi 
det ikke forekommer graver der (RAA, A-70 Uvdal stavkirke; pers. medl. Christie). 
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Dessuten har det ikke tt ... ,o".:s,tt større bygningsarbeider i denne delen av kirken etter 723 
'-'"''~U"''~ & Christie 1981 Christie 1992: Ut fra dette resonnementet er U3 og 

U5 svært sannsynlig ikke til kommet under 
der. 

13 av de 19 dokkene, dvs. om lag 2/3, ble lokalisert i Av de øvrige lå tre styk
ker i korene og tre stykker i eller vestre sval. Selv om dette resultatet gir en rela
tivt klar tendens, må en likevel være forsiktig med å trekke generelle om dok
kenes topologiske fordeling i kirkerommet. I tillegg til at det totale dokkeantallet er er 

kirke ikke Videre kompliseres dette av forstyrrelser i vlrvorn·n,nn-=•n 

om jeg har søkt å sannsynliggjøre at de fleste dokkene ble funnet in 
at det hefter usikkerhet ved resultatene. 

Flesteparten av dokkene lå i overflatelag. Utover dette lå VI i til et gravkammer, 
V2 og V3 i nærheten av mens LI og L2 ble funnet i en nedgravning som tro-

stammer fra et tidligere bygg. 

Et sentralt poeng er å prøve å datere kirkedokkene. Teoretisk kan flere C1a1tenmg:srrlet()C1(;r 
være men ikke alle er like hensiktsmessige eller anvendbare. ved 14C-me
toden er kostbar og vil trolig gi resultater med store usikkerhetsmarginer fordi tekstilene i 
dokkene kun kan være noen få århundrer. En annen mulighet er å datere dem ut fra strati-
5~,-UhH""' forhold i men utgravnings- og dokumentasjonsrutinene fra I970-åra 

lite eksakte og entydige opplysninger om lagrekkefølgen og dokkenes funnlag. Det kan 
derfor kun i begrenset grad trekkes veksler denne metoden. 

Den som da gjenstår er datering på grunnlag av materialet i tekstilene eller 
tekstilenes art. Rett nok gir ikke dette alltid brukbare resultat. som flere av dok-

av, har vært brukt i flere hundre år her i landet, og de kan i alle fall til-
1965:587). Dersom konserveringsforholdene er gode, noe 

de er i overflatelag under (pers. medl. Christie ), kan lin holde seg 
medl. A. Kjellberg). Derimot gir bomullstekstiler eller bomullsgarn, som enkelte dok-

holdeom1kt for datering. Utover 1800-tallet, etter l 
og bomull ble allemannseie (Sejersted 1978:404; 

"'"'''"'H'J"-''f'.,J· Metoden gir årstallsdatering, kun en datering innen-
for et tidsrom. En annen svakhet er at det er tekstilene som blir ikke dok
kene ble sammenfallende. Tekstilene 

og det kan ha gått enda flere år de 
Men med noe romslige dateringer skulle likevel meto-

den gi relativt tilfredsstillende resultat. og bygningshistoriske forhold 
i enkelte tilfeller 1 aa1cenm~;saJroe~Ia<~I: 

To av de fem Reinli-dokkene for en viss ,-j.-,j-"".,.'"'""" "'""-IVH•H// 

ket av noe som daterer den til 1800-tallet 
i R2lå en mynt med 1819 er mynten n 1"'""""rt 

da den ble laget, og dermed skulle 1819 være ei bakre grense for dokkas tilblivelse. De tre 
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6. Dokke R3 fra Reinli stavkirke. 
Dokkas «kjole» er strikket av bomullsgarn. 
Foto: Sørensen, KHM. 

Reinli-dokkene er alle av lintek-
stiler (pers. medl. Kjellberg), som ikke gir 
noJideom1Kt1ci for en nærmere ~~--~''"h· 

Blant dokkene fra Lom stavkirke er tre 
stykker laget av samme type toskaftet bom
ullsstoff. Dette gjelder L4, L5 og L6 (pers. 
medl. Kjellberg, U. Plahter). Svært sannsyn
lig stammer de fra 1800-årene (pers. medl. 
Kjellberg). De tre resterende Lom-dokkene 
er laget av lintekstiler (pers. medl. 
berg), og kan derfor være fra hele kirkens 
funksjonstid. For L3 kunne det imidlertid ha 
vært en for ei nærmere tidfesting 
siden den lå under deler av kirken som ble 
påbygd 1600-tallet (Christie 1978: 
Men i grunnen under vestre og tverr
vingene ble det funnet relativt mange 
middelaldermynter (Skaare 1978: 124ft), slik 
at massene der sannsynligvis er sammen
blandet med masser fra øvrige deler av kir
ken. L3 kan således som myntene ha 
med masser fra andre steder. Ei datering 
med 1600-tallet som bakre grense er derfor 

usikker. 
Kun ei Vågå-dokke, Vl, er tilvirket av 

bomullsstoff (pers. medl. Plahter), og kan 
dateres til 1800-tallet (pers. medl. 

Også de to øvrige Vågå-dokkene, V2 
og V3, kan dateres på av tekstilene. 

De er utformet av de samme stofftypene; lin og grønt ullstoff (pers. medl. Plah-
Ut fra stammer dokkene fra 1600-1900 (pers. medl. Kjellberg). Denne da-

forene med bygningshistorien til Vågåkirken. Den ble bygd om lag 1630 
og den er ikke reist på ei eldre kirketomt ·pers. medl. Jen-

Tre av Uvdals-dokkene, Ul, U2 og U3 er laget av gulhvitt bomullsstoff, og ut fra stoff-
typen kan de dateres til seint 1800-tall medl. Kjellberg). Ei slik er klart for-

med de forholdene i stavkirken. Dokka lå under det nåværende 
rundt år 800. Dateringa av U3 ut fra tekstilen er også forenlig med stavkir-

6"''"6""'u''"''''~ Dokka ble funnet i kirkens våpenhus som ble reist i 1723, og 
resonnement er det svært trolig at den opprinnelig kom under golvet her. 723 

skulle dermed være ei bakre grense for når dokka kom ned i kirkegrunnen. De to siste Uv
aaJlS-cim:Kene, U4 og U5, er begge laget av lintekstiler medl. Kjellberg), men da U5 

valJenthuset er den trolig yngre enn 1723. Dokke U4 kan ikke tidfestes nærmere. 
Samlet sett er dateringsresultatene relativt romslige, og stundom er de også noe usikre. 

Likevel viser de en klar tendens. 12 av 19 dokker lar seg datere, og de stammer fra etter-
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reformatorisk tid. Ni av dem, dvs. om lag halvparten av alle dokkene, kan dateres til 800-
tallet, mens to trolig stammer fra tidsrommet 1600-1900, og ei trolig etter 1723 . 

... 'JO .. nll"t>o og fenomener 
Til flere av dokkene er det knyttet særpreg og spesielle fenomener. Jeg skal behandle disse 
i følgende tre punkter: 
" Serier 
.. Særpreget utforming 
" Metallgjenstander i eller på dokka 

Serier 
Flere av kirkedokkene inngår i serier to eller tre stykker. Det vil si at det forekommer to 
eller tre tilnærmet like dokker. Slike dokkeserier fins både fra Vågå og Uvdal. 

Under undersøkelsene i Lom stavkirke ble det funnet tre dokker som lå samla inni et pose
liknende tekstilstykke av lin. De tre, L4, L5 og L6, er jevnstore og laget ved sammenrulling av 
stykker av samme brungule bomullsstoff og om viklet med ulltråd (pers. medl. Kjellberg, Plah
ter). Da dokkene lå samla i en «pose», er av samme materialtyper og har identisk utforming, er 
det rimelig å anta at de er laget av en person ved en og samme anledning. (Fig. 7). Videre er 
Lom-dokkene, LI og L2, laget av ubleket lin med surring av rødt ullgarn, men de har noe ulik 
utforming. Selv om den ene er betydelig kraftigere og større enn den andre, er de ut fra mate
rialene trolig laget samtidig, og de ble dessuten funnet på det samme stedet under kirkegolvet. 

Også de to Vågå-dokkene, V2 og V3, er laget av samme type tekstiler og har om lag iden
tisk utforming. De er utformet av lintøy og grønt ullstoff og surra med rød ulltråd. Det er 
derfor svært sannsynlig at dokkene er laget samtidig av samme person. I tillegg ble de fun
net i det samme området av kirken (RAA, ~ 125:43; pers. medl. Jensenius). (Fig. 8). 

Fig. 7. Dokke serien L4, L5 og L6 fra Lom stavkirke. Dokkene har identisk utforming, og de lå 
samla i en poseliknende tekstil. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM. 
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Fig. 8. Dokkeserien V2 og V3 fra Vågå kirke. Foto: Ørnulf Hjort Sørensen, KHM. 

Når det gjelder de tre Uvdals-dokkene U2 og U3, finner jeg det også rimelig at de 
er formet samtidig av samme person. De er laget av gulhvitt bomullsstoff i lerrets binding. 
Selv om den ene er noe større enn de to andre, har de den samme enkle utforminga. I mot
setning til dokkeseriene fra Lom og Vågå, lå ikke Uvdals-dokkene samla. De ble funnet på 
tre ulike steder; ei i koret, ei i skipet og ei i våpenhuset. (Fig. 9). 

Totalt inngår l O av de 19 kirkedokkene i serier på to eller tre dokker. De er funnet både 
samla og spredt under kirkegolvene. 

Særpreget utforming 
Jeg har nevnt at utforminga av dokkene varierer noe. Enkelte har en tøytulliknende utfor
ming, mens andre er laget med en videre eller åpnere tekstil i den ene enden slik at det lik
ner en kjole. Ei av Vågå-dokkene, VI, har en særlig interessant og særpreget form. Den er 

Fig. 9. Dokkeserien Ul, U2 og U3 fra Uvdal stavkirke. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM. 
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Il. Dokke Reinli stav-
kirke. Inni dokka lå en l-skilling 

koppennynt, nzens det 
utenpå ei koppersprette. 
Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM. 
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Fig. JO. Dokke VI fra 
kirke. Utfonninga av dokka 
minner om et reiva barn. 
Foto: Eirik 
KHM. 

Johnsen, 

12. Dokke Reinli stavkirke. 
l dokkas hjerte- eller brystregion er det 
stukket inn en spiker. Foto: 
Sørensen, KHM. 



forma som en tynn, 
om en reiva unge. 

med nesten fra ende til og den minner mye 

f.nenslan11er i eller dokka 
Til to av Reinli-dokkene er det knyttet metallgjenstander. Inne i R2 ble det funnet en mynt, 
en l med års talls preget 18 9. Dessuten er det festet ei sprette, 

dokka. (Fig. 1 ). R4 er det stukket en spiker inn 

N atm~vi1ten:sk:ap1~H~~e undersøkelser 
Alle dokkene unntatt Ul og U3 er blitt undersøkt med (CT) eller rønt-
.,."'''T"'T"'.,..,,r.,rT for om å finne ut hvorvidt de har noe innhold. 1 Mens de fleste av dok-
kene ikke så ut til å ha kan enkelte inneholde noe materiale som er å identi-
fisere. Tidvis kan imidlertid støv og skitt være Selv om disse undersøkelsene 

mrorrna~;jOJ}, har de visse nA<'n"AYH'rlln,n-Ar 

U.lh""'"'"A å få fram svært små 
refleks fra me

cvl.l'-H''"A av bildene. 
En kunne selvsagt dokkene for å undersøke om de inneholder noe, men dette ville 

dem. De to Uvdals-dokkene Ul og U3 ble ikke CT-scannet fordi en med det 
blotte øyet kunne konstatere at de ikke hadde innhold. 

Da materialet i rundt V l så ut til å være ble dette undersøkt nær-
mere 1 Resultatet av undersøkelsen avkreftet imidlertid antakelsen. 2 

Hvorfor er dokkene 
'"'rl"n''"'"H' spurte jeg hvorfor dokkene er blitt og hvilket formål de har hatt. For å 

å besvare dette skal jeg i det sammenholde og drøfte resultater fra beskri-
velsen og ovenfor opp i mot Da R4 skiller seg ut fra de 
18 den "'-'1-'~Å ~•c· 

:Smmtlige dokker med unntak av Reinli-dokka R4 
folkemedisin har dokker blitt 1 Tn>·Ah'"""'"'r'rl"' 

har de blitt brukt for å forhindre eller helbrede to h'll'n"'""'7 ri'"''Y'm"'·r· 

eller rakitt 
Lid 

dette fra fire hovedvariabler: 
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Det foreligger tradisjonsnedtegnelser om dokketerapi mot uro og vantrivsel og liksvekk/ 
valken fra flere steder i Sør-Norge. Av metodiske grunner har jeg valgt å ta utgangspunkt 
i oppskrifter fra Østlandet da dokkene jeg behandler stammer fra fire østlandskirker. 
Tradisjonsnedtegnelser fra andre steder vil kun bli trukket inn for å gi supplerende opplys
ninger. 

Uro og vantrivsel 
I ei tradisjonsoppskrift fra Valdres, dalføret der Reinli stavkirke står, forskrives følgende råd 
mot uro og vantrivsel: 

Dersom ei mor fall frå spedbarnet sitt, vart det ofte fælt uro leg. Men det var råd for dette. Dei skulde ta no
kre avskurdar etter bukledi åt mori eller tå kledi åt ungen og laga tre smådokkor. Desse skulde dei gå på 
kyrkjegarden med og grava dei ned på gravi åt mori. Då skulde barnet bli roleg. På Søre Jarstad gjorde dei 
det slik ein gong, sa ho mor (Hermundstad 1944: l 05). 

Ifølge et annet tradisjonsbelegg uten nærmere geografisk stedsangivelse enn Valdres og 
Hallingdal, heter det: 

Raafør vantrevd. Før i ver'n brukte dei dei [sic.] la ut tryaa dokko, telaga taa nemmaste klæo aat sleke 
unga so vøro krislignæ o kji vilde mannast. I dei dokkudn la dei noko taa neglo o haare aat unga. Den eine 
skull dei sleppe nie'n bekk; ei skull dei grava ne paa kjyrkjigare, o ei skull' gravast ne burti ein haug. (Bergh 
1924: 124; krislignæ =hanglete, syklig, skrøpelig, dårlig: Seksjon for leksikografi og målføregransking). 

Foruten at dokker ble brukt i terapeutisk hensikt mot uro og vantrivsel, kunne de også bli 
brukt i forebyggende hensikt (Wille 1882:202; Espeland I 933:9f). 

Ifølge de to refererte oppskriftene skulle en skjære av et stykke fra moras likklær eller 
fra barnets egne klær og lage dokker. Bruk av barnets klær går igjen i flere nedtegnelser fra 
andre kanter av landet (NFS Moe 43:96; Indrebø 1934:50; Espeland 1933:9f). Kan tekstil
ene i kirkedokkene stamme fra barnetøy? Spedbarn ble tidligere reivet; svøpt i tøystykker 
surret med et bånd. Ut fra spørrelister har vi relativt detaljerte opplysninger om reiveplagg 
tilbake til om lag 1860. Reiveplaggene besto av skjorte, trøye, kluter, ytterreiv, lindebånd 
og hodeplagg. Barneskjorta var av lin- eller bomullslerret, mens trøya var av bomull. Klut
ene kunne være av lin, bomull eller ull. Til ytterreiven benyttet en ull- eller halvullstoff 
(I.L. Christie 1983: 13f). Tekstilene i kirkedokkene var, som det framgår ovenfor, laget av 
lin-, ull- og bomullsstoffer. Det er de samme tekstiltypene i dokkene og i reiveplaggene, og 
vi kan derfor ikke utelukke at tekstilene i dokkene kan være fra spedbarnsklær. 

Ifølge den ene oppskrifta skal en legge noe av det syke barnets hår og negler inn i dokka. 
Dette foreskrives også i andre oppskrifter (NFS Moe 43:96; Indrebø 1934:50; Storaker 
1932:21 f. Espeland 1933 :9f). CT-scanninga og røntgenfotograferinga av dokkene viste at 
de fleste dokkene ikke synes å inneholde noe. Der det syntes å være noe, kunne vi med for
behold for ei dokke, fastslå at det verken var hår eller negler. 

Begge tradisjonsoppskriftene foreskriver at en skulle lage tre dokker. Ifølge boteråda fra 
Valdres skulle en grave dem ned på grava til barnets mor, mens den andre sier en skulle plas
sere dem på tre forskjellige steder- ei skulle graves ned på kirkegården, ei legges i en bekk 
og ei graves ned i en haug. Blant kirkedokkene fins det både enkeltdokker og dokkeserier 
med to eller tre like eller tilnærmet like dokker. 

Ingen av oppskriftene sier at dokkene skulle legges under kirkegolvet, men de kan like
vel ha kommet der. I flere tilfeller heter det at dokka skulle plasseres i likkista sammen med 
den døde. (Wille 1882:202; Indrebø 1934:50; Espeland 1933:9f; Bergstøl 1959:46). Lik-
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kister som har vært satt ned i kirkegrunnen, kan derfor ha inneholdt dokker. I alle fire kir
kene har grunnen under golvet vært benyttet til gravplass. (Christie & Christie 198I:42lf; 
Christie I978:I08; RAA, L'li25:37ff; KHMs arkiv). Det er imidlertid kun ei dokke, VI, som 
ble funnet i direkte tilknytning til ei grav, selv om flere lå i områder med graver. Da funn
stedsopplysningene er ganske romslige og lite entydige, er det ikke mulig å avgjøre hvor 
nært de lå gravene. Flere av dokkene lå ikke i gravnære områder, og det er lite trolig at de 
har blitt lagt ned under golvet i en gravrelatert kontekst. Dette gjelder de to Reinli-dokkene 
som ble funnet i stav kirkens apsis (RAA Reinli stavkirke, Dagbok 2. del: lf). Det er heller 
ikke rapportert om funn av graver i stavkirkens vestre sval der R5 ble lokalisert (KHMs ar
kiv). Jeg har ovenfor hevdet at alle disse tre Reinli-dokkene lå tilnærmet in situ. Også flere 
av Lom-dokkene ble funnet i områder uten graver; LI og L2 ble avdekket i det sørøstre hjør
net i skipets midtrom og L4, L5 og L6 ble funnet i vestre del av skipets nordre omgang 
(Christie 1978:I08ff). Trolig ble alle disse funnet noenlunde in situ. To av Uvdals-dokkene, 
U3 og U5, lå i våpenhuset som ikke inneholdt graver (RAA, A-70 Uvdal stavkirke). Svært 
sannsynlig har disse dokkene kommet under golvet der. Når det gjelder de resterende kir
kedokkene, er det vanskelig å sannsynliggjøre at de lå in situ, og derfor er det vanskelig å 
si noe sikkert om de opprinnelig har ligget i en gravkontekst. 

Ut fra dateringa av kirkedokkene er det lite sannsynlig at R2, R3, L4, L5, L6, VI, Ul, 
U2 og U3 er lagt i likkister eller i graver i kirkegrunnen til nylig avdøde for å avhjelpe uro 
og vantrivsel. Dokkene stammer svært trolig fra I800-tallet, og i I805 kom en forordning 
som forbød nye gravsteder inne i kirken (Schoui808:28If). Selv om Vågå-dokka VI ble 
funnet ved et gravkammer, har den trolig kommet dit etter at graven ble anlagt. 

Dersom vi sammenholder resultatene av funnkontekstdrøftingene med resultatene av da
teringsdrøftingene, synes det for 14 av dokkene å være liten sannsynlighet for at de er uro
og vantrivsel-dokker. 

Liksvekk, valken 
Den andre spesifiserte barnesykdommen der dokketerapi ble benyttet var liksvekk eller val
ken. Fra Gudbrandsdalen, dalføret med Lom stavkirke og Vågå kirke og hvor ni av I9 kirke
dokker kommer fra, foreligger det fire-fem nedtegnelser om bruk av dokker i terapeutisk 
hensikt mot sykdommen. I en fortelles følgende: 

Da det vart stelt på Skjåkkyrkja her eit året, fann dei mykje rart. Det var mange arbeidarar, men det var ein 
som fann alt saman. Det var da dei reiv muren han fann det. [ ... ]Da fann han ein pose med tri tydokkor i. 
Tvo var jamstore, men ei var noko mindre. Det skulde tyda mor, far og eit lite barn. Når eit barn hadde 
«valken» dei kalla, stelte dei til slike dokkor og la under kyrkjegolvet. Da trudde dei at barnet skulde verta 
friskt att (NFS.Grimstad: l 0,64f) . 

I ei annen oppskrift fra samme dalføret heter det: «Mot valken gjør de i Gudbrandsdalen ni 
dokker av linfiller eller lerretsremser, og disse blir lagt i kirkemuren» (Reichborn-Kjenne
rud I933: l 04 ). I En signekjerring som P. Chr. Asbjørnsen henlegger til Gudbrandsdalen, 
finner signekjerringa ut at ungen lider av liksvekk. Etter at diagnosen er stilt, fortsetter for
tellinga: 

«Det er ei råd, det leiter på, men det får til,» sa signekjerringa. «Jeg skal gjøre sammen en reivunge, og 
den skal jeg grave ned på kirkegarden, så trur de døde de har fått barnet til seg, og Gud hjelpe meg om de 
skjønner annet» (Asbjørnsen og Moe 1940: 284)! 
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Det er ikke funnet fra andre kanter av landet der dokker ble brukt som bote-
middel mot liksvekk eller valken. 

ett av de refererte beleggene ble valkendokkene laget av linfiBer eller lerretsrem-
ser. Lerret kan være vevd av enten lin eller men ut fra er det 
å anta at en har ment remser av bomullslerret da linfiller nevnes rett før. Blant kirkedokkene 
fins det dokker formet av lintekstiler eller bomullslerret. 

Til forskjell fra flere av boterådene mot uro og vantrivsel foreskriver ikke boterådene 
mot liksvekk eller valken at dokkene skulle inneholde hår og negler fra barnet. Ved CT- og 
røntgenundersøkelsene av kirkedokkene ble det ikke påvist noe inni dem. 

Mot liksvekk eller valken skulle det lages ei, tre eller ni dokker, og de kunne plasseres 
forskjellige steder. Særlig interessant er tradisjonen fra Skjåk, nabobygd til Lom og 

der det eksplisitt framgår at dokker ble lagt under kirkegolvet i helbredende hensikt mot 
sykdommen. Videre kunne tre eller ni dokker legges inn i kirkemuren, eller ei dokke gra
ves ned kirkegården. Det fins også tradisjon for at en kunne grave ned ei dokke i ei maur
tuve (Grimstad 1953: 15). 3 Disse tre tradisjonsnedtegnelsene oppgir kirkeområdet som plas
seringssted. Ifølge to av dem ble flere dokker plassert i eller inne i kirkebygningen. Særlig 
interessant er sammenfallet mellom opplysningen fra Skjåk om funn av tre dokker i en pose 
i kirkemuren og de tre Lom-dokkene som lå sammen i en slags poseliknende tekstil i nær-
heten av kirkemuren. Selv om det blant kirkedokkene ikke forekommer serier ni 
ker, inngår l O av 8 i serier på to eller tre, mens om lag halvparten av kirkedokkene er en
keltdokker. Det er også et annet sammenfall mellom tradisjonsmaterialet og dokkematerialet 
fra Gudbrandsdalen; signekjerringa ville «gjøre sammen en reivunge» mot liksvekken og 
Vågå-dokka V l likner i sterk grad et reiva barn. Tradisjonen foreskriver ikke at valken
eller liksvekkdokkene skulle legges i kister eller i graver til nylig avdøde personer. For 1 O 
av kirkedokkene har jeg kunnet fastslå at de etter all sannsynlighet ikke har vært plassert 
under kirkegolvet i en gravkontekst. av ni av dokkene innebærer at de svært trolig 
er lagt under golvet etter at 1805-forordninga trådte i kraft og det ikke lenger var anledning 
til å anlegge nye gravsteder inne i kirkene. 

Når vi sammenholder resultatene av funnkontekst og dateringa, står vi tilbake med 14 
dokker som kan være plassert under kirkegolvene for å helbrede valken- eller 
barn. 

Sammenfatning 
Gjennomgangen av tekstilene i kirkedokkene ga ingen holdepunkter for å kunne avgjøre 
hvorvidt dokkene var laget i terapeutisk hensikt mot kun en av barnesykdommene. 
tinga av dokkeantallet ga heller ingen mulighet for å utelukke en av lidelsene. Fordi det ver
ken ble funnet hår eller negler inni dokkene ved CT- og røntgenundersøkelsene, trekker det 
klart i retning av at de er liksvekk- eller valkendokker. Når det gjelder plasserings- og funn
sted, styrker skjåktradisjonen klart en slutning om at kirkedokkene er ment å avhjelpe lik
svekk eller valken fordi den spesifiserer at dokkene skulle legges under kirkegolvet. Ved å 
sammenholde tradisjonsoppskriftene med kirkedokkenes funnkontekst og datering, 
i betydelig grad svekket sannsynligheten for at de fleste er uro- og vantrivsel-dokker. 
Gjennom dette har jeg samtidig styrket sannsynligheten for at et klart flertall av dem har 
hatt en terapeutisk hensikt mot liksvekk eller valken. Samsvar mellom av en
kelte kirkedokker og tradisjonsoppskrifters beskrivelse av dokkene underbygger også sann-
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.... "'"'"'C"" for de er liksvekk- eller valkendokker. Konklusjonen må derfor bli at de aller 
fleste dokkene fra de fire undersøkelseskirkene svært trolig er plassert under kirkegolvet for 
å helbrede liksvekk- eller barn.4 

Reinli-dokka med 
R4 skiller seg ut fra de dokkene, og det er grunn til å tro at den har hatt en annen hen
sikt. Trolig har også R4 hatt et magisk formål, men ikke av terapeutisk art. Muligens har 
den blitt brukt for å skade eller å drepe et menneske gjennom billedmagi. Tankegangen var 
at når en skadet ei avbilding eller ei dokke som representerte en bestemt person, skadet el-
ler tok en livet av vedkommende 1908:204; Lindskoug 917:45). 

Jeg har ikke funnet eksempler i norsk tradisjonsmateriale på at dokker har vært brukt i 
billedmagi. Ofte har en her bilder tegna eller malt på ei treflate 1935:42; 
1950:131,142). Dette er belagt i Valdres (NFS Hermundstad 1:87), slik at billedmagi skal 
ha blitt praktisert i der Reinli stavkirke står. I dansk tradisjonsstoff finner vi der
imot at dokker ble benyttet i billedmagien, en stakk nåler i ei dokke og plasserte den kir
kegården. (Tang Kristensen 1901:239f). 

Selv om det forekommer visse likhetstrekk mellom billedmagipraksis og R4, må det er
kjennes at det er usikkert om R4 er ei billedmagidokke. Dersom den er det, er den så langt 
jeg det eneste kjente eksemplet i Norge. 

Hvorfor er dokkene under kirkegolvet? 
I stilte jeg spørsmål om hvorfor dokkene er blitt plasserte under kirkegolvene, el
ler hvilke forestillinger som ligger bak plasseringa dem der. Jeg skal i det følgende drøfte dette. 

Liksvekk- eller valkendokkene 
For å få tak i de bakenforliggende forestillingene for plasseringa av liksvekk- eller valken
dokkene under kirkegolvene, er det nødvendig å se boteråda i sammenheng med hva en 
trodde var årsak til sykdommen. 

Sykdomsnavnet svekk henger sammen med det gammelnorske verbet svikja som betyr 
forgjøre, dvs. sette sykdom gjennom trolldom. Svekk betyr således forgjøring (Reich
born-Kjennerud 1933:7,100;1921:33f). Prefiksen lik- i liksvekk viser at en mente det var 
de døde som forårsaket sykdommen (Reichborn-Kjennerud 1933: Il). De døde hadde for
gjort barnet. Dette finner vi igjen i En Signekjerring. Mora glemte å signe barnet med kor
sets tegn, da de gikk forbi kirk'-gården om natta. Da signekjerringa fikk vite dette, svarte 
hun: «Der har han fanga det, mor, for det er liksvekk fra kirkegarden» (Asbjørnsen og Moe 
1940:282). Kirkegården var de dødes tilholdssted, og ifølge folketroen kunne de døde for
volde sykdom. På eller ved kirkegården var det spesielt stor fare for å bli påført sykdom, og 
faren var størst om natta da de døde tilhørte mørkets makter (Reichborn-Kjennerud 1928:77; 
1933: I l). Små spesielt udøpte, var særlig utsatt. At kirkegården var et sted der små 
barn kunne bli liksvekk, framgår av følgende tradisjonsnedtegnelse fra Toten: 

Man maatte ikke gaa over en kirkegaard med smaabarn (under et aar f.eks.), for da vilde barnet 
faa liksvek. Men gik man allikevel over kirkegaarden med barnet, maatte man si:«l Jesu navn.» 
anm. Antages særlig at ha gjældt udøpte barn (NFS:Bugge 6,63). 

203 



Sykdomsnavnet valken har trolig sammenheng med det gammelnorske verbet valka i be
tydninga å forurolige eller plage (Reichborn-Kjennerud 1921:35;1933:9). Av valk fantes det 
flere slag, en var likvalk (Kleiven 1915: 124f). Forstavelsen viser at en mente de døde sto 
bak (Reichborn-Kjennerud 1933: 11 ). Tradisjonsoppskriftene som foreskriver dokketerapi 
mot sykdommen, nevner kun valken uspesifisert. 

Det er hevdet at dokkene representerte en form for offer til sykdomsvesnene, og at de 
symboliserte virkelig menneskeofring (Ho lek 1996: l 05). Men offer i betydninga overbring
else av gave for å blidgjøre eller vennligstemme fins det ingen støtte for i tradisjonsmateri
alet. Hva kan hensikten da ha vært? I En Signekjerring sier signekjerringa at hun skal lage 
en reivunge som hun skal grave ned på kirkegården mot liksvekk, «så trur de døde de har 
fått barnet til seg». Hensikten var altså å narre de døde som forvoldte sykdommen; narre 
dem til å tro at dokka var barnet og at barnet var kommet til dem. Tankegangen er trolig at 
den sykdomsframkallende påvirkninga skulle bli overført fra barnet til dokkene, og at bar
net således skulle bli helbredet. Folkelivsgranskeren Nils Lid kaller dette for «avverjings
trolldom» (1935:47f). 5 

Dette kan forklare hvorfor dokkene stundom er ei særlig tydelig etterlikning av et le
vende, lite barn, slik som V l. Ei anna dokke, R2, har også likhetstrekk med et lite barn. Her 
ligger ikke likheten i utforminga, men at en har festet ei sprette på den og plassert en kop
permynt inni den. I ei tradisjonsoppskrift fra Numedal heter det at første gangen barnet ble 
reiva, men også seinere: «maatte det vera sauma inn noko sylvi «lista», helst ervesylv, men 
det gjekk an med ei sylvskilling au- eit markestykke eller ein tolvskilling og ein sy Ivring 
i baaneluva vart haldi aa vera ei trygd» (Flatin 1918:10). Bruk av sølvmynt i reiven til et 
udøpt barn eller å feste ei sølvspenne på det er også kjent fra Valdres (NFS Ord og sed, Da
len:7; Sundt 1959:381) Skikken med sølv på/i barnets klær var særlig praktisert på Østlan
det (Bugge Amundsen 1989:141 ). Når spretta og mynten i R2 er av kopper i stedet for sølv, 
som hadde en ondtavvergende virkning, var kanskje poenget at kopperet ikke forhindret de 
døde i å ta dokka/barnet til seg. Utforminga av V l og R2 med trekk fra et lite barn var tro
lig for å være sikrere på at en narret de døde. 

Når dokkene ble plassert under kirkegolvene, må det skyldes at kirkegrunnen er blitt be
nyttet til gravsted. Gravlegging under kirkegolv går tilbake til middelalderen, men det økte 
i omfang på 1600- og 1700-tallet (Stamsø Munch 1988:30) helt til lovforbudet i 1805. Svært 
trolig har praksisen med gravlegging under kirkegolv ført til at en oppfattet ikke bare kir
kegården, men også kirkegrunnen som tilholdssted for de døde. Ifølge Asbjørnsens signe
kjerring skulle dokkene tilføres de døde, ikke en spesielt avdød person. Når man plasserte 
dokkene under kirkegolvet der flere døde var gravlagt, oppnådde man dette. Boteråda er 
med andre ord tilpasset og direkte rettet mot den formente sykdomsårsaken, som altså var 
kollektivet av døde. 

Reinli-dokka R4 
har jeg tolket som ei mulig billedmagidokke brukt til å skade eller drepe et menneske. Grun
nen til at den er plassert under kirkegolvet er trolig en annen enn for de andre dokkene. Fra 
norsk tradisjonsstoff er det kjent at midler som skulle brukes til å skade et menneske skulle 
legges i kirkesvalen eller under kirkesvillen tre søndager (Bang 1902:650f); også jord tatt 
ved kirken kunne brukes (Ibid:654). Kristne krefter og virkemidler ble altså brukt i forbin
delse med skademagi på mennesker. Gjenstander ble tatt fra det innviede og hellige kirke-
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området der det ble messet, lyst velsignelsen og bedt. Trolig ble R4 lagt under stavkirke
golvet for å benytte de kristne kreftene i billedmagien. I dansk billedmagi ble voksbilde lagt 
under alteret for at presten skulle messe over det (Grønborg 1884:214). 

Jeg har her forsøkt å besvare hvilken funksjon kirkedokker har hatt og hvilke forestillinger 
som ligger bak plasseringa av dem under kirkegolv. Svært trolig har de aller fleste dokkene 
hatt en terapeutisk hensikt mot barnesykdommen liksvekk eller valken. Dokkene er å for
stå som ei erstatning for det syke barnet der hensikten har vært å narre kollektivet av døde 
som forvoldte sykdommen, til å tro at de hadde fått barnet til seg. Sentralt i forbindelse med 
denne boteråda er bruken av kirkegrunnen som gravsted og dertil hørende oppfatning om 
tilholdssted for døde. Kirkedokka som hadde en spiker i hjerte- eller brystregionen, kan mu
ligens være ei billedmagidokke brukt for å skade eller drepe et menneske. Den er trolig lagt 
under kirkegolvet for å nyttegjøre de kristne kreftene som er til stede og som blir utøvet i 
kirkebygningen. Kirkedokkene synes å gjenspeile to ulike oppfatninger av kirkegrunnen; 
kirkegrunnen som gravområde og tilholdssted for døde og som et hellig, innviet område fylt 
med kristne krefter. 

Noter 
Dokkene LI og L3 var utlånt til Lom, slik at det ikke lot seg gjøre å få eT-scannet dem, men de er tidligere 
blitt røntgenfotografert. Rett nok gir dette en dårligere kvalitet enn en eT-undersøkelse. eT-undersøkelsen er 
utført av Knut Sigmund Dalen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, mens røntgenfotograferinga av LI og 
L3 er foretatt av Bjørn Erik Hauglum, Rikshospitalet. Jeg takker Valdres Historielag, Lom kommune, Nore og 
Uvdal kommune og Fortidsminneforeningen, Kjenn ditt Land- B.A. Grimelands Fond for tilskudd til eT
undersøkelsen. 
Undersøkelsen ble utført av David Griffiths, Norges Veterinærhøgskole. 
Interessant i denne sammenhengen er at da gjerdet rundt Skjåk kirkegård ble revet rundt år 1900, fant en bl.a. 
dokker (Grimstad 1953:95). Imidlertid vet vi ikke om dette var dokker laget for å helbrede liksvekk eller 
valken. 
Ved de kirkearkeologiske undersøkelsene av Eidskog kirke i Hedmark ble det funnet flere små tøy- eller pa
pirpakker som trolig har inneholdt levnedsmidler. (UKM arkiv: Funnprotokoll Eidskog kirke, funn fra skipet 
nr. 440.) Ifølge en opptegnelse fra Hemne i Sør-Trøndelag helbredet ei gammel kone engelsk syke ved å gå 
arg i hu og med ukvemsord til et hus. Der pekte hun på tre forskjellige matvarer, f.eks. brød, fisk og graut, noe 
som måtte skje i absolutt taushet. Matvarene la hun så i en pose som hun deretter stakk inn i kirkegårdsmuren. 
(NFS GG, 4 (Hemne)) På grunnlag av dette er det ikke usannsynlig at de små tøy- eller papirposene som kom 
for dagen i grunnen under Eidskog kirke, har inngått i ei boteråd mot engelsk syke. 
Oppfatninga om narring av de sykdomsforvoldende døde, som altså støttes på tradisjonen, deles dessuten av 
medisinalhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1933: 104) og folkeminnegranskeren Olav Bø ( 1978: 192). 
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Archaeological examination of four church fundaments/floors in East has revealed 
a total of 19 textile dolls shaped so as to resemble a small child. In this paper I discuss which 
functions they may have had, and which beliefs lie behind their beneath the 
church floors. of departure is a comparative riPCr'lrn"ttn.n 

main perspectives: topological distribution and context, dating, properties of each 
object and technical analysis. The results are summed up and discussed in relation to tradi
tional beliefs concerning the use of dolls as part of magical folk-medicine. Dolls have 
mainly been used prophylactically or as therapy for two child ailments; for children who do 
not thrive or are restless, and for rachitis. The evidence points to curing rachitis as the main 
motive for placing the dolls under the church floor. The dolls must be as a sub
stitute for the sick child. By placing it in the foundations of the church, the intention was to 
trick the collective of the buried dead who had caused the illness in the first - that 

had been successful and that the child was now among them. The basis for this rem
edy is the ancient custom of burials within the church, and the consequent belief in the 
church fundaments as the realm of the dead. One of the dolls from Reinli stave church had 
a nail stuck into its torso. This doll has probably had another function and may have been 
part of a magical rite to wound or kili. This doll has most likely been placed under the floor 
in order to utilize the power of the Christian rituals used in the church. The dolls seem to 
mirror two different perceptions of the church fundaments; as grave yard and abode of the 
dead on the one hand, and as a hol y and blessed site with its inherent divine powers. 

Kilder: 
Arkivmateriale: 
UKM: Universitetets kulturhistoriske museer= KHM: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: 
Gjenstandskatalog for Lom, Reinli, Uvdal og Vågå stavkirker 
Arkiv: Reinli stavkirke. Riksantikvarens undersøkelse 1971 og 1972 v/ Håkon Christie.Lom kirke. Utgrav-

ning under kirkens gulv sommeren 1973.Funnprotokoll Eidskog kirke. 
RAA: Riksantikvaren -Antikvarisk arkiv: 
A-70 Uvdal stavkirke: Oppmålingstegninger, begravelser funnet ved utgravning sommeren 19785+6 . 
.6. 125 Vågå kirke: De arkeologiske undersøkelser ved arbeidet med utskifting av gulvene i tvenvinger og 

skip i Vågå kirke, januar til april 1977. 
Reinli stavkirke. Bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger somrene 1971 og 1972. 

Dagboken over arbeidene. 
Lom stavkirke. Dagbok 1973. 
NFS: Norsk Folkeminnesamling: 
Kr. Bugge, Sjur Bøyum, Frøyset, Edv. Grimstad, Knut Hermundstad, M. Moe 
Svar på spørreliste om folkemedisin utsendt av F.G. Gade og Fr. Grøn i 1911 (GG): 
4 (Hemne), 72 (Mandal), I 50 (Sunnhordland m.fl.) 
Ord og Sed: Tradisjon um overnaturlege skapnader, svar fra Slidre v/M. Dalen 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Årsberetning 1.11.2005 - 31.10.2006 
og regnskap pr. 31.10.2006 

Den ordinære generalforsamling for år 2005 ble holdt den 23. november 2005 i Det Norske 
Videnskaps-Akademis lokaler, Drammensveien 78 i Oslo. Tilstede var ca. 75 medlemmer. 

Følgende ble protokollert fra generalforsamlingen: 
Preses, Christen Aass, ønsket velkommen til det 69. årsmøtet. Det var ingen merknader til 
innkallingen. Cathrine Schultz og Kaare Castberg ble valgt til å undertegne protokollen. 

Årsberetningen og regnskapet var sendt ut sammen med innkallingen til generalforsam
lingen. Christen Aass gjennomgikk regnskapet. Revisjonsrapporten ble lest av Bjørn Ring
strøm. Det var ingen kommentarer til årsberetning eller regnskap, og de ble vedtatt av 
generalforsamlingen. 

Valg av styre 
Valgkomiteens forslag til styresammensetning for 2006 var sendt ut sammen med innkal
lingen til generalforsamlingen. Else Zimmer Dahl redegjorde for forslaget til styresammen
setning. Varamedlem, Ragnhild Hustad, ønsket ikke å ta gjenvalg, og Kari M. Myklebust 
ble forslått som nytt varamedlem. 

Preses: 
Styremedlemmer: 

Varamedlemmer: 

Generalsekretær: 
Revisor: 

Christen Aass 
Jorunn Vandvik Johnsen 
Clarin Moestue 
Carl Biørnstad 
Helge Irgens Høeg 
Marit Waage Kalland 
Kari M. Myklebust 
Synnøve Nord 
Elisabeth Farnes 
Egil Mikkelsen 
Bjørn Ringstrøm 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

Styrets forslag til valgkomite for 2006 var Else Zimmer Dahl, og Lyder Marstrander. Disse 
var villige til å ta valget og ble valgt. Charlotte Lund Fredriksen ønsket ikke gjenvalg. 
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foreslo samme mc~ål,em,sk•Dnltm;gerlt som for 2005: 
Kr. 250,- for enkeltmedlemmer 
Kr. 325,- for .:>171'.:>-n<>rii-<>rvHhl.:>n-~arll.:>n""i?'<>r. 

Kr. 150,- for studenter/skoleelever 
Livsvarig medlemskap er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer. 
Forslaget ble vedtatt. 

Eventuelt 
Det var ikke kommet inn noen forslag til punkter under eventuelt. 

Det ble at det i burde være en frist for medlemmer å sende inn forslag 
som skal taes opp generalforsamlingen. Styret skulle vurdere saken. 

Christen Aass redegjorde for at styret har innledet samarbeid med arkeologistudenter ved 
IAKH Universitetet i Oslo. Cathrine Stangeby Engebretsen har til nå sittet som observa
tør i styret. Hun ble takket for sin innsats og ny observatør Lucia Uckermann Koxvold ble 

velkommen. 

Den formelle delen av generalforsamlingen ble avsluttet. 

Kveldens foredragsholder, arkeolog Kathrine Stene, fra Kulturhistorisk museum, Univer
sitetet i Oslo ble introdusert av Egil Mikkelsen. Stene holdt foredrag over temaet: «Gråfjell
prosjektet: Utmarksbruk i vikingtid og middelalder». 
Preses takket Stene for foredraget og overrakte Selskapets vingave. 

Egil Mikkelsen fortalte kort om turen til Slesvig og Syd-Jylland som vil være fra 24. til28. 
mai 2006. Faglig ansvarlig blir Ingrid Falktoft Andersen. Vi skal bo i Sønderborg. Detal
jene i programmet er ikke lagt, men det ble opplyst at vi bl.a. skal se Ny'damt)at1en, ,_,p.,"""r"' 

Sønderborg Slott, Ribe og Jelling. 

ble avsluttet, og Christen Aass ønsket velkommen til av at Egil 
Mikkelsen hadde 60 år med et glass musserende vin. Han ble overrakt et eksemplar av 
Viking 2005, som er dedikert ham, og i gave fikk han det nye verket om Norges Kirker i 6 
bind. Etterpå var det servering, hvor ca. 50 medlemmer deltok. 

Turer 
24. til 28. mai ble det arrangert tur til Slesvig og Syd-Jylland. Faglig leder og reiseoperatør 
var Ingrid Falktoft Andersen. Vi besøkte: Slott med de berømte mose lik og Ny dam-
båten, handelsbyen Hedeby og Hedeby Danevirke grensevern, Dybbøl Mølle og 
skansene, Blommeskobbel dyssene, Mose, Sønderborg Slott, Museet «Ribes vi-
kinger>> og Ribe domkirke. I tillegg så vi jernalderfestningen «Æ «Hærulfstenen», 
«Vedsteddyssene» og til slutt kongebyen Jelling. 78 personer deltok. 

26. august gikk årets høsttur til Hamar og Elverum. Vi besøkte Domkirkeodden med 
omvisning i Domkirkeruinen og vernebygget med Tor Sæther som guide. Videre til Åker 
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hvor Steinar holdt foredrag. Til slutt var det omvisning Skogmuseet 
av Magne Rugsveen og Bjørn Bækkelund. Perry Rolfsen var spesialguide på turen. Ca. 65 
personer deltok. 

Medlemsmøte. 30. mars ble det arrangert medlemsmøte i Historisk museum. På program
met sto to foredrag: 
Knut Paasche: «Osebergskipet- kun bygget for graven eller et fullblods vikingskip bygget 
for havet» 
Terje Gansum: «Store hauger- store forventninger. Arkeologiske eksempler fra Vestfold». 
Ca. 60 personer deltok. 

Til Arkeologisk Fond kom det inn 32 søknader. Styret for fondet besluttet å tildele: 
Knut Andreas Bergs vik kr. 8.000,-. Publiseringsstøtte til doktorgradsavhandling: 

«Ethnic Boundaries in Neolithic Norway». 
Heierland kr. 7.500,-. Støtte til å reise til Sudan for å samle inn mate

riale til masteroppgave: «Artefakter, interesser 

Mariann Hopen 

Christian Keller 

Raymond Sauvage 

Lars Stenvik 

Inger S torli 

Morten Syl vester og 
Øyvind Ødegård 

Christian Westli 

Stephen Wickler 

Lars Reinholdt Aas 

kr. 7.500,-. 

kr. 6.000,-. 

kr. 4.000,-. 

kr. 10.000,-. 

kr. 3.300,-. 

kr. 5.000,-. 

kr. 5.000,-. 

kr. 7.500,-. 

kr. 6.200,-. 

Totalt ble det delt ut kr. 70.000,-. 

og aktørar - forteljingar om Sudans førhistorie 
i ei vandreutstilling». 
Støtte til feltarbeid i forbindelse med hoved
fagsoppgave i arkeologi: «Usynlige jernvinne
anlegg i Sør-Østerdal og Solør?» 
Reisestøtte til konferansen «The View from 
Here: History and Ecology of the North 
Atlantic Region». 
Støtte til å gjennomføre slagganalyser etter 
rester fra en smie fra overgangen vikingtid 
middelalder i Torvikbukt, Gjemnes, Nordmøre. 
Støtte til registrering og publisering av nytt hel
leristningsfelt på Benan i Steinkjer. 
Støtte til reise til København for å studere dyre
og dragehoder og deres rolle i det førkristne 
samfunnet. 

Støtte til å registrere kulturminner knyttet til 
havnevirksomheten i området rundt Esøya og 
1--i"llrnn.n~u., i Vevelstad, Nordland. 
Støtte til å utføre prøvestikking i Eidsberg, 
Rakkestad, Trøgstad og Marker, Østfold. 
Støtte til 14C datering i forbindelse med utgrav-

av nausttuft og helle grop på Spildra i K væ
nangen. 
Støtte til datainnsamling om helleristninger i 
Ladakh i India. 
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Det har vært holdt 5 styremøter i løpet av året. 

Antall medlemmer og abonnenter i inn- og utland utgjør totalt ca. 770. 
I Norge har Selskapet ca. 360 enkeltmedlemmer, 90 familiemedlemskap, 50 studenter, 
40 livsvarige og 4 støttemedlemmer. 
Det er registrert 46 innmeldinger og 35 utmeldinger. 

Viking 2006 blir trykket hos PDC Tangen, Oslo og sendes ut til medlemmene i november. 

Thr til og Sydslesvig 24.-28. mai 2006 
Turen til Sønderjylland og Sydslesvig var lagt opp av den danske arkeologen Ingrid Falk
toft Andersen, som driver IFA Oldtids- og kulturrejser, i samråd med preses og generalse
kretær. Hun var også faglig leder på turen. I tillegg var det flere arkeologer og spesialgui
der som viste rundt på de forskjellige stedene. 78 medlemmer deltok på turen. 

Reisen fra Oslo til Kiel foregikk med Co l or Fantasy fra Hjortneskaia onsdag 24. mai kl. 
14.00 i strålende solskinn og med en flott seiling utover Oslofjorden. 

Torsdag 25. mai 
Selskapet ankom Kiel om morgenen og gikk om bord i to busser som skulle ta oss til Got
torp Slott i byen Schleswig ved fjorden Slien, like ved Hedeby. På vei til slottet ga Ingrid 
en orientering om Sønderjyllands historie gjennom tidene. Gottorp Slott huser bl.a. en større 
arkeologisk samling, der hovedattraksjonen er de berømte moselik fra eldre jernalder og 
Nydambåten fra 300-tallet. Vi fikk også se et stort antall praktvåpen og personlig utstyr fra 
Thorsbjerg og Nydam Mose, som representerer krigsbytte som ble nedlagt i mosen som of
ferfunn til gudene. Vi fikk litt tid på egenhånd i samlingene før vi fortsatte videre i bussene 
langs Slienfjorden til Haddeby Nor og vikingtidens Hedeby eller Haithabu, som stedet he
ter i dag. Hedeby ble grunnlagt i 804, og var på 800-tallet en travel, internasjonal handels
plass. Vi fikk først omvisning ute der vi kunne se restene av den halvsirkelformete forsvars
vollen som omga vikingenes handelsby. Etter lunsj i museets kafe så vi utstillingene med 
de arkeologiske funnene fra utgravningene, som startet allerede på begynnelsen av 1900-
tallet. 

Vi kjørte videre vestover og ankom Danevirke museum og forsvarsverket Danevirke, som 
tidligere var Danmarks grensevern mot sør. Museets leder Nis Hardt fortalte om stedet og 
om forsvarsvollene som ble påbegynt allerede på 600-tallet e.kr. Vi fikk også høre om de 
siste 5 års arbeid, der museet holder på å frilegge en større del av den senere Valdemars
muren fra middelalderen og med å rekonstruere skanser fra 1800-tallet. 

Norsk Arkeologisk Selskaps medlemmer på byvandring i Sønderborg på Als, Danmark. 
I forgrunnen, vår reiseleder Ingrid Falktoft Andersen. Foto: Egil Mikkelsen. 

Fra «Vikingenes Ribe», gjenskapt i utkanten av Ribe. Foto: Egil Mikkelsen. 
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På veien videre passerte vi !sted Hede for slaget som endte 3-årskrigen i 1850), 
og vi krysset riksgrensen mellom Tyskland og Danmark like nord for Flensburg. Neste stopp 
var Dybbøl og skansene, der Danmark i 1864 led et knusende nederlag mot Preussen 
i den dansk-tyske krig. Utenfor Historiecenter Banke ble vi tatt imot av guide som 
viste oss rundt området hvor en kunne se merker etter de nedbrutte danske skansene og 
restene av det senere tyske skansesystemet som ble bygd etter krigen i 1864. Vi fortsatte vi
dere til byen Sønderborg og Hotell Comwell som skulle være vår base turen de neste tre 
dagene. 

Fredag 26.mai 
Første stopp denne dagen var Blommeskobbeldysserne, som lå østsiden av øya Als. An
legget består av to imponerende langdysser og to runddysser. Dyssene, som er den vanlig
ste form for megalittgrav i Norden, tilhører «Traktbegerkulturen» og dateres til tidlig- og 
mellomneolittisk tid (ca. 3600-3300 f.kr.). Vi reiste tilbake gjennom Sønderborg by og vi
dere oppover mot Sundeved vestsiden av Als Sund til funnstedet for bl.a. 
Nydambåten. Her ble vi tatt imot av utgravningsleder Flemming Rieck som fortalte om de 
seneste års utgravninger i mosen der flere nye funn er kommet for dagen. Den tidligere sjøen 
som lå her, ble i 3.-5. århundre e.kr. brukt som krigsbytteoffersted; foruten våpen til et par 
hundre mann, ble det bl.a. ofret tre, mulig fire båter. 

Etter lunsjbuffet på Hotell Comwell spaserte vi ned til Sønderborg Slott hvor det var om
visning. Slottet er i dag museum for Sønderjyllands historie og hovedmuseum for de sles
vigske kriger. Guiden Gerhard Schtitz fortalte om slottets historie fra den første borgen ble 
anlagt ca.ll70. Sitt nåværende utseende fikk slottet i 1718-26 da det ble restaurert og om
skapt til et barokkanlegg. Sønderborg slott er kanskje mest kjent fordi den avsatte kong 
Christian 2. satt fange her i årene 1532-49. Selskapet fortsatte vandringen utendørs i den 
eldste delen av Sønderborg by. Sønderborg var tysk marinebase i årene 1904-1918, og er 
den by i Danmark som har mest arkitektur i jugendstil. 

Lørdag 27. mai 
Dagen var avsatt til besøk i Ribe. Her skulle vi vandre i Danmarks, og kanskje også Nor
dens, eldste by, besøke museet «Ribes Vikinger» og se Ribe domkirke. På museet ble vi tatt 
imot av arkeolog Lene Feveile som holdt et lysbildeforedrag om Ribes historie og fortalte 
om de store arkeologiske utgravningene der 1970- og 80-tallet. Ribe ble opprinnelig 
anlagt på nordsiden av Ribe Å som en markedsplass i 704-10. Etter år 900 vokste middel
alderens Ribe opp på sørsiden av elva med sine kirker og kristne institusjoner. Vi fortsatte 
på egen hånd i museets samlinger, hvor vi kunne betrakte alle de flotte funnene fra 
utgravningene. Etter en vikingbuffet, som var anrettet for oss på museet, var det 
byvandring med en meget dyktig guide fra Ribes Turistkontor. På vår passerte vi 
bl.a. Sortebrødreklosteret, et av Danmarks best bevarte klosteranlegg, vi endte opp ved 
den enorme domkirken, Vår Frue Kirke, som er den 3. største i Norden. Dagens kirke, som 
ble påbegynt ca. 1150, er oppført i en senromansk stil etter forbilde av de store rhinske tuf
steinskirkene. Vi beundret den berømte «Kathoveddøren» (ca. 175) til domkirken og så til
slutt Carl Henning Pedersens moderne og meget omstridte utsmykning av koret (1982-87). 
På veien tilbake til hotellet gjorde vi en kort stopp ved Gallehus hvor de berømte gull
hornene ble funnet i 1639 og 1734. Her sto to steiner med minneinskripsjoner i gull. 
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og nordvestover mot den lille som var 
etter hvert inn den Hærveien som er den ferd-

selsåren ble vi møtt av arkeolog Lisbeth Christensen fra 
Haderslev museum som skulle vise oss den kjente «hjulgraven» som nå er rekonstruert og 
frilagt. Gravanlegget, som har inneholdt flere graver, er datert til dansk senneolitisk tid og 
eldre bronsealder. Vi fortsatte ca. 3 km videre nordover hærveien og kom til «Æ-vold»-
et stykke av et større forsvarsverk fra yngre En antar at den romerske Li-
mes (forsvarslinjen mot har vært forbilde. 

Vi videre nordover litt ut og inn av Hærveien og stoppet ved «Hærulfsteinen» øst 
for Hovslund. Steinen som har navnet «Hairulfr» risset inn runer på er datert 
til Neste ett av Jyllands flotteste dysselandskap. An-
legget lå i et og besto av 4 langdysser, en stordysse, en runddysse og en 
jættestue. 

Etter Skovdal Kro fortsatte vi videre nordover til kongebyen Jelling med sine 
h"''."'"'"r"' monumenter fra vikingtid. Monumentene vi kan se i er to rekker med bauta
steiner, to enorme gravhauger, to runesteiner og en kirke fra l 00-tallet, med interessante 
kalkmalerier. Bautasteinene er de restene etter verdens hittil største skipssetting. 
Sporene etter de trekirkene i Jelling er funnet under den nåværende kirken. Vi stop
pet ved det nye museet «Kongernes felling» som ble bygd i år 2000 for å gi bedre ram
mer rundt formidlingen av monumentene. Her ble vi mottatt av museets direktør Hans Ole 
A~•uu,~u·~ .. , som holdt et lysbildeforedrag for oss om stedet, om monumentene og om den 

spennende historien bak. Etter foredraget fikk vi se den nye utstillingen med bl.a. det lille 
Jellingbegeret, som med sin dyreornamentikk har gitt navn til en av vikingtidens store sti

nemlig Jellingstilen. 
Vi vandret til slutt rundt på området og betraktet monumentene som gjennom generasjo

ner har vært et for grunnleggelsen av den danske nasjon og det danske monarki, 
som er verdens eldste i nedarvet linje. ble på UNESCOs Verdensarvliste i 

994. 
Vi forlot og kjørte mot Hotell der vi hadde vår avskjedsmiddag. Under 

middagen ga preses Christen Aass en oppsummering av turen og takket vår eminente guide 
som hadde fulgt oss gjennom disse 4 dagene og gitt oss «hele Danmarks historie, 

samt vakre sanger». Tilslutt overrakte han Selskapets gave. Deretter satte vi oss flyet i 
Billund mot Oslo. 

Kortversjon ved referent Elisabeth Farnes, styremedlem. Fullstendig referat ligger på NAS hjemmeside, 

www.arkeologi.no 
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Regnskap for perioden 1.11.2005- 31.10.2006 

Balanse pr. 31.10.2006 

EIENDELER 

Kasse 
DnB NOR 7001.06.00365 
DnB NOR 7056.66.15191 
DnB NOR Pengemarkedsfond 
ABN AMRO Kapitalforvaltning AS 
Skagen Global 
Påløpne renter 
Utestående- medlemmer/abonnenter 
Tilgode annonseinntekter 
Kortsiktige fordringer 
Sum eiendeler 

GJELD OG EGENKAPITAL 

Skyldig feriepenger 
Avsetning oppgradering hjemmeside 
Annen kortsiktig gjeld 
Sky Idige kostnader referee/ oversettelse 
Skyldige trykkekostnader Viking 2006 

Arkeologisk Fond: 
Pr. 31.10.05 
- utbetalt i 2006 
+ gaver/ støtteannonser 
+renter 

Kapitalkonto: 
Pr. 31.10.05 
+overskudd 

Sum gjeld og egenkapital 

216 

159 450 
70 000 

145 062 
5 251 

553 474 
8 130 

2 587 
59 674 

100 506 
399 252 
106 523 
135 486 

635 
52 595 
62 500 
59 000 

978 758 

10 391 
5 000 
3 000 

34 000 
125 000 

239 763 

561 604 

978 758 



Resultatregnskap 2006 

Inntekter 
Medlemskontingent 
Salg av Viking 
Støtte Norges Forskningsråd 
Overskudd turer 
Annonseinntekter 
Renteinntekter 
Sum inntekter 

Utgifter 
Utgifter til generalforsamling 2005 og 
medlemsmøter 
Lønninger 
Referees Viking/ oversettelse 
Arbeidsgiveravgift 
Diverse utgifter/gaver 
Datakostnader/vedlikeholdsavtaler 
Trykking Viking 
Kontorrekvisita, porto, telefon 
B ankomkostninger 

Sum utgifter 

Årets overskudd 

127 875 
65 802 
42 000 
94 248 
37 500 

382 564 

7 479 
124 485 
31 000 
18 303 
5 802 
7 774 

141 252 
36 455 

374 434 

8130 
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Viking skal ha faglig standard. oppnevner "'-'-F·"'·'"'""'-uv•nv• 

innsendte artiklene. Den vil legge vekt om artikkelen tar opp som er av 
allmenn interesse. Dessuten tas det til om det materialet som tas opp, er så viktig at 

~--''-"'J"U""'"'"A· Forfatterne vil få tilsendt der det vil stå om 
eller ikke. Det vil være en kort be);;rumnel~;e 

eller om den kan bli 
,.,.,..'"'"'"-~"'t- må forfatterne bearbeide HUUH-LUH.-'-'~--''"' 

tryKnm~~som~:ostmngl~ne og tidsbruken 

eller Wordformat. Standard 

avsnitt og kapit:eh~r 
settes forfatterens navn og arbeidssted. Deretter tittelen. Den bør være kort og 

''"'n"'"'""T"'"" Er det kan en undertittel. Tittelen skrives i fet skrift med store og 
små bokstaver. 

Avsnitt skal markeres 
inn hvis det er behov for å markere et i teksten. 
skrift brukes ikke Legg merke til hvordan denne 
CH'--'->1-'c•vcSkal ha,_,.,,_.,,..,,-,"" hnl·urco•tn•e>rrr 

Når det 
skrift 12 

218 

men trenger en et ekstra 

store og 

disse 

bokstaver fet 



._.._.u ...... ...,. og 
Når artikkelen leveres, skal alt illustrasjonsmateriale foreligge. De bør sendes elektronisk. 
Bruk helst TIFF eller Adobe PSD og send helst et format som er noe større enn det 
som vil bli skal ha en kvalitet slik at de umiddelbart kan sendes til 
reproduksjon. Er illustrasjonen større enn en trykkside i Viking, må dette avklares spesielt 
med redaksjonen. Leveres illustrasjonene i skal de nummereres fortløpende 
med arabiske tall. Kan det oppstå tvil om hva som er opp, må dette angis bildet. Forfatte
ren angir i teksten hvor figurene ønskes. 1 ). Blir artikkelen godtatt for trykking, ønskes 
illustrasjonene levert en brent CD. Dette kan fravikes etter avtale med redaksjonen. 
Redaksjonen kan i samarbeid med trykkeriet vurdere størrelsen og en eventuell beskjæring 
av 

settes i kursiv til sist i manuset. Husk å oppgi navn og arbeidssted fotografen. Fig .l. 
den Foto: xyz, museum i ,\tc.rva.nrN?r. 

Tabeller 
leveres egne ark som etter litteraturlista. De skal ikke plasseres i den tek
sten; der skal det bare henvises til ønsket plassering, slik: 1 ). Lever helst ferdige opp
satte tabeller som kan direkte. Bruk arabiske tall og sett teksten i kursiv over 
selve tabellen. 
Tabell l. Funn av ulike rectskav.st 

Artiklene skal være svensk eller dansk. De skal ha et kort sammendrag på engelsk 
eller Husk overskriften. bør ha en lengde 150 - 200 ord. Det skal 
leveres sammen med resten av manuskritet enten et skandinavisk eller ferdig over
satt. vil sørge for oversettelse hvis man ønsker det. Sammendraget settes etter 
artikkelen og før litteraturlisten. 

Fotnoter skal ikke brukes til de skal stå i selve teksten med forfatte-
rens etternavn, årstall og sidetall f. eks: 1972: 28). Husk at det er og ikke 

Henvises det til forskjellige arbeider, settes de krono-
1972; Pettersen l 983; Olsen 1998). 

Litteraturlista 

settes til sist i '"'-'·"~'"""''fJC•~c 
rens etternavn, deretter fornavn 

,,c"""''"'"~'<-'-E,'-·C. Den skal ordnes alfabetisk etter forfatte
tittel og trykkested. 

Er det en skal tittelen kursiveres. 
Eks. B. et al. 2007: Vesle Hjerkinn og sælehus. Norske oldfunn 
Universitetets kulturhistoriske museer. Oslo. 

219 



Er det hentet fra et tidsskrift, skal tittelen tidsskriftet kursiveres og sidetallet til. 
Eks. Monsen, M. 1970: Portalsymbolikk. Viking XXXIV, pp. 73 -96. 
Er det en oppgitt redaksjon artikkelsamlingen, skal navnene på dem i redaksjonen tas 
med. Rekkefølgen er da en annen; fornavn (dvs. forbokstav) etternavn. 
Eks. Sandnes, J. 1979: Noen aktuelle forskningsoppgaver og problemstillinger i eldre 
bosetningshistorie. R. Fladby og J. Sandnes (red). På leiting etter den eldste garden, pp.l65 
-167. Oslo. 

Legg ikke inn innrykk, tabulatorer eller ekstra blanke anslag i listen. Faste linjeskift bru
kes bare når du begynner på en ny artikkel eller nytt verk. 

Korrektur 
Forfatteren vil motta en førstekorrektur. Den må leses nøye og returneres så som 
mulig. Frist for tilbakesendelse følger med utsendelsen til forfatterne. Benytt vanlig korrek
turtegn. Norsk standard nr. 899. Redaksjonen leser selv 2. og 3. korrektur. 
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Advok tfirm AS 

1l'dlc·m .w Ocn 'or k • A<hok<llfor ning 

Ob ''" tom.·~ctta 1 B 
Po tbok 2583 olh 
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ft'l•fon : 47 >1010101 
l<'l fak : 7 .B010111 

'" \\\'.bullco.n 
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Gullring funnet på Veøya i Romsdal 

Ringen (fra ca 1200) ble funnet på utsiden av en sammenrast kirkegårdsmur. 
Steinen er en rød granat. På ringens utside er en fransk innskrift. Oversatt til norsk 
står det: Erik mellom venner, og jeg er trofast venninne, A.M. A.M. kan være en forkortelse 
for Ave Maria eller være initialer i et personnavn. 

På den tiden vokste det frem en skikk på det europeiske kontinent kalt «høvisk kjærlig
het». Den «høviske kjærligheten» hadde på mange måter et rituelt preg og måtte følge fire 
stadier. En viktig regel var at kjærligheten måtte holdes hemmelig. Når den mannlige unge 
beiler var akseptert som elsker kunne han få en ring fra sin, ofte noe eldre, adelige elsker
inne. Det er mulig at ringen fra Veøya var en slik ring. 

Les om ringen i Brit Sollis artikkel i Viking 1992. 

o 
G.O. JOHNSEN A.S 
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Bogstad Gård er en flott ramme 
rundt selskaper, jubileer 
kurs- og konferanser. 

Hele året arrangerer Bogstad 
spesielle dager for hele familien: 
Åpen Gård - Sauens Dag 
Eventyrdag - Jul på Bogstad 
Faste omvisninger i museet fra 
mai til oktober 
- og på bestilling hele året. 

Cafe, butikk og utstilling i 
Vestibylen er åpent hele året 
tirsdag- søndag kl. 12- 16. 

Bogstad Gård, tel: 22 06 52 00, www.bogstad.no, e-post: bogstad@bogstad.no 
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