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RolfW. Lie 

Blomvågfunnet, de eldste spor etter 
mennesker i Norge? 

Innledning 

For bare noen få år siden hadde vi lite kunnskap om forholdene i landet vårt under 
istiden. Det lille man visste var i hovedsak forbeholdt kvartærgeologer som hadde 
studert isens bevegelser og avsetninger. Botanikken har ment å sitte inne med 
indikasjoner på at det har vært isfrie områder langs kysten hvor planter har kunnet 
overleve istiden. Zoologer har hatt heller tynt grunnlag for ideer om istiden og har, i 
hvert fall her i landet, forholdt seg svært passive og nærmest utenfor diskusjonen om 
de såkalte isfrie refugier. Arkeologien har på sin side heller ikke i særlig grad 
beskjeftiget seg med istiden for så vidt som det ikke har foreligget noen funn av 
redskaper eller andre kulturspor fra glasial tid. Det har likevel ikke manglet interes
sant materiale som er antatt å være fra istiden. De mange mammutrester som er 
funnet i Gudbrandsdalen og dens forlengelse vil være kjent. Trolig er beinmaterialet 
fra Blomvåg som her skal omtales mindre kjent. Siden det ble gravet frem i 1941 ble 
det i lang tid betraktet som et merkelig vitnesbyrd fra en noe ubestemt fortid. Man 
antok sågar at det tilhørte siste mellomistid, kanskje fordi det feilaktig ble hevdet at 
det var funnet bein av hjort. 

C-14-metoden for datering av organisk materiale, introdusert tidlig i 1950-årene, 
har imidlertid forandret på mangt og meget som angår vår erkjennelse. Vi har lært 
oss å iaktta virkningene av en rekke geologiske og biologiske prosesser, og vi får 
stadig bedre innsikt i hvordan de fungerer. Vi oppfatter og tolker naturens ytringer 
bedre enn før. I dag vet vi således vesentlig mer om istiden enn hva man gjorde i 
1941. Fortiden er rykket oss nærmere på mer enn en måte. 

Alt i 1960 daterte man prøver av strandsedimenter fra Blomvåg. Da man omkring 
1970 foretok datering av hvalknoklene som var utgravet 30 år tidligere, ga det ingen 
store overskrifter. Man var vel da klar over at de kunne være yngre enn først antatt, 
og altså ikke fra siste mellomistid. Og det hadde lenge vært kjent blant dem som 
interesserte seg for funnet at «hjorteknoklene» egentlig var av rein. 

Med bakgrunn i det foran skisserte burde tiden være inne for en fornyet interesse 
for Blomvåg-funnet. Sannsynligvis vil en i dag kunne hente mer nyttig informasjon 
fra beinmaterialet enn 1941-generasjonen var i stand til. I det følgende vil jeg trekke 
frem enkelte interessante forhold ved beinmaterialet og prøve å se det i sammen
heng. Men det er nyttig å ha klart for seg hva en ønsker informasjon om, eller 
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Fig. l. Avisoppslaget om Blomvågfunnet i Bergens Tidende 22. november 1941. 

rettere, hvilke spørsmål en vil ha svar på. Det mest nærliggende spørsmål ble foriktig 
antydet alt under utgravningen: «Det mangler så å si bare rester etter mennesker,-». 
Det var kvartærgeologen Isak Undås som uttrykte seg slik da han som første 
representant for vitenskapen ble kjent med funnet i Blomvåg. Kanskje mente han å 
si: Har mennesker samlet og lagt etter seg disse knoklene? Men han dvelte ikke 
særlig ved spørsmålet og forsøkte seg ikke på noe svar. Han må ha innsett vanskelig
heten når det ikke var funnet noe som kunne antas å være redskap. I dag og i denne 
sammenheng er det naturlig å spørre om det er noe ved beinmaterialet som lar oss 
ane omstendighetene omkring deponeringen. 

Utgravning og funnforhold 

Det var høsten 1941 beinmaterialet ble funnet som senere er blitt betegnet Blomvåg
funnet. Man holdt på med drenering av en planlagt gravplass ved Blomvåg kapell på 
vestsiden av Blom vågen, Blomøy i Øygarden vest for Bergen (fig. 3). Det var før 
man hadde tatt i bruk gravemaskiner til den slags arbeid. En grøft var gravet omtrent 
i nord-sør-retning, og den var blitt 2,5 m dyp da man fant hvalknokler i bunnen. Det 
var visstnok tidligere også funnet skjell og bein av mindre dyr, men skjønt det sikkert 
har vakt undring hos de gravende, synes ikke nyheten å ha nådd ut over en engere 
krets av innvidde. Men da hvalknoklene kom til syne under grus og store steiner, må 
reaksjonen ha vært sterk og fått fart på folkene i det lille samfunnet. De som gravet, 
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må åpenbart ha forstått at det de hadde funnet kunne ha interesse også for mennes
ker utenfor deres bygd. «Snakket gikk fra mann til mann, kom til Bergen og til 
journalistene», sto det å lese i avisen. En journalist gjorde funnet kjent for Bergens 
museum, og trolig var det geologisk avdeling som først ble orientert. Isak Undås, 
som senere var den som mest kom til å engasjere seg i arbeidet med Blomvåg-funnet, 
var etter hva han selv sa, rent tilfeldig innom geologisk avdeling kort tid etter at 
funnet var blitt kjent. Da alle de andre aktuelle geologene var opptatt, tilbød Undås 
seg å dra til Blomvåg. Det må ha vært en sterk opplevelse for Undås å stige ned i 
grøften. «Stemningen var spent,» skriver han senere. «Jeg fikk isninger over ryggen. 
Jeg måtte ha en pause og se godt efter. Jeg så noget jeg ikke hadde sett før. Og 
endelig fikk jeg mæle til å si til de som stod omkring: «Dette er det merkeligste 
hvalfunn i Norden.» «Det er rimelig at jeg ble noget skjelven ... da jeg stod overfor 
det og så bakover i tiden, ... »Det var i Bergens Tidende for 22. november 1941 
Undås i ovenfor siterte vendinger gjorde rede for sine opplevelser i Blomvåg (fig. l). 
Noe senere fikk han trykket en artikkel i «Naturen» (Undås 1942). Her har han 
nevnt noen av artene som er representert i funnet og ellers redegjort for funnforhol
dene og stratigrafien. Dessverre er fotoene som er gjengitt i nevnte artikler av 
begrenset verdi, og skissene svært mangelfulle. Men lagdelingen har Undås forklart 
noenlunde greit på denne måten: 

O 10 20km. km. 
l l 

Fig. 2. Kart over Øygarden og Blomøy. Til høyre: Blomøy for 12 000 år siden. Pilen 
viser beliggenheten for funnstedet ved Blomvåg. 
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Fig. 3. Utsyn mot sør over det som var en vik for 12 000 år siden. Stranden har 
kanskje gått ved billedkanten. Den første hovedgrØften har gått der hvor steinrekken 
lengst til venstre nå er. Den vestre hovedgrøft har ligget ved steinrekken lengst til 

høyre. 

«1. Øverst ca. et spastikk matjord 
2. ca. 1/2 m tykt lag strandgrus, 
3. ca. 1/2 m tykt lag ren sand, 
4. ca. 1,3-1,4 m tykt lag morene, 
5. 30-40 cm tykt slam- eller leiraktig lag, 
6. fossilførende strandgrus, dels leiraktig.» 

Morenelaget var svært hardt med store flyttblokker. En av blokkene var ca. 10 meter 
lang. Noen av blokkene hadde trengt gjennom slamlaget og ned i det fossilførende 
lag. Dette sistnevnte avtok i tykkelse mot nordenden av grøften og forsvant. I enden 
av grøften lå således morenelaget på fast berg. Det ble senere gravet en ny grøft 12 
meter vest for den første. Også der fant man bein, for det meste sterkt forvitret, og 
lagfølgen var som i den første grøften. Senere ble det gravet tre tverr grøfter hvor det 
også ble funnet bein. Det synes ikke å foreligge noe kart over stedet med angivelse av 
grøftene. I den nordre og altså høyest liggende tverr grøft ble det funnet kjevebein av 
hval. Noen hvalbein, blant annet to virvler, en del fuglebein og noen trebiter ble 
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funnet i den sørligste tverrgrøft. Ellers synes resten av materialet å ha blitt samlet inn 
fra den østre hovedgrøft hvor bevaringsforholdene synes å ha vært gode. Der lå så å 
si alle reinsdyr knoklene tydeligvis nokså samlet: et fotrotsbein og flere sammenhør
ende fragment av et mellomfotsbein. Knoklene av sel som ble funnet der represente
rer minst to individ, et voksent og et ikke utvokst. «Mange bein av fugl» og flere 
trebiter ble også funnet i denne grøften. 

Isak Undås røpet senere ved flere anledninger en vedvarende interesse for Blom
våg-funnet. Han har trolig med beklagelse måttet erkjenne at nyttig informasjon 
kanskje gikk tapt under den lite påkostede utgravningen man gjennomførte i 1940-
årene. Isak Undås døde i 1973. 

Materialet og datering 

Materialet som her skal omtales består av knokler, hele og fragment, av pattedyr, 
fugl og fisk. Det bærer preg av å være godt bevart. Alle knoklene av rein, sel og fugl 
har bevart sin opprinnelige overflate som er glatt og uten tegn til å ha blitt skrapt eller 
skurt mot stein eller sand. Noen av de lange hvalknoklene er forvitret i enden. 

Materialet fordelt på arter og beinslag er ført opp i tabell I. Som en ser er minst tre 
arter pattedyr representert i materialet, og det er bein av 16 fuglearter og fire arter 

Fig. 4. Knokler av æ1jugl. 
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Tabell I. Dyreknokler i Blomvågfunnet 

Antall 
fragmenter 

Pattedyr: 
Reinsdyr (Rangifer tarandus) lO 
Grønnlandssel 

(Pagophilus groenlandicus) 5 
Grønnlandshval 

(Balaena mysticetus) 108 

Fugl: 
Havhest (Fulmarus glacialis) l 
Havlire (Puffinus puffinus) 2 
Ærfugl (Somateria mollissima) 46 
Prakt ærfugl ( S. spectabilis) 23 
Svartand (Melanitta nigra) 3 
Sjøorre (M. fusca) 2 
Havelle ( Clangula hyemalis) 4 
Gråmåke ( Larus argentatus) l 

Svartbak (L. marinus) 
Krykkje (Rissa tridactyla) 
Alke (Ale a torda) 
Lomvi (Uria aalge) 
Polar lomvi (U. lomvia) 
Teist ( Cepphus grylle) 

Antall 
fragmenter 

l 
2 
4 

14 
3 
l 

Geirfugl ( Pinguinus impennis) 4 
Ravn (Corvus corax) l 

Fisk: 
Torsk ( Gadus mor hua) 7 
Sei (Pollachius virens) l 
Rødspette ( Pleuronectes platessa) 16 

Ulke ( Cottidae) l 

fisk. Bare en av artene (hav lire) vil man i vår tid kunne betegne som sjelden i denne 
sammenheng. De andre forekommer ofte i utgravet materiale av forskjellig slag. 
Som antydet vakte knoklene av grønnlandshval størst oppmerksomhet under 
utgravningen i Blomvåg. I dag, snart 50 år etter, er det registrert en rekke strandede 
eksemplar av arten, alle funnet under grøfting eller anleggsarbeid. Samtlige daterte 
rester av arten er fra siste del av istiden. Det yngste og nordligste funn (Sømna) er 
datert til ca. 10 600 år før nåtid. Grønnlandssel er bare kjent fra kulturavsetninger 
fra langt senere tid. De fleste rester av reinsdyr er også for det meste funnet i 
kulturlag, særlig fra de nordligste landsdeler og fra fjellet, men det er gjort en rekke 
funn av reinsdyrgevir i ytre kyststrøk. De aller fleste av disse er uten tilfredsstillende 
funnopplysninger. Et reinsdyrgevir fra Jæren er datert til ca. 10 200 år før nåtid 
(Yngre Dry as). 

Som nevnt er alle de representerte fugleartene, med ett unntak, kjent fra jord
funn. 9 av dem er også representert i det langt eldre materialet fra Skjonghelleren, 
datert til ca. 28 000 år før nåtid. For de andre 6 artenes vedkommende representerer 
Blomvåg det eldste funn i Norge. Det gjelder havlire, havelle, gråmåke, alke, 
geirfugl og ravn. Havliren er ikke påvist i andre funn. Et bein av ulke er ikke 
nærmere artbestemt. (Det finnes flere arter ulke som osteologisk kan være svært 
like). De andre fiskeartene opptrer hyppig i jordfunn. 
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Det er foretatt flere dateringer av materiale fra Blomvåg. Alt i 1960 forelå de 
første (Nydal1960). De stratigrafiske forhold for materialet som da ble datert er ikke 
klare, men dateringen ga likevel en antydning om at Blomvåg-materialet kunne være 
yngre enn siste mellomistid. Da to dateringer av hvalknoklene forelå ti år senere, var 
det klart at Blomvåg-funnet tilhørte Bølling (Mangerud 1970). Dette er bekreftet av 
flere senere dateringer av skjell (Mangerud 1977). Av materialet som her omtales, er 
det altså bare hvalknoklene som er datert. Følgende dateringer foreligger: 

Tabell Il. C-14-dateringer av materiale fra Blomvåg-funnet 

Materiale Laboratoriets nr Alder i år før nåtid 

Skjell T- 138 12 200 ±350 
» T- 139 12 670 ±350 
» T-1696 12 540 ±180 
» T-1697 12 540 ±150 
» T-1882 12 400 ± 90 

Hval bein T-1899/1 12 110 ±100 
» T-1899/2 11 920 ±80 

Naturforholdene i Blomvåg mot slutten av istiden 

I Bølling var havnivået i ytre deler av Hordaland høyere enn i vår tid. Hvor høyt det 
var er usikkert. Kanskje har havnivået endog forandret seg i løpet av denne perio
den. Det som i dag utgjør Blomøy må derfor ha vært flere småøyer og holmer den 
gang (fig. 2). Like nord for kirken er det en høyde hvis vestside har dannet en bratt 
skrent. Mot nord langs denne skrenten kan det ha dannet seg en vik i Bølling. Hvalen 
har drevet inn fra sør mot denne skrenten og strandet inne i bukten. Undås antok 
først at havnivået hadde vært ca. 30 meter høyere enn i dag (senglasialt strandlinje
maksimum). Det fossilførende lag lå imidlertid 12-18 meter over dagens havnivå, og 
dessuten var den del av hvalknoklene som stakk opp i morenelaget sterkt forvitret, 
alt ifølge Undås. Det sistnevnte, mente han, måtte skyldes sterk påvirkning av vær 
og vind før morenen la seg over materialet. Noe av hvalknoklene må altså ha blitt 
liggende over vannflaten. En del tydelige fargeforskjeller kunne også tyde på det. 
Det betyr at havet da hvalen strandet neppe har vært høyere enn 18 meter over 
dagens nivå. Imidlertid skal Undås etter avsluttet graving og grundige vurderinger (i 
1943?) ha antydet et havnivå bare 14 meter over dagens. Vi vet ikke hva han da 
bygget på, men det virker avgjort fornuftig ut fra det vi vet om Blomvåg-funnet. 
Hvalknoklene representerer som en ser den yngste delen av det daterte materialet 
fra Blomvåg. En må således anta at den har strandet ved avslutningen av Bølling, 
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Fig. 5. Albuebein av havhest (øverst) og to vingebein av krykkje. 

like før isen la seg over stedet ved innledningen til Eldre Dryas for 12 000 år siden. 
Det synes rimelig å tro at resten av beinmaterialet er fra samme tid. Noe av dette, 
kanskje alt, må være avsatt tørt, altså på stranden. 

Blomvågfunnet i lys av vår tids kl,(nnskap 

Materialet fra Blomvåg er for en zoolog først og fremst et faunahistorisk dokument. 
Det er et vitnesbyrd om at de individ (av ulike arter) som det er funnet knokler av 
levde der og da. Forståelig nok er ikke alle delene av materialet like interessante i 
den sammenheng. At en rekke marine fuglearter hadde funnet frem til isfrie knauser 
langs vår kyst for 12 000 år siden, forundrer vel ingen. De kan sågar ha hekket her, 
og sannsynligvis er det rester av hekkefugl vi har for oss. Havhest og hav lire går ikke 
på land utenom hekketiden. Det var også tilfelle med geirfugl. Som kjent døde den 
ut i forrige århundre. Det var en typisk trekkfugl som forsvant fra hekkeplassene og 
trakk sørover alt i juli. Heller ikke krykkje og lundefugl er vanlige langs land om 
vinteren. De andre fugleartene er i vår tid med milde vintre ikke spesielt sjeldne å se 
langs kysten utenfor hekketiden. Det er neppe grunn til å tro at de representerte 
artenes sesongadferd og økologi har endret seg særlig siden Bølling. Men klimaet var 
sannsynligvis mindre gunstig da enn i vår tid, og det bør ha gitt færre tilfelle av 
overvintringer hos fugl enn i dag. Imidlertid har disse nevnte artene lite å fortelle oss 
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om klima i Blomvåg i Bølling. Noen informasjon om klima gir heller ikke grønn
landshval og grønnlandssel, bortsett fra å fortelle at havtemperaturen var noe lavere 
enn i dag. Den førstnevnte forsvant fra våre farvann for 10 000 år siden da havet ble 
varmere, mens grønnlandsselen holdt ut noe lenger. Begge er i vår tid typiske 
kaldtvannsformer og var det også i Bølling. Men det er verd å nevne i denne 
sammenheng at geirfuglen ikke har vært noen typisk arktisk fugleart. Den arten som 
synes å gi mest informasjon om forholdene den gang er reinsdyret (fig. 6). Knoklene 
må ha tilhørt dyr som har levd innenfor et nokså avgrenset område ved Blomvåg 
(eller skal vi si ytre Nordhordland?), og det betyr at planteproduksjonen i dette 
området har vært slik at den har gitt vinterbeiter til reinen. Pollenanalyse har 
godtgjort at det vokste gress og andre urter, syre, selje og bjørk på Vestlandet i 
Bølling (Larsen, E. et. al. 1987). For øvrig har vi flere funn av reinsdyrbein fra 
senglasial tid i Norge. Således er det nylig funnet reinsdyrbein og gevirdeler (flere 
individ) i Egersund, datert til ca. 10 200 år før nåtid (Yngre Dryas). Det var neppe 
lettere adkomst til landet i Yngre Dryas enn det hadde vært tidligere, og således må 
disse reinsdyrene ha tilhørt en populasjon som har overlevd på Vestlandet i lang tid. 
Det samme gjelder reinen i Blomvåg. Den er utrykk for en kontinuitet: en aktivitet 
som ikke har vært begrenset til en sommerbar flekk hvor en rein kunne svømme i 

Fig. 6. Bein av reinsdyr. Øverst og nederst til venstre sammenhørende fragmenter av 
et mellomfotsbein. 
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Fig. 7. Bein av fisle Dette er fra relativt stor fisk som neppe kan være spist av sel eller 
fugl. Grønnlandshvalen spiser krill og småsnegl. 

land, en sjøfugl kunne legge egg og få frem unger, eller til en eller annen rovfugl som 
har vært innom Blomvåg og gulpet opp rester av mat som er tatt 100 mil borte. Fot av 
voksent reinsdyr ville ingen rovfugl eller ravn ta med seg. Muligheten for at knok
lene kan ha drevet i land langveis fra og blitt liggendepå stranden må også avvises. 
Slikt materiale driver neppe langt, selv ikke i storm. Dette kommer vi for øvrig 
tilbake til senere. Først kan vi med sikkerhet slå fast at i alle fall reinsdyrknoklene 
representerer den stedegne fauna hvis opptreden i dette området ikke har vært 
gjenstand for sesongmessighet. Dyrene har hatt en relativt liten plass å leve på, og 
avstanden til iskanten har vært kort. Klimaet på denne smale kyststripen kan altså 
ikke ha vært særlig dårligere enn hva det er på Svalbard hvor det i dag er rikelig med 
vinternæring. Skjell fra de samme lagene som knoklene i Blomvåg antyder en 
havtemperatur omtrent som ved Troms i vår tid, eller bedre. 

Men hovedformålet med denne nærgående betraktning av Blomvåg-materialet var 
imidlertid ikke å vise at klimaet i Norge for mer enn 12 000 år siden ga en rekke 
dyrearter mulighet for en vedvarende og helårlig kolonisering av vårt land. Heller 
ikke var det å vise at landet har kunnet by «høyerestående vesener» et grunnlag for 
sin virksomhet, vesener for hvem klimaet var mindre viktig enn sikker næringstil-
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gang. Det viktigste har vært å gjøre det klarere under hvilke omstendigheter beinma
terialet i Blomvåg er blitt samlet og deponert. Når det gjelder hvalknoklene har det 
aldri vært noen tvil. De er rester av et strandet individ. Slike strandede hvaler 
kjenner vi mange av. Minst 10 grønnlandshvaler er kjent, trolig alle fra istiden. Fra 
vår egen tid har vi mange observasjoner av hvalstrandinger. I andre deler av verden 
er det et vanlig fenomen, årvisst og sesongbestemt. Men selen i Blomvåg? Har den 
drevet på land og tilfeldigvis samme sted som hvalen? Vi kjenner til ytterligere ett 
funn av sel bein fra istidsavsetninger, antagelig fra begynnelsen av siste istid (datert 
til mer enn 40 000 år). Funn av sel bein utenfor kultur avsetninger er ellers ikke kjent i 
Norge. Sel driver ikke i land under vanlige forhold, heller ikke under ekstreme vær
og vindforhold. Når den dør, vil den synke. At syke individ kan få endret atferd og 
søke tillands er derimot kjent. Det er også kjent at grønnlandssel på næringsvandr
ing kan ta fisk som står i garn og selv bli sittende fast i garnet. Selknoklene er heller 
ikke rester fra hvalens siste måltid, etter som grønnlandshvalen ikke spiser sel. 

De fleste fugleartene som er representert i Blomvåg-materialet er marine. Under 
hvilke forhold kan knoklene fra dem være samlet og etterlatt på et sted som antagelig 
har vært en strand innerst i en vik? Det er kjent at fugler av de her representerte 
artene under ekstreme vindforhold kan føres langt av sted. Men ser en bort fra det 
som skjer under oljekatastrofer, synes ilanddrevet materiale av denne type å være 
sjeldent. Død fugl som driver i sjøen, vil øyeblikkelig bli fanget opp av systemenes 
renovasjonsvesen, især måker og joer, og spist. Rester av slik fugl kan en likevel en 

Fig. 8. Virvel av grønnlandshval. 
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sjelden gang finne i fjæra, men stort sett synes bein av fugl som havner i sjøen å 
forsvinne fullstendig. Jeg har undersøkt et tyvetalls prøver av sand fra strand og 
havbunn innsamlet i Hordaland. Noen av prøvene er samlet inn på steder hvor man 
har iakttatt ilanddrevet materiale. Ingen knokler, hele eller deler, verken av fisk, 
fugl eller pattedyr ble funnet,og det ble heller ikke funnet rester av tre. Sannsynligvis 
vil bein, om det skulle bli liggende i fjæren, på kort tid bli malt i stykker mot stranden 
av bølgenes bevegelser. 

Geirfuglen kunne ikke fly og har således neppe hatt problemer i dårlig vær. 
Dessuten har den som nevnt bare besøkt vårt land en kort tid om sommeren for å 
ruge og ale opp ungen. Den la bare ett egg, og gikk det tapt, la den ikke noe nytt. 
Nærmest som en følge av det, hekket den bare på de mest utilgjengelige steder. Det 
var en stor fugl som hadde få fiender, mennesket var avgjort den verste. Neppe noen 
andre fugler ville kunne dra en geirfugl inn til stranden for der å spise den. Det er 
vanskelig å forstå hvordan geirfuglknoklene (antagelig et helt individ) kan ha blitt 
brakt inn til stranden på Blomøy under naturlige forhold og blitt liggende over 
bølgeslagsonen. Heller ikke geirfuglen er representert i andre funn som ikke er 
deponert av mennesker. Således er arten ikke påvist i det eldste materialet fra 
Skjonghelleren og ikke i materialet fra Dollsteinhola (hvor 125 arter fugl er repre
sentert) som kanskje i hovedsak er samlet av rovfugl. 

Som en foreløpig slutning kan man si at sjansen er liten for at fuglematerialet med 
bidrag av vær og vind er selvdeponert. Hvert bein representerer en meget liten 
sannsynlighet i så måte. Den totale sannsynlighet (et produkt av små sannsynlig
heter) nærmer seg det helt umulige. 

Kan innsamlingen av fuglematerialet skyldes en rovfugl (eller flere)? Dette stedet 
har neppe vært noen typisk rovfugllokalitet for 12 000 år siden. Den omtalte høyden 
nord for kirken har ikke vært høy nok. Gulpe boller fra rovfugler som eventuelt kan 
ha brukt toppen av den bratte skrenten som utkikkspost ville ha blitt liggende nokså 
konsentrert nedenfor. Men materialet er strødd over et stort område, som kjent, og 
det kan ikke være gjort av verken bølger eller morene. Som før nevnt er knoklenes 
overflate opprinnelig og glatt og kan ikke ha blitt påvirket av bevegelser i morenen. 
Men neppe ville noen rovfugl ha strødd utover dette materialet f.eks. ved å bruke 
stranden gjentatte ganger som spisested. Dessuten er rovfuglene spesialister som 
hver for seg jakter på få arter, og de har svært forskjellig biologi. Skal vi fordele 
ansvaret for innsamlingen på flere rovfuglarter, reduseres sannsynlighet for en slik 
forklaring tilsvarende. Det blir ikke lettere om vi prøver med en firbeint jeger, f.eks. 
fjellrev. Ingen rovdyrart lever etter en så rikholdig meny som 16 fuglearter represen
terer. Knoklene av sel gjør det ytterligere vanskelig å akseptere en slik forklaring. 
Og det er ikke antydning til merker etter rovdyrtenner på knoklene. Knoklene av 
fisk volder ytterligere problem i så måte. Fisk driver heller ikke i land så ofte. Flere 
av fiskeknoklene er fra store individ som ikke vil kunne slukes hele verken av fugl 
eller sel. De kan således ikke være mageinnhold fra slike arter. 
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Oppsummering 

Knoklene har en naturlig og glatt overflate og kan således ikke ha blitt omrotet og 
flyttet av morenen. Materialet kan med unntak av hvalknoklene ikke ha drevet i 
land, eller på annen måte være samlet av vær og vind. Knoklene er blitt deponert 
spredd og konservert og siden blitt gjenfunnet i samme stilling. 

Materialet kan ikke være samlet av en naturlig predator, d.v.s. rovdyr eller 
rovfugl, verken av en enkelt eller ved samvirke av flere arter. Det er ikke funnet 
merker etter tenner. 

Dermed har vi kjent fri for mistanke både bevingede og firbente jegere og vi kan 
også se bort fra naturens lune og tilfeldighetenes spill. Det må være jegere av vår 
egen art, som alt antydet i tittelen, som har besøkt Blomvåg for 12 000 år siden. 
Foranledningen har vært den ilanddrevne hvalen som har kunnet forsyne en håndfull 
jegere med mat i lang tid. Menyen har de variert med innslag av annet vilt som de har 
felt. Egentlig er det mange flere trekk ved funnet enn de foran nevnte som røper 
deres virksomhet rundt den strandede hvalen. La oss avslutningsvis nevne bare ett. 
Mellomfotsbeinet av reinsdyr er (marg-)spaltet slik jegere i lang tid har spaltet 
reinsdyr bein for å få ut den delikate margen. Dette alene er for mange nok til å fjerne 
all tvil når det gjelder spørsmålet om hvem eller hva som samlet og la igjen 
beinmaterialet i Blomvåg. 

Summa ry 
The Blomvåg Find- the earliest traces of Man in Norway? 

The bone material presented here was found at Blomvåg, west of Bergen, in 1941. 
At first it was interpreted as interglacial animal remains, but it has since been dated 
to the late lee Age, ca . .12 000-12 500 years BP (Bølling). 

Greenland whale bones dominate the material, which includes bones of mam
mals, birds and fishes. The re are a few reindeer and harp-seal bones, and cod, 
coalfish and plaice are also represented. The bird material includes as many as 16 
species. 

No artefacts were found in this locality, nor has any archaeological investigations 
been carried out. It was thought that the material has been collected and deposited 
here by natur al means, but after a critical assessment today, this assumption must be 
rejected (with the exception of the whale). Some characteristics of the material 
appear to be due to human activity: in the author's opinion, the reindeer bones were 
split by man. Thus the material from Blomvåg must be regarded as the earliest traces 
so far of human activity in Norway. 
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Lil Gustafson 

Bukkhammeren, en beverfangstplass 
i Innerdalen, vikne 

Omtrent midt i Innerdalen, nedenfor det bratte Falkberget, lå en flyttblokk med en 
underlig form, fra avstand kunne den se ut som et stort dyr som stakk hodet opp av 
bjørkeskogen. Lokalfolk har gitt den navnet «Bukkhammeren». Innunder denne 
steinen har folk holdt til på korte sesongvise besøk over tusenvis av år. 

Artikkelen omhandler et fragment av Innerdalens historie, med utgangspunkt i 
denne boplassen. Den merkeligste lokaliteten i dalen. Hvor kom disse folkene fra
hvorfor slo de seg ned akkurat her, og hva gjorde de? Hvorfor tok det slutt? Denne 
lille boplassen skal jeg knytte til omverdenen, det gir grunnlag for mange spørsmål. 

Innerdalen ligger på mange måter i grenseland; økologisk, topografisk og kult~r
elt. Den ligger mellom bygd og høyfjell, en u-formet dal i bjørkeskogsbeltet ca. 780 
m.o.h., nær vasskillet mellom Østerdalen og Trøndelag. Inna er en sideelv til Orkla 
som renner ut i Trondheimsfjorden. Topografisk tilhører området egentlig Trønde
lag, og i middelalderen også administrativt, men på 1500-tallet lå Kvikne under 
Hamar Stift (Rygh 1900:397, 426). 

Den ligger mellom øst og vest hvor det går flere kulturhistoriske skillelinjer. I 
steinalderen antyder Glomma en vestgrense for tallrike boplasser til kvartsittbruk
ende innlandsfangstfolk med kontakt mot det svenske innland (Hagen 1983:153f, 
Mikkelsen og Nybruget 1975:106). I historisk tid er Innerdalen nær grensen for den 
sørsamiske bosetningen i øst. En sammenheng mellom disse kulturgrupper er anty
det (op.cit.: 106). 

Innerdalen er et marginalområde i noen sammenhenger. Vi har liten kunnskap 
om forhistorisk tid i denne del av Norge. Det er langt fra de store økonomiske 
maktsentra - her var ikke behov for demonstrasjon av makt og prestisje. Det er 
derfor ingen sensasjonelle praktfunn fra de arkeologiske utgravningene. Vi fant 
heller ingen spor etter fast helårsbosetning. Dalen har allikevel hatt sin spesielle 
betydning. 

De kulturhistoriske undersøkelsene- 8000 års historie 

Stortingets vedtak 25. mai 1978 om utbygging av Orklavassdraget for kraftproduk
sjon er bakgrunnen for de arkeologiske og vegetasjonshistoriske undersøkelsene. 
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Fig. l. lnnerdalen var en grønn og frodig dal hvor elva Inna slynget seg gjennom den 
flate dalbunnen. Dette var Kviknebygdas seterdal. Bildet er tatt fra Falkberget mot 
nord og Frengstadsetra sees midt på bildet. Foto: Aage Paus. 

Fig. 2. I 1982 førte vår kulturs rekordmessige energiforbruk til at 8000 års historie ble 
demmet ned, dalen ble en kunstig innsjø. Foto: Aage Paus. 
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Fig. 3. Resultatet av de arkeologiske registreringene. Boplassen Bukkhanuneren er 
markert med pil. 

Disse kom først i gang 2 år etter at konsesjon var gitt- 2 år før dalen skulle demmes 
ned! Tidspresset var stort. Det ble avdekket spor etter mennesker fra det meste av 
forhistorien og middelalderen- en 8000 år lang historie. Kultursporene var av ulik 
type- steinalderens små boplasser, spesielle ildsteder fra eldre jernalder (kullgroper 
med skjørbrent stein), dyregraver beregnet på elg fra yngre jernalder og middel-
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Fig. 4. Bukkhammeren ligger ved Inna, nedenfor Falkberget, i en smal passasje 
mellom bergskrent og elv. Blokken er omtrent 12m lang og 7 1n høy på det høyeste. 
Foto: Lil Gustafson. 
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alder, tufter fra seinmiddelalderen og nyere tid (fig. 3) (Gustafson 1987, 1988, 1989). 
I pollendiagrammene kunne de første svake spor etter menneskenes påvirkning av 
landskapet påvises allerede i yngre steinalder/bronsealder (Paus et al. 1987). 

En liten dal med en lang historie. Jeg har tro på at intensive lokalstudier vil kunne 
vise mønstre som gjenspeiler forhold innenfor større områder. Innerdalen kan i 
historisk tid knyttes til Kvikne-bygda. I utmarka finns viktige kilder som vil kunne 
belyse bygdas historie i perioder når bygd og dal kan knyttes sammen. I andre 
perioder vil kontakten gå i andre retninger. 

Problemstillingene for feltarbeidet var enkle: hvordan har menneskene utnyttet 
ressursene i Innerdalen gjennom tidene - hvilken betydning har dalen hatt i ulike 
tilpasningsmønstre. Den korte tid vi hadde til rådighet ga liten mulighet for spesifi
sering. Det lange tidsspennet i kildematerialet har gitt grunnlag for å stille spørsmål 
om endringer over tid- og årsakssammenhenger. 

Hellerboplassen under Falkberget 

Hvis denne boplassen ikke hadde ligget ved en steinblokk, slik at avfallslaget var 
bevart, ville den knapt blitt oppdaget, og sannsynligvis feiltolket. 290 gjenstander av 

Fig. 5. Fra utgravningen av boplassen ved Bukkhammeren. Det er gravet en sjakt fra 
blokkveggen og gjennom vollen under dråpefallet. Utgravningen av den sørlige del av 
avfalls laget er påbegynt. Foto: Li! Gustafson. 
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Fig. 6. Utsnitt av midtre del av Innerdalen, Bukkhammeren er markert med pil. 
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stein ble funnet hovedsaklig innenfor 4m2 (fig. 7). Funnene har begrenset daterings
verdi og de gir et relativt enhetlig inntrykk. Boplassen ville sannsynligvis blitt tolket 
som resultat av korte opphold i eldre steinalder, siden det er spor etter mikroflek
keproduksjon. Koksteinsmengden ville indikere en viss tidslengde, siden det ikke er 
plass til mange mennesker på den lille flaten ved blokken. Fordi blokken heller 
utover og beskytter mot nedbrytning av organisk materiale, blir situasjonen en helt 
annen. 

Det har dannet seg et nærmere l m tykt avfallslag med jord, bein, kull, brent stein 
(kokstein) og redskapsavfall langs blokken, i en bredde på opptil 1,5 m. Cl4-
dateringer viser at dette laget er avsatt over mer enn 6000 år, fra eldre steinalder til 
begynnelsen av yngre jernalder! (fig. 9, 11). Avfallslaget er avgrenset av dråpefallet. 
Under og utenfor dråpefallet var det dannet en naturlig voll, som vesentlig besto av 
forvitringsstein rast ned fra blokken og sand. Området ved blokken som var brukt 
som oppholdsplass var altså begrenset til omkring 10m2 (fig. 10, 11). 

Boplassen ble gravet ut i løpet av to sesonger. I 1980 ble det gravet en 2 m bred 
sjakt på tvers av kulturlaget. Med utgangspunkt i sjakten ble det i 1981 gravet mot 
nord og sør, til sammen omlag 20m2

. Avfallslaget er tilnærmet totalgravet, og denne 
massen soldet. De ulike deler av avfallslaget kalles for Nord, Sjakt, Sør I og Sør Il 
(fig. lO). 

Funnene 

Redskaper og avfall etter tilvirking og bruk er stort sett av stein (fig. 7). To 
råstoffkategorier dominerer: flint (222 stykker) og sparagmitt (67 stykker). I tillegg 
er det et avslag av hvit kvarts og et lite av jaspis. 94 % av funnmaterialet er avslag 
(272), de fleste mindre enn 2 cm. De få redskapene er av flint: 5 skrapere, hvorav 3 
opprinnelig er kjernefragmenter. En av kjernene har arr etter mikroflekker, og det 
er funnet 5 mikroflekker. Flintkvaliteten er gjennomgående dårlig, mest grå og 
matt, kalt chert. De små, utbrukte kjernefragmentene, som sekundært var benyttet 
som skrapere, understreker inntrykket av dårlig flinttilgang. Et lite innslag av flint av 
langt bedre kvalitet ble funnet i nedre lag i sørlige del av boplassområdet. 

Av sparagmitt er det bare avslag, hvorav et par flekkeliknende, foruten et garn
søkke. 

De eneste metallfunn er en liten bit kobber i lag 2 og en 5-øre fra 1978 i lag l. 
Beinmaterialet er langt rikere: blant de ca. 3680 fragmentene kunne det bestem

mes en rekke arter: 10 pattedyr-, 11 fugle-, 2 fiske-arter og l amfibium. Materialet 
ble gjennomgått for å finne spor etter bearbeiding. De eneste gjenstandsfunn var to 
biter av beinnåler, i tillegg var det skjærespor som synes å være tilfeldige. 

Funnene er fremstilt i diagram fig. 17. 
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Fig. 7. Et utvalg av funn fra Bukkhammeren. a) Del av plattformkjerne av sparagmitt 
satt sammen av 3 biter fra gravningslag 7, 8 og 9. b) Flekke av 3 biter sparagn1itt fra 
gravningslag 8. c) 3 kjerner av flint ( chert) med sekundær skraperegg. d) Søkke av 
sparagmitt fra gravningslag 7:7, 7x5,6X2,1 cm, 68 gram. e) Deler av to beinnålerfra 
gravningslag 3 og 2:2,8 og 2 cm lange. 

Aktiviteter i helleren 

Steingjenstandene gir lite grunnlag for tolkning av aktivitetene som har foregått på 
denne boplassen. Bare i de nederste lagene er det funn av redskap. Mikroflekkene 
har sannsynligvis vært egger i piler eller spyd og de små skraperne kan ha vært brukt 
til tildanning av pileskaft eller skraping av skinn. Et søkke antyder bruk av garn. Det 
meste av funnmaterialet for øvrig, avslagene, er spor etter oppskjerping og bruk av 
redskap. Det er få spor etter tildanning av redskap på stedet, bare de få mikroflek
kene. Her er ikke mye som er kastet, og altså ikke mye som er forbrukt. Min 
konklusjon blir at det har vært få aktiviteter og korte opphold for en liten gruppe her 
i helleren. 

Det er påfallende hva som ikke er tilstede. Flere dateringer viser at helleren har 
vært i bruk i sein yngre steinalder og bronsealder. Flathogde spisser er karakteristisk 
for jakt- og fangstboplasser fra disse perioder. Ved Femunden og øvre del av 
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Glommavassdraget er det et stort antall boplasser med flathugde pil- og spydspisser. 
Storviltjakt og- fangst samt fiske har sannsynligvis vært hovedaktivitetene (Bolstad 
1980, Pettersen 1983). I en hellerboplass ved Stegaros i utkanten av Hardangervidda 
med et avfallslag fra sein yngre steinalder og bronsealder er flathogde pilespisser 
karakteristiske funn. Beinmaterialet viser at reinjakt- og fangst har vært den vik
tigste aktiviteten (Gustafson 1978). 

Hvorfor mangler dette viktige jaktutstyret i Bukkhammeren? Svaret får vi gjen
nom beinanalysen. 

Beinmaterialet er analysert av Anne Karin Hufthammer, Zoologisk Museum i 
Bergen (1990). Her skal kort refereres konklusjonene. Materialet består av ca. 3680 
fragmenter (2187g), det aller meste u brent. Det er påvist 23 arter, de mest markante 
viltarter er elg, rein, bever og hare. Av fugl er det mye rype, noe storfugl og 
andefugl, samt innslag av kongeørn og falk. Bein av ørret og gjedde er representert. 
Det er artsbestemt noen få bein av tamdyr: sau eller geit, i de øverste lag, og l bein av 
hund/ulv. 

Avfallslagene er sol det og det er samlet inn mye små fragmenter. Det antas derfor 
at materialet er representativt, bortsett fra fiskebein. Siden maskestørrelsen i soldet 
var ca. 2,5 mm kan disse være underrepresentert. 

Beina fordeler seg naturlig gjennom avfallslagene. Det er få i de nederste lag, 
økning i midtpartiet, mens antallet synker noe mot overflaten (jfr. fig. 17). 

Beinmaterialet viser at dette er en jakt- og fangstboplass. En del av småviltbeina 
er trolig sekundære, et resultat av at rovfugl: ørn og falk, har hatt ribbeplass her. Av 
elg, rein og bever, som var menneskenes byttedyr, var alle beinslag representert, 
noe som viser at jakten har foregått i nærheten. Materialet tolkes som spor etter 
korte opphold med få aktiviteter. 

Årtidsindikasjoner gir analysen av tannsnitt av 4 reinsdyrtenner som viser sein
sommer og høstjakt. 3 av disse er fra de to øverste gravningslagene, en fra et lavere. 
Andefuglene må stamme fra sommerhalvåret, men disse har ikke nødvendigvis 
sammenheng med menneskenes aktiviteter. 

Hufthammer har tolket forholdet mellom beinslag av ulike arter slik at beveren 
har vært det viktigste viltet, storviltjakten har vært mer tilfeldig. Dette er altså en 
beverfangstplass. Den klareste signifikante endringen i beinmaterialet er at bever
beina mangler i de to øverste gravningslagene, mens de er til stede i alle lag under, 
men ikke i alle deler av helleren (se tab. I). 

Beverfangsten 

Bever er ikke kjent i Innerdalen i nyere tid. I en skriftlig kilde fra 1643 fra Tynset 
klager bøndene over samenes jakt, bl.a. på bever (Collett 1897:6). Det er også flere 
bevernavn i Kvikne: nord i bygda ligger gården Børlia og tvers over Orkla, Bjortjer
net. På fjellovergangen sør i bygda renner Bjorbekken. Bever har det sannsynligvis 
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vært over det meste av Norge allerede fra eldre steinalder, hvor det var nærings
grunnlag for den (Lie 1983:6, 8). Fra historisk tid kjenner vi til at den nærmest ble 
utryddet. En stamme i Agder er grunnlaget for utsetting av dyr andre steder i Norge 
og i Sverige på 1900-tallet (Owesen 1979). 

Hvordan foregikk beverjakt- eller fangst? Av skriftlige kilder framgår at beveren 
ikke ble jaktet på, men fanget. Den er svært sky, beveger seg på land om natten, og 
er vanskelig å oppdage. Smygjakt på bever er uvanlig, pil og bue brukes ikke. 

Innsamling av tradisjonsmateriale fra Sverige beskriver ulike metoder for bever
fangst blant samiske fangstfolk: bur på 1600-tallet, feller under vann på 1700-tallet. I 
svensk tradisjon er nevnt bur og stokk (felle) på 1700-tallet, men også spyd og saks 
(Henriksson 1978). Av flere fangstmetoder antas nett å ha vært det mest effektive 
(Ekman 1910:218f). Fra Trysil er bruken av «beverspyd» kjent ( op.cit:219). 

I Olaus Magnus' verk fra 1555 om de nordiske folkene er beverfangst med nett 
avbildet (svensk utgave fra 1976, 4. del:43) (fig. 8). 

I Helmer Tegengrens avhandling om de samiske fangstsamfunn i Kemi Lapp
mark, Nord-Finland på 15-1600-tallet, beskrives beverfangst (1952). De brukte en 
slags bur i ruseform som ble satt ut i vannet hvor beveren druknet (op.cit.:121), 
dessuten nett. Sakser nevnes også. 

Da den hvite mann kastet seg over de enorme fangstmarker i Canada på 1500-

Fig. 8. Illustrasjon av beve1jangst fra O laus Magnus' verk «Historia om de nordiska 
falken» fra 1555. 
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tallet, benyttet de seg i begynnelsen av indianernes inngående kunnskap om dyread
ferd og fangstmetoder. En detaljert tegning av indianere på beverfangst gir god 
informasjon: En mann bryter opp beverhytta med en stokk. I elva er det satt ut garn 
ovenfor og nedenfor beverhytta. Bever som flykter fra urolighetene vil bli fanget i 
garnet. Ved det ene garnet sitter en mann vakt ved et bål. Ved siden av seg har han 
en kraftig stokk til å drepe beveren med (Gilbert 1973:56f). 

De eldste kjente fangstmetoder, og de vanligste i tradisjonelle fangstsamfunn, 
krever altså utstyr av lett forgjengelig materiale: nett eller flettede bur og en klubbe. 

Fangstmetodene forklarer mangelen på pilespisser i Bukkhammeren. På boplas
ser hvor storviltjakt har vært en hovedaktivitet, vil pilespisser være en karakteristisk 
funnkategori. Beinmaterialet viser at folkene som holdt til ved Bukkhammeren 
jaktet på rein og elg, men dette har iflg. beinanalysen ikke vært viktig derfor er 
disse aktivitetene knapt nok reflektert i funnmaterialet. Beverfangsten, som har 
vært hovedaktiviteten, etterlater ikke gjenstander som bevares over lengre tid. 
Noen av dyrene er tydeligvis slaktet på boplassen. Skarpe avslag kan være brukt som 
kniver. Mangel på redskapsfunn tyder på at skinnet i liten grad ble bearbeidet på 
stedet. Siden beveren er bofast og lever i små kolonier, er de lette å oppspore, og det 
trengs få folk til fangsten. Disse forhold antyder problemene ved å oppdage og tolke 
beverfangstplasser. Det vil være små boplasser og få karakteristiske redskap blir 
etterlatt. 

Garnsøkker som indikasjon på beverfangst? 

I Bukkhammeren er det funnet et garnsøkke av sparagmitt (fig. 7). Kan det være 
spor etter beverfangsten? Eller ble det fanget fisk i garnet? De fleste fiskebein er 
artsbestemt som ørret, et bein er av gjedde. 

Søkket er funnet i gravningslag 7, sentralt i helleren (Sør I), i underkant av kullag 
3, datert 1750-1630 BP. Fra denne del av helleren er det fiskebein i et høyere nivå, 
lag 2. De eldste beina av ørret, fra gravningslag 4 i Sjakt, er fra et nivå høyere enn 
kullag 3. Ubestemte fiskebein fra gravningslag 4 i Nord må være yngre enn ca. 2000 
f.Kr. Et fiskebein fra gravningslag 7 i Sør Il er trolig fra et omrotet område som ikke 
gir sikker dateringskontekst, og kan derfor ikke benyttes i diskusjonen. Fiskebein er 
altså funnet i nivå høyere enn søkket. Fiskebein kan imidlertid være underrepresen
tert i den nedre del av avfallslaget, hvor det er få beinfunn. 

Fisken kan ikke ha vandret inn naturlig til Innerdalen (opp l. fra fiskerikonsulent I. 
Korsen, Trondheim). Forutsatt at fiskebeina ikke er rest av nistemat, er ørreten 
utsatt. De øvrige steinalderboplassene i Innerdalen tolkes som spor etter fangstfolk 
på spredte og tilfeldige besøk i eldre steinalder. Det er lite trolig at disse satte ut fisk. 
Dette er mer sannsynlig når folk får en nærmere tilknytning til området, med faste 
besøk. Det er derfor ikke usannsynlig at folk som benyttet Bukkhammeren som 
fangstboplass i løpet av den lange brukstradisjonen har satt ut fisk. Argumentasjo-
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nen forutsetter tradisjonskontinuitet. Dette blir diskutert nedenfor. 
Søkket er fra et nivå som er eldre enn de eldste fiskebein. Det er altså ikke 

usannsynlig at det har sammenheng med beverfangst. 
Søkket er enkelt og lite forseggjort, en flat stein med noen grove hakk i sidene. En 

slik enkel gjenstand kan virke svært tilfeldig tildannet. Men ved gjennomgang av 
rapporter fra en rekke svenske innlands boplasser oppdaget jeg at det her er funnet 
mange liknende. I all sin enkelhet synes de å representere en «type». Det er et stort 
og variert beinmateriale fra disse boplassene som ble undersøkt i forbindelse med 
vassdragsutbygging i Norrland. Elgbein er de vanligste, dernest bever (Ekman og 
Iregren 1984). 

Hvis denne type søkker har sammenheng med beverfangst, bør de finnes på 
boplasser med mye beverbein, uten fiskebein. Jeg har gjennomgått funnkataloger 
for en rekke Norr lands-boplasser, hvor det er funnet en stor prosent beverbein. 
Søkker er en vanlig funnkategori på disse boplassene, men samtidig er det også funn 
av fiskebein. På de få boplassene hvor fisk ikke er funnet, er det få andre arter, og 
fiskebein kan være underrepresentert (tabell i Ekman og Iregren 1984:44ff). Jeg har 
derfor ikke kunnet påvise sikker sammenheng mellom beverfangst og søkker. Flere 
av boplassene har dateringer over et langt tidsrom, men mangler stratigrafi, så det er 
vanskelig å knytte stein- og beinfunn til C14-dateringer, og det lar seg ikke gjøre å 
påvise endring over tid. 

På en boplass ved sjøen Ockern i Jiimtland ble det funnet spesielt mange søkker. I 
rapporten blir det foreslått at disse kan ha sammenheng med beverfangst (Robert
son-Åkerlund 1975). Det er funnet få bein på denne boplassen, bare et gjeddebein 
er artsbestemt. På en annen boplass ved den samme sjøen er det riktignok funnet 
beverbein, men her er bare funnet 3 søkker i usikker kontekst. Søkkene på den 
førstnevnte boplassen veier fra 84 g. til ca. 500 g. Flere søkker fra andre svenske 
boplasser har samme mål som det tyngste (vekt er ikke oppgitt). Er det sannsynlig at 
så tunge søkker er benyttet til fiskenett? Søkket fra Bukkhammeren er noe lettere, 
68 g. 

Et utvalg av søkker på Norsk skogbruksmuseum er veid for å belyse problemet 
(Rugsveen, pers. medl.). Det er usikkert om utvalget er representativt, men tenden
sen er klar: garnsøkker veier sjelden mer enn 100 gram, mens notsøkker er tyngre, 
mellom 250-330 gram. Søkket fra Bukkhammeren faller vektmessig blant garnsøk
kene. Men de tyngste svenske søkkene er langt tyngre enn fiskegarnsøkker og 
dobbelt så tunge som notsøkker. Kan de ha vært brukt til beverfangst? Til et grovt 
garn eller en notliknende felle? 

Det er foreløpig en hypotese at tunge søkker (evt. andre søkketyper?) er en 
indikator på beverfangst. 
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Sparagmitt, en tradisjonsindikator? 

Er det folk fra forskjellige kanter med ulik tradisjons bakgrunn som har holdt til ved 
Bukkhammeren gjennom 5-6000 år? Eller representerer boplassen en kulturtradi
sjon over 200 generasjoner? Hvor kom folkene fra- hørte de til ved kyst eller i 
innland? 

Bukkhammeren er omtrent den eneste steinblokken i dalen, og svært karakteris
tisk i landskapet, den vil være lett å finne tilbake til. Det er ikke mange valg hvis man 
ønsker å sitte i le ved en steinblokk. 

Jeg vurderer bruken av råstoff som viktig i diskusjonen om tradisjon og tilhørig
het. Som tidligere nevnt har boplassfolkene hovedsaklig benyttet to råstoffer: flint 
og sparagmitt. 

Flinten er stort sett grå og matt ( chert), altså dårlig kvalitet, og materialet er brukt 
til siste flis. Disse forhold viser flintmangel og er en indikasjon på dårlig kystkontakt, 
siden flinten må hentes her. Hvis kystfolk fraktet med seg flint på lange vandringer 
inn i landet, ville de sannsynligvis velge den beste kvaliteten. Selv om flintfunnene er 

INNERDALEN. C 14-dateringer fra steinalderlokaliteter (kalibrerte) 
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Fig. 9. C14-dateringer fra Bukkhammeren og steinalderlokaliteter i Innerdalen. 
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i flertall, er en rimelig tolkning at det dreier seg om folk med en innlandstilpasning. 
Sparagmitten er bestemt ved tynnslip av geolog A. Dons, Geologisk Museum i 

Oslo (1988). Hovedutbredelsen er i eokambriske lag i Gudbrandsdalen og midtre 
del av Østerdalen med Folldal og Tynset som nordgrense, videre øst og nordøst over 
Femunden og mot Sverige. Iflg. Dons kan den finnes i mange andre geologiske 
miljøer, og det vil være svært vanskelig å oppspore råstoffkilden. 

Jeg har undersøkt om det er spor etter sparagmittbrukerne på de andre steinalder
boplassene i Innerdalen og fjellområdene omkring. 

Det er funnet 5 åpne steinalder boplasser i Innerdalen (de fleste er på kartutsnittet 
fig. 6) (Gustafson 1988). De ligger på samme måte i terrenget, litt opp fra dalbun
nen, på svaberg og tørre rabber, omgitt av fuktige drag. Det er altså åpent omkring 
boplassen og utsikt over dalbunnen. C14-dateringer og funn viser at boplassene 
hovedsaklig er fra eldre steinalder. Noen av dem overlapper med den eldste bruken 
av Bukkhammeren (fig. 9). Valg av bålvirke illustrerer den topografiske forskjellen 
mellom hellerboplassen og de åpne boplassene. På samtlige av de sistnevnte er det 
benyttet furu, til tross for at dateringene plasserer dem i overgangen fra furu- til 
oresonen og i første del av oresonen (Paus et. al. 1987). Furua var da fortrengt til de 
karrigste områdene, nettopp hvor boplassfolkene slo seg ned. Folkene ved Bukk
hammeren har stort sett benyttet bjørk som brensel, en sjelden gang furu, aldri or. 
Der hvor beveren har holdt til har det tydeligvis vokst bjørk, som sammen med selje 
må ha vært det viktigste næringsgrunnlaget her. Or er ikke bevermat fordi barken 
har for mye garvesyre. 

På to av boplassene dominerer flint av god kvalitet, elgbein er funnet på den 
eldste. Denne ligger ved Flonan, nord i dalen. Boplassen er tolket som spor etter 
storviltjegere fra kysten (Gustafson 1988). De øvrige tre har en overvekt av andre 
bergarter og tildels stor variasjon av slike. C14-dateringer fra disse overlapper med 
den eldste bosetningsfasen for sparagmittbrukerne i Bukkhammeren. Er det de 
samme folkene som hadde ulike oppholdssteder for elgjakt og beverfangst? 
Råstoffbruken burde gi svar, jeg ville forvente å finne igjen sparagmitten. Men den 
grønne sparagmitten er ikke funnet på disse boplassene, til tross for den varierte 
råstoffbruken. 

Kan det tenkes at sparagmitt var særlig godt egnet til beverslakt? Beverskinn er 
spesielt sterkt og krever en kraftig kniv. God flint er det beste råstoff for skarpe 
redskap, men finkornet kvartsitt er en god erstatning. Sparagmitt har stor likhet med 
en slik kvartsitt. Jeg har ikke funnet opplysninger om at den skal ha spesielle 
egenskaper. Siden folkene på de andre boplassene tydeligvis hadde kunnskap om en 
rekke bergarter som var brukelig for redskapsproduksjon, er det merkelig at det 
ikke er spor etter sparagmitten på disse. Og omvendt, merkelig at det ikke er spor 
etter de andre bergartene i Bukkhammeren. Det er en rimelig konklusjon at det 
dreier seg om forskjellige grupper med ulik råstofftradisjon. 

Siden Bukkhammeren er en boplass for en liten gruppe med korte sesongvise 
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opphold, må det finnes større boplasser, hvor sparagmitten markerer seg. Jeg har 
derfor undersøkt materialet fra boplasser i fjellområdene omkring, og i Hedmark 
fylke i magasinet på Oldsaksamlingen og Vitenskapsmuseet Trondheim. Det ble 
ikke funnet spor etter sparagmitt. 

Jeg har gjennomgått funn fra Ålbusetra, øverst i Orklavassdraget (Gustafson 
1988) og Falningsjøen nord for Kvikne (Olstad 1985). Dateringer herfra er samtidig 
med den eldste sparagmittbruken i Bukkhammeren. Flere av boplassene har stor 
variasjon av bergarter. Fra Savalen sør for Innerdalen foreligger innsamlede funn. 
Funnmaterialet fra Hedmark for øvrig i Oldsaksamlingens magasin ble gjennomgått 
nokså summarisk, men den karakteristiske sparagmitten ville vært lett gjenkjennelig 
om den fantes i noe omfang. Det store materialet fra Femunden har jeg ikke 
undersøkt. Det er behandlet av G. Bolstad (1980) og det fremgår at materialet 
domineres av den lokale grå kvartsitten. 

Ved gjennomgangen av rapporter fra et utvalg svenske boplasser i Norrland med 
beverbein, fant jeg heller ingen opplysninger om grønnlig sparagmitt. Det er imid
lertid nødvendig å se nærmere på dette store materialet. Derimot ble jeg klar over at 
søkket som er funnet i Bukkhammeren har stor likhet med søkker på innlands
svenske boplasser. Slike er ikke funnet på boplassene på norsk side referert til 
ovenfor. Dette uhyre enkle, men merkelig nok karakteristiske redskap, gir en 
indikasjon på en østlig kontaktretning. 

Min konklusjon blir at Bukkhammeren tas i bruk som fast oppholdsted for 
sesongfangst på bever ca. 5800--5600 f.Kr. av en annen kulturgruppe enn storviltje
gerne fra kysten som først fant fram til dalen, og de som seinere etterlot åpne 

Tab. l. Bukkhammeren. Funn av beverbein (castor fiber) og sparagmitt. 

Gravn. NORD SJAKT SØR I SØR Il 

lag bever sparag. bever sparag. bever sparag. bever sparag. 

l - - - - - - - -

2 - - - - - - l (lg) -

3 22 (16g) - 5 (13,5g) 14 (42,5g) 4 - l 
4 - 22 (36g) 9 (8,5g) 3 4 (12,5g) -

5 - - 11 (18g) - 25 (16g) 4 - -

6 - - l (2,5g) l eks. ikke eks. ikke 
7 - - - 2 4 (3g) 13 3 (3g) -

8 - - 15 (0,5g) l * 29 l (lg) -

9 2 (0,5g)** 9 - -

* = tannfragmenter, sannsynligvis bever 
* * = noen bein i tillegg er bestemt som «sannsynlig bever» 
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boplasser. Beverfangerne har en innlandstilpasning og mulig kontaktvei mot øst. 
Siden sparagmitt er et sjeldent råstoff ifølge de hittil kjente steinalderfunnene, 
tolker jeg den som et spesielt kjennetegn for en kulturgruppe. Det innebærer 
tradisjonskontinuitet i bruken av helleren så lenge dette råstoffet er tilstede. 

Hvor lenge kan vi følge denne tradisjonen? Kan beverfangsten ha sammenheng 
med spargmittbruken? Slutter spargmittbruken og beverfangsten samtidig? Tab. l 
viser fordelingen av beverbein og sparagmitt i gravningslagene i de ulike deler av 
helleren. Tilsynelatende følger sparagmitten og beverbeina hverandre. Men det er 
få steinfunn i de øvre lag med beverbein. For å få svar på spørsmålene er det 
nødvendig å gjøre nærmere rede for de kronologiske holdepunkter i helleren. 

Kronologiske og stratigrafiske problemer 

En hellerboplass gir en spesiell kildesituasjon, dels ved at organisk materiale er 
bevart- beinmaterialet gir et konkret innblikk i menneskenes aktiviteter i dalen, 
dels ved tredimensjonaliteten. Avsetningen av avfall gir muligheter for å følge 
bosetningen over tid på en helt annen måte enn boplasser hvor funn fra flere tusenårs 
bosetning er klemt sammen på noen cm tykkelse, slik det ofte er tilfelle i høyereligg
ende strøk. Hellerboplassen gir muligheter for å følge tradisjoner og påvise brudd. 
Hvilke endringer kan vi påvise i funnmaterialet på denne boplassen, når skjer de og 
hvordan kan de forklares? 

Forutsetningen for å kunne belyse slike spørsmål er at avfallslaget er minst mulig 
forstyrret, slik at et samtidig funnmateriale kan sammenliknes med eldre og yngre 
avsetninger. Det er viktig å påvise sikre «horisonter». En rekke feilkilder gjør 
tolkningen problematisk. Boplassfolkene kan ha tråkket ned avfall, skuffet vekk 
avfall, gravet grop for ildsted. De kan ha kastet eller gjemt vekk deler av avfallet 
etter måltider, fraktet vekk deler av fangsten, og brakt med seg niste. Arkeologene 
medvirker til ytterligere problemer ved sin destruksjon av kildematerialet- hva som 
blir observert og dokumentert er avhengig av utgraverne. 

Er funnene representative for det som er etterlatt av boplassfolkene? Solding av 
avfallslagene gjorde det mulig å finne små gjenstander. 72 % av flintfunnene og 
50 %av spragmittfunnene er avslag mindre enn l cm. Det tyder på god gjenfinning 
og lite tap. 

Hvis det var foretatt store utrensninger av avfallslag ville det gi seg utslag i funn 
utenfor helleren av kull, kokstein, steingjenstander og noe bein (dette er det 
eksempel på ved en av hellerne ved Stegaros, Gustafson 1978). Utenfor Bukkham
meren ble det imidlertid gjort svært få funn. Dette tyder på at avfall er avsatt 
suksessivt innunder steinen uten store forstyrrelser ved utkasting. Blokken heller 
bare svakt utover, så det var ikke behov for utrensing av hensyn til takhøyden. 

To metoder ble benyttet for å kontrollere stratigrafien: C14-dateringer og 
sammenliming av steingjenstander. 
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Fig. l O. Plantegning av utgravd område ved Bukkhammeren. Tallene angir antall 
funn av flint og sparagmitt innenfor hver kvadratmeter-rute. Profiltegningene og 
inndelingen av boplassområdet er avmerket. 

Først skal jeg kommentere C14-dateringene. Ved utgravningen ble det observert 
kullag av varierende utstrekning, men de var vanskelige å følge. Det ble derfor 
gravet i mekaniske lag på ca. lO cm., på det tykkeste var det 9 gravningslag. 
(Gravningslag og kullag har ulik nummerering!). Fra sørveggen i sjakten ble det tatt 
ut 6 kullprøver so·m ble Cl4-datert. Resultatet var lovende, de kom i kronologisk 
riktig rekkefølge (fig. 11). Dateringene viser at avfallslaget i denne del av helleren 
var avsatt i løpet av tidsrommet 5830-5640 f.Kr. til670-850 e.Kr. (alle dateringer er 
kalibrerte, jfr. liste, tab. Il). Kullprøver fra andre deler av helleren skulle knytte 
gravningslagene i de ulike deler sammen. 

Til sammen er det utført 15 Cl4-dateringer, 11 på kull og 4 på bein. De 4 
beindateringene og l kulldatering er gjort i aksellerator. 7 av kullprøvene er arts
bestemt som bjørk, 2 som furu, l blanding bjørk/furu og l bark. Furudateringene, 
som teoretisk kan være for gamle, gir ikke spesielle utslag i Innerdalen, slik at denne 
feilkilden neppe er til stede. 

Noen av dateringene viste at situasjonen ikke var helt enkel allikevel, jfr. profil
tegninger fig. 11, 12, 13. 
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Tab. Il. Cl4-dateringer fra Bukkhammeren, Innerdalen 

Kalibrert treslag/ 
Prøve Alder BP alder bein lab.nr. 

SJAKT 
Trekull 

Kullag l 1270±70BP AD 670-850 bjørk T-5798 
Kullag 2 1980±70BP BC90-AD80 bjørk T-5800 
Kullag 3 1815±135BP BC1750-1630 furu/bjørk T-5799 
Kullag 4 4870±100BP BC3780-3530 bjørk T-4173 
Kullag 5 6130±110BP BC5230-4910 furu T-4172 
Kullag 6 6880±110BP BC5830-5640 bjørk T-3884 

Bein 
Gravningslag 3 3550±130BP BC2120-17 40 bevertann UA-772 

SØRI 
Trekull 
PrøveR, kullag 3b 4200±70BP BC2910-2630 bjørk T-7744 

Bein 
Gravningslag l 1885±105BP ADl0-240 3 bein, sanns. 

rein Ua-1204 
Gravningslag 3 1595±110BP AD340-590 bevertann Ua-771 
Gravningslag 7 3440±115BP BC1760-1510 bever bein Ua-770 

SØRli 
Trekull 
Prøve Ø 7950±80BP BC7050-6680 bjørk T-7746 

NORD 
Trekull 
Prøve C, gravningslag2B 1520±60BP AD440-600 bjørk T-7747 
Prøve L, gravningslag 4 3680±120BP BC2280-1910 Ua-773 
Prøve T, gravningslag 7 3010±70BP BC1390-1140 furu T-7745 

BP= før nåtid (1950). BC =f.Kr. AD =e.Kr. 
T-nr. = datering foretatt ved NA VF's Laboratorium for Radiologisk Datering, 
NTH, Trondheim. 
Laboratoriet har også foretatt alle kalibreringer etter Pearson et. al. 1986. 
Ua-nr. = datering foretatt ved Tandemacceleratorlaboratoriet, Uppsala Universi
tet. Kalibreringer som ovenfor. 
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Dateringene fra den sentrale del av helleren, Sør I og Sjakt, faller hovedsaklig inn 
i det kronologiske mønster. Det tyder på at her er liten o mr o ting som kan ha 
betydning for vurderingen av kildematerialet. Usikkerheten her er knyttet til føl
gende dateringer: en bevertann fra gravningslag 3 i sjakten har en for gammel 
datering i forhold til kulldateringene her. En datering av 3 bein, trolig rein, fra 
gravningslag 1 i Sør I ble eldre enn forventet. Sammenblanding av 3 bein gir en viss 
usikkerhet m.h. t. tolkningen av dette resultatet. 

3 dateringer som passer dårlig inn i det kronologiske mønster ligger i utkant av 
helleren: i nedre del i Sør Il og i nedre del i Nord. Disse dateringene får liten 
betydning for analysen av materialet. Midt i Sør Il er en datering som er mer enn 
1000 år eldre enn bunnivået i den sentrale del. Sør Il har lite funn og holdes utenfor 
analysen siden det kan ha skjedd omroting her. 

I Nord er nedre del av utgravd område hovedsaklig sand, uten funn av stein eller 
bein. C14-dateringen i underkant av sandlaget er yngre enn den i overkant, noe som 
tyder på omroting. Imidlertid er det meste av det funnførende avfallslag avsatt over 
sanden. 

Sammenliming. For å sette sammen sparagmittfunn gjennomgikk jeg biter over l 
cm, dvs. vel30 biter, omtrent halvdelen av funnene. I løpet av 10 arbeidstimer kunne 
jeg lime sammen 6 biter til2 stykker. 3 av bitene ble til en flekke, de 3 øvrige var 
deler av en plattformkjerne med arr etter flekkeliknende avslag (fig. 7). Bitene som 
ble til kjernedelen stammet alle fra gravningslag 8. Flekken består av biter fra tre 
forskjellige gravningslag: 7, 8 og 9, sentralt i helleren (Sør I). Lag 9 er over bunnivå 

BLOKK 

dråpefall 

kullag 1 670-850 e.Kr. 
2 90 f.Kr-BO e.Kr. 
3 1750-1630 f.Kr. 
4 3780-3530 f.Kr. 
5 5230-4910 f.Kr. 
6 5830-5640 f.Kr. 

Profil A- B ~ kull / 1,'/ sand 

B 

Fig. 11. Bukkhammeren. Forenklet profiltegning langs sjakten mot SV som viser 
vollen under dråpefallet og kullagene innenfor som er Cl4-datert. I tillegg til kulldate
ringene er en bevertann fra gravningslag 3, i nivå mellom kullag l og 2 datert til 
2120-1740 f.Kr. 
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Fig. 12. Forenklet profiltegning gjennom avfallslag mot Nord-del av boplassen ved 

Bukkhammeren. C14-dateringer er avmerket. 

og ble gravet i et begrenset område. Dette og lag 8 antas ut fra C14-dateringene å 
være avsatt i eldre steinalder, fra tidsrommet 5830-5640 f.Kr. til5230-4910 f.Kr., 
nedre del av lag 7 har en datering til3780-3530 f.Kr. Sammenlimingen viser altså at 
biter fra en handling kan ha forflyttet seg ca. 2000 år. 

Knapt 30 %av flintfunnene var over l cm, ca. 60 funn. Jeg så bort fra de minste 
avslagene i denne gruppen. I løpet av 6 timer klarte jeg å sette sammen 4 biter til2 
stykker. 2 biter av grov flint (chert) fra gravningslag 8 kunne settes sammen til et 
kjernefragment. Ett avslag kunne settes sammen av 2 biter fra gravningslagene 5 og 
8. Dette var overraskende, siden disse funnene er fra sjakten, hvor C14-dateringene 

H G 
98.7y 

+ 

G> ------_______ ...... -, 
Profil G-H 1ll:l:k kull ® kullag i Sjakt 

Fig. 13. Forenklet profiltegning gjennom avfallslag i Sør I og Sør Il i boplassen ved 
Bukkhamnzeren. C14-dateringene er avmerket. 
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tyder på liten omroting. En forklaring kan være at en bit er falt fra profilveggen i 
sjakten fra lag 5 til lag 8. 

Både C14-dateringene og sammenlimingen viser at det er forstyrrelser i avfallsav
setningen. Noe annet ville vært merkelig, den lange bruken tatt i betraktning. 
Forstyrrelsene synes imidlertid ikke å være omfattende i den sentrale del hvor det 
viktigste funnmaterialet er. Det er ikke påvist utrensing av avfallslag og 11 av 15 C-
14-dateringer faller godt inn i det kronologiske mønster. Visse konklusjoner kan vi 
trekke: den lange bruken: fra eldre steinalder 5800-5600 f.Kr. til overgangen eldre/ 
yngre jernalder: 670-850 e.Kr. Dessuten at det har vært besøk her også ca. 
7050-6680 f.Kr. 

Tradisjon og endring 

De påviste uregelmessigheter viser at boplassen ikke egner seg for detalj studier. Jeg 
vil se nærmere på sikre kronologiske holdepunkt og hvilken betydning de har for å 
vurdere endringer/kontinuitet i funnmaterialet, spesielt mht. sparagmitten og bever
fangsten. De få sikre «horisonter» som ble observert ved utgravningen er viktige i 
denne sammenheng. De stratigrafiske problemene gjør det nødvendig å behandle de 
ulike deler av avfallslaget hver for seg. 

I Nord er avfallslaget tynnere enn i resten av helleren, og hovedsaklig avsatt etter 
ca. 1500f.Kr. Vi kunne følge et kullholdig lag, 2b, mellom gravningslag 2 og 3. Dette 
laget danner en grense (horisont) mellom funn over og under, og er datert 440-600 
e.Kr. En viktig endring kan observeres: det er ikke beverbein over lag 2b. Denne 
endringen må være signifikant, siden det er langt flere bein over kullaget enn under 
(fig. 17). I denne del av helleren er det bare ett steinfunn, av flint. Denne horisonten 
kan derfor ikke brukes til datering av sparagmittradisjonen. 

I Sjakten og Sør I kan et markant kullholdig lag følges, kalt kullag 3. I sjakten er 
kullaget datert 1750-1630 f.Kr. I Sør I er en datering av et kullag under dette laget 
datert 2910-2630 f.Kr. Et bever bein fra gravningslag 7, i underkant av kullag 3 har 
fått en datering omtrent identisk med kullag 3 i sjakten: 1760-1510 f.Kr. Kullag 3 gir 
et viktig kronologisk holdepunkt for funn over og under. Sparagmitt og bever bein er 
funnet over dette laget. 

Et bever bein fra det øverste gravningslag med funn av bever i Sør I, lag 3, ble 
datert for å gi en indikasjon på slutten av beverfangsten. Resultatet ble 340-590 
e.Kr., omtrent identisk med kullag 2b i Nord, som isolerer gravningslag med 
bever bein. I Sør I er det like mye bein i gravningslagene over lagene med bever bein, 
lag l og 2, som i lag 3 med beverbein, slik at mangelen på beverbein også her er 
signifikant (jfr. fig. 17). 

De kronologiske holdepunkter stratigrafien gir, tyder på at beverfangsten tar slutt 
i perioden 400-600 e.Kr., altså folkevandringstid. 

Steinfunnene minker oppover i avfallslaget. Det eneste holdepunkt for datering 
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av steinbruk, og sparagmittbruk, er at det er gjort funn i gravningslag over kullag 3, 
altså yngre enn 1750-1630 f.Kr. Selv om det er gjort funn høyere opp, er daterings
grunnlaget for usikkert til å trekke andre konklusjoner om steinbruken enn at den 
går inn i bronsealder. Det er altså ikke godt nok grunnlag for å koble slutten av 
sparagmittbruken til slutten av beverfangsten. 

Min tolkning av funnmaterialet, stratigrafi og dateringene blir følgende: en 
fangstgruppe som bruker sparagmitt har Bukkhammeren som sin spesielle bever
fangstplass. En liten gruppe har holdt til her på korte sesongvise besøk over ca. 4000 
år, fra eldre steinalder til bronsealder - kanskje lengre. Beverfangsten tar slutt i 
eldre jernalder- trolig folkevandringstid. 

Bukkhammer-tradisjonen og beverfangsten 

Til tross for det beskjedne funnmaterialet viser den lange tradisjonen over ca. 130 
generasjoner, at Innerdalen må ha spilt en spesiell rolle for denne kulturgruppen. 
Var Innerdalen en spesielt god beverbiotop? Siden den var dominert av oreskog, var 
den neppe det. Beveren foretrekker osp som føde, og spiser ellers gjerne bjørk, vier 
og rogn. Osp har ikke vokst i Innerdalen. En beverkoloni vil trenge et visst revir 
langs elva, ca. 500 m på hver side av hytta. I den ca. l mil lange dalen ville det bli plass 
til lO kolonier, hver med 5-6 individer. Men siden beveren spiser opp sitt eget 
næringsgrunnlag, må den flytte etter en tid (det kan skje etter 3 år). Vi må derfor 
regne med en mindre bestand enn den maksimale. Beverfangsten i Innerdalen kan 
ikke ha hatt noen fundamental betydning for fangstfolkenes overlevelse. Bever var 
det dessuten trolig de fleste steder iN orden allerede fra eldre steinalder (Lie 1983:6, 
8), jfr. også beinfunnene fra de svenske Norrlandsboplassene nevnt tidligere. 

Kanskje den bortgjemte beliggenhet var det attraktive ved Innerdalen? Var dette 
et hemmelig sted, som ble brukt i forbindelse med kultiske handlinger? Beveren kan 
ha hatt en spesiell posisjon i fangstgruppens kultur- f.eks. som totemdyr? Den 
markante steinblokken gir også assosiasjon til kultplasser (f.eks. i samisk tradisjon). 
Kanskje den grønne sparagmitten har hatt en særskilt betydning for disse fangstfol
kene? Kan boplassen ha hatt sammenheng med overgangsritualer (f.eks. fra barn til 
voksen), som gjerne skulle foregå på skjulte plasser? Bukkhammeren inviterer til å 
bruke fantasien. 

Hva skjer med beverfangsten? Blir beveren utryddet eller er den uinteressant som 
fangstobjekt? Ut fra de attraktive beverproduktene er det siste lite sannsynlig: god 
og sterk pels, kjøttet er velsmakende, beverhale er en fettrik delikatesse, tennene 
kan brukes som redskap eller smykker, bevergjelet ( castoreum) har lang tradisjon 
som vidundermiddel i folkemedisinen (jfr. f.eks. Owesen 1979, Ekman 1910:208ff). 
Hvis hele beveren ble fraktet vekk ville den riktignok ikke etterlate spor. En voksen 
bever veier ca. 20 kg. Tannsnittene på reinsdyrtenner fra de 2 øverste lag- som 
mangler beverbein, viser til seinsommer/høstjakt. Da ville man ikke ha fordelen av 
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frakt på vinterføre. Jeg anser derfor denne feilkilden som lite sannsynlig. En antatt 
klimaforverring i folkevandringstid markerer seg ikke i pollendiagrammene i Inner
dalen, og har neppe hatt betydning for beveren. 

Hvem utryddet beveren, og hvorfor? En liten lokal populasjon som den i Innerda
len ville lett kunne utryddes, men plassen ville snart opptas av nye grupper utenfra. 
Det er ikke sannsynlig at fangstfolkene uten videre skulle oppgi en slik lang 
fangsttradisjon, om det ikke er skjedd en fundamental endring i samfunnet. 

Kan nye folk ha kommet til og utryddet beveren i Innerdalen, og i de omkringligg
ende områder, slik at beverfangsten i Innerdalen tok slutt? 

Om det er fangst gruppen selv, eller andre grupper som har utryddet beveren, gir 
det uansett grunnlag for en rekke spørsmål omkring storsamfunnet. Overbeskatning 
av en art innebærer at produktet var etterspurt og avsetningen lett, og byttevarer 
attraktive. 

Det er nærliggende å trekke paralleller til pelshandelen i historisk tid, som fikk 
drastiske konsekvenser for samiske fangstsamfunn på Nord-kalotten og for india
nere i Nord-Amerika. (Tegengren 1952, Anderson 1981, m. comments). Det er 
imidlertid betenkelig å hente ideer fra økonomiske og politiske forhold som er så 
fjernt i tid, noe som også kritiseres av kommentatorene til Andersons artikkel. Det 
er allikevel fristende å kort trekke fram noen sider ved samfunnet i folkevandrings
tid, slik dette ofte beskrives: stor befolkning, hierarkiske samfunn- «hØvdingedøm
mer»- med behov for prestisjegjenstander. Et økonomisk system basert på innsam
ling og redistribusjon av varer, som ga mulighet for/nødvendiggjorde spesialisering. 
Statusgjenstandene var bl.a. importert fra kontinentet, noe som forutsetter tilsva
rende ettertraktede varer fra Norden. Det er et rimelig og anerkjent argument at 
pels og skinnvarer, spesielt fra arktiske strøk, må ha vært attraktive varer på 
kontinentet. 

Det er altså sannsynlig at beverpels, som andre pelsvarer, har vært etterspurt i 
folkevandringstidssamfunnet bl.a. som byttemiddel for å anskaffe varer fra konti
nentet. 

Kan det tenkes at bever ble sjelden i denne perioden? Seinere års undersøkelser 
har vist at det har vært en omfattende og velorganisert jernutvinning i Midt-Norge i 
eldre jernalder, spesielt romertid og folkevandringstid. Ved overgangen til yngre 
jernalder skjer en markant endring i teknikk og organisasjon. Flere anlegg er funnet 
i fjelldalene i Sør-Trøndelag (Stenvik 1987, 1989). Denne omfattende virksomhet i 
utmarka kan ha vært en konkurrent til beveren. Jernutvinningen skapte uro, og den 
forbrukte skog. Den voksende befolkningen kan ha ført til økende utmarksbruk, 
bl.a. beiting, som også kan ha begrenset beverbiotopene, siden den er avhengig av 
løvskog. Beveren skaper beite ved sin virksomhet, «beverenger», som kunne over
tas av menneskene (Tegengren 1952:136, Owesen 1979:55). I Innerdalen ble det 
ikke produsert jern. Kanskje ble dette beverområdet attraktivt fordi det etter hvert 
ble smått med bever i de mer sentrale dalfører? 
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INNERDALEN. C 14-dateringer fra kullgroper med brent stein (kalibrert) 

500 f.Kr. O 800e.Kr. 

o Liabekken 1H 
o 18 
o 1D 

• Fl on an 12 

• 13 
o Lia bekken 1A 

• 1E 

• Tronsetra 2 
oe Flonan 4 

• Falkberget 7 

• Fl on an 1 1 
oe Englia 2 

• Flonan 2 
• BJØRK o 

o FURU Lia bekken 1 F [ • 

Fig. 14. C14-dateringer fra kul/groper med skjørbrent stein i Innerdalen. 

Kulturmøte i Innerdalen? 

Vi har andre spor i Innerdalen etter folk som har oppholdt seg her samtidig med 
slutten av beverfangsten: kullgroper med skjørbrent stein. Dateringene av disse 
samler seg i eldre jernalder, fra førromersk jernalder til folkevandringstid (fig. 14). 
Disse spesielle ildstedene, som er til forveksling like (fig. 15), er funnet i utmark og 
fjell i mange områder i Sør-Norge, og dateres med få unntak til samme tidsrom (jfr. 
f.eks. Gustafson 1980). Jeg skal ikke her diskutere hvilken funksjon de har hatt
matlaging- tørking av kjøtt- varmeovn ... ? Hovedsaken i denne sammenheng er 
at jeg tolker dem som spor etter det etablerte gårdssamfunnets bruk av utmark. 
Grunnlaget for denne tolkning er at liknende ildsteder er funnet på grav- og kultplas
ser knyttet til slike samfunn i lavlandet (Farbregd 1986). 

En økende beitepåvirkning av vegetasjonen markerer seg i førromersk jernalder i 
2 pollendiagram nord i dalen (ved Flonan og Liabekken), omtrent samtidig med de 
eldste kullgropene som ligger i nærheten. Det er altså en sannsynlig sammenheng 
mellom gropene og øket beitebruk, om enn ikke nødvendigvis funksjonell. Jeg 
tolker dette som en indikasjon på etableringen av gårds bosetning i Kvikne. Datering 
til førromersk jernalder av slike kullgroper ved Falningsjøen (Olstad 1985) og av 
kleber bruddet ved Bu bakken i fjellet sør for bygda (Skjølsvold 1969), tyder på 
ekstensiv utmarksbruk i denne perioden. Det er riktignok ingen funn fra Kvikne, 
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kull 

skj ø rbrent 
stein 

-~~~~~~~~~~::=--30cm 

Fig. 15. Profil gjennom kullgrop med skjørbrent stein. 

men det er normalt i utkantbygder. Først fra folkevandringstid er et sikkert grav
funn, som inneholdt jakt- og fangstutstyr (Hougen 1932). Dessuten er det funnet en 
spydspiss og noen beltesteiner som antas å stamme fra graver. Sistnevnte kan ikke 
dateres nærmere enn romertid/folkevandringstid (fig. 16). På grunnlag av en analyse 
av gårdsgrenser og forhistorisk kildemateriale, har jeg postulert en omfattende 
bosetning i folkevandringstid (Gustafson 1990). 

Det er derved grunnlag for en hypotese om at fangstgruppen som holdt til ved 
Bukkhammeren blir trengt vekk av bønder i eldre jernalder (førromersk jernalder 
eller folkevandringstid), som tar i bruk Innerdalen og etter en tid utrydder 
beveren. Det kan tenkes at to kulturgrupper en periode holdt til i området samtidig, i 
et symbiotisk forhold. 

N"'- Kvikne 
~~1km 

"'funn fra y.sta./bra.- "jordbruksindlkatorer• 
+ eldre jernalder, gravfunn (Jaktutstyr) 
• u " sanns. gravfunn (beltesteiner,s yd) 

Fig. 16. Kart over funn fra yngre steinalder/bronsealder og eldre jernalder i Kvikne. 
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Fortsatt gjenstår spørsmålet om fangstfolkene brukte Bukkhammeren helt opp i 
eldre jernalder, eller om de forsvinner før? Som nevnt er det ikke sikkert belegg for 
sparagmittbruk lengre enn bronsealder. Er det slutt på steinbruken, eller forsvinner 
folkene? Fra denne perioden har vi de eldste spor etter påvirkning av vegetasjonen i 
Innerdalen- som av pollenanalytikerne tolkes som beitebruk. I et av diagrammene 
lengst sør i dalen er det samtidig noen få kornpollen. Disse er tolket som et tegn på 
kontakt med et område i nærheten hvor de dyrker korn- sannsynligvis Kvikne. Har 
vi her de første spor etter folk med en blandingsøkonomi som har slått seg ned i 
Kvikne? Fra bygda foreligger funn som knyttes til lavlandets jordbrukere i sein 

BEIN STEIN 
100 500 10 50 

lag NORD FliNT +SPARAGMITT 
202 

2 375 

3 115 

4 totalt: 713 (403g) 

333 

3 497 
4 357 

5 170 

6 

totalt: 1421 (742.59) 

SØR l 
71 

3 397 

4 1 9 2 

5 

7 58+13 

8 37+29 

9 totalt: 1291 (691g) 

totalt: 258 (350.5 9) 

Fig. 17. Diagram som viser fordelingen av beinfunn og steinfunn i gravningslagene i 
de ulike deler av Bukkhammeren. Gravningslagene er ikke identiske og kan ikke uten 
videre sammenliknes i de ulike deler av boplassen. Lag 6 ble ikke benyttet i Sør I og 
Sør Il. Lag 9 var bare til stede i deler av helleren. 

46 



steinalder/bronsealder, perioden som karakteriseres av bosetningsekspansjon inn i 
de indre deler av Sør-Norge (fig. 16). Samlet tyder funn og pollenanalyse på at vi har 
kimen til jordbruksbygda Kvikne i sein yngre steinalder/bronsealder. 

Blir fangstfolkene fortrengt av ekspanderende «jordbrukere» allerede i bronseal
deren? Er det to kulturgrupper i området til forskjellig årstid? Eller ble fangstfol
kene fanget av de nye ideer? Er det de som har slått seg til i Kvikne med tamdyr og 
noe korndyrking, men opprettholder tradisjonen med beverfangst i Bukkham
meren? 

Videre utforsking av Nord-Østerdalen og tilstøtende områder vil kunne gi materi
ale til å komme disse spørsmål nærmere. Bukkhammeren i Innerdalen har gitt oss et 
glimt av en kultur med en for oss merkverdig lang tradisjon- og som fortsatt befinner 
seg i historiens halvmørke. Vi aner dramatiske hendelser i møte mellom kulturer
og konsekvensen av makt og prestisje-samfunnet. Også i denne fredelige dalen 
reflekteres de markante tradisjonsbrudd som karakteriserer overgangen fra eldre til 
yngre jernalder. Vi øyner Innerdalens betydning for forhistoriens mennesker ut over 
det rent matnyttige. Den følte vi også, som fikk oppleve den. 

Summa ry 
Bukkhammeren, a Beaver-Trappers' Site in Innerdalen, Kvikne 

Innerdalen, in the north of Hedemark county, was once a mountain valley, 780 m 
above sea-level, with birch forest and several summer out-farms. Now it is an 
artificiallake, the result of hydroelectric power development. Archaeological and 
palynological investigations carried out in 1980 and 1981 document 8000 years of 
history. 

Bukkhammeren is a rock-shelter, situated by the river Inna. Almost 1m of de bris 
is preserved by the rock. The 20m2 excavated account for most of the debris as well 
as part of the area outside the shelter. Only 290 artefacts of flint and arkose were 
found; there were practically no tools. 23 species have been identified among the 
3680 pieces of bone. Beaver seems to have been the most important prey, and 
occasional hun ting of eik and reindeer also took place. The most important change in 
the bone material is the absence of beaver bones in the upper layer of the debris. 
C-14 analyses show that the si te was in use for 6000 years, from the Mesolithic to the 
beginning of the Late Iron Age. The periods of occupation were brief and seasonal. 

According to traditional methods, beaver was not shot, but trapped in nets or 
cages. This explains the absence of arrowheads. A net-sinker may be connected with 
beaver-trapping, although it may also have been used in fishing. 

The article suggests that the beaver-trappers were an inland people; this theory is 
deri ved from the fact that the flint is of poor quality, and that the re are signs of a 
shortage of this material. The net-sinker indicates contact towards the east, since 
several of the se very simple, though distinctive implements have been found on sit es 
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in Norrland. The green arkose is a very distinctive raw material, as it has not been 
found on the other Innerdalen Stone Age sites, nor on sites in the surrounding 
mountains. I re gard it as a tradition indicator. 

The use of ar kose is documented from the Mesolithic to the Bronze Age, although 
it may have last ed stilllonger. It is suggested that the 4000-years long tradition of 
arkose-using beaver-trappers visiting Bukkhammeren had a special cultic purpose. 

The cessation of beaver bones is dated to AD 400-600, the Migration Age. This 
absence indicates that the beaver had by then been exterminated. One hypothesis is 
that this was due to the nearby farming society in Kvikne superseding the hun ting 
culture. Beaver offers many attractive products, not least the fur. Furs were pro
bably important items of barter in exchange for prestige goods from the continent, 
which the hierarchical society of that time required. Other hypotheses are also 
presented: were the hunters superseded by an expanding farming society already 
during the Bronze Age, or did the hunters adopt a mixed economy, settling in 
Kvikne? 
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Ellen Anne Pedersen 

Rydningsrøysfelt og gravminner- spor av 
eldre bosetningsstruktur på Østlandet 

Innledning 

Over store deler av Østlandet har det i de siste årene kommet fram et rikt materiale 
av fossile dyrkningsspor både fra jernalder og fra middelalder. 

Jeg skal i det følgende presentere bakgrunnen for erkjennelsen av materialet. 
Med utgangspunkt i to lokaliteter fra eldre jernalder vil jeg så stille spørsmål om 
disse passer inn i det tradisjonelle bildet av gårdsbosetningens opphav og utvikling. 

Letingen etter de fysiske sporene etter den forhistoriske gården på Østlandet har i 
mange år virket fruktløs. Man har hevdet at de forhistoriske byggematerialene til 
hus og gjerder må ha vært av forgjengelig materiale, til forskjell fra gårdsanleggene i 
Sørvest-Norge, Østergøtland, Ø land, Gotland. Resignert har arkeologene hevdet at 
bosetningen må ha ligget der det i dag er tun og åkre, og at den bare vil kunne spores 
ved hjelp av omfattende utgravninger i søkesjaktsystem eller flyfotograferinger. I 
mangel av annet materiale har gravminnene dannet utgangspunktet for bosetnings
historiske studier. 

Samtidig har arkeologene i økende grad stridd med et forvaltningsproblem: I 
løpet av de siste 2G--30 årene er det blitt registrert en rekke lokaliteter med røyser, 
først og fremst i Hedmark og Oppland, men også i Østfold, Vestfold og Akershus. 

Sikre rydningsrøyser har inntil for få år siden blitt vurdert som en uhåndterlig 
gruppe kulturminner av uviss alder eller «nyere», dvs. slåtterøyser fra forrige 
århundre. Røysfelt med røyser av uviss type, dvs. «mulige» rydningsrøysfelt/ 
«usikre» gravrøysfelt eller felter med noen sikre og mange usikre gravrøyser, har 
likevel blitt registrert som fornminnefelt på det Økonomiske Kartverket, med 
begrunnelsen at disse områdene må undersøkes før eventuell frigivning. 

I løpet av første halvpart av 1980-årene ble det klart at mange av disse tvilsomme 
gravrøysfeltene faktisk representerer dyrket mark fra forhistorisk tid. For å få fram 
en oversikt over det allerede registrerte materialet, har jeg gjennomgått rapportene 
fra registreringene for Økonomisk Kartverk. Resultatet ble ca. 300 lokaliteter med 
en beskrivelse som antyder fossil dyrkning av alderdommelig karakter. Lokalitetene 
ligger innenfor fire fylker, og omfatter hele Østfold og Akershus, samt de sentrale 
deler av Hedmark og Oppland. 
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Forvaltningsproblem- forskningsrettet fornminnevern 

Det hele begynte altså som et vanskelig forvaltningsproblem. Hvordan se forskjell 
på rydningsrøyser og gravrøyser? 

Under kartlegging av et stort grav- og rydningsrøysfelt i Hedmark (By i Løten) i 
1982/83 utarbeidet jeg et opplegg for en klassifisering av røyser, for å finne fram til 
kriteriene for utskilling av sikre gravrøyser mot sikre rydningsrøyser. Dette første 
forsøket på å klassifisere røyser var så lovende at det ble fortsatt og videreutviklet i 
E-18-prosjektet Vestfold 1984-86. 

Under bearbeidelsen av røys-elementene har det vist seg at røysenes form, 
steinmaterialets sammensetning og røysenes beliggenhet i forhold til markplanet 
ikke bare har betydning for utskillelsen av grav- eller rydningsrøyser, men også har 
gitt en økt forståelse for hvordan en skal kunne skille røyser fra ulike driftssystem fra 
hverandre. 

På den ene siden har vi de klare og distinkte sporene etter et intensivt åkerbruk, 
med fast åker som stadig gjødsles, markerte åkerterrasser og godt ryddet åkerflate. 

På den andre siden har vi de diffuse sporene etter et ekstensivt jordbruk, hvor den 
hovedsakelige gjødslingen av dyrkningsarealet skjer ved ryddingen av området. 
Denne åkerbruksformen er arealkrevende over tid. En relativt liten åkerflate kan gi 
stor avkastning noen år, men må deretter forlates og en ny opprettes. Dyrkningsspo
rene i markflaten blir svakere, den fossile åkerjorden mindre matjordpreget, og det 
er ofte vanskelig å finne klare avgrensninger av det dyrkete arealet. 

Felles for de to åkerbrukssystemene er at jorden har blitt bearbeidet og har ligget 
åpen for vær og vind, slik at jordsmonnet har blitt utsatt for erosjon. Mens den faste 
åkeren ofte ender i en høy terrasse, kan en observere en s.k. punktbrink i overkant 
av røysene i et område hvor dyrkningen har vært mer ekstensiv. Jorden har hopet seg 
som en miniterrasse mot overkanten av røysa (fig. 1). 

Et annet vesentlig trekk som avslører dyrkning innenfor et røysfelt, er at høyde
forskjellen mellom røysas over- og nederkant er større og mer markert enn den jevne 
markoverflaten på sidene av røysa. Ved nærmere undersøkelse viser det seg ofte at 
røysene oftest er anlagt helt eller delvis på tidligere dyrket jord, og at de har vokst 
under dyrkningen. Høydeforskjellen kan i visse tilfelle tilskrives en senere bortdyr
ket terrasse. Med andre ord er rydningsrøysene et produkt av en prosess, i motsetning 
til et gravminne som er anlagt ved en spesiell situasjon. 

En konsekvens av de observerte trekkene ved åkerrøyser i et ekstensivt åker
brukssystem, er at områder som kun skal ha blitt ryddet for slått eller beite, bør ha 
følgende karakteristiske trekk: 

l. «Slåtterøyser» vil ikke ligge så godt ned i jordsmonnet. 
2. Terrasser og punktbrikker vil ikke være utviklet. 
3. Jordsmonnet vi ha karakteren av en vanlig brunjordsprofil. 
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a. 

BRINK RØYSER 

Type A Type B 

b 

GRAVRØYSER PÅ/ VED BRINK 

c 

PUNKT BRINKER 

Fig. l. a og b. Skjematisk framstilling av rydningsrøyser (brinkrøyser) og gravrøyser 
på brink/terrasse i terrenget. 
c. Punktbrinker, et viktig element til påvisning av rydningsrøyser i fossil mark, A og B 
med, C og D uten jordkappe. 
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Jeg har foreløpig ikke funnet noen slike sikre lokaliteter, og det spørs om det i det 
hele tatt finnes slått- og beiteområder som i innledningsfasen ikke har vært benyttet 
til dyrkning i en eller annen form. 

Ytterligere en konsekvens av arbeidet med røysklassifiseringen er at det på sikt 
bør være mulig å utnytte og videreutvikle resultatene for å få fram dynamikken i 
dyrkningen innenfor de store og tilsynelatende ensartede røysfeltene som finnes 
både i Øst-Norge og i Midt-Sverige. 

Fevang-grenda i Sandefjord kommune) Vestfold 

Fevang-grenda er det foreløpig eneste godt undersøkte område med åkerspor og 
røyser på Østlandet. Området- som ligger ca. 12 mil SV for Oslo- ble gjenstand for 
grundige tverrfaglige undersøkelser i forbindelse med omlegging av E-18 i 1984-85. 
Foruten 3 arkeologer og en kultur geograf som sto for registreringer, kartlegginger 
og utgravninger, deltok både en pollenanalytiker, kvartær geologer og jordsmon
neksperter. I løpet av prosjektperioden kartla hovedfagsstudenter fra Landbruks
høyskolen på Ås jordsmonnet i to avgrensete områder i midtre Vestfold, foruten 
Fevang-grenda i nordre del av Sandefjord, et tilsvarende område i Slagen (Sem 
kommune ca. 2 mil lengre NØ). 

Innenfor Fevang-grenda finnes i dag 3lokaliteter med fossile dyrkningsspor (fig. 
2, 1-3). I tillegg er det observert gammel åkerjord under en gravhaug (fig. 2, 4). 
Fevang-grenda var fra før kjent som et fornminnerikt område, med funn fra yngre 
steinalder til vikingtid. Under de omfattende undersøkelsene som antikvar N. 
Nicolaysen foretok i 1870-årene ble det bl.a. funnet en rekke flatmarksgraver fra 
århundrene omkring Kr.f. -dvs. uspesifisert førromersk- eldre romersk jernalder
under yngre gravminner, men også røyser med begravelser fra denne tida. Både ved 
lokalitet 2 og 3 observerte Nicolaysen smårøyser i umiddelbar nærhet av gravmin
nene, og som så ofte ellers (Nicolaysen opererte over nesten hele landet), under
søkte han et antall av disse smårøysene også her i Fevang-grenda, og som vanlig -
med negativt resultat- intet av arkeologisk interesse ble funnet, bortsett fra spor av 
trekull. Etter å ha fulgt Nicolaysen fra felt til felt på Østlandet, er det tydelig at de 
skuffende funn tomme smårøysene i virkeligheten er åkerrøyser. For vår sammen
heng er det interessant å konstatere at Nicolaysen (født 1817), som vokste opp under 
den store omleggingen av jordbruket i forrige århundre, ikke oppfattet disse røysene 
som slåtterøyser osv., men like alderdommelige som gravhaugene/røysene. Ut fra 
hans registrering er det også tydelig at smårøysene og gravminnene ligger nærmest 
side om side, noe som er viktig for de områdene som i dag er bebygd eller dyrket 
mark (spesielt gjelder dette lokaltiet 2). 
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Fig. 2. Hørdalen/Fevang, Sandefjord, Vestfold. Fylt firkant= gårdstun; stiplet linje= 
grense for matrikkelgård; krysskravur = fossil åkermark; R/skråskravur = gravm
inne/gravfelt; prikkskravur = område med stein- og grusrik strandavsetning; 1-4 = 
lokaliteter nevnt i teksten. 
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Lokalitet nr. l, Hørdalsåsen («Kulten») 
Innenfor Hørdalen (eller Frøtveit som gården kalles i de eldste kildene) er det et ca. 
50 mål stort område med fossile åkerspor. Over nesten hele åsens toppflate og 
østskråning fins spor av et ekstensivt jordbruk, men toppflaten viser spor av en mer 
intensivt bearbeidet åker. Feltet er sannsynligvis noe beskåret i øst, og sydenden av 
åsen er skadet av grustekt. 

Lokalitet nr. 2, Tassebekk 
Ca. 300m øst for lokalitet nr. l, ved et lite bruk Tassebekk (fra 1800-tallet) og atskilt 
fra Hørdalsåsen av en bekkedal, ligger restene etter en boplass, med flere ildsteder 
og muligens svake rester etter stolpehull. Fra boplassen og sydover registrerte 
Nicolaysen smårøyser omkring gravminnene. 

Lokalitet nr. 3, Fevangfeltet 
Mindre enn 500 m syd for Tasse bekk-lokaliteten ligger et 65 mål stort felt med fossile 
åkerspor, av samme karakter som på Hørdalsåsen. Fevangfeltet er beskåret i nyere 
tid både i nord og i syd, og i vest er det i dag boligbegyggelse som hovedsakelig er 
vokst fram etter midten av 1870-tallet. Her lå et større gravfelt, som ble undersøkt av 
Nicolaysen før utbyggingen. 

Jordsmonn 
Fevang-grenda ligger på den store morenen som ble dannet ved isens tilbaketrek
ning for 12 000 år siden. Både boplassen Tassebekk og de to feltene med åkerspor 
ligger på den samme jordarten: Grov strandavsetning med god drenering. Utbredel
sen av denne jordarten er vist med grov stiplet linje på fig. 3. For øvrig består 
jordartene i området av finere avsetninger, som oftest gir tyngre jord, med dårligere 
drenering. Imidlertid veksler terrenget på baksiden (på vestsiden) av Raet mellom 
bekkedaler og brattere skråninger, og det er mulig at skråningens helningsvinkel 
enkelte steder kan oppveie jordartens tyngre sammensetning. På en høyderygg 
bakenfor Raet observerte vi åkerjord under en gravrøys (fig. 2, 4). Dette området 
ble dessverre rasert av eieren mellom rekognoseringssommeren og hovedsesongen. 

Kartmateriale 
Kartmateriale fra begynnelsen av 1800-tall viser at både bebyggelsen og innmarken 
ligger vestenfor Raryggen, mens de områdene som ble benyttet i forhistorisk tid, 
ligger i det som er utmark eller skog i dag. 

Pollen 
I løpet av prosjektperioden ble det samlet inn pollen fra 6 temmelig lokale myrer 
over en avstand av ca. 3,5 km, fra Fokserød ( = Foksøyr) i syd til Hørdalen i Nord 
(fig. 3) for å få en vegetasjonshistorisk ramme omkring feltene med fossile dyrk-
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ningsspor i Fevang-grenda (Høeg 1985). Innen disse 3,5 km er det temmelig store 
variasjoner for tidspunktet for opptakten til et kontinuerlig jordbruk: 

l. Nordre Fevang ........................... . ca. 1200 f.Kr. 
2. Hørdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 800-700 f.Kr. 
3. Fokserød .............................. . ca. 500-400 f.Kr. 
4. Fevangskogen ........................... . ca. 200-100 f.Kr. 
5. Tuve ................................. . ca. 150-350 f.Kr. 

En kraftigere dyrkningsfase innledes i Nordre Fevang ca. 100 ±100 f.Kr., men på 
Hørdalen skjer det 200 ±100 e.Kr. Mot overgangen til yngre jernalder blir sporene 
av jordbruk svakere, iHørdalen ca. 750 e.Kr. (interpolering) ogiNordreFevang 900 

FRØTVEIT/ 
HøR DALEN 

FoKsERØD 

Fig. 3. Hørdalen/Fevang, Sandefjord, Vestfold. Heltrukken linje = matrikkelgård
sgrense; prikket linje =grense for stein- og grus rik strandavsetning; 1-5 = pollenprØ
velokaliteter. 
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e.Kr. Jordbruksaktiviteten i området fortsetter, men fjernere fra Raryggen og den 
grøvre strandavsetningen. 

En oppblomstring av gress og urter foregår derimot i disse områdene i nyere tid. 
Ved interpolering foreslår pollenanalytikeren ca. 1400-1600/1700. Områdene er tatt 
i bruk til beite og slått i denne perioden, men vokser senere til med skog. Dette 
stemmer godt med kartene fra tidlig 1800-tall, hvor en kan se at Hørdalsåsen er 
gjenvokst med blandingsskog og Fevangskogen vesentlig med barskog. 

Hørdalsåsens fossile dyrkningshistorie 
Ryddingen og dyrkningen av Hørdalsåsen kan inndeles i 3 stadier eller faser etter 
ulike formelementer og bevarte strukturer i undergrunnen. Overflatesporene viser 
to av de tre fasene (fig. 4) (Hoglin 1984). 

Fase l (se fig. 5): De eldste dateringene stammer fra jordlag som ligger et stykke 
under de undersøkte rydningskonstruksjonene. De representerer århundrene f.Kr., 
og stratigrafien kan tolkes dithen, at dyrkningen har foregått med minimal 
steinrydding. 
Fase 2: Samtidig med pollendiagrammets økende innhold av jordbruksindikatorer 
faller de dateringer fra materiale som finnes direkte under steinstrenger og rydnings
røyser, både lengst i NV og iS del av området, dvs. de første 3-400 årene e.Kr. 
Jordbruket er altså fortsatt temmelig ekstensivt et godt stykke inn i romertid, 
kanskje helt fram til folkevandringstid. Det er fase 2 som er representert i det 
temmelig ustrukturerte mønsteret av røyser og steinstrenger. 
Fase 3: Den bedre ryddete flaten (fig. 4, markert med A), som utmerker seg ved 
tydeligere terrassekanter og bedre ryddet overflate, er overstrødd av små kullgro
per. En av disse, som lå på en terrasse, har gitt en antydning om når Hørdalsåsen helt 
eller delvis er på vei til å forlates, ca. 450 ±100 e.Kr. Vi har foreløpig ingen datering 
av starten av denne synlig mer intensive fasen, men i forhold til de øvrige daterin
gene av steinstrenger og røyser må opparbeidelsen ha skjedd i løpet av kort tid. 

Boplasser 
Under åkerflate A ble det funnet spor av en boplass som sannsynligvis tilhører fase 
1-2. Boplassen ble lokalisert ved hjelp av fosfatkartering (Hoglin 1984, Keller 1986) 

I sydvestre delen av åsen i kanten mot grustaket, fantes rester av en kraftig 
steinsatt terrasse. En undersøkelse av denne ga intet kulturlag, men overflatemassen 
var skrapt vekk i forbindelse med grustekten. Det er derfor ikke umulig at terrassen 
kan være rester av en husgrunn, og tilhøre fase 2 eller kanskje helst fase 3. I 
umiddelbar nærhet av denne terrassen fantes fram til midten av 1960-tallet 3 grav
hauger og 12-15 koke groper. Disse fornminnene forsvant i grustekten, men etter 
beskrivelsen av gravhaugene er det sannsynlig at de var av eldre jernalders karakter. 

Boplassen på Tassebekk (fig. 2, 2) har vært i bruk samtidig med Hørdalen, sett 
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Fig. 4. Fossz 'lt åkerlandskap, 
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gjennom C14-dateringenes presisjonsmål - både under fasen med minimal 
steinrydding og under røysryddingsperioden. Det er grunn til å anta at Tassebekk
lokaliteten og Fevang-feltet ligger i direkte kontakt med røyser med funn fra 
førromersk jernalder- eldre romertid. 

Sammenfatning 
Fra ca. 1200 f.Kr. (Nordre Fevang)/ca. 800-700 f.Kr. (Hørdalsåsen) fram til ca. 500-
tallet e.Kr. har både boplasser og åkerjord hatt en helt annen struktur og beliggen
het enn de historiske gårdenes tun og innmark i Fevang-grenda. Åkerdyrkningen 
har vært ekstensiv, og små trinn av endring kan spores mot en mer permanent 
utnyttelse av en mindre del av arealet, gradvis bedre bearbeidet og gjødslet. Kombi
nasjonen av pollendiagram og resultatene fra de arkeologiske undersøkelsene synes 
å vise at det meste av Raryggen har vært anvendt til åkerdyrkning i et roterende 
system. Først mellom 500 og 750 e.Kr. brytes det eldgamle mønsteret, og strandryg
gene forlates. 

(Det er foreløpig vanskelig å si noe om i hvilken utstrekning også området 
innenfor (V for) Raet har vært benyttet til åkerdyrkning i eldre jernalder, men den 
fossile åker jorden under gravrøysa på en av forhøyningene her, kan tyde på at denne 
delen av området også var i bruk). 

Ett av de viktigste resultatene av undersøkelsene ved Fevang må være det faktum 

Soo +.Kr. o 5oo e.Kr. 

Fig. 5. 14C-dateringer fra Hørdalen-undersøkelsen, Sandefjord, Vestfold. Krysskra
vur = pollenprøve fra myr ved Hørdalsåsen; skråskravur = samtidig boplass på 
Tassebekk (ildsteder); åpent felt= undersøkte objekt på Hørdalsåsen. 
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Fig. 6. Einangfeltet, Vestre Slidre, Valdres, Oppland (etter Slomann 1971). Fylt 
firkant = gårdstun; stiplet linje = matrikkelgårdsgrense; åpen trekant = husmanns
plasser og småbruk; krysskravur =fossil åkermark: R = gravminne; svart prikk med 
sirkel = skålgropstein. 
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Fig. 7. Einangfeltet. Fossile åkerterrasser og graver innenfor røysfeltet. 

at det ved utgangen av eldre jernalder ikke finnes ett kjerneområde, men derimot tre 
likeverdige delområder innenfor et større ressursområde (grend?) som er i bruk rett 
før strukturen brytes. 

Einang-feltet, Vestre Slidre i Valdres, Oppland 
Det neste eksemplet er hentet fra Vestre Slidre i samme bygd som Ulf Hafstens 
Fystro-seter (s.d.), i Valdres, et av de nordvestligste dalførene i Øst-Norge, ca. 25 
mil NV for Oslo. 

De historiske gårdenes tun og innmark ligger nede ved fjorden (fig. 6), med navn 
som Slidre, Eingang, Nesja, Jarstad, Hande. Oppover dalsiden finnes spredte 
husmannsplasser, og ca. 300 m ovenfor nåtidens gårds bosetning ligger et belte av 
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heimestøler, husmannsplasser og småbruk fra nyere tid. Avstanden ned til bebyggel
sen i dalbunnen er ca. l km. 

Her oppe ble det omkring 1970 kartlagt et større fornminnefelt (Einangfeltet) 
(Slomann 1971). Hoveddelen i nordvest har en utstrekning av ca. 1,3 km langs 
dalsiden, men feltet fortsetter mer spredt innenfor senere oppdyrket mark i en 
lengde av ca. 700 m mot SØ. Feltet inneholder i tillegg til rydningsrøyser og 
gravrøyser en rekke hustufter som ligger høyere opp i skråningen enn dagens 
husmannsplasser og småbruk. I dag ligger dette feltet innenfor 5 navnegårder 
(Hande, Jarstad, Nesja, Einang, Slidre). 

Et mindre felt med røyser finnes også halvveis opp i lia ovenfor Slidre (ved bruket 
Solheim) (fig. 6). 

I en innbyrdes avstand av 8-900 m ligger tre flyttblokker med innhogde skålgro
per, en i det mindre Slidre/Solheim-feltet og 2 innenfor hoveddelen av Einang-feltet. 
Skålgropstegn finnes på bronsealderristninger, men det er usikkert hvor langt opp i 
tid de er benyttet. Rene skålgropsforekomster har en vid utbredelse fra støler og 
setre i fjellet over dal- og flatbygder på Østlandet til fossile åkersystem i Midt
Sverige fra tidlig jernalder (Østmo 1990). 

Rett ved en gruppe graver som bl.a. inneholdt våpen fra 300-tall e.Kr. (Gravene 
fra Bråtahagen, jfr. Slo mann 1971), var det tidligere registrert en terrassekant (fig. 

GRAS 
SKOG URTER KORN 

ca.650-800 e.Kr. 

ca.300 e.Kr. 

ca. 1500 f.Kr. 

Fig. 8. Jordbruk i Slidreåsen (midtlia) ca. 1500 f.Kr. -7/800 e.Kr., som mest intensivt 
omkring 300 e.Kr. (etter Høeg 1974). 
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7). Under en mindre registrering sommeren 1986 ble det observert tre til, og 
tilsammen utgjør de et drøye 5 mål stort område med smale langstrakte åkerflater. 

Allerede før 14C-dateringer kan stadfeste det, er det flere ting som tyder på at 
denne åkerflaten bør ha en betydelig alder: 

l. Tre gravrøyser ligger på terrassen. 
2. En bruksgrense fra nyere tid går på skrå tvers over søndre del av åkerflaten. 

Foreløpig er det bare det åkerstykket som viser klare spor av dyrkning, men det er 
planlagt videre undersøkelser i området. Men bortsett fra spor av husmannsplasser 
og nyere engmark, representerer de fleste røysene jeg hittil har sett, et mer eksten
sivt jordbruk. 

Ca. 500 m ØSØ for gravgruppen i Bråtahagen, ligger ytterligere en liten gruppe 
gravrøyser. På den ene av disse gravrøysene står den berømte Einangsteinen, med 
en kort runeinnskrift av eldre karakter. Mellom de to gruppene av gravrøyser ligger 
med jevne mellomrom, og nesten langs en linje, flere store, sikre gravrøyser, flere av 
dem har fotkjede. 

Pollen 
I forbindelse med kartleggingen av feltet på 1970-tallet, ble det tatt 3 pollenserier i 
Slidreåsen, 2 av dem ved støler lengre inn på åsen, samt en fra myra midt i 
hovedfeltet på Einang (Slomann 1971, Høeg 1974). 

Pollendiagrammet fra Eingang-feltet (fig. 8) viser spor av dyrking fra ca. 1500 
f.Kr. Omkring Kr.f. øker jordbrukssporene kraftig mot et maksimum omkring 300 
e.Kr. Deretter avtar aktiviteten, og omkring 7-800 e.Kr. har jordbruket opphørt. 
Ca. 1650 dukker spor av jordbruksaktivitet opp igjen, men ikke i samme omfang 
som i forhistorisk tid. 

Om vi sammenfatter de ulike kildene vi foreløpig har om bosetningen på Einang
feltet, finner vi at pollendiagrammets jordbruksmaksimum faller sammen med 
dateringen av oldsakene i gravene i Bråtahagen og runesteinsinskripsjonen ved 
gravgruppen lenger ØSØ. Pollendiagrammet fra et av stølsområdene ca. l km 
ovenfor Einang-feltet viser at samtidig med oppgangen av jordbruket i Einang-feltet 
(dvs. omkring Kr.f.), starter en ca. 1000-årig periode med beite/slått høyere opp i 
åsen. 

Sammenfatning 

Fra ca. 1500 f.Kr. til7-800 e.Kr. har det vært et kontinuerlig jordbruk i øvre dalside i 
Vestre Slidre, ca. l km ovenfor den historiske bebyggelsen. Fram til Kr.f. kan det 
svakere innslaget av dyrkningsspor forklares med en ekstensiv dyrkningsfase repre
sentert ved utbredelsen av røysene. Skålgropsteinene innenfor «rØysområdet» bør 
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kunne tolkes som en slags markering av dette ressursområdet. Utover pollendia
grammet (og muligens skålgropsteinene) finnes det ingen daterende funn fra denne 
perioden fram til Kr.f. Den intensivering av jordbruket som skjer mellom 200-400 
e.Kr., kan enten bero på kortere flyttinger rundt myra eller en fast åker like ved. 
Avviklingen av jordbruket (ca. 400-7/800 e.Kr.) kan også ha skjedd på to måter: 
Enten en gradvis fraflytting fra den øvre dalsida ned til dalbunnen ved fjorden, eller 
en flytting bort fra myra, men fortsatt jordbruk oppe i dalsida. 

Nede i dalbunnen finnes større eller mindre grupper av graver med jevne mellom
rom. De fleste ligger nesten nede ved vannet, men et par også like ved de nåværende 
gårdstunene. Gjenstandsmaterialet herfra har sitt tyngdepunkt i yngre jernalder, 
men et par av gravminnene kan dateres tilbake til400-tallet e.Kr. 

Vi står altså overfor samme tosidige tolkning av bosetningens utbredelse i eldre 
jernalder her i Slidre-Einang-området som i Fevang-grenda. Sannsynligvis har det 
skjedd en forskyvning av bosetningen fra øvre dalside ned til dalbunnen, men vi kan 
ikke utelukke på nåværende stadium at det kan ha vært bosetning både oppe i 
dalsiden og nede ved fjorden samtidig. 

Eksemplet fra Slidre-Einang viser i alle fall med full tydelighet at det har foregått 
en betydelig omstrukturering av bosetningen i løpet av jernalder. I en slik dalside har 
man ofte hevdet at man skulle finne et låst og kontinuerlig mønster for tunenes og 
innmarkens plassering. Ut fra kultursporene i Slidre-åsen er det berettiget å spørre 
om bildet er så statisk? 

Avslutning 

De to lokalitetene ved Fevang i Vestfold og Einang i Valdres har gitt viktige bidrag 
til forståelsen av den agrare bosetningen på Østlandet i perioden 1500 f.Kr. -500 
e.Kr. 

En oppsummering av resultatene fra undersøkelsen av de to lokalitetene gir 
følgende: 

Lokalitetene viser en forholdsvis ekstensiv dyrkningsform gjennom førromersk 
jernalder og inn i romertid, på vei mot en mer intensiv form. Den varierende graden 
av steinrydding tyder på dette. Den agrare bosetningen i eldre jernalders siste del 
befinner seg sannsynligvis på et overgangsstadium mellom mobil og fast bosetning. 

Bruken - og organiseringen av området endres sannsynligvis suksessivt, men 
radikalt omkring midten av første årtusen e.Kr., både m.h. t. dyrkningsform, valg av 
jordsmonn og boplasslokalisering. 

Det er ingen tegn til en egentlig «gårdskjerne» som kan følges oppover i tid, 
verken i Einang eller Fevang. Derimot ser det ut til at området er etablert, allerede i 
tidlig bronsealder (jfr. kontinuerlig jordbruk i pollen diagrammene), og muligens er 
en «eiendoms-» eller heller «bruksrett» til området markert med skålgropsteiner 
(Einang) og graver (Fe vang). 
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Disse (ressurs) områdene må ha hatt et overordnet navn -på samme måte som de 
enkelte boplassenhetene innenfor området. Men navnet kan vel også tenkes å være 
mer knyttet til den sosiale enheten som bruker området, enn til området som sådan. 
(Dette vil være særlig naturlig i forbindelse med et ekstremt ekstensivt, mobilt 
jordbruk- kanskje representert som «jordbruksforsØk» ca. 4600 og 3600-3400 før 
nåtid (BP) i to av pollendiagrammene fra P evang-området?) 

Materialet er foreløpig spinkelt, og en kan regne med at variasjoner i både tid og 
rom vil øke etter hvert som flere regioner trekkes inn i undersøkelsen. 

Fra P evang-området vet vi at det er store lokale variasjoner innenfor et avgrenset 
område (mindre enn 4 km i utstrekning). Det kontinuerlige jordbruket starter 
mellom eldre bronsealder og romertid. Tyngdepunktet (3 av 5 lokaliteter) ligger i 
førromersk jernalder. 

Utfra disse resultatene er det ett hovedspørsmål som trenger seg på: 
Er det fruktbart å trekke begrep som «gårdskjerne» og «modergård» tilbake til 

eldre jernalder, når driftsform, territoriell og sannsynligvis også sosial organisasjon 
er så vesensforskjellig fra forholdene omkring den historiske gården? 

Summary 
Clearance cairn fields and burial cairns - traces of Early Iron Age settlement in 
Eastern Norway 

In Norway clearance cairns have been considered to be an uncertain type of ancient 
monument. It has been argued that they may represent meadow clearance in the 
19th century or other early modern activites. Nevertheless they have been recorded 
as ancient monuments in cases when it has been considered that they may include 
burial cairns. During the earl y 1980s, however, it has become increasingly clear that 
many of these cairn fields represent prehistoric cultivation. The morphology and 
location of cairns is used to distinguish between burial cairns and clearance cairns. 

Two areas with clearance cairn fields, Hørdalen/Fevang in Vestfold and Einang in 
Valdres, are analysed by means of ground surveys, radiocarbon datings and pollen 
analyses. The cultivation can be dated roughly to the period 800 BC to AD 500. The 
cairn fields represent an extensive form of cultivation which became gradually 
intensfied towards the Roman Iron Age. The use of the are as can be shown already 
in the Bronze Age. The spatia! organization of these Early Iron Age settlements 
differs from the established view of Iron Age farms in Norway. Taking into conside
ration the differences in farming systems, in territorial organization and in social 
organization between this type of farming and the historical farms the author asks 
whether terms like «farm core» and «mother farm» can be used in connection with 
Early Iron Age agrarian organization. 
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Harald Jacobsen 

Flyarkeologisk rekognosering 
på Ringerike 

Hva er flyarkeologi? 

Flyarkeologi er den formen for arkeologi der en gjør bruk av luftfartøy til rekogno
sering av fornminner. I dag utføres flyarkeologi stort sett med fly eller helikopter. Til 
en viss grad er bruk av satellittbilder også kommet inn i flyarkeologien. 

Bildene som tas fra fly, deles i to hovedtyper: loddfoto og skråfoto. For målerik
tige loddfoto kreves spesialfly og dyrt kamerautstyr. Bilder tatt på denne måten 
brukes bl. a. som basis for kartlegging av fornminner for det økonomiske kartverket i 
Norge og de fleste andre land (Bo berg 1984). Bildene i Norge tas vanligvis i sort/hvitt 
i en målestokk på l: 16 000. Bildene overlapper hverandre og kan studeres tredimen
sjonalt med stereoskop. 

Loddbildene er fordelaktige ved at de er måleriktige, dekker store landskapsom
råder og gir muligheten for tredimensjonalt studium. De er imidlertid ikke spesielt 
godt egnet til å finne ukjente fornminner. Årsaken til dette er stor flyhøyde og at 
områdene bare blir fotografert en gang. 

Skrå bilder har andre fordeler. En kan fotografere motiver fra ulike vinkeler, 
høyder og med ulike belysningsforhold. Dersom en sørger for å få med fastpunkter i 
landskapet på bildene, kan en i dag beregne avstander på skråbilder enten manuelt 
eller med dataprogram (Scollar 1975:52ff). 

En annen viktig fordel ved skråbildefotografering er økonomi. Skråbildefotogra
fering kan en i stor grad utføre selv fra småfly uten for store økonomiske utgifter. 
Det er imidlertid en forutsetning knyttet til denne formen for arkeologi- en bør ikke 
være redd for å fly! 

I denne artikkelen vil det i fortsettelsen bare bli gjort rede for teknikker og bruk av 
skråbilder ved flyarkeologi. 

Hvorfor ta skråbilder fra fly? 

Skråbilder brukes hovedsakelig til to formål: 

l. Skaffe til veie ny informasjon om kjente fornminner. 
2. Finne ukjente fornminner ved enten å utnytte fargeforskjeller, temperatur og 

fuktighet i jordsmonnet, snø på bakken eller ved å kartlegge vekst- og/eller 
fargeforskjeller i vegetasjon. 
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I forbindelse med de flyfotografiske undersøkelsene av Ringerike og Hole kommu
ner i Buskerud er det hovedsakelig punkt 2 som har stått i fokus. 

Hva en kan se ved skråbildefotografering 

Flyarkeologiens historie begynte nesten samtidig med flygningens historie. De 
metodene som ble utviklet i flyarkeologiens barndom, har nesten vært uforandret 
fram til i dag. Pioneren i utviklingen av disse metodene var særlig O.G.S. Crawford 
(Deuel1969:38ff). De mest kjente undersøkelsene ble utført i Wessex i 1920-årene 
(Crawford and Keiller 1928). 

Senere utvikling har i stor grad bestått i bedre kamerautstyr og nye film typer som 
infrarød film. I de senere år er også video blitt et nyttig hjelpemiddel i bildeanalysen. 

Så tidlig som i 1586 får vi den første beskrivelsen av hvordan en kunne se 
bortdyrkede veger i kornåkrer. Det er engelskmannen William Cambden som sier at 
«der veiene går, er kornet tynnere». På engelsk kalles dette fenomenet «crop
marks». På norsk er begrepet «vegetasjonsmerke» foreslått brukt (Haavaldsen 
1983:37). I denne artikkelen vil jeg benytte «vegetasjonsspor». 

Vegetasjonsspor dannes etter to hovedprinsipper: 
l. Negative vegetasjonsspor oppstår ved at vegetasjonen- særlig korn- er tynnere 

fordi den vokser over et kulturspor med mye stein som f.eks. en steinpakning, mur 
eller sammenpressede materialer. Avhengig av når en fotograferer objektet i vekst
sesongen vil det tegne seg som høyde- eller fargeforskjeller i vegetasjonen. Særlig er 
det lett å se forskjell mot slutten av vekstsesongen. Da får en ofte en kombinasjon av 
vekst- og fargeforskjeller. 

2. Positive vegetasjonsspor dannes ved at jordsmonnet er dypere i ett område enn 
i omgivelsene. Dette kan skyldes grøfter og nedgravninger av forskjellige slag eller 
akkumulert jord som f.eks. åkerreiner. Der jordsmonnet er dypere, vokser vegeta
sjonen høyere. Særlig i tørre somrer slår slike vekstforskjeller kraftig ut og høydedif
feransen kan bli flere dm. 

Den andre store gruppen fenomener en kan observere ved flyarkeologi, er jord
spor- eller «soilmarks» som er den engelske betegnelsen. 

Jordsporene oppstår på følgende måter: 
l. Jordspor kan oppstå på pløyd eller harvet mark ved at det i jorda finnes 

konstruksjoner som påvirker fuktigheten på overflaten. Et tynt jordsmonn over en 
tildekket mur vil tørke fortere etter et regnskyll enn områdene rundt. Slike jordspor 
kan ofte bare være synlig i en svært kort tid, men gir da usedvanlig gode utslag. I 
Frankrike er denne teknikken brukt med svært gode resultater (Agache 1964, 1978). 
Der det finnes nedgravninger som binder fuktighet, kan disse tegne seg på overflaten 
som mørke flekker. 

2. Jordspor kan også oppstå ved at det har blitt gravd en grøft ned i sand jord. Etter 
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hvert som_ området blir pløyd og grøfta over tid fylles med matjord, vil grøfta 
tegne seg som en mørk stripe i et lysere område. 

3. Den siste type jordspor kalles snøspor. Dette oppstår særlig etter de første 
snøfallene seinhøstes. Når snøen begynner å tine, blir den liggende lenger over 
konstruksjoner nede i bakken. 

Den tredje og siste gruppen med spor en kan se fra fly, er skyggespor. På engelsk 
er disse kjent som «shadowmarks». 

Slike spor er som regel også synlige fra bakken, men kan ut fra størrelse og form 
være vanskelig å overblikke. Ved å utnytte lav solvinkel kan en få fram forsenknin
ger og nedgravninger i bakken på en svært effektfull måte. 

Skygge bilder har vært brukt med gode resultater i England (Wilson 1982: 13ff) ved 
dokumentasjon av bl.a. hillforts. 

Flyarkeologii!Vorge 

Flyarkeologiens historie går tilbake til begynnelsen av vårt århundre i de fleste andre 
deler av verden. I Norge kom arbeidet i gang svært sent. Først på midten av 1970-
tallet ble de første undersøkelser utført (Haavaldsen 1977, 1983) i søndre Vestfold av 
Per Haavaldsen. Dessverre er bare en av de mange fornminnelokalitetene Haavald
sen fant, hittil publisert. Hans undersøkelser viste imidlertid klart at det også i Norge 
var mulig å oppnå gode resultater med de kjente metodene. 

Foruten undersøkelsene i søndre Vestfold er det i de senere år utført flyarkeologi i 
forbindelse med større arealplaner og forskningsprosjekter i Øst-Norge. Ingen 
resultater er foreløpig publisert fra disse undersøkelsene. 

Ringerike- et velegnet område for flyarkeologi 

Ringerike og Hole kommuner (heretter omtalt som Ringerike) ligger i Buskerud. 
Totalt består undersøkelsesområdet av 1750,6 km2

. Av dette er 1289 km2 i dag 
utmark, vatn eller arealer med vegetasjon som ikke er egnet for flyarkeologi. I 
sørenden av området ligger Tyrifjorden på 63 m.o.h. Nord for Tyrifjorden er det et 
småkupert slettelandskap som strekker seg nesten opp til Randsfjorden på 134 
m.o.h. Øst for Tyrifjorden ligger skogsområdene Krokskogen og Nordmarka, et 
platå 400 til700 m.o.h. 10 km nord for Tyrifjorden ligger Hønefoss. Fra området vest 
for Hønefoss går det ut to dalganger: Soknedalen mot vest og Ådalen mot nordvest. 
Soknedalen er ca. 35 km lang, Ådalen ca. 50 km. Mellom dalgangene er det skogs
og fjellområder som går opp i en høyde av over 1100 meter. 

Jordsmonnet på Ringerike kan deles i tre hovedtyper: brunjord, leirjord og 
podsol. De nåværende jordbruksområdene består i stor grad av brun jord og leirjord. 
Utbredelsen av leirjord følger i store trekk marin grense. Denne grensen varierer 
mellom 190 og202 m.o.h. pH-verdien i leirjorda på Ringerike ligger nesten like høyt 
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D PODSOL 

IIJ]] LEIRJORDSMONN 

~ BRUNJORD MED HØY BASEMETNINGSGRAD 
O 5 1 O 15 20km 

Fig. l. Jordsmonnkart over Ringerike. Inndelingen viser den dominerende jordarten 
(?50 %) i de ulike områdene. Rutenett for Økonomisk kartverk inntegnet. 
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som i brunjordsområdene. Særlig er dette tilfelle der berggrunnen består av kambro
silur. Brunjordsområdene har vanligvis en pH-verdi på 6,0. Enkelte steder er den 
over 7 ,0. Brun jord finnes stort sett i de arealene som har autoktont forvitringsmate
riale, spesielt i deler av slettelandskapet nord for Tyrifjorden. Den er også dominer
ende på Østsiden av Tyrifjorden (fig. 1). 

I hele undersøkelsesområdet er jordbruk nå synonymt med korndyrking og 
mindre innslag av frukt-/grønnsakdyrking. 

Ut fra de topografiske og jordsmonnmessige forhold pekte Ringerike seg ut som 
et ideelt område for en systematisk flyarkeologisk undersøkelse. 

Målsetting og metode for flyarkeologisk undersøkelse på Ringerike 

De flyfotografiske undersøkelsene på Ringerike ble påbegynt i forbindelse med 
avhandling til magistergraden i nordisk arkeologi (Jacobsen 1984:25ff). Flygningene 
ble utført i 1980, 1982 og 1983. Senere er det foretatt nye flygninger i 1986, 1987 og 
1988. 

Målsettingen med undersøkelsen har vært todelt: 

- se om teknikken er egnet til bruk i Øst-Norge. 
- påvise bosetningsområder og gravminner fra jernalder. 

Metodisk ble undersøkelsen lagt opp som en sampleundersøkelse. Med utgangs
punkt i de kjente og kartfestede gravfunn og gravminner fra jernalderen (fig. 2) ble 
området delt inn i fire grupper: 

Tabell l. Inndelingen av undersøkelsesområdet med utgangspunkt i gravfunn og 
gravminner fra jernalderen 

Gruppe l: ingen gravfunn og gravminner fra jernalder 
Gruppe 2: 1-09 » » » » » 

Gruppe 3:10-19 » » » » » 

Gruppe 4: ;::: 20 » » » » » 

Ideelt sett burde hele det dyrkede arealet (330 km2
) vært systematisk fotografert. Ut 

fra økonomiske årsaker var ikke dette mulig. Grensen for arealet som kunne dekkes 
systematisk, ble satt til 30 km2

. Alle km2-ruter ble så gitt en siffer kode, og det 
endelige utvalget ble gjort fra en tabell med tilfeldige tall. 

For å få en statistisk riktig fordeling mellom de ulike gruppene ble de 30 km2 

fordelt slik at 21 km2 kom i gruppe l, 5 km2 i gruppe 2, 3 km2 i gruppe 3 og l km2 i 
gruppe 4. 

Før feltundersøkelsen ble satt i verk ble det forsøkt å få oversikt over nyere tids 
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inngrep i de utvalgte arealene. Områder med bakkeplanering og andre større 
arronderinger av landskapet ble så langt det lot seg gjøre lagt inn på kart ved hjelp av 
data fra landbrukskontorene i de to kommunene. Eldre kart over området ble 
gjennomgått og kopiert i Statens kartverk, Jordskifteverkets kartarkiv og Riksarki
vet i Oslo for å få oversikt over hvor den eldre bebyggelsen var lokalisert og andre 
inngrep i terrenget. 

Systematisk kunnskap om disse forholdene er svært viktig både for å kunne velge 
riktige områder for flygning, og i stor grad ved tolkningen av bildene. På bildene får 
en ikke bare fram de data en primært er interessert i, men alle inngrep menneskene 
har foretatt i et område helt fram til i dag. 

Den vanskeligste delen av flyarkeologien er derfor å kunne foreta en riktig 
tolkning av det en ser på bildene. Tolkningsprosessen er full av feilkilder (Wilson 
1975:59) og kan neppe fullt ut læres fra noen lærebok. Foruten gjennomgang av 
eldre kart er det helt nødvendig å ta kontakt med brukere og grunneiere og spørre 
dem om de kan forklare fenomenene en ser på bildene. Størstedelen av observasjo
nene gjort på Ringerike er strøket etter slike studier og samtaler med grunneier/ 
bruker. Vanlige feilkilder er sirkler som oppstår ved bruk av vanningsanlegg, 
dreneringsgrøfter, områder for lagring/påfylling av kunstgjødsel, pelsdyrfarmer og 
spor etter bebyggelse fra nyere tid. 

Flyteknikk og utstyr 

Flygningene ble utført etter et fast program. Alle km2-rutene ble først flydd over i en 
stor sirkel i en høyde av 500 m. I de første sesongene ble det tatt bilder både av det en 
kunne observere under flygningene og på steder der en ikke gjorde visuelle observa
sjoner. Det siste ble etter hvert redusert på grunn av økonomiske årsaker, samt at 
arbeidsmengden ved kopiering og forstørring av bildene ble svært stor. 

På de stedene det ble gjort visuelle observasjoner, ble flyhøyden redusert til ca. 
300 meter for å få detalj bilder. I forbindelse med tolkningsarbeidet etter første 
flyrunde ble det klart at det var særlig viktig at bildene inneholdt gode referanse
punkter i landskapet som veier, hus og vann. Uten slike fastpunkter er det for det 
første vanskelig å vite hva en har fotografert samtidig som det blir umulig å kartfeste 
lokaliteten nøyaktig. Et bilde bør minst inneholde tre punkter som kan brukes som 
målepunkter. 

Utstyret som ble brukt, var speilreflekskamera av ulike typer med zoomobjektiv. 
For å unngå at bildene ble uskarpe, ble avstandsinnstillingen på objektivet tapet fast 
på uendelig. Ved de fleste flygningene ble det både fotografert med sort/hvitt 
negativfilm og slides. Filmtypene som ble brukt varierte etter lysforhold og årstid. I 
sesongene 1980 og 1982 ble det også foretatt fotografering med infrarød film både i 
farger og sort/hvitt i forbindelse med søking etter jordspor. Resultatene av disse 
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Fig. 3. Områder der det er påvist lokaliteter fra jernalder ved flyarkeologi. Rutenett for 
Økonomisk kartverk er inntegnet. 
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forsøkene viste seg imidlertid å bidra med svært lite nytt i forhold til tradisjonelle 
bilder i farge og sort/hvitt. 

Det viste seg derimot viktig å utføre dokumentasjonen både i farge og sort/hvitt. 
Særlig var dette viktig ved fotografering under modningen av kornet. Fargeforskjel
ler som da oppstod, ga et verdifullt supplement til sort/hvitt-bildene. 

I 1980 ble det gjort notater om de ulike lokalitetene under flygning. Fra 1982 ble 
det gjort bruk av en liten båndopptager til å beskrive de ulike lokalitetene. Dette 
førte både til bedre beskrivelser og mer tid til observasjoner. 

Forholdet mellom antall flygninger, nedbørsmengde og resultat 

I alt er det påvist 17 lokaliteter som med rimelig sikkerhet kan dateres til jernalder. 
Tre av de påviste lokalitetene er prøve undersøkt med gode resultater. 

Et viktig forhold som i stor grad påvirket resultatet av de flyarkeologiske undersø
kelsene på Ringerike, var nedbørsmengden i vekstsesongen mai-september. Nor
malt ligger nedbørsmengden for slettelandskapet nord for Tyrifjorden på ca. 295 
mm. I Ådalen og Soknedalen er nedbørsmengden normalt noe høyere, henholdsvis 
340 og 345 mm (Jacobsen 1984:69). Det viste seg at jevn nedbørsmengde i stor grad 
reduserer muligheten for å påvise vegetasjonsspor. Både korn og oljevekster får da 
en stabil vekstutvikling som umuliggjør sikre observasjoner. 

Men også kortere intervaller med mye nedbør påvirker i stor grad muligheten for 
observasjoner. 

Tabell2. Forholdet mellom antall flygninger, nedbør og antall observasjoner i under
søkelsesperioden 

År Antall flygninger N edbørsmengde Antall observasjoner 

1980 7 336 2 
1982 4 292 12 
1983 4 283 15 
1986 2 266 14 
1987 l 359 7 
1988 l 403 2 

Vegetasjonstyper og jordsmonn i forhold til antall observasjoner 

Det er ikke foretatt en nøyaktig registrering og kartering av forholdet mellom 
jordsmonn og vegetasjonsspor på de registrerte lokalitetene. Ved besøk og prøve
gravninger er det likevel forsøkt å gjøre en vurdering av jordsmonntypen. 

De fleste lokalitetene ligger i brunjordsområder. Ingen lokaliteter er registrert på 
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Fig. 4. Halvdanshaugen på Stein, Hole kommune, er Ringerikes mest monumentale 
gravminne, 52 meter i diameter og nærmere 5 meter høy. Ifølge Snorres kongesagaer 
skal hodet til Halvdan Svarte være gravlagt her. Vanligvis får en inntrykk av at haugen 
ligger sentralt inne i et åkerområde. Fly bildet viser derimot at haugen ligger knyttet til 
et lite elvesystem som er i ferd med å vokse igjen. Avstanden til Steinsfjorden er bare 
100 meter. 

Det er ikke observert jord- eller vegetasjonsspor i tilknytning til haugen. Lokaliteten 
ligger på lei1jord. 

leirjord. Brunjordslokalitetene ligger ikke på autoktont materiale, men hovedsake
lig på fluviale avsetninger på overgangen mot leirjord. Lokalitetene Veien og 
Rustillrud er gode eksempler på dette. 

Årsaken til at en ikke finner jord- eller vegetasjonsspor i områder med brun jord 
med autoktont materiale, er trolig at en ikke får noen endring av vekstforholdene 
ved gravearbeid i så homogene jord profiler. Det eneste en kan forvente utslag på er 
negative vege tas jonsspor. 

pH-verdien i brunjord og leirjord er så jevn i området at den ikke ser ut til å 
influere på vegetasjonsspor. 
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5 eksen1pler 

På de følgende sidene er det gjengitt foto og tolkninger av 5lokaliteter som er påvist i 
undersøkelsesområdet. I uttegningene er kun sikre observasjoner som er sett på 
flere bilder av samme lokalitet tatt med. Enkelte av sporene kan på det publiserte 
fotoet være utydelige, men formasjonen er da sikkert påvist på et annet bilde. 

Vurdering av resultatene 

Flyarkeologi som metode til kartlegging av ikke synlige fornminner i dyrket mark på 
Østlandet synes å være god. Resultatene fra undersøkelsene på Ringerike i 6 år fra 
1980 til1988 viser at det både er mulig å finne bosetningsområder fra jernalder og 
gravminner ved hjelp av metoden. 

På tilsvarende måte som en har erfart i bl.a. England (Riley 1980a, b), ser en at 
klima og jordsmonn har stor innflytelse på observasjonene. Fuktig klima i vekstse
songen gir dårlig utslag- tørt klima gir godt utslag. På Ringerike har hittil podsol
profiler og leir jordsmonn ikke gitt utslag på positive vegetasjonsspor. Resultatene 
har også gjennomgående vært dårligere for jordspor enn for vegetasjonsspor. Årsa
ken til dette kan være at det er utført færre flygninger på pløyd/harvet mark enn på 
vegetasjon. På Ringerike har det ikke vært mulig å måle forskjell i utslag mellom 
ulike kornslag. Oljevekster har ikke gitt utslag. Forklaringen er trolig at det har vært 
store områder med legd i disse åkrene på observasjonstidspunktet. 

En rekke av lokalitetene på Ringerike har bare vært synlig i en vekstsesong. På 
flere lokaliteter har det også over tid vært variasjon på hva som har vært synlig. Disse 
forholdene understreker behovet for systematiske observasjoner over lengre tid. 

Særlig for Østlandet vil flyfotografering i årene framover kunne bli et verdifullt 
supplement til tradisjonelle registreringsmetoder i kartleggingen av ikke synlige 
forminner i dyrket mark. 
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Fig. Sa, b. Rustillrudjordet ligger på gården Nærstad, Ringerike kommune. Navnet 
Rustillrud er kun knyttet til dette jordet. Gårdsnavnet (?) er ikke kjent fra skriftlige 
kilder fra middelalder eller nyere tid. 

Lokaliteten ligger på overgangen mellom et leirjordsområde - området med legd, 
og en fluvialavsetning med brunjord. Vegetasjonsspor er kun observert i brunjord
sområdet. Lokaliteten har vært synlig i 1982, 1983, 1986 og 1987 med bygg og havre 
som vegetasjon. 
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På bildet kan en se en hel hustuft med buede vegger, swnt en tuft som er avskåret av 
Rv. 35, Hønefoss-Jevnaker. I tillegg er det tre ringer, to av disse er åpne og kan være 
rundhus. Den tredje ringen er sannsynligvis fotgrøften rundt et gravminne. 

De små forhøyningene i åkeren er koke-/avfallsgroper. Når jordet er pløyd, kan en 
påvise flere av disse gropene som kull-l koksteinsansamlinger. De andre formasjonene 
er ikke tolket. Lokaliteten er ikke arkeologisk undersøkt. 
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Fig. 6a, b. Sørum ligger i Hole kommune. Lokaliteten består av fotgrøfter rundt 
gravminner. Ringene var kun synlige ved overflygning 30.07.1986. Stedet ligger på 
morenemateriale med brunjord. Gravfeltet er større enn noen bevarte gravfelt i Hole 
kommune. På gården er det funnet ett bronsebeslag fra 7. årh. (C 13127). Funnstedet 
for gjenstanden er ukjent. Presten Niels Wiel skrev i 1742 en topografisk beskrivelse 
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over Ringerike (Wiell802), der han gir en svært utførlig og korrekt beskrivelse av 
kjente og fjernede fornminner. For Sørum er det ikke nevnt at det finnes gravhauger. 
Haugene kan derfor være fjernet lenge fØr 1742. 

Lokaliteten er ikke arkeologisk undersøkt. 
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Fig. 7a, b. Veien l. Veienområdet er det stedet der det er observert flest vegetasjons
spor. I dette området ligger det bevart et gravfelt med litt over l 00 hauger. På et kart 
laget i 1847 er det inntegnet 150 hauger. I 1870 og 1875 foretok Oluf Rygh store 
undersøkelser på feltet (Rygh 1870, 1875). Gravfunnene på feltet viser kontinuitet fra 
sen førromersk jernalder til vikingtid. To av områdene med vegetasjonsspor på dette 
bildet er undersøkt. På jordet nederst til venstre - to forhøyninger - ble det funnet 
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ildsteder fra tidlig middelalder. På jordet til venstre ble det funnet kokegroper og 
avfalls groper med ubrente bein og bl. a. beinkamfragmenter fra vikingtid. Den store 
ringen midt på bildet er fotgrøften rundt en utpløyd gravhaug. Den største kjente 
gravhaugen på Veienfeltet- Jomfruhaugen- skal ha ligget midt på tunet midt på 
bildet. Det er ikke spor å se etter denne haugen som ble fjernet på 1700-tallet. 

Lokaliteten har vært synlig ved overflygninger i 1982, 1983 og 1986. 
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Fig. Ba, b. Veien 2. Gravfeltet på Veien er delt i to av et mindre jorde som ble 
oppdyrket på tidlig 1800-tall i forbindelse med at stedet ble tatt i bruk som ekserser
plass. 

Vegetasjonssporene er fotgrøfter etter gravhauger som viser at feltet opprinnelig har 
vært sammenhengende. En av ringene er undersøkt, og det ble funnet en branngrav fra 
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eldre romertid. Under haugen lå det en rund plattform av brent leire med en diameter 
på 2,3 meter. Plattformen var i overflaten delvis skadet av moderne pløying. På bildet 
er plattformen synlig som en forhøyning inne i en av ringene. 

Lokaliteten har vært synlig ved alle overflygninger med vegetasjonsdekke. 
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Fig. 9a, b. Veien 3. På vestsiden av Veiengravfeltet ligger det en stor samling vegeta
sjonsspor som tegner seg som linjer og runde forhøyninger. De fleste runde forhøynin
gene er kokegroper, i venstre kant av bildet danner en rekke forhøyninger mønster 
som kan indikere at de er stolper i hus. Boplassområdet ligger på en fluvialavsetning 
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med brunjord omgitt av leirjord. De to mørke flekkene i åkeren rett vest for huset er de 
gamle brønnene til Bråten. 

I skyggen på jordet midt på bildet, kan en se ringene som på fig. 8 er vist fra øst. 
Deler av lokaliteten har vært synlig ved alle ove1jlygninger med vegetasjonsdekke. 
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Fig. l O. Sætrang. Sætrang er en av de best kjente lokalitetene fra norsk romertid. Den 
kjente kammergraven (Slomann 1959) fra yngre romertid lå i en stor gravhaug ca. 200 
m utenfor bildekanten. Haugen ble utgravd i 1834. 

Det foreligger opplysninger om at det skal ha vært et stort gravfelt på gården på 
1700-tallet (Nicolaysen 1862-66:146f). I dag er kun en gravhaug kjent på gården, den 
ligger på åkerholmen i nedre høyre bildekant. 

Vegetasjonssporene på bildet er vanskelig å tolke -spesiell er formasjonen til venstre 
for åkerholmen midt på bildet. Den mørke linjen i bildets venstre kant er en vannled
ning. 

Lokaliteten var synlig ved overflygninger i 1984 og 1986. 
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Summa ry 
Aerial Archaeology Employed for Reconnoitring in Ringerike 

In aerial archaeology, aircraft are employed in the search for and study of ancient 
monuments. Two principal techniques are used: vertical photography and oblique 
photography. The present article discusses the use of oblique photography during an 
investigation of the Ringerike region, about 50 km west of Oslo. 

Oblique photography can provide new information about known ancient monu
ments, but the technique is at least as important in finding hitherto unknown 
monuments: differences in colour, temperatures, humidity of the soil and snow on 
the surface are utilised, and increases and/or differences in colour in the vegetation 
may be mapped. 

The various ways in which such traces are formed are well documented in the 
internationalliterature; valuable references and illustrations are found in Christlein 
and Braasch (1982) and in D.R. Wilson (1982). 

Aerial archaeology has been in common use in a number of countries for many 
years (Deuel1971), but in Norway this is a relatively new technique. The first such 
investigations were carried out he re during the 1970s. The y were successful. 

The Ringerike investigations were carried out during the period 1980-88. They 
were intended to test this method over a longish period, and to attempt to detect Iron 
Age settlement areas and burials. 

The area to be investigated was divided in to different zones, bas ed on the num ber 
of known burials in each (fig. 2). 30 km2 were investigated from the air in the years 
1980, 1982, 1983, 1986, 1987 and 1988. 17localities were found (fig. 3). It appeared 
that the num ber of localities found in this way was greatly dependent on the amount 
of precipitation; few localities were found during seasons with high precipitation. 
Moreover, the re was el ose correspondence between the nature of the soil and the 
discovery of positive traces of vegetation. In Ringerike such traces were found only 
in brown earth areas with fluvial deposits and in moraines. 3 of the localities found 
have been subjected to partial archaeological investigation- they yielded traces of 
Iron Age habitation and burials. 

The photographs and illustrations (figs. 5-10) show some examples from the 
localities wich gave the best results. The experience gained in Ringerike is valuable, 
and the results are good. Aerial archaeology should in the future be employed in 
Norway as a valuable supplement to traditional methods of recording. 

Litteratur 

Agache, R. 1964: Archeologie aerienne de la Somme. Societe de Prehistoire du Nord, Amiens. 
Agache, R. 1978: La Sonune pni-romaine et rmnaine. Amiens. 
Boberg, A. 1984: Flygbilder från landmateriet. Flygarkeologi, ss. 78-94. Malmo. 
Crawford, O. G. S. and Keiller, A. 1928: Wessex from the Air. Oxford. 

89 



Christlein, R. und Braasch, O. 1982: Das Unterirdische Bayern. 7000 Jahre Geschichte und 
Archiiologie im Luftbild. Stuttgart. 

Deuel, L. 1971: Flights info Yesterday: The Story of Aerial Archaeology. Bungay. 
Haavaldsen, P. 1977: Arkeologi fra luften. Nicolay nr. 24, ss. 10-11. Oslo. 
Haavaldsen, P: 1983: Virik, et gårdsanlegg fra eldre jernalder på Østlandet. Nicolay nr. 41, ss. 

37-45. Oslo. 
Jacobsen, H. 1984: Et spørsmål om balanse? Næringsgrunnlag og bosetning på Ringerike i 

jernalderen. Avhandling til magistergraden i nordisk arkeologi. Universitetet i Oslo. 
(upubl.) 

Nicolaysen, N. 1862-66: Norske fornlevninger. Kristiania. 
Rilay, D.N. 1980a: Early Landscape from the Air: Studies of Crop marks in South Yorkshire 

and North Nottinghamshire. Sheffield. 
Rilay, D.N. 1980b: Factors in the development of crop marks. Aerial Archaeology no. 41979, 

ss. 28-32. London. 
Rygh, O. 1870: Indberetning om undersøkelser paa gravpladsen ved Broten og Veien paa 

Ringerike. Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring, Aarsberetning 1870, ss. 
96-133. Kristiania. 

Rygh, O. 1875: Fortsatte udgravninger paa gravpladsen ved Broten og Veien paa Ringerike. 
Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring, Aarsberetning 1875, ss. 193-202. 
Kristiania. 

Scollar, I. 1975: Transformation of extreme oblique aerial photographs to maps or plans by 
conventional means or by computer. Aerial Reconnaissance for Archaeology, ss. 52-58. 
London. 

Slomann, W. 1959: Sætrangfunnet. Norske oldfunn IX. Oslo. 
Wiel, N. 1802: Beskrivelse over Ringerike og Hallingdalens Fogderi. Topographisk Journal 

for Norge, hefte XXX, ss. 110-192. Christiania. 
Wilson, D.R. 1975: Some pitfalls in the interpretation of air photographs. ID.R. Wilson (ed). 

Aerial Reconnaissance for Archaeology, s. 59-69. London. 
Wilson, D.R. 1982: Air Photo Interpretationfor Archaeologists. New York. 

Takk til: 
Ringerike kommune som bidrog med midler til å finansiere den første delen av undersøkelsen. 
Ringerike fly klubb som stilte fly ril rådighet. 
Flygerne Bjørn R(.llgeberg og Carl Ole Haakenstad for dyktighet, entusiasme og for at de stilte opp på både 
kort varsel og merkehge tidspunkt. 
rotoavdrdingen ved Universitetets Oldsaksamling for mange arbeidstimer med bearbeiding av et fotomate
riale som kunne vært bedre. 
Gry Wiisc Horndalsveen som har tegnet alle illustrasjonene. 
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Inger Marie Holm-Olsen 

O.M. Nicolaissens utgravninger 
og nordnorsk gravskikk i jernalderen 

Innledning 

Tromsø Museum ble grunnlagt i 1872. De første bestyrerne ved «Den Historisk
Antikvariske Avdeling» var Th. Winther (1874-77), H. Horst (1877-80) og O.M. 
Nicolaissen (1880-1924). Alle tre var lærere og utførte arbeidet ved museet ved 
siden av full post i skolen. Etter Nicolaissens død i 1924, var E.S. Engelstad en kort 
tid i Tromsø (1924-25). Deretter var avdelingen uten fast personale i vel ti år, inntil 
Guttorm Gjessing ble ansatt i 1936 (Simonsen 1972). De første 50 årene av museets 
arkeologiske virksomhet, fra 1874 fram til1924, danner derfor en egen og avsluttet 
periode, først og fremst preget av Nicolaissen som var den av de tre første avdelings
bestyrerne som var tilknyttet museet lengst. 

Noe av det som særpreger denne perioden er at den arkeologiske interessen 
nesten utelukkende var rettet mot den <<norske» jernalderens graver. Dette kommer 
tydelig fram både i den systematiske registreringen av landsdelens faste fortidsmin
ner som ble foretatt i løpet av årene 1874-92, og i utgravningsvirksomheten (Holm
Olsen 1989; se også Schanche og Olsen 1985). I løpet av disse første 50 årene av 
Tromsø Museums arkeologiske virksomhet ble ca. 3500 gravhauger registrert og ca. 
870 utgravd. I de etterfølgende 65 årene er bare ca. 150 gravhauger faglig undersøkt. 

Det var selve det antikvariske innsamlingsarbeidet som Nicolaissen så på som sin 
oppgave. I 1892, da han regnet registreringen av Nord-Norge som avsluttet, konklu
derte han sin årsberetning med at «i det hele og store taget er dog vel materialet for 
en mere videnskabelig behandling af emnet skaffet tilveie og lagt tilrette.» (Nico
laissen 1892:14). Selv om han skrev en rekke mindre artikler basert på sine utgrav
ninger ( cfr. Simonsen 1983), inneholder disse lite utover det vi kan finne i hans 
kataloger og innberetninger. Det er tydelig at han tenker seg at den mer vitenskape
lige behandlingen skal foretas av andre. 

En mer omfattende bearbeiding av det nordnorske gravmaterialet kom først med 
Sjøvolds to bøker om jernalderens bosetningshistorie i Nord-Norge, The Iron Age 
Settlement of Arctic Norway I og Il (Sjøvold 1962 og 1974). For Sjøvolds bosetnings
historiske siktemål var det imidlertid viktig at funnene kunne dateres. Dermed faller 
den største delen av gravningene fra før 1924 utenfor, og Sjøvolds katalog omfatter 
bare vell40 av de ca. 870 gravene som var blitt undersøkt i denne første perioden. 

Tre magistergradsavhandlinger fra Tromsø utnytter en større del av Nicolaissens 
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materiale enn det Sjøvold inkluderer: Binns 1978, Storli 1985 og Holand 1989. Av 
disse er det særlig Holand som mer detaljert går inn på selve gravskikken i det 
geografiske området hun behandler, Troms og nordre del av Nordland. 

Når denne største delen av det utgravde gravmaterialet fra Nord-Norge har vært 
relativt lite anvendt av senere forskning, henger det nok sammen med at dokumen
tasjonen er sparsom. Mange av de undersøkte gravene var også helt uten funn og 
derfor vanskelige å datere nærmere enn til jernalderen generelt. For regionale 
bosetningshistoriske analyser har de derfor hatt begrenset verdi. Jeg skal i denne 
artikkelen se nærmere på dette materialets kildeverdi når det gjelder nordnorsk 
gravskikk i jernalderen. Som eksempel på at anvendelse av hele det utgravde 
gravmaterialet, ikke bare de daterte gravene, kan få fram nye aspekter ved gravskik
ken, skal jeg ta opp forekomsten av branngraver i Nord-Norge. 

O.M. Nicolaissens utgravninger 

Den som først og fremst satte sitt preg på de første femti årene av den arkeologiske 
virksomhet ved Tromsø Museum, var O laus Martens Nicolaissen. Han var knyttet til 
museets Historisk-Antikvariske avdeling i mer enn 40 år. Gjennom alle disse årene 
foretok han hver sommer omfattende registreringer og utgravninger i museets 
distrikt. Ved Tromsø Museum finnes det nå ingen originaldokumentasjon fra Nico
laissens gravninger, og det er vel tvilsomt om det noen gang har eksistert tegninger 
fra hans undersøkelser. Men han skrev hvert år en relativt detaljert beretning fra 
sine feltreiser. Disse beretningene ble i de første årene trykket i årboken til Forenin
gen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring og fra 1900 til og med 1923 i Tromsø 
Museums Årbok (se Simonsen 1983:55-62). Nicolaissens innberetninger er knappe 
sett med dagens Øyne, særlig når det gjelder utgravningene, og enkeltvis gir de 
kanskje ikke så mye informasjon. Men det at vi har mulighet til å følge hans arbeid 
gjennom så lang tid og ved et så stort antall gravninger, gjør det lettere å vurdere 
hans arbeidsmåte og utnytte de opplysningene som faktisk finnes i det store materia
let han brakte fram. 

Nicolaissen var født og oppvokst i Øksnes i Vesterålen og var utdannet ved 
Tromsø Seminar. Etter noen år som lærer i andre deler av Nord-Norge, kom han i 
1873 tilbake til Tromsø, året etter at Tromsø Museum var opprettet. Alt i 1875 kan vi 
se at Nicolaissen har kontakt med arkeologien. Han var da sammen med Th. 
Winther på registreringer i Vesterålen (Gjessing 1941:31-32; Winther 1875:161). 

Th. Winther var den Historisk-Antikvariske avdelings første bestyrer og var ved 
museet fra 1874 til1877 (Johansen 1978; Holm-Olsen 1989). Siden Nicolaissen var 
med Winther på feltarbeide, er det trolig at han fikk sin opplæring i arkeologisk 
feltteknikk av ham. Winthers innberetninger er noe mer utførlige enn Nicolaissens, 
og det kan derfor være av interesse først å se på hvordan Winther beskriver en av sine 
utgravninger. 
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Fig. l. Kommuner i Troms og Nordland. 

TROMS NORDLAND 

l. Kvænangen 13. Sørreisa l. Andøy 16. Ballangen 

2. Nordreisa 14. Målselv 2. Øksnes 17. Tysfjord 

3. Skjervøy 15. Bardu 3. Bø 18. Hamarøy 

4. Kåfjord 16. Dyrøy 4. Sortland 19. Steigen 

5. Storfjord 17. Tranøy 5. Hadsel 20. Bodø 

6. Lyngen 18. Salangen 6. Vågan 21. Sørfold 

7. Karlsøy 19. Gratangen 7. Vestvågøy 22. Fauske 

8. Tromsø 20. Ibestad 8. Flakstad 23. Saltdal 

9. Balsfjord 21. Harstad 9. Moskenes 24. Skjerstad 

10. Lenvik 22. Bjarkøy 10. Værøy 25. Beiarn 

11. Berg 23. Skånland 11. Røst 26. Gildeskål 

12. Torsken 24. Kvæfjord 12. Lødingen 27. Meløy 
13. Tjeldsund 28. Rødøy 
14. Evenes 29. Lurøy 
15. Narvik 30. Træna 
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Fig. 2. Antall utgravde gravhauger pr. år 1883-1923. 

Winther grov i alt 17 gravhauger i løpet av sine tre feltsesonger i Nord-Norge. 
Hans første gravninger fant sted i 1875, da undersøkte han tre hauger på gården 
Hunstad i Kvæfjord kommune i Sør-Troms. Alle haugene ble undersøkt i løpet av en 
dag, og Winther sier at arbeidet «foretoges med kun to Mand; det var midt i den 
travleste Aannetid, saa det ei var let at opdrive folk.» Han gir følgende beskrivelse 
av selve utgravningen: 

«---vi gravede ind fra nordre Kant i temmelig betydelig Bredde tversigjennem Haugen, saaledes at der 
paa hver Side kun stod et ganske smalt Segment igjen. Haugen er 0,62 m høi. Den bestod af Sten og Muld 
og laa paa Grusbund. Yderst bestod den af sten rundtom, og denne var nogenlunde regelmessig lagt; 
indenfor denne stenmur bestod den hovedsagelig af Muld, hvori no gle enkelte Stene nede pa a Bunden. Vi 
stødte strax indenfor Stenmuren nede paa Auren paa en Kulplet- baade kulblandet Jord og Trækulbiter; 
- inde i Haugens Midte var en større Kulplet. Vi gravede frem til Muren paa søndre Kant, hvor vi 
standsede med Arbeidet, og haugen igjenkastedes.» 

Den andre haugen ble utgravd på samme måte. Den tredje var mye mindre enn de to 
første, og om den sier Winther at den «utkastedes fuldstændig» (Winther 
1875:168-169). 
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Nicolaissens innberetninger følger samme mønster som Winthers, det vil si en 
beskrivelse, sogn for sogn og gård for gård, av registrerte og utgravde gravhauger. 
Alt under sitt første år i felten, i 1883, foretok han utgravning av tre gravhauger. Det 
var på Ljønes i Skjerstad kommune i Nordland. Han fulgte da samme gravningsopp
legg som Winther, en bred sjakt tvers gjennom haugen: 

«En af ovennævnte rundhauger lod jeg udgrave; den var omtrent 40 skridt i omkreds, lav, urørt og uden 
grøft. Der ble fra yderkanten gravet en gang, over 2 mtr. bred og 1,50 mtr. dyb tvers igjennom haugen, 
som bestod af grus og en mængde sten, som især laa tætt i haugens centrum. Gangen utvidedes siden, saa 
kun haugens yder kanter staar tilbage. Stenenes underlag bestod af sand og lengere nede af blaaler; der var 
intet spor af gravkammer og heller ingen ben eller oldsager.» (Nicolaissen 1883:21). 

De første årene, fram til 1892, var Nicolaissen først og fremst beskjeftiget med å 
fullføre den systematiske registreringen av Nord-Norge som Winther hadde påbe
gynt. Han foretok da forholdsvis få utgravninger hvert år. Men fra 1894 blir utgrav
ningene en hovedsak, og på det meste grov han 54 gravhauger i løpet av en feltsesong 
(fig. 2). 

Etter noen år blir gravningsberetningene kortere og mer standardiserte, og vi får 
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Fig. 3. Antall gravhauger utgravd av Nicolaissen, fordelt på dagens kommuner. 
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ikke lenger opplysninger om selve utgravningsmåten. Et karakteristisk eksempel er 
dette fra Finnvåg i Øksnes kommune i Nordland, der Nicolaissen sommeren 1906 
undersøkte 11 graver: 

«Langhaugmed uregelmæssige kanter, 10 mlang, 8 m bred, 1,50 m høi, bygget afsten og jord med muret 
kammer, der stod aabent med undtagelse af endene. Haugen var dækket af jord og lyngbevokst. Intet 
fandtes.» (Nicolaissen 1906:5). 

Andre trekk ved haugenes utforming som han synes å være konsekvent med å 
opplyse om der det er aktuelt, er bauta, fotkjede og fotgrøft. Vi får også vite om et 
eventuelt gravgjemmes form og plassering i forhold til opprinnelig markoverflate, 
men sjelden om dimensjoner og orientering. Gravgodsets plassering blir bare unn
taksvis beskrevet, oftest for særlig vel bevarte og rikholdige graver. 

Det er vanskelig å se noen overordnet plan for Nicolaissens valg av gravningso
bjekter, bortsett fra en viss overvekt av utgravninger i hans eget hjemdistrikt i 
Vesterålen. Han har lagt vekt på å befare alle de deler av museumsdistriktet der han 
antok at spor av <<norsk» jernalderbosetning kunne finnes, tilsynelatende uten 
spesiell vekt på bestemte områder, gravtyper eller andre styrende problemstillinger. 
De første årene velger han fortrinnsvis hauger som synes urørte, men senere konsta
terer han at: 

«---om en haug ser adskillig oprodet ud, kan der dog alligevel findes oldsager i den. Naar der tidligere 
foretoges gravninger i en haug, var jo formaalet at lede efter skatte; og hvor disse ikke fandtes, brød man 
seg ikke om at tage vare paa en oldsagsgjenstand, naar denne ikke var af ædelt metal. Derfor kan man 
endnu finde sager fra oldtiden i en saadan tidligere utkastet haug.» (Nicolaissen 1906:1). 

Fig. 3 gir en oversikt over omfanget av Nicolaissens gravningsaktivitet, fordelt på 
dagens kommuner. 

Selv om vi i dag savner mange opplysninger om detaljer ved gravenes form og 
innhold, synes det å være grunn til å anta at de opplysningene som faktisk finnes stort 
sett er konsekvente og pålitelige. Ett forbehold er det imidlertid viktig å ta. Nico
laissens gravninger omfatter utelukkende graver markert med haug eller røys. 
Flatmarksgraver faller derfor helt utenfor i hans materiale. 

Branngraver 

Det har vært en vanlig oppfatning at branngraver knapt forekommer i nordnorsk 
jernalder. Sjøvold finner 12 mulige branngraver i sin gjennomgang av funnene fra 
eldre jernalder (Sjøvold 1962:142-143). En av disse, fra Bindalen, ligger utenfor 
Tromsø Museums distrikt. Av de 11 andre, er åtte utgravd av Nicolaissen, mens de 
tre siste er tilfeldig framkommet. Geografisk har disse branngravene et klart tyngde
punkt rundt Vågsfjorden i Sør-Troms, med syv graver. Tre graver kommer fra 
Lødingen kommune i Nordland, som er forbundet med Vågsfjorden gjennom 
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Fig. 4. Antall graver med brent bein, utgravd av Nicolaissen. 

Tjeldsundet. Den siste graven ligger isolert fra de andre, på Vestvågøy i Lofoten 
(Sjøvold 1962:fig. 14). 

Fra yngre jernalder finner Sjøvold bare to rimelig sikre branngraver, en fra hver 
av nabokommunene Bodø og Gildeskål i Nordland. Graven i Bodø er utgravd av 
Nicolaissen, mens den andre er kommet fram tilfeldig. Også i yngre jernalder kan 
det synes som om branngravene er et sjeldent og geografisk isolert fenomen i Nord
Norge (Sjøvold 1974:189). 

Dette bildet blir imidlertid et annet om vi tar med hele Nicolaissens utgravde 
materiale, også de gravene som ikke kan dateres. For det første blir det klart at tre av 
de 11 gravene fra eldre jernalder er svært usikre som branngraver. De inneholder 
trekull, men ikke brente bein. I alt 68 av de gravene Nicolaissen undersøkte inne
holdt trekull. Men bare i 15 av disse ble det også funnet brent bein, og i fem ble det 
funnet ubrent bein. Nicolaissens beskrivelse av en grav han undersøkte i 1885, på 
Løp i Bodø kommune, viser at det ikke kan være tvil om at trekull og ubrent skjelett 
forekommer sammen. Graven var en 17m lang haug omgitt av grøft: 
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«Gjennem hele haugens længde blev der gravet en bred gang. I haugen var der overalt kul, især var disse 
tilstede i stor mængde henimod enderne; en hel del klinksøm var spredt rundt omkring i gruset, og 
omtrent midt i haugen fandtes kraniet samt hoftebenene af et menneske tilligemed nagle andre ben; hvor 
ligets fødder har ligget, fandtes skelettet af en hund.» (Nicolaissen 1885:7). 

Selv om flere av de gravene der det er funnet trekull kan tenkes å ha vært branngra
ver, kan forekomst av trekull derfor ikke være tilstrekkelig til å bestemme en grav 
som branngrav (for et annet eksempel på kombinasjon av ubrent begravelse og 
trekull se Holand 1989:45). 

For de vel870 gravene som Nicolaissen undersøkte, oppgir han å ha funnet brent 
bein i 44, mens litt over 200 graver skal ha inneholdt ubrent skjelett. I de øvrige vel 
600 gravene ble det ikke funnet skjelettrester. Mange av disse gravene var allerede 
svært ødelagte da Nicolaissen grov dem, og beinrester kan alt ha vært fjernet eller 
blitt oversett ved utgravningen. Det er derfor sannsynlig at 44 branngraver er et 
minimumstall. Og vi finner ikke lenger branngravene som geografisk isolerte fore
komster. I så godt som alle de kommunene der Nicolaissen foretok utgravninger, 
fant han graver med brent bein. Men fortsatt har Sør-Troms, med kommunene 
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Fig. 5. Det relative forholdet mellom graver med brent bein, ubrent bein og uten bevart 
bein. 
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Ibestad, Dyrøy og Tranøy, det relativt høyeste antallet (fig. 4 og 5). 
Bare fire av Nicolaissens 44 graver med brent bein er med i Sjøvolds oversikt over 

daterbare graver. En grav fra Husstad i Lødingen (Sjøvold: E 106) og en fra 
Øvergården på Bjarkøy (Sjøvold: E 222), dateres til folkevandringstid. En grav fra 
Ånstad i Ibestad (Sjøvold: E 227) kan ikke dateres nærmere innen eldre jernalder. 
Den eneste dateringen til yngre jernalder tilhører en grav fra Seines i Bodø (Sjøvold: 
L 216), den dateres til10. århundre. 

Fire andre graver kan med stor sannsynlighet også dateres til eldre jernalder. Det 
er en grav fra Vinje på Gimsøy i Vågan kommune (Ts. 1309) som inneholdt små 
stykker av keramikk og 3 perler (Nicolaissen 1900:203). En grav fra Svinøy i Bø 
kommune oppgis av Nicolaissen å ha inneholdt små stykker av jern og av keramikk 
(Nicolaissen 1913: 150). Dette funnet har ikke fått katalognummer, og det er mulig at 
gjenstandene er blitt oppfattet som for ubetydelige til at de er blitt tatt med inn til 
museet. Også en grav på Engenes i Ibestad oppgis av Nicolaissen å ha inneholdt små 
stykker av keramikk, uten at disse ser ut til å ha vært innsamlet (Nicolaissen 1899:3). 

En grav på Bolle på Vestvågøy ble undersøkt av Nicolaissen i 1913. Det var en 
rund, lav haug, omgitt av grøft. Ca. 30 cm dypt ble det funnet et lag trekull og brent 
bein, og i dette laget lå et kvartsittbryne og to stykker flint (Ts. 2209-2211). 
Nicolaissen tolker de to flintgjenstandene som henholdsvis en kniv og en pilespiss, 
og antyder at graven kan tenkes å skulle dateres til steinalder (Nicolaissen 
1913:146-147). Roger Jørgensen har senere påvist at det dreier seg om ildflint, og 
daterer graven til eldre jernalder på grunnlag av kvartsittbrynet (Jørgensen 
1989:37-38). 

Ingen av de andre branngravene inneholder daterbare gjenstander. Disse gravene 
kunne eventuelt tenkes å dateres på grunnlag av ytre formelementer som fotkjede og 
fotgrøft. Fotkjede og grøft som daterende trekk for nordnorske graver er diskutert 
av Binns (1978:129-132), Storli (1985:81-83), Holand (1989:45-48) og Jørgensen 
(1989:29-30). Mens Binns og Storli velger å slutte seg til en datering av fotkjede til 
eldre jernalder og fotgrøft til yngre jernalder, delvis med støtte i materiale fra eget 
undersøkelsesområde, synes Holands materiale å knytte både fotkjede og grøft til 
graver fra eldre jernalder. Jørgensen undersøkte i 1984 en gravrøys i Harstad 
kommune i Troms. Røysa var omgitt av fotkjede og inneholdt bare en gjenstand, en 
skiferkniv fra yngre steinalder (Jørgensen 1989:34--35 og fig. 1). Han mener denne 
graven bør dateres til steinalder, og oppfordrer til varsomhet med bruk av ytre 
formelementer som eneste dateringsgrunnlag (Jørgensen 1989:38-39). 

Det er ingen av branngravene utgravd av Nicolaissen som har fotkjede, men åtte 
har fotgrøft. Den ene av disse er graven fra Seines i Bodø, som av Sjøvold dateres til 
10. århundre (Sjøvold: L 216). Fire av de andre er blant dem som ovenfor er datert til 
eldre jernalder. Tre graver med grøft inneholder ingen andre holdepunkter for 
datering, og ut fra dateringen av de andre branngravene med grøft, synes det 
vanskelig å datere dem ut fra dette formelementet alene. 
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Denne gjennomgangen av dateringer har gitt syv graver fra eldre jernalder og en 
fra yngre jernalder, mens 36 graver ikke kan dateres. Tendensen er derfor den 
samme som påpekt av Sjøvold, med en overvekt av graver fra eldre jernalder. Men 
konsentrasjonen av branngraver fra eldre jernalder til Sør-Troms, er ikke blitt 
bekreftet. De syv gravene som kan dateres til denne perioden fordeler seg geografisk 
på kommunene Lødingen, Vågan, Vestvågøy og Bø i Nordland og Bjarkøy og 
Ibestad i Troms. 

Jeg har i denne artikkelen villet rette oppmerksomheten mot det store antallet 
jernaldergraver som ble undersøkt i de første femti årene av Tromsø Museums 
historie. Dette materialet har etter min mening for lettvint blitt avvist som lite 
anvendbart for dagens forskning. Et annet moment som kan ha bidradd tilliten 
interesse for dette materialet, er at så lenge nordnorsk <<norsk» jernalder oppfattes 
som et resultat av innvandring, vil gravskikken lett kunne oppfattes som en perifer 
utløper av den sørnorske og dermed uten særlig interesse i seg selv. De senere års 
forskning tyder på at innvandringshypotesen neppe er holdbar. Gravskikken burde 
kunne gi nye innfallsvinkler til forståelsen av de samfunnsmessige og kulturelle 
endringene i Nord-Norge i denne perioden. 

Summa ry 
The Excavations of O.M. Nicolaissen, and Burial Practices in Northern Norway 
during the iron Age 

During the first fifty years of archaeological activity at Tromsø Museum 
(1874-1924), about 870 Iron Age burials were excavated. Most of these excavations 
were the work of O.M. Nicolaissen, the head of the Department of Archaeology 
from 1880 until1924. Only about 150 Iron Age burials have been excavated since 
Nicolaissen's death in 1924, and thus his material hol ds a great potential for the study 
of North Norwegian Iron Age burial practices. Little use has, however, been made 
of this material, except for the approximately 140 datable graves published by 
Sjøvold (1962 and 1974). As an illustration of how the use of all the excavated graves 
may change the picture of burial practices in north Norway, cremation burials are 
discussed. Instead of appearing as an insignificant and geographically isolated phe
nomenon, as they do among the graves published by Sjøvold, we find 44 cremation 
burials spread over most of the districts visited by Nicolaissen. 
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Ellen Høigård Hofseth 

Spinnesiden- et uttrykk bare for 
flittige hender? 

Da jeg var ung på 60-tallet- var det en spalte i Norsk Ukeblad som het SPINNE
SIDEN. En spalte skrevet for kvinnelige lesere. Navnevalget var nok ikke tilfeldig. 
Begrepet spinnesiden er knyttet til kvinner langt tilbake i tid. I en odelslov som 
sannsynligvis går tilbake til vikingtida, brukes «snu og snelle» ( = håndtein) når det 
er snakk om arv fra kvinne til kvinne1

. 

Spinneside brukt om kvinnesiden er ikke noe særnorsk. I en gammel fransk 
arvelov finner vi det samme. Her brukes begrepet «å falle i rokken» («tomber a la 
quenouille») når det er snakk om arv til en kvinne. I den samme loven finnes 
uttrykket «å falle fra lanse til rokk» («tom ber de lance a quenouille») hvis arven gikk 
fra mannssiden til kvinnesiden. 

På engelsk kan kvinnesiden hete «distaff», som også betyr håndtein. Håndtein 
heter på tysk Spille, og tidligere fantes det et begrep «Spil(len)mage» som betydde 
svigersønn på kvinnesiden. Hvorfor kvinnesiden fikk navn etter håndteinen både i 
den romanske og den germanske verden, er ikke umiddelbart lett å gjette på. En kan 
selvsagt svare at spinne det gjorde kvinner støtt. For meg virker den forklaringen for 
enkel. Det var så uendelig mye kvinner skulle være opptatt med. Denne ene sysselen 
hun gjorde innimellom alt annet, virker ikke så betydningsfull at den skulle gi navnet 
til «kvinnesiden». 

Denne artikkelen gir ingen bevis. Symboler skapes ikke av begrunnelser og 
analyser. Symbolbruk er ofte hinsides fornuften. De brukes som en naturlig følge av 
brukernes verdensbilde. Jeg har stillet sammen biter fra den arkeologiske, histo
riske, folkloristiske og religiøse bakgrunnen for å forsøke å se hvorfor symbolikken 
ble slik den ble. Faktaene mine er at spinnesiden betyr kvinnesiden, og at spinnehju
lene dukker opp i gravene i romertid (fig. 1). 

Snurr rundt solsnu 

At spinningen skulle ha slik sentral plass i arbeidslivet at en også kalte en bestemt 
dag i året for «Saint Distaff's day», slik vi finner i England, virker en smule urimelig. 
Aldri har det eksistert en person Distaff, som senere ble gjort til helgen. Å knytte 
navnet på helligdagen til håndteinen, virker også urimelig. Eller er det det? 

Et gammelt engelsk dikt forteller om hva en bør gjøre og hva en bør avholde seg 
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fra på St. Distaff's day. Det en i hvert fall ikke skulle beskjeftige seg med, var 
spinningen. Snarere tvert imot. Ble noen fristet over evne og grep til håndteinen, 
skulle de andre gjøre kort prosess og brenne ikke bare linen, men også den tråden 
som var ferdig tvunnet. Nå skulle det festes. Arbeidet fikk en vente med til dagen 
etter. Først etterat St. Distaff's day var gått over i soga, kunne en ta håndteinen og 
andre redskaper fram igjen: 

Fig. l. Kvinnesiden kalles spinnesiden. Går uttrykket tilbake til romertid da spinne
hjul dukker opp i kvinnegravene? (Tegning: Kate Sævåg). 
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Parti y work and partly play 
Ye must on Saint Distaff's day 
From the plough soon free the team 
Then come home and fodder them 
If the Maids a-spinning go 
Burn the flax and fire the tow 
Bring in pails of water then 
Let the Maids bewash the men 
Give Saint Distaff all the right 
Then bid Christmas sport goodnight 
And next morning, every one 
To his own vocation. 

H. Hesprides 1648 

Hvorfor ble det tatt avstand fra å spinne på St. Distaff's day, 7. januar? Forbudet 
gjaldt ikke bare i England. Vi finner det i norsk tradisjon også. 7. januar kalles hos 
oss for Eldbjørgsdagen ( eldsdagr jola). Ifølge norsk tradisjon var dette tidspunktet 
en kunne ta rokken inn i stua igjen. Spinningen skulle en ha gjort seg ferdig med før 
den lengste natta i året, 13. desember (Lussi) eller 21. desember (Tomasmesse). 

Forbudet mot spinningen må ha en tilknytning til tidspunktet - vintersol verv. 
Under denne kritiske fasen i året måtte folk legge bort sysler som kunne forstyrre 
solas gang. Folk trodde at den stadig snurrende bevegelsen av det lille hjulet på 
håndteinen kunne hindre at sola vendte tilbake. Håndteinen kunne bringe uorden i 
systemet. Derfor var spinning tabu. 

Sannsynligvis har dette lille spinnehjulet i stadig snurrende bevegelse, gitt assosia
sjoner til solas bevegelse over himmelen. Spinnehjulet har solas runde form. 

Et vanlig symbol på sola er nettopp en sirkel med et midtpunkt eller en sirkel med 
streker som symboliserer solstrålene, dens lys og varme. Det er jo nettopp slik de 
eldste bevarte spinnehjulene våre ser ut. Den runde kula med hull for teinen i 
sentrum tilsvarer solas form. Dekorert med streker som stråler ut fra hullet, gir 
hjulet enda sterkere assosiasjoner til sola. (Fig. 2). 

Opprinnelsen til navnet Eldbjørg er «ild-berging». Festen denne dagen bør sees i 
sammenheng med en fest for at sola igjen var berget. Folk hadde tatt sine forholds
regler, de hadde gjort det som var nødvendig for å holde de kosmiske kreftene i 
sjakk. Nå da de var sikre på at alt var ved det gamle, kunne de igjen ta håndteinen i 
bruk. Nå kunne ikke spinningen ødelegge noe. 

Forvirringens opphav 

Er det egentlig rimelig å knytte St. Distaff's da y og Eldbjørgsdagen til vintersolverv? 
7. januar ligger tross alt vel2 uker etter vintersolverv. 
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I norrøn tid regnet en året etter månefasene, som skilte seg fra solas merkedager. 
For at året skulle kunne falle sammen med solåret, ble det lagt inn opptil 14 
ekstradager, «kaosdagene», rundt vintersolverv. Fra gammelt av begynte uka med 
en fredag. 

Den norrøne «kalenderen» ble erstattet med den julianske. Denne kalenderen 
førte til at en etter hvert kom helt i utakt med solåret. I 1700 ble den gregorianske 
kalenderen innført i Norge. Det ble besluttet at l. mars skulle følge rett etter 17. 
februar. Endringene førte til et lettere kaos. Mange protesterte og holdt fast ved de 
gamle merkedagene. Slik fortsatte det gjennom generasjoner. Helt opp mot vår tid, 
mente mange at den «rette» juledagen var 6. januar (vår 13. dag jul) og ikke 25. 
desember. 

Det er ikke så rart at det kan gå i ball for noen og enhver i ettertida, når tradisjon 
knyttet til enkelte dager, plutselig ved lovendring ble flyttet til et helt annet tids
punkt. Spesielt ille å holde orden på blir det når omleggingen bare ble tatt alvorlig av 
noen, mens andre neglisjerte den og holdt fast ved det gamle. 

Når en også la den kristne jula til det samme tidspunktet som det gamle jule blotet, 
festen knyttet til vintersolsnu, blir det enda mer forstyrrende. Gamle norrøne 
trosforestillinger fortsatte selv om festen hadde fått et helt annet innhold. Til tross 
for at det kristne budskapet festnet seg og jula ble en fest for Jesu fødsel, fortsatte en 
del av ritene som var knyttet til solfesten, andre forsvant helt. 

Under den norrøne Y ul-festen skulle folk spise hestekjøtt og feire fruktbarheten. 
Dette ble forbudt. Kanskje fantes det riter knyttet til spinningen, som også forsvant 
ut ved den kristne høytiden? Det vi vet er at spinningen, som etter kristen oppfatning 
umulig kunne innvirke på Guds styrelse av himmellegemene, ble forbudt under 
julehøytiden. 

Fig. 2. Spinnehjul fra 300-tallet har solas runde form. Ofte er de dekorert med streker 
som stråler ut fra hjulets hull. 
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Flere gamle religiøse riter fortsatte som om ingen ting var endret. De var så godt 
forankret i folks religiøse bevissthet at det ikke var mulig å forby dem. Ut fra 
Kristenretten finner vi at ølbryggingen fortsatte. Den forandringen som skjedde, var 
at nå skulle prestene ha en 1/3 del av ølet. 

På den «rette» juledagen, 6. januar, var spinningen forbudt. Lys skulle støpes til 
bruk på Eldbjørgsdagen. Lyset måtte med for å gi sola en ekstra styrke nå i 
skjebnetimen. Sola trengte menneskenes hjelp for å vokse seg kraftig. Surrende 
bevegelser måtte unngås for ikke å forstyrre de overnaturlige kreftene. 

Akkurat disse aktivitetene skulle en også være opptatt av rett før solverv etter 
gammel tradisjon. Vanligvis skulle en slutte å spinne før Lussi (13. desember), den 
lengste natta i året. Flere steder ble den kalt midtvinternatta. Nå var det tid for å 
støpe lys og brygge øl. Andre steder finner vi disse aktivitetene knyttet til Tomas
messe (21. desember). 

Begge disse nettene representerte skjebnetimen i folks bevissthet. Klarest kom
mer det til uttrykk den 21. desember. Denne dagen kunne hete: «Tomas i solhver
vene» eller «Tomas med lagebytto». 

På en del primstaver er Tomasmesse merket med en tønne eller en bøtte. Ølet 
skulle brygges denne dagen. Navnet gjenspeiler ølets betydning denne dagen. 21. 
desember kunne også hete: «Tomas bryggjar», «Tomas fulltønne». 

Fra gammelt av var øl en rituell drikk. Den hadde sin plass i de religiøse festene. 
Den rituelle øldrikkingen hadde sammenheng med viktige faser i forbindelse både 
med årets gang og ved viktige overgangsfaser i menneskenes liv2 (fig. 3). 

Når vi vet hvor viktig solas tilbakevending var for folk og fe, blir navngivingen og 
festen på Eldbjørgsdagen mer forståelig. Endelig var det fastslått at sola var berget. 
Atter en gang var en ny syklus begynt. Var det rart en festet når det hele var 
overstått? Nå når en visste at alt var i rute? 

Ølets betydning under festen på Eldbjørgsdagen styrker antagelsen at dette var en 
svært spesiell helligdag. Overgangen til noe nytt, en ny fase i året var begynt. Helt 

Fig. 3. På de gamle primstavene var juledagen ofte markert med et drikkehorn. Fra 
gammelt av «drakk man jul». (Etter Alver: Dag og merke). 
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opp mot midten av 1800-tallet ga en enkelte steder «Øloffer» til bålet. I Telemark sa 
matmora i det hun helte øl på grua og i det hun drakk ildens skål: 

«Så høyt min Eld, og ikkje høgare og heitare hel». 

Sommersnu 

Skal skikkene vi finner rundt vintersolverv knyttes til solsnuing, vil det være naturlig 
at de samme skikkene også var til stede ved sommersolverv. Det er de da også. 

Nettopp ved Jonsok finner vi igjen forbudet med å sysle med ting som gikk rundt. 
Heller ikke nå måtte en spinne. Heller ikke ved sommersnu måtte solas livgivende 
stråler forstyrres. Lysene en støpte rundt vintersnu har sin parallell med bålene en 
tente ved sommersnu. 

Jonsoknatta var skjebnesvanger. Dette var en spesielt utsatt tid. Denne natta var 
hekser og trollfolk ute. Nå dro heksene til Bloksberg til sitt stevnemøte med 
djevelen. Lignende tradisjonsstoff er knyttet til midtvinternatta. Da var også farlige 
vetter ute og så til at alt var som det skulle, at alle ting gikk rett for seg. 

Den rituelle øldrikkingen hadde også sin plass under Jonsokfeiringen. 

Fruktbarhet i høysetet 

Det er likevel et langt skritt fra å se en sammenheng mellom solsnu og spinneproses
sen til en sammenheng mellom spinning og kvinnesiden. Øyner vi et mulig opphav, 
hvis vi vektlegger hvordan fruktbarheten sto i høysetet nettopp ved solsnuene? 

Sola var himmelmora, hun som sørget for at nytt liv grodde fram i den germanske 
verden (fig. 4). Sola var fruktbarheten. Mens sola var nødvendig for vekst i naturen, 
var kvinnen nødvendig for videre vekst i ætten. Uten sol intet liv, uten kvinne intet 
nytt liv. 

Fig. 4. Ved solsnu- både sommer og vinter- hadde fruktbarhetsritene en sentral plass. 
(Etter Olaus Magnus). 
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I tidsrommene rundt solsnuene har vi bevart mange gamle fruktbarhetsriter. Ved 
sommersnu er de lette å få Øye på. Det er vanskeligere å Øyne dem ved vintersnu. 
Velvillige sjeler klarer nok å lese det inn i det gamle engelske diktet vi finner knyttet 
til St. Distaff's day. Her er både hestene og jomfruene og vannet nevnt, elementer 
knyttet tett til fruktbarhet. 

Klarest kommer fokuseringen på fruktbarheten til syne ved jonsokbryllupet- et 
lissombryllup mellom unger. De var symbolet på at det nye måtte spire og gro. Ser vi 
dette «barnebryllupet» i sammenheng med brenningen av et eldre dokkepar (kallen 
og kjerringa), ser vi hvordan det nye skal gi liv til det gamle. 

Å flette blomsterkranser, å gå rundt åkrene, å tenne ild er også gamle fruktbar
hetsriter knyttet til solsnu. Ilden ville gi sola ekstra styrke. For å «vekke åkrene» ble 
det tent bål rundt dem. Enkelte steder gikk husmora med en flettet blomsterkrans på 
hodet med alvorlig ansikt og bedagelige skritt rundt åkeren, mens hun nynnet: 

«Væk opp, væk opp både åker og eng 
Å no har du sove så lenge i seng 
Å no har der vori både snjo og regn 
Å no er Jonsoknatta kommet.» 

I forbindelse med disse skjebnetidene tok folk varsler. Ved Jonsok kretset det mest 
om giftemål og nytt liv. På Eldbjørgsdagen tok en varsler i forbindelse med øldrik
kingen. Etter at en hadde drukket av ølbollen og kastet den bak hodet, tok en varsler 
om hvordan året skulle bli etter hvordan bollen falt. Sto den rett, fikk en et godt år. 
Veltet den, ble året dårlig. Slik kunne de også spå om liv og død i det kommende året 
(fig. 5). 

Kildenes rolle ved solsnu 

Ifølge dansk/norsk tradisjon er St. Knut knyttet til begge de to solsnuene, til 
Eldbjørgsdagen og til Jonsok. Knut fikk tilnavnet Lavard ( = leiv-vard = den som 
vokter brødet= lord). Bakgrunnen for at Knut ble helgen for 7. januar var at han ble 
myrdet da han kom ridende på vei hjem fra julefeiringen i et gilde. På det stedet han 
ble tatt livet av, sprang det fram en kilde, Knud Lavards kilde. Knut ble skrinlagt på 
Jonsok, derfor ble også denne dagen viet ham. Det er kanskje mer enn et pussig 
sammentreff at St. Knut feires på disse to dagene, han som ble vernehelgen for de 
hellige kildene? 

Om en kan trekke en parallell mellom det symbolske innholdet som er knyttet til 
knuten og den helgenfiguren vi fra gammelt av finner knyttet til solsnuene, er vel 
heller tvilsomt, selv om navnet Knut og begrepet knute har samme etymologiske 
opphav. Knutene knyttes til de overnaturlige maktene, trollkvinnene og heksene. 
De brukte knutene til å få makt over menneskene. 
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Fig. 5. Er det tilfeldig at det er hestehoder som pryder de gamle drikkekarene -
ølkjenge? 

Også Odin har en knute, Valknuten, knyttet til seg (fig. 6). Knuten har dobbel 
symbolverdi. Knuten binder, men den kan også løses. Knuten kan være et hinder, 
men den kan også forene to parter. Knuten symboliserer kontinuitet, samband, 
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lenke, skjebne. Knuten knytter mennesket til dets egen skjebne. Skjebnen er 
forutbestemt, den er ufravikelig fra gammelt av. 

Tradisjonelt symboliserer kilder det kvinnelige prinsipp. Kilder som flommer 
over, er symbolet på foreningen mellom det mannlige og det kvinnelige prinsippet. 

Fig. 6. På svenske billedsteiner fra yngre jernalder sees Odinstegnet- Va/knuten. 

Fordi kildene står i direkte forbindelse med underverdenen, har en ment at vannet 
hadde en magisk kraft. Det kan lege, og det kan få ønsker til å gå i oppfyllelse. I det 
nordiske området er denne kraften spesielt sterk rundt sommersnu. 

Sammenhengen mellom de hellige kildene og fruktbarheten kommer til uttrykk i 
tradisjonen der en tidligere kappred til kildene St. Hans-kvelden. Den hesten som 
·nådde først fram til den hellige kilden, skulle etterpå gjødsle åkeren. Staffansrittet er 
en variant av denne tradisjonen (fig. 7). 2. juledag (etter den julianske kalenderen 7. 
januar - Eldbjørgsdagen) red unge menn om kapp grytidlig om morgenen til 
kildene. Den hesten som vant Staffans-rittet, fikk en særstilling. En annen parallell 
til denne skikken må være at man samlet 1-2 års gamle hester ved en kilde St. Hans-

Fig. 7. Koblingen: fruktbarhet- hesten- hellige kilder- solsnu er bevart helt opp mot 
vårt århundre. (Etter Olaus Magnus). 
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kvelden og valgte ut den beste hingsten for avl. De øvrige ble kastrert for å brukes 
som arbeidshester. Når dette var gjort, feiret folk midtsommerfesten med bål og 
drikk. 

Sagn forteller også om hvordan kvinner som hjelp mot infertilitet, ufrivillig 
barnløshet, kunne oppsøke kilder og oppholde seg ved dem gjennom noen dager. 
Onde tunger ville ha det til at det ikke var kildens legende kraft som førte til et nyfødt 
barn 9 måneder senere, men at kvinnene tok med seg den mannen hun brydde seg 
om. Sammen drakk de av vannet, vasket seg og «forlot kilden og bedrev hor under 

Fig. 8. I 1885 finner vi de 3 nornene på julekortene. Tilfeldighet? Eller hører skjebne
gudinnene hjemme her ved overgangen til et «nytt» år? 
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åben himmel». Til tross for den løftede pekefingeren vi aner i utsagnet, ble ikke 
dette sett på som skammelig. Det var noe alle gjorde, i alle samfunnslag (om enn i 
dølgsmål). 

I det danske tradisjonsmaterialet finner vi belegg for at en overnattet ved St. 
Hans-kilden på Lolland ved kilden. Rett før soloppgang, i det solskiva viste seg over 
horisonten, vendte en seg mot den og bukket (les: takket) tre ganger før de drakk av 
det legende vannet. 

Tråden 

Spinnehjulet er ikke bare knyttet til naturens kretsløp og tidens gang. Selve produk
tet, tråden, er symbolet på menneskenes skjebne. Hos oss finner vi det nedfelt i blant 
annet uttrykket: livets tråd. Skjebnetrådene spinnes og veves av guddommelige 
makter. Tråden binder sammen universet og det som universet er vevet av: sola, den 
som er opphavet til alt liv. Tråden representerer kontinuiteten. 

I den norrøne mytologien var det 3 kvinnelige norner, Urd, Verandi og Skuld, 
som spant skjebnetrådene (fig. 8). De var tilstede ved et barns fødsel og spant tråder 
som bestemte livets innhold og lengde. 

Spinnesiden 

Ser en på den symbolverdien som er tillagt tråden, er det kanskje ikke så langt 
tankesprang mellom kvinnesiden og spinnesiden. Det er kvinnen som fører ætten 
videre. Hun sørger for at slekt skal følge slekters gang. I henne vokser det nye livet 
fram. Hun representerer kontinuiteten. Hun er fruktbarheten. Mens sola sørger for 
vekst i makrokosmos, speiler kvinnen solas rolle i mikrokosmos. 

Opphavet for en slik tankegang kan være likheten mellom spinnehjulets og solas 
form og bevegelser. Likhetstrekkene mellom det lille runde hjulet i stadig snurren de 
bevegelser og sola, ga kanskje denne lille syslen også en fruktbarhetsgivende sym
bolfunksjon. 

Den rollen nornene spilte ved et barns fødsel, kan også overføres til morsrollen. 
Mor representerer Urd gjennom alt det som er nedlagt i ætt. Alt det som har gått 
forut og som preger foreldrene. Mora har også Verandis, nåtidas, rolle. Det er hun 
som kan være med på å bestemme hva hun selv gjør ut av det som er nedarvet. 
Samtidig er hun også framtida, Skuld. Gjennom sin påvirkning kan hun trekke fram 
det som er godt i det gamle, gi det nytt liv, slik at det kan leve videre i det nye skuddet 
på ættetreet. Likhetstrekkene mellom moras og nornenes rolle kan også ha gitt 
opphavet til utrykket spinnesiden. 
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Hvor gammelt? 

Ut fra Gulatingsloven vet vi at begrepet spinneside ihvertfall må gå tilbake til 
vikingtida. Sannsynligvis er det langt eldre. I og med at begrepet finnes både i den 
romanske og den germanske språkverdenen (selv om ordene har forskjellig opp
hav), virker det naturlig å trekke tråden tilbake til en tid da kontaktflaten mellom 
folk i ulike deler av Europa var spesielt stor. 

Jeg er fristet til å tro at begrepet går helt tilbake til den tida da spinnehjulene 
dukker opp i kvinnegravene. I Norge får vi de første spinneredskapene som grav
gaver på 300-tallet. I dette tidsrommet var det uvanlig å gi den døde redskap som 
gravgave. Det vi vanligvis finner er smykker og draktutstyr og leirkar (med mat
offer). I spesielt rike graver dukker det også opp «finere» dekketøy: bronsekjeler, 
vinsiler, vinøser og glass begre. Gjenstander av denne typen kommer fra Romer
riket. 

Når spinnehjulene dukker opp som gravgaver i Norge på 300-tallet, er dette 
kanskje en refleks av tankegangen i Romerriket? Spinneredskapet har kanskje 
nettopp nå fått en ny symbolverdi? 

Her ville det være naturlig å tenke på de tre nornene som vi finner både i den 
romerske og den norrøne mytologien. Folk kan ha tenkt at spinneredskapet var en 
viktig offergave til gudene eller til de kreftene som bestemte livet bortenfor livet på 
jorda. Kanskje har det vært en passende offergave når en kvinne skulle gå over fra en 
tilværelse til en annen. Døden var ingen slutt, livet fortsatte bare et annet sted. Folk 
oppfattet ikke tid som en strak linje fra x til y, fra fødsel til død, men som en syklus, 
en evig rundgang, en nødvendig gjentagelse. Det stadig snurrende arbeidsredskapet 
kunne lett oppfattes som et livsbejaende symbol for kvinnen som ga liv og opprett
holdt liv. 

Skjebnetrådene i universet var spunnet av alt livs opphav, sola. Nettopp på slutten 
av keisertida, på 300-tallet, står solkulten sterkt i Romerriket. Mange gjenstander 
fra denne tida ble dekorert med solhjulet, svastikaen. Hakekorset ble sett på som et 
lykkebringende tegn. Andre gjenstander fikk solhjulets form. Spinneredskapet med 
sitt stadig snurrende hjul skal kanskje sees i denne sammenhengen. Kanskje var det 
et symbol på det livgivende? På livshjulet? Sola, himmelmoren, som var alle tings 
opphav? 

Vi har flere romerske kulturtrekk som også har sine paralleller innenfor det 
norrøne. Noen av disse går sannsynligvis tilbake til eldre jernalder. Bortsett fra de 3 
nornene, har troer knyttet til den romerske kjærlighetsgudinnen Venus, nedfelt seg 
hos oss. 

Venus' dag (dies veneris) heter hos oss fredag etter Frigg (Frija), Odins kone. 
Tegnet S? er knyttet til Venus og fredagen. Dette ble senere det internasjonale 
symbolet for kvinner. Vi vet at tegnet er kjent i Norge på 400-tallet, fordi en av 
bronsekjelene fra Gran på Hadeland har dette symbolet. 
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Frigg som betyr «elskede» eller «kone», var modergudinnen og himmeldronnin
gen før hun bleknet i den gudeverdenen vi kjenner i mytene fra yngre jernalder. I de 
eldre lagene øyner vi en gudinne som var jevnstilt i klokskap med Odin. Hun kjente 
menneskenes skjebne. 

Frigg hadde, som nornene, innflytelse over menneskenes skjebne. At det er en 
sammenheng mellom sola som himmelmora, Frigg som modergudinne, spinnered
skapet og fruktbarhet, får vi bekreftet gjennom navngivingen av Store Bjørn. Ifølge 
Olaus Magnus kalles dette stjernebildet for Friggs håndtein. Dette stjernetegnet er 
knyttet til det som skal stå opp igjen og leve videre. Det nye livet. Den evige 
rundgangen. 

Til tross for at materialet jeg har trukket fram ikke klart beviser at begrepet 
spinnesiden går tilbake til slutten av 300-tallet, veves trådene, alle enkeltelemen
tene, seg slik i hverandre at en blir fristet til å tro på at det er mer enn et pussig 
sammentreff, og at den symbolverdien som ligger i begrepet er noe langt mer enn at 
kvinnesiden ble spinnesiden, fordi spinne gjorde kvinner støtt. 

Summa ry 
The Distaff Line- does this mean more than women busy at their work? 

The female branch of the family is called «distaff» in English, German, Norwegian 
and French. In England, the 7th of January was St. Distaff's day. A poem dealing 
with this day makes it clear that this was the day when spinning was banned. In 
Norway, the 7th of January was Eldbjørg's da y, and after this da y, the spinning 
equipment could again be taken into the living quarters. Spinning had to cease 
be fore the longest night of the year. This ban is clearly related to winter solstice. The 
small, turning whorl might perhaps stop the sun from turning? I suggest that our 
ancestors kept this day as a holiday because now they were certain that the sun was 
safe. This da y, two weeks after solstice, may be a curious re sult of the transition from 
o ne calendar to another. 

Complexity adds to the confusion, since Christmas was celebrated at the same 
time as the ancient Y ule, the pagan solstice celebration. Some of the old rites were 
kept in spite of, or because of the new age. The amended Christian law still required 
that ale be brewed for Christmas. This was a ritual drink, always brewed for the 
change of the seasons, and the great changes in life. We know that Eldbjørg's day 
was one of ale libations; this may connect Eldbjørg's day with others that marked a 
new p hase of the year. 

Spinning was taboo also at summer solstice. The bonfires of Midsummer night 
may be a parallell to the candles which were traditionally made at winter solstice. 
This would be a celebration of the sun, perhaps giving it added strength. For a proper 
celebration, ale formed part of the solemn rituals. 
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The ritual relationship between solstice and spinning does not help us to under
stand the link between the distaff and the female line. This may be provided by the 
connection between fertility and solstice. In Germanic mythology, the sun was the 
mother of the heavens, she who made new life grow. 

In Danish and Norwegian tradition, S. Knut is associated with the summer solstice 
and with Eldbjørg's da y. Knut was known as Lav ard ( = Leivvard = lord = he who 
guards the bre ad). It may be a coincidence that Knut «Breadwatcher», the patron 
saint of springs, is remembered at the sites of solstice fertility rites, but it is a 
suggestive coincidence. The connection between the ho ly springs and fertility is most 
pronounced in the horse races to the springs held at summer solstice and on the 
second da y of Christmas ( J anuary 7th according to the J ulian calendar). The swiftest 
horse was used for breeding, and its manure for fertilizing the fields. 

The spindle whorl is not merely a symbol of cyclic time and the change of the 
seasons- it produces thread. Thread is a symbol of continuity. This symbolism can 
serve to guide us when we examine how the distaff has come to mean the female 
branch. The female carries the new life, she is continuity and fertility. While the sun 
means growth on a cosmic scale, woman means growth on a human scale. 

We do not know how old this association may be. The re is written evidence, 
although not contemporary, for the Viking Age. Since it occurs in French as well as 
Norwegian, I am tempted to assume that it dates back to the time when spindle 
whorls were first deposited in graves. Before AD 200-300, tools were unusual as 
burial gifts. 

Whorls as grave goods may be a reflection of Roman beliefs. We know that sun
worship was strong in the Roman Empire around AD 300. Objects were shaped like 
the disc of the sun, others were decorated with the solar cross. The spindle whorl 
should perhaps be seen in this context? The turning whorl could be interpreted as 
symbolizing woman, she who gave life and maintained life. 

Where Nordic mythology had three Norns, the Romans had three Fates spinning 
the destiny of Man. The Roman deity Venus is a parallel to the Nordic Frigg, Odin's 
wife. She was the Queen of the Heavens and mother goddess, before fading into her 
vaguer aspect in Late Iron Age mythology. 

This connection between the mother goddess of fertility and the distaff is confir
med by the Old Norse name of the constellation we know as Ursus Major, the Great 
Bear. The bear symbolizes re-awakening and new life. At winter solstice he turns in 
his lair. The Norsemen's name for Ursus Major, the crown of the stars, was «Frigg's 
Distaff». 

Noter 

l I paragraf 11 i Odelsløysingsloven i Gulatingsloven gis det eksempler på hvordan jordeien
dom kunne gå i arv gjennom flere slektsledd bare på kvinnesiden. Som en avsluttende 
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oppsummering kommer uttrykket: «Då har jordi komi tri gonger under snu og sneide». 
Snella er ordet for pinnen den ferdigtvunne tråden snurres omkring, mens snu (snaldr) er 
navnet på den tyngden som en hektet på pinnen for å holde rotasjonen i gang. Snu er det vi i 
dagligtale kaller spinne- eller snellehjul. 

2 Barnsøl (barsel) markerer festen ved overgangen fra foster til barn. Festerøl drakk en for å 
markere overgangen fra ugift til gift, mens gravøl hører hjemme i festen som markerer livets 
slutt på jorden til liv et annet sted. I Gulatingsloven finner vi en lovparagraf hvor det står 
foreskrevet hvor store mengder øl det skal til i forbindelse med ættleiinga, det vil si når et 
barn gikk over fra utenfor ætta til innafor (adopsjon). 

Ved de store religiøse festene drakk en for gudene:- for Odin, for Tor, for Njord, for 
Frøy og alle gudenes minne. 

3 Stefan, som var stallgutt hos kong Herodes, skulle være den første som så stjernen over 
Betlehem. Han ble den første kristne martyr ifølge legendene. Staffan stalledrang ble 
hestenes skytshelgen. 
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Helge Sørheim 

Borgund- en gammel kaupang, 
et nytt museum 

På slutten av 900-tallet kom færøyingen Sigmund Bresteson til Møre for å besøke 
Håkon Ladejarl. Sigmund la til i Steinvågen, like utenfor sentrum av dagens Åle
sund. Her plukket han ut 12 mann og rodde i en mindre båt inn til Borgund hvor han 
fant jarlen. Beretningen i Færøyingasagaen er den eldste skriftlige sammenhengen vi 
kjenner Borgund fra. Men, Færøyingasagaen gjenspeiler vel helst forholdene slik de 
var da den ble nedskrevet på 1200-tallet, og da var Borgund et kjent sted (Sulebust 
1984:188). Det var vel heller på nabogården, Skuggen, jarlens gård, han fant den 
han søkte, slik Geirmund gjorde det da han brakte tienden om at Jomsvikingene 
herjet i landet (Fagrskinna 1926:93). 

Den eneste gangen Snorre nevner Borgund, er i Olav den Helliges saga. Under sin 
flukt fra Håkon jarl Eirikson inn Storfjorden i 1028, får kongen vite at en av hans menn, 
Aslak Fitjaskalle- han som hogg Norge ut av hendene på kongen da han tok livet av 
Erling Skjalgson- selv var tatt av dage i Borgund (Snorre 1942:365). 

Under borger krigstiden 1130-1240 er Borgund flere ganger i sentrum for begiven
hetene. Kaupangen fremstår som et samlingssted for Sunnmøre. Leidangen er 
samlet her og kongens sysselmann holder tidvis til her. Påfallende er den store 
konsentrasjonen av kirker. 4 kirkenavn kjennes, tre av dem er lokalisert. 

Borgund blir imidlertid bare omtalt som kaupang en eneste gang i skriftlige 
samtidskilder. I en retterbot fra 1384 prøver kongen med lov å samle handelen 
nordafjells for å forhindre at småsteder som Borgund, Veøy m.fl. blir «forderffuat 
och laugt i øyde» (NGL 1849). Kaupangen må da ha hatt problemer, men et diplom 
fra 1400 viser at det fremdeles oppholdt seg kjøpmenn her (Sulebust 1984:196). 

De skriftlige kildene gir oss en antydning om hvor Borgund lå og hvilken funksjon 
stedet hadde, men nøyaktig stedsangivelse mangler. Heller ikke får vi høre noe om 
bebyggelsens omfang og utstrekning. Vi får høre lite om livsgrunnlaget eller om 
dagliglivet til den jevne kvinne og mann. 

Hvor lå da Borgund? Tre kilometer innenfor det som i dag er Ålesund sentrum 
stiger en halvøy opp på nordsiden av Borgundfjorden. Fra sjøen ser den ut som en 
gavl, og derav kommer tilnavnet Gavlen. Hva Borgund kommer av vet vi ikke. 
Kanskje lå det en gang en bygdeborg på toppen, men noe spor etter en slik er ikke 
funnet. Mot øst flater halvøya ut og her finner vi Borgund kirke og prestegård hvor 

117 



folketradisjonen kunne fortelle at kaupangen hadde ligget. Men, hør hva presten og 
opplysningsmannen Hans Strøm kunne fortelle i 1776: «at Gaarden i de ældre tider 
har været en Kjøpstæd, eller i det mindste havt Kjøpstæds Ræt. At det virkelig 
skulde forholde sig saa, derom har jeg vel fra Ungdommen af hørt tale; men da jeg 
ikke har fundet noget Spor hertil paa Præstegården selv, ei heller no gen Ilndberret
ning derom hos vore Skribenter»-- «saa havde jeg vist nok anseet Sagen som meget 
uvis, eller maaske ganske benægtet den,» (1776:86). Når hverken Strøm som hadde 
vokst opp her, eller hans far som var prest i Borgund fra 1721 hadde funnet spor av 
noen bebyggelse, hvor kunne da tettstedet ha ligget? 

De arkeologiske undersøkelsene 

Det er ikke til å undres over at det omkring et slikt gjemt og nesten glemt sted 
spinnes historier og sagn. Det fortelles om lønnganger, klostre, borger og gudehov 
(Fylling 1859, Sørheim 1990 B). Her skal vi imidlertid holde oss til de håndgripelige 
bevis: 

Fig. l. «at Gaarden i de ældre tider har været en Kjøpsted, eller i det mindste havt 
Kjøps te ds Ræt. --derom har jeg vel fra Ungdommen af hørt tale». Om Hans Strøm 
ikke fant spor etter kaupangen for 250 år siden, hva skulle vi idag kunne vite om 
sporene fra 500 års tettbebyggelse som ligger skjult under beitemarken? Omfattende 
arkeologiske undersøkelser har kunnet gi oss noen av svarene. En del av kaupangom
rådet sett over Klokkersundet. Midt på bildet Middelaldermuseet. I bakgrunnen 
Borgund kirke. Gavlveggen som vender mot oss er sørveggen av koret i middelalde
rens Peterskirke. Foto: Mattis Thoresen. 
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Fig. 2. Slik tenker vi oss at stranden mot Klokkersundet kan ha sett ut for 7-800 år 
siden. Margaretakirken, en enskipet marmorkirke tronet fremme på neset. Med front 
mot stranden og utstikker kaiene lå lange sjøhus som huset tØrrfisk og andre varer som 
skulle skipes til Bergen. Bak sjøhusene fantes en tett, uryddig samling bolig og uthus. 
Tegning: Torun Valderhaug. 

I forrige århundrede ble det stadig gjort funn som kunne fortelle om eksistensen 
av en fordums tettbebyggelse (Bugge 1923, Sørheim 1990 B). I 1904, samme år som 
den store bybrannen i Ålesund, brant Borgund kirke. I denne forbindelse ble det 
foretatt en mindre bygningsarkeologisk undersøkelse (Aars 1905). De første egent
lige arkeologiske undersøkelsene var det Gerhard Fischer som sto for i 1912, da han 
grov fram tuften etter det som på folkemunne ble kalt Mariakirken (Fischer 1913). Det 
er denne man i ettertid har funnet er middelalderens Margaretakirke (Kloster 
1977: 66ff) . 

Opptakten til de store utgravningene etter krigen skjedde i 1940 da Per Fett 
undersøkte funn som var gjort ved grøfting øst for prestegården. Fett så klart hvilke 
muligheter jorda her hadde til å fortelle om stedets historie. Med tanke på uttørring 
av jordsmonnet etter grøftingen, var det spørsmål om å grave «nå eller aldri». 
Byundersøkelsene burde man ta opp på en så bred front som mulig mente han (Fett 
1940). 

Men, det skulle ta ennå noen år før man fikk satt i gang for alvor. Etter noen 
innledende undersøkelser hvor Bernt C. Lange kunne påvise deler av det som senere 
ble kalt «Årestuekomplekset», samt en ruin av en steinbygning ved prestegårdstu
net, fortsatte Asbjørn E. Herteig undersøkelsene, undersøkelser som skulle fort
sette i et 20-talls sesonger. 
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Av et antatt «byområde» på ca. 45 000 m2 er det i to felt gravd ut innpå 5300 m2 

med kulturlag på opp til 2,5 meters tykkelse. I de første årene ble det såkalte 
«Årestuekomplekset» med hus, brønner og dreneringssystemer utgravd. Funnene 
vakte den gang oppsikt. Her fikk en dokumentert den bygningshistoriske utvik
lingen fra omkring vikingtidens slutt og inn i middelalderen. Dette var et viktig 
bidrag til forståelsen av vårt lands arkitekturhistorie (Herteig 1957 :425ff). 

Utgravingene avdekket restene etter et samfunn med klart sjøorientert bebyggelse. 
En som besøkte kaupangen for 8-900 år siden kom selvfølgelig sjøveien. Langs 
stranda ville han møte et yrende liv. Båter lå trukket opp i båtstøer som vi ennå kan ane 
ute i tangen mot Borgundfjorden. Han kunne gå tørrskodd i land på utstikkerkaier 
som strakte seg over den langgrunne fjøra i det beskyttete Klokkersundet, eller han 
kunne, om båten ikke var alt for stor, ro inn i den avstengte Katevågen. Navnet er 
avledet av det gammelnorske ordet kati som betyr liten båt. Det finnes omkring 10 
slike kati-navn på Sunnmøre. De er alltid knyttet til nes, holmer, viker el.l. hvor det 
var gode havneplasser. På Veøy i Romsdalen finner vi det samme navnet, Kattneset 
(Herteig 1957:42). 

Fra sjøen kunne han vandre opp langs naust og lange sjøhus til en uregelmessig 
samling bolig- og uthus. Fremme på neset mellom Klokkersundet og Borgundfjor
den reiste den hvite marmorkirken, Margaretakirken seg over de lave tømmerhu-

BORGUNDFJORDEN 

Fig. 3. Oversikt over kaupangområdet og en del av museums/friområdet i Borgund. 
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sene. Rundt kirken var det en kirkegård med steinmur rundt. Selv om bebyggelses
mønsteret ikke var så regulert som f.eks. i Bergen, kan vi ane et visst system. Dette 
er det samme bygningsmønsteret vi finner igjen i eldre bygder på Sunnmøre den dag 
i dag: Kirken og husene i grenda ligger bak rekker av sjøhus. Oppe på haugen, noen 
hundre meter lenger bak, kneiste Peterskirken, mens en annen kirke lå nede i 
bakken lenger sør. 

I dag ligger restene etter kaupangen for det meste skjult under torven. Foruten de 
nevnte båtstøene ut mot Borgundfjorden, kan vi ved Katevågen se to nausttufter 
under en senere tids åkerreine. Fundamentet for Margaretakirken ligger i dagen, 
mens den middelalderske Peterskirken er innbygd som tverrskip i vår tids sokne
kirke, Borgund kirke. Rundt omkring i murer i nabolaget kan vi finne fint tilhogne 
marmorkvadre som en gang har tilhørt kirkemurene. Leter vi meget godt ute i 
fjøresanden i Klokkersundet, kan vi finne toppen av 16 stolper som står i en firkant. 
Dette er sikkert fundamentstolpene fra en sjøbu. 

Kaupangen vokser frem 

Hva var forutsetningen for at et by liknende samfunn skulle kunne vokse opp akkurat 
her? 

Vi hørte at Lade jarlene hadde interesser i området. Jeg vil tro at det rundt en slik 
gård ville være en viss aktivitet som skulle kunne trekke folk til stedet. Jarlen kan ha 
gjort området til et lite lokalt senter både ut fra politiske, økonomiske og- ikke 
minst religiøse forhold. 

Fra senere tid kjenner vi til de store torskefiskeriene som fant sted i Borgundfjor
den vinterstid. Olav den Hellige reiste ifølge Snorre «innanfyr Nyrve og inn om 
Hundsvær (øyar utanfor Borgund)» (Snorre 1942:365). Et fiskevær her gjør at vi kan 
slutte oss til at det var et omfattende fiske i Borgundfjorden allerede på 1000-tallet, 
eller i det minste omkring 1230 da Snorre skrev sagaen. Det er ikke umulig at folk 
rundt om fra distriktet også den gang søkte hit vinterstid for å fiske, og at det på 
området som senere skulle romme kaupangen kanskje også var et fiskevær. Nå var 
jo tidlig på 1000-tallet noe tidligere enn epoken da tørrfisk ble en stor handelsvare. 
Det må i så fall til å begynne med ha vært fiske til hjemmebruk og for lokal 
omsetning. 

Likevel er det nok den sentrale beliggenheten og gode havnen som må ha gitt 
grobunn for den første tettbebyggelsen. Jarle Sulebust (1987:189) viser til de ulike 
geografiske forholdene på Sunnmøre. Ytre strøk, øyene utenfor Ålesund, kan på 
grunn av mildt klima, god jord, men knapt med beiteland sees på som et typisk 
korndistrikt. Dessuten må fisket ha hatt en stor betydning. Midtre strøk er middels 
jordbruksmessig, men her må Borgundfjordfisket tillegges vekt. Indre strøk, fjord
bygdene, hadde best grunnlag for fedrift. Dessuten må skogen ha gitt et tilskudd. Jeg 
vil også tilføye de naturressursene fjellet i tillegg til beite ga for jakt, fangst og ev. for 
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jernutvinning selv om få slike lokaliteter er kjente. Vi ser altså at ulikheten i 
naturgrunnlaget skulle kunne gi behov for vareutveksling. 

Borgundfjorden var et ideelt møtepunkt for folk fra de ytterste øyene og fjordbøn
dene. Nettopp ved Borgundfjordens østre utløp, det trange Vegsundet, kan man 
komme ut fra de dype Sunnmørsfjordene. Samtidig krysser den lokale sjøvegen øst
vest leia nordover- Nordvegen, akkurat her. At man fant flaten øst for Borgundgav
len hensiktsmessig som møtepunkt, hadde vel flere årsaker. Det ene er terrenget og 
havneforholdene, det andre kan være at jarlegården fra gammelt av medførte en viss 
tiltrekning. 

Vi hørte at det antakelig var et senter her i 1028, da Aslak Fitjaskalle fant sin bane. 
Det eldste daterte funnet er, så langt jeg har oversikt, en engelsk mynt, slått av 
myntmester Thorolf i York mellom 1004 og 1009 under kong Æthelred Il. Mynten 
ble funnet i en av gravene på en stor kristen gravplass som ble avdekket ved 
Katevågen. Denne mynten skulle kunne føre gravplassen og derved kaupangen 
tilbake til nettopp Olav den Helliges tid. 

De eldste fasene ble ifølge Herteig karakterisert av enkle skur eller bygninger av 
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Fig. 4. Østre utgravingsfelt med noen av de viktigste konstruksjonsfunnene fra 
11-1300-tallet inntegnet. 
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varierende størrelse. De var oppført av flettet palisadeverk bestående av relativt 
tynne stokker. Undertiden var det stampete leirgolv. Ildsted eller annen innredning 
fantes ikke her, men omkring var det koke- og avfalls groper. Dette var ikke 
permanente husvære, men helst hus eller hytter som ble benyttet i kortere perioder, 
dels som lager, dels som oppholdssted (Herteig 1974:9). Det er nærliggende å sette 
disse enkle skurene i forbindelse med opphold under en markedsperiode, eller med 
torskefiskeriene i Borgundfjorden i februar-april. 

Ganske snart har stedet vokst til å bli noe langt mer enn et fiskevær eller en lokal 
markedsplass. Årsaken til dette oppsvinget må vi se i landsdelens næringsgrunnlag 
sammenholdt med det oppsvinget som fant sted i folketall og handel i Nord-Europa 
fra begynnelsen av 1000-tallet. Vareomsetningen økte sterkt og nye vareslag kom til. 
Fra den eldre tids handel med kostbare luksusvarer, fikk vi nå en omsetning av store 
varepartier med nødvendighetsartikler som korn, trelast, tøyer og fiskevarer. Norge 
fikk også del i dette handelsoppsvinget. Her var det spesielt en vare vi kunne tilby, 
tørrfisken, som skulle bli meget etterspurt. At det kom tørrfisk fra Lofoten hvor 
Vågan ble det store utgangspunktet for transporten sørover, er jo velkjent, men også 
lenger sørover ble det fanget, tørket og omsatt fisk (Larsen, S. U. 1990). Vi hørte om 
Borgundfjord-torsken, men man har også den gang fisket lenger til havs. Av innsam
lede fiskebein fra utgravingen i Borgundkaupangen er det bein fra lange som 
dominerer (Sunde 1972). Lange ble helst tatt langs kanten av Storegga, over 70 km 
fra land (Solhaug 1976:239). 

Opp fra sjøen ved Klokkersundet ble det funnet inntil25 m lange, parvis parallelle 
stolperekker. Dette må oppfattes som rester av lager- eller pakkhus. Når det bare 
innenfor det lille utgravde arealet på østre felt finnes lagerhus med en gulvflate på 
5-600 m2

, og vi må regne med at det sannsynligvis har vært flere slike rundt om, sier 
det litt om stedets funksjon og betydning. Borgund må ha tjent som en oppsamlings
plass- en stapelplass for varer som enten skulle omsettes lokalt eller, for den største 
del, sendes videre til større markeder. Ut fra bygningenes størrelse ser det ut til å ha 
vært snakk om store varepartier. Borgundkaupangen må ha tjent som et stort 
fiskeoppkjøp av i første rekke tørrfisk fra fiskerbøndene på hele Sunnmøre. Det var 
ikke bare behovet for et «engrossledd» som var til stede her. Den gang, som i dag, 
var det et problem å seile rundt Stadlandet vinterstid. Stadhavet som er et av de 
farligste havstykkene langs Norskekysten, er en barriere som deler Vestlandet i to. 
Når været var blitt høvelig utpå forsommeren og en hadde samlet en skipslast med 
ferdig tørrfisk, kunne veien enten gå direkte til utlandet, eller helst til Bergen, 
middelalderens «handelsmetropol». 

Et slik marked trengte beskyttelse. Skulle handelsmenn slå seg ned og handelen 
blomstre, måtte andre sørge for ro og orden. Kongemakten var for svak til å gripe 
inn til å begynne med. Det må ha vært stormennene på Giske, en av øyene utenfor 
Ålesund, som allerede fra 1000-tallet av hadde en slik sosial og økonomisk posisjon 
at de kunne holde en vernende hånd over kaupangen. Giskeættens posisjon under-
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strekes av at dens medlemmer stadig nevnes som kongens lendmenn. Bl.a. hører vi 
om Peter av Giske som var styrmann på Borgundbåten i Håkon Håkonsons flåte i 
1253 (Håkon Håkonsons saga 1964:253). Han og hans sønn Nikolas nevnes sammen 
med Gaut fra Mel og Brynjulv Jonsson som de gjeveste blant lendmennene 
(a.a.:255). Vi må vel også regne med at Giskeætten hadde en aktiv hånd med i det 
økonomiske livet som utspant seg i og omkring kaupangen. 

Et moment som kommer i tillegg når det gjelder utviklingen av kaupangen er den 
kongelig og kirkelige aktivitet. Disse trengte faste oppsamlingssteder for de skatter 
og avgifter som ble krevd inn. Dette ble betalt i varer som dels ble konsumert, dels 
ble solgt videre. Med dette fikk Borgund en viktig funksjon som «offentlig» sentral
sted for distriktet. 

Om de varene vi fikk til Norge fra utlandet forteller kong Sverre i sin tale mot 
drukkenskapen holdt i Bergen i 1186. Han er bl.a. takknemlig for at engelsk
mennene kom med hvete og honning, fint mel og fint klede. Han takker dem som 
kom med lerret og lin, voks og kleder og alle som kom til landet med varer som vi 
ikke kunne være foruten. Derimot refser han tyskerne som i bytte mot smør og skrei 
kom med vin (Sverres saga 1986:151f). Det var kornvarer, mer eller mindre bear
beidet, og tøyer som utgjorde mesteparten av varene som kom til Bergen og derfra 
også sikkert fant veien nordover kysten. Dette er ikke varer som så lett gir seg til 
kjenne i det arkeologiske materialet, men vi kan ane forbindelseslinjene gjennom 
bl.a. keramikkfunn. Tysk og engelsk keramikk dominerer. En hesteskoformet 
sølvspenne av vestfinsk opprinnelse, forteller om kontakten nordover. Spennen må 
sees på som et biprodukt av den utstrakte pelshandelen (Herteig 1957:456). 

Et allsidig sa1njunn 

De skriftlige kildene kan ikke fortelle så mye om livet i kaupangen, men de arkeolo
giske funnene viser at det har vært en tallrik bosetning av permanent karakter. 
Utgravingene forteller om et samfunn som var tuftet på et allsidig erhvervsliv med 
utgangspunkt i primærnæringene og handel. Vi finner spor etter kvinner og menns 
arbeid, hushold og familieliv. Et par barkbåter forteller om barnas lek. Kirkens 
virke har også ført med seg en betydelig aktivitet som har skaffet arbeid til mange og 
derved bidrog til at kaupangen vokste. 

Det ble funnet rester etter en mengde hus. Dessverre var de fleste dårlig bevart, 
men en kunne se at flere av dem var solid laftet. Noen var bygd i sleppverkskonstruk
sjon med reiste stolper som bar taket. En bygning hadde vegger av kraftige reiste 
planker satt kant i kant som en pallisadevegg. Andre bygninger var av enklere 
karakter med flettverksvegger. Noen hus hadde golv av stampet leire, andre hadde 
mer forseggjorte tregolv. 
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Fig. 5. «Årestuekomplekset» under utgraving i 1954. Årestuen i forgrunnen, de øvrige 
bygningene i bakkant. Foto: Historisk museum, Bergen. 

«Årestue komplekset» 

Av de best bevarte bygningene som ble utgravd kan vi nevne det såkalte «Årestue
komplekset», en samling husrester fra ca. 1100 eller første del av 1100-tallet (Herteig 
1957:425ff, 1974:9ff). Som vi skal høre senere er det disse Middelaldermuseet er 
bygget over. «Årestuekomplekset» består av 5 bygninger hvorav 3 antakelig var 
samtidige. Den største, «Årestuen», måler ca. 11 X 5 m. Dette var muligens en laftet 
bygning med vegger anbrakt på syllmur. Utenfor langveggene fantes nedraste 
steiner fra kraftige murer. Murene var omkring 1,3 m brede (Ekroll 1983:3). 
Høyden på «steinrøysen» var ved utgraving enkelte steder opp i en meter, men 
murene var nok opprinnelig høyere. Midt i huset lå ildstedet, en åre innrammet i en 
trekarm med innvendige mål1,9 X 0,96 m. Huset hadde en todelt grunnplan. I den 
største delen, hvor åren ligger, var tregulvet bevart med fint tilhogne gulvbord som 
lå på langsgående sviller. I den minste delen var tregulvet hevet som en pall, 20-30 
cm over gulvet i den største delen. 

Hus 2 som lå på tvers, nord for årestuen, var en laftet bygning med grunnsviller på 
6,6 x 5,1 m. Huset var todelt med en smal forstue og en større kvadratisk stue med 
åpent ildsted i hjørnet. Tre lunner som lå igjen viste at det hadde vært tregulv i huset. 
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Lunnene stoppet et stykke fra veggene, så her har det sikkert vært moldbenker. 
For enden av hus 2lå en annen rektangulær, laftet bygning (hus l) med gulv av 

stokker. Huset som målte 3,9 x 3,6 m kan tolkes som lagerhus,fjøs el.l. 
Disse bygningene er ikke de eldste på stedet. Under hus 2 ble det funnet en leire

og steinpakning som kan være rester av et hus. Ved siden av dette, under hus 2 gikk 
et system av grøfter som var dekket av stokker og never. Her ble det funnet et fint 
dekorert skjeskaft i Urnesstil. Dette kan dateres til 2. halvpart av 1000-tallet. En 
sølvpenning fra Olav Kyrres tid, trolig preget mellom 1070 og 1085, ble funnet i et 
stolpehull som skar seg ned gjennom restene etter hus 2. Dersom mynten kom i 
jorda samtidig med at stolpehullet ble gravd, får vi en ganske knapp tidsmargin for 
hus 2 til slutten av 1000-tallet. Mynten lå imidlertid inntil en løs leirklump som kan 
stamme fra leir/steinlaget under hus 2 (Ekroll1981:16). I så fall må huset dateres til 
noe senere. 

Mellom hus 2 og årestuen fant man en liten stavbygning på 3,56 x 2,2 m (hus 3). 
Det ble funnet fire kraftige hjørnestolper og mellom dem, langs langveggene, 
bunnsviller med utsparte spor for gulvbordene. At denne bygningen er yngre enn 
hus 2 sees klart da den ene hjørnestolpen skjærer gjennom syllstokken i vestveggen. 
Herteig viser til at hus 3 også må være yngre enn årestuen (1957:429), mens Øystein 
Ekroll som gravde her i 1981, mener at man bør se muligheten for at hus 3 kan være 
et senere påbygg til årestuen (Ekroll1981: 17). 

Hus 2, toroms bygningen, må betegnes som et typisk bolighus fra denne tidsperio
den. Årestuen har nok også vært bolig, men Herteig vil ha det til noe mer: «Med sin 
en-roms hall-liknende konstruksjon og pallens herskapelige karakter vitner åre
stuen på sett og vis mer om fest enn hverdag» (1957:436f). Her trekker han linjene til 
innredningen i Olav Kyrres kongshall. Det er ikke tvil om at dette huset skiller seg ut 
fra det utgravde materialet på stedet, men også om en sammenlikner dette med 
senere utgravde husrester fra andre middelalderbyer. Når det gjelder det bygnings
messige, vil jeg trekke linjene bakover. Steinmurene utenfor treveggene har paral
leller i forhistoriske langhus. Ildstedet midt på gulvet ser også ut til å være et trekk 
som går ut av bruk på denne tiden i andre bymessig bebygde lokaliteter (Sørheim 
1989:133ff). Men, at denne bygningen er noe utenom det vanlige må fremdeles stå 

Fig. 6. Skjeskaft med dekor i Urnesstil. 2. halvpart av 1000-tallet. Foto: Smestad. 
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fast. Hus 2 derimot tilhører en bygningstype som peker fremover. I bymessig 
bebygde strøk blir toromshuset med åpent hjørneildsted den vanligste stuetypen i 
første del av middelalderen. Mens toromshuset etter hvert blir utkonkurrert av 
fleretasjes hus i byene, noe som vel skyldes tomtemangel, lever denne stuetypen 
videre på landsbygden. Den videre utvikling er at forstuen blir delt i to, i kleve og 
kammers (Sørheim 1978:85ff, 129ff). På Vestlandet ble det åpne hjørneildstedet 
senere erstattet av røykovnen. For besøkende i kaupangen i dag, kan man se 
syllstokkene fra hus 2 på stedet de ble funnet. Etterpå kan man gå noen hundre 
meter over til Sunnmøre museum og stige inn i den samme bygningstypen i en noe 
mer «moderne» utgave. 

Rundt disse husene finner vi spor etter det daglige livet. En hellelagt sti fører bort 
til en av de mange brønnene. Her lå det en stor helle hvor kvinnene kanskje en gang 
sto bøyd over klesvasken. 

At vi her legger spesielt vekt på «Årestuekomplekset» blant de utallige bygnings
funnene i kaupangen, kommer av flere ting. Bygningene, som lå i en fuktig forsenk
ning, var bedre bevart enn bygningsfunnene ellers. Det var også disse som ble først 
utgravd. Funnene vakte den gang oppsikt. Man kan nok si at utgravingen i Borgund
kaupangen noen få år før utgravingene på Bryggen i Bergen startet, dannet opptak
ten til den interesse som senere er blitt vist middelalderarkeologien. Funnet av 
«Årestuekomplekset» ga et verdifullt og nytt syn på vår viten om arkitekturhisto
rien. «Man må uvilkårlig spørre seg om forskningens nåværende standpunkt bunner 
i manglende tilgang på materiale fra middelalderen. I så fall vil det knytte seg stadig 
større forventninger til de pågående undersøkelser,» skrev Asbjørn Herteig i 1957. 
Han fortsatte i sin beskrivelse av «Årestuekomplekset»: «Med sine mange høytstå
ende tekniske detaljer, teljete tregolv med luftisolasjon under, «flytende» golv med 
grunnfaste moldbenker, hjørneildsteder m.v., har disse husene alene på en virk
ningsfull måte vist hvor nyansert og utviklet byggeteknikken var allerede i tidlig 
middelalder. De representerer også en boligstandard som forutsetter et forholdsvis 
solid økonomisk grunnlag og er derfor i seg selv det beste uttrykk for et kulturelt og 
økonomisk romslig miljØ» (Herteig 1957:439). 

Driftige kvinner og menn 

Som vi har sett har jeg tegnet et bilde av et «by»-samfunn bygget på fiske og handel, 
men arbeids- og dagliglivet her rommet mye mer. De skriftlige kildene gir oss få 
holdepunkt om dette. I Boglungasagaen (Eirspennilteksten) fortelles det riktignok 
at man drev med skipsbygging her (Nilsen 1976:176), men ellers er det de arkeolo
giske funnene som må fortelle oss om det livet som utspant seg i kaupangen. 

Borgundkaupangen utgjorde et samfunn som lå i grenselandet mellom by og land. 
Spor etter jordbruksnæringen ble også funnet. Under en av de kristne gravene ble 
det funnet ardspor. Kanskje et merke på at det var jordbruksland her før «bybebyg-
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gelsen» spredte seg utover. Vi må også kunne gå ut fra at kaupangbeboerne dyrket 
jorda og holdt husdyr inne i og i kaupangens umiddelbare nærhet. Noen få funn av 
ljåblad og sigder forteller også om jordbruksaktivitet, men kan jo også ha vært 
handelsprodukter slik vi kan anta at en samling på 60 kvernstein som ble funnet for 
mange år siden like øst for prestegårdens låve, må ha vært (Bugge 1923:19). 

Fig. 7. Kampen mellom dyret og ormen, 
mellom det gode og det onde, er motivet i et 
smykke i Urnesstil fra 1000-årenes siste 
del. Foto: Historisk museum, Bergen. 

Smia betydde i de gammelnorske tekstene utførelse av et håndverksarbeid. Vi kan 
ha både jernsmeder, tresmeder o.a. Middelalderens jernsmed har satt spor etter seg 
på mange vis. Slaggfunn viser til aktiv smievirksomhet. Man kan lure på om det, 
merkelig nok, også ble drevet smelting av jern inne i kaupangen. Sammensetningen 
av stoffene i en liten slaggklump som ble funnet i en ildstedsgrop kunne i hvert fall 
tyde på det (Michelsen 1988). Foruten smislagg ble det funnet smedredskap og 
ferdige produkter. Av produktene kan vi nevne mengder av spiker, fiskekroker, 
låser og nøkler av f~)fskjellige slag, knivblad og andre redskaper. Støpeformer til 
smykker og barrer, samt av klipp av messing- og kobberbiter viser at en også har 
drevet finsmedarbeider og metallstøping her. Det ble funnet støpte gjenstander som 
beltespenner, smykker o.l. 

Til å bygge steinkirkene har man sikkert fått steinsmeder utenfra. Vi finner igjen 
de samme profilene i murene på marmorkapellet på Giske som vi finner på byg
ningsstein fra kaupangen. Det er ikke umulig at de samme håndverkerne var i arbeid 
der ute også. 

En håndverkergruppe som klart gir seg til kjenne i det arkeologiske materialet er 
skomakerne. At man har laget sko i kaupangen, ser vi av alt avskjæret av lær. Herteig 
viser til at særpregede typer vitner om en lokal håndverksmessig utvikling i Borgund 
uten faglig kontakt med kollegene i Bergen i tiden før ca. 1200 (Herteig 1974:13). 
Dette kan diskuteres. Den såkalte «Borgundskoen», en reimsko med baktil spiss 
såle, er ingen særskilt lokal skotype, men en type og en variant som er kjent fra flere 
andre steder i Europa (Larsen 1975:7). Skoene som ble funnet i Borgund viser at 
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Fig. 8. Reimsko med baktil spiss såle, tidligere upresist kalt «Borgundskoen». 
1000-1100-tall. Larsen 1975, fig. 6. 

skomakerne her sto fullt på høyde med sine koleger i de større sentra hjemme og ute 
når det gjaldt tidens teknikk og moter (a.a.:21). Reimskoene, og særlig de med 
baktil spiss såle utgjør den eldste gruppen som går tilbake til 1000-årene, mens 
snøresko og stroppsko tilhører tiden omkring 1300. Et argument for at det var fast 
bosetning i kaupangen er at det ble funnet barnesko. 

Selv et lite skomateriale som det fra Borgund, kan bidra til å belyse de sosiale 
forhold på stedet. Det er et enhetlig preg over skogene. Ingen skiller seg ut som 
spesielt fine. Dette kan kanskje fortelle at det var et jevnt sosialt preg over samfun
net (a.a.:23). 

Utallige funn av håndteinsneller, vevlodd, nåler av tre og bein, sakser og annet 
hører til redskapsinventaret i den kvinnelige husflid. I et nedbrent hus ble det funnet 
et lite fingerbøl av bronse, 13 vevlodd av kleber og olivin samt 3 håndteinshjul av 
kleber og ubrent leire. I dette tilfelle, sier Herteig, er sammenhengen så klar at man 
tydelig kan se for seg kvinnenes arbeidsrom med spinning, veving og sauming 
(1957:453). Et annet funn, en treklubbe med en flettverksbord innskåret under 
håndtaket, gir oss også muligheten til å komme menneskene nærmere inn på livet. 
På klubben finner vi runeinnskriften Eldrid a; Eldrid eier. Det er nesten som om vi 
kan se Eldrid stå bøyd over linstenglene som skulle bråkes med denne klubben. Kan 
denne fine gjenstanden være en gave fra kjæresten, en festegave? 

Blant funnene er også en god del tekstilrester. Det meste ser ut til å være i grov ull. 
Dessverre er ennå mye ukonservert, slik at det er vanskelig å se hva det har vært. 
Blant det som ikke er konservert, finner vi bl.a. en strømpe eller sokk, sydd sammen 
av grovt ulltøy. Men, enkelte har hatt finere tøy også. To små nøster med gulltråd 
som ble funnet var nok ment å pryde fintøyet. 

Selv om det meste av funnmaterialet er trivielle, dagligdagse ting som vel kanskje 
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arkeologene finner mer interessante og opplysende enn den vanlige museumsbesøk
ende, finnes det enkelte praktgjenstander. Her er det f.eks. funnet to Urnesnåler i 
forgylt kobberlegering. En fasettert, båndformet 24 karats gullring med tverrgående 
rekker av triangulære stempler og en 16-18 karats gullring med innfelt ametyst 
(Herteig 1957:455), samt den finske sølvspennen, kan nevnes som eksempler på 
verdisaker. Til dagligdags bruk er det vel forskjellige beltespenner og beinnåler som 
har holdt tøy og remmer sammen. 

Fig. 9. 24 karats gullring. Foto: Historisk 
museum, Bergen. 

Hushold 

Som ved middelalderutgravinger flest er det funnene og restene fra husholdningen 
som dominerer. Det er enkle, men utvilsomt funksjonelle hjelpemidler man har hatt 
til rådighet. Et stort problem før vår tids «dypfrysertilværelse» var oppbevaring av 
mat. Salt var lite brukt i det daglige kostholdet. Man måtte basere seg på tørking og 
forskjellige former for syrning av maten. I en beretning fra Færøyene fra 1600-tallet 
fortelles det at torskehoder som hadde ligget til de begynte å gjære spredte en 
fryktelig stank ved koking, men ble betraktet som en delikatesse (Sandklef 1969:696). 
I et par tilfelle ble det funnet små groper på 60-70 cm i diameter. En av disse var foret 
med never. I gropene var det matrester, særlig fiskebein. Dette kan neppe tolkes 
som avfalls groper, men heller til oppbevaring og surning av mat mener Herteig 
(1957 :441). 

Funnene viser at klebergryter og leirkrukker ble benyttet til koking av mat, men 
en har også utvilsomt kokt i trekar ved hjelp av kokstein. I enkelte deler av 
utgravingsområdet ble det funnet tykke lag av kokstein. Videre ble det funne riflete 
skiferplater som man har benyttet som baksteheller. Av redskapsinventaret ellers 
finner vi eksempler på forskjellige trekar, boller, øser, skjeer, kniver, spader, sleiver 
osv. Det meste er enkle, funksjonelle ting, men vi har også noen få eksempler på 
utskårne, dekorerte gjenstander som skjeskaft i tre eller horn. Et av de fineste 
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gjenstandsfunnene fra utgravingene er det lille skjeskaftet med en sammenflettet 
drage i U rnesstil. 

Borgund som kirkested 

«Med sin sentrale beliggenhet på Sunnmøre kan Borgund ha hatt hedenske tradisjo
ner som samlingsplass og kultsted. Kaupangen og det kirkelige sentrum tør således 
bygge på gammel hevd» (Kloster 1977:6). Det var antakelig i løpet av 1100-årene, 
etter at klosteret på Selje tapte sin betydning, at Borgundkaupangen vokste frem 
som det viktigste geistlige senteret mellom Nidaros og Bjørgvin. Utgravingene har, 
som allerede nevnt, frembragt eldre spor etter kristen aktivitet. I bakken nedenfor 
og nord for Borgund kirke ble det funnet en kristen gravplass. Det er gravd frem 
3-400 graver som fordeler seg over 4-5 generasjoner fra begynnelsen av 1000-tallet 
(Herteig 1974:5). Dette må være en av de eldste kristne gravplassene på Sunnmøre. 

I Bjarne Erlingssons testamente fra 1308/9 hørre vi om Peters-, Krist- og Margare-

Fig. l O. Kirkegården nord for Peterskirken. 3-400 graver som fordeler seg over 4-5 
generasjoner fra tidlig l 000-tall. Kanskje en av de eldste kristne kirkegårdene i 
landsdelen? Foto: Historisk museum, Bergen. 
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Fig. 11. Fra Gerhard Fischers utgraving av Maria (Margreta)kirken i 1912. Funda
mentene er ennå synlig i dag og inngår som en av severdighetene ved Middelaldermu
seet. Dessverre er den fine helle legningen forsvunnet. Foto: Ukjent. 

takirken. Aslak Bolts jordebok utelater Margaretakirken, men føyer til Matteskir
ken. Tre kirker er gjenfunnet. De mange kirkene på et så lite tettsted som Borgund 
forteller litt om kaupangens posisjon på 11-1200-tallet. 

Området fremme på neset mot Klokkersundet ble på folkemunne kalt Maria 
kirkegård. Her gravde Gerhard Fischer i 1912 frem en kirketuft som han naturlig 
nok kalte Mariakirken (Fischer 1913). Marianavnet er imidlertid en forvanskning av 
Margareta. Fischer avdekket fundamentet til en steinkirke. Det var bevart i en 
lengde på ca. 20 m og var ca. 10m bredt, utvendig målt. Avslutningen mot øst 
manglet. Bruddstykker av marmor viste at kirken hadde hatt marmorkledning. Ved 
opprensking i år finner vi også at det er et innslag av tegl, noe som kan ha sammen
heng med senere forandringer. Det er også funnet små biter av bemalt vindusglass. 
Inni og rundt kirken fant Fischer flere graver. Eldre opptegnelser forteller at det har 
vært en steinmur rundt kirkegården. Gravene som ble funnet ved Fischers graving og 
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senere lå alle orientert øst-vest. Noen få meter vest for kirken ligger det en steinkiste 
i bakken. Denne ligger diagonalt i forhold til kirken og de øvrige gravene. Kan dette 
være hellekisten fra en av de mange eldre, hedenske gravhaugene som har vært i 
området? 

Fischer skriver at «Paa grund av den store længde i forhold til bredden kan det vel 
tenkes, at kirkens skib og kor har gaat i ett uten nogen ytre synlig overgang, og at 
koret muligens har vært avsluttet av en halvrund apsis, hvad der ogsaa kunde passe 
godt med kirkens beliggenhet paa kirkegaarden» (a.a. 1913:127). Jeg vil ikke 
umiddelbart være enig i Fischers tolkning ut fra lengde-breddeforholdet. Her har vi 
forholdet 2:1, som i og for seg skiller seg ut, men på ingen måte er umulig for en kirke 
med rett avsluttet kor. Romanske langkirker er en sjeldenhet på Vestlandet, men vi 
har ett eksempel ikke langt unna. Herøy gamle kirke som ble utgravd av Ole Egil 
Eide (1974), var en langkirke uten særskilt kortilbygg med ytre mål i fundamentnivå 
på 23,3 x 9,2 m. På Vestlandet er apsiskirker uvanlig. Her har kirkene rett avsluttet 
kor. Jeg vil derfor holde det som mest sannsynlig at i tilfelle Margaretakirken likevel 
hadde et særskilt kortilbygg, var dette rett avsluttet på samme måte som Peterskir
kens lenger oppe i bakken og muligens ruinene av en tredje kirke som ligger skjult i 
bakken i dag. Vi kan også trekke paralleller til Giske kapell som må være nær 
beslektet med kaupangkirkene. 

I 1904, samme år som den store Ålesundsbrannen, brant Borgund soknekirke. 
«Med denne brann gikk et av våre rikeste kirkelige monumenter tapt,og det siste 
minne om Borgunds eiendommelige og rike kirkehistorie var slettet ut,» skrev 
Robert Kloster (1977:5). Nå er jo gjenreisingen av kirken også en del av kirkens 
historie, men det vi skal konsentrere oss om her er den middelalderske delen, 
Peterskirken, som nå utgjør tverrskipet i dagens kirke. Etter brannen ble murene 
undersøkt av Harald Aars (1905). Han fant at skipet hadde en innvendig lengde på 
12,9 m og var 8 m bredt. Koret er 6,5 m langt og 5,8 m bredt, innvendige mål. 
Murtykkelsen er ca. 1,4 m. Veggene er oppført som kistemur og, «saavidt man kan 
se for den tykke kalkskove, som nu dekker dem, aftugtet graasten, gneis og granit.» 
(a.a.: 131f). 

Nede i bakken sørøst for Peterskirken, under nedkjøringen til prestegården, 
finnes det en ruin som kan være rester etter nok en kirke. Ved en prøvegraving som 
Bernt C. Lange foretok i 1953, ble det avdekket deler av murer i opp til80 cm høyde. 
Det kan se ut som om han avdekket SØ deler av murene i et kirkeskip med søndre 
vegg i koret. I en døråpning i veggen mellom det antatte skipet og koret, var det 
bevart et utspart døranslag i den hugne marmorblokken på den ene siden. Lange 
kunne ikke fastslå dørens bredde sikkert, men den har vært smal, kanskje rundt 1,3 
m om jeg har tolket Langes skisse riktig. Dersom dette virkelig er en kordør, vil det 
være en av de ytterst få opprinnelige middelalderske kordøråpningene her i landet 
hvor bredden er bevart. En av kommunens ansatte opplyste at de hadde påtruffet 
graver under grøftegraving like øst for det formodete koret. Jeg vil holde det som 
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sannsynlig at vi her har Mattes- eller Kristkirken. Kristkirkenavnet vekker interesse. 
Kristkirkene var ofte, men ikke nødvendigvis domkirker. En bisp Tore fra Borgund 
er til og med nevnt i engelske kilder fra 1100-årenes andre halvdel (Kloster 1977: 10). 

De få opprinnelige detaljene som kunne spores i Peterskirken viste enkelte 
rund buete former som godtgjorde at kirken var bygget i romansk stil, formodentlig i 
1100-årene. De to andre kirkene vil Kloster datere til1100-årenes annen halvdel. De 
mange steinkirkene tyder på et bevisst forsøk på å bygge opp den lille kaupangen til 
et geistlig sentrum. Jeg vil imidlertid tro at steinkirkene hadde sine forgjengere. 
Kirkegården ved Katevågen er 100-150 år eldre. En eller flere trekirker som kanskje 
var oppført i den første misjonstiden kan man godt tenke seg som forgjengere til 
steinkirkene. 

3-4 steinkirker, de store lagerhusene, omfattende bebyggelse mm. tyder på et 
livskraftig, økonomisk velstilt samfunn. Hvor mange mennesker som har bodd her 
fast er det vanskelig å svare på. Kåre Lunden antar et folketall på 400-450 innbyg
gere rundt år 1300 (1976:320), men dette er ikke annet enn et meget usikkert 
overslag. Borgund ble ikke omtalt med bytermer i samtidskildene slik den tilsva
rende kaupangen i Romsdalsfjorden, Veøy, ble det nærmest ved en tilfeldighet. 
Likevel er det klart at stedet skilte seg ut fra omgivelsene både i økonomisk og 
topografisk henseende og derfor kan oppfattes som en by i hvert fall ut fra den 
svenske historikeren Adolf Schucks definisjon (Herteig 1974:23). 

Borgundkaupangen forsvinner 

Kaupangen må ha hatt sin blomstringsperiode som sentralsted for Sunnmøre på 11-
og 1200-tallet, men ut i det neste århundrede ser det ut til å gå utforbakke. Kaupan
gen nevnes ikke i det første lensregnskapet for Sunnmøre fra 1603. Det finnes heller 
ikke spor i et skattemantall fra 1520-21, men i et diplom fra 1429 omtales et navn som 
kan ha vært en bygård på Borgund (Sulebust 1984:196). 

Aslak Bolts jordebok nevner Krist- og Matteskirken på en slik måte at de må 
regnes som nedlagt før 1450 (a.a. :196). Mot slutten av reformasjonshundreåret står 
også Margaretakirken til forfalls (Kloster 1977: 16). Det er altså bare Peterskirken 
som blir igjen. Denne blir etter hvert utbygd som soknekirke med stein fra Margare
takirken. 

Et indirekte vitnesbyrd om at det gikk dårlig alt på 1300-tallet finner vi i et påbud 
fra 1384, der kong Olav Håkonson påbyr folk å handle i Vågan, Trondheim, Veøy og 
Borgund som de før har gjort (NGL: 1849). Dette kan tolkes som at nå hadde 
kjøpmennene funnet andre steder å handle. Istedet for at fiskerne fraktet fisken til 
Borgund og de andre stapelplassene, begynte de å handle direkte med Bergen. 
Dette er et resultat av en generell omlegging av tørrfiskomsetningen langs norske
kysten på denne tiden (Nedkvitne 1986:61). Med dette falt et vesentlig nærings
grunnlag for kaupangen- stapelplassfunksjonen vekk. En annen viktig faktor var 
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Svartedauen i 1349. Av 124 høymiddelaldergårder i Borgund kirkesokn, nærområ
det til kaupangen, var det bare 45 igjen ved utløpet av middelalderen (Sulebust 
1981:275, 284). Med en så dramatisk tilbakegang i folketall som disse tallene kan 
antyde, er det klart at det viktigste grunnlaget for kaupangen, de menneskelige 
ressursene, var sterkt redusert. 

Middelaldermuseet i Borgundkaupangen 

Utgravingene vakte stor lokal interesse for kaupangen i de årene de foregikk. 
Ganske snart kom ideen om å reise et museum, først og fremst for å kunne bevare 
restene av bygningene i «Årestuekomplekset» for ettertiden. I 1966 ble foreningen 
Borgundkaupangens venner stiftet. Foreningen hadde som formål å være en lokal 
kontakt og støtte for utgravingsarbeidet. De skulle arbeide for å gjøre stedet til et 
kulturbasert rekreasjonsområde og, ikke minst, reise en bygning over årestuekom
plekset. I dag kan man vel si at foreningen har fullført sin opprinnelige målsetning. 
Hele Borgundgavlen er regulert til offentlig friområde, og jeg tør si at dette, med de 

l UTCRAVJNGSÆLJET, 
B\'GN'IlGSRESTER FRA 
1100·TALLET (de/;,; 

erstattet med nye 
materlakr), 

Fig. 12. Gjennom originale bygningsrester bevart på stedet, rekonstruksjoner og 
utstilling med gjenstander, tekst og bilder får besøkende i kaupangen del i de resultater 
utgravingene har kunnet bidra med til å fortelle om Borgundkaupangens historie. 
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kultur- og naturtilbudene en har her, er et av de fineste friområdene i landet. Her 
kan vi få et innblikk i hele vår kulturhistorie. En kan begynne hos naboen, Sunnmøre 
museum hvor man har en forhistorisk, arkeologisk utstilling. Derfra kan man vandre 
over to yngre steinalders boplasser inn i det middelalderske kaupangområdet, forbi 
Borgund kirke, middelalderens Peterskirke og ned alleen der vi finner Middelalder
museet. 

Selve museumsbygningen ligger fint til i terrenget. De tre torvtekte «pyramidene» 
er, til tross for sine bare 400m2 utrolig innholdsrike. Bygget er reist over originale og 
restaurerte rester etter årestuekomplekset. Rundt dette går et galleri hvor vi finner 
en utstilling som med funn, tekst og bilder viser hva utgravingene har kunnet fortelle 
om stedet. Utenfor museet er stolpene etter de lange lager husene markert. Vi finner 
restene etter Margaretakirken like ved siden av. Ute i fjøra kan vi ane båtstøer og to 
nausttufter synes som groper i terrenget inne i Katevågen. 

Middelaldermuseet er blitt et spesielt arkeologisk museum. Noe av det som gjør 
det særegent er at de originale kulturminnene er en del av selve museets tilbud. Med 
dette museet oppfyller vi også et velkjent krav fra publikum om at gjenstander og 
~esultater fra utgravingene kommer tilbake til dem dette fØrst og fremst angår, det 

Fig. 13. Borgundgavlen har mye~d by på for den arkeologiinteresserte. Vi finner også 
steinalderboplasser og kopier av Kvalsund og Fjørtoftbåtene. Det er lett å se likhets
punkter mellom de utgravde hustuftene i kaupangen og bygninger i friluftsavdelingen 
på Sunnmøre museum. Her er et gløtt inn i utstillingen med forhistorisk arkeologi. 
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lokale publikum. Museet har f.eks. blitt et kjærkomment supplement til skolenes 
undervisning i lokalhistorie (Ellingsen 1987: 46). 

Statens museumsråd har diskutert enkelte av de svakhetene vi har ved det sterkt 
sentraliserte museumssystemet innen norsk arkeologi. De foreslår i en innstilling om 
museumsvesenet i Norge at man skal opprette 2-3 nye nasjonale arkeologiske 
museer i Norge. De to første foreslås opprettet i Hedmark og Møre og Romsdal 
(Statens museumsråd 1986:45f). Middelaldermuseet fyller ikke i dag alle de funksjo
nene et fullt utbygd museum normalt skal. Likevel gir museet innen sitt begrensete 
felt på mange måter et svar på noen av Museumsrådets ønsker. Sammen med 
Sunnmøre museum med sin forhistoriske samling (avtalefestet deponering av funn 
fra landsdelen), steinalderboplasser, kopier av forhistoriske båter og arkeologisk 
utstilling samt et allsidig fagpersonale, gis det i dag et mangslungent publikumsrettet 
museumstilbud innen faget arkeologi. I tillegg føres samlinger og publikumstilbud 
frem til vår egen tid. Museumsbesøkende får derved presentert kulturhistorien i 
sammenheng, uavhengig av tradisjonelle fagbåser og tidsepoker. Museumsrådet vil 
her finne det best mulige grunnlag å bygge videre på i sine planer om utbygging av en 
nasjonal arkeologisk avdeling på Nordvestlandet. 

Summa ry 
Borgund -an old kaupang, a new museum 

Through the testimony of documentary sources and oral tradition, we learn that the 
Borgund kaupang form ed the most important centre in Sunnmøre during the medie
val period (c. AD 1000--1500). The kaupang was sit ed on a peninsula some 5 km east 
of the centre of the present town of Ålesund, and halfway between Bergen and 
Trondheim. 

By means of archaeological surveys and excavations it has been possible to localise 
the site of the kaupang to an area of some 45 000 m2 of land held by Borgund's 
present-day rectory. Within this area, two sites which together comprise an area of 
5300 m2 have been excavated. 

From presumably modest beginnings as a local market place and fishing sta ti on at 
the end of the Viking period, the kaupang grew to become a centre for both trade 
and the Church in the local district of Sunnmøre. Trading in stockfish, which was 
subsequently sent further on to Bergen, must have played a particularly significant 
role in the local economy. The fjord on which the kaupang is located is known for its 
rich winter catches of spawning cod, and fishing also took place on Storegga, a 
fishing-ground 70 km out to sea. 

Excavations have revealed the presence he re of a town-like community, with a 
settlement pattern clearly orientated towards the sea. Along the beach lay landing
places for boats. Long jetties have been found within the tidal zone. Long ware-
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houses stretched inland, and these were undoubtedly used to store stockfish and 
other trading goods. Behind these lay an irregular assemblage of timber buildings: 
dwelling houses, byres, workshops, outhouses etc., with wells, yards and paths 
between them. The finds testify to a wide range of activities based on fishing, trade 
and handicrafts. There are traces of male and female occupations and children's 
gam es. 

Borgund was also the most important ecclesiastical centre between Bjørgvin 
(Bergen) and Nidaros (Trondheim). From documentary sources we know of four 
churches in all! The remains of two of them, built in marble, have been discovered. A 
third, St. Peter's, forms the transepts and crossing of today's Borgund church. The 
stone churches were built during the 12th century. A cementery containing 3-400 
graves has also been excavated. An English coin, minted in York sometime between 
1004 and 1009 during the reign of King Ethelred Il, was found in one of the graves, 
implying that the cemetery was in use during the first half of the 11th century. This 
must have been o ne of the earliest Christian cemeteries in the district. The re was 
undoubtedly an associated church building. This was earlier than the stone churches, 
and there may possibly have been one or even more stave churches here during the 
first mission period. 

During the 14th century, a change to ok place in the stockfish trade along the 
Norwegian coast. The fish now found its way directly from the driers to the merc
hants in Bergen. Borgund kaupang consequently became redundant as a trading 
centre. The Black Death of 1349 must also have played a decisive role in its decline. 
Of a former total of 124 known high-medieval farms in the immediate vicinity of the 
kaupang, only 45 survived to the end of the medieval period, thereby rem o ving much 
of the demographic basis for the kaupang. It appears that by 1500 the kaupang bad 
been abandoned altogether. 

Early on during excavation, thoughts turned towards building a museum within 
the excavation area. The aim was to preserve part of the architecturally-interesting 
building remains, the so-called «Årestua» (hearth-house) complex, for future gene
rations. This comprises a collection of buildings of 12th-century date. 

The museum is somewhat special in character: an exhibition displaying the results 
of 20 excavation seasons is arr ang ed around the building remains. Outside the 
museum itself lie remains of the harbour and the medieval settlement. The museum 
represents an attempt to disseminate archaeological information outside the confi
nes of the traditional, strongly-centralised archaeological museum system. 

This museum and its neighbour, Sunnmøre Museum, at present offer very comp
rehensive coverage of o ur cultural heritage, spanning the period from the N eolithic 
to the present day. The National Council of Museums has suggested that the 
archaeological museum service should be expanded- we have, in this museum, 
appropriate potential for such expansion. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning 1/111988-31/10 1989 
og regnskap pr. 31/10 1989 

Generalforsamling ble holdt 29. november 1988 i Videnskapsakademiets foredrags
sal i Oslo. Tilstede var ca. 70 personer. Preses Harald Meltzer ønsket velkommen. 

Det var ingen merknader til innkallingen. Regnskapet pr. 31.10.1988 samt revi
sors beretning ble lest av sekretæren. Etter at Meltzer og Erling Johansen hadde gitt 
en del opplysninger, ble regnskapet godkjent. Det ble ytret ønske om at regnskapet 
ble sendt medlemmene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Dette ble 
tatt til etterretning. 

Preses leste årsberetningen for perioden 1.11.1987- 31.10.1988. Til denne var det 
ingen merknader. 

Til Reisestipend for 1988 var det en søker. Søkeren hadde ikke gode nok kvalifika
sjoner, og søknaden kunne ikke innvilges. 

Fra Charlotte Blindheim var det kommet en søknad om støtte til Kaupang
prosjektet. Styret bevilget kr. 50 000,- til dette. 

Valg 

A.-S. Thommessen ble valgt som suppleant. Øvrige styremedlemmer og supplean
ter ble gjenvalgt. Det ble nedsatt en valgkomite til å finne frem til nye medlemmer til 
styret fra neste år. Ingrid Sannes Johnsen, Laila Drage og Tor Tank-Nielsen ble valgt 
til valgkomite. 

Preses overlot så ordet til Erling Joh ansen, som presenterte aftenens foredrags
holder, underdirektør Bente Magnus. Foredragets tittel var «Jernalderen i Sogne
fjell». Det ble ledsaget av lysbilder. Erling Johansen takket Bente Magnus for det 
interessante foredraget. Deretter var det åpent for spørsmål til foredragsholderen. 

70 medlemmer deltok i serveringen etter møtet. Under denne benyttet Charlotte 
Blindheim anledningen til å takke for støtten som var gitt til Kaupang-prosjektet. 
Hun nevnte også tidligere anledninger der NAS hadde trått støttende til, og hvor 
verdifull denne støtten hadde vært. 

Under vår ekskursjon til Normandie og Bretagne i mai 1988, ble også borgen 
Pirou besøkt. Her befinner Pirou-teppet seg. Abbed Leiegard, stedets beskytter, 
ønsket vår hjelp til å få teppet stilt ut i Oslo. Dette fikk vi ordnet, og teppet ble stilt ut 
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i Forsvarsmuseet i Oslo i tiden 3. mars-30. april. Det ble laget en brosjyre med 
teppets historie til utstillingen. Utstillingen hadde godt besøk. 

20.-26. mai 1989 hadde NASen ekskursjon til Trøndelag. 44 medlemmer deltok. 
9. september 1989 hadde Selskapet tur til helleristninger i Østfold. Denne hadde 

93 deltakere. 
Viking 1989 blir trykket i Tangen Trykkeri AS i Drammen. Den vil foreligge i 

november-desember 1989. NAVF har bevilget kr. 35 000,- til Viking 1990. 
Meldingsbladet er sendt medlemmene tre ganger i løpet av beretningsåret. 

Til Reisestipendiet 1989 var det ingen søkere. Det er gitt økonomisk støtte til 
Kaupang-prosjektet. 

NAS har fått 34 nye medlemmer i 1989, mens 38 er utmeldt. Det har vært holdt tre 
styremøter. Styrets sammensetning har vært følgende: 

Preses Harald Meltzer. Gen.sekretær Øystein Johansen. Visepreses Jens W. Berg. 
Styremedlemmer: Erling Johansen. Henry Tschudi. Einar Løchen. 
Suppleanter: Jackie Horner. Arne Bakken. Lise Tschudi. Bjørn Ringstrøm. A.-S. 
Thommessen. Revisor: Kr. A. Arnesen. 

Tur til Trøndelag 20.-26. mai 1989 

Norsk Arkeologisk Selskaps hovedtur i 1989 gikk til Trøndelag. 
43 deltagere ankom Trondheim og Britannia Hotellørdag 20. mai om formidda

gen, med fly fra Oslo. Først på programmet stod omvisning i Nidarosdomen, kirken 
som ble bygget over helgekongen Olav Haraldsons skrin. Kirken i Nidaros ble det 
fjerde mest besøkte pilegrimsstedet i middelalderen. Deretter var det besøk i 
Erkebispegården og utstillingen «Luftangrep», som viste hvordan våre kulturmin
ner brytes ned av vær og vind og tiltagende forurensning. 

Etter lunsj ga arkeologene Kalle Sognnes og Lars Stenvik en omvisning i de 
arkeologiske samlingene i Vitenskapsmuseet i Trondheim, hvor vi fikk en innføring i 
midtnorsk forhistorie, fra Fosna-kulturen og fremover. Kirkesamlingen ble også 
besøkt. 

Søndag 21. mai var det strålende vær. Selskapet dro avgårde med buss, med Kalle 
Sognnes som fagkyndig guide. Etter ferje Flakk-Rørvik, var første stopp Stykket i 
Stadsbygd. Her så vi et helleristningsfelt, en typisk veideristning med en stor, 
naturalistisk elgfigur med bakovervendt hode. Videre på Fosenhalvøya gikk turen til 
Reinskloster. I 1230-årene ga hertug Skule gården Rein til kloster, og hans halvsøs
ter var den første abedissen der. Etter reformasjonen forfalt klosteret, og i 1720 ble 
stedet overtatt av familien Hornemann, som fortsatt har en herskapelig bolig inntil 
klosterruinene. Lunsjen ble inntatt på Brekstad. 

Etter lunsj besøkte vi Austråt, hvitkalket og underlig ensom på det flate Ørlandet 
ved innløpet til Trondheimsfjorden. Austråt er et høvdingsete, med sine aner tilbake 
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til sagatiden. Kirken som lå der, ble innlemmet i den boligen som Ove Bjelke lot 
oppføre i borgs til ca. 1655. I huska pellet opplevde vi en konsert av et barnekor som 
var der samtidig med oss. 

Fra Austråt, med ferge fra Brekstad til Valset og videre på en svingete vei langs 
Trondheimsfjorden, til Geitastrand, hvor vi så på det eneste bevarte jernaldergrav
feltet i området. Videre passerte vi en bautastein over Viggjaætten og en over Einar 
Tambarskjelve og andre kulturminner. Tilbake i Trondheim var det hyggelig mid
dag på Britannia. 

Mandag morgen 22. mai startet vår vandring gjennom middelalderens Nidaros 
(Trondheim), med arkeologen Erik Jondell som kjentmann. Etter en katastrofe
brann i 1681 forsvant mye av det gamle bybildet. Det er de senere års arkeologiske 
utgravninger som følge av byggevirksomhet, som har bragt mye av middelalderbyen 
frem i lyset igjen. Vi beså deler av Gregoriuskirken inne i Sparebanken og det en 
mener er Olavskirken inne i det nye biblioteket. Den siste kirken skal ha blitt reist på 
det stedet der liket av Olav den hellige ble skjult den første natten etter slaget på 
Stiklestad. På 1300-tallet ble kirken innlemmet i et franciskanerkloster, og fire 
skjeletter fra klosterkirkegården er bevart her under et glassdekke. På 16-1700-
tallet lå byens rådhus her. Vår vandring gikk videre til neste sognekirke, «Vår Frues 
kirke», og videre langs Jørgensveita til Domkirken. Turen ble avsluttet med en 
omvisning i rustkammermuseet. 

Bussen hentet oss og kjørte oss til Ringve, et gammelt herresete på Lade, senere 
barndomshjemmet til Tordenskiold, i dag musikkhistorisk museum. Her spiste vi 
lunsj i det gamle grisehuset. Vi ble vist om av en dyktig musiker, som kunne traktere 
de forskjelligste instrumenter for oss. Fra Ringve gikk turen til Vikhamar og til Hell, 
med de fine veideristningene der, som er skåret inn i det bløte fjellet og som avbilder 
rein. -I Værnes kirke var Knut Berg omviser. Kirken er muligens Norges eldste 
bygning, fra ca. 1085, bygget under angelsaksisk innflytelse og i romansk stil. 
Fortsatt står forskalingen igjen inne i tårntaket. Det var også andre detaljer å glede 
seg over i og utenfor kirken. Etter besøket her, gikk turen tilbake til Trondheim. 

Tirsdag 23. mai reiste vi med Sognnes som reiseleder samme vei som dagen før, 
med Steinviksholm i Åsenfjorden som mål. Det var ebbe, og holmen var landfast. Vi 
kunne se rester av den gamle broen ut dit. Steinviksholm var erkebiskop Olav 
Engelbrektssons festning fra 1520-årene. Her holdt han til under Grevefeidene i 
årene 1533-36, hit fraktet han mange av kostbarhetene fra Nidarosdomen og herfra 
flyktet han ved reformasjonen i 1537. 

Vi reiste videre langs Åsenfjorden, til helleristningsfeltene på Evenhus. Her var 
det veideristninger, med store dyr, hval og båter. Medbragt lunsj ble nydt i sommer
solen, mellom klosterruinene på Tautra. Klosteret ligger høyt og fritt. Det ble 
grunnlagt av cistercienserne i 1207. Munkene kom fra Lyse kloster ved Bergen. I 
høymiddelalderen stod klosteret sterkt, mens det på 1500-tallet opplevde en tilbake
gang og nedleggelse.- Bussen bragte oss videre til Frosta og den store tinghaugen, 
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der de fire inntrønderske og de fire uttrønderske fylkene holdt felles ting. En mener 
at denne fylkesordningen går tilbake til ca. 600 e.Kr. En bautastein ble avduket her 
ved Olavsjubileet i 1930. Logtun kirke ligger like ved. Den er kraftig restaurert.
Dagens siste stopp var helleristningene på Holte. Feltet består av en masse små 
dyrefigurer, med kroppsmønster, foruten en del geometriske figurer. Deretter 
vendte vi tilbake til Trondheim. 

Onsdag 24. mai forlot vi Trondheim og hotell Britannia, med kurs mot Steinkjer. 
Underveis fortalte Lars Stenvik om Heglesvollen og undersøkelsen av denne og 
andre jernutvinningsplasser i Trøndelag som nå er datert til romertid. Det har vært 
en jernproduksjon nesten i industriell skala, som har skapt grunnlaget for rike sentra 
som kunne skaffe seg romerske kostbarheter i bytte med jernet. Geite ved Levan
ger, Stiklestad i Verdal og Egge ved Steinkjer var slike sentra. Vår første stopp var 
Alstadhaug. Den store Olavshaugen her ble utgravd tidlig i forrige århundre, men 
gravfunnene er borte. Dette var i vikingtid et religiøst senter for Skogn fylke, som 
senere ble kirkesenter. Den nåværende kirken er bygget på 1200-tallet og ligger like 
ved Olavshaugen. Neste stopp var det store klebersteinsbruddet på Andstad i 
Sparbu. Her ble det produsert gryter i vikingtid, og fortsatt er emner til slike 
steingryter synlig i bergveggen. - På Tingvold spiste vi lunsj og så på den store 
skipssetningen som finnes her. På Tollnes så vi store leidangsnaust. Vi kom frem til 
Skei, som tidligere var betraktet som et stort gravfelt, men som ved de seneste års 
arkeologiske undersøkelser har vist seg å være et ringformet tunanlegg: trolig en 
form for militærkasserner, med 10 hustufter liggende i en krets, med åpen plass i 
midten. Her er også registrert koke groper og store avfallshauger. 

Vi reiste videre til Mære kirke, det gamle sentrale blotestedet før kristendommen 
overtok. Derfra gikk turen til Bardal og helleristningsfeltene der. Her finnes veide
ristninger og jordbruksristninger på samme felt, hugget over hverandre. Elg, hval og 
bjørn finnes blant de eldste ristningene, skip,soltegn, spiraler og sirkler blant de 
yngre. De to typer av ristninger er malt opp med forskjellige farger.- Neste stopp 
var Egge ved Steinkjer, hvor det ligger et kjent gravfelt, med funn fra romertid til 
vikingtid. Middag og overnatting på Grand hotell i Steinkjer. 

Neste dag, torsdag 25. mai, var det regnvær. Vi kjørte langs Snåsa mot Grong i 
Namdalen. Arkeologen Oddmund Farbregd var guide, med bistand fra metallurgen 
Arne Espelund, som fortalte om eksperimentering med myrmalm. Rett over Nam
sen fra Sem ligger Værem. På den høye terrassekanten der, mot Namsen, ligger et 
ringformet tunanlegg, av lignende type som det på Skei, men med 13 hustufter. 
Stedet har vært sentralt i eldre jernalder, da fjorden gikk mye lenger opp i nåvæ
rende Namsen. -Nederst i Grong, ved bredden av Namsen, ble det funnet en 
velutstyrt hellekiste fra ca. 500 e.Kr. på gården Veiem i 1976. Hellekisten er nå 
flyttet til et annet sted på gården.- Ca. 10 km nedover elva fra Værem ligger tre store 
gravhauger, diameter 40-50 m, på gården Bertnem. Gården må ha vært kongsgård 
eller høvdingesete i jernalderen. Gravhaugene hører til de største vi kjenner her i 
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landet. Dessverre er en del av bebyggelsen på gården i dag kilt inn mellom haugene. 
Vi fulgte N am sen videre og kom til Skage og gravfeltet på Hunn. I 177 4 registrerte 

Gerhard Schønning 38 gravhauger her, både rundhauger og langhauger. Mange er 
borte i dag. Feltet, som er fra jernalderen, ligger karakteristisk til langs en gammel 
ferdselsvei. Lunsjen ble inntatt på Heia kro. Fortsatt i duskregn, besøkte vi deretter 
Navlusfeltet, et jernalder gravfelt med gravhauger, steinringer og en bautastein. På 
Bøla, ved kanten av en foss, så vi den flotte, naturalistisk innhugde helleristningen, 
som avbilder en rein i naturlig størrelse.- Vi kjørte tilbake til Steinkjer via Byafos
sen, hvor det også er gravminner og bautastein fra eldre jernalder. 

Fredag 26. mai forlot vi Steinkjer og tok turen over Innerøy. Vi ankom Stiklestad. 
Kirken her er bygget på det stedet der Olav den hellige falt i 1030. Alf Rolfsens 
freskomaleri i koret har erstattet barokkaltertavlen, som nå står overmalt i hvitt og 
gull i våpenhuset. Vi hørte på musikk fra Olavsspelet, og senere orienterte Mats 
Almås om frilandsmuseet. 

På en øst-vestgående åsrygg øst for Levanger sentrum så vi gravfeltet på Geite, et 
gravfelt med 27 gravhauger fra eldre jernalder.- Ferden videre gikk til Stjørdal og 
helleristningsfeltene på Hegra og i Skatval. Tilsammen er det over 100 felt i disse to 
områdene. På gården Leirfall i Hegra besøkte vi det største feltet. Jon Leirfall møtte 
opp og fortalte om hvor ristningene ble avdekket på 50-tallet. Her finnes flere 
hundre figurer: fotsåler, båter, hester, geometriske figurer og menneskeprosesjo
ner. De fleste figurene er fra bronsealderen, men noen av figurene kan gå tilbake til 
yngre steinalder, noen er trolig også fra eldste jernalder. 

Vi avsluttet turen med et besøk på Hegra festning, der Harald Meltzer orienterte. 
Deretter fløy vi tilbake fra Værnes til Oslo, etter en meget vellykket tur, med mange 
nye inntrykk og ny kunnskap om Trøndelags eldste historie. 

Norsk arkeologisk selskaps reise til Normandie og Bretagne -1988 

Lørdag 21.05.88 kl. 08.00 begynte en spennende ukes reise i Normandie og Bre
tagne. Avgang kl. 08.00 fra Gardermoen med Bråthens Safe og landing på Dinard et 
par timer senere. 

Fra Dinard kjørte vi straks i busser til Mont Saint Michel til lunsj på restaurant 
Mouton Blanc'. 

Etter lunsj var vårt mål Caen hvor vi skulle bo i fire netter. Det ble en meget 
interessant reise de 115 kilometrene dit gjennom vekslende terreng. 

Søndag 22.05.88 

Vårt første mål i dag var Jumiege, med Korsikaneren Noel Reginensi som guide. 
Underveis berettet Noel om Normandies historie og flettet inn mange artige små 
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detaljer. Han begynte med romerne som bygget de første skikkelige veier og broer i 
Normandie. Etterat romerne ble borte gikk livet ganske fredelig for seg inntil 
vikingtiden. 

Ca. år 800 herjet vikingene for første gang i Normandie. I 841 brente de Rouen 
og i 911 gav Karl3 den Enfoldige (898-922) la Basse Seine som danegjeld til Gange
Rolf. Normannerne styrte Normandie til1204. 

Etter å ha kjørt gjennom et vakkert landskap, kom vi til abbediet i Jumiege. 
Ruinene av abbediet gjorde et mektig førsteinntrykk. Dets historie er lang og 
brokete, minst tre ganger er den blitt bygget opp igjen etter krigsherjinger eller 
ondskapsfulle religionsstridigheter. 

St. Philibert grunnla klosteret og kirken viet til Marie i 654. Vikingene herjet 
stedet i 841. Så ble det bygget opp igjen på midten av 900-tallet og hadde da sin andre 
store blomstringstid. Hundreårs krigene (1338-1453) var en mørk periode for abbe
diet i Jumiege- og antall munker falt fra flere hundre til en håndfull. Stedet kom seg 
noenlunde på fote igjen da disse kriger var over, men led meget under Hugenottene 
ved deres ildspåsettelser. Tidlig på 1700-tallet ble abbediet og kirken enda engang 
satt i stand, bare for å bli konfiskert og auksjonert bort som stenbrudd til høystbyd
ende under den franske revolusjon. 

Omsider, etter mineringer og demonteringer, ble det som stod igjen kjøpt av en 
velstående Normandie-familie sent på 1800-tallet og stedet er nå et statseid monu
ment. 

Adgang til abbediet er via «port-huset» (gate-house) og inn på den åpne plassen 
foran kirkens romanske vestvegg et mektig syn med sine usymmetriske doble tårn. 
Her føler man behov for å bli stående et øyeblikk for å samle seg før en går videre inn 
i kirkeskibet. Der er fortsatt verdighet og ro over kirkeruinenes harmoniske arkitek
tur, til tross for all ra vage. 

Vår meget kunnskapsrike franske guide, Daphne Danamme, berettet inngående 
om kirken og Benedictine-abbediets historie. 

Tiden vi hadde til disposisjon i Jumiege var knapp, men vi rakk å se den lille St. 
Peters kirke som står like utenfor Notre Dames sydvegg. Dato for grunnleggelse av 
den er noe usikker, men kan være så tidlig som andre eller tredje århundre. 

Fra Jumiege gikk veien direkte til Rouen hvor det ble besøk på utstillingen 
«Chateaux Normands». Den viste utviklingen av forsvarsbyggverk i Normandie. 
Denne begynte med trekonstruksjoner og gikk gradvis over til sten- av «motte and 
bailey»-typen. Museet hadde for øvrig mange interessante gjenstander fra sten- til 
middelalderen. 

Etter lunsj ble der tid til en trivelig spasertur i Rouen, til den gamle markedsplas
sen med korsmonument på stedet hvor Jeanne d'Arc ble brent i 1431- og til den 
moderne Jeanne d'Arc-kirken i nærheten. 

Sett utenfra er kirken et noe overraskende syn. Taket skal symbolisere to kryss
ende flammer som stiger til værs. Kirkens interiør er ikke mindre fascinerende. 
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Innebygget i de store vinduene er glassmalerier fra renessansen, berget fra St. 
Vincence kirke i 1939 før bombardementet under krigen. Farvene i disse glassmale
riene er utrolig klare og vakre. 

På den lange bussturen tilbake til Caen berettet Siri Mo Roullier interessant om 
Normandies jordbruk gjennom tidene- blant annet om hvordan den gamle tradisjo
nelle epledyrking nå er gått til grunne på grunn av skadene påført under siste krig 
hvor millioner av trær ble ødelagt. Hun orienterte også om dagens jordbruk i 
Frankrike som medlem av EF. 

Mandag 23.05.88 

Vårt mål i dag var Aromanche og Omaha Beach for å se invasjonsstrendene og det 
som er igjen av den kunstige havn laget til den allierte invasjon av Normandie i 1944. 

Fra sandstensklippen så vi ned på strendene og den kunstige havn «Mulberry 
Harbour». Noen hundre meter fra klippene ligger der fortsatt en del av de enorme 
betongblokkene som dannet en skjerm mot bølgene på sjøsiden av den kunstige 
havn. 

På klippekanten ser man fortsatt rester av tyskernes forsvarskonstruksjoner, det 
hele i dag i fred og ro og for oss i duskregn, i motsetning til det inferno av lyd, lukt og 
redsel som må ha hersket der i juni-dagene '44. At sorgen dog ikke er glemt, vitnet 
fire små, røde «Flanders poppies» plassert i gresset påfestet hilsener til fire sønner 
som døde her under verdens hittil største krigsinvasjon. 

Fra Aromanche kjørte vi til den amerikanske krigsgravlund «The cemetry of 
Omaha Beach» hvor 9000 soldater ligger. Frihetens pris er sannelig høy! 

Invasjonsmuseet i Aromanche var meget vel verd et besøk. Det er dyktig arran
gert og av teknisk høy standard med realistiske modeller og fine montrer. 

Lunsj spiste vi i Bayeux, som for øvrig var den første by som ble frigitt etter 
invasjonen, nemlig 07.06.44- uten å bli skadet i det hele tatt. 

Ettermiddagens begivenheter bestod i besøk til Bayeuxteppet. Det er, som kjent, 
et ca. 70 m langt linstykke brodert med bilder på tegneserievis, og det beretter om 
begivenheter omkring Wilhelm Erobrerens invasjon av England i 1066. To invasjo
ner på en dag, det er sterkt det. Man kan spørre seg om hvilken av dem som hadde 
størst historiske følger. 

Benedictinernes katedral Notre Dame i Bayeux var dagens siste stoppested. Den 
opprinnelige Normannske kirken, bygget av biskop Odon ble innviet i 1077. I det 
man stiger inn gjennom vest-porten er det kanskje de rene, rette linjer og symmetri 
som slår en, men etter hvert som man spaserer gjennom skipet (nå vesentlig 
romansk-gotisk) blir man fascinert og til slutt ganske imponert over den uendelighet 
av dekorative detaljer ved kapitlene og buene som møter en. Det vakre kor gjør 
likeledes et sterkt inntrykk på den besøkende. 
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Tirsdag 24.05.88 

Første besøk i dag var til Abbeye aux Dames i Caen, bygget i år 1042 av Mathilde 
som botsoffer for å ha trosset pavens forbud mot å gifte seg med sin fetter hertug 
Wilhelm av Normandi. 

Vi ble mottatt i et elegant auditorium og kort orientert om klosterets historie. 
Deretter så vi det som tidligere var kjøkken, nå møtesal- og så nonnenes refecto
rium. 

Den benedictinske Treenighetskirke tilhørende klosteret er bygget i normanner
romansk stil og er den eneste gjenværende middelalderkirke i Caen. Skipet har 
runde buer dekorert med et geometrisk mønster og varierte og meget forseggjorte 
kapiteler. Den har et blind-galleri over buene og store rund buede vinduer i kleresto
riet. 

Dronning Mathildes grav er i koret - og spesielt å merke der er søylekapitelene 
som dessverre ikke kommer godt frem i dag på grunn av det mørk-fargede glass 
innsatt i apsidens vinduer i slutten av forrige århundre. På taket i apsiden finnes det 
utydelige rester av en gammel freske fra kirkens tidligste dager. 

Krypten i Treenighetskirken i Abbaye aux Dames er uforandret siden Wilhelm 
Erobrerens tid. Der er 16 søyler, enkelte med dekorerte kapiteler. 

Formiddagskaffen ble servert i Fransk-Norsk Institutt, og imens orienterte M. 
Eydoux om instituttets mål og funksjon. Siri Mo guidet oss gjennom det interessante 
Normandie Museum- og så var det en fortreffelig lunsj med spesielle lokale retter
og lokalbrygget eider til, i den restaurerte St. George kirkesal. 

Omvisning i Wilhelm Erobrerens slott i Caen var en opplevelse, selv om det ikke 
er så altfor meget igjen direkte fra hans tid, egentlig bare festningsvollene. Resten er 
fra tiden 11-12-1300-tallet. Både svenske og norske arkeologer har vært med på 
undersøkelser innenfor slottsområdet. 

Festningen ble meget ødelagt under annen verdenskrig og er siden restaurert. Fra 
festningsmurene hadde man utmerkede utsikter over Caen, med Abbaye aux 
Dames og Hommes på hver sin kant. En stor og praktfull have er anlagt innenfor 
murene i dag. 

Som spesielt tilbud etter lunsj ble vi vist rundt i Muse Memorial i Caen som, på den 
tiden vi var der, ikke var ferdig. Det skal åpnes i juni 1988. Museet er bygget som 
minnesmonument over kampene i Normandie i 1944, men skal også fungere som 
forsknings- og undervisningssenter. Vår guide her varM. Cardineau, viseordfører i 
Caen. 

Fra Muse Memorial tok vi veien til Abbaye aux Hommes med konservator ved 
Muse de Normandie, M. Bertraux og Siri Mo som henholdsvis guide og tolk. 

St. Etienne kirke ble grunnlagt av Wilhelm Erobreren- med samme motivasjon 
som Mathilde for sin Treenighetskirke. Stilen er romansk og den stod ferdig i 1077. 
Det er kun kirken og en sal igjen av det opprinnelige kloster, resten er fra slutten av 
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1700-tallet, bygget av Benedictinermunker. 
Kirkeskipet er fra Wilhelm Erobrerens tid, i normanner-romansk stil med runde 

buer og i 2 etager. Karakteristisk ved kirken er de 2 tårn ved vestporten- og 
lanternetårnet fra 1700-tallet ved overgang skip og kor. Taket var opprinnelig av tre, 
men ble bygget om i sten på 1200-tallet. 

Som de fleste andre kirker og klostre, led også Abbaye aux Hommes meget under 
kriger, reformasjonsstridigheter og den franske revolusjon. 

Wilhelm Erobreren døde i 1087 i Rouen, men ble begravet under lanternetårnet i 
St. Etiennekirken i Abbaye aux Hommes. Graven ble ødelagt da Hugenottene 
herjet kirken på 1500-tallet - og det som deretter var igjen av Wilhelm ble kastet i 
elven under den franske revolusjon. En sten som monument til Wilhelm Erobreren 
ligger i dag foran høyalteret. 

Byrådet i Caen har holdt til i de øvrige klosterbygninger siden krigen. 
Dagens omvisning ble avsluttet med en hyggelig mottakelse i Caens rådhus, med 

M. Cardineau som beleven vert. 

Onsdag 25.06.88 

I fortsatt fint vær og solskinn kjørte vi først til St. Lo gjennom nokså flatt, men 
vakkert, frodig og sjarmerende landskap. Her var mange små landsbyer med hver 
sin kirke og små kalkstenshus. St. Lo ble totalt ødelagt under krigen, kun de sterkt 
skadede kirketårnene stod igjen. 

Første stoppested var borgen i Pirou. Vår guide her var Abbe Leiegard. De 
tidligste deler av borgen kan dateres til ca. 1150. Detaljer og byggestilen henviser til 
riddere fra det andre korstog, som hadde vært i Libanon og hentet ideer til festnings
byggverk der. Borgen var opprinnelig omgitt av tre vanngraver, hadde vindebru, 
skyteskår, vakttårn, egen brønn, kjøkken, stallplass og alt det man ellers forestiller 
seg av forsvarsutrustning og «bekvemmeligheter» ved middelalderfestninger. 

Vår ivrige abbed fortalte fra borgens historie, om vikingenes beleiring og hvordan 
beboerne kom seg unna ved hjelp av trylleformler som forvandlet dem til gjess- men 
akk, så ble formularboken vekk- og siden er gjessene kommet tilbake hver vår i håp 
om at noen har funnet boken igjen. Abbeden eier visst en hel del av borgen i dag- og 
bruker meget av sin tid til restaurering av stedet ved hjelp av unge mennesker som 
utfører arbeidet på dugnad mot opphold og mat. Kapellet og den store sal ved siden 
av er nå ferdige og brukes flittig. Det var her vi spiste lunsj. 

Abbeden er meget interessert i å ha unge mennesker med seg i restaureringsar
beidet, så det er bare å kontakte ham: 

Abbe Leiegard, Chateau de Pirou. 50770 Pirou, Normandie. 
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Abbe Lelegards gjestebud 

- Coquille de crabe 
Jam bon en croute 

- Tro u du milieu ( Calvados) 
- Pintade aux raisins 
- Fromage (mange sorter) 
- Miroir cassis 
- Cafe avec Calvados 
Vins: Muscadet 

(Lokal eider) 

Den restaurerte festsalen har som dekorasjon et Bayeux-lignende teppe, som en 
dame fra egnen har brukt 4 år på å brodere. Underholdningen under lunsjen bestod i 
abbedens historie beretning om borgens historie fra tidligere tider, demonstrert med 
bilder fra dette «Pirou-teppet» og avbrutt av og til av gjestenes «Helan går» for full 
hals. 

Besøket ble avsluttet med muligheter for innkjøp i abbedens verksted alt fra 
postkort og melkekrakker til ildraker - eller et av abbedens utmerkede Calvados 
laget i hans kjeller. 

Etter festmåltidet hos abbeden trengte vi til en liten hvil. Dette fikk vi under 
kjøreturen til Mont Saint Michel. 

Man ser Mont Saint Michel på lang avstand- og jo nærmere man kommer, jo mer 
imponerende blir synet. Tiden vi hadde der var vel knapp, men vår utmerkede 
guide, konservatoren fra museet som kom spesielt for å ta seg av oss og hans 
assistent, Madame Chantell de Feuvr, klarte på ca. 45 minutter å meddele oss en hel 
del om kirken og klosterets lange historie og utvikling. 

Som så mange klostre og kirker i Frankrike, begynner kirkens historie med 
eremittmunker og legender. Her var det erkeengelen Michael som befalte byggin
gen. Historien er så lang, byggestilen så variert, innsatsen så enorm og teknikken så 
imponerende, tidens muligheter tatt i betraktning- at man tillater seg å henvise 
spesielt interesserte til litteraturen. 

Det skal kun nevnes at stedet er aldri blitt erobret, har hatt forfallstider hvor det 
var brukt som et redselsfullt fengsel, men er i dag vel på vei tilbake til sin opprinne
lige funksjon som kloster. 

Dagen ble avsluttet med at en sliten, men lykkelig gruppe ble kjørt til Rennes hvor 
vi skulle bo under resten av studiereisen. 

Torsdag 26.05.88 

Første omvisning i dag startet med en aldri så liten gufs, nemlig synet av Combourg 
festning. Festningen gjør umiddelbart et nokså avvisende og dystert inntrykk med 
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sine smale vinduer høyt oppe i tykke stenmurer forsynt med krenelerte brystvern og 
fire tunge tårn, men ved nærmere ettersyn, fremviser den mange interessante 
arkitektoniske og forsvarsmessige detaljer. De første bygninger ble reist som for
svarsverk ca. 1016 av erkebiskop Guinguene. Tilbygg kom på 1200-tallet og det hele 
var ferdig på 1400-tallet. Festningen er omgitt i dag av en stor park med mange 
uvanlige treslag- og kyr og geit gresser fredelig omkring. Det indre av slottet er nå 
nokså modernisert, slik at Chateaubriands beskrivelse av en sommer i sin barndom 
der, modifiseres noe. Dog gjør synet av en mumifisert katt funnet i en gang - og 
beretning om en avdød tidligere ridder med treben som stomper rundt om natten, 
sitt til å opprettholde noe av det første grimme inntrykk. 

Fra Combourg kjørte vi til lunsj i St. Malo. Etter lunsj tok vi det med ro med en 
deilig spasertur langs festningsmurene, i solskinn og liten bris. 

Dagen ble avsluttet med en (altfor) kort visitt i Rennes dyktig arrangerte arkeolo
giske museum. Her igjen viste franskmenn at de kan dette med museer. 

Fredag 27.05.88 

Fortsatt i fint solskinn startet vi kl. 08.00 for Carnac og megalittmonumentet der. 
Underveis i bussen berettet Birgit Heyerdahl-Larsen om megalittkulturen og Kel
tertiden. 

Første stopp var på «Ostereicole de Quiberon» hos M. Henri Pur en for å smake på 
østers. Lunsj tok vi i hva som må ha vært restene av en gammel borg med dungeon til 
høyre for inngangsporten- og store, lange saler med bjelketak. Nydelig hjemmela
vet mat! Så ble det tid til en liten forfriskende båttur i Baie de Quiberon før vi, langt 
om lenge, kom til det som kanskje var høydepunktet på turen, nemlig megalitt-feltet 
i Carnac- og det var her at vi som har vært her før virkelig savnet Marstrander! Tiden 
var i knappeste lag, så vi kunne dessverre ikke besøke mer enn et bitte lite utsnitt av 
det hele. Til gjengjeld gjorde det vi så et uforglemmelig inntrykk og var en fin 
avslutning på vår studietur. 

Lørdag 28.05.88 

Reisen hjem. En lang busstur gjennom frodige franske jordbruksdistrikter, med en 
liten pause i Fougeres. Lunsj og så videre til lufthavnen i Beauvais hvor Bråthens 
Safe kom for å bringe oss hjem. 

Turen hadde 93 deltakere. 
J ackie Horner 

Dessverre kom dette referatet ikke med i Viking 1989. 
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