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Arne B. Johansen 
Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim. 

Landemerket Torghatten: 
N aturformen, bosetningen, betydningen - en undersøkelse av 
langvarighet. 

Torghatten på Helgeland er så lettkjennelig at den har vært samlingsmerke for folk til alle 
tider. De som kom tidlig fikk bruke landskapet gjennom lang tid, ble sterkt knyttet til det og 
opparbeidet stor evne til å beholde kontrollen over det. Arkeologisk materiale, samtidsrap
porter, sagatekster og navnebruk viser hvordan den langvarige bruken gjorde folk ved 
Torghatten så sterke at de til og med ble en brikke i det internasjonale maktspillet i middel
alderen. 

Landemerket 
Torghatten er det mest kjente landemerket på Norskekysten. Den ligger SØ i øygruppen 
Torget som strekker seg V eller SV-over fra Brønnøysund by. Enten man ferdes kystriks
vegen (Rv. 17) eller til havs, er Torghatten synlig på langt hold. Brønnøysundet, der skips
leia går, skiller Torget fra Sømnahalvøya på fastlandet, men ei elegant betongbru slynger 
seg over. Inntil Torget mot NV ligger de lave øyene Saura, Burøya, Torgnes og et mylder av 
småøyer og skjær rundt hele Torget. Sammen utgjør de et eget øysamfunn i det næringsrike 
grunnhavet. Vel 20 km ute i NV, på andre sida av Vegafjorden, ligger den høye, store øya 
Vega. (Fig. l, 2, 3). 

Torghatten ble formet i det landskapsverkstedet som stranda alltid er. Hatthullet ble 
gravd ut av bølgedraget under senere del av istiden i en svaksone gjennom den smale og 
spisse NNØ/SSV-gående ryggen som er hattpullen. Toppen av hattpullen ligger 258 moh. 
Helt ned til nivået l 00 moh har ryggen stupbratte sider, men med enkelte innhakk. Hullet er 
en videreføring gjennom fjellmassen av to slike, store, motstående innhakk mellom to 
parallelle bergskjøter som går NØ-SV De bratte sidene på ryggen er rensket for løs blokker 
langs vertikale sprekksoner, trolig av en langsomt synkende strand med isflak som hamret 
mot berget og gravde ut hullet. (Fig. 4, 5). 

Hullet er 160m langt, knappe 30m bredt og 20 til 35m høyt under taket. Bunnen stiger 
fra 120 moh i SV till40 mi NØ- enden. De periodene strandnivået lå stille en stund, laget 
sjøen erosjonsmerker. Det viktigste merket er den avsatsen eller hyllen i nivået 100-125 
moh som ligger rundt hele Torghatten. Der må stranda ha stått stille en god stund, trolig i 
Yngre Dryas for omkring 10 500 år siden (Andersen et al. 1982: 41,47); den gang iskanten 
lå inne på Sømna. Denne avsatsen med hattepullen oppå gjør at Torghatten er lettkjennelig 
også om man ikke ser hullet. 

At Torghatten var og er sentral i folks forestillinger vises bl.a. av navigasjonshjelpen for 
sjøfarende langs Norskekysten, Den Norske Lods: I 1870-utgaven sies det at under inn-
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Fig. l . Undersøkelses
området på 
Helgelandskysten. 

Fig. 2. Sømnahalvøya, Torget, 
Torghatten og Vega. 
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Fig. 3. Torget, med den ytre og den 
indre delen. 

Fig. 4. Torghatten. På nivå 100m kom Hattskaret opp av sjøen. 
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Fig. 5. Torghatten i 1961, sett gjennom ventilen 
på Harald Jarl. 

seilingen til Brønnøy skal ... holdes Østkanten av det kjendelige Fjeld Torg hatten ... (NGO 
1870: 36). Omtrent 50 år senere er denne selvfølgeligheten blitt enda tydeligere da man 
henviser til Torghatten lO steder i teksten (NGO 1922: 186ft), men uten at fjellet tas med i 
det fyldige stikkordregisteret bakerst i boken sammen med de andre viktige kjennemerkene 
langs kysten. Det er så selvfølgelig for redaksjonen at enhver sjøfarende har god kunnskap 
om Torghatten, at bare fortrolighetsformen «Hatten»I«Hattodden» brukes noen steder (Ibid: 
201ft). 

Fordi Torghatten har så enestående form, må man tro at den har hatt sentral plass i fore
stillinger og fortellinger så langt bakover i tid som folk har sett den. (Fig. 6). At forestilling
ene har hatt sterk livskraft forstår man fordi Torghatten er kjernen i flere varianter av sagnet 
om Sømnakongen. Han brukte hatten sin til å bremse pila som Hestmannen skjøt etter den 
vakre Lekamøya, da hun flyktet hjemover. Den gamle grisen hadde sett henne bade og 
kunne ikke styre seg. Men så sto sola opp, og da var det slutt. 

Fig. 6. Torghatten sett østfra Tosbotnvegen i 1990. 
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Kraftige spor etter folk i Hattskaret 
Der havet står på mot blokkrik morene, vaskes finmaterialet bort og det dannes rullestein
felt. De finnes langs gamle strandlinjer over hele Norden. I mange av feltene har mennesker 
gravd groper og ganger til ulik tid og til ulik bruk. Nedgravingene kunne skapes raskt med 
bare hendene, mens det trengtes både redskap og mye arbeid for å få samme resultat i van
lig løsmasse. Det var nesten like lett å grave i flygesand, men der blåste gropene fort igjen 
når de ble forlatt, og vi oppdager dem bare ved at det ligger redskap eller ildsteder i sanden. 
En grop kunne brukes til oppbevaring fordi den var kjølig om sommeren, eller til opphold 
fordi den var lun og varm i kaldt vær. La man tak over gropen, ga den beskyttelse både mot 
vær og innsyn. I mange strøk har det vært vanlig å bo i nedgravde hus helt opp til vår tid, f. 
eks. på Tjorn i BohusHin (Manker 1964: 156). 

I et fjellskar på erosjonsavsatsen 400 m NØ for Torghatthullet finnes de merkeligste spor 
etter folk i rullesteinfeltet. Steinflyttingen har vært så omfattende at hele overflaten er dek
ket av groper og ganger. Gamle groper og ganger er bygd om, plukket bort, kappet over eller 
helt begravd, når nye ble anlagt. Det er ikke noe igjen av den jevne overflaten som feltet må 
ha hatt da sjøen sank unna. Dette skaret kaller jeg heretter «Hattskaret». (Fig. 7). 
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Fig. 7. Hattskaret 
(innringet) på 
flybilde mot 
sørvest. Torghatt
hullet øverst til 
venstre. 



Fig. 8. Hattskaret. Grop med 
tverrmål. 

mot sørvest, ute vollkrona. er 2-3m i 

Skaret har lengderetning NØ-SV og er fylt med rullestein i omtrent 30m bredde og 70 m 
lengde. Rullesteinen danner en strandvoll med vollkrona ca. 108 moh i SV. Fra krona går 
steinrøysa bratt ned mot SV der sjøen har stått hardest på. NØ-over fra vollkrona skråner 
røysa slakt nedover i en lengde på 50 m til den ender i et lite myrtjern 5 m lavere. NV-veg
gen i rullesteinskaret går 80 m loddrett opp til Lesshatten (193 moh.), mens SØ-sida er en 
10-15 m bergrygg. Begge bergveggene løper parallelt med ca 50 m avstand i bunnen av 
skaret. Hattskaret ligger i dag avsides til og har sjelden besøk. Det er lettest å komme dit 
gjennom den bratte ura fra SV, vis-a-vis Torghatthullet. 

De tydeligste inngrepene er 2 kraterformede groper som ligger ca. 5 m fra hverandre helt 
ute på vollkronen iS. De måler 2-3m fra kraterkant til kraterkant og har sin mest markerte 
avgrensing motS med en brystvernliknende mur. (Fig. 8). Når man kommer opp ura fra S, 
ser man rett inn mot gropkantene, men blikket fanges først av en oppreist stein nede i skrå
ningen litt S for dem. Deretter ligger de tett i tett mer eller mindre utvisket innover flaten 
mot N. Særlig tydelig er en grop gruppe 25 m N for vollkrona. En grundig kartlegging ville 
trolig vise minst 30 noenlunde tydelige groper spredt utover feltet. Noen synes å ha dannet 
rekker. 

Lange ganger («korridorer») er den andre typen struktur. De er opptil l m dype og l ,5 m 
breie. Liksom gropene er gangene tydeligst å se fra fjellkammen Ø for skaret når sola står 
lavt på sensommeren og høsten. Den tydeligste gangen er ca. 12m lang og svinger i en bue 
mot S, tvers over skaret ca lO m S for myrtjernet. Det er spor av en annen buet gang S for 
vestdelen av denne gangen. Fra midt på buen går det en ca. 15 m lang gang rett mot S, før 
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Fig. 9. Hattskaret mot vest. Her er de tydeligste gangene opptrukket. 

den svinger brått mot Ø og ender i torvbeltet langs kanten. Svingen ser ut til å skjære tvers 
over en eldre gang som fortsetter ca 20m videre i samme retning. (Fig. 9). Litt V for denne 
gangen ser man på bildet en nesten parallell gang som trolig har gått langs hele rullestein
feltet. I alle fall ender den ene av disse to lange gangene i en av de store gropene framme på 
kanten. I S er det spor av flere ganger som ser ut til å ha ledet ut til gropene. 

Overflaten i skaret er brukt så intenst at man får inntrykk av en liknende, omfattende 
virksomhet som den sogneprest Ivar Ancher Heltzen fra Rana opplevde ved sitt embetsbe
søk på Træna i 1823: 

Saaledes saae jeg paa Husøen, det først Sted jeg landede, en Samling af smaae Hytter nede ved 
Strandbredden, hvoraf Vaaningshusene vare af nogenledes Størrelse, men de øvrige Huse kun af en 
Mands Højd, og disse vare i en saadan Mængde dyngede paa hinanden, at denne Øe med Rette bærer sit 
Navn Husøen. Ved Strandbredden stode Stellatser- Gjeller kaldet - til at ophenge den avlede Fisk paa; 
Klipperne laae besaaede med Fisk - Smaae Sey - For at tØrres; Husvæggene vare behengte med 
Hellejlyndre - Qvejte- hvilken var rekled, der er sønderskaaret for at tØrres. (Heltzen 1823:6). 

Men den siste bruken i Hattskaret ser snarest ut til å ha vært kontroll med omliggende sjø og 
landskap. Folk kunne bevege seg gjennom rullesteinfeltet i lange ganger og ut til observa
sjonspunkt iS, Ø og N. 

Den omfattende bruken gjør dateringen av virksomheten i Hattskaret vanskelig fordi 
nyere bruk stadig har visket ut alle eldre overflatespor. Overflaten i dag er slik den så ut etter 
siste steinflytting. Den tidligst mulige bruk framgår av strandlinjeundersøkelse fra Nærøy i 
Nord-Trøndelag og fra Hommelstø ved roten av Sømnahalvøya, 20 km Ø for Torghatten 
(Ramfjord 1982: 202, Drange 2003: 92, 94, 97f.): Hattskaret kom opp av sjøen omkring 
9000 år BP. 
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Tidlige mennesker langs kysten 
Det fantes mennesker langs kysten som kunne ta Hattskaret i bruk straks det kom opp av 
sjøen. Et ildsted i flygesand 84 moh på Mohalsen på Vega, 25 km NV for Hattskaret, er 
datert til9350±270 BP (Alterskjær 1985: 39f). Da lå hele landbremmen på Vega under hav
flaten. Nivået tilsvarer omtrent Hattskarets samtidige nivå. På Vega har også Hein B. Bjerck 
gravd ut to grophus i rullesteinfelt på nivået ca. 60 moh; Middagsskardeia I er datert til 
8490±80 BP (Bjerck 1989: 84) og Åsgarden I til 8339±80 (Ibid: 85). Fra Fagervika i Leir
fjord, 100 km N for Torghatten, er et ildsted på 83 moh. i flygesand datert til 9177± 77 BP 
(Berglund 2006: 4lf). 

På Tjeldbergodden i Aure på Nord-Møre gravde vi i 1993 ut en liten lokalitet, Brann I; 
med 141 flintartefakter og en knakkestein av bergart (Berglund 2001: 110). Fordi en del av 
dem var vannrullet på avslagsflatene, må de ha ligget i stranda etter avspaltingene. Brann I 
ligger 66 moh. Det tilsvarer en alder på omkring 10 000 14C-år (Solem og Solem 2001: 175). 

Men mye tyder på at bruken av nordlige kyster i Europa også er eldre enn dette, og at folk 
hadde en svært lang kysttradisjon bak seg da Hattskaret kom opp av sjøen. Blomvågfunnet 
er nok mest kjent. Den knokkelrike strandavsetningen ble funnet høsten 1941 under en 
meget hard morene ved drenering av mark for ny kirkegård ved Dale kirke i Øygarden N for 
Bergen. Avsetningen ligger i et flatbunnet skar mellom to parallelle bergvegger, akkurat 
som Hattskaret. Bergens Museum sendte ut lektor Isak Undås fra Tanks skole, og han gjorde 
meget gode observasjoner under vanskelige forhold (Undås 1942, Danielsen 1983: 38). 
Avsetningen inneholdt knokler fra 3 pattedyrarter, deriblant flere reinsdyrbein, over 100 
store knokler av grønlandshval, 16 fuglearter og 4 fiskearter. 

Syv dateringer på skjell og bein fra funnet har gitt en alder på vel 12 000 år BP. Strand
avsetningen av knokler i Blomvåg er altså fra slutten av siste istid. Isen hadde trukket seg til
bake slik at materialet kunne avsettes i stranda. Det må ha skjedd i Bølling-klimasonen som 
fulgte etter isframrykkingen i Eldste dryas. Deretter, i Eldre dryas, gikk isen fram igjen, la 
morene over avsetningen og komprimerte morenen. Marine data tyder på at iskanten i denne 
perioden hadde mange raske og store forflytninger (Rokoengenl980:25f). Men folk fulgte 
slavisk etter fordi det var særlig sikker næringstilgang langs iskanten enten den lå på land 
eller i sjøen. 

Det er vanskelig å se noen annet enn mennesket bak Blomvågfunnets opphoping av dyre
arter. En hval strandet, folk samlet seg rundt den og levde på kjøttet, samtidig som de fort
satte sin tradisjonsrike matinnsamling (Lie 1990). Det ble funnet flintstykker med avspal
tinger i knokkellaget, til tross for at man ikke lette spesielt etter dem ved grøftegravingen. 
Ingen arkeolog var der. Undås redegjorde for observasjonsmåten i en samtale jeg hadde med 
ham i Bergen høsten 1973; kort tid før han døde. Knut Fægri besøkte gravingen og gjorde 
dagboknotater som jeg også har benyttet. Avspaltingene kan ikke skyldes trykk og stress fra 
isen ettersom meget fine og skjøre detaljer på knoklene er bevart. Den gode bevaringen 
skyldes at materialet lå i finkornet masse som fordelte is trykket jevnt over alle flatene på 
gjenstandene. Da finnes ikke andre forklaringer enn mennesket (Johansen og Undås 1992). 
Funnet er senere diskutert av Bjerck (1995), men han har ingen vesentlige argumenter mot 
dette standpunktet. 

Kvartærgeologiske undersøkelser av huler på NV-Vestlandet gir mistanke om at Blom
vågfunnet er nedslag fra en enda eldre, nordeuropeisk bosetning der folk hadde lært seg å 
fange et bredt utvalg av fisk, fugl og pattedyr og derfor kunne finne livberging både ved kys-
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ten og i innlandet. I Skjonghelleren på Valderøy a ved Ålesund er det funnet knokler av 6 pat
tedyrarter, 16 fuglearter og 5 fiskearter (Larsen et. al. 1987: 285f.). I Hamnsundhelleren på 
Vigra (Valen et. al. 1996: 198) har man ved en foreløpig osteologisk undersøkelse konsta
tert 6 pattedyrarter, 15 fuglearter og 4 fiskearter. Dateringene av begge disse samlingene gir 
en alder på omkring 30 000 år BP, altså i Ålesundinterstadialet som også er alderen på de 
fleste av mammutfunnene fra Gudbrandsdalen og Jamtland. Mesteparten av den skandina
viske halvøya må ha vært isfri da. At mammutfunn fra Danmark ligger noe tidligere, bekref
ter at dyrelivet var på plass opp mot iskanten hele tiden (Selsing 1982). Funn fra N- enden 
av Uralfjellkjeden (Pavlov et al. 2001) og fra Midt-Finland (Schulz et al. 2002) viser at også 
innlandet er tatt i bruk minst så tidlig. 

En sammenlikning av knokkelmaterialet fra Blomvåg, Skjonghelleren og Hamsund
helleren viser at l O arter fantes i alle 3 funn. Likheten er også stor med tidlige, sikre meso
litisk/neolitiske boplassfunn fra Norskekysten som Skipshelleren, en fjordboplass langt 
inne i landet Ø for Bergen (Olsen I 976) der 6 av de lO artene er påvist. Når Skjonghelleren 
og Skipshelleren har 15 arter felles, tyder det på at det fantes en tradisjon for hvilke typer 
dyr man skulle utnytte. Fordi man ikke har undersøkt funnene fra Hamsundhelleren grun
dig, bør man ikke legge for stor vekt på at arter ikke er dokumentert derfra. 

Utgraverne undret seg over trekullfragment i det knokkelførende laget i Skjonghelleren, 
men konkluderte med at fragmentene kom fra a naturalfire in the area (Larsen et. aL 287). 
Konklusjonen deres ble at knokkelmaterialet var dratt inn av polarrev som hadde hatt hi i 
hulen (Ibid: 287; Valen et. al.: 197). De unnlot å diskutere hvor liten mulighet det må ha vært 
for naturlig brann i et landskap nær isdekket, for at kull kunne ha blåst innerst inn i en lang 
hule og for at polarreven fikk tilgang til brosme, steinbit, breiflabb, rein, oter og alle fugle
artene, inkludert fjellrype og lirype. 

Forskning på tidlig kystbruk S i Europa hindres av at kystnære spor fra siste istid druk
net under havstigningen på l 00-150 m som isavsmeltingen skapte. Bare områder som lå 
under eller nær inntil isdekkene, har løftet seg så mye at de gamle kystene ligger på land i 
dag. Likevel finnes det bevis på tørt land for at folk også S i Europa evnet å skaffe mat fra 
havet langt bakover i paleolittisk tid (Cleyet-Merle and Madelaine 1995). Hattskaret, nær et 
sikkert landemerke og midt i det næringsrike grunnhavet, må ha vært et ønskested for istids
menneskenes etterkommere. 

Tidlige mennesker i Hattskaret 
Selv om den lettgravde rullesteinoverflaten med sikker vannkilde, god båtplass og beskyt
telse mot innsyn, må ha vært et ønskested, er det vanskelig å bevise at den virkelig ble valgt 
til boplass straks den kom opp av havet. At mennesker fantes i området på den tiden er en 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for bruk. Det direkte beviset for bruk ville vært 
et at det fantes et sikkert dateringsmateriale fra stedet. Men det har ikke vært ressurser til å 
gjøre en utgraving ned til bunnen av rullesteinpakningen der gjenstander og annet boset
ningsavfall ville ha samlet seg. Rullestein pakningen i Hattskaret er trolig minst 2 m tykk. 

Den nest beste metoden er å vise at slike rullesteinfelt generelt har trukket til seg folk 
straks de ble tilgjengelige, og at denne tiltrekningen derfor også må ha brakt dem til et så 
utmerket felt som Hattskaret. Bjercks funn og undersøkelser av groptufter i rullestein på 
Vega står sentralt for et slikt spørsmål fordi hans grundige leting etter bosetningsspor omfat-

14 



tet områder utenom rullesteinfeltene (Bjerck 1989: 25f). Undersøkelsene viste at rullestein
felt hadde trukket til seg praktisk talt all bosetning langs de gamle strandlinjene. Hans gode 
forklaring er at det var lett å lage groper der, det var god drenering, snødekket smeltet bort 
raskt, det var luftig, og avfallet forsvant mellom steinene og var ute av vegen (Ibid:67ff). Det 
ville være merkelig om ikke et så utmerket rullesteinfelt som Hattskaret skulle ha trukket 
folk enda sterkere enn rullesteinfeltene på Vega, der de fleste ville hatt færre fordeler. 

Fordelene ved å bosette seg i lettgravd masse er så åpenbare at de må ha vært utnyttet 
over store områder, uavhengig av kulturform. Det er derfor de ble tatt i bruk langs alle kys
ter i Norden. Forekomstene finnes på alle nivåer nedover fra den marine grense og nesten til 
dagens havnivå. Det viser at folk tok dem i bruk da de kom opp av sjøen i alle tidsrom nes
ten opp til vår egen tid. Undersøkelsesresultat fra ett område kan derfor være gyldige for 
områder andre steder og i andre tidsrom. 

I 1993 gravde vi til bunns et kvadratisk felt på 9,5 m2 i lokaliteten Olasvika I, 19 moh. på 
den lille Skårøya V for Hitra i forbindelse med ilandføring av gass fra Heidrunfeltet til 
Tjeldbergodden på Nord-Møre. O l as vika I ligger i et rullesteinfylt skar der det funnførende 
arealet kan anslås til ca. 1000 m2. Skaret går SØ-NV tvers over øya, er ca. 650 m langt, har 
høyeste punkt omkring 25 moh, skråner jevnt ned mot sjøen på begge kanter og er avgren
set av lave, parallelle bergvegger på begge sider. Fra lokaliteten har man godt utsyn både 
mot NV til den breie innseilingen mellom Frøya og Smøla og innover småøyene og skjæ
rene mot Hitra. I utgravningsfeltet på SØ-skråningen i skaret var rullesteinpakningen l ,2m 
tjukk, og rullesteinen var dekket av et jordlag etter overflatedyrking (Berglund 2001 ). 

Bunnlaget ga en datering på 6165±130 BP (T-11360). Strandforskyvningsundersøkelsen 
viste at 19-metersnivået først kom opp av sjøen vel5000 BP (Solem og Solem 2001: 174f). 
Folk bosatte seg altså på rullesteinflaten mens havet fortsatt sto inne i steinrøysa under 
føttene deres. Det forklarer at bunnlaget inneholdt vannrullede artefakter. Rullesteinen må 
ha vært en så viktig del av folks væremåte at de slo seg ned helt i flomålet der det fantes et 
godt rullesteinfelt. 

Vedvarende bosetning omkring Torghatten 
Dersom man forutsetter at lett adgang til stranda i Hattskaret var en nødvendig betingelse 
for bruken, må stedet ha blitt ugunstig etter kort tid ettersom stranda sank omkring 4 cm i 
året på denne tiden (Drange 2003). Med den hyppige dagligbruken man må forestille seg fra 
en boplass, må forbindelsen til sjøen ha blitt for dårlig etter bare et par hundreår. Strand
synkningsfarten avtok etter hvert, og i dag er den omkring 2 mm i året. (Bakkelid 1990, 
Bakkelid og Skjøthaug 1990:8). 

Forklaringen på den senere bruken ligger i et bredere perspektiv på landskapet. Da 
havnivået, trolig i en sen del av siste istid, lå omkring 170m og erosjonen av Torghatthullet 
startet, stakk Torghatten 90 m opp av havet som et enslig berg vel 5 km utenfor Sømna
landet. Slik sto den alene i en lang tid med Vega- og Sølabergene 25 km ute i NV. For folk 
som var ute på fangst, må Torghatten ha vært rene redningsbøyen i dårlig vær. Fordi denne 
redningsmuligheten fantes, ble et stort grunnhavområde omkring den tilgjengelig som 
fangstmark, og den har trolig også vært hekkested for sjøfugl lik tilsvarende bergrike øyer i 
næringsrike grunnhav. Eksemplet St. Kilda 80 km ute i grunnhavet vest for Hebridene 
viser hvordan bruk av et slikt fuglerikt øyområde kan ha utviklet seg (Martin 1999; 
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Fig. 10. Trollskaret på Sømna mot vest. Gropene er 4-5 mi tverrmål. 

Cottam 1979: 44; Walker 1984; Flerning 1995: 34; Fleming and Edrnonds 1999: 152; Steel 
1975:122). 

Da stranda hadde sunket ned mot 100 m, kom Hattskaret opp, og folk kunne holde seg 
ute i matfatet i lengre tid og behøvde ikke dra inn igjen til Sømnalandet etter hver ekspedi
sjon. Hattskaret ble en perfekt boplasshylle der man lettvint kunne lage seg hus groper, ha ly 
mot været fra alle kanter, ha god båtplass på to sider, ha sikkert ferskvatn og beskyttelse mot 
innsyn. Det kan ikke ha eksistert noe gunstigere rullesteinfelt i vid omkrets. 

I Trollskaret på Sørnnahalvøya, knapt 7 km SSØ for Hattskaret ligger et rullesteinfelt 
med opptil5 m store groper på 11 O moh som kalles Triborgen blant folk. Det har gått mange 
fortellinger om hva som har foregått der i gammel tid, men det er aldri gjort noen arkeolo
gisk undersøkelse. Umiddelbart merker man seg at gropene er så store at det tyder på at 
større grupper har holdt seg der. (Fig. 10). Dette kan ha vært hjemstedet for dem som brukte 
Torghatten før Hattskaret kom opp av sjøen og ble beboelig. 

Det var alltid lett å finne veien hjem så lenge man hadde Torghatten i syne. Skulle ukjente 
folk ta seg fram, var det lett å fortelle dem hvordan den så ut; en fordel uavhengig av hav
nivå. (Fig. 11, 12). Etter kort tid kunne områdene ved Torghatten utvikle seg til fast boplass 
fordi den permanente nærheten til de rike matkildene i sjøen og berget gjorde det fristende 
å unngå kostnaden med å dra inn igjen til Sørnna etter hver ekspedisjon. Bruken fastnet ved 
at folk bygde bedre ly, fant fram til kilder for redskapsråstoff i nærheten og utviklet spesielle 
redskap i råstoffet. De utbedret båtopptrekk og opparbeidet stier dit man hentet røtter og 
annet spiselig. Barna fikk trygge lekeplasser i et terreng man kjente godt. 
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Fig. 11. Torghatten sett fra N på 30 kilometers avstand (fra lgerøy på Vega). 

Fig. 12. Torghatten sett fra S på 20 kilometers avstand (fra Vennesund Spå Sømnahalvøya). 
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En ulempe med å bosette seg i Hattskaret var at det manglet utsikt mot V når man 
oppholdt seg på selve boplassen. Det måtte være et betydelig savn både når man skulle 
utnytte fiskeinnsig eller andre matkilder eller kontrollere om mennesker nærmet seg. Der
for er det interessant at det V for Torghatten ligger et rullesteinfelt, Gjeltbånnan, med 6 
grophus 90 moh og med nesten samme topografi som Hattskaret. Dette var den neste 
boplassflaten som kom opp av havet ved Torghatten etter Hattskaret. Nå er rullesteinfeltet 
i Gjeltbånnan så overdekket av vegetasjon at det ikke er mulig å skaffe seg like god over
sikt der. 

Groper og ganger i rullesteinfelt er også funnet i ulike høyder nedover fra Gjeltbånnans 
nivå. På 70 moh ligger et rullesteinfelt med korridorliknende nedgravinger 280 m NNØ for 
Hattskaret og ett 2,5 km mot NV i Vikerfjellet På 60 moh finnes det et felt med 5 tufter 
600 m mot NNV og ett med l tuft 1,8 km mot VNV i Vikerfjellet. Endelig, på 30 moh lig
ger det et felt med 23 tufter 760 m mot NNV, og på 20 moh finnes et felt med 1 O tufter 670 m 
mot NNV. På 25 moh ligger en steinalderlokalitet i skaret mellom Valhaugen og Torghatten 
som samsvarer i strandlinjetid med 14C-dateringen fra Hattskaret. 

En nøyere leting omkring Torghatten ville trolig fylt ut tidsrommet med flere bosetnings
spor. De fleste områdene med nedgravinger har muligens vært brukt som observasjonspos
ter for å gi tidligst mulig varsel om når folk nærmet seg eller om muligheter for fangst. Det 
daterbare arkeologiske materialet fra Torget består av løsfunn: 
Fra Indretorget. (Fig. l3a-d): 
• Flintavslag fra boplassen ved Valhaugen, overflateoppsamling (T 22313) 
• Velbevarte deler av 2 skiferkniver (T 15330 og T 15841) 
• En stor, mangefarget glassperle (T 15978) 
• Støpeform av kleber for remendebeslag (T-15466) 
• Skår av en meget stor klebersteingryte, ca. 65 cm i tverrmål (T-15816). I tilvekstkatalo-

gen står at den er funnet i en av de mange hustufter som har vært men som nu på det 
nærmeste er utpløiet. 

• Håndtak av vevsverd av kvalbein (T-19303) 
• Armbrøstpil av jern (17573) 
• En signet med senmiddelaldersk innskrift og runesymbol i midten (T 15309) 
Fra Ytretorget (alle fra Einvollan). (Fig. 14 a-b ): 
• Odd av stor skiferspydspiss (T-15303) 
• Hulslipt grønnsteinøks (T-19233) 
• Halvmåneformet fiskesøkke (T-19234) 
De fleste funnene er tatt vare på og sendt ti! museet av Edvard J. Havnø, Einar Høvding og 
andre trofaste lokalkontakter som nå er borte. Skulle man generalisere over et så spinkelt 
materiale, måtte det være at virksomheten har hatt mer preg av innsamling på Ytretorget enn 
på Indretorget, der lagring og foredling har vært viktig. 

En 14C-datering fra Hattskaret 
Ved tjernet iN-enden av rullesteinfeltet i Hattskaret ligger et lite myrparti. (Fig. 15). En 
prøvegraving viser at myra er 50 cm dyp og har to kullag; et nede på sandbunnen og det 
andre 15 cm høyere opp. At kullet skulle skyldes noe annet enn menneskeskapt ild, er ikke 
trolig. Det har sikkert aldri vokst andre trær enn bjørk her, og det er neppe mulig at slik 
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Fig. 13a. Oveiflateoppsamlede funn fra boplass 25 moh. i skaret mellom Torg hatten og 
Valhaugen, Indre Torget (T-22313). Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet. 
Fig. 13b. Del av skiferkniv, 7,3 cm lang. Indre Torget (T-I5330). Foto: Per E. Fredriksen, 
Vitenskapsmuseet. 
Fig. 13c. Perle av glass, 2,5 cm i diameter. Indre Torget (T-I 5978). Foto: Per E. Fredriksen, 
Vitenskapsmuseet. 
Fig. 13d. Støpeform av kleber for remtungebeslag, 5 cm langt. Indre Torget (T-I5466). Foto: 
Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet. 
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Fig. 14a. Odden av stor spydspiss av skifer, 9,4 cm lang. Ytre 
Torget (T-15303). Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet. 
Fig. 14b. Hulslipt øks av tung grønnstein, 8,6 cm lang. Ytre 
Torget (T-19233 ). Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet. 

vegetasjon antennes av lynnedslag. Den 80 m høye, loddrette vestveggen i skaret må dess
uten ha tjent som god lynavleder. 

Det øverste kullaget ga ikke nok kull til datering, men det nederste ga 3820±100 
BP(TUa-184). Fordi laget er dekket av 50 cm torv, kan det ikke ha fått tilførsel av kull i ny 
tid, men man kan regne med at stripen inneholder kull fra et lengre tidsrom, avhengig av 
hvor intenst kullnedfallet har vært. Det har sikkert også tatt tid før kull ble bevart fordi sand
grunnen under myra er veldrenert. 

Både mellom kullstripene og mellom øverste kullstripe og overflaten fantes her og der 
svake innslag av finfordelt kull. Uten nærmere undersøkelser kan ikke dette oppfattes som 
mer enn en antydning om at det har vært en nokså sammenhengende aktivitet i Hattskaret, 
men med opphoping av virksomhet i enkelte perioder; særlig for omtrent 3800 14C-år siden. 
Det samlede inntrykk fra torvprofilen er derfor at ildbrukende mennesker jevnlig har hatt til
hold i Hattskaret minst fra 4000 14C-år tilbake og langt opp mot vår egen tid. 

Ved Torghatten må næringen i mange tusen år bare vært fangst fra sjø og fuglefjell. Jord
bruksland av betydning kom opp av havet da stranda lå ca. 20 moh. Det var omtrent samti
dig med 14C-dateringen fra Hattskaret. Folk brukte kanskje skaret mer etter at jordbruk ga 
grunnlag for enda større rikdomsoppsamling i området og det ble viktigere å holde utkikk 
etter trusler fra sjøen. Hattskaret var det beste utkikkspunktet for den som var redd for å bli 
overrasket. 
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Fig. 15. Hattskaret. Tjernet i nordenden av rullesteinfeltet. Myra der 
14C-prøven ble tatt ut, ligger mellom tjernet og rullesteinfeltet. 

Langvarig bruk - det normale? 
De første brukerne av Torghatten fikk et grep om landskapet som gjorde det vanskelig for 
andre å få fotfeste. Førstebrukerne ble stadig dyktigere til å utnytte hjemmelandskapet, og 
de var villig til å bruke stadig større ressurser på å befeste retten sin til det. Makten kunne 
brukes til å legge beslag på ressurser, til å investere i infrastruktur for å utnytte dem og til å 
kjøpe seg allierte. Dess mer ressurser og makt man har, dess mer evner man å skaffe seg 
enda mer makt. Langvarigheten blir selvforsterkende. 

Denne fastknyttingen til nærlandskapet pågår hele tiden i enhver bosetning og overføres 
kontinuerlig til de stadig nye individene som vokser opp. Det gir en massiv oppsamling av 
kunnskap og holdninger i ethvert oppvoksende individ. Bindingen til hjemmeområdet blir 
en så selvfølgelig del av en selv at man blir ute av stand til å se alternativer. Opprinnelige 
grunnressurser, som de gode boforholdene i Hattskaret, kan miste sin verdi uten at tilknyt-
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ningen brytes. Nyere faktorer i skiftende kombinasjoner overtar som attraksjoner, men sta
dig kjennes helheten som det tryggeste for de nye som vokser opp. Det er tilvenningen som 
gjør langvarigheten selvforsterkende. 

Arkeologisk erfaring tyder på at selvforsterking i boplassvalg gjelder nokså generelt 
både i innlandet og ved kysten. Dette ser man tydeligst på steder som mangler de åpenbare 
fordelene som Hattskaret har. Gjennom de arkeologiske undersøkelsene i Lærdalsvassdra
get i 1960-årene fant vi et godt eksempel på lokaliteten Ulvehaugen I. Den lå i en steinete 
bakkemyr på N-sida av innsjøen Tjørni. Den eldste dateringen ble ca. 7500 og den yngste 
ca. 1150 år BP; altså en bruk på over 6000 14C-år. Ingen moderne bruker ville finne på å slå 
seg ned i denne steinete, våte skråningen når det fantes tørre, fine flater 200 m mot S. Vi 
samlet inn 88 kg artefakter. 

På lokaliteten Jukleåni 200-300 m Ø for Tjørni viste en kombinasjon av radiologisk date
ring og artefaktdatering en brukslengde på ca. 5000 år. Artefaktmengden var vel 50 kg. Her 
var bruksstarten minst 7400 BP. (Johansen 1978: 62, 299f). Visstnok var slik langvarighet 
det normale, men man har sjelden datert den yngste fasen og derfor har vi mistet muligheten 
til å måle tidslengden. V åren 2006 gikk jeg over de delene av reguleringssonen langs Eldre
vatn og Tjørni som lå over vatnet, og jeg fikk bekreftet at det fantes svært få bosetningsspor 
utenfor de lokaliteter som vi gravde ut på 1960-tallet. Folk kom tydeligvis tilbake til akku
rat samme sted gang etter gang, selv om det fantes godt om likeverdig terreng inntil. Funn
mengden tyder på et meget stort antall personoppholdsdøgn når man sammenlikner med 
funnmengden på boplasser av tilsvarende størrelse og med stratigrafisk kontroll av bruks
tiden (Johansen 1978: 62, 128f, 197f). 

Ved kysten finner vi det samme. På grunn av de strandrullede artefaktene må lokaliteten 
Brann I på Tjeldbergodden ha blitt tatt i bruk for omtrent 10 000 år siden, men en 14C-date
ring av kull i funnlaget ga ca 2200 BP. (Fig. 16). Det gir en bruksperiode på omkring 8000 
år. Folk har ikke «bodd» der; bare gått dit for å være nær et godt utkikkspunkt nordover 

Fig. 16. Vannrulletflintkjerne med 2,7 cm 
største mål, fra lokaliteten Brann l på 
Tjeldbergodden i Aura på Nordmøre 
(T-21684). 
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sjøen. Det forklarer hvorfor artefaktmeng
den er så liten (Berglund 2001: llOf). Selve 
boplassbruken i Hattskaret ble også kort
varig fordi det fort ble dårlig adgang til 
sjøen da stranda sank, og det snart kom opp 
av sjøen andre boplassområder med bedre 
strandtilgang. Hattskaret fortsatte hoved
sakelig som utkikkssted og trolig som til
fluktssted, slik forskansningsmurene på 
vollkrona tyder på. På Olasvika I på Vest
Hitra var øverste lag omrotet og ble derfor 
ikke datert, men det første urørte laget ga 
2885±95 BP (T-11356) som tilsvarer en 
brukstid på omkring 4000 14C-år. 

Begrepet «fast bosetning» bør løsrives 
helt fra <<jordbruk». Det å oppholde seg i et 
landskap blir lett en selvforsterkende pro
sess, uansett næringsforhold, men proses
sen blir ekstra tydelig der næringsmulig-



hetene er gode. En upublisert undersøkelse jeg gjorde i 1970-årene av det arkeologiske 
funnmaterialet i Historisk Museum i Bergen viste en svært sterk konsentrasjon av funn 
omkring fjordmunningene langs hele Vestlandskysten gjennom hele den periode da det ble 
brukt artefakter av stein. Dette er en form for «fast bosetning» som i sin tur gjør at opptak av 
<~ordbruk» ikke blir noen stor overgang. 

Navnet «Torget» - en gåte. 
«Torget» heter øya der Hattskaret ligger. Ut fra moderne navneforståelse er torg en åpen 
plass mellom bygningene i en by; gjerne med handel. Det er merkelig at en hel øy heter Tor
get, når den er åpen og meget landlig og når den aldri har rommet noen by. Den dominerende 
språkhistoriske tolkningen av navnet har likevel vært markedsplass. At markedsplass er 
1800-tallets betydningsinnhold i torg bekreftes av Ivar Aasen (1883: 825) i hans utlegning 
av ordet. Han beskriver det som Markedsplads i en By. En legger imidlertid merke til at han 
nettopp begrenser sin samtids bruk av ordet til virksomhet i en By. Johan Fritzner dokumen
terer (1867) i Ordbog over Det gamle norske Sprog at torg var et vanlig ord for markedsplass 
også i norrøn språktid: Torg, n Torv, Sted hvor allehaande Varer udbydes til Salg, faaes 

Han belegger betydningen ytterligere ved å vise til ord som torgdrifari, m. en der dri
ver om paa Torvet for at handle. Eksemplet viser at også han begrenser torg til bymiljø. Man 
driver neppe kilometervis omkring for å handle. 

Falk og Torp (1903: 91 l) hevder tilsvarende betydning av Torg i sin Etymologiske Ord
bog: . . . oldruss. torgu=oslav. tn'igu «torv», men de sier ikke noe om den sammen
heng det skal opptre i. Oluf Rygh (1905: 26) uttrykker seg noe mer forsiktig i Norske Gaard
navne (utgitt av Karl Rygh). Han sier under: Torget indre Det har vist- ialfald hvor det er 
gammelt Navn- sin Oprindelse at Stedet engang har været Markedsplads. Det 
bliver altsaa ligebetydende med kaupangr, .... Når Rygh sier paa Stedet, mener han åpenbart 
på selve gården Indre Torget. Tolkningen er enda litt forsiktigere i Norsk Stadnamnleksikon 
(1990): Namnetfortel vel (iallfall der det er gammalt) om Yngre namn kan 
ha ei meir generell tyding «samlingsplass» t.d. om stader der kyrne samlar seg om kvelden. 
En ser at henvisningen til navnets alder her er hentet direkte fra Oluf Rygh. Norsk Riksmåls-
ordbok (1957) sier: .. . åpen plass i i regelen omgitt av bygninger. 

Dette materialet gir liten grunn til å tro at torg i noen periode har kunnet benyttes om en 
landsbygd der varer ble omsatt, og slett ikke om en hel, stor øy. Et annet forhold man kan undre 
seg over i tidlig skriftlig materiale er at torg, som er intetkjønn, oftest brukes i flertall og da står 
som hunkjønn: Torgar (nominativ/akkusativ), til Torga (genitiv), og flor Torgum (dativ). Tor
get nevnes 9 ganger i de publiserte diplomene i Diplomatarium Norvegicum; siste gang i 1334. 
Alle gangene brukes flertallsformen; i 1334 i Torghom. Aslak Bolts jordebok fra ca. 1430 har 
uttrykkene i Torgom, til Torga og AfVttorgom (Jørgensen 1997: 146A). Et sted med torglik
nende navn nevnes også flere steder i Olav Engelbrekssøns jordebok fra omkring år 1500 
(Brinchmann og Agerholt !926): Yttre Torg hen (Ibid: 14), Torgghen (Ibid: 16), Torge (Ibid: 1 O l) 
og Torghe!Forghe gooss (Ibid: l 02), Ingen skriftlige kilder sier noe om marked og varehandel 
på Torgum. Det er heller ikke uten videre rimelig å tro at et navn i hunkjønn flertall har hatt 
samme betydning for folk som et navn i intetkjønn entall fordi om navnene har en ytre likhet. 

Dersom det har ligget en by liknende markedsplass på Indre Torget, vil en vente at virk
somheten har etterlatt spor i marken som skiller det ut fra andre steder der folk bare har 
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«bodd». Markeds bruken må ha krevd et stort område, og funnmaterialet bør gjenspeile det. 
Birgitta Berglund ( 1996) har analysert bosetning og samfunnsforhold på Helgeland i forhis
torisk tid og middelalder. Hun er opptatt av maktstrukturen og tar opp handel og markeder i 
den utstrekning dette kan belyse maktforholdene, og hun finner at hovedbruket på Indre 
Torget har et svartjordsområde (gardshaug) på 7000 m2 ; bosetningen der starter i førro
mersk jernalder (Ibid: 268ff). Svartjordsområdet på Indre Torget er omtrent like stort som 
det på Alstahaug, men større enn det på Vass ås i Bindal, det på Lurøy og det på Rødøy og 
betydelig mindre enn det på Sandnes og framfor alt på Tjøtta. 

Boplassen på Indre Torget ligger tett inntil den gode havna i Skiphammervika med to 
store nausttufter nedenfor. Sammenliknet med Tjøtta mener hun likevel at Indre Torget har 
hatt en mer beskjeden maktposisjon, bl.a. fordi de religiøse funksjonene synes å mangle. 
Spor av markeds virksomhet vises ikke i undersøkelsene hennes, verken i svartjordområdets 
utstrekning eller i det spinkle funnmaterialet. Har Indre Torget vært markedsplass, må også 
Sandnes, Alstahaug og Tjøtta ha vært det (Ibid: 491). 

Dersom det hadde vært torg/marked der, er det også merkelig at det ikke har etterlatt spor 
hos den handelsinteresserte Petter Dass til Alstahaug sist på 1600-tallet. Han bodde bare 60 
km lenger N, kjente kysten godt og skrev ofte om handel; men ikke et ord om handel på Tor
get i gammel tid. Hvordan kan en markedsplass ha forsvunnet sporløst når den har vært så 
viktig at den har gitt navn til en stor øy? 

«Torget» i skriftlige kilder 
Samtidsrapporter 
Hattskaret ga så tidlig og god start at bosetningen på Torgøyene ble sterk og levedyktig. Det 
er derfor ikke underlig at vi har funn fra de fleste forhistoriske perioder der, og at bruken 
fortsetter i historisk tid. I en protokoll fra et rettsmøte 2. juni i året 1292 i Berwick upon 
Tweed på Englands NØ-kyst står det på latin at Willielmus de Tornghn' miles møtte som 
representant for den norske kong Eirik Magnusson (sønnen til Magnus Lagabøter). Proto
kollen er trykt i Diplomatarium Norvegicum (XIX, nr. 372). Ved møtestart ble deltakernes 
personalia notert, og Willielmus sa fram sitt gammelnorske navn slik vi kjenner det fra flere 
samtidige kilder. Endelsen « -hn ' « er å forstå som referentens skriftforming av den gam
melnorske endelsen «Wn», altså dativ flertall. Endelsen er bevart i mange norske dialekter i 
dag som -om, f.eks .. . .i/på/frå bygdom. Navnet hans var Vilialm i/6r Torgum som tilsvarer 
Vilhelm i/fra Torgene på moderne norsk. I dag er Berwick en fredelig engelsk småby 6 mil 
nord for Newcastle; da rettsmøtet ble holdt, var den skotsk. 

Møtet var det 12. i rekken av i alt 17 rettsmøter fra l O. mai 1291 til2. januar 1293, under 
ledelse av den engelske kongen Edward I. Forhandlingene gjaldt ikke mindre enn arveret
ten til den skotske tronen. Den norske kongen gjorde krav på tronen fordi hans avdøde dron
ning Margaret var datter til kong Alexander HI av Skottland som hadde omkommet i en 
rideulykke i 1286. Tjue år gamme! ble Margaret i 1281 gift med den 13 år gamle kong Eirik, 
men døde i barselseng i l 283. Hennes datter Margaret overlevde fødselen og var dermed 
rette arving til den skotske tronen ettersom Alexander III, hennes morfar, ikke etterlot 
seg levende barn. Hun ble sendt til Skottland i 1290 for å ta imot arven, men døde på 
reisen under uklare omstendigheter. Hun kalles fortsatt «The Maid of Norway» i skotsk 
historie. 
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Historien burde friste kriminalforfattere. Døde Margaret virkelig? Ble hun i så fall myr
det? Hvem sto bak? Edward hadde best grunn til å rydde henne av vegen slik at Skottland 
kunne lyde under ham og ikke under norskekongen. Var Eirik så dårlig informert at han ikke 
kjente til denne risikoen? Margaret var i alle fall ute av konkurransen, Eirik tapte saken, og 
Skottland ble aldri slått sammen med Norge. Stormannen John de Balliol, med røtter i 
Normandie, ble tilkjent tronen, sverget troskap til Edward, men sviktet og ble avsatt etter 
bare 4 år, ribbet for all heder og satt i fengsel i Tower i London. Kanskje hadde det vært 
bedre med Eirik? Eirik giftet seg senere med sønnedatteren til den kommende skotte
kongen, Robert de Bruce, men døde allerede i 1299, bare 31 år gammel. Bruce, eller Robert 
I som ble hans kongenavn, frigjorde Skottland fra engelsk styre. 

Hvem var Vilhelmfra Torgene, og hvordan kunne det ha seg at han, sammen med 4 andre 
sendemenn, innfant seg i Berwick som utsending for norskekongen? De andre 4 i delegasjo
nen tilhørte kongens nærmeste krets eller var med som lærde konsulenter. Men Vilhelm var 
minst deres likemann. Det ser vi av tittelen miles. Hos romerne betydde miles enfotsoldat, 
men tittelen hadde på Eiriks tid endret seg og betydde nå en ridder, en adelsmann med spe
siell lojalitet til kongen. Nå var ridderen fra Torget med og forhandlet om et av de store inter
nasjonale spørsmålene, nesten lik en utenriksminister. Kongen må ha hatt særlig stor tillit til 
ham. Eller kanskje lå det noe mer bak? 

Det er grunn til å stole på at en samtidsrapport som dette rettsreferatet, gir pålitelig infor
masjon ettersom det var underkastet samtidens kontroll. Det finnes også andre, tilsvarende 
kilder. Vilialmer i Torg om bevitner i 1222 (DN III, nr. l) at erkebiskop Gutorm har fått tilla
telse fra kongen til å slå mynt. Vilhelm må altså ha vært med i et møte mellom kongen og 
erkebiskopen. I et brev til den engelske konge omtrent i 1288 anklager flere engelske kjøp
menn Willielmus de Torger og noen andre stormenn for at de urettmessig har lagt beslag på 
engelskmenns gods i Bergen (DN XIX, nr 417). De ber om tillatelse til å ta beslag i norsk 
gods i England som erstatning, men kong Eirik kan enten ikke ha visst om denne forseelsen, 
eller han trodde ikke den skulle gjøre Vilhelm uskikket til diplomatoppdraget i Berwick i 
1292, der nettopp den engelske kongen førte forsetet. Anklagen legges i alle fall ikke Vil
helm til last i rettsmøtet. I 1295 er Vilialmr j Torgom med og megler i en alvorlig strid 
mellom kannikene i Nidaros og erkebiskopen(DN III, nr. 36), og i 130 l ligger Vilialmr i Tor
gom i strid med domkapitlet i Nidaros om eiendomsretten til Haugs kirke i Verdal (DN II, 
nr. 47). 

Sagaene 
Fordi man må anta at sagaforfatteren skrev for å sette skriftbestilleren i godt lys gjennom en 
god fortelling, blir sannheten underordnet. Derfor må sagaene regnes som mindre pålitelige 
enn samtidsrapportene. Av sagaforfatterue kan man regne med at de er mest pålitelige når 
de beskriver samtiden eller den nære fortiden. 

Sverres saga er skrevet omkring 1200, uttrykkelig under tilsyn av kongen selv. Den for
teller at Vilhialmr afTorgum stilte opp mot Sverre og falt i slaget mellom Sverre og Magnus 
ved Fimreite i Sogn i 1184. Dette kan være riktig, så sant opplysningen var i samsvar med 
Sverres maktmål. Eirik Vandvik (1974) har i en skarpsindig sammenlikning mellom Sver
res saga og latinske samtidsbrev vist hvordan denne samtidssagaen forvrenger hendinger 
slik at de passer Sverres behov. Rivaler beskrives som Sverres venner, og Sverres mord på 
dem framstilles som naturlig død (Ibid: 138ff). 
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Tilsvarende kan man regne med i Håkon Håkonsons saga, skrevet omkring 1260. Den 
forteller at Wilhialmur 6r Torgum ble felt av Håkonsmannen Ivar Dyri under en trefning 
med Skules menn i Oslo i 1239 da Wilhialmur hadde fått hælen avhogd og derfor syntes det 
ikke var verd å ta imot grid ( .. . pui villdi hann eig i piggja grid, at hann var adr særdr, sua at 
aj honwn var hogguinn hællinn, sier sagaen tØrt.). Sagaene dikter muligens ikke opp hen
dinger, men utelater eller justerer dem i alle fall etter behov. 

Minst pålitelig blir sagaene som skriver om «gamle dager». Egils saga, skrevet en gang i 
tidsrommet 1150-1240, har mye stoff om Torget og er den som griper lengst tilbake i tid. 
Den forteller at det alltid var stor rikdom på Torget, og at rikdommen ble vernet av strid bare 
og kvinneglade menn som Bjørgulv, Brynjulv Bjørgulvsson og Bård Brunjulvsson. De fikk 
rett til å kreve inn finneskatten på vegne av kongen. Bård giftet seg med Sigrid, enebarnet til 
stormannen Sigurd på Sandnes i Vefsn, 80 km nordover langs kysten. Bårds bestefar, enke
mannen Bjørgulv, fikk på sine gamle dager lyst på den vakre ungjenta Hilderid fra Leka. 
Han reiste nedover med 30 tungt væpnede menn, hentet henne og rakk å få to sønner, Hårek 
og Rørek, med henne før han døde. Brynjulv, som aldri hadde likt at hans far tok seg ny 
kvinne, viste henne bort fra Torget straks faren var død, og hun flyttet tilbake til Leka med 
sønnene sine. 

Bård Brynjulvsson falt i kamp på Harald Hårfagres side i Hafrsfjord, men rakk å gi 
Torget til vennen Torolv Kveldulvsson før han døde. Torolv var farbror til sagaens hoved
person, Egil Skallagrimsson. Også Torolv kjempet drabelig på kongens side og ble hardt 
såret, men overlevde. Som del av gaven fikk Torolv også Bårds enke, Sigrid på Sandnes. Et 
utstrakt kulturlag fra jernalder og middelalder har ligget 4-500 m S for dagens sentrum i 
Sandnessjøen. Det ble ødelagt for 20-30 års tid siden da Sandnessjøen meieri og ny E6 ble 
lagt der. Står Egilssagaen til troende, kan det være restene av Sandnes garden. 

Nå satt Toralv med begge storgardene, og da Hildridsønnene Rørek og Hårek kom fra 
Leka for å kreve arven i Torget etter Bjørgulv far sin, ble de avvist av Torolv. Begrunnelsen 
var at moren deres ble tatt med vold og at de derfor ikke var resultat av et gyldig ekteskap 
med Bjørgulv. Brødrene likte dette dårlig og baksnakket Torolv hos kong Harald. Torolv 
skulle visstnok også ha forgrepet seg på kongens eiendom på Hisingen ved dagens Gate
borg. Kongen ble overbevist om at Torolv, hans gamle krigskamerat, var en sterk trussel; han 
dro til Sandnes, drepte ham og annekterte eiendommene hans. Hårek og Rørek ble etterpå 
drept på Torget av Torolvs beste venn, Kjetil Høng. 

Ottars rapport 
Egilssagaens hendinger skjedde i siste halvdel av 800-tallet, dersom man følger sagaens tids
regning, altså omtrent samtidig med at Ottar fra Hålogaland var i England og rapporterte om 
Norge til Alfred den store i Wessex (Bate ly 1980: 13-16). Ottars rapport inneholder ikke et ord 
om stridigheter langs den kysten han kjente så godt; heller ikke om Torget som han måtte ha 
seilt forbi mange ganger. Enten han fryktet torgmennene eller var alliert med dem, ville han 
vel ofret dem et ord. Han har nødvendigvis også vært i land flere ganger under den måned
slange reisen han beskrev sørover langs Norskekysten til Skiringssal. Da må han ha vært sik
ker på hvor han skulle legge til for å unngå at noen overfalt ham og røvet hans kostbare gods. 

Ottar nevnte ikke engang slaget i Hafrsfjord, som skal ha stått omtrent i hans levetid. Var 
det ingen stridigheter langs norskekysten? Var han ikke interessert? Ikke informert? Eller 
var slaget bare en bagatell som han ikke fant det verd å nevne? Kong Alfred, som i høyeste 
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grad hadde fått kjenne trusselen mot England fra strendene rundt Nordsjøen, må ha vært 
interessert i slike opplysninger og i å gjøre dem kjent i leserkretsen. 

At det skjedde en politisk samling langs Norskekysten burde ha vært en skremmende 
nyhet for Alfred som hadde som hovedprosjekt å redde England fra å bli en dansk provins. 

Det er også merkelig at en stor håløyghøvding som Ottar ikke selv deltok i stridighetene 
slik at det satte spor i Egils sagaen. Ottar bodde lengst mot nord av alle nordmenn; ... ealra 
Noromonna .. (Ibid: 13) og var en av de mektigste menn i landet; ... mid jJæmfyr

lande ... som den gammelengelske teksten uttrykker det (Ibid: 15). 
Finne skatten var hans største inntekt. Derfor måtte det ha vært særlig viktig for den norske 
kongemakten å få kontroll over ham. 

Hadde Ottar følt seg truet, var det også rimelig at han hadde søkt hjelp hos Alfred, som 
han kalte sin .. . Othere sæde his hlaforde, Æifrede cyninge ... (Ibid: 13). 
Men Ottar var åpenbart ikke i konflikt og trengte ingen hjelp. Vi får også vite hvordan han 
vedlikeholdt freden. Under utforskningsreisene sine mot N og Ø snudde han ved den store 
elva som gikk opp i landet, fordi det var fastboende på andre siden han var redd for å komme 
i konflikt med... ,hæm hiene dorstonfor,b bi fJære ea unfrijJe, for oæt 
land wæs eall on healfe eas . ... (Ibid: Selvfølgeligheten i formule-
ringen tyder på at dette var Ottars vanlige metode for å unngå strid. Han brukte nok samme 
metode under sin månedslange reise sørover langs Norskekysten. Han kjente kysten godt og 
gikk. i land der han visste at han kunne unngå å bli fraranet godset sitt. 

En kan tenke seg at bosetningen langs Norskekysten bestod av grupper som behersket 
hver sin kyststrekning og var skilt fra hverandre med soner av politisk ingenmannsland. I 
disse mellomrommene rådde ingen sterk maktgruppe, og eventuelle overfall på Ottars 
ekspedisjoner ville ikke være overmektige for den lille eskorten han kan ha hatt med seg. 
Ottar kjente denne kyststrukturen og gikk i land i mellomrommene mellom maktsfærene. 
Oppdelingen av kysten ble stabil fordi maktgrupper av Torget-r;pen var tjent med å opprett
holde slike breie grensesoner rundt seg. Holdt man seg på sin side av ingenmannslandet, 
unngikk man med stor sikkerhet energikrevende konflikter. Innover i landet strakte det seg 
en tynnere bosetning langs fjordene. Innenfor fjordbotnene bodde en betegnelse 
som for Ottar synes å bety innlandsfolk med uklar identitet. 

Den eneste ufreden i Ottars fortelling kom naturlig nok fra sjøen, og den illustrerer net
topp et slikt bosetningsprinsipp. Trusselen kom ikke fra kysten, men merkelig nok fra kve
nene. De bar sine lette båter opp i de store innsjøene på fjellvidda og herjet blant nordmen
nene derfra, ... berao Cwenas scypu ofer land on oa meras jJanon hergiao on !Ja 
Noromen; ... (Ibid: 15). 

Avstanden over fjellet der båtene ble båret, var mellom 6 og 12 dagsmarsjer, i følge Ottar. 
Denne historien virker så eventyrlig at Ottar kan mistenkes for å ha smurt for tjukt på. Men 
kjernen i fortellingen illustrerer bosetningsprinsippet. Innover i innlandet var det for stor 
avstand til neste faste bosetning til at det hadde etablert seg et akseptert ingenmannsland 
som nabogrupper holdt seg borte fra. For Ottar er denne uklarheten en trussel, og han mål
bærer den i beretningen sin til kong Alfred. -Verken Cwenas eller Finnas var parter i den 
territorieoppdelingen langs kysten som hadde vokst fram gjennom mange tusen år. 

Grunnen til at sagaen og Ottar ikke vet om hverandre, er at sagaen er en nokså fri krønike 
der 800-tallet er utformet etter forestillingene i forfatterens samtid på 1200-tallet om hva 
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som hendte «i gamle dager». Mens sagaene forteller at folket fra Torget har stått i motset
ning til kongen, viser de mer pålitelige rapporteringskildene at de står på kongens side og 
nyter den største tillit hos ham. Mens sagaskriverne fyller sine fortellinger om «gamle 
dager» med store strider langs Norskekysten, rapporterer Ottar, som virkelig levde i «gamle 
dager», ikke et ord om stridigheter når han forteller om sin reise langs hele Norge. 

Sagaskriverne og sagaleserne har naturligvis også vært klar over det gode forholdet 
mellom kongemakten og Torget i den samtid de levde i. Når sagaene likevel skildrer stadig 
fiendskap mellom de to, også i den nære fortid, er det rimelig å oppfatte det som en markeds
føring i samtiden av kongens evne til å overvinne motstandere og gjøre dem til allierte. Selv 
om sagaskriverne visste bedre, kunne de tillate seg dette fordi leserne hadde små mulighe
ter til å kontrollere sannheten i det de fortalte om gamle dager og fjerne steder. Gamle dager 
hadde i realiteten vært slik Ottar skildret det, med større og mindre maktgrupper langs kys
ten og med breie, herreløse soner i mellom. Dette er den menneskelige versjonen av dyre
verdenens energisparende revirsystem. 

Sagaforfatterne skapte en fortid der stadig større maktgrupper stred for å vinne et stabilt 
herredømme over Norskekysten. Kanskje inspirert av kristendommens framskrittspostulat 
og Bibelens blodige fortellinger forestilte man seg denne striden som et sent stadium i en 
bevegelse bort fra barbari og villskap mellom smågrupper. Gjennom skarp strid hadde kon
gen fjernet trusselen fra konkurrerende grupper, enten ved at de ble vunnet som allierte for 
den gode sak, eller ved at han knuste dem. Også mennene på Torget hadde vært stridbare og 
heltemodige, men var omvendt av kongen slik at deres kraft nå stod i det godes tjeneste. 
Denne nye alliansen kunne alle se ved Vilhelms diplomatiske oppdrag i Berwick upon 
Tweed 2. Juni 1292. Kongen var i sivilisatorisk samarbeid med Vårherre og hadde endelig 
vunnet de vantro for den rette lære. Han var en jordisk kopi av den allmektige leder. At revir
oppbygging og diplomati gjennom tusenvis av år hadde vedlikeholdt et lavt konfliktnivå, 
ble tildekket av sagaenes fortellerkunst. 

Willielmus - brikke i et storpolitisk maktspill 
Forskjellene i opphavssituasjon forklarer hvorfor det er motsetning mellom saga og rapport, 
også når de er skrevet omtrent samtidig. Sagaene var propagandaskrift for bestilleren, som 
derfor nesten fritt kunne forme fortellingene om «gamle dager» etter hans behov, mens rap
portkildene var samtidskilder under kontroll av parter som hadde ulike interesser de ønsket å 
fremme og derfor var på vakt mot en ensidig framstilling. Ottar visste at kong Alfred kunne få 
opplysninger om Norge fra andre kilder, og at han selv kunne bli avslørt som løgner dersom 
han snakket usant. Derfor ga hans rapporter så sanne virkelighets bilder som han var i stand til. 

Forskjellen i opphav forteller derimot ikke hvorfor Torget hadde så sterk politisk posi
sjon i 1292 at Vilhelm nærmest var utenriksminister. Hvorfor brukte ikke kongen de enda 
mektigere folk som fantes langs kysten? De nærmeste var Bjarkøyfolket nær Harstad, 600 
km N for Torget. De fikk en enda mer framtredende plass i riksstyret enn mennene fra Tor
get. Bjarne Erlingsson av Bjarkøy (død 1313) var medlem av formynderregjeringen for 
Eirik Magnusson, og Bjarnes arvtaker, brorsønnen Erling Vidkunnsson (død 1355), var riks
forstander (drottsete). Begge hadde flere diplomatiske oppdrag, ikke minst i Skottland. 

Gjennom nøye planlagte giftermål fikk B jarkøyfolk:et etter hvert kontroll med Giskegod
set som hadde hovedsete 500 km SV for Torget, nær dagens Ålesund, og med Ståreimgod-
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set, med hovedsete vel en mil V for dagens Nordfjordeid. B j arkøyfolket var nesten like mek
tige som kongen. Denne maktoppbyggingen foregikk særlig markert nettopp i Eirik Mag
nussons regjeringstid. Den udiskutable topplassen som Bjarkøy/Giske hadde blant norske 
storfolk, gjorde det merkelig at oppdraget i Berwick i 1292 ikke gikk til Bjarne Erlingsson 
av Bjarkøy. Arbeidet for allianse mellom Norge og Skottland må ha vært tidsrommets vik
tigste diplomatjobb. Kong Eirik var 24 år gammel, og han valgte sikkert utsendinger ut fra 
det som gagnet ham selv best. 

Forklaringen er trolig kongens maktstrategi. Han så at Bjarkøy/Giske/Ståreim-sfæren 
holdt på å få kontroll over mer enn 1000 kilometer kyst fra Vesterålen til langt ned på Vest
landet og med armer innover i landet til de vilt- og jernrike dalbygdene på Østlandet. B jark
øyfolkets giftingspolitikk var trolig ledd i en strategi for å bli mektigst langs Norskekysten. 
Kongen gjorde mottrekk for å beholde posisjonen som nest mektigst etter danekongen langs 
de nordlige kyster. Nettopp fordi Bjarkøy lå så langt nord, var maktstrategene der utenfor 
danskenes tunge innflytelse i Viken og rundt Nordsjøen og hadde fått ro til å bygge opp sin 
posisjon sørover langs Norskekysten gjennom lang tid. 

Torget lå omtrent midt mellom Bjarkøy og Giske og hadde, med utgangspunkt i den gode 
start i Hattskaret 8000 år tidligere og i Torghattens landemerke, bygget opp så stor tyngde at 
det kunne bremse eller hindre sarnmensyingen av småterritoriene langs kysten under Bjark
øyledelse. Ved å bruke folk fra Torget i et sentralt diplomatisk oppdrag, løftet kongen Tor
get-folket politisk og ga dem større autoritet som motvekt mot Bjarkøy, samtidig som han 
kamuflerte hensikten sin ved å fortsette å bruke Bjarkøyfolk i viktige oppdrag. 

Tror man på Snorre, gir dette også et nyttig perspektiv på Olav Haraldssons meritter 250 
år tidligere. Med sin hær av russere og svensker kom også han til Midt-Norge fordi det var 
der han mest effektivt kunne hindre politisk sammensying av kyststripen. Hans reiserute 
illustrerer fint hvor viktig dette angreps stedet var ettersom han kom fra Russland, via svea
kongen, gjennom Malardalen og inn i Dalarna. Derfra ville det vært naturlig å komme inn i 
Femundtraktene. I stedet dro han 500 km nordover gjennom skoger og over store elver til 
Nord-Trøndelag, og nedover Verdalen til Stiklestad. Det er neppe tilfeldig at Snorre fram
stiller Tore Hund fra Bjarkøy ved Harstad som Olavs banemann. For Bjarkøyfolkets makt
planer sørover langs kysten var Olav den største trusselen. 

Det er interessant å merke seg at både Bjarkøy-, Torget- og Giske-ættene har sentrene 
sine på relativt små øyer. Det er en strategisk plassering fordi alle som kom, måtte ut på 
sjøen og dermed var både synlige og sårbare. Dette er naturversjonen av middelalderens 
kunstbygde vollgraver rundt festningsverkene. Giske ligger for øvrig bare 2,5 km fra 
Skjonghelleren. Det kan være en tilfeldighet, men behøver ikke være det når man legger rik
tig lange tidsperspektiv til grunn. Også de senpaleolitiske og tidligmesolittiske brukerne av 
Mørekysten bygde opp et fundament som knyttet dem til landskapet og ga dem god grunn 
og mulighet til å bite seg fast. Det er forresten tankevekkende at både Hestmannens drøm
mepike i sagnene og den fristende Hilderid i Egils saga kom fra den lille øya Leka. Har den 
også hatt en spesiell politisk rolle langt tilbake i tid som speiles i et slik seiglivet sagnmotiv? 

Riksbygging og næringsforhold 
Å skaffe seg herredømme over store geografiske områder var en europeisk mote som nådde 
Norden i yngre jernalder og som fikk stadig større autoritet utover i middelalder. Kristen-
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dommen, med sin hierarkiske lydighets- og ydmykhetsideologi, var et godt redskap i for 
imperiebyggere i dette strevet. Berglund (1996: 516f) har vist konkret hvordan kongen i 
vikingtid og tidlig middelalder brukte kristendommen som et strategisk redskap i arbeidet 
for å vinne territoriekontroll. Strevet for å bygge allianser avspeiler seg i oppblomstringen 
av identitetsmarkeringer som tydelig ornamentikk, store gravmonumenter, runesteiner og 
kirkebygg. De store våpenmengdene i Nordens yngre jernalder gir et konkret uttrykk for 
strevet med å få folk til å danne fronter. Leveransene av våpen og smykker må ha vært rike
lige, og likhetene i teknikk og ornamentering kan tyde på at forsyningene kom gjennom 
noen få kanaler (Jørgensen 2008: 124f). 

Territoriene, som hadde vokst fram gjennom lang tid, ble forsøkt rekruttert inn i større 
lojalitetsenheter, men var ellers lite påvirket av det politiske maktspillet. Framfor alt holdt 
næringsforholdene seg uendret gjennom lange tidsrom og underbygget stabiliteten. Garder 
og grender var etablert, og bruken av innmark og utmark var den samme i generasjon etter 
generasjon gjennom yngre jernalder og middelalder. Et eksempel er forløpet av jernvinna i 
fjelldalene der alt siger jevnt på, tvers gjennom tidsrommet (Johansen 1978a: 88). Imperie
aspiranter må til og med ha vært spesielt interessert i stabile næringsforhold slik at folk 
kunne ha oppmerksomheten vendt mot alliansepolitikk. Eller rettere: «Rikene» i Norden 
kunne ikke bygges opp før næringsforholdene var stabile. Derfor kunne Ottar, nettopp i 
vikingtid, reise langs hele Norskekysten med særlig stor trygghet og uten å merke seg makt
kamper. 

Men også ved store næringsendringer bakover i forhistorien ser man oppblomstring av 
identitetsmarkeringer. De er av en annen type; først og fremst ved at de ikke har den store 
bredde og alminnelighet som i yngre jernalder og middelalder, men skarpere markerer en 
liten elite som trer fram med tydelig overhøyhet og som med makt driver på endringer som 
f.eks. etablering av jernproduksjon (Johansen 1979: 108f). 

I Kritiska undersokningar i Nordens historia omkring år 1000 (Weibull 1911) angrep 
Lauritz Weibull mangelen på kritisk metode i nordisk historieforskning, med et særlig tungt 
anfall mot sagaforskningen og sagaenes kildeverdi. Han mente at sagaforfatternes og saga
forskernes norgespatriotisme hadde dekket til at Norge alltid hadde vært underordnet Dan
mark. Det er neppe tilfeldig at dette utspillet kom i kjølvannet av 1905, men det skapte en 
kraftig debatt; særlig før siste krig (Sivertsen 1941: 297ff). Debatten hadde blitt mer frukt
bar dersom den ikke hadde blitt så begrenset til skriftlig materiale fra Sør-Skandinavia. 

Jeg tror Weibull hadde rett i Danmarks sterke stilling langs Nordsjøkystene. Englands 
historie er bevis nok på dette. Derfor var det lettere å bygge makt desto lenger unna Dan
mark man hadde base. Bjarkøyfolket ble mektige på dette. Det viktigste i min framstilling 
er imidlertid ikke Norges politiske stilling, men at diplomatisk bygging av allianser er en 
mer effektiv metode for maktsarnling enn væpnet konflikt, rett og slett fordi den koster min
dre. Krig har selvsagt forekommet, men de har ikke vært noen hoveddrivkraft i historiske 
forløp. Heller ikke den store våpenrnengden i yngre jernalder i Norden motsier dette stand
punktet. 

Løsning på navnegåten 
At markedsplass i by står i så skarp motsetning til den virkelighet man møter på Torget, gir 
mistanke om at torgar/torget har hatt en annen betydning som nå er helt glemt. Forutset-
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ningen for slik bevaring av et stivt navn es kall er til stede. Torghattens profil er så lettkjenne
lig, vidt synlig og nødvendig at navnet til enhver tid har vært i bruk av mange mennesker, og 
derfor ble det et oppbevaringssted som varte til tross for at betydningen ble glemt. Både de 
som bodde i nærheten og de som reiste forbi, brukte navnet hele tiden og benyttet det i den 
form de selv hadde fått det overlevert. Formen måtte være stabil, hvis navnet skulle gi enty
dig meningsoverføring mellom menneskene til enhver tid; navnet ble etter hvert et fossil. 

At stedsnavn oppstår, at den opprinnelige betydningen glemmes og at mengder av navn 
forsvinner, er en selvsagt del av alle navns kontinuerlige forvandling. Prosessen pågår i dag 
slik den alltid har gjort, f.eks. ved navnedannelse og navnedød når folk bosetter seg i et land
skap de ikke kjenner fra før, og der kontakten med den gamle befolkningen er liten. Særlig 
gode eksempel finnes ved den utstrakte hyttebygging i Norge i vår tid. Det særlige med til
fellet Torget er at den opprinnelige betydningen er glemt for så lenge siden, at den ikke 
engang kan rekonstrueres ved hjelp av vanlige språkhistoriske hjelpemidler. Andre vel
kjente eksempel på slike uforklarte fossilnavn er Sola og Madla i Rogaland. 

Dermed er veien åpen for en mindre konfliktfylt oppfatning av navnet Torgar. Bengt 
Hesselman (1929: 514) har gått i mot en fortolkning av torg som markedsplass nettopp ut 
fra den tro at navn på slike merkverdige naturdannelser som Torghatten lett kan oppnå høy 
alder. Han avviser at navnets opphav nødvendigvis skal søkes i det hittills kanda ordfor
rådet i de nordiska språken. Det racker icke ens att ta til! hjalp språkkallorna for de nar
maste frandespråken. 

Han søker seg lenger tilbake i tid og finner det sannsynlig at Fjallet i Helgeland bor aldst 
ha hetat Torg «agat» eller «fjallet med agat» .. med den indoeuropeiske verbalroten derk i 
betydningen å se som et tidlig ord i samme slekt (Ibid: 515). Selve navnet Torg tillegger han 
derfor svært høy alder. Det måste ha namngivits redan i uraldsta tid, kanske redan vid den 
fars ta upptacktsfarden, som nordbor foretogo up p mot det fiskrika havet i norr.. Øya og går
dene har senere fått navn etter fjellet. P lura/formen (Torgar) ar en historia for sig, som har 
många paralleller i nor ska och svenska gårdsnamn. I foreliggande fall be tyder den snarast: 
«(den sto ra) gården Torg och de andre gårdarna diir» eller kanske «on Torg och de andra 
oama miirmast diiromkring» (Ibid: 516). 

I en artikkel i 2000 har også Ola Stemshaug endret oppfatning fra da han var redaktør av 
Norsk Stadnamnleksikon (Stemshaug og Sandnes 1990: 318). Nå slutter han seg i prinsipp 
til Hesselmans tolkning, men tar utgangspunkt i et udokumentert, gammelnorsk hunkjønns
ord *torg= kløft som i flertall har gitt den «feilnormerte forma» Torget i nyere språk. Stems
haug mener flertallsformen viser til de to største øyene, Inntorget og Uttorget. Ettersom de 
to øyene i dag danner en øy, burde forøvrig strandlinjekronologien vært med i refleksjonen. 
Liknende samsvar mellom navn og topografi venter han å finne flere steder, men drar bare 
fram et eksempel i Fitjar (Stemshaug 2000: 90f), der for øvrig kløft i talespråket heter klove. 
Stemshaugs diskusjon er også uten betydning for den kulturhistoriske forståelsen. Hessel
man gjorde den nyttige innsatsen ved å hevde at Torg betegner en lettkjennelig terrengfor
masjon og ikke en aktivitet. 

At påfallende og vidt synlige naturdannelser kan ha gamle navn, finnes det godt med 
eksempel på, som f.eks. Hårteigen V på Hardangervidda. Men her kan den opprinnelige 
betydningen rekonstrueres med noenlunde sikkerhet til Den høye/grå veiviseren (Helleland 
1970: 25). De som har vandret over de endeløse flyene på Sentral vidda vet hvor godt denne 
betydningen passer. 
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Kanskje kjente Petter Dass den gamle betydningen av Torg da han i «Nordlands Trom-
pet» skrev: 

Ved samme Landstrækning og Klipper er sat 
En Fierding fra Brøndøe den store Torg hat, 
Som seer med usovendes Øye; 
Og aldrig saae Argus med sine saa klart, 
Alt havde hand hundred' til hundred' bevart, 
Hand sigtet og aldrig saa nøye. 
Og det er den Klippe med mærkelig Tap, 
Som haver for andre paa sættet sin Kop 
En Hat udaf Kampen hin haarde, 
Hvor under hun haver sit Øye heel Kiæk, 
Som aldrig af Søvnen kand giØres Afbræk, 
Ey heller tillucket kand vorde. 

Når Torghatten var et så selvfølgelig landemerke, slik det dokumenteres i Den Norsk Lods, 
ga den ekstra kontinuitetsdrag til bruken av områdene nærmest omkring og ga folk der sær
lig mulighet til å bli mektige. I en fortid uten draft og fyrlykter må et helt enestående lande
merke ha hatt stor verdi, enten man selv skulle finne hjem igjen etter en fangstekspedisjon 
eller handelsreise, det skulle avtales sammenkomst med folk fra flere steder langs kysten, 
eller seilende skulle forstå å holde seg unna maktsentret. At fjellet liknet på et øye, må ha 
vært en utmerket stedsanvisning. Kløfter finnes det derimot så mange av langs kysten at den 
påminningen må ha vært uten navigasjonsverdi. 

Etter dette kan bosetningsutviklingen på Torget skisseres slik: 
l. Gjennom lang tid stakk Torghatten opp som et tilfluktssted i det næringsrike grunn

havet utenfor Sømnalandet. Den trakk trolig til seg folk så snart Helgelandskysten er tatt 
i bruk. 

2. Torghatthullet dukket opp, vakte oppsikt og øvde tiltrekning fordi man aldri hadde sett 
noe liknende. Det var en god huskeregel å sammenlikne hullet med et øye, slik Petter 
Dass og Bengt Hesselman gjorde. 

3. Hattskaret kom opp av sjøen og ble en perfekt boplassflate der man tidligere knapt nok 
fant ly for en båt. Det oppdemte behovet for lengre opphold gjorde at Hattskaret ble tatt 
i bruk straks. Øyet i fjellet, som man så fra Hattskaret, bevarte sin tiltrekningskraft. 

4. Etter hvert som stranda sank, ble flere boplassmuligheter tilgjengelige, og tatt i bruk. 
Enkelte gamle boplasser, som Hattskaret, var så gode utsikts- og tilfluktssteder at de fort
satte å være i bruk. Det næringsrike grunnhavet og eventuelt fugleressurser var nærings
grunnlaget. 

5. Da stranda hadde sunket ned mot 20 moh for omtrent 4000 år siden, kom etter hvert de 
store flatene på landbremmen opp av havet. De ga mye bedre muligheter til valg av 
boplass, og bosetningen spredte seg utover fra selve Torghatten. 

6. En av disse boplassene fra denne tidlige spredningsfasen ligger ca. 25 moh i passet 
mellom Valhaugen og Torghatten ikke langt fra dagens bilveg til bruket Indre Hatten. 
Snart ble også boplassen Indre Torget etablert. Torghatten som samlingsmerke beholdt 
sin kraft, og Hattskaret var vel utrustet utsiktspost og tilfluktssted ved angrep. 
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7. Med denne lange tradisjonen som fundament og etter hvert med jordbruk som tilskudd 
til fangsten befestet Torgøyene seg som et kraftig bosetningsområde med kontinuerlig 
satsing på å bevare tryggheten. Det er denne situasjonen vi møter i de skriftlige kildene. 

Klumpene av kapital overlever lenge 
Trolig ble Torgøyenes hovedboplass etablert på Indre Torget ikke lenge etter at flatene var 
kommet opp av havet. Gardshaugen ligger mellom 15 og 20 moh, og den eldste dateringen 
fra den er 2250±100 BP (Berglund 1996: 270). Dette tilsvarer omtrent tiden da gardshaug
området ble tørt land (Drange 2003: 99). Dette er også den eldste gardshaugdatering i Berg
lunds undersøkelser langs Helgelandskysten. Det merkelige fjellet med hull i, Hattskaret og 
grunnhavet ga så stor startstyrke at gardshaugbosetningen ble etablert tidligere her enn noe 
annet sted på Helgeland. På denne gode flaten ble det fort rikelig med beiteland og 
dyrkingsmark, samtidig som fangstmulighetene må ha blitt enda bedre enn før ettersom 
grunnhav et ble grunnere. 

Da stranda hadde sunket till0-15 m over nåtidens nivå, fikk boplassen også svært god 
havn i Skiphammarvika 2-300 m Ø for tunet. Utkikksplattformene oppover i Torghatten ble 
stadig brukt slik at næringsmuligheter ikke ble oversett og at farer ikke kom på uforberedt 
folk. Også i et stabilt territoriesystem må røverivirksomhet ha vært en fristende næringsveg. 
Torgetfolket hadde nok råd til å ha vaktmannskap oppe i berget. Utover øyene vokste det tid
lig fram satellittboplasser; barn flyttet nok ut til steder med gunstige næringsforhold. Det er 
dette bildet som møter oss i det sparsomme arkeologiske funnmaterialet fra Torgøyene. 

Kapital, som f.eks. de akkumulerte ressurser og holdninger på Torget, er ikke avhengig 
av slektskontinuitet for å overleve. Indre Torget ble erkebiskopsgods i seinmiddelalder og 
derfor konfiskert av kronen ved reformasjonen. Kongen brukte garden som lensherre bolig 
og senere bolig for fogden. Den kom på private hender i 1666 og ble i 17 51 tvangssolgt fordi 
beboeren, fogden Peder Broch Angell, gjorde underslag. Kapitalgjenstandene på garden ble 
registrert og solgt. Registeret er et stort dokument. Sogneprest Lorentz U. Pedersen har gått 
gjennom det (Pedersen 1973) og publisert en grov oversikt: 
• Kolossale mengder av kostbare småsaker som smykker, lintøy og husgeråd som ikke 

detaljeres her. 
• 5 hester, 35 kyr. 
• Selve gården av 6 vågers skyld, med Sikt og sakefall (rett til å påtale forbrytelser og kreve 

inn bøter), Kongens tredjepart av tienden, Tiendefrihet og Underliggende egg- og dun
vær (Husøy, Husøy klubben, Sandøy klubben, Maliholmen, Sandøy, Måsøy, Skutholmen, 
Sjåholmen, Sjøengsdraget, Hattholmene, Risøy, Flatho!men og Flagdøy). 

• Husmannsplassene Kvernstein, Onstein, Henstein, Kvitingan, Lavolden og Torghatten 
(trolig brukene Ytre og Indre Hatten). 

• Av gårdshus nevnes En meget stor Storstue(bygning), En stor trebygning ca. 15m lang, 
En borges tue ca. 12 m lang, En stue av omtrent samme lengde, En ny stue ca. l O m lang, 
Storestabburet ca. 7 m i firkant, En «låne» ca. 25 m lang med bl.a. bryggerhus, ildhus og 
drengestue, Et stabbur 16m langt med to skåler inntil, Et fjøs 27m langt, Et mindre fjøs, 
En hestestall, Et stallkott og Et grisehus. 

• Ved sjøen i Skiphammarvika fantes En brygge 27m lang med 4 buer, Et naust 13 m langt, 
Husbåt med tilbehør, En ny seilbåt med speil, Åttring, Fembøring og 3 seksringer. 
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Fig. 17. Garden Indre Torget mot nordøst i 1992. 

Ut fra de oppregnede naturherligheter, hus og redskap for sjøbruk, ser man at garden hadde 
omfattende interesser utover i grunnhav et, også med tilsyn av næringsvirksomhet utover på 
øyene og mottak av fisk, dun og andre råvarer. Husbåten tyder på det. Dette er et normalt 
mønster på maktsentrene ved grunnhavområdene langs Helgelandskysten, slik Berglund 
( 1995) har vist bl.a. for Tjøtta. Mønsteret går sikkert tilbake til den første bosetningen. Men 
35 kyr og 5 hester viser også til et stort landbruk. Den store bygningsmassen betyr nok at 
virksomheten omfattet mye foredling av varer. Kombinering av sjøbruk, landbruk og vare
foredling ga bosetningen den styrke som gjorde kysten til hovedarena for maktsøkende per
soner. Indre Torget brant i 1770. Thomas Angells stiftelse i Trondheim fikk etter hvert hånd 
om garden, delte den opp og solgte brukene til sel veie sist på 1800-tallet. (Fig. 17). 

Også fortiden skapes av forskeren 
Selv om vi legger sammen mange kildetyper, finner vi spor bare etter en forsvinnende liten 
del av den virkelighet vi forestiller oss at menneskene har levd i. Det er også normalt at kil
dene ikke stemmer overens, slik som med sagaene på den ene siden og rapportene på den 
andre. Signeten fra Indre Torget står helt alene blant kildene. Den er 2,4 cm i største tverr
mål, har innskriften *thormord*ionson» mellom perle border rundt kanten og har et symbol 
i sentrum. Symbolet kan muligens oppfattes som en sammensmelting av de skandinaviske 
middelalderrunene for «t» og «h», altså de første stavene i Thormord, slik Theodor Petersen 
har foreslått i Vitenskapsmuseets tilvekstkatalog i 1936. (Fig. 18). 

Vi kjenner ingen Thormord Janson fra noen kilder om Torget, og vi kjenner ikke eieren 
til bumerket. Tilhørte signeten slekta til Willielmus fra rettssaken i Berwick upon Tweed i 
1292, eller var eieren bare en som var på besøk på Indre Torget? Ettersom eieren også kjente 
runetegnene, skal nok ikke signeten dateres særlig sent i middelalder (Engtrø 2005: 63). 
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Fig. 18. Signet av bronse, 2,4 cm i Indre Torget med randskrift 
bokstaver (T-15309 ). Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet. 

Men selv om den er så sen som fra orrLkring 1400, satt trolig Vilhelmslekta fortsatt på Tor
get. Er Thorrnord bare en av de mange personene rundt Vilhelm som vi aldri får vite noe 
om? Helt ubetydelig kan han ikke ha vært ettersom signeter neppe var hver manns eie. 

Signeten åpner en luke inn til det vi ikke vet. «Alt» ville vi heller aldri fått vite selv om 
vi kunne snakket med alle Vilhelmene, Thormord og alle andre som hadde bodd på Indre 
Torget eller hvor som helst på hele Torgøyene. Hvordan kunne vi vite hvilke personer vi 
ik..lre fikk treffe? Hva var det Thormord ikke fortalte fra sitt liv, og som vi ikke skjønte han 
fortiet? Hvordan kunne vi vite at folk husket rett? 

Suget etter ny kunnskap er drivkraften i all forskning. Suget næres av at vi mener å 
mangle kunnskap. For fortidsforskere oppstå=- mangelen ved at vi på forhånd forestiller oss 
hvordan fortidens virkelighet var, f.eks. at menneskene på Indre Torget var knyttet til hver
andre med avhengighet og altså utgjorde en sosial gruppe. Da får vi behov for å finne ut om 
Thormord visste om en Vilhelm og kanskje kjente ham. Jakter vi hardt nok, finner vi kan-
skje noe om dette i et arkiv eller i. jorden Indre Torget. 

En annen fortidsvirkelighet ville være at Indre Torget var en passeringsboplass der folk 
oppholdt seg kortvarig, mens de overnattet eller lå i nødhavn i Skiphammarvika under rei
ser langs Helgelandskysten, omtrent som folk gjorde på Statens fjellstuer før, og som folk 
gjør på campingplasser nå. Da forsvinner savnet av kunnskap om båndene mellom Vilhelm 
og Thormord, og vi får i stedet behov for å lete etter spor av farende folk som trafikkerte gar
den i form av f.eks. mange overnattingsplasser, spesielle avfallstyper, fremmede gjenstan
der og trygge natteopptrekk for mange båter. 

Ettersom ethvert forhåndsbilde av det vi studerer lokker fram sin spesielle følelse av 
kunnskapshull, må vi lage oss annerledes forhåndsbilder slik at nye typer kunnskapshull 
oppstår. Gamle forhåndsbilder lokker bare fram gammel kunnskap. Slik er det f.eks. også i 
denne artikkelen: Tror man ikke at brukere av et landskap ble knyttet til det med stadig ster-
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kere bånd, leter man heller ikke etter spor som viser slik tilknytning. Tror man ikke at kong 
Alfred ville og kunne kontrollere sannheten i Ottars fortelling, kan den heller ikke brukes 
som et troverdig dokument, slik jeg har gjort i denne artikkelen. Tror man ikke at våpen kan 
brukes som diplomatisk virkemiddel, blir man heller ikke interessert i å forske på konflikt
fri alliansebygging i våpenrike perioder. 

Det er ved bruk av tidligere uprøvde forhåndsbilder det har oppstått kunnskap om Uni
versets svarte hull og mørke materie hos moderne astrofysikere, om menneskesinnets irr
ganger hos Freud og Jung og om stiklene i boplassfunn fra steinalder. Vi må ta vare på og 
videreutvikle evnen til å mistro gammel kunnskap. Evnen til mistro svekkes lett fordi 
ethvert forhåndsbilde, også de gamle, har kraft til å skape sug etter uendelig mye kunnskap, 
f.eks. om forholdet mellom Willielmus og Thormord. Suget forleder oss til å tro at vi er på 
trygg grunn dersom vi forestiller oss at kunnskapssug er tilstrekkelig begrunnelse for forsk
ning. Skal forskning bli om veltende, må vi forstå at sug etter kunnskap bare er en nødven
dig, men ikke tilstrekkelig veiviser. 

Summary 
The landmark Torghatten at the North Norwegian coast. 
Naturai form, settlement and meaning - an investigation of permanency. 
Torghatten, the mountain with the spectacular hole through it, must have attracted attention 
from the very first North-European settlement. Those who first began exploiting the rich, 
shallow seas around this conspicuous mountain got the possibility to use the Iandscape for 
a long time, to develop strong ties to it and to build up ability to maintain control over it. 
Archaeological material, contemporary reports and place names reveal how this long-last
ing accumulation of influence made people around Torghatten so powerful that they even 
got a role in medieval North European power game. 
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Reidun L. Andreassen 
Finnmark fylkeskommune 

Malerier og ristninger - bergkunst 
i Fennoskandia. 

Bergkunst er et universelt «språk» som finnes over store deler av verden. De malte bildene 
som dateres til menneskenes tidligste historie, kan vitne om et grunnleggende behov for å 
uttrykke seg gjennom et billedspråk. Både hugde og malte bilder avspeiler en tankeverden 
fylt av dyr, fugler, fisk, båter, men de inneholder også en mer abstrakt virkelighet; et sym
bolspråk vi ikke umiddelbart forstår. De abstrakte symbolene er tolket, og i mange sammen
henger har man kommet med flere forslag om hvordan de bør forstås (Kare 2000, 2002). 
Mange betrakter bergkunst som en form for kommunikasjon mellom samtiden og en ånde
verden med sjamanen som sentral aktør i kommunikasjonen (Helskog 1999; Simonsen 
2000; Kare 2000; Shumkin 2000; Bertilsson 2004; Devlet 2004). Bergkunsten er samtidig 
et meningsunivers med et symbolspråk som er skapt gjennom flere tusen år, som kan være 
flertydig og vanskelig å avdekke i vår verden. 

I denne artikkelen vil jeg drøfte bildenes ikonografiske innhold, og hvordan jeg gjenkjen
ner visse trekk ved sjamanismen gjennom dette billedspråket. Figurutvalget er hentet både 
fra den hugde og malte kunsten. 

Hugd og malt 
Det har vært en vanlig oppfatning at den norske slipte og hugde bergkunsten skiller seg fra 
den malte; både kulturelt og kronologisk (Hesjedal1990; Helskog 1999; Simonsen 2000). 
Svenske og finske forskere mener derimot at malingene kan være like gamle eller eldre enn 
ristningene, og at de hører til samme kulturelle tradisjon i et jakt- og fangstsamfunn (Taski
nen 1999; Kare 2000; Bertilsson 2004). Hesjedal (1990) hadde en teori om at bergkunsten 
i Nordland og Troms kunne deles i tre atskilte kategorier: de slipte, de hugde og de malte. 
De malte fra hulene i Nordland var yngst. 

Den malte kunsten finner vi i to forskjellige norske miljø; i huler og på bergvegger i et 
åpent landskap, mens i Sverige, Finland og Russland har man kun funnet malte bilder på 
åpne bergflater. I denne artikkelen konsentrerer jeg meg bare om denne kategorien. 

Det er påfallende at motivvalget finnes både blant de hugde og malte bildene; mennesker, 
båter, dyr og geometriske mønstre. Jeg vil spesielt behandle de antropomorfe og geometriske 
mønstrene fordi nettopp denne typen figurer har et mysteriens slør over seg både når det gjel
der tolkning og i hvilke sammenhenger disse figurene inngår i over et større geografisk 
område. Ambisjonen min er ikke å gi et fullstendig svar på hva figurene symboliserer, men 
heller komme med forslag til hvordan vi kan forstå dem innenfor en religiøs/kultisk ramme. 
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Forskjellen mellom malerier og ristninger er ikke så klar og entydig som hevdet (Helskog 
1999: 82). Det synes heller som det er to forskjellige måter å uttrykke virkeligheten på. 

Sjamanisme 
Sibir og sentral Asia er ofte betraktet som sjamanismens hjemland (Devlet 2004; Berg 
2005). Sjamanistisk praksis er kjent blant samene på Nordkalotten, og er dokumentert i 
historisk tid (Hultkrantz 1978). Jeg vil se nærmere på de etnografiske paralleller fra vår 
nabo i øst, og prøve om dette kan gi oss relevante tolkningsforslag for våre egne bilder i 
berg. Man antar at sjamanismen er svært gammel uten at det er mulig å tidfeste det (Eliade 
1970), men det er mulig at det kan gå tilbake til steinalderen, og Devlet (2004:19) karakte
riserer sjamanistiske trekk i den sibirske bergkunsten som protosjamanistisk. 

Sjamanisme betegnes som et komplisert trossystem basert på ekstase knyttet til sjamanen, 
fundamentert på en animistisk livsoppfatning (Eliade 1970; Siikala 1992: l). Animisme fin
nes særlig blant jakt- og fangstfolk som tror at alt i naturen er besjelet. Kosmos oppfattes 
som delt i tre horisontale lag, og det er bare sjamanen som kan bevege seg mellom dem og 
komme i kontakt med åndeverden ved støtte av hjelpeånder som kan ha form som forskjel
lige dyr. Sjamanene handler på vegne av en gruppe, og de kan eskortere den døde eller den 
dødes sjel over til den «andre siden». Sjamanene evner dessuten å falle i transe eller ekstase, 
og dermed kan sjelen bevege seg «Ut av kroppen» og reise til andre verdener. Transen kan 
også oppleves ved at hjelpeåndene kommer og informerer sjamanen på det stedet han eller 
hun er (Hultkrantz 1978). 

Sjamanene kjennetegnes ved visse materielle ting; trommen, den rikt dekorerte kappen 
og hodebekledningen. Dette er symboler på statusen deres, og vitner om at de er mellom
menn mellom denne verden og en annen verden (Devlet 2004:19). Etnografiske belegg om 
sjamanistisk praksis fra Sibir er en verdifull kunnskapskilde om liv og tro blant folk uten 
skriftspråk, og kan anvendes som analogier for å øke vår forståelse for det språket som berg
kunsten er (Helskog 1999; Devlet 2004). 

Bergkunstfigurer som gjeme assosieres med sjamanisme, består av geometriske møns
tre, mennesker med maske, hodebekledning og ribbensmønster, båter, fugler og visse dyr. 
Figurene er utbredt og allment kjent på de fleste bergkunstlokalitetene, og de kan ha spesi
elle, lokale særpreg. Jeg har foretatt et utvalg av enkelte figurtyper som særlig assosieres 
med sjamanisme. Det geografiske området omfatter bergkunstlokaliteter i Fennoskandia 
fra Forselv, Narvik kommune i sørvest til Fiskerhalvøya i øst, samt et eksempel fra malerier 
i Sør-Finland. (Fig. l). Utvalget kunne noen selvsagt mene burde inkludert noen svenske 
lokaliteter, men de jeg har valgt ut er representative også for dem som ikke er med, for det 
er som Ulf Bertils son (2004: 70) sier: 

In order to fully understand all of the aspects of the northern rock images it is of vital importance 
not to de limit the analyses to one single country. 

Finland 
Hellemalingene i Finland er funnet fra 1911 og fram til i dag. Fram til ca 1970 ble de opp
daget sporadisk, men etter 1970 har man lett systematisk etter dem, og nå kjenner man over 
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Fig. l. Kart over området med lokaliteter som inngår i artikkelen. 
(Kart: Statens kartverk, bearbeiding: Bernt Holst, Norut). 

120 lokaliteter. De fleste finnes i den sørlige delen; knyttet til de store innsjøsystemene 
(Taskinen 2006). Den typiske beliggenheten er i følge Helena Taskinen (2000, 2006) på 
bergvegger som stuper bratt ned i innsjøene. Et karakteristisk trekk er at klippene er monu
mentale og fremtredende i landskapet; gjerne med antropomorfe trekk. Malingene ligger på 
bergveggen eller under framstikkende hyller i berget (Ibid.) . Lignende mikrotopografiske 
karakteristika har man observert for hellemalerier i Sverige (Bertils son 2000: 44 ). Motivene 
domineres av menneskefigurer, dernest følger elger og båter, og de største feltene kan ha 
opptil 100 enkeltfigurer. I alt kjennes 6 finske figurer som kan betegnes som geometriske 
mønstre: Vittrask (3), Astuvansalmi (1), Sarkavesi (1), og Nastinristi (l) (Kare 2000). Jeg 
har konsentrert meg om en enkelt figur fra Vittrask. (Fig.2). 
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Vittriisk 

Fig. 2. Geometrisk mønster fra Vittriisk i 
Kyrksliitt. (Akvarell, Ritva Biickman/ 
Museiverket 1988). 

Lokaliteten ble funnet av Jean Sibelius i 1911, og var den første kjente malte lokaliteten som 
ble registrert av Aarne Ayrapaa i 1917, og karakteriseres som spesiell i finsk sammenheng 
(Taskinen 2000). Da den ble funnet, hadde ikke finnene noen erfaring med malt bergkunst. 
De henvendte seg derfor til den svenske arkeologen Gustaf Hallstrom for å få bistand til 
dokumentasjon og tolkning. Han besøkte stedet sammen med Ayrapaa i 1939, og han doku
menterte funnet og publiserte det i sin store monografi fra 1952 (Hallstrom 1960). Senere er 
figurene dokumentert gjentatte ganger, og de har vært gjenstand for flere sammenlignende 
studier. Det er imidlertid interessant at både Ayrapaa og Hallstrom sammenlignet dem med 
mønster på keramikk. 

De fleste maleriene i Finland dateres til perioden 5000-3200 BC; de yngste kan imidler
tid være fra ca 2000 BC (Taskinen 2006: 20). 

Kola, Russland 
Kolahalvøya har vært gjenstand for sporadiske, arkeologiske undersøkelser siden 1844. Da 
ble de første labyrintene funnet ved elva Ponoy på østsiden av halvøya (Shumkin 2000). 
Holdningen var imidlertid at disse fjerne strøkene langt mot nord umulig kunne ha vært 
bebodd av mennesker. Først i 1922 fant man gjenstander fra yngre steinalder ved mun
ningen av elva Varzuga på sørøstkysten av Kola som bekreftet at mennesker hadde bodd her 
fra tidlige tider. Steinredskapene ble samlet inn av lokalbefolkningen og videresendt til 
Geografisk Institutt i St Petersburg. Inspirert av Anders Numedals funn på norsk side på 
1920 og 30-tallet begynte man å lete etter «den arktiske paleolitikum» i Russland. 
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Fig. 3. Geometrisk figur fra Maika, Fiskerhalvøya. (Foto: Vadim Likachev). 

Den egentlige arkeologiske utforskningen av Kola startet først i 1946 med den legenda
riske arkeologen Nina Nikolajeva Gurinas ekspedisjoner, og da fant man mange nye boplas
ser. Fra 1969 og fram mot 1990 tallet ledet hun og Vladimir Shumkin fra Vitenskapsakade
miet i St. Petersburg årlige ekspedisjoner til Kola, og det var i denne perioden man fant de 
første helleristningene ved elva Ponoy, øst på Kola (Shumkin 2000). Senere på 1990-tallet 
fant noen forbifarende turister de fantastiske bergkunstforekomstene på holmene i innsjøen 
Kanozero (Alexandrov et al. 2007). 

Rybatchy!Fiskerhalvøya 
I 1935-37 ledet geologen B.F. Zernlyakov den første finsk/norsk/ russiske ekspedisjonen til 
Fiskerhalvøya, for å lete etter arktiske paleolitikum. Dette resulterte i 12 mesolittiske og neoli
tiske boplasser (Shumkin 2000). I 1965 ble halvøya igjen gjenstand for arkeologiske registre
ringer på grunn av vannkraftutbyggingen i grenseelva Pasvikelva, og ved denne anledningen 
fant man flere mesolitiske og neo li tiske boplasser ved Tsyp Navalok og Motovskoi bukta. 

De første maleriene her fant man i 1985 (Shumkin 1990). Lokaliteten ligger på østsiden 
av elva Pyaivye, og de betegnes som et «galleri» hvor bildene sitter på en bergflate under 
små hellere ca 26 m.o.h. De består av flere geometriske figurer og elger. På vestsiden av 
elva, ikke langt fra bergkunstlokaliteten, ligger flere mesolitiske boplasser som Shumkin ser 
i sammenheng med bergkunsten (Ibid: 60). 

Den andre bergkunstlokaliteten ble funnet året etter ved elven Maika, ca 1,5 km nordvest 
av Pyaivyelokaliteten, ca 23 moh, og denne dateres etter strandlinjer til mesolitikum med en 
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mak:simumsalder ca 7000 BC (Shurnkin 1990, 2000). Disse bildene består av geometriske 
mønster (Fig. 3), dyrefigurer og streker som han oppfatter som fingermerker hvor man har 
tørket av malingen på berget (Ibid). Shurnkin (1990: 65) påpeker at geometriske mønstre ser 
ut til å eksistere samtidig med ristningene; maleriene kan i visse tilfeller være eldre ut fra 
eksempler i Australia og Sør-Afrika. 

Norge 
Den nord- norske delen av Fennoskandia er det området som har de mest spennende berg
kunstlokalitetene med de store slipte figurene og de mystiske hulemaleriene i Nordland til 
de fantastiske sceniske fremstillingene på bergene i Alta. I de senere årene har man også 
funnet nye lokaliteter med hellemalerier i Alta, Porsanger og Nordkapp kommuner. Jeg 
kommer til å fokusere på tidligere og nye funn fra Transfarelvdalen, Hjemmeluft og Kåfjord 
i Alta kommune, Nyelv i Nesseby kommune, Indre Sandvik/Ruksesbak:te i Porsanger kom
mune, Lafjord i Nordkapp kommune og Forselv i Narvik kommune. 

Finnmark fylke utmerker seg med flest bergkunstfigurer i landet: til sammen er det regis
trert mellom 6-7000 figurer (Hel berg pers. med), også kvalitativt står verdensarv-områdene 
i Alta i en særstilling (Andreassen 2006a, 2007), nasjonalt og internasjonalt. Mange av disse 
enestående ristningene og scenene mangler sine paralleller i denne delen av verden. 

Verdensarven -Berg kunsten i Alta 
De store funnene ble gjort fra 1975 og fram til i dag; fem lokaliteter kom med på UNESCOs 
verdensarvliste i 1985. Det er totalt funnet ca 6000 figurer, men ennå gjøres det årlig nye 
funn på disse lokalitetene. I tillegg finner en nye forekomster som eksempelvis på en løs
blokk i Isnestoften i 1997 og bergmaleriene i Komsa i 2000. Ristningene i Alta dateres 
mellom ca. 4200 BC -AD 200 ut fra høyde over havet (Helskog 2000), mens den malte 
lokaliteten i Transfarelvdalen er mer omdiskutert rent kronologisk. 

I denne sammenheng vil jeg se nærmere på de hugde geometriske figurene fra Hjemme
luft, Kåfjord og en figur fra Forselv ved Narvik. 

Transfarelvdalen, Alta 
De første bergmaleriene her ble kjent i 1966 da lokalbefolkningen viste dem til arkeologer 
fra Tromsø Museum (Simonsen 1969). Feltet som ligger på den sydøst vendte veggen i 
Transfarelvdalen, kalles felt l og det består av ca 25-30 figurer malt i rød oker. I løpet av de 
senere år er det gjort årlige funn av nye figurer i dalen, takket være systematisk leting (Nord
stedt 2004); sist gang i 2006. 

Figurene består av strekmennesker, dyrefigurer, strek og en geometrisk figur (Fig. 4) som 
ble funnet i 2003 i forbindelse med en befaring Tromsø Museum gjorde i området. Figurene 
i dalen er fordelt på 4 felt, og de utgjør i dag ca. 50-60 figurer som ligger i en høyde fra ca 
18- 51 m.o.h. Feltene strekker seg fra munningen og ca. l km inn mot dalbunnen. Felt 2 og 
3 ligger høyest; ca 50-51 moh. 

Felt 2 består av 7 menneskeliknende figurer i ulike stillinger, men det er en viss sammen
heng mellom dem (Ibid). Det mest påfallende er at flere av figurene er fremstilt opp-ned og 
uten hode, mens noen har en horisontal posisjon. I russisk og finsk bergkunst er personer 
fremstilt opp/ned tolket som døde mennesker, og det finnes flere malte figurer med dette trek-
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Fig. 4. Geometrisk figur fra Transfarelvdalen, Alta. 
(Foto: Arve Kjerslien, Riksantikvaren). 

ket i disse landene (Kare 2000: 102). Felt 3 hvor den geometriske figuren finnes, ligger ca 50 
moh; ca en meter lavere enn felt 2. Terje Nordstedt betegner figuren som unik i sammenlig
ning med andre hellemalerier i Finnmark og foreslår at figuren skal forestille et nett eller en 
labyrint. Han vurderer figuren som forholdsvis ung fordi han mener at figuren er malt med 
flat pensel; en teknikk som bare går et par hundre år tilbake i tid (Ibid: l - 2). Bergveggene 
der figurene befinner seg, er gjennomskåret av kvartsårer og flere store og mindre sprekker 
skjærer også gjennom figuren, mens flere horisontale sprekker løper langs fjellveggen (Ibid). 

Felt 4ligger ca 19-20 moh på en loddrett bergvegg; 3,5 meter over nåværende bakkenivå. 
Det har vært umulig å produsere malerier uten bruk av stillaser eller stiger, hvis man ikke 
har laget dem fra båt den gang havet stod ca 20 m høyere enn i dag. 

Hjemmeluft, Alta 
Hjemmeluft er den bergkunstlokaliteten i Alta som er best kjent blant forskere og publikum. 
Området som inneholder ca 3500-4000 figurer som pr i dag er avdekket, er publisert i et 
utall artikler av Knut Helskog. Hans forskning har særlig konsentrert seg omkring spørsmål 
knyttet til dateringer og tolkning av denne bergkunsten. 

I denne artikkelen vier jeg to enkeltstående figurer oppmerksomhet; de to figurene som 
kan karakteriseres som geometriske. Den ene (Fig. 5) ligger på Ole Pedersen feltet ca 18-
20 moh, og tilhører etter Helskogs kronologi fase Il (3300-1800 BC), mens den andre 
(Fig. 6) ligger på Bergheimfeltet l, 23-25 m.o.h. og tilhører Helskogs fase I (4200-3300 
BC). Fig 5 har en utforming som ligner Vittdiskfiguren både når det gjelder form og møn-
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Fig. 5. Geometrisk mønster med rein fra Ole Pedersen, Hjemmeluft, Alta. Oppmalt 
ristning. (Foto: Reidun L. Andreassen, Finnmark fylkeskommune). 

Fig. 6. Geometrisk figur med rein fra Bergheim l , Hjemmeluft, Alta. (Foto: Knut Helskog, 
Tromsø Museum-Universitetsmuseet). 
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Fig. 7. Geometrisk figur fra Kåfjord, Alta. (Fotoscanning: Metimur, kalkering: Karin Tansem, 
Verdensarvsenter for bergkunst-Alta Museum). 

ster. Dette er påpekt av flere; blant annet av Antero Kare (2000, 2006). Den eneste forskjel
len er reinen som er risset delvis inni og delvis utenfor figuren. 

Den andre figuren hvor vi også har en halv rein som en del av komposisjonen, er beteg
net av Kare (2000) som en rein som befinner seg i ei snare eller ei felle for å fange dyrenes 
sjel. Dersom vi betrakter også denne figuren som en geometrisk ramme med et sikksakk
mønster med frynser rundt, er likheten med Fig. 5 slående. 

Kåfjord, Alta 
Det store feltet på omlag 600 m2 inneholder ca. I 500 figurer, og svært mange av scenene er 
ikke tidligere funnet i nordeuropeisk sammenheng. Kåfjordfeltet er ennå ikke fullstendig 
publisert, men det har vært trukket fram enkeltfigurer (Helskog 1999, 2004, Andreassen 
2006a, 2007). Også her finnes geometriske figurer blant annet en sammensatt av fire rom
ber, sikksakkmønster og frynser. (Fig. 7). 

Forselv, Narvik 
Dypt inne i Skjomenfjorden i Narvik kommune finner vi det spektakulære bergkunstfeltet 
ved Forselv. Lokaliteten ble funnet allerede i 1929 og publisert av Gutorm Gjessing (1932). 
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Fig. 9. Nyelvhella (kalkering etter P. Simonsen). 

Feltet består av et rikt motivmylder med land- og havpattedyr, fisk, båter og det som Lødøen 
(2004: 66) kaller «rammefigurer». På dette feltet finnes minst 8 kvadratiske og fire rom
biske geometriske figurer; alle fylt med sikksakkmønster med eller uten frynser. I tilknyt
ning til en av figurene (Fig. 8; se forsidebilde) finner vi også en stor elg, halvt inni, halvt 
utenfor figuren. Lødøen påpeker den store likheten mellom disse figurene og tilsvarende 
figurer på Hell og Bardal i Sør-Trøndelag, samt Vittraskfiguren i Finland (Ibid: 66). Det er 
også påfallende stor likhet med figurene fra Hjemmeluft og Kåfjord. 

Nyelv, Nesseby 
Nyelvhella (Fig. 9) ble funnet i forbindelse med undersøkelse av ei gravrøys i 1937 av Gjes
sing (Gjessing 1942; Simonsen 1958, 1961; Schanche 2004; Andreassen 2006b ). I røysa var 
en av de flate dekkhellene over kista; malt med rød oker. Mønsteret har paralleller både til 
hellemalerier og ornamenterte beingjenstander fra det nordlige området. Hella ble i mange 
år oppbevart hos kjøpmann J. Hoel på Gressbakken, og den ble skadet under krigen. Under 
sine undersøkelser i Varanger i 1950-årene, hentet Povl Simonsen den inn til Tromsø 
Museum. Han beskrev det malte hellemønsteret som et «teppemønster» med 1,1 cm breide 
linjer (1958: 432). Hvordan vi skal forklare hella, har vært en diskusjon siden den ble fun
net, og man har reist spørsmål om den er samtidig som grava eller om den kan være eldre 
slik Simonsen mener (Simonsen 1961; Schanche 2004:108). Rett nedenfor grava er ett av 
husene datert til3313-2990 BC (Henriksen 2003). Alderen på grava forblir et åpent spørs
mål, men jeg finner det likevel interessant at den har en viss likhet med den geometriske 
figuren (Fig. 4) fra Transfarelvdalen 3. 

Indre Billefjord, Porsanger 
Bergkunsten i Indre Sandvik/Ruksebakti ble funnet i 2001 av Kjersti Schanche. Lokaliteten 
finnes på vestsiden av Porsangerfjorden på en SØ-vendt, loddrett klippevegg mellom 21 og 
41 moh. Deler av klippeveggen har overheng og utspring, og den består av sandstein, glim-
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Fig. 10. Geometrisk mønster fra indre Sandvik, Porsanger. (Foto: Reidun L. Andreassen, 
Finnmark fylkeskommune). 

mersldfer og dolomitt. Klippeveggen er ca 60 m lang og 2 - 7 m høy. Her ble det funnet ca 
70 - 80 figurer fordelt på tre felt (Heiberg 2003; Schanche 2004). Figurtypene varierer; sikk
sakk- og geometriske mønstre, menneske- og dyrefigurer. I tillegg finnes store flater med far
gestoff som kan være gnidd utover i senere tid av sauer som ligger inntil bergveggen. 

I denne sammenheng er det særlig de geometriske mønstrene (Fig. l 0) som skiller seg fra 
både Hjemmeluft, Kåfjord og Transfarelvdalen, men har stor likhet med figuren fra Mayka 
på Fiskerhalvøya, men også en av menneskefigurene (Fig. Il) som er av interesse. 

Lajjord, Nordkapp 
Denne lokaliteten ble registrert av Kjersti Skavhaug i 2007. Den ligger på en markant SØ
vendt fjellvegg på eidet mellom Lafjord og Kobbefjord ca 15 moh. Figurene består av en 
menneskefigur (Fig. 12), en dyrefigur og flere uklare streker og fargeklatter. Berget er opp
sprukket av noen kvartsårer. Foran selve berget er det en oppmuring som muligens kan 
knyttes til maleriene, men den kan like gjerne være sekundær. 

På bakgrunn av de sammenligninger og vurderinger av figurene på de forskjellige lokali
tetene, foreslår jeg å gruppere de forskjellige geometriske figurene i tre grupper ut fra utfor
ming, likhet og andre gjenkjennbare fellestrekk: 
l : geometriske mønster med og uten frynser: Hjemmeluft, Kåfjord, Forselv og Vittrask. 
2: geometrisk mønster uten frynser: Indre Sandvik, Mayka. 
3: labyrintmønstre: Transfarelvdalen og Nyelv. 
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Fig. 11. Antropomorffigur fra Indre Sandvik, Porsanger. (Foto: Reidun L. Andreassen, 
Finnmark fylkeskommune). 

Datering 
Bergkunsten i Fennoskandia og NV - Russland tilhører den postglaciale perioden. Fordi det 
så å si ikke finnes organisk materiale, har det vært et problem å gi en eksakt datering. Ett av 
de få stedene vi med sikkerhet har kunnet datere bergkunsten, er på Slettnes, Sørøy i Finn
mark. Her fant man flere Iøsblokker med helleristninger under de store arkeologiske under
søkelsene i 1990-94. Steinene var overleiret av strandsedimenter, og en av dem er anslått 
å tilhøre en periode før tapestransgresjonen dvs. før 6000 BP (Hesjedal et al.1996; Damrn 
et. al 1993: 117). Denne dateringen bekreftes av tilsvarende funnomstendigheter fra andre 
steder på Sørøy a, bl.a. Hellefjord hvor trekull fra ildsteder under strandsedimenter fra tapes
transgresjonen ble datert til 10 270±190 BP, 10800-9300 BC (kalibrert Ox.cal.) og 
7550±130 BP, 6650-6050 BC (kalibrert Ox.cal) (Andreassen 1985; Møller 1987). 

Alderen på den malte bergkunsten har vært diskutert i alle de nordiske land. Mens man i 
Norge er enige om at helleristningene har en lang tradisjon som strekker seg fra mesoliti
kum ca 5000 BC (Hesjedal 1990) med store naturalistiske dyr til ca AD 200, har man ikke 
trodd at de malte bildene har eksistert innenfor denne tradisjonen (Helskog 1999: 82). Man 
har oppfattet dem som betydelig yngre (Heiberg 1997:7). Nå har man igjen begynt å stille 
spørsmål om dette er rett ut fra de finske maleriene (Lødøen 2004; Nordstedt 2006: 16). 

I prinsippet er det to metoder som kan anvendes for å datere bergkunst; en direkte og en 
indirekte metode. Den direkte metoden innebærer at man finner organiske rester, f.eks dyre
fett i malingen som er brukt på bergmaleriene, og daterer disse prøvene. Denne metoden er 
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Fig. 12. Antropomorffigur fra Lafjord, Nordkapp. 
(Foto: Reidun L. Andreassen, Finnmark fylkeskommune). 

brukt i Finland, og her har man fått en serie dateringer som viser at de går tilbake til meso
litikum og neolitikum 6000-1000 BC (Bertilsson 2004: 67). Den indirekte metoden baserer 
seg på strandlinjedateringer (Møller 1987,1989) og den gir en maksimumsalder på når bil
dene kan ha vært laget. Denne metoden er problematisk fordi strandlinjene ikke kan dateres 
direkte. De er ofte datert på organisk materiale eller marine avsetninger som drivtømmer, 
hvalbein, skjell og lignende som kan gi feilmarginer (Corner et al.l999). Det understrekes 
også at de tidligere isobasene er unøyaktige, og at man må ha flere sikre forskningsresulta
ter før man kan få et adekvat bilde (Ibid: 164). 

Møller og Holmslett (1997) har ut fra forskjellige dateringer utarbeidet et strandlinjedi
agram for store deler av Nord Norge og Kolahalvøya, som Helskog (1999) har anvendt ved 
utarbeidelse av sitt forslag til kronologi for helleristningene i Alta. Han har foreslått en 
bakre grense på 4200 BC for fase I og en fremre grense på AD 200 for fase V (Helskog 
2000). 

Hesjedal (1994) har brukt den samme metoden for å utarbeide en relativ kronologi for 
den slipte og hugde bergkunsten i Nordland og Troms, og han har gjennom sitt arbeid flyt
tet den bakre grensen for den slipte bergkunsten flere tusen år, og dette synes å ha blitt 
akseptert blant de fleste som arbeider med bergkunst i Norden. 

I Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen og Amtmannsnes er dateringene basert på strandlin
jer (Helskog 1989), mens Helskog mener som Hesjedal (1990) at maleriene og feltene i 
Transfarelvdalen i Alta tilhører en helt annen og yngre tradisjon (Helskog 1999), og betrak
ter ikke maleriene som strand bundet på samme måte som ristningene. 

Det er relativt stor enighet om at bergkunsten i Fennoskandia har en eller annen tilknytning 
til vann (Simonsen 1979, 2000; Helskog 1989,1999; Ramqvist 1989; Hesjedal1990; Kare 
2000, 2002; Sæthersdal 2002; Bradley et al 2002; Bertilsson 2000, 2004; Taskinen 2000, 
2006). Helskog ( 1999) peker på at bergkunsten intensjonelt er laget i sonen der land møter 
hav og hvor strandsonen utgjør en grense mellom tre forskjellige kosmologiske verdener. 
Over-, midt- og underverden er representert gjennom himmel, land og hav. Sonen mellom 
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disse tre verdener er spesielt kraftfull og viktig når man skal utøve magiske handlinger og 
kommunisere med åndene innenfor en sjamanistisk tradisjon (Ibid). 

Når det gjelder Indre Sandvik/Ruksebåkti harK. Schanche (2004: 108) foreslått en date
ring til ca 2000 f. Kr eller tidlig metalltid. Det er foretatt utgravninger foran berget i 2003 i 
Indre Sandvik, og da fant man en del avslag og emner av skifer. 14C dateringer fra kultur
lagene ga en alder fra 2500 BC til middelalder (Helberg 2004). Både Schanche og Helberg 
ser bergmaleriene i en lokal sammenheng med et felt med Gressbakkentufter like i nær
heten, og de forutsetter at maleriene ble laget da dette var tØrt land og tuftene bebodd. 

De finske bergmaleriene er datert på bakgrunn av landhevningen ved de store innland
sjøene i Finland hvor maleriene befinner seg. Finske og svenske forskere (Kare 2000; Ber
tilsson 2004) forutsetter at maleriene er laget fra båt eller når vannet har vært frosset til is 
om vinteren, slik at det var fysisk mulig å male på bergflatene. De legger vekt på at plasse
ringen av de enkelte figurene varierer mye på høyden på bergflaten på mange av de finske 
lokalitetene, og at det tilsier at alderen også er forskjellig på en og samme bergvegg. Man 

Fig. 13. Indre Altafjord med strandlinje for ca 8-9000 år siden. (Kart: Statens kartverk, bear
beiding: Bernt Holst, Norut). 
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Tabell l. Relativ datering av utvalgte lokaliteter med malte og hugde geometriske figurer 

lokalitet lsobase Masi BP (Møller 1997) Kalibrert alder BC (Ox. Cal) 

Pyaivye. Fiskerhalvøya 20 26m 8200 7300-7140 

Maika, Fikserhalvøya 20 23m 8000 7050-6840 

Indre Sandvik l, Porsanger 23 40 m 8600 7 600-7590 

Indre Sandvik li, Porsanger 23 20m 5300 4230-4050 

Transfarelv 1 og 4, Alta 27 18m 4400 3090-2940 

Transfarelv 2 og 3, Alta 27 50 m 8600 7 600-7590 

Lafjord, Nordkapp 1 o 15m 6000 4910-4845 

Forselv, Narvik 34 33m 5900 4800-4600 

Tabell 2. Fase inndeling av malte og hugde bergkunstlokaliteter med geometriske figurer 

Fase Kalibrert alder BC lokaliteter 

l 7 600-6800 Pyaive, Mai ka, Indre Sandvik i, Transfarelv 2 og 3 

li 4900-2900 Indre Sandvik li, Transfarelv 1 og 4, Lafjord og Forselv 

har gjort beregninger om hvor man måtte stå for å kunne male på de stupbratte bergene 
(Kare 2000). 

Hvis vi benytter denne tilnærmingen for datering også for de norske bergmaleriene, og 
mener at de har hatt direkte tilknytning til vann og at de er gjort fra båt eller på isen, får vi 
følgende maksimumsdateringer på de forskjellige lokalitetene som jeg har trukket fram i 
denne undersøkelsen; basert på resultatene fra Corner et. al 1999. (Tabell l). 

Hensikten med tabellen er ikke å gi en eksakt datering av hver lokalitet, men jeg ønsker 
å se om det er en tendens i dateringene over et stort geografisk område, og vi kan se at date
ringene faller i to grupper i forhold til høyde over havet. (Tabell2). 

Den eldste gruppen består av alle de malte lokalitetene på Fiskerhalvøya, Porsanger og 
Transfarelvdalen, mens i den yngre gruppen finner vi både malte og hugde bergbilder fra 
Porsanger, Transfarelvdalen, LatJord og Forselv. Denne yngre gruppen faller sammen med 
de kronologiske forholdene for Hjemmeluft. Her dateres fase I (25 m.o.h.) til4200-3300 
BC, som også rommer fase 2 for de malte. 

For å tydeliggjøre viktigheten av nærhet til hav/land, har NORUT i Alta laget et kart som 
viser hvor strandlinjen gikk for ca 8000 år siden i indre Altafjord; den gangen stod havet 
50 m høyere enn i dag. (Fig. 13). Som det går frem, var Transfarelvdalen en fjord eller hav
bukt, hvor bergveggen gikk rett ned i havet og dermed kun tilgjenglig med båt eller fra isen, 
da indre delen av Altafjorden fryser til is om vinteren. 

Dersom vi aksepterer bruk av strandlinjer som en brukbar dateringsmetode, kan vi føre de 
nordnorske bergmaleriene tilbake flere tusen år. I så fall hører bildene i Finnmark til de eld-
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ste i Fennoskandia, og dette er i overensstemmelse med de siste dateringene som er gjort i 
Finland. Maleriene blir dermed eldre enn ristningene, men samtidig er det klart at maleriene 
har en lang tradisjon -helt frem mot tidlig metalltid, og de overlapper derfor også de hugde 
og slipte ristningene. Oppfattelsen av at malerier og ristninger har eksistert side om side sam
svarer med finske og svenske forskningsresultater (Taskinen 1998; Bertilsson 2004). 

Tolkninger 
Tolkning av bergkunst er ikke enkelt. Det finnes nesten like mange tolkninger som det fin
nes forskere. Joakim Goldhahn (2004) kaller det tolkningspluralisme, og han setter det i 
sammenheng med en «kulturell fristilling» som ble en del av den postmoderne tilnær
mingen da det ble legitimt å fremme tolkningsforslag som ikke nødvendigvis «alle» deler. 
Pluralisme i tolkningsforslagene har demokratisert forskningen; det gamle kravet om «forsk
ningsmessig konsensus» for hvordan verden skulle forstås, eksisterer ikke lengre. Til tross 
for denne friheten, vil likevel visse tolkningsforslag vise seg mer sannsynlige enn andre. 

Forståelsen av de malte og hugde bildene innenfor et geografisk område på et bestemt 
tidspunkt, begrenser tolkningene noe. Jeg vil fokusere på menneskefigurer og geometriske 
mønstre, og se dem i lys av sjamanistisk tradisjon og en kommunikasjon med en ånde
verden. 

Russiske arkeologer hevder at mange antropomorfe og zoomorphe figurer med skjelett
mønster, kan assosieres til sjamaner i transetilstand. (Fig 14 og 15). Denne tolkningen har 
etnografiske paralleller blant Yakutene i det østlige Sibir. Devlet (2004: 20) understreker 
også hvor stor rolle sjamanens kappe spilte, og hun trekker frem etnografisk belegg for at de 
var prydet med mønster og frynser som ligner eller kan tolkes inn i de russiske helleristning
ene fra Kal bak-Tash i Altaifjellene. Her blir kappen avbildet med frynser langs kantene i det 
sjamanen går over i en annen tilstand. 

Sikke Viste (2004) er inne på en tilsvarende tolkning når det gjelder geometriske figurer 
fra Vingen og Ausevik i Norge, og hun mener at de mange antropomorfe figurene med 
«skjelettmønster» kan assosieres til mønsteret på sjamanens kappe. 

De norske og finske figurene med geometriske mønstre med og uten frynser (gruppe l) fra 
Hjemmeluft i Alta (Fig. 6) kan tolkes som symbol på ei sjamankappe og at sjamanen er gått 
over i en annen tilstand og nå er i kontakt med sin hjelpeånd; reinen som befinner seg halvt 
inni kappa. Denne tolkningen kan også forklare figuren fra Forselv (Fig.8), men her er hjel
peånden en elg. Det er også nærliggende å tolke den geometriske Vittraskfiguren (Fig. 2) 
som symbol på ei sjamankappe. 

Hvorvidt figurene uten frynser (i gruppe 2) kan forstås innenfor en lignende tradisjon, er litt 
mer uklart. Det som taler for en slik tolkning, er at figuren i Indre Sandvik står i relasjon til 
en antropomorf figur som kan oppfattes som en sjaman ut fra hodebekledningen som enten 
kan ha frynser eller horn. Flere av figurene i Sibir har to eller tre horn på hodet (Fig. 15), og 
dette trekket finner en i flere kontekster både blant de malte og hugde bildene som f. eks. i 
Hos sa i Finland (Kare 2000: 107), Kåfjord i Alta (Andreassen 2007), Amtmannsnes i Alta 
(Berg 2007), Vingen og Ausevik i Sogn og fjordane (Viste 2004), Tanum i Bohuslan (Ber
tilsson 2004 )og i Solsemhula i Nord Trøndelag (Nordsted 2006). Disse stedene ligger langt 
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2 

Fig. 14. Antropomoife figurer relatert til sjamanisme fra Altay regionen (etter Kubarev 1988, 
Kubarev & Jacobson 1996). 

Fig. 15. Antropomoifefigurer fra nedre Angara, Manzia (etter Okladnikov 1966). 
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fra hverandre geografisk, kulturelt og kronologisk, men de oppviser allikevel et samsvar i 
uttrykk som kan skyldes en lik oppfatning av en kosmisk verden. 

Det er også interessant å se at sjamanene kan fremstilles med doble armer eller med 
vinger som gjør dem til «flygende» vesener, og er det en rett tolkning kan det tyde på at det 
er en sjaman med sin hjelpeånd reinen, som er fremstilt på berget i Lafjord i Nordkapp kom
mune. 

De geometriske figurene, labyrintmønstrene (gruppe 3) som vi finner på Nyelvhella og i 
Transfarelvdalen skiller seg helt fra de øvrige. Figurene kan kanskje tolkes som symboler 
fra en overgang til en annen; et bilde på en rite de passage fra liv til død hvor man må gå 
gjennom uforklarlige «labyrinter» for å komme over til den «andre verden», og hvor det 
ikke skal være mulig å finne veien tilbake. Det er kanskje ikke tilfeldig at nettopp en laby
rintlignende figur er plassert nettopp der hvor berget er sprukket opp eller brukt som dekk
helle i ei grav. 

At rød oker kan assosieres med død, understøttes av funn av mesolittiske rødoker graver i 
Fennoskandia, blant annet på det rike gravfeltet på Oleni Ostrov i Onega. Her ble det funnet 
over 400 graver og mange av skjelettene var overstrødd med rød oker (Stolyar 2000). Fra 
finsk side har vi tilsvarende eksempler, bl.a. i Pispa i Kumo (Edgren 1998: 60ff). 

I mange kulturer finner vi forestillingen om at de døde lever videre i en annen verden 
eller i et dødsrike; en verden som generelt sett er langt bedre og rikere enn livet på jorden. 
I norrøn mytologi kan vi møte en oppfatning om at hver ætt hadde sitt dødsberg, og at de 
døde gikk inn i dette til en tilværelse som var langt bedre enn den jordiske, en oppfatning 
som en også finner i den samiske mytologien i troen på Sajva, og de samiske hellige fjell 
(Nordland 1969; Backman 1975). 

Et annet aspekt som er viktig i tolkningen av bildene, er både lokalisering i landskapet og 
lokalisering på selve berget. Jeg har tidligere påpekt at enkelte av de finske bergknausene 
hvor maleriene befinner seg, har antropomorfe trekk, mens dette ikke er registrert blant de 
norske. Det er derimot store likheter på bergflatene som bildene er malt på. Dette gjelder 
både Transfarelvdalen, Indre Sandvik og Lafjord. Her er bergflatene som regel sprukket 
opp med relativt store sprekker og det løper kvartsårer i nærheten eller over bildene som vi 
ser for eksempel fra Transfarelvdalen (Fig. 7). Dette særtrekket finnes også ved de finske 
maleriene (Korsman 2000:36- 37). Dette kan tolkes inn i den sjamanistiske tradisjonen ved 
å peke på at berget oppfattes som en membran mellom denne verden og en verden innenfor, 
og at sprekkene er inngangen inn i berget, slik de også blir tolket ved initieringsriter for sja
manene (Viste 2004). På lignende måte kan vi kanskje se at flere av bergpartiene gir assosia
sjoner ti! portaler som for eksempel i Indre Sandvik (Heiberg 2004). 

Konklusjon 
Etter min oppfatning er det liten tvil om at malte og hugde bilder i berg har eksistert samti
dig, og at de er en del av samme tradisjon. Dateringsmessig er det store overlappinger i f.eks 
Alta hvor både de malte og hugde bildene har eksistert side om side. Det er allikevel grunn 
til å understreke at de malte bildene kan være betydelig eldre enn før antatt, og blant de 
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eldste i landet. Slik sett hører de mer til i en kontinuitet fra en paleolittisk tradisjon på 
samme måte som de hugde bildene. 

Det er også klart at med en forståelse av bergkunstens universalitet, åpner man for et 
større perspektiv og en sammenligning som strekker seg over store geografiske områder, og 
man blir slått av hvor stor likhet som finnes i dette bildespråket. Bergkunst kan selvfølgelig 
også forståes innenfor lokale kontekster, men det er kun i et komparativt perspektiv man kan 
nærme seg en dypere forståelse av bildenes menings bærende budskap. 

Bergkunst må forståes i den sakrale sammenhengen den er skapt i; i en religiøs kontekst 
Jeg har forsøkt å gi noen alternative tolkninger til det som tidligere er blitt omtalt som geo
metriske mønster eller nett som dyr går seg fast i, og jeg har foreslått at slike figurer bør opp
fattes som en del av sjamanistiske riter hvor sjamanene går inn i transe og etterlater en del 
av seg selv, og går over til å bli halvt dyr/halvt menneske, og avbildes med sine hjelpeånder. 

Det finnes også flere ting som tyder på at bergkunsten kan inngå i dødsritualer der over
gangen fra liv til død er sentrale elementer. Vi har motiv som de labyrintlignende figurene 
som kan symbolisere dette. Tidligere tolket man ofte båtfigurer inn i en slik sammenheng; 
båten fraktet den døde over i en annen verden. 

Jeg har forsøkt å demonstrere hvordan like figurer kan ha lik mening over store geogra
fiske områder, og at det kan finnes en universalitet i bergkunstens meningsinnhold, uav
hengig av andre kulturelle faktorer. Samtidig synes det som figurer som tilsynelatende er 
like, kan ha totalt forskjellig meningsinnhold. 

Summary 
Paintings and Carvings - Rockart in Fennoscandia 
Engraved and painted rock art are regarded as two separate forms of expression in Norway. 
The article raises a question whether this opinion is correct or if painted rock art on open 
cliff surfaces in NorthernNorway should beregarded in the same way as in Sweden and Fin
land, and as a part of the same chronological tradition. 

The article focuses on specific figures, the so called geometri c al and human figures from 
selected sites in Fennoscandia, including Norwegian, Russian and Finnish sites. 

The chronology of painted rock art is als o questioned and a proposal of a new chronology 
based on shoreline displacement diagrams in the same way as engraved rock art, is put for
ward. The chronology is based on the fact that all rock art has some kind of a shore line con
nection as the shore is regarded as a transition zone in a three dimension cosmology. The 
result of the shoreline analyses puts the oldest sites in question back to 7000 BC, the 
youngest to about 4-3000 BC. 

The second issue discussed in the article is the shamanistic interpretation of so called 
geometrical figures and antropomorphs associated to siberian shamanistic tradition. A pro
posa! of regarding the painted and engraved figures as apart of the trance sessions when the 
shamans leave this world and his/her costume is the only thing which manifested the 
shaman, is put forward. Some of the figures can als o be interpreted as a shaman with his/her 
helping spirit expressed as an animal, and some of the figures can also be associated with 
death rituals. 
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Espen Finstad og Marianne Vedeler 
Oppland Fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

En bronsealdersko fra Jotunheimen 

Den 17. september i 2006 oppdaget Reidar Marstein fra Lom en sko i iskanten. Han var på 
tur til snøfonnene på Kvitingskjølen i Jotunheimen. Skoen var av lær og hadde tydelig net
topp smeltet frem. De aller fleste av gjenstandene som er funnet på Kvitingskjølen og fon
nene rundt, kan knyttes til jakt og fangst på villrein. Det er imidlertid ikke ofte at rester av 
klær eller draktutstyr, ser dagens lys på denne måten. Men her var den altså- en enkelt sko. 
Nes ten perfekt bevart; liggende på markoverflaten 1• I innberetningen om funnet skriver han: 

<<Eg følte meg nokså sikker på det var ein mann med pil og bågå, på jakt etter villrein som ein gang hadde 
brukt den. Det var ein merke/eg følelse å stå der ved fonnkanten med denne gamle sko a i handa. Eg kom 
på ein måte så mykje nærare des se folka.>> (Marstein 2007). 

En rekke høyalpine områder i Sør-Norge har vært og er delvis attraktive leveområder for rei
nen sommerstid. Reinen trekker ofte opp på snøfonn ene om sommeren for å kjøle seg og for 
å slippe unna insekts plagen. Man har også mange steder drevet jakt og fangst på rein på og 
ved fonnene. I år med mye nedsmelting og tilbaketrekking av breer og fonner smelter det 
frem spor fra denne aktiviteten. Fenomenet er tidligere særlig kjent fra Oppdalsfjella i Sør
Trøndelag. Her har man funnet og dokumentert store mengder pilspisser og pilskaft (Far
bregd 1972,1983; Åstveit 2007). 

Flere personer lokalt har vært oppmerksomme på fenomenet med fremsmeltede funn i 
Oppland (Mølmen 1977, 1988; Dagsgård 2000), men det er først de siste årene at det arke
ologiske fagmiljøet virkelig har fått opp øynene for det omfattende funnmaterialet i Jotun
heimen, Breheimen, Reinheimen og Dovrefjell (Finstad in prep.). I 2006 var nedsmeltingen 
stor, og i august begynte rapportene om funn å komme inn. Fylkesarkeologen i Oppland 
organiserte et beredskapsapparat og fikk samlet både fagmiljøet og lokalkjente personer til 
felles befaringer med en overordnet tilnærming til dette fagkomplekset. 

I denne artikkelen vil vi se nærmere på skoen fra eldre bronsealder, og det natur- og kul
turmiljøet den ble funnet i. 

Fangst og naturmiljø 
Innenfor fjellområdene Dovrefjell, Rondane, Reinheimen, Breheimen og Jotunheimen fin
nes alle Norges fjelltopper over 2000 meter. De mest alpine partiene finnes i vest, mens 
landskapet er slakere i øst. Antall og størrelsen på isbreer og snøfonner er også størst i de 
høyalpine nedbørsrike områdene lengst i vest. Terrenget i Rondane er relativt slakt i 
sammenligning, og der finnes det kun noen få små isbreer. (Fig. l). 
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Prinsippskisse: Grense mellom vinter 
og sommerbeite (blåstrek), Store 
fangstgropanlegg (blå prikker), 
funnsteder ved fonner (røde sirkler), 
funnsted for sko (fylte rød sirkel}, 
noe områder med potensiale for funn 
ved fonner i Oppland (grå sirkler). 
Tidligere trekkruter for villrein (fylte 
piler) 

Fig. l. Oversiktskart over funnsteder ved fonner i Nord-Gudbrandsdal, Oppland. 

Forskjellen på en isbre og en snøfonn er at isbreen er i stadig bevegelse, mens snøfonnen 
ligger i ro. Gjenstander som blir liggende på isbreene, vil derfor relativt raskt bli transpor
tert med isen ut til ytterkanten og spyles ut i breens kalvingsområder. Sannsynligheten for å 
gjøre funn ved isbreer er derfor liten, mens fonnene som ligger i ro, kan gjemme på funnene 
i mange tusen år. 

I disse fjellområdene finnes tusenvis av kulturminner knyttet til jakt og fangst på villrein; 
dyregraver, buestillinger, massefangstanlegg, boplasser og løsfunn (Mølmen 1977 b; 
Hofseth 1980: 131f, 1981a, 1981b; Fossum 1995). Skal man forklare natur- og kultur
miljøet der skoen er funnet, må man fremfor alt forklare reinens tidligere beite- og trekk
mønster i hele denne fjellregionen (Hofseth 1980: 13lff, 198la: 30ff). Svært forenklet kan 
man si at reinen tidligere hadde et større trekkmønster enn vi ser i dag. Reinen sto tidligere 
i øst om vinteren og i vest om sommeren. Reinens tilpassing til naturmiljøet er vandring og 
utnytting av lav til vinterbeite i de mest nedbørsfattige områdene i øst og utnytting av ett
årige grønne planter til sommerbeite i de høyalpine områdene med markerte vertikale beite
gradienter og innslag av fonner i vest. Dette innebærer at reinen finner næringsrikt beite 
gjennom hele sesongen (Jordhøy 2007b). I grensen mellom sommer- og vinterbeitene 
finner man mange steder store fangstanlegg som har fanget dyr på vår- og høsttrekk. 
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Fig. 2. Kart over funnområdet med reinens trekkruter inntegnet. 

trekkruter for villrein (fylte piler) , 
noen store anlegg med 
fangstgroper (blå prikker), 
tidligere grense mellom 
vinterbeite og sommerbeite for 
villrein (gul strek) 

Det største fangstanlegget i regionen er de om lag 1100 dyregravene som er funnet på 
Dovreplatået (Mølmen 1979, 1995; Jordhøy etaL 2005; Weber 2007). Her trakk reinen tid
ligere fra vinterbeitene i Rondane til sommerbeitene i Dovrefjell og Sunndalsfjella. I dag 
går både jernbanen og E6 parallelt med fangstanlegget, og det er kun unntaksvis at reinen 
krysser disse trafikkerte områdene. 

Et annet eksempel på et tidligere storskala reinstrekk finnes langs ytterkanten av Jotun
heimen i øst Der er det registrert flere store anlegg med fangstgroper som fanget dyrene på 
trekk mellom sommerbeite i Jotunheimen og vinterbeite i fjell- og skogsområdene i øst 
(Jordhøy 2007a). Villreinen i Jotunheimen ble utryddet for om lag 100 år siden. I dag er det 
omfattende tamreinsdrift i disse områdene. 

Kvitingskjølen, hvor skoen ble funnet, er navnet på to fjelltopper som ligger nordøst i 
Jotunheimen. Den østre toppen er 2064 og den vestre 2060 moh. Det er ca. to kilometer i 
luftlinje mellom de to toppene, og bandet mellom dem ligger på om lag 1950 moh. Fjellpar
tiet som Kvitingskjølen er en del av, avgrenses av Ottadalen i nord, Tessevannet i øst, Små
dalen i sør og Bøverdalen i vest (Fig. 2). I dette fjellpartiet fant villreinen tidligere attrak
tivt sommerbeite og gode snøfonner. De største fonnene er Storfonni, Langfonni og 
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Handklefonni. Rundt alle disse snøfonnene er det registrert over l 00 buestillinger, ledemur, 
samt et stort antall gjenstandsfunn (Marstein og Stokstad 2007; Bjørnstad 2008). Etter all 
sannsynlighet er alt dette spor etter reinsfangst som har foregått om sommeren. Skoen fra 
K vitingskjølen er den aller eldste gjenstanden som er funnet rundt disse fonnene, som ellers 
er rike på funn både fra jernalder, middelalder og nyere tid. Funnene viser at de samme 
fangstfonnene er blitt brukt gjennom mange tusen år (Åstveit 2007; Finstad in prep.). 

Rett øst for dette fjellpartiet ligger det store vannet Tesse (856 moh), hvor det er registrert 
et stort antall boplasser fra steinbrukende tid. Både stein-, bronse- og jernalder er represen
tert i materialet. Vannet er i dag noe regulert, men det var tidligere kjent som et svært godt 
fiskevann (Ekenæs 1979; Hofseth 1981a: 61f). I Smådalen, som strekker seg fra Tesse og 
vestover på nordsiden av K vitingskjøen, er det registrert flere boplasser. I eldre bronsealder 
var skoggrensen betraktelig høyere enn i dag, og man regner med at den lå omkring 1400 
moh i perioden frem mot bronsealder i disse områdene (Jordhøy 2007b). Lokalitetene ved 
Tesse og i Smådalen må ha egnet seg spesielt for basisboplasser og som utgangspunkt for 
jakt og fangst i de høyalpine områdene omkring. 

Skoen ble funnet 1850 moh. ved Langfonni som ligger øst for den østre toppen på Kvi
tingskjølen. (Fig. 3). I perioden 1800 BC til1450 BC var isbreene i Jotunheimen mye min
dre enn i dag (Nesje et.al 2007). Skoen, som er av lær, ville etter kort tid råtnet bort etter 
eksponering i luft og fuktighet. Fordi skoen er så godt bevart, tyder det på at den må ha lig-

Fig. 3. Stedet der skoen ble funnet. Foto. Ragnar Bjørnstad, Oppland Fylkeskommune. 
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get konstant i isen til den smeltet frem i 2006. Den ble funnet rett ved fonnkanten, og dette 
må bety at Langfonni ikke har vært mindre siden eldre bronsealder. 

Bronsealderskoen 
Skoen fraK vitingskjølen er en såkalt hudsko, en enkel skotype som har vært i bruk helt opp 
i nyere tid (Schia 1977: 175). Det kan ikke slås fast med sikkerhet hvilken skinntype skoen 
er laget av, men med basis i hårsekkmønsteret kan det tolkes som reinsdyrskinn. Ved å 
sammenlikne skinnet med mønsteret på skinnprøver fra kjente dyrearter, kan vi utelukke at 
skoen er produsert av skinn fra elg, hest, og ku, samt mindre dyrearter som sau og geit. På 
grunn av skinnets tykkelse, selv om skinnet i dets nåværende tilstand er vannfylt og dermed 
svellet, kan man også anta at skoen er produsert av skinn fra et voksent dyr. For å finne ut 
om skinnet er garvet, er det utført enkle spottester. Disse indikerte at skinnet ikke har vært 
garvet med vegetabilske garvestoffer. Slike tester kan likevel ikke utelukke at skinnet kan ha 
vært garvet med andre metoder (Klokkernes in prep.). 

Skoens form er svært enkel; med såle og overlær skåret i ett stykke. Lærstykket er tilnær
met rektangulært, men det har avrundede hjørner i fremre kant ved det som har vært en 
sammensnurping over tærne. (Fig. 4). Helpartiet er sammensydd med en 0,5 cm bred lær
rem som er trædd gjennom snittede hull eller reimskår i læret. For at skoen skal kunne sitte 
på foten, er det snittet inn reimskår også langs fotåpningen. Opprinnelig har det løpt en reim 
også gjennom disse hullene. Den har snurpet sammen skoens overside, men denne reimen 
er imidlertid ikke bevart. (Fig. 5). 

Fig. 4. Hudskoen utbrettet og sammensnurpet i frontpartiet. Tegning: V Vike 2007 
Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 
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Fig. 5. C56163: Sko fra Kvitingk)ølen, Lom k., Oppland. Foto: Ann Kristin Eek 2006, 
Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 

Det er vanskelig å si om vi har funnet en sko for høyre eller for venstre fot. Reimskårene 
langs skoens overside er lengre og mer slitt langs venstre enn langs høyre side. En mulig for
klaring på dette kunne være at en tilnærmet symmetrisk sko vil strekke reimen på venstre 
side mer enn på høyre, fordi avstanden mellom fotens ytterkant og skoens frontåpning er 
lenger enn tilsvarende avstand fra fotens innside. I så fall vil dette være et tegn på at vi har å 
gjøre med en sko for venstre fot. Slitasjemerkene i bunnen av skoen kan imidlertid tolkes dit 
hen at stortåen har slitt hull i venstre side av bunnen. Slitasjen vil være størst under stortåen 
og under fotens ytterside i bakre del (Goubitz et al2001: 383). Dette stemmer godt med sli
tasjemerkene og hullene i bunnen av skoen. Hvis vi skal legge mest vekt på slitasjemerkene, 
bør den tolkes som en høyresko. 

Det er vanskelig å få til en god passform og bruksvennlighet når man lager en slik sko
type. For det første fører sammensnurpingen av et ikke formtilskåret lærstykke til et over
skudd av lær i enkelte områder, og det gir uvegerlig en relativt dårlig passform fordi skoen 
blir klumpete. For det andre kan bruken av samme skinn både i såle og overlær være en 
utfordring. Underdelen eller sålen bør være av relativt tykt og bestandig materiale, både for 
å demme opp for slitasje og for at vann i minst mulig grad skal trenge inn i skoen. Samtidig 
er det en fordel dersom oversiden er myk og fleksibel slik at skoen skal være mest mulig 
behagelig å ha på. Funnet av en hudsko fra Amcotts i Lincolnshire viser at man der har brukt 
skinn som varierer i tykkelse mellom 4 mm. i skoens ytterkanter, til 2 mm. tykkelse midt 
under foten, der presset er mindre. Det er mulig at dette er gjort bevisst, for å motvirke ulem
pene ved å bruke samme lærstykke i hele skoen (Swann 2001 : 17). 
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Tykkelsen på læret varierer også på skoen fraK vitingskjølen. Her er lærtykkelsen nesten 
3 mm. ved hælen, mens der hvor læret har vært samlet over tærne i fremre del er den 2 mm. 
Det er imidlertid vanskelig å si om dette har hatt noen innvirkning på skoens passform. Det 
kan hende at det tynnere læret i skoens forreste del skyldes slitasje. 

Høyden på skoen er omtrent 6 cm i bakkant, mens lengden er ca. 28 cm. Dette betyr imid
lertid ikke at disse målene kan brukes direkte til å regne ut skostørrelsen. Selv om hele sko
ens lengde fra bakre søm og helt til fremre ende er 28 cm, har skoen imidlertid vært snurpet 
sammen foran. Vi må derfor beregne et rom for høyden på tærne. Dersom man beregner at 
det går med ca. 4-5 cm av læret til denne sarnmensnurpingen, sitter vi igjen med en lengde 
som tilsvarer en moderne skostørrelse nr. 36-37. Det er likevel vanskelig å beregne nøyaktig 
skostørrelse når skoen ikke har noen separat laget såle. En annen faktor som også må tas i 
betraktning ved måling av skostørrelsen er lærets fleksibilitet. Det betyr at måling av skoen 
i våt, tørr og frossen tilstand vil kunne gi ulike resultat. I dette tilfellet gav målinger av skoen 
i henholdsvis våt og frossen tilstand forskjeller på opptil l cm. 

En slik sko kan godt ha tilhørt en kvinne, men det er like sannsynlig at den har vært båret 
av en ungdom eller av en liten mann. Det er også vanskelig å vite hvilken skostørrelse som 
var vanlig for kvinner og menn i bronsealderen. Undersøkelser av skomateriale fra nord
vestromerske provinser antyder at skillet mellom manns- og kvinnestørrelser i romertid lå 
omtrent ved størrelse 35. Majoriteten av mennene har imidlertid antakelig brukt skostør
relser mellom 37 og 40 (Driel-Murray 2001: 360f). Gjennomsnittlige skostørrelser kan 
variere avhengig av populasjon og tidsperiode, og man skal derfor være forsiktig med å 
trekke klare konklusjoner av slike sammenlikninger. Det finnes i dag ikke nok osteologisk 
materiale fra bronsealderen til å gi oss statistisk informasjon om gjennomsnittshøyde, og 
dermed indikasjoner på skostørrelser fra denne perioden (Sognnes 200 l: 121 ). Det har vært 
gjort målinger av helleristninger fra bronsealderen med fotspor-motiv. En undersøkelse av 
502 helleristninger med fotspor-motiv i Stjørdalen viser at tre fjerdedeler av disse er mellom 
19 og 26 cm. lange, det vil si mellom størrelse 28 og 38. Turid Brox Nilsen har tolket moti
vene som en form for individuelle signaturer, implisitt at fotsporene gjengir reelle fotstør
relser fra en norsk bronsealderpopulasjon. Dersom dette er riktig, konkluderer hun med at 
denne hovedgruppen av fotspor antakelig representerer barn og ungdom. Hun tar da 
utgangspunkt i at gjennomsnittet for dagens kvinner er størrelse 38 og for menn 42/43 
(Nilsen 2005: 97ff, lOlf). Denne tolkningen innebærer imidlertid mange usikkerhets
momenter. Når det gjelder skoen fra Kvitingskjølen kan vi dermed foreløpig bare konklu
dere med at man vanskelig kan tolke bærerens kjønn eller alder på bakgrunn av skostør
relsen, fordi denne antakelig ligger i skjæringspunktet mellom kvinner, menn og ungdom av 
begge kjønn. 

Da skoen kom inn til Kulturhistorisk museum i 2006, ble det tatt ut en prøve for radiolo
gisk datering (Beta nr. 228584 ). Den ga et meget oppsiktsvekkende resultat. Prøven viste at 
skoen sannsynligvis er fra eldre bronsealder, nærmere bestemt BC 1420-1260. En ytterli
gere test av tiloversblevet prøvemateriale gav samme resultat. (Fig. 6). 

Det er funnet en rekke paralleller til denne skotypen i hele Europa. Det er imidlertid 
svært sjelden at de er like gamle som denne. Dette er den eldste skoen som til nå er funnet i 
Norge. Sammenliknbare hudsko er funnet i Sømna, Nordland og i Leksvik, Nord-Trønde
lag, men disse er begge yngre. De er datert til henholdsvis førromersk jernalder og mulig 
folkevandringstid (Schia 1986: 59). Skoen fra Sømna er imidlertid langt mer forseggjort enn 
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Fig. 6 Radiologisk datering av skoen. 

vår sko fra Kvitingskjølen. I Sømnaskoen har man blant annet satt inn flere mindre lærstyk
ker innsatt i hovedstykket, slik at det dannes et skaft. 

Den eldste skoen som hittil er funnet i Europa, fra Ismannen «Otzi», er laget av bjørne
skinn og datert til BC 3200 (Goubitz et al 2001 : 380). Flere funn av sko i danske ekekiste
graver er fra bronsealderen (Christensen 2006: 181, Hald 1972: llff; Goubitz et.al 2001: 
389f). I Nederland er det også funnet flere hudsko fra bronsealderen som kan sammenliknes 
med skoen fra Kvitingskjølen. Dette er funnene fra Drenthe-provinsen i den nordlige delen 
av Nederland (Goubitz et al 2001: 383ff). De er av samme enkle type; laget av et enkelt 
skinnstykke som er snurpet sammen med lærremmer i overkant og i bakkant. Det er imid
lertid ikke slik at hudskoen er enkel å datere typologisk. Den samme type tilskjæring og 
form har nemlig vært i bruk helt fram til moderne tid. De er relativt enkle å lage, og krever 
ingen spesialiserte ferdigheter av produsenten. I tilfeller hvor man vanskelig har kunnet 
skaffe seg mer forseggjorte sko, må det ha vært nærliggende å bruke et enkelt tilskåret 
lærstykke med lærremmer som holdt det hele sammen foran og bak. 

Erik Schia (1986: 63) skiller mellom de enkleste hudskoene (som Leksvik) og hudsko 
med en mer forseggjort og sammensatt formspråk (som Sømna-skoen). Han argumenterer 
for at disse to skoformene representerer brukere fra ulike sosiale lag, og at det mer komp
lekse formspråket i Sømna-skoen i likhet med skoene fra Oseberg viser til en bruker med 
høy sosial status. Kanskje burde man ta visse forbehold før man trekker denne konklusjo
nen. Hudskoene har som type vært i bruk over et meget langt tidsrom. Signalisering av kol
lektiv identitet og sosial status kan meget vel forandre seg over tid, også innenfor et felles 
tradisjons bærende formspråk som forandrer seg lite. Det er et langt tidssprang fraK vitings
kjøl-skoen fra eldre bronsealder til Sømnaskoen fra førromersk jernalder. Et annet viktig 
moment i denne sammenhengen er at skoene kan representere ulike bruksområder. Skoen 
fra Kvitingskjølen er funnet i en kontekst det er naturlig å se i sammenheng med jakt. Til-
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fanget av skofunn fra denne tidlige perioden er imidlertid så lite at vi ikke vet så mye om 
eventuelle variasjoner i formspråket, verken når det gjelder sosial status eller bruksområde. 
Vi kan bare konstatere at skoen fra Kvitingskjølen er funnet i en helt annen kulturell 
kontekst enn Sømna-skoen. 

Skoen fra Kvitingskjølen er funnet- og kanskje mistet- i et natur- og kulturmiljø som 
har vært sterkt knyttet til reinfangst og jakt over en lang periode. Et funn av denne typen gir 
uansett tolkning, et sterkt og nært vitnesbyrd om menneskers virke i fjellet så langt tilbake 
som i eldre bronsealder. Den er også et vitnesbyrd om hvilket potensial disse fonnene har 
for nye og spektakulære funn. 

Note 
1 Skoen er innlemmet i Kulturhistorisk museums samlinger, og har fått museumsnummer C56163. 

Summary 
A Bronze Age shoe from Jotunheimen 
In 2006, a leather shoe, dating from the Bronze Age, was found in Jotunheimen. The find 
was made at Langfonna at an altitude of nearly 2000 metres on the mountain Kvit
ingskjølen. As a res ult of the high summer temperatures in recent years -likely due to the 
effects of global warming, large numbers of archaeological finds have been uncovered in 
these mountain areas. The finds stem from reindeer hunters operating at various time peri
ods in the area, and are evidence of summer hunting activities on the glaciers and snow
drifts. The shoe has been preserved in the ice since it was lost there almost 3400 years ago. 
This shows that the snow drift at Longfonna cannot have been any smaller since that time. 
The shoe is of a type that has been used up until recent times and was dated by 14C to B.C. 
1420-1260. Tests show that the leather is probably untanned reindeer hide. The shape of the 
shoe is simple and the sole and upper part is in one single piece. The heel section is adjoined 
with a 0.5 cm wide leather strap that has been threaded through a cut in the leather. Cuts 
along the foot opening are also preserved showing that the upper part was held together with 
leather straps. The height of the shoe is approx. 6 cm at the back, and the length is approx. 
28 cm. A number of similar shoes have been found throughout Europe, but this is by far the 
oldest shoe found in Norway 
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SchloB Gottorf, Schleswig, Tyskland 

Angrep nordmenn Jylland 
rett etter 200 e. Kr.? 
Tolkninger av et dansk myroffersted 

De danske myrofringene er en egen arkeologisk kategori. De eldste ble gravd ut av Conrad 
Engelhardt på 1850-tallet (Engelhardt 1863; 1865; 1867; 1869), men utgravningene har fort
satt frem til i dag. Skipene fra Nydam er spesielt kjent (Rieck 2003), likeledes gjenstandene 
av romersk opphav særlig fra Thorsbjerg og Vimose (Raddatz 1957;1987a, b; Pauli Jensen 
2003) og det omfattende funnmaterialet fra Ejsbøl (Ørsnes 1988; Andersen 2003) og Illerup 
(Ilkjær 1990,1993,2001a; Carnap-Bornheim og Ilkjær 1996; Biborski!Ilkjær 2006). 

Etter de første undersøkelsene samlet man seg om to hovedforklaringer. Funnene var: 
• resultat av store deponeringer av krigsbytteofre (Worsaee 1865; Brøndsted 1940:218ff). 
• resultat av mindre årlige ofre fra den lokale befolkningen (Jankuhn 1936:202). 

Nyere forskning 
Gjennom nyere undersøkelser i Ejsbøl og Illerup fikk man en bedre forståelse av ofringene. 
Alt tydet på at noen få og store deponeringer hadde funnet sted. Da man analyserte myrfun
nene på nytt, forsøkte man også å peke på hvilke regioner angriperne kunne ha kommet fra 
(Ilkjær 2003; Lund Hansen 2003). 

En slik tenkemåte, som først ble brukt på Illerupmaterialet, kan kanskje overføres til alle 
skandinaviske myrdepot; depoter som hovedsaklig dateres fra 100- til 400-tallet (Ilkjær 
1990: 333ff; 1993: 374ff). Takket være Jørgen Ilkjær er Illerup funnplass A (heretter kalt 
Illerup A) best analyserte i dag (Fig. 12; Ilkjær 1990,1993, 2001a; Carnap-Bornheim og 
Ilkjær 1996; Biborski og Ilkjær 2006). 

Det er til sammen funnet 15.000 enkeltgjenstander, men fordi utgravningene bare dekker 
ca. 40 % av lokaliteten, ligger det fortsatt et stort antall ukjente gjenstander igjen (Ilkjær 
1990: 24f.). I følge dendrokronologiske dateringer fant ofringen sted tidligst i år 205 e.Kr., 
men ikke mye senere, i den første delen av periode Cl b (Dal y 1998). Kalkulert ut fra antall 
skjoldbuler har man gravd fram eiendeler fra ca. 400 krigere. Ulike typer skjoldbeslag av 
jern, bronse eller sølv viser at hæren trolig har hatt tre kommandonivå: dvs. 5-6 hærførere, 
ca. 35 offiserer og 350 vanlige soldater (Tabell1). 

Hvor kom angriperne fra? Hovedhypotese, utdypende og 
alternative forklaringer på Illerup A: 
Ilkjærs hovedhypotese er basert på arkeologiske og naturvitenskapelige analyser av funn
materialet. Tolkningen hans er senere revidert av andre i tre underforklaringer, og det er 
kommet to ytterligere hypoteser. Jeg vil gi en kort sammenfatning av dem. 
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Tabell l. Statusindikatorer i «llleruphæren» 

Rang Heste utstyr Skjold Bandolær Sverdgrep Sverdslirer Ringer 

l 9 (beslag: Ag) 5-6 (bule; beslag: 7 (beslag: Ag) 4 -6: med ringer 7 [beslag: Ag) 2 kolbenarm-
Ag) Ag ringer (forgylt Bz) 

l halsring Au 

2 6 (beslag: Bz) 5 (bule: Bz; beslag 18 (flere beslag: l 0: med ringer Bz 1B+x [beslag: Bz) -

delvis Ag); 30 Bz) 
[bule; beslag: Bz) 

3 2 (beslag: Fe) 350 (bule; beslag: 22 (ett beslag/ ca. l 00: med 22+x (beslag: Fe) -
Fe) element: Bz) ringer Fe 

- litteratur: Carnap-Bornheim!Ilkjær 1996. tab. 57; Ilkjær 200 lb, fig. 3; Biborski/Ilkjær i trykk. 

Hypotese l (Ilkjærs hovedhypotese): Angriperne kom fra den skandinaviske halvøya (Fig. 
l; Ilkjær 1993: 374ff; 2000a:142ff). 
• Underforklaring 1: Angriperne og forsvarerne kan ha bestått av tropper fra forskjellige 

områder. De hjemlige forsvarerne vant kampen og fordelte krigsbyttet mellom seg og 
ofret det i forskjellige hellige sjøer på hjemstedene sine (Wilbers Rost 1995: 110). 

• Underforklaring 2: Angriperne kom fra den skandinaviske halvøya, men Sjælland hadde 
kommandoen; tolket ut fra det enestående gravfeltet på Himlingøje (Lund Hansen 1994: 
205; Kaul1997). 

• Underforklaring 3: Angriperne som var i slekt med sveame, kjempet mot styrker i deler 
av nåtidens Danmark; myrofringene tolkes som et resultatet av disse kampene (Brønd
sted 1940: 258; Hedeager 1992b: 258f.). 

Hypotese 2 (den kontinentale forklaringen): Angriperne var nordboere som hadde tjeneste
gjort i «romerhæren». På vei hjem kjempet de i slag på Jylland (Hedeager 1992a: 203; Lund 
Hansen 2003: 89; Fuglevik 2007). 

Hypotese 3 (triumpfforklaringen): Det utspilte seg ingen kamp på Jylland. «Danskene» vant 
en kamp lenger nord, og deretter fraktet seierherrene krigsbyttet med skip til den hellige 
innsjøen i Illerup på Jylland og holdt en romersk triumfseremoni der (Jørgensen 2001: 12ff). 

Myra - arkeologiske og skriftlige kilder 
Skriftlige kilder spiller en vesentlig rolle i tolkningen av funnmaterialet fra Illerup A. For 
det første inneholder funnet noen gjenstander med runeinnskripsjoner (Stoklund 1995). Jeg 
vil kort omtale hvordan de kan kaste lys over hvor angriperne kom fra helt til slutt. 

For det andre finnes det skriftlige kilder (Cæsar, Tacitus og Orosius) som har hatt en stor 
innvirkning på arkeologene som har studert myrofringene (Worsaee 1865; Ilkjær 2000a; 
Lund Hansen 2003: 85; Fuglevik 2007). Det er faktisk slik at alle de tre forskjellige hypote
sene i hovedsak støtter seg på skriftlige kilder, men det overrasker vel ingen at det er proble
matisk å benytte dem når noen av kildene er skrevet før eller lenge etter at hendelsene fant 
sted (Ilkjærs henvisning til Orosius) eller beskriver romerske forhold som tydeligvis ikke 
har noen klar referanse til forholdene i Nord-Europa; riktignok nevnes det germanske 
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Fig. l. Angrep mot deler fra Danmark i det - e.fter 
1993, fig. 153 ). 
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leiesoldater i romerhæren (Pau!y 2 (1996): 364f) og romerske triumfseremorrier (Lund 
Tredelingen i den germanske hæren er også nevnt (Tacitus og Ammianus Marcel

linus ). 
Imidlertid er det nødvendig å ha klart for seg at selv om man ser bort fra de skriftlige kil

dene, gir arkeologien alene overraskende kunnskap om offerstedet Illerup A: 
• Det er gjentatte ofringer fra tidlig 200-tallet fram til4-00-tallet, og dette indikerer en lokal 

tradisjon og en stabil befolkning i nærområdene 
• Våpnene og personlig utstyr er ikke lokale produkter 
• Våpnene kan tilhøre tre ulike lag i hæren; de består av hele sett med jern, bronse, sølv 

eller gullbeslag 
• Våpnene og personlig utstyr er ødelagt før de kastes i vannet 
• Noen offersteder har navn som indikerer hedenske kultsteder (Vimose, Thorsbjerg) 

Selv om vi velger vekk å se stedsnavnene som indikatorer gamle offersteder i romertid 
og folkevandringstid, slik som Laur (2001: 20, 64) gjør, vil likevel arkeologiske resonne
ment komme tillike raffinerte konklusjoner som de som er basert på skriftlige kilder. 

I heldige tilfeller kan arkeologi og skrevne kilder kaste lys over hærtokt, som raid av 
nordmenn fra vikingtiden (Krag 1995: l2ff; Myhre 1998: 4ff), slik kilden fra 793 nevner 
plyndringen av Lindesfame og en enda eldre fra 789 som beskriver tre skip fra «horder» 
(sannsynligvis Hordaland) som kommer til Dorchester. Ut fra arkeologisk materiale kjen
ner vi mange ang lo-irske bokbeslag og liturgiske gjenstander fra norske graver. Disse gjen
standene er tolket som bytte fra vikingenes røvertokter (Wamers 1985;1998). Det er fasci
nerende å merke seg at Sognefjorden, og spesielt Vik, spiller en viktig rolie i diskusjonen om 
store raid både på 200-tallet og i vikingtida. Er dette mer enn en tilfeldighet? 

Det kan være nyttig å stille arkeologiske og antropologiske perspektiver på myroffer opp 
mot hverandre, men dette er hittil ikke gjort. Det kan også være interessant å trekke inn de 
nyeste drøftingene av «nasjonal oppbygging» i Nord-Europa i den andre halvdelen av det 
første årtusenet (Nasman 1988; 1998, Callmer 1991; Opedall997). Det virker som 1970-
tallets antropologiske resonnement er avløst av historiske analogier med anglosaksisk og 
frankisk nasjonaloppbygging. I denne sammenhengen kan det vise seg at forskning på syd
skandinaviske myrofringer kunne dra nytte av sammenligning med de første århundrenes 
hendelser på kontinentet. Dette gjelder særlig forholdet mellom Romerriket og de german
ske stammene (Erdrich 200 l), og dannelsen av nye germanske stammer som legger vekt på 
ledernes følgeskarer samt en lengsel etter ære og utbytte (Wenskus 1961; VuF). Et perspek
tiv som baserer seg på en detaljert arkeologisk analyse og til en viss grad også på skriftlige 
kilder, vil kanskje føre til at man trekker bedre funderte konklusjoner enn om man bruker 
romerske kilder alene; kilder som bare tilsynelatende kan knyttes til myrofringene. 

Hensikten min med artikkelen 
er å studere Ilkjærs hypotese om «norsk» deltakelse i kamphandlingene som resulterer i 
myrofringene ved Illerup, som aldri er blitt diskutert systematisk. Det har kommet små inn
legg i debatten, bl. a. et meget instruktivt bidrag fra Terje Gan sum til den norske oversettelsen 
av Ilkjærs «Festskrift til dronning Margrethe» (Ilkjær 2000a [norsk]; Ilkjær 2000b [dansk]). 
Andre har tatt for seg sverdene av romersk opprinnelse funnet i Øst-Norge (Carnap-Bom-
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heim og Hkjær 1999), utvalgte norske (Fuglevik 2007) . .naust og i 
Sørvest-Norge (Carnap-Bomheim 1997; Grimm 2001; Løken 2001; Grimm og Stylegar 
2004: 125ff) i Trøndelag (Carnap-Bornheim og Ilkjær 1996: 485). 

Jeg vil forsøke å studere de forskjellige tolkningene av Illerup A ved å: 
• gi et sammendrag av hovedhypotesen inkludert den viktige analysen av tresortene som 

representeres gjennom materialet fra Illerup 
• redegjøre for utvalgte norske funn og kulturminner som kanskje kan knyttes til hoved

hypotesen ved en systematisk gjennomgang av de ulike regionene 
• presentere alternative tolkninger 
• summere opp de foreslåtte innfallsvinklene 

Dette leder til følgende spørsmål: 
• Hva vet vi i dag om militære og sosiale forhold på 200-tallet spesielt i Norge, men også 

mer generelt i den vestre delen av den skandinaviske halvøya sett i lys av forskningsre
sultatene fra lllerup? 

• Hvor sannsynlig er det at styrker fra det vi i dag regner som Norge og/eller Sverige, del-
tok i slaget? 

• Var ikke nordmennene involvert i det hele tatt? 
• Hvor representativt er materialet som innlemmes i diskusjonen? 
• Kan vi i det hele tatt håpe på svar på denne typen spørsmål gjennom arkeologisk materiale? 

Artikkelen har et begrenset utgangspunkt. Jeg vil ikke vurdere de verdifulle studiene som 
ser på de sørskandinaviske myrofrene i et langsiktig samfunnsperspektiv (Fabech 1996; 
Ka ul 2003b ), men jeg vil kun se på undersøkelsen av et enkelt offersted og deretter studere 
systematisk et geografisk område for å se om angriperne kan ha kommet derifra. Dette vil 
neppe bidra til en bedre forståelse av Sør-Skandinavia i romertid og heller ikke gi endelige 
konklusjoner om tolkningene av Illerupfunnene, men kanskje kaste lys over i den 
aktuelle perioden. Det er problematisk å forstå funnedgangen på 200-tallet i Norge, som 
står som en kontrast til de rike gravene fra tidlig romertid på Østlandet (Petersen 1916; Resi 
1986; Lund Hansen 1987; Andersson 1993), og «gullalderen» som følger i yngste romertid 
og folkevandringstid på Sørvest! andet (Bøe 1922; Myhre 1987, fig. 1-7; Kristoffersen 
2000). Det er ingen tvil om at det trengs flere lignende studier av deler av Sverige, som også 
er en antatt region for kampene bak Illerupfunnene og for Nord-Europa sør for Danmark, 
som er foreslått som hjemsted for den hæren som endte i Thorsbjerg (Ilkjær 1993: 374ff). 

Illemp er valgt fordi det er den eneste lokaliteten som både er undersøkt med moderne 
teknikker og publisert i detalj. Det foreligger også fremragende naturvitenskapelig forsk
ning på materialet. Nettopp disse studiene vil være langt mer fruktbare å benytte for å vur
dere proveniens enn vanlige spredningskart over enkeltgjenstander. Bruk av funnspredning
skart alene kan være problematiske fordi undersøkelsesgraden av de ulike områdene kan 
variere mye, og begravelses- og offerritene kan ha hatt ulik karakter. 

For tiden forberedes flere publikasjoner om sørskandinaviske myrofringer innenfor pro
sjektet «Jernalderen i Norden» i Århus. For første gang skal de klassiske utgravningene til 
Engelhardt publiseres og vurderes sammen med alle de nyere utgravningene. Dette vil gjøre 
et nøkkelmateriale fra romertid og folkevandringstid tilgjengelig. Prosjektresultatene 
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vil sannsynligvis ikke påvirke konklusjonene i denne artikkelen, fordi Illerup fortsatt er det 
eneste funnet fra første halvdel av 200-tallet som er utforsket med moderne teknikker og 
omfattende naturvitenskapelige analyser. De andre store, mer eller mindre samtidige 
ofringene fra Vimose 3 og Thorsbjerg, er allerede delvis publisert av Engelhardt, men stra
tigrafien for eksempel er ikke så godt kjent. I Vimose 3 foreslås en tett tilknytning til den 
skandinaviske halvøya, og for Thorsbjerg har man søkt til Nord-Europa sør for Danmark 
(Ilkjær 1990: 333ff; 1993: 374ff). 

Iilerupfunnet- hvor stammer det fra? 
Flesteparten av de 15.000 objektene forteller ikke noe om angripernes herkomst. Våpentyper 
og ornamenter ble brukt innenfor store deler av Skandinavia og også på kontinentet (Ilkjær 
1993: 3 7 4f.; 2000a: 66f.), men noen utvalgte gjenstander kan muligens gi indikasjoner. 

Det arkeologiske materialet 
En analyse av myrfunnene og sammenlignbare funn i graver eller fra bosetninger kan gi 
informasjon om opprinnelsesstedet. En undersøkelse av krigernes personlige eiendeler fra 
Ilierup viser at det er funnet: 

124 sett med fyrtøy av skandinavisk type (et nåleformet stykke stål satt inn i et håndtak, 
en vanlig strandrullet stein av kvartsitt og et lettantennelig materiale), men bare fem sett 
av kontinental type (et barreformet stålstykke med en ring eller løkken i den ene enden 
sammen med et stykke flint eller svovelkis). (Fig. 2; Ilkjær l993:376ff.). 

Fig. 2. Skandinavisk (venstre) og kontinentalt 
2000a, 56). 

like etter år 200 e.Kr. 
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Fig. 3. En sammensatt ettlagskamfra Illerup (ovenfor) og den tilsvarende fra Tryti i Vest
Norge (!!kjær 2000a, 71). 

• 14 usammensatte ettlagskammer, 22 sammensatte ettlagskammer og l 02 trelagskam
mer. På grunn av antallet kammer innenfor hver type er Danmark utelukket som opp
havssted. En sammenlignbar typefordeling finnes derimot på den skandinaviske halv
øya. Fordi trelagskammene er holdt sammen med jemniter, er opphavsområdet snevret 
inn til Norge og Vest-Sverige (ned til Vastergotland). Ellers i Skåne, på Bornholm og 
Sjælland benyttet man bronseniter i slike kammer (Ilkjær 1993: 312, 380). 

• en sammensatt ettlagskam fra Illerup er så lik i både konstruktive og dekorative detaljer 
med en kam fra Tryti, Vik i Sogn og Fjordane at de kan stamme fra samme verksted (Fig. 
3; Ilkjær 1993:380f.). 

En undersøkelse av krigernes våpen fra Illerup viser at: 
• flere funnkategorier finnes bare i Nord-Europa, for eksempel sirkulære doppsko av 

metall uten perforeringer (Ilkjær og Lønstrup 1974). 
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• dekoren av lanser av Vennolum- og Skiaker-type har nære paralleller til fem norske funn 
fra Øst- og Midt-Norge (Røllang, Oppland og Stavne, Sør-Trøndelag) (Ilkjær 1993:382f.). 

• funn av våpensett har paralleller til gravfunn fra Øst-Norge (Jevnaker), Sørvest-Norge 
(Avaldsnes) og Nord-Norge (Bø). 

De naturvitenskaplige analysene 
Ved å undersøke utvalgte råmaterialer i enkelte funngrupper kan vi få informasjon om opp
havs sted. Undersøkelsen viser at: 
• kammer, doppsko og andre gjenstander ble ofte laget av gevir fra elg. Elg var ikke kjent i 

Danmark i den aktuelle perioden, men på den skandinaviske halvøya (Ilkjær 1993: 319). 
• 50 % av pilskaftene var laget av furu. Furu var sjelden i Danmark på den tiden (Ilkjær 

200la: 347ft). 
• eik, som ble brukt på 50 % av skjoldene, vokste i hele Skandinavia, men ikke nord for 

Bergen (Ilkjær 2001a: 347ft). 
• et økseskaft var laget av kristtorn. Kristtorn kunne på denne tiden bare ha eksistert i Sør

vest-Norge i et nordatlantisk klima (Ilkjær 2001a: 347ft). 

Foreløpig konklusjon 
I følge den vide distribusjonen av mange funnkategorier fra Illerup kan angriperne ha kom
met fra Danmark, kontinentet eller den skandinaviske halvøya. Tar vi derimot i betraktning 
at det var eiendelene til en hær som ble ofret ved en enkelt begivenhet, kan noen utvalgte 
indikative gjenstander og råmaterialene gi en ide om opphavsstedet. 

Som kort nevnt kan kontinentet og det nåværende Danmark ikke være hovedområder for 
hærens opprinnelse, men det finnes indikasjoner på at grupper fra deler av Norge og Vest
Sverige (ned ti! Vastergotland) kan ha deltatt. Kammen av elghorn med en nær parallell til 
Tryti i Sognefjorden og økseskaftet av kristtorn, som bare vokste i et nordatlantisk klima i 
Sørvest-Norge, kan peke mot spesifikke regioner hvor angriperne kan ha kommet fra. Den 
store mengden av skjold laget av eik, tyder kanskje på at det ikke var en massiv deltagelse 
av grupper nord for Bergen. 

Fordi undersøkelsene av funnmaterialet fra Illerup ennå ikke er avsluttet, kan nye bevis 
dukke opp. Forhåpentligvis vil videre arkeologiske, språklige og spesielt naturvitenskap
lige, analyser gi mer presise svar. Så langt er det all grunn til å foreslå at grupper fra nord 
deltok i hendelsene bak Illerupfunnene i motsetning til funnene fra den store Thorsbjerg
ofringen fra omtrent samme tid. I det siste finnes det langt flere kontinentale trekk i gjen
standsmaterialet; f. eks. ildstålene. 

Utdypende refleksjoner om Hlerupfunnet 
Det er bare 40 % av Illerupornrådet som er undersøkt. Man antar at det foreløpig er funnet 
eiendeler til ca. 400 krigere (Ilkjær 1990: 24f), og det er også antydet at det bør ha vært ofret 
om lag 800-1200 krigere (Carnap-Bornheim 1997: 228; Ilkjær 2000: 144). Ser man på for
delingen av funnene i myra, virker disse beregningene noe overdrevet (Ilkjær 1990: fig. 4). 

Enkelte forskere stiller seg kritiske til bruk av noen få funn for å finne fram til angriper
nes opphavsted, og man har foreslått at de kan ha kommet fra forskjellige områder (Wilbers 
Rost 1995: 109ff; Bemmann/Bemmann 1998: 310ff.). Ikke desto mindre er disse meget 
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konstruktive innvendingene basert på funn fra Thorsbjerg og Ny dam, og jeg vil hevde at de 
ikke har samme tyngde i forhold til Ilkjærs forklaringer av Illerup som er basert både på 
arkeologisk og ikke minst naturvitenskapelig materiale. 

Generelt er varebytte i form av handel eller ailiansegaver benyttet som forklaring på 
funnspredning i arkeologi. Det virker imidlertid usannsynlig at det eksisterte en nordisk 
industri rundt år 200 e.Kr. som sendte store forsendelser av råmateriale (trevirke og gevir) 
eller ferdigfabrikkerte produkter som kammer eller doppsko sørover. En bør kanskje også 
ha i mente at det forekom bare hjemlig horn fra hjortedyr handelsstedet Lundeborg på 
Fyn (Ilkjær 2000a: 74). 

Et siste aspekt som er verdt å nevne, er krigernes hesteutstyr. Det er samlet l 7 sett seletøy 
på Illerup, og det kan være problematisk å se for seg disse hestene innenfor rammen av 
hovedtolkningen. Går man ut fra at styrkene kom med skip, må man ta for gitt at hestene var 
med om bord. Det er usannsynlig at man fanget dem etter at man hadde gått i land. Det å 
frakte hester i skipene er slett ikke utenkelig; romerske mosaikkmotiv viser slike hestetrans
porter (Carnap-Bomheim 1997: fig. 5). Det betyr at styrkene kan ha kommet sjøveien (med 
hester i skipene), men det er mer sannsynlig at de kom til hest over land. 

Til tross for kritiske merknader sitter jeg fortsatt igjen med et inntrykk av at Tllerup A 
inneholder restene av et depot med eiendelene til en enkelt hær, og jeg finner det sannsynlig 
at vi skal til den skandinaviske halvøya ut fra analysen av råmaterialene. De få fyrtøy ene av 
kontinental type er et gåtefullt innslag i dette offerfunnet, vil jeg behandle mot slutten, og 
jeg innrømmer at de ca. 200 romerske myntene fra Illerup A passer bedre med et kontinen
talt enn et skandinavisk opphav (Lund Hansen 1994: 205; Steuer og Berger 2002: 331). 

Jeg vil nå diskutere arkeologiske funn og kulturminner fra region for region, fra Øst
Norge til Nord-Norge opp mot diskusjonen knyttet til Illerup. 

Ilkjærs hovedhypotese sett ut fra norske forhold 
Øst-Norge 
Når det gjelder Øst-Norge er sverd av romersk blitt diskutert i forbindelse med tolk
ningen av Illerup A (Carnap-Bornheim og Ilkjær 1999). Analysen, utført av Ilkjær og von 
Carnap-Bornheim, introduserte først åtte sverd som ut fra stempler eller produksjonsmerker 
var helt klart romerske; sju av dem var funnet i østnorske graver fra 200- og 300-tallet; det 
fra Egge i Midt-Norge var enda eldre. 

De to argumenterte også for at mange andre sverd funnet i Norge (ca. 80 på en forelØpig 
Este) var romerske på grunn av den typologiske likheten med disse åtte. Omlag 50 % av 
disse 80 dateres til periode Cl b, men det finnes også eldre sverd. Dette oppsiktsvekkende 
store antallet er tolket som et resultat av overføring av varer til en elite med røtter i eldre 
romertid; en elite som omkring 200 e.Kr. kan ha vært ansvarlig for angrepet mot Jylland. 

Metallurgiske analyser av sverdene fra Illerup styrker hypotesen om romersk opphav. De 
dominerende typene fra tidlig på 200-tallet («Vimose-IIlerup», «Woerden-Bjars») har vist 
seg hovedsaklig, om ikke helt, å være romerske ut fra den kompliserte framstillingsteknik
ken (Biborski og Ilkjær 2006: 280-295). 

Hele 15 av de 80 sverdene kommer fra Hadeland (Fig. 4). Hadeland på østsiden av 
Randsfjorden avgrenses av flere høydedrag mot omkringliggende områder. En analyse 
basert på geografi viser at bosetningen er knyttet til de fruktbare jordbruksarealene, i en 
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Fig. 4. Kart over Norge. 
H =Hadeland; J = Jæren; 
M = Mangersnes; V= Vik; den 
stiplede linjen indikerer gamle 
jernutvinningslokaliteter i Midt
Norge; B = Bø. 

' _..._----,---

Fig. 5. Våpengraver fra periode Cl b fra Hadeland i 
Øst-Norge (Oppland). Jfr. tabell2. 

høyde mellom 260-340 m.o.h. (Grieg 1926; Pedersen 1989). Østsiden av Gran sogn var mest 
attraktivt tolket ut fra de mange gravfunnene. Et antall velutstyrte begravelser fra romertid, 
samt fire stedsnavn som viser til førkristen kult, indikerer trolig eksistensen av en gammel 
storgård (Olsen 1915: 13). Våpengravene fra romertid har ofte Østlandskjeler som gravurne. 
Analysene viser at 6 av de 15 romerske sverdene kan trekkes tilbake til periode Cl b (Tabell2). 
Ytterligere to kan dateres til periode Cl generelt. Fem av gravene ligger nær middelalderkir
kene på Gran; mens en våpen grav fra periode Cl b fra dette området mangler sverd. (Fig. 5). 
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Tabell2. Våpengraver fra periode Clb fra Hadeland i Øst-Norge (Oppland). 

Nr. Sted Sverd Et utvalg av gravgodset Rang 

l Nes [Bl ja s~oldbule Fe, lanse, spyd lav 

2 Hilden [Tl: C 22365 ja skjoldbule Fe, øks. lanse. spyd, remspenne Bz, rembeslag midtre[?] Bz. sverdslirebeslag Bz. sporer Bz. 

3 Hilden [Tl: C 1694-1695 nei bandolærbeslag, sølvfibula. Østlandskjele lav 

4 Klauvstad [Tl ja lanser, spyd, kniv, pilspiss. fibula Bz lav 

5 Hov [Gl ja spyd, lanse. kam, Østlandskjele lav 

6 Gran [Gl ja små jernobjekter lav 

7 Vennolum [Gl ja skjold bule Bz, skjold grep Bz, doppsko Bz. sverdslirebeslag midtre Bz, remspenne Bz. rembeslag Bz, Østlandskjele 

8 Gullen [Gl: haug 12 ja skjoldbule Fe. sverdgrep med ringer Bz. slirebeslag Bz. spyd, midtre[?] lanse. Østlandskjele 

9 Gullen [Gl: haug 16 nei skjoldbule. lanse lav 

10 Hval [Gl ja skjoldbule, spyd, lanse lav 

11 Jevnaker [JJ ja [dopp-sko] skjoldbule Bz. skjoldgrep Bz. doppsko Bz, bandolærbeslag midtre Bz, spyd, lanse 

- datering C l: Klauv stad; Hov 
- B =Brandbu; T = Tingelstad; G =Gran; J: Jevnaker; Lunner uten våpenfunn fra periode Cl 
-litteratur: Bøe 1926; Ilkjær 1990 (katalog); Bemmann!Habne 1994 (katalog) 
- rangindikatorer: Fe= lav rang; Bz =midtre rang; Ag/Au= høyeste rang. Rangene bestemt ut fra beslag som til-

hører sverd, sverdgrep, slirer og bandolær. I tillegg er armringer (Au) betraktet som indikative for hærførere. 

I hæren i Illerup er rangordningen bestemt ut fra beslag som tilhører sverd, slirer, bando
lær og skjold (jern= lav rang; bronse= midtre rang; sølv og gull= høyeste rang). I tillegg er 
armeringer i gull betraktet som et verdighets tegn for hærførere. Enhver sammenligning med 
gravfunn virker problematisk sett ut fra Harkes instruktive analyse av angelsaksiske våpen
graver fra 400- til600/700-tallet. Han viser at våpengravskikken nådde sitt høydepunkt i et 
tidsrom der det finnes få skriftlige belegg for kamper i England. Noen ganger virker våpen
settene som finnes i gravene upraktiske for virkelig kamp, og de begravde personene synes 
også noen ganger å være lite stridsdyktige ut fra alder eller fysiske lyter. Han tolker derfor 
våpengravskikken som en gjenspeiling av krigernes status i samfunnet mer enn en faktisk 
begravelse av soldater. I tillegg, og det er verd å ha in mente, virker det som om den avdø
des familie tilhørte et øvre sosialt sjikt, og at de ville markere dette gjennom gravgodset 
(Harke 1990). 

Funn fra 9 av de 11 gravene på Hadeland har likevel en slående likhet med funnene fra 
Illerup, og i disse gravene er sverdene av romersk opprinnelse. Sammenligner vi beslagene 
på noen av våpnene og beltene med rangsystemet som er basert på Illerupfunnene, har fles
teparten av de gravlagte mennene hatt en lav militær posisjon, men en grav (Vennolum) kan 
knyttes til en midtre rang ut fra funn av bronse beslag som har tilhørt skjold, slire og bando
lær. Man har fortsatt ulike forklaringer på våpenfunnene fra Hadeland. For det første var det 
de avdødes familier som var ansvarlige for begravelsesseremonien, og de kunne ha tilgang 
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på utenlandske, verdifulle våpen og også ha god kjennskap til samtidens militære rangord
ninger. For det andre, og det virker kanskje mest sannsynlig, kunne de avdøde faktisk ha 
brukt våpnene i kamp; kanskje som romerske leiesoldater slik den «kontinentale forkla
ringen» antyder. 

Dette korte sammendraget av forholdene på Hadeland viser at det kan ha vært et antall 
krigere, for det meste av lavere rang, som bodde samlet på Gran i en periode på 40-50 år 
(Clb: 210/220-250/260 e.Kr.). Antallet Clb-våpen øker hvis vi regner med løsfunnene, og 
forsterkes ytterligere hvis vi inkluderer graver med en bredere datering enn første del av 
200-tallet. Reflekterer disse funnene fra Gran en militær underenhet som besto av en person 
med midtre rang samt en gruppe underordnede av lavere rang? Det er ingen tvil om at dette 
spørsmålet må underbygges bedre, og man må dessuten spørre: gir gravfunn fra andre øst
norske områder som f. eks. Østre Toten, Hedmark et lignende inntrykk? 

Sørvest-Norges stornaust er et interessant kildemateriale i forbindelse med diskusjonen om 
offerfunnet fra Illerup A. Omlag 200 naustanlegg er dokumentert i Sørvest-Norge; et antall 
det ikke finnes paralleller til andre steder i landet (Grimm 2006a: fig. (Fig 6). Mestepar
ten av anleggene kan føres tilbake til 200-/300 ~ 500-tallet ut fra strandlinjedateringer. 

Skipene som ble oppbevart i de store naustene, må ha krevd mobilisering av mannskap 
fra et større område (Myhre 1985). Flere av nausttuftene fra de første århundrene e.Kr. lå 
ofte gruppevis på steder som karakteriseres som sentrumsområder i et høvdingdømme ut fra 

Fig. 6. Et stornaust. Rekonstruksjonstegning (Etter P. Rolfsen). 
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Fig. 7. Stornaust ved Firkant: stor-
naust; trekant: bygdeborg; kors: kirke. 12 av 14 

kan dateres til perioden 3.14.-6. 
århundre. l følge kultur lag under de 
undersøkte tuftene kan en tidligere bruksperiode 
være aktuell for nr. 3 og 4. De eldstefunnene 

er datert til periode B2 (jysk keramikk), 
og radiokarbondateringer strekker seg også til
bake til eldre jernalder. 

en beliggenhet i strategiske og fruktbare omgi
velser. Samlingen av enestående arkeologiske 
funn og kulturminner underbygger viktigheten 
av disse stedene (Myhre 1987). 

I området rundt Hafrsfjord er det f. eks. 
dokumentert 14 stornaust; 12 av dem kan trolig 
dateres til 200-/300 - 500-tallet, og de ligger 

innenfor et tidligere høvdingdømme (Fig. 7). Eksisterte bare halvparten av disse 12 naus
tene samtidig, måtte man kunne mobilisere minst 120 mann inkludert ca. 20 roere på hvert 
av de 20 meter lange skipene (Grimm 2006b). 

O 3 k:r 
~ 

Stornaustene i Sørvest-Norge er knyttet til tolkningen av ofrene ved Illerup A fordi de 
synes å reflektere en høyt utviklet maritim logistikk egnet for angrep (Carnap-Bornheim 
1997). En studie av naustet i Stend i Fana, like sør for Bergen, viser at de tidligste sikre 
daterbare gjenstandene er spannformete leirkar som tilhører 300-tallet. Det synes ikke der
for som om det er en direkte forbindelse mellom sørvestnorske naust og Illerup A (Grimm 
1999; 40ff; 2001), men 14C-dateringene viser imidlertid at enkelte av naustene sannsynlig
vis går tilbake til de første hundreårene e.Kr. (Grimm 2006a: liste 23). Det finnes også spor 
som kan stamme fra enda eldre bygninger under de undersøkte naustene (Grimm 2001). 

Det upubliserte vestnorske skipet på minst 14m fra Mangersnes som er 14C-datert til 80-
240 e.Kr. (og bronsealderskipene kjent fra helleristninger) må utvilsomt ha hatt behov for 
beskyttelse på den værharde kysten i Vest-Norge (Fasteland 1996; Kaul 2003a). Einar 
Østmo har sannsynliggjort en utstrakt kystforbindelse mellom Sør-Vestlandet og Danmark 
allerede mot slutten av steinalderen (Østmo 2005: fig 4 og 5). Det er naturlig å tro at naust, 
kanskje med en lettere konstruksjon enn det på Stend, og allmenn sjøfart fantes lenge før 
200 e.Kr. 

Tunanlegg, hus plassert i en ring rundt en åpen plass, er en annen funnkategori fra Sør
vest-Norge som er integrert i diskusjonen om Illerup A. (Løken 2001; Grimm og Stylegar 
2004: 125ff). (Fig. 8). Til nå er det registrert ca. 25 slike anlegg i Norge, men i denne 
sammenhengen er det naturlig å se på de store lokalitetene på 1 æren, Rogaland. 

Etter en langvarig debatt om bruksområde er det etter hvert oppstått en viss enighet om 
at anleggene verken er gravhauger eller vanlige bosetninger (Johansen og Søbstad 1978; 
Magnus og Myhre 1986: 265, 315, 380); de tolkes som samlingsplasser. De ligger ofte i 
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A. Reinert). 

Fig. 9. Tunanlegg Jæren. Tre store anlegg med 
ca. 15 hus: Dysjane, Klauhauane, Leksaren. Ett 
mindre anlegg med ca. 5 hus: Håvodl. 

områder med både spesielle kulturminner (store naust og gravhauger) og funn fra rikt 
utstyrte graver. 

På Jæren finnes tre større og ett mindre tunanlegg (Møllerop 1971; Kallhovd 1994; 
Løken 2001; Grimm 2006c). (Fig 9). Siden de er veldig iike og er funnet i naturlig avgren
sede områder, kan man anta at de er bygget på samme tid. Riktignok regner man med to 
bruksperioder for tunanleggene: en eldre med veggrøfter, runde ildsteder og kanskje lave 
ytre veggvoller av jord, og en yngre med en mer solid konstruksjon med steinvoller på ut
siden, to rader med indre stolpehull samt avlange, ofte steinkantede ildsteder langs husenes 
hovedakse. Daterbare funn fra tunanleggene og serier med 14C-dateringer fra Leksaren og 
Håvodl gir sannsynligvis en realistisk tidsplassering (Grimm 2006c). Den jyskinspirerte 
keramikken fra Klauhauane og Håvodl tyder på en tidlig bruksperiode sent i 1. århundre 
eller i de første to tredjedelene av l 00-tallet (periode B2). I den siste bruks perioden fra slut
ten av 300 eller fra 400- tallet finner vi kamdekorerte spannformete leirkar i de øverste 
stratigrafiske lagene. 14C-dateringene underbygger en generell datering til de første århund
rene etter Kr., men flere av husene i tunanleggene blir tatt i bruk igjen enten mot slutten av 
folkevandringstid eller senere. 

Dysjane-anlegget har gitt mest informasjon om omgivelsene (Rønneseth 1986). Det lig
ger på Tu-høyden; det høgstliggende området på hele Flat-Jæren (nesten 100 m.o.h.). Høy
dedraget avgrenses av elver i sør og nord og Høg-Jæren i øst. Her i nærheten finner vi Kross
hauggraven fra midten av 400-tallet (Magnus 1975; Kristoffersen 2000, funnr. 47), 16 
gullgubber fra en tuft som kan være ruiner etter en tidligere hall eller kultbygning (Rønne 
1999: 72), samt en ryttergrav fra 900-tallet (Braathen 1989, funnr. 41). Gullgubbene tyder 
på at det har foregått rituelle handlinger på åsen, og steinkorset på Krosshaug indikerer kult
kontinuitet frem til slutten av vikingtid. Ut fra mengden og kvaliteten på relieffspennene fra 
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området bør det å ha eksistert et høyt spesialisert håndverksmiljø her i folkevandringstid 
(Kristoffersen 2000: Fig. 3). I middelalderen fungerte Hauge som fjerding sting for deler av 
Rogaland og våpenting for et skipreide. Alt dette kan tyde på at rimeligvis lå senteret til et 
tidligere høvdingdømme på Tu-høyden. Høvdingen kontrollerte et tunanlegg som tjente 
ulike hensikter, men anlegget ble nok først og fremst benyttet som tingplass (Storli 2005). 
Dysjane-anlegget besto av ca. 15 hus da det var i bruk. Hvis vi regner med at hvert hus ble 
brukt av fire personer, var 60 personer samlet samtidig (Løken 200 l: Tabell4 ). Tunanlegget 
kan betraktes som et vitnesbyrd på et velorganisert samfunn allerede i de første hundreårene 
e.Kr. 

Det er viktig å understreke at grunnet mangelen på våpenfunn, kan man ikke trekke en 
direkte forbindelse til en militær sfære slik vi kan for funnene på Illerup A, men fordi tun
anleggene kanskje har hatt mange ulike funksjoner, er det ikke nødvendigvis naturlig å finne 
våpen i dem. 

Det er fristende å bruke de store tunanleggene på Jæren som underlag for videre reflek
sjoner. Et tun med 15 hus kan ha rommet 60 mennesker. Dette tilsvarer omtrent det antall 
vanlige soldater som ville være under kommando av en hærfører i Illerup. De tre anleggene 
på Jæren kunne ha rommet nesten 200 menn. Dette tilsvarer halvparten av de 400 krigerne 
som man har funnet eiendeler etter i de utgravde delene av Illerup A. Tjente tunanleggene 
inter alia som samlingsplasser for hærfølger, kan styrker ha reist samlet sørover. Man må 
kunne forutsette en regulær skipsfart omkring 200 e.Kr. 

Vest-Norge 
Vik i Sogn er trukket inn i diskusjonen knyttet tilfunnene fra Illerup A (Ilkjær 1993: 380f). 
En sammensatt ettlagskam fra en våpengrav fra Vik er så lik en av kammene fra Illerup at de 
kan ha blitt produsert ved samme verksted. Området rundt Sognefjorden har også et sterkt 
innslag av romerske sverd (Fig. 10; Tabell3; Camap-Bornheim og Ilkjær 1999: list). Av ni 
slike funn kan tre dateres til periode Cl b og et til periode Cl. I tillegg finnes det en Cl b 

Fig. JO. Våpengraver fra periode Clb fra Sognefjorden i Vest-Norge (Sogn og Fjordane). Jfr. 
tabell3. 
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Tabell]. Våpengraver fra periode Clb ved Sognefjorden (Sogn og Fjordane). 

Nr. Sted Sverd Et utvalg av gravgodset Militærrang 
1 Sjøtun [V) nei skjoldbule. skjoldgrepbeslag, spyd, lanse lav 

2 Tryti [V) ja doppsko Bz, doppsko, skjoldbule Fe med randbeslag midtre? 
Bz, remspenne Bz, lanse, spyd, kam. Østlandskjele 
[sammenblandet gravfunn) 

3 Velle Guhaug Have [V) ja Skjoldbule Fe med randbeslag Fe; spyd, lanse. lav 
[sammenblandet gravfunn) 

4 Rutli [S) ja Skjoldbule Bz med rand beslag Ag, plate Ag tilhørende høyeste 
en bule eller et bandolær; armring Au; to lanser; ett 
spyd [sammenblandet gravfunn) 

5 Vangen [A) ja Skjoldbule Bz. beslag med dekor Bz, spyd midtre 

- datering C l: Tryti 
-V =Vik, S = Sogndal; A =Aurland 
-litteratur: Ilkjær 1990 (katalog); Bemmann!Hahne 1994 (katalog) 
- rangindikatorer: Fe= lav rang; Bz =midtre rang; Ag/ Au= høyeste rang. Rangene bestemt ut fra beslag som til-

hører sverd, sverdgrep, slirer og bandolær. I tillegg er armringer (Au) betraktet som indikative for hærførere. 
- fem graver er tatt med i denne tabellen, men antallet er sannsynligvis åtte i følge det sammenblandete gravgodset 

i grav 2-4. 
-det kan også finnes en hærførergrav i Stadheim, Vik med et sverd og to armringer (Ag) med dekor i forsølvet gull. 

Graven er imidlertid kun daterbar til periode C generelt, og indikative våpenfunn som skjold, sverdgrep, sverds
lire og bandolær med beslag (Au og/eller Ag) mangler (Bemmann!Hahne 1994, kat.nr. 340). 

våpengrav uten sverd. Hvor mange graver som egentlig tilhører 200-tall er usikkert fordi 
flere våpengraver er blandet sammen; det kan være fem til åtte. 

Ut fra arkeologiske funn, kulturminner og topografi er det naturlig å se Vik -området som 
det mest dominerende langs fjorden (Ringstad 1986: 272ft), men den rikeste våpengraven 
fra romertid, en hærførergrav, er funnet på Rutli, Stedje. Det er fristende å spørre om 
våpengravene rundt Sognefjorden gjenspeiler et hærfølge? Finner vi det samme bildet her 
som på Hadeland? For å besvare dette, trengs ytterligere analyser, men det er ikke usannsyn
lig at en vil finne flere våpengraver som selv om de kanskje ikke kan tidfestes nøyaktig, vil 
ligge innenfor perioden Cl b. 

Midt-Norge 
Jernvinneanlegg i Trøndelag er trukket inn i tolkningen av Illerup A. Man har registrert 450 
slike anlegg frem till990, men man antar at det kan ha eksistert ca. 1000 (Stenvik 1990: 
209; 2005; 113ft). Anleggene ligger øst for Trondheimsfjorden i et område 200-600 m.o.h. 
Nærhet til ressurser som myrmalm, tre, stein og leire er de viktigste kriteriene for valg av 
beliggenhet. I Meråker iN ord-Trøndelag er det for eksempel påvist 44 enkeltstående ovner; 
hver enkelt produserte 50-100 tonn jern, og de var i bruk fra 400 f.Kr. til 400 e.Kr. I hoved
produksjonsperioden, fra l. til3. århundre e.Kr., ble det produsert over ti tonn jern årlig; nok 
jern til20.000 økser (Stenvik 1994:13ft). 

På 200-tallet nådde produksjonen et klimaks; et omfang som bare kjennes fra middel
alderen. En produksjon på dette nivået forutsetter et høyt stratifisert og spesialisert samfunn. 
I tillegg er det grunn til å tro at det foregikk en betydelig jerneksport fra Trøndelag til andre 
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områder. Derfor er nettopp den midtnorske jernproduksjonen satt i sammenheng med Ille
rupofferet (Carnap-Bornheim og Ilkjær 1996: 485). Antakeligvis hadde høvdingdømmene i 
Midt-Norge, som lå langs hovedelvene som fører til Trondheimsfjorden, ansvaret for jern
produksjonen i innlandet (Farbregd 1986). 

I motsetning til de tre områdene jeg har trukket fram til nå, finnes det intet arkeologisk 
belegg for at det har eksistert et hærfølge i Trøndelag i romertid. Regionen mangler store 
antall naust, romertids tunanlegg og lokale konsentrasjoner av romerske sverd (Carnap
Bornheim og Ilkjær 1999, list; Stenvik 2001: 4lff; Johansen 2002), men jernproduksjonen 
viser at samfunnet var meget høyt utviklet allerede i de første århundrene e.Kr. 

Nord-Norge 
Den slående likheten mellom dekorative trekk på skjoldbuler av bronse fra myrofferfunnet 
og fra en våpengrav fra Bø i Nordland spiller en viktig rolle i Illerup-publikasjonen (Car
nap-Bornheim og Ilkjær 1996: 296). 

H. E. Lund undersøkte den lille haugen som viste seg å inneholde en velutstyrt dobbel
grav fra tidlig 200-tall (Slomann 1959). Bø-graven rommet både en kvinne med en spesiell 
sølvfibula (med lang uttrukket skjede) og en rik våpengrav med romersk sverd, fingerring 
av gull, skjold malt med farger som kun er kjent fra utlandet, samt tekstilfragmenter iden
tisk med uniformer som ble båret av den romerske hær (Solberg 2000: 115). Det gravlagte 
paret tilhørte utvilsomt «eliten» i det nordnorske samfunnet i yngre romertid, men sammen
lignet med Illerupfunnene ville den gravlagte mannen kun vært offiser. Denne dobbelgraven 
ligger kun 40 munna et tunanlegg som ifølge 14C-dateringer kan ha blitt reist mens de grav
lagte levde eller enda litt tidligere (Bjerck 1993; Storli 2000: Fig. 5). 

Bø-graven er et av de beste indisiene på en sammenheng mellom øvre samfunnslag og 
tunanlegg, og det er fristende å knytte militærsfæren fra den mannlige graven til samlings
plassen. Bø på Engel øya ligger meget strategisk til. Øya har god tilgang på naturressurser, 
fruktbar jord og ligger sør for Vestfjorden; et fryktet havstykke av seilere. 

Et forelØpig sammendrag: Illerup A og romertidsfunn fra Norge 
Gjennomgangen representerer kun en grov skisse av romertidsfunnene som kanskje kan 
knyttes til Illerup. Kildene indikerer et høyt utviklet samfunn tidlig på 200-tallet, og mate
rialet viser at det kan ha eksistert hærfølger både på Øst-, Sørvest- og Vest-Norge i denne 
perioden. Når det gjelder Midt-Norge, er jernproduksjonen trukket frem, og enda lenger 
nord reflekterer våpengraven fra Bø vidtrekkende kontakter. 

Ser vi på detaljene i Illerupofferet, utmerker Øst- og Sørvest-Norge seg som de mest 
sannsynlige opphavsstedene for styrkene ut fra at eik, som er brukt i 50 % av skjoldene, ikke 
fantes nord for Bergen. Sammen med Rutligraven som jeg kommer inn på senere, indikerer 
kammen fra Vik imidlertid også at områder lenger nord kan ha spilt en rolle. 

Det finnes ingen skriftlige kilder fra romertid lik dokumentet fra 789 som beskriver skip 
med «Horder» i «engelsk» territorium. Det eksisterer heller ingen <<jyske» spor i norske gra
ver fra denne perioden i form av rikt bytte; ikke uventet hvis angriperne tapte i motsetning 
til det som skjedde i vikingtid. Likevel kan vi konkludere med at styrker fra nåværende 
norsk område kan ha deltatt i angrepet på Jylland få år etter 200, selv om vi hittil ikke har 
undersøkt om det finnes noen hærjørergraver som er omtrent samtidige med ofrene ved 
IllerupA? 
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Fig. 11. Skandinaviske hærførergraver fra periodene 
Clb og C2. Jfr. tabell4. L= Lilla Jored (Bohusliin). 

Hærførergraver i Norge fra periodene Cl b og C2 
I Illerupmaterialet er det mulig å identifisere hærførere på grunnlag av ulike typer utstyr 
med sølvbeslag. Basert på antall skjold, sverdgrep, sverdslirer og bandolær er ca. fem sett 
tolket som hærførerutstyr. 

Hvis vi vender oss mot skandinaviske graver som kan dateres til 200-tall (Cl og det 
meste av C2) og som kan tolkes som hærførergraver ut fra disse funnkategoriene, finner vi 
seks; fire fra Norge og to fra Sverige (Fig. 11; Tabell4 ). Innen det nåværende Danmark fin
nes det derimot ingen slike på grunn av gravskikken; vanligvis følger ikke våpen den døde 
i graven. To graver fra Himlingøje viser imidlertid til en sannsynlig militær status gjennom 
«kolbenarmringer» (en åpen armring som blir tykkere ut mot endene) av gull (Carnap-Bom
heim og Ilkjær 1996: 360ff; Ilkjær 2000a: 95). (Fig. 12). Informasjonsverdien mellom dan
ske myrofre og graver viser klare forskjeller. Vi kjenner langt mer av det personlig utstyret 
fra myrofrene enn fra de samtidige gravene (Ilkjær 1997). Myrofrene gir et langt mer liv
aktig bilde av en hær i et bestemt år. 

Den dårlig dokumenterte Rutligraven i Stedje i Sogn og Fjordane fra periode Clb er et 
interessant utgangspunkt (Carnap-Bomheim og Ilkjær 1996: 369). Ut fra gravgodset kan 
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Tabell 4. HærjØrergraver i Nord-Europa 
periodene Clb og C2. 

Norge 

rang i datert til 

Nr. Sted Datering Statusindikator Et utvalg av gravgodset 

1 Rømme. Orkdal [S] cz doppsko Ag sverd. skjold bule. lanse. 
spyd, fingerring Au 

2 Rutli, Stedje [SFj] Cl b skjold bule Bz med randbeslag Ag, plate Ag tilhø- to lanser: ett spyd 
rende en bule eller et bandolær: armring Au 

3 Avaldsnes. Karmøy [RI C2 skjold Ag, sverdgrep: underhJalt Ag; sverdslirebeslag mange gjenstander av 
Ag; halsring Au romersk opphav 

4 Erga, Klepp [RI C2 forgylt doppsko Ag, forgylt bandolærbeslag Ag Spyd, fingerring Au 

- forkortelser: S = Sør-Trøndelag; SFj = Sogn og Fjordane; R =Rogaland 
-litteratur: Schulze-Dorrlamrn !985, fig. 31; Ilkjær 1990 (katalog); Bemrnann/Hahne 1994 (katalog) 

Sverige 

Nr. Sted Datering Stalusindikator El utvalg av gravgodset 

5 Simris wav 41. 
Simris Sl 

Cl doppsko Ag med glassinnlegg sverd, lanse, spyd, skjold, sporer 

6 Lilla Harg, .. Cl skjold Fe med gullblikk, Kalsedoninnlegg og greske sverd, lanser, beltebeslag 
Vikingstad [O] bokstaver 

- forkortelser: S = Skåne; b = Ostergotland 
-litteratnr: Nicklasson 1997; Ilkjær 2001 

o 

Fig. 12. Kart over Danmark som 
viser lokaliteter navngitt i 
artikkelen. I= Illerup; 
Ho = Horsensfjord; 
G = Gudme/Lundeborg; 
Hi = Himlingøje. 
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dette være to sammenblandete graver. Dateringen er basert på to lanser av Bruns berg-type 
(Ilkjær 1990: 70f., 377). Ellers består funnet av en slgoldbule av bronse med randbeslag av 
sølv, en sølvplate som har tilhørt en skjoldbule eller et bandolær, en armring av gull og et 
sverd med sannsynlig romersk opphav. Selv om innholdet kan ha tilhørt to sammenblandete 
graver, kan man med forsiktighet omtale dette som en hærførergrav. I sa fall er dette den 
eneste kjente fra Clb i Skandinavia. 

Ytterligere finnes det tre norske hærførergraver: fra Avaldsnes og Erga i Rogaland og 
Rømme i Sør-Trøndelag som er datert til C2 av de fleste (Schulze-Dorrlamm 1985; Anders
son 1993; Rau 2005). Disse tre inneholder sirkulære doppsko av sølv; de eneste fra dette 
tidsrommet iN orge. To av gravene (Erga og Rømme) var uheldigvis neppe intakte da de ble 
gravd ut, derfor er det vanskelig å sammenligne dem. Når det gjelder Avaldsnes-graven 
utmerker den seg i forhold til de andre. Gravmonumentet var en haug på minst 40 mi dia
meter, og den hadde meget rikt gravgods (Slomann 1964; Carnap-Bornheim og Ilkjær 
1996:293f.). Det mest nevneverdige er skjoldbulen av sølv og halsringen av gull som veier 
600 g. Denne ringen gjør graven til den rikeste våpengraven i hele romertid i Skandinavia. 
Det finnes bare en omtrent samtidig parallell til gullringen når det gjelder vekt; ringen som 
ble funnet på slutten av 1980-tallet i den østtyske Gommern-begravelsen (Gommern-kata
log). 

Disse gravene er problematiske å bruke fordi de stort sett ikke var intakte da de ble gravd 
ut. Gravgodset kan være sammenblandet fra flere graver som ved Rutli. Ser jeg bort fra Har
kes kildekritikk av våpengraver (Harke 1990), er Rutlifunnet interessant fordi den kan indi
kere en hærfører (med to sølvbeslag og en armring i gull). Det er også bemerkelsesverdig at 
kammen fra Vik som har så nære paralleller i Illerup, kommer fra samme fjordområde, men 
når vi tenker på det store innslaget av eik i skjoldene i Illerup, er det ikke enkelt med en 
direkte kobling mellom Sognefjorden og det ofrete hærgodset i Illerup. 

Alternative tolkninger. Var det likevel annerledes? 
Hvis vi følger hovedforklaringen av Illerup A, var det angripere fra den skandinaviske halv
øya som tapte en kamp på Jylland, og det er eiendelene deres som ble ofret i en hellig sjø ved 
valplassen. Imidlertid er Ilkjærs tolkning delvis revidert (underforklaring l -3) eller delvis 
forkastet, og funnene er tolket på en annen måte (hypotese 2 og 3). Jeg vil nå diskutere de 
alternative synspunktene. 

Krigsbytteforklaringen (undeiforklaring l) 
Angripere og forsvarere kan ha bestått av tropper med ulikt opphav. I så fall kan byttet ha 
blitt delt, for så å bli ofret i de ulike hellige innsjøene hos de forskjellige stammene (Wilbers 
Rost 1995: 110). Ut fra en slik forklaring kunne materialet i IllerupA være en mindre del av 
krigsbyttet fra tidlig 200-tall. Ved første blikk synes denne analysen å styrkes av de identiske 
inskripsjonene på lansene av Vennolum-typen i funnene både fra Illerup A og Vimose 3 
(Stoklund 1995: 334f.). Det er all grunn til å anta at lansene erlaget i samme verksted. Imid
lertid har en nøyere tidfesting vist at Illerup A ofringene (våpengruppe 5) og Vimose 3 
(våpengruppe 6) ikke er samtidige. Den siste er noen år eller tiår senere i periode Clb 
(Ilkjær 1990: 332). Selv om det er slående likheter mellom enkeltobjekt i funngruppene fra 
de to stedene, representerer de likevel ulike begivenheter. 
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2) 
tar utgangspunkt i Cl b-gravene Himlingøje Sjælland (Lund Hansen 1994: 205; Kaul 

(Fig. Dette berømte gravfeltet er i dag meget omstridt (Nasman 2002: 355f.), 
likevel er det noen begravelser her som ikke har samtidige paralleller lenger nord (Lund 
Hansen 1995). Blant de mest ekstraordinære funnene er de to eldste av 
gull i Skandinavia (Carnap-Bornheim og Ilkjær 1996: 360ft). Det er verd å ha for øye at 
ringene fra Illerup som bare er laget av forgylt bronse, kan antyde en hierarkisk underord
ning under Himlingøje. Man har foreslått at et senter ved Himlingøje tok del i kampene, og 
at de faktisk kontrollerte styrker som kom fra den skandinaviske halvøya. De fungerte kan
skje som allierte, men sannsynligvis var de underordnede. Ilkjær (2000a: 145) tilskriver 
også Øst-Sjælland en rolle, men han forklarer dem som forsvarere. 

Himlingøjes rolle avhenger av hvor stort område man måtte samle for forsvarsformål. På 
Jylland virker det ik,lce som om det er noe som tilsvarer dette gravfeltet i perioden Cl b. Det er 
heller ikke noe Jylland som tilsvarer Gudme;L,undeborg senteret på Fyn i denne perioden 
(Truane 1999; 2001). (Fig. 12). Undersøkelsene Jylland legger vekt på en underdeling i to 
til tre enheter basert på materiell kultur, men dette synes først å gjelde i midten av det første 
årtusen (Ringtved 1999: fig. 5; l Kan det likevel tenkes at forsvaret var rent regionalt orga
nisert på 200-tallet og dermed i hendene på ulike stammer (Wilbers-Rost 1995: 110; Nasman 
2006: 223ff)? I dette perspektivet kan Jylland og Sjælland like godt ha vært i konflikt i perio
den Cl bi stedet for å søke sammen mot angriperne vi finner rester etter i materialet fra Illerup. 

Den (underforklaring 3) 
Det er Illerupmaterialet i seg selv som åpner for denne hypotesen. Ser vi på konstruksjon og 
antall kammer innenfor hver type fra lllerup, har trelagskammer og ettlagskammer av 
sammensatt og usammensatt type ikke bare paralleller i Norge, men også i Vest-Sverige ned 
til Vastergotland. 

Frem til i dag er ikke denne hypotesen blitt testet mot annet svensk arkeologisk kildema
teriale enn våpengraver (Ilkjær 200 lb). Man har hærførergraver fra periode C l fra Simris 41 
(Lund, Skåne) og Lilla Harg (Vikingstad, Ostergi:itland), og i tillegg finnes noen bevarte 
våpengraver fra Cl bi Ostergotland. Gravgodset i Ostergotland kan ha tilhørt lavere og mid
tre rangkategori fra Illerup, lik gravene fra Hadeland og Sognefjorden, og dette kan indikere 
at lederne hadde et følge av avhengige krigere (hird). Ostergotland og Skåne faller imidler
tid ikke sammen med områdene som angriperne bør ha kommet fra. 

Den rikt utstyrte hærførergraven i Lilla Jored, Kville, Bohuslan (Ilkjær 200lb) er den 
mest interessante begravelsen på et foreslått vestsvensk hjemsted til angriperne. Graven er 
imidlertid fra periode C3 og dermed mye yngre enn hendelsene ved Illerup. Generelt finnes 
det veldig få våpengraver med sverd fra romertid i de vestre områdene (Niclasson 1997), 
men derimot er det kjent ti armringer av gull fra Bohuslan og Vastergotland (Anderson 
1993: Katalog). Tre av disse ringene er av «kolbentypen»(Carnap-Bornheim og Ilkjær 
1996:368f.), men fordi gullringene er løsfunn kan de ikke dateres presist. 

Ut fra denne kortfattede analysen er ikke våpengravene og kanskje he !ler ikke ringene fra 
Vest-Sverige samtidige som hendelsene ved Illerup A. l tillegg finnes det meget få graver 
med romerske gjenstander fra dette området (Lund Hansen 1987: fig. 2-!4 ). Fortsatt er det 
et åpent spørsmål om hvilke vestsvenske funn og kulturminner fra periode Clb som kan 
støtte den svenskorienterte hypotesen på Ilkjærs forklaring. 
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Det finnes en ytterligere forklaring som kan knytte Sverige til disse hendelsene; en for
klaring som bygger på yngre skriftlige kilder (Brøndsted 1940:258; Hedeager l992b: 
258f.). Angriperne (danene), som var slektninger av svenskene/svearne, kjempet mot styr
ker i det nåværende Danmark. Myrofrene antas å stamme fra disse kampene. Det er likevel 
viktig å understreke at denne oppfatningen stemmer bare overens med hovedforklaringen 
hvis man mener danene var av «vestsvensk» opprinnelse eller hadde slektninger der. Man 
må også være oppmerksom på at daner ikke nevnes i noen historiske kilder tidligere enn på 
500-tallet (Nasman 2006: 227). 

Det er oppsiktsvekkende at det kan finnes sørsvensk bevismateriale i offermaterialet fra 
Illerup A. Den eneste halsringen av gull fra Illerup A som sannsynligvis har tjent som et sta
tussymbol for en hærfører, er hittil ikke tilfredsstillende forklart (Camap-Bornheim og 
Ilkjær 1996:35lff). Dette bemerkelsesverdige funnet har sine nærmeste paralleller i Øst
Sverige, Gotland, O land, og i mindre grad i Danmark, Nord-Tyskland og Polen, men er helt 
ukjent både i Norge og Vest-Sverige. Hvordan kan denne gullhalsringen integreres i disku
sjonen om hærens herkomst? Var en hærfører fra Øst-Sverige involvert selv om mange 
andre funn fra Illerup A peker mot en hær som kom fra vestre deler av den Skandinaviske 
halvøya? 

Den kontinentale forklaringen - hypotese 2 
Denne bygger på teorien om at styrker fra nord gjorde tjeneste i auxilia-tropper i den romer
ske hær (Hedeager 1992a: 203; Lund Hansen 2003: 89; Fuglevik 2007). De tolker funnene 
fra Illerup A som et resultat av kamper mellom jyder og leiesoldater fra nord som kanskje 
var på vei tilbake til hjemstedene sine. 

Det er interessant at kontinentets velkjente «fyrstegraver» fra HaBleben-Leuna horison
ten (fra periode C2) en gang ble tolket som begravelse av leiesoldater som gjorde tjeneste i 
den romerske hæren (Werner 1974 ), og at dette også er foreslått for noen av gravene på Him
lingøje (Storgaard 2003: 115ff). I så måte er det en interessant tanke at samtlige romerske 
sverd fra tidlig 200-tall som er funnet i Skandinavia (f.eks. 150 sverdklingene fra Illerup og 
minst 40 sverd fra Norge) er en del av utstyret som ble gitt til de nordiske leiesoldatene i 
løpet av deres tjeneste i den romerske hær. Kanskje dette kan forklare hvorfor så mange 
romerske sverd havnet i nord? I tillegg er det viktig å huske på at det var ikke noe eksplisitt 
forbud av våpenhandel fra Romerriket, slik man tidligere har hevdet (Kunow 1986; Rankov 
1999). 

Ikke desto mindre er det innvendinger mot en slik fortolkning av Illerup A funnene. Ville 
leiesoldater på vei hjem til Skandinavia gitt seg i vei til fots? Hvorfor benyttet de ikke skip? 
Det er nødvendig å foreta en analyse av mengden av romerske gjenstander i de noenlunde 
samtidige ofringene fra Illerup A, Vimose (Vimose 3) og Thorsbjerg. Er det noen klare for
slgeller i mengden av romerske varer? Det har vært hevdet at ofringene med alle de romer
ske gjenstandene fra Thorsbjerg og det tidligere Vimose 2 høyst sannsynlig reflekterer tid
ligere leiesoldater (Ilkjær 1993: 380). 

Den romerske triumfforklaringen - hypotese 3 
er den eneste som ikke knytter de sørskandinaviske myrdepotene sammen med seirende 
innenlandsstyrker i kamper i nærområdet, men derimot mener at «danske» styrker angrep 
og vant over hærstyrker fra «Norge» eller «Sverige». Deretter tok de seirende med seg eien-
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delene til de beseirede nordboerne, og på romersk vis ofret de gjenstandene i hellige inn
sjøer på hjemstedene som en triumfseremoni (Jørgensen 2001: 12ff). 

Slike romerske seremonier kjenner vi fra skriftlige kilder (Lund 2003). Det synes imid
lertid problematisk å ta for gitt at man tok opp denne skikken inspirert av romerne i en 
nordisk sammenheng, fordi det finnes skandinaviske myrofringer av militært materiale 
allerede på 300-tallet (Hjortspring). Dette var sannsynligvis ikke påvirket av romersk inn
flytelse. Når det gjelder er det vanskelig å tro at så mange som 15 000 
gjenstander (faktisk mange flere), som 4 km med treskaft til lanser og spyd ble transportert 
hjem mange hundre km til sjøs eller tillands for å ofres. Derimot kan denne forklaringen 
godt være aktuell når det gjelder mindre ofre med brente gjenstander som f. eks. lllerup C 
(llkjær 2003: 60). 

Et kort av begivenhetene 
De alternative tolkningene dreier seg stort sett om regionale omorganiseringer av konflikt
grupper. En skiller seg ut fordi den gir en ny tolkning; myrfunnet ansees ikke lenger som et 
offer foretatt av innenlands styrker etter en seier over utenlandske angripere. 
Min hensikt med artikkelen er å understreke at ingen av forklaringene benekter at styrker fra 
den skandinaviske halvøya deltok. I stor grad godtar man Ilkjærs forklaringer. Det forblir 
imidlertid et mer åpent spørsmål hvordan forklaringene forholder seg til det materialet som 
har ulikt opphav. Stort sett ser de ut til å komme fra deler av Norge og Vest-Sverige, men i 
tillegg er det bare en gylden armring som er godt kjent fra Øst-Sverige, fem ildstål av kon
tinental type og romerske mynter kjent fra både Sverige, det baltiske området, Nord-Tysk
land og Polen (Stener og Berger 2002: 336). 

Videre refleksjoner 
«Kampsoneperspektivet>> tyder kanskje på at myrofringene fra periode Clb som omfatter 
dagens Danmark, Bornholm og Sverige, det vil si Sodermanland, speiler større militære 
operasjoner enn mer tilfeldige raid og plyndringstokter (Fabech 1996). Funnene fra Thors
bjerg og Vimose 3 anses å være restene av hærer fra områder mellom Weser og Oder. Jeg vil 
bare behandle denne meget interessante studien, som ser sørskandinaviske myroffer i et 
langtidsperspektiv i den grad den berører begynnelsen av 200-tallet. Det er faktisk slik at det 
eneste funnet som begrunner en dansk/svensk kampsone fra denne tiden er fra Aversta i 
Sodermanland, men samtidig finnes det tre store og viktige danske myrofringer, og det må 
bety at kampsonen bør være «dansk» eller spesielt «jysklfynsk». 

Generelt, og det er viktig å ha in mente, viser et kart base1i på funnene offerpraksis mer 
enn slagmarkene; slag lenger nord eller sør som en del av datidens krigstokt, vil man ikke 
kunne registrere hvis ikke det fantes tilsvarende riter. I studien som er sitert, blir diskusjo
nen om opphavet til hæren i Illerup A ilcke nevnt. Selv om det er mange gjenstander med 
romersk opphav i Vi mose 3, har ofringen her store likheter med Illerup A- hærens skandina
viske hovedpreg, noe jeg vil komme tilbake til. 

I et helhetlig perspektiv med et annet utgangspunkt er det viktig å ha i mente de velorga
niserte germanske raidene inn i romerriket til havs og tillands; som f.eks. chaukerne i de 
første hundreårene etter Kr. og frankerne og sakserne fra sent 200-tall som er kjent fra arke
ologiske og skriftlige kilder (Haywood 1999: 17ff; Alamannen- og Franken-catalogue). 
Fordi raid både fra sjøs og tillands er et velkjent germansk fenomen i de første hundreårene 
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for det nordligste kontinentet, er det fristende å sette disse begivenhetene inn i en skandina
visk sammenheng (Ilkjær 1990: 339; Lund Hansen 2003: 89). 

Avsluttende betraktninger 
Jeg har ønsket å gi en tilsiktet forenklet fremstilling av ett av de antatte hjemstedene for angri
perne i det usedvanlig godt analyserte offeret fra Ille ru p A. I denne sammenheng er materiale 
fra romersk jernalder i Norge trulcket inn, men analysen vanskeliggjøres ved at det norske 
funnmaterialet fra 200-tallet står i kontrast til det rike materialet fra tidligste romertid på Øst
landet og rikdorrunen på Sørvestlandet fra yngste romertid og folkevandringstid. Med dette 
norsksentrerte perspektivet kan artikkelen potensielt gi mer ny innsikt i norske forhold enn 
for Sør-Skandinavia. Målet mitt har ikke vært å konkludere med hva som ledet til ofrene i 
Illerup A på tidlig 200-tall. Løselig kan man surr1mere opp enkelte punkter i artikkelen. 

For det første er det egentlig ilcke relevant hvorvidt «norske» styrker deltok i angrep på 
Jylland eller ble angrepet. Det er langt mer interessant å ia.\tta at Illerupfunnene samstem
mer med andre funn som tyder på en avansert militær sfære i Norge. Ulike funn har betyd
ning; tunanlegg, naust, jernvinneanlegg og gravfunn. Den militære sfæren her virker like 
avansert som i Illerup, men i tillegg viser disse funnene samlet til videre samfunnsforhold. 
For bosetningshistorien er Forsandutgravningene sørøst for Stavanger verd å nevne. Under
søkelsene belegger sosial lagdeling lenge før hallen på 30 m x 9m bygges på 300-tallet 
(Løken 200lb). Det er høyst sannsynlig at mer solid bevis også vil komme for dagen fra de 
fruktbare områdene i Øst-Norge, Jæren og Midt-Norge langs Trondheimsfjorden. Det er 
fortsatt et åpent spørsmål når de første storgårder oppsto med egen eksakt arkitektur. 
I Norge finnes det fortsatt ikke noen arkeologiske bevis tidligere enn 400-tall på Borg 
(Stamsø Munch/Johansen/Roesdahl2003), men Forsand bekrefter at det fantes en hall i en 
landsby et hundreår tidligere og at det muligens er et hus med en slags «hall» fra 300 f.Kr. 
og framover. 

For det andre kan Sognefjorden med sine bånd til Illerups Cl b-periode gi innsikt i 
myrofringenes psykologi ved å belyse angripernes motiver. I vikingtid var flere angrep mot 
vest utført av folk fra et landområde som nå for første gang ble betegnet som Norge 
(Wamers 1985; 1998). Antakelsen om bølger av raid støttes av tidsplasseringen av plyn
dringsgodset som er funnet i graver fra bestemte områder, for eksempel rundt Sognefjorden 
i Vest-Norge. Illerup A synes å vitne om et angrep tidlig på 200-tallet. Et annet angrep fant 
sted l 0-20 år senere tolket ut fra ofringen ved Vi mose 3 som også peker mot den skandina
viske halvøya som stedet der de kom fra (Ilkjær l993:376ff). I et langtidsperspektiv kan 
man forestille seg flere bølger med angrep med deltagelse fra grupper fra Sognefjorden i 
romertid og vikingtid. Angripernes motiver kan ha vært de samme; higen etter berømmelse 
og rikdom (Tacitus: Germania, kap. 14-25). Enhetene kan ha blitt ledet av en små
konge/hærfører. Det er helt klmi at en slik spekulativ hypotese synes dårlig fundert, særlig 
fordi forbindelsen mellom Sognefjorden og Illerup kan avvises ut fra «eikeved-argumen
tet». På den andre siden styrkes antagelsen om angrep fra nord av kunnskapen om de velor
ganiserte germanske styrkene, som senere ble kalt frankere eller alamannere, som plyndret 
romersk territorium gjentatte ganger på 200-tallet. Dette ser vi i skattefunnene fra 233/234 
i Gallia og det berømte Neupotz-funnet som man har tolket som krigsbytte som endte i Rhi
nen omkring 275 e.Kr. (Franken- andAlamannen-catalogue; Kiinzll993). 
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For det tredje er det vanskelig å utdype hva som egentlig skjedde i området under angre
pet, La oss anta at det var Jylland, slik de fleste forklarer funnet. Hvorfor var deler av Jylland 
attraktivt for et felttog? Fortsatt mangler tegn på at det har vært et maktsenter slik som man 
finner ved Gudme/Lundeborg på Fyn grunnlagt i periode Clb, og det er ingen gravfelt som 
på Hirnlingøje på Sjelland som hadde sitt klimaks i C lb (Lund Hansen 1987; 1995; Fonnes
bech-Sandberg 1991). Kan man virkelig anta at en mangel på rikt utstyrte begravelser på Jyl
land gjenspeiler en kraftrelatert «tomhet» i området i den aktuelle perioden? Finnes det uopp
dagete flatmarksgraver? Hva kjempet man om? Var det stammer som røk sammen i kamp om 
ære og krigsbytte eller ville man vinne land? Det er enkelte arkeologiske funn med militære 
implikasjoner for Jylland i romertid. Ett eksempel er de mange sjøsperringene og langvol
dene som Olderdiget, men sjøsperringene er tidligst laget i sen romertid og langvollene er 
ikke datert (Nørgård Jørgensen 2003). Det er bare et sted av militær karakter som faller nes
ten sammen i tid med Illerupfunnet. Utgravningene i landsbyen Priørsløkke ved munningen 
av Horsensfjord ca 25 km lenger sør for Illerup viste at en befestning med trepalisade ble reist 
sent på 100-tallet; uten tvil som en reaksjon på maritim trussel (Kaul1997). Så langt er det et 
åpent spørsmål hvorfor Jylland ble angrepet tidlig på 200-tallet. Det kreves sørskandinavisk 
arkeologiekspertise for å løse disse spørsmålene, og derfor vil ikke jeg forsøke å diskutere en 
oppdeling av Jylland i ulike enheter på midten av det første årtusen etter Kr. (Ringtved 1999) 
eller en samfunnsutvikling i et langtidsperspektiv (Hedeager 1992a; Fabech 1996; Nasman 
2006) i denne artikkelen. Ett forslag er at de nesten 50 sør-skandinaviske ofrene fra sen 
romer- og tidlig folkevandringstid er uttrykk for harde kamper om ressurser, kontroll over 
ulike områder samt viktige handelsveier (Nasman 2006: 218). 

For det fjerde sannsynliggjorde en detaljert analyse over de flotteste skjoldene som ble 
funnet i Illerup at de kom fra samme verksted (Carnap-Bornheim og Ilkjær 1996: 443). 
Dette gjelder trolig også for de mange ensartede lansene av Vennolum-type (Ibid: 385). Fan
tes det en øverstkommanderende som rådet over et sentralverksted, og hvor kom han i så fall 
fra? Den eneste skandinaviske våpengraven som kanskje gjenspeiler en slik posisjon, er den 
fra Avaldsnes i Sørvest-Norge. På grunn av tidsplasseringen passer den derimot ikke når det 
gjelder tolkningen av Illerupfunnet. Gravfeltet på Hirnlingøje kan like gjerne peke hen mot 
en «kortvarig sentralisering» med spesialiserte verksteder men tolkningene av dette grav
feltet er meget omstridt (Nasman 2002: 355f.). I lys av alle aspektene ved Ilkjærs hoved
hypotese kunne dette verkstedet like gjerne ha ligget på den skandinaviske halvøya som 
lenger sør. 

For det femte og siste er runeinnskriftene på noen av gjenstandene en annen kilde som 
kan bidra til tolkningen av myrfunnene. Arkeologiske forhold tyder på at både Illerup- og 
Vim ose 3 funnene kommer fra den skandinaviske halvøya, men en mye tettere forbindelse 
etableres ved de identiske inskripsjonene på lansene av Vennolum-typen fra begge funnste
dene (Stoklund 1995: 334f.). Noen forskere har foreslått at noen inskripsjoner på Vimose 3 
er av østgermansk opprinnelse, mens man har foreslått en vestgermansk opprinnelse for en 
annen av Illerup-inskripsjonene (Krause/Jankuhn 1966, nr. 23-24; Antonsen 1987: 23f.). 
Alle forsøkene på å forbinde denne tidens inskripsjoner med ulike grener av tidlig germansk 
språk, ble sett på med stor skepsis på 1990-tallet (Stoklund 1995: 344-346). Jeg kan dess
verre ikke bringe inn noe nytt i denne artikkelen, men det ville vært meget ønskelig å få en 
arkeologisk-runologisk diskusjon som kunne kaste lys over inskripsjonene for å se om det 
kunne gi sikrere holdepunkter for opphavet til angriperne. Hvis man fant at det var øst- eller 
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vestgermanske inskripsjoner på gjenstandene fra Illerup/Vimose 3, ville det indikere hvor 
angriperne kom fra og det ville kaste nytt lys over flere av funnene fra Illerup. 

I denne sammenhengen fortjener halsringen av gull en særlig oppmerksomhet siden slike 
gjenstander ikke bare er kjent i Øst-Sverige, men også fra Polen slik som romerske mynter 
(Carnap-Bomheim og Ilkjær 1996: 351 ff; Ste uer og Berger: 331 ). Kunne denne ringen 
sammen med de kontinentale ildstålene og myntene, tyde på at et mindre følge kom fra 
Polen? Kan man kanskje se en hær som hovedsakelig besto av nordboere og med et innslag 
av personer fra kontinentet som dro ut i kamp fra den skandinaviske halvøya med skip? Eller 
vil en «fleretnisk» enhet i den romerske hæren kunne betraktes som mer sannsynlig på lik 
linje som den «kontinentale forklaringen»? 

Etterskrift 
Denne artikkelen har vært under arbeid lenge; det første utkastet skrev jeg før utstillingen <<Slaget. Ryger på 
hærferd>> på AmS. Ut fra katalogen med samme tittel (AmS 2008) hadde utstillingen i hovedsak fokus 
evalueringen av sørvestnorsk arkeologi sett på bakgrunn av Ilkjærs hovedhypotese. 

Stylegar (2008) har skrevet en artikkel om våpeugraver fra romertid på Østlandet. Denne dekker dette 
temaet langt grundigere enn skissen jeg har gitt i denne artikkelen. 

Takk til 
Lars Foged Thomsen (Århus) for grafisk tilrettelegging, Heidi Mjelva Breivik (Trondheim) for oversettelse 
av en tidlig versjon av manuset, Jørgen Ilkjær (Århus) og Bjørn Myhre (Stavanger) for kommentarer og 
endringsforslag til den tidiigere versjonen, redaksjonen i Viking for kommentarer og gjentatte oversettelser 
og til slutt Sigurd Aase (Haugesund) for økonomisk støtte. 

Summary 
Did Norse men attack Jutland shortly after 200 AD? Interpretati.ons of the Danish 
bog offering site Hlerup A. 
Danish bog offering sites excavated since the middle of the 19th century up to present da y 
are an archaeological category of their own. Today, there seems to be some agreement that 
the many finds with a military character mainly dating from the 2nd to the 5111 century AD do 
reflect very few depositions in sacred lakes. The voluminous Illerup investigations dose to 
Aarhus were particularly influential for scholarly reflections in the past decades. So far, it is 
the only site that was not on! y excavated with modem techniques but also published in full
scale (some more publications are still on their way) and thoroughly investigated with nat
ural-scientific analysis. 

The Illerup excavator, J. Ilkjær, is for example well-known for his attempts to reconstruct 
the areas the attackers came from, in particular for Illerup A offering dating to the earl y yct 
century AD. It is his argument that the invading forces came from the Scandinavian Penin
sula, or more precise: parts of western Sweden and Norway. This way of thinking is based 
on solid natural-scientific analysis of raw materials (antlers used for combs and chapes; 
wood species used for shields etc.) and archaeological considerations, such as construc
tional and decorative detaiis of combs and lances. 

At the moment, man y publications of southern Scandinavian bog offering sites are under 
preparation within an Aarhus-based project and for the first time the entire material will be 
published. The present article will remain unaffected, however, since it chooses a different 
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angle. It addresses Norway as one of the supposed homesteads ofthe attackers from Illerup 
A. So far, Norwegian Roman period archaeology is particulary rich in the east of the coun
try in the early period, and southwestem Norway in the later Roman period and Migration 
period. In contrast, parts of the 3rct century (i.e. period Cl) seem less impressive at first 
glance, and that was precisely the era with the main bog offering in Illerup A. 

The article approaches Norway region by region in an attempt to consider chosen archae
ological finds and monuments in the light of the Illerup referential framework. As is demon
strated, different source materials - swords of Roman origin in the East and West, large 
boathouses and court sites in the Southwest - could be taken as reflections of a rnilitary 
sphere of the 3rct century in terms of retinues. In addition, a voluminous iron extraction in the 
Middle and the Bø-grave in the very north are worth mentioning for that period of time. 
Concluding, the 3rct century AD yields evidence for surprisingly advanced societies in parts 
of present da y Norway- whether they were connected to Illerup A scenario or not. 

The alternative interpretations of the Illerup A offering mostly accept the idea of a battle 
el ose to the offering si te, but variation as to the «spatial aspect». Sub theories of the main 
interpretation in J. Ilkjærs terms (hypothesis l) have stressed the possibility that attackers 
and defenders came from different areas and that the booty was offered at sanctuaries of dif
ferent domestic tribes (sub theory 1), that Sealand (indicated by the outstanding grave-field 
at Himlingøje) did command the attackers from the Scandinavian peninsula (sub theory 2) 
or that the attackers came from Sweden (sub theory 3). Two more explanations are hypothe
ses in their own rights, just as Ilkjærs, and according to them, Norse mercenaries within the 
Roman arm y fought a battle on Jutland on their way back to their homesteads (theory 2) or 
the attackers did in fact come from Jutland, won a battle on the Scandinavian peninsula and 
brought the booty home to have a Roman style triumph ceremony at a sacred lake (theory 
3). All of the abovementioned explanations do relate to written sources of the Roman world. 
There is no doubt that those sources are problematic inasmuch they do not explicitly refer to 
Scandinavian affairs and neither are the y contemporary to the events in Scandinavia (at l east 
in some cases). However, bog site archaeology alone would almost come to the same kind 
of conclusions just based on circumstantial excavation evidence. 

There is a well-known period ofNorse raiding: the Viking Age. In fact, it is easy to envis
age by means of written sources and booty of Anglo-Irish provenance mainly found in West
em Norwegian graves. In contrast, the events of the early 3rct century AD seem much more 
complicated to reconstruct, given the paucity of written evidence. One of the keys for under
standing what happened before the Illerup A offering took place might be the fact that the 
defeated army seems to have consisted of groups of different provenance, that is a strong 
Scandinavian element (pointing towards the peninsula) but also a southem Swedish and 
continental supplement (shown by few finds and, perhaps, some runic inscriptions). Ajoint 
service in the Roman army (hypothesis 2) would be the easiest geographical proposal in 
order to unite these contradictory elements but besides that one cannot rule an arm y with a 
point of departure along shores of the western Scandinavian peninsula, including some con
tinental warriors for reasons still to be explained (hypothesis l). The triumph thesis (hypoth
esis 3) may be considered as being the least probable, since it is based on two rather specu
lative prernises: the adoption of the Roman triumph ceremony into the Germanic world and 
the transport of 15.000 objects (in factmany more) from the battleground in the North to the 
sacred lake at Illerup in the territory of the victorious attackers. 
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Marit 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Fugl eller fisk? 
En liten fugleformet spenne fra merovingertid 

I 2007 ble det funnet en spenne på Bygdøy kongsgård som ble levert inn til Kulturhistorisk 
museum. Spennen er støpt i kobberlegering og har inngravert dekor. Den framstår nærmest 
som en sammenblanding av en fugl og en fisk sett ovenifra. Den er liten og smal, kun 4,9 cm 
lang og 0,8 cm bred, og har en markert rygglinje og en «stjert» som ender i to fliker. Øyne, 
nebb og hals er markert på hodet, og det er risset inn vinkelstilte tvers gående linjer som er 
ordnet i fem grupper med mellomrom mot ryggens midtlinje. (Fig. 1). Den delte «stjerten» 
kan minne om en halefinne, men fordi eksemplaret samtidig har en markering av nebb, er 
det vanskelig å avgjøre om de tversgående linjene forestiller fjærdrakt eller fiskemønster. 
Funnet må regnes blant de tidligste av de såkalte fuglef'ormete spennene fra merovingertid. 

Spennene forestiller en fugl med vingene samlet sett ovenfra og omtales som regel som 
jitglefibler i dansk og svensk sammenheng. Utformingen kan imidlertid variere fra eksemplar 
til eksemplar, og i enkelte tilfeller kan det i likhet med spennen fra Bygdøy, være vanskelig å se 
om det dreier seg om en fugl eller en fisk. Dette gjelder spesielt de tidligste spennene. I enkelte 
tilfeller blir de skilt ut som en egen gruppe under betegnelsenfiskeformete spenner (Stri:imberg 
1961: 118; Branca 1999: 165ff). Mogens Ørsnes (1966: lO l ff) har utarbeidet en klassifisering av 
sørskandinaviske fuglefibler. (Fig. 2). Han grupperer fibler med «fugle- eller fiskelignende 
omrids [ ... ]»der«[ ... ] ornamentikken er indskrænket til skråskravering» som en egen under
type: type Dl (Ibid: lOlf). Eksemplaret fra Bygdøy hører til i denne «hybride» gruppen. 

Fugleformete spenner: Utbredelse, utforming og datering 
De fugleformete spennene har ingen spesielt stor utbredelse i Norge, men finnes hovedsa
kelig i Danmark og Sør-Sverige, hvor de konsentrerer seg særlig til Skåne, Bornholm, Nord
Jylland og O land. Det finnes også enkelte mer spredte funn av typen fra midtre deler av Sve
rige og Norge, samt Tyskland (Stromberg 1961: 119; Branca 1999: 163f). Inkludert funnet 
fra Bygdøy er antall fuglefibler fra Norge steget til totalt ti spenner. Utbredelsen her konsen
trerer seg til Østlandet med to funn fra Oslo/ Akershus, tre fra Hedmark og to fra Vestfold. 
Ellers kommer ett funn hver fra Rogaland, Vest-Agder og Nord-Trøndelag. (Se oversikt 
over de norske funnene bakerst i artikkelen.) 

I følge Ørsnes (1966: l 05) må de norske og midtsvenske spennene være importert fra 
Skåne eller Danmark, hvor man mener produksjon av denne typen spenner har foregått 
(Petersen 1991 :53ff). De fugle- eller fiskefiblene som ligner mest på spennen fra Bygdøy, 
finnes hovedsakelig utbredt i den nordvestre delen av Skåne (Ørsnes 1966: 210; Branca 
1999: 167), og det norske funnet kan være importert derfra. 
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Dl D2 D2 

Fig. 2. Fugleformete spenner av type Dl -D5, etter Ørsnes 1966: fig.47-56. 

Kun tre av de norske fugleformete spennene stammer fra dokumenterte gravfunn. Dette er 
funnene fra grav 4 på Ferkingstad på Karmøy (Fig. 3) (Vinsrygg 1974:123), grav X på Sand
vik på Jøa (Fig. 4) (Marstrander 1978:19f) og haug 33 på By på Løten (Fig. 5) (Martens 
1969:73). I tillegg er en spenne fra Lunde på Lista (Fig. 6) oppgitt å komme fra en gravrøys, 
men vi kjenner ingen flere detaljer rundt funnet. En spenne er funnet i løsmasser under utgrav
ning av en boplass på Åker i Hedmark (Fig. 7) (Hernes i KHMs tilvekst), mens fire funn 
(inkludert Bygdøyfunnet) er gjort med metalldetektor og mangler derfor nærmere funnkon
tekst1 . Ett av disse funnene er imidlertid funnet rett i nærheten av en gravhaug, og har muli
gens inngått i en grav2. Den siste spennen, eksemplaret fra Nordheim i Vestfold, er et løsfunn. 

De fugleformete spennene inngår som eneste spenne type i alle de tre dokumenterte grav
funnene. Utover spennene finnes glassperler i alle gravene, og i ett tilfelle, graven fra By på 
Løten, forekommer det også et bronsearmbånd. Perlene domineres av blå og grønne farger 
og flerfargete perler, såkalte rnillefiori og/eller mosaikkperler. To av gravene er kremasjons
graver, mens den tredje er et helt spesielt gravminne: Den gravlagte kvinnen i grav X på 
Sandvik på Jøa er i likhet med flere andre gravlagte på dette feltet, plassert sittende «på huk» 
i en gravgrop. 

Spennen i denne graven er utstyrt med et hull ytterst på stjerten, noe som kan tyde på at 
den har vært brukt som et hengesmykke (Marstrander 1978: 15ff), eller at den har vært sydd 
på drakten. Det samme gjelder også spennen fra boplassen på Åker (Hernes 1989: llf), 
spennen fra Nordheim (Fig. 8) og muligens også eksemplaret fra Manvik i Vestfold (Fig. 9) 
og By-funnet. De to sistnevnte spennene er imidlertid svært slitte, og det er derfor vanske-

Fig. l . Fugle- og/eller fiskeformet spenne fra BygdØy kongsgård i Oslo. Foto: Kirsten Jensen 

Helgeland, KHM. 
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D3 D3 D4 D5 

lig å avgjøre dette med sikkerhet. Lignende gjennornhulninger gjenfinnes for øvrig på 
enkelte sørskandinaviske spenner, bl.a. fra Uppåkra (Branca 1999:172f) og Lindholm Høje 
på Jylland (Ramskou 1976: fig. 246). Spennen fra Nordheim har en lenke festet til spiralen 
på baksiden. Dette kan bety at det har hengt noe ned fra spennen, eller at denne fuglefiblen 
opprinnelig har vært brukt sammen med en annen spenne med en lenke hengende mellom 
de to spennene. 

På grunn av mange løsfunn, deriblant flere metalldetektorfunn, er det ofte vanskelig å 
datere de fugleforrnete spennene mer nøyaktig enn innenfor merovingertid. De norske 
fuglefiblene som kan dateres ut fra grav kontekst og/eller stilistiske trekk, tilhører imidlertid 
i likhet med hovedvekten av de daterbare sørskandinaviske funnene Ørsnes' (1966) fase 2 

Fig. 3. Fugleformet spenne 

fra Ferkingstad på Karmøy. 
Foto: Arkeologisk museum i 
Stavanger. 

Fig. 4. Fugleformet spenne 

fra Sandvik på løa. Foto: 
Vitenskapsmuseet, NTNU, 

Trondheim. 

Fig. 5. Fugleformet spenne 

fra By på Løten. Foto: KHM. 
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Fig. 6. Fugleformet spenne 
fra Lunde på Lista, etter 
Rygh 1885: fig. 264. 

Fig. 9. Fugleformet spenne 
fra Manvik i Vestfold. Foto: 
KHM. 
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Fig. 7. Fugleformet spenne 
fra Åker i Hedmark. Foto: 
KHM. 

Fig. JO. Fugleformet spenne 
fra Holter nedre i Akershus. 
Foto: Mårten Teigen, KHM. 

Fig. 8. Fugleformet spenne 
fra Nordheim i Vestfold. 
Foto: KHM. 

Fig. Il. Fugleformet spenne 
fra Åker i Hedmark. Foto: 
KHM. 



(Stromberg 1961:120; Ørsnes 1966:211; Martens 1969:73; Vinsrygg 1974:123; Marstran
der 1978:19f; Gudesen 1980:61; Branca 1999:168ff). Dette tilsvarer den midtre fasen av 
merovingertid (ca 650-725 e.Kr.). 

Den lille spennen fra Bygdøy faller imidlertid som nevnt inn under en liten gruppe funn 
som kan sidestilles med Ørsnes' fase l, den første fasen av merovingertid (ca 550/75-650 
e.Kr.) (Stromberg 1961:117; Ørsnes 1966:102; Branca 1999:165)3. Et så tidlig eksemplar 
er ikke funnet før i norsk sammenheng. 

En annen spenne, eksemplaret fra Lunde i Farsund, Vest-Agder (Fig. 6), skiller seg også 
ut fra hovedgruppen av de norske funnene fordi den er uomamentert med unntak av et par 
innrissete eller inngraverte bånd som markerer overgangen mellom halsen og hodet. Gutt
orm Gjessing (1934:130) hevder at denne spennen kan dateres til folkevandringstid, mens 
Ørsnes (1966:211) mener den hører til blant type D2-spennene som hovedsakelig dateres til 
merovingertidfase 2. I følge Marta Stromberg (1961:120) dreier dette funnet seg om en 
«overgangsform» som «verken er spesielt tidlig, eller særlig sen» (min oversettelse). 

De øvrige norske funnene framstår som mer «typiske» fugleformete spenner og kan til
skrives Ørsnes'(l966:102ff) type D3- D4 (Fig. 2) på bakgrunn av utforming og dekor. 

Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne samsvar mellom hans verbale definisjoner av 
typene og de figurene han illustrerer dem med. I tillegg er ingen av de norske spennene 
påfallende like Ørsnes' typeeksemplarer, mens de seg i mellom har en del fellestrekk. Spen
nene fra Ferkingstad og Sandvik har begge markerte «ribbein» langs ryggens ytterkanter 
nedenfor vingefestets store markerte rundinger. Lignende «ribbeinsdekor» finnes på enkelte 
skånske fuglefibler (Stromberg 1961:120, Taf. 60, fig. 8, 11 og 13). På Nordheim-spennen 
finnes også de store rundingene som markerer vingefestet, samt et liknende lite hode som på 
Ferkingstad-spennen (Sandvik-spennen har mistet hodet). Den har imidlertid ikke «rib
bein» som de to andre eksemplarene, men et avgrenset og tilnærmet rombisk felt midt på 
ryggen. 

Eksemplaret fra By på Løten i Hedmark tilhører i følge Ørsnes (1966:211) type D3, og 
jeg mener at de tre andre nevnte spennene også kan plasseres i denne gruppen. Denne typen 
karakteriseres ved en naturalistisk fugleform, ofte med markerte bein og føtter, og dekor 
som domineres av to sirkler på ryggens bredeste punkt (Ibid: 102). By-spennen har enkel 
båndfletningsomamentikk på ryggen. Dette gjenfinnes på eksemplaret fra Sandvik og spen
nen fra Holter nedre i Akershus. (Fig. l 0). På den siste spennen er imidlertid båndfletnings
dekoren flatedekkende i motsetning til de to andre spennene der den finnes i et avgrenset felt 
midt på ryggen. 

Den dominerende båndfletningsdekoren på spennen fra Holter nedre gjenfinnes i Ørs
nes' beskrivelse av type D2 (Ibid: 102). Gruppen omfatter imidlertid svært ulike eksempla
rer, bl.a. også fibler med enkle linjemønstre og spenner uten noe særlig dekor i det hele tatt 
(Fig. 2). Eksemplaret fra Holter har for øvrig også to små sirkler på ryggens bredeste punkt 
og utformete føtter, dvs. trekk som tilhører type D3. Spennen kan derfor regnes med til 
denne gruppen. 

Tre norske spenner har dekorert et ansikt på ryggen, noe som kjennetegner Ørsnes' type 
D4 (Ibid: 103). Dette gjelder de to spennene fra Åker i Hedmark og antakelig spennen fra 
Manvik i Vestfold. De to eksemplarene fra Åker er svært like, men det ene er forgylt og har 
mulige rester etter niello (Fig. 11), mens det andre er laget i ren kobberlegering/bronse uten 
noe spor etter forgylling4 . 
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Identiske fugleformete spenner forekommer i det hele tatt svært sjelden. Det er kun kjent 
to tilfeller av dette, og begge dreier seg om nord jyske funn: Tre spenner fra Bejsebakken er 
støpt i samme form, og det samme gjelder to fibler fra Oxholm (Petersen 1991 :55; Branca 
1999: 172). Spennen fra Manvik er svært slitt, og selve fuglehodet mangler, men den synes 
å ha et ansikt på ryggen som er av samme type som på de to andre norske D4-spennene. 
Ansiktet på de norske funnene kan sees både som et menneskeansikt sett forfra l en-face 
maske og samtidig som to dyrehoder sett i profil. Dette er et trekk som går igjen i flere 
ansiktsframstillinger i stil I fra folkevandringstid og stil II fra merovingertid (Kristoffersen 
1995; Hedeager 2004: 230f). En parallell til dette karakteristiske ansiktet finnes også på en 
fugleformet spenne fra Skåne (Stromberg 1961: 118, tafel60, fig. 7) og Bejsebakken på Jyl
land (Petersen 1991: fig. 5g-i). 

Det er imidlertid relativt sjeldent at man finner ansiktsframstillinger på fuglefiblene. To 
funn av denne undertypen fra Uppåkra i Skåne framstår som spesielt kostbare og forseg
gjorte: Den ene spennen er belagt med sølv, og begge har innlagte granater (Branca 
1999: 172). Det er vanskelig å avgjøre om dette også gjelder de norske D4-fiblene, fordi to 
av de norske eksemplarene mangler henholdsvis hode og den nedre halvdelen. Den ene 
spennehalvdelen fra Åker er imidlertid, som nevnt, forgylt og niello har muligens også vært 
brukt til å smykke overflaten. 

Opprinnelse, motiv og meningsinnhold 
Det er uenighet om hvor de fugleformete spennene stammer fra. De har blitt oppfattet som 
en særegen nordisk smykketype som først oppstår og tas i bruk i Sør-Skandinavia (Vedel 
1897: 92, fotnote l; Gjessing 1934: 129f), men også som inspirert av kontinentale, spesielt 
østprøyssiske (Åberg 1919: lOOf) og sørrussiske (Stjerna 1905: 14lf) smykketyper. Det er 
også blitt foreslått at provinsialromerske spenner kan ha fungert som en inspirasjonskilde 
for framstillingen av de senere skandinaviske spennene (Arwidsson 1942: 31; Stromberg 
1961: 117). Uavhengig av hvor spennetypen først er framstilt og/eller tatt i bruk, kan det 
være interessant å undersøke utbredelsen av fugle- og fiskemotivene i periodene forut for 
merovingertid i Skandinavia. Selv om et motiv opprinnelig er lånt fra for eksempel romersk 
kultur, vil ikke nødvendigvis det symbolske meningsinnholdet forbli det samme når det 
«omplantes» i en annen kulturell kontekst. Måten motivet opptrer på i skandinavisk 
sammenheng, vil derimot kunne fortelle oss noe om fuglefiblenes betydning i merovinger
tid. 

Fuglemotivet opptrer alt i yngre romertid i Skandinavia. Det finnes blant annet på våpenut
styr i form av munn blikk, doppsko og andre typer sverdslirebeslag, rem beslag til hesteseler 
og på fingerringer av gull, såkalte «ravne-» eller «onnehoderinger» (Petersen 2003: 2905). 

I folkevandringstid gjenfinnes fuglesymbolet blant annet gjennom smykkenåler, såkalte 
fuglenåler (Engevik 1995), enkelte fugleformete spenner (som regel av fugler sett i profil) 
og som dekorelement i form av fuglehoder på relieffspenner. Fuglehodene på relieffspen
nene ligner rovfugler med kt-ummet nebb (Magnus 1999: l63f, fig. l, 2002: fig. 2 og 3). Et 
lignende «rovfuglhode» finnes også som en utskåret hank til en treskål eller kopp i et våpen
depot fra Vimose på Jylland. Dette kan tyde på at motivet var mer utbredt i folkevandrings
tid enn det vi i dag kjenner til, fordi tregjenstander som regel ikke bevares for ettertiden. 
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Fugler finnes dessuten avbildet på folkevandringstidens gullbrakteater (Hedeager 1999; 
Wiker 2008). Også i merovingertid opptrer avbildninger av fugler i flere sammenhenger og 
i andre former enn fuglefiblene. Rovfugler med krumt nebb finnes bl.a. på beltespenner, 
beltebeslag, skjoldbeslag og på (press blikk til) hjelmer. Motivet forekommer også på andre 
smykketyper i form av fugleformete spenner av typen fugl sett i profil, som på engelsk 
betegnende nok kalles «bird-of-prey brooches» (Gjessing 1934: PL XXXII d), og som 
dekorelement på ryggknappspenner i form av rovfuglhoder (Ambrosiani 1983: 25f; Mag
nus 1999: 167). 

Fuglemotivet har altså en relativ stor utbredelse i Skandinavia. Det går tilbake til yngre 
romertid, men det blir spesielt populært i folkevandrings- og merovingertid (Magnus 2005: 
20). 

Fiskemotivet er derimot langt sjeldnere i Skandinavia i jernalderen, og det er vanskeligere å 
spore kontinuitet fra tidligere perioder til «fiskefiblene» dukker opp i begynnelsen av mero
vingertid. Det finnes avbildninger av fisker og sjødyr i form av delfinlignende figurer som 
dekorelementer på sølvblikkspenner fra overgangen mellom yngre romertid og folkevan
dringstid, og disse er antakelig inspirert av romerske forbilder (Kristoffersen 2000: 64f). På 
gullhornene fra Gallehus i Danmark fra folkevandringstid opptrer avbildninger av både fis
ker og fugler (Petersen 2003: 239, fig. 13), og det forekommer enkelte fiskeframstillinger i 
stil Il -ornamentikk fra merovingertid, for eksempel på en rektangulær spenne fra Arnes tad 
i Gloppen, Sogn og Fjordane (Helgen 1982: fig. 18) og på et våpenbeltebeslag fra Åker i 
Hedmark (Rolfsen 2000: 55). Ellers kan muligens såkalte «fiskestjertformete» anheng sees 
som et abstrakt fiskemotiv. Disse hengesmykkene kalles også noen ganger for «fluefor
mete» anheng (Waller 1996: 75), så det er usikkert om det virkelig dreier seg om fiskesym
bolikk. 

Også fiskemotivet finnes altså i tidsrommet fra yngre romertid til merovingertid, men det er 
langt mindre anvendt enn fuglemotivet. 

For å nærme seg den symbolske betydningen av fiske- og fuglemotivet i merovingertid, må 
man undersøke den kulturelle konteksten motivene opptrer i. Mens fiskesymbolet er mer 
sjeldent, finnes fuglefigurene i flere sammenhenger. Det er imidlertid særlig våpen og 
smykker dette motivet forbindes med; dette kan imidlertid skyldes bevaringsforholdene. 

Peter Vang Petersen (2003: 290) argumenterer for at fuglesymbolet ble tillagt beskyt
tende egenskaper siden det opptrer på våpenutstyr. Også flere av de smykkene fuglemotivet 
opptrer på, for eksempel brakteater og relieffspenner, blir betraktet som amuletter eller 
gjenstander med spesielle, overnaturlige krefter (Kristoffersen 1995; Magnus 1995: 39; 
Hedeager 1999: 9ff). Framstillingene på Gallehushornene dreier seg antakelig om mytiske 
forestillinger med figurer som framtrer som sammenblandinger av mennesker og dyr, og 
scenene kan trolig knyttes til bestemte myter (Petersen 2003: 239). Det er altså flere ting 
som tyder på at fugle- og fiskesymbolet kan settes i sammenheng med en førkristen forestil
lingsverden i Skandinavia i dette tidsrommet. 

Flere har argumentert for at jernalderens kosmologi er preget av et sjamanistisk troskom
pleks (Kristoffersen 1995; Hedeager 1999, 2004; Price 2002; Solli 2002). I sammenheng 
med de samfunnsendringene som skjer i slutten av yngre romertid og folkevandringstid da 
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et krigeraristokrati kommer til makten, blir spesielt krigerguden Odin en sentral skikkelse i 
kulten!kosmo!ogien (Nasman 1998: 274ff; Hedeager 1999: l2ff, 2005: 522f). På bakgrunn av 
dette settes fuglemotivet i folkevandringstid gjeme i sammenheng med en sjamanistisk 
Odinskult, der fugler kan symbolisere Odins hjelpeånder eller «fylgje», og som et av de 
dyrene Odin kan skape seg om til gjennom et «hamskifte» ved hjelp av «seid»/transe (Ambro
siani 1983: 26; Hedeager 1999: 230ff, 2004: 24lf; Magnus 2005: 11; Wiker 2008: 510ft). 

Fuglene er tolket både som ravner og ørner. Begge disse fugleartene forbindes med Odin. 
Denne guden har tilnavnet «den ørnehodete» (Magnus 1999: 167, 2005:10ff) og i norrøn 
mytologi fortelles det at han kan skifte ham både til en ørn og til ravn (Ambrosiani 1983: 26; 
Petersen 1990a, l990b; Price 2002: 101; Hedeager 2004: 245). 

Fugleframstillingene på våpen settes bl.a. i sammenheng med ravner og ørner som er 
åtseldyr, og dødsfugl-symbolikk i norrøne kilder. Åtseldyrene var de som helt konkret 
brakte krigerens kropp over til dødsriket (Petersen 2003: 290), og fuglene forbindes med 
norrøne myter om Odin som henter falne krigere til Valhall (Magnus 1999: 167). Odins rav
ner Hugin og Munin (tanke og hukommelse) er velkjente i norrøn litteratur. De kan forstås 
som gudens hjelpeånder som han sender ut til de fire verdenshjørnene slik at de kan gi ham 
råd (Hedeager 1999: 231; Magnus 1999: 167). 

Det er foreslått at fuglefiblene forestiller nettopp ravner (Petersen l990a, 1991: 55, 2003: 
290; Branca 1999: 163), og at spennene i sørskandinavisk område, der det har vært vanlig å 
bære to fuglefibler, en ved hver skulder, spesifikt symboliserer Hugin og Munin (Petersen 
1990a, 1991: 55,2003: 290). 

Mer generelt har fugler en sentral plass i sjamanistiske troskomplekser hvor de ofte 
representerer sjelen som i transe, dvs. i en bestemt sinnstilstand, kan bevege seg mellom 
ulike verdener og mellom levende og døde: Dette skjer ved en slags sjelereise ved hjelp av 
hamskifte eller transformasjon (Hedeager 1999: 231, 2004: 235, 241). Fuglefiblene med et 
menneskeansikt på ryggen kan i lys av dette kanskje forestille den omskapte guden Odin 
som har kledd seg i fugleham6? Som et mer overført symbol, kan disse spennene forstås som 
en manifestering av en sjelereise oppnådd gjennom transe/seid eller som individer som er 
«fanget» i en liminal fase i transetilstand (Røstad 2008: 446): Kanskje uttrykker dette en tro 
om at spennene var i besittelse av de iboende kreftene til den personen eller guden som var 
fanget i fuglehammen eller i selve transformasjonsfasen mellom menneske og fugl. 

Den økende populariteten til fuglemotivet i folkevandringstid og den utbredte bruken av 
dette i merovingertid kan ha sammenheng med at Odinskulten «institusjonaliseres» i dette 
tidsrommet (Hedeager 1999: 14). Fisk er for øvrig også nevnt i norrøne kilder som en av de 
mange dyreskikkelsene Odin kunne skape seg om til i likhet med orm eller slange (Hede
ager 2004: 239; Magnus 2005: l l ff), og i følge sjamanistiske trosforestillinger kan fisker 
eller slanger vise vei til underverdenen for døde sjeler (Hedeager 1999: 231). 

Kanskje kan de «hybride» sammenblandingene av fiske- og fugletrekk som er karakte
ristisk for de tidligste fuglefiblene, henspille på hamskiftet til begge disse dyrene. Felles for 
disse dyreartene er at de behersker elementer, henholdsvis vann og luft, på en måte som ikke 
er mulig for mennesker. Ansiktet på fugleformete spenner av type D4 som utgjøres av to dyr 
(Fig. 7), kan muligens også forstås på samme måte ved at det er transformasjonen mellom 
menneske/sjamanen/guden på den ene siden og flere ulike dyrearter på den andre siden som 
er i fokus. 

l lO 



Det ser imidlertid ut til at det særlig er fugleforestillingene som vinner fram, mens fiskesym
bolikken ikke later til å bli spesielt populær. Kanskje skyldes dette at blir det fore
trukne symbolet for å uttrykke denne dimensjonen ved forestillingsverdenen. Dette motivet 
går igjen gjennom båndfletning av slangelignende dyr i sen stil I og i stil II, dvs. fra siste del 
av folkevandringstid og i merovingertid (Hedeager 1999: 5; Kristoffersen 2000: 62f). 

I denne sammenhengen er det interessant at den «slangelignende» båndfletningsdekoren 
finnes på flere av fuglefiblene, og at dette blir særlig vanlig på de seneste sørskandinaviske 
eksemplarene av fugleformete spenner mot slutten av merovingertid (Strdmberg 1961: 
l20f; Ørsnes 1966: l 04 ). I stil n -dekoren har dessuten «Slangene» ofte fuglelignende hoder 
(Ørsnes 1966:fig. 147, 177; Gudesen 1980: Pl27a, 29b ). Dette kan tyde på at hybriditeten til 
de tidlige fiskelignende fuglefiblene etter hvert blir ivaretatt gjennom en annen utforming, 
der slangen erstatter fiskesymbolet. 

En fremmed fugl 
Den lille spennen fra Bygdøy er en fremmed fugl på flere måter i norsk sammenheng. Den 
er den hittil eneste «fiskefibelen» fra Norge, og de nærmeste parallellene stammer fra Sør
Skandinavia. Den lille hybride spennen representerer også et fremmed symbolspråk for oss 
i dag med sin sammenblanding av fugle- og fisketrekk. Sett i en utvidet arkeologisk 
sammenheng, gir funnet innblikk i både kulturelle kontakter mellom nord og sør i Skandi
navia i merovingertid og i en førkristen forestillingsverden. 

Noter 
C.39063: Manvik, Vestfold, C.5064l: Åker. Hedmark, C.56186: Bygdøy kongsgård, Oslo. C.56532/4: Holter 
nedre, Akershus. 
C.50641: Åker. Hedmark. 
Jf. Ørsnes' (1966) type Dl. 

4 Ved siden av den ene spennen fra Åker har også By-spennen rester etter forgylling. De resterende norske funnene 
er av kobberlegering/bronse uten spor av forgylling. Spennen fra Holter nedre er imidlertid belagt med tinn. 
Denne typen fingerringer har tradisjonelt blitt kalt ormhoderinger. men Petersen (2003:290) argumenterer over
bevisende for at motivet på ringene er ravnehoder. Magnus (2005: 18. 20) omtaler også motivet som ravnehoder. 

6 Muligens gjelder dette også fugleformete spenner av typen sett i profil som er framstilt som rovfugler og ofte 
har et lignende mannsansikt og/eller et innlagt «Øye» av granat eller rødt glass på ryggen: Kanskje dette fore
stiller Odins øye'' 

Norske funn av fugleformete spenner l fuglefibler: 
C8292: Lunde, Farsund, Vest-Agder 
C9521: By, Løten, Hedmark 
C23175: Nordheim, Hedrum, Vestfold 
C39063/b: Manvik, Vestfold 
C50641: Åker, Hamar, Hedmark 
C53469/l: Åker, Hamar, Hedmark 
C56186: Bygdøy kongsgård, Oslo 
C56532/4: Holter nedre, Nes, Akershus 
S4260: Ferkingstad, Karmøy, Rogaland 
Tl8649a: Sandvik, Jøa, Nord-Trøndelag 
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Summary 
Fish or fowl: A bird hrooch from the Merovingian period 
In 2007 a copper alloy brooch was found at the Bygdøy kongsgård in Oslo. The brooch was 
small and shaped like a combination of a bird and a fish viewed from above. It belongs to a 
sub group of a series of South Scandinavian bird brooches from the Merovingian period 
which is sometimes called "fish brooches». This sub group is dated to the very beginning of 
the Merovingian period, c. 550/75-650 AD, while the main body of (more typical) bird 
brooches belongs to the second phase, i.e. middle part of the Merovingian period, c. 650-
725 AD. The Bygdøy find is the first bird brooch that contains both fish and bird character
istics to appear in a Norwegian context, and its origin can probab!y be traced to Scandia in 
Sweden. 

Although both the bird and the fish motifcan be traced back through the preceding peri
ods in Scandinavia, the former is much more common than the latter, and the frequent use 
of the bird symbol in these centuries is usually seen in connection with the foundation of a 
shamanistic cult of the god Woden!Odin. Odin is described as "the eagle headed» in written 
sources because he sometimes transforms himself in to an eagle. He also has two rav ens as 
"hel pers» that are able to bring him news from "the other worlds». In this con text the image 
of the bird may symbolize the voyage to the other world that Odin or the shaman can achieve 
through a transformation in which he or she takes on the shape of a bird and trans gres ses the 
boundary between the !i ving and the dead. However, also the fish motif can be understood 
in this con text, because the fish like the snake in a shamanistic cosmology is a symbol of the 
voyage to the "underworld». Moreover, both the fish and the snake are mentioned among 
the different animals that Odin is known to change himself into. Y et, the snake is a much 
more common symbol than the fish in the Scandinavian Merovingian period and the image 
of the snake appears among others on bird brooches in the form of interlaced snake like rib
bons. It can therefore be argued that the snake gradually replaces the fish and is constituted 
as an Odin-related symbol in the Merovingian period, and that the combination or merging 
of the different Odin-related animals, i.e. birds, fishes and snakes, in ane and the same shape 
symbolizes the powerful abilities of transformation that this god possesses. 
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Magne Samdal 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

En båtbyggers grav på Gulli 

Det er hittil ikke påvist graver fra jernalderen med komplette verktøysett brukt til båtbyg
ging i Skandinavia (Vadstrup 1997:51). Dette står i skarp kontrast til alle båtgravene som er 
funnet, og den udiskutabelt viktige rollen båten må ha hatt innen transport og næring. Dette 
er spesielt synlig i Norge med lang kyst og funn av opp mot 170 båtgraver fra yngre jern
alder (Samdal2007:89). Det er funnet verktøy som kan være brukt til produksjon eller repa
rasjon av båt i flere graver i Norge, men dette materialet er ikke konkretisert og systemati
sert. Det skyldes flere grunner. Et moment som er blitt trukket frem er at flere av disse 
verktøyene er universelle for arbeid med tre eller metall, slik at en mer detaljert funksjons
beskrivelse av verktøysettet ikke er mulig (Christensen 1982:329). Det er også et poeng at 
noen yngre jernalders graver inneholder så mye ulikt verktøy, at de gravlagte kan ha beher
sket flere yrker. Likevel kan det være relevant å spørre seg om ikke slike funnforhold sier 
mer om gravritualet enn om avdødes relasjon til verktøy og faglig dyktighet. 

En faggruppe som en mener er godt representert i gravfunnene, er smeden. Det er funnet 
verktøysett både for finsmed- og grovsmedarbeid, og en kan diskutere om slike funn kan til
sløre det reelle bildet i yngre jernalder. Smedverktøy på sin side er rimelig solide og lett 
erkjennbare funnkategorier, mens eventuelle spesialistverktøy i gravene kan være under
representert på grunn av materialvalg og ukjent funksjon. Dette må sees i tett relasjon til 
funnkonteksten knyttet til det enkelte gravfunnet. 

F1ere gravfunn med verktøy er innlevert til museene av grunneiere med varierende grad av 
funnopplysninger og kanskje et selektivt gjenstandsutvalg. Hva graven egentlig har inne
holdt og hvor dette er funnet, er mange ganger ganske usikkert. Er det urealistisk å spørre om 
flere smeder også var båtbyggere? Kan flere spesialistverktøy knyttet til båtbygging være 
underrepresentert på grunn av materialets beskaffenhet (bevaringsgrad, ukjent funksjon 
etc.)? Det er interessant å merke seg at det gammelnorske ordet smidr står for både smed og 
snekker (Blindheim 1963:36). Det å bygge båter inkluderer arbeid både med jern og treverk. 

På gravfeltet på Gulli i Vestfold (Gjerpe 2005) ble det funnet en grav med en hel del verktøy 
som kan ha blitt brukt til båtbygging (Samdal2005: 118). Gravfeltet ble undersøkt av Kul
turhistorisk museum (KHM) i 2003 og 2004, og det ble totalt funnet 20 graver fra vikingtid 
på stedet; 8 av dem var båtgraver. Det er en av disse, Gulli V, som er utgangspunktet for 
denne artikkelen. (Fig.1). 

Graven hadde i tillegg til annet rikt gravutstyr, et verktøyskrin som inneholdt flere verk
tøy som kan knyttes til arbeid i tre og metall. F1ere verktøy var spesielle, og de kan antyde 
at det var verktøy kisten til en båtbygger som ble funnet i graven. 
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Fig. l. Plassering av båtgraven Gulli V på gravfeltet, innhold og plassering i graven 
(nr. henviser til undernummer i funnkatalogen) , fremrensing av sverd og verktøykonsen
trasjonen. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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Jeg vil presentere funnmateriale i graven generelt og verktøyfunnene spesielt. Deretter 
vil jeg gi en kort oversikt over potensielle båtbyggerverktøy fra yngre jernalder med refe
ranse til flere kilder som i større eller mindre grad kan belyse emnet. Samtidig vil jeg 
sammenligne funnmaterialet fra Gulli V opp mot denne oversikten for å forsøke å etterprøve 
tolkningen av gjenstandsmaterialet. Det er også naturlig å ta opp spørsmålet om hvilken 
rolle en båtbygger har hatt i jernaldersamfunnet. Var det et eget yrke eller bare en tilleggs
næring for bonden? Behersket alle å bygge en båt? Var det spesialister som bygget dem, 
mens reparasjoner og annet forefallende ble utført av eieren? 

Båtgrav Gum V (C53660/l-451) 
Graven lå i en 6 m lang og 1,7 m bred spissoval nedskjæring med største dybde på 0,55 m. 
Graven var orientert NNØ-SSV og lokalisert sentralt i søndre del av gravfeltet. Nedskjæ
ringen var markert av en tilnærmet sirkulær 2,4 meter bred fotgrøft med åpninger mot nord 
og sør. Inn mot nedskjæringen var fotgrøfta ca 5 mi diameter. Båten som har vært brukt som 
gravkiste, stakk derfor ut av åpningene i fotgrøfta i nord og sør (Gjerpe 2005: 60ff). Det var 
bare båtsaum og mineralisert treverk tilbake av båten, men ved hjelp av detaljert dokumen
tasjon av 194 båtnagler og 190 båtspiker, kunne en utarbeide en foreløpig rekonstruksjon av 
båten på tegnebrettet (Samdal2005:126). Båtsaumen viste at båten burde ha vært ca 5,4 x 
l ,20 x 0,40 m, og ut fra nagleplanen kunne en skille ut mange detaljer. Den hadde hatt spun
ningsstevn med oppsamlingsbord, to hovedrom og tre bordanger på hver side, og det var 
også spor etter til dels store reparasjoner på båten (Samdal2005: 114ft). 

Ut fra funnene og fragmenterte bein burde liket ha ligget med hodet mot nord. Fra mid
ten av båten og mot nordre fant vi sverd, øks, celt, jemkjeie, sigd og kniv. I søndre ende av 
båtgraven stod en redskapskiste. Skrinet var omkring 50 cm langt og halvparten så bredt, 
målt ut fra funnspredningen av redskapsinventaret. (Fig. l). Graven dateres ut fra gjen
standsmaterialet til ca 900 e.Kr. (Tabell l og 2). 

Båtbyggerverktøy 
Selv om det ikke er funnet graver med komplett verktøysett for båtbygging i Skandinavia, 
kan flere andre kilder kaste lys over hvilke verktøy som har vært i bruk i denne prosessen. 
En kilde er verktøyspor (huggspor) på norske og danske vikingsskipsfunn. De forteller en 
god del om bruken av verktøy ved bearbeidingen av treverk og klinknagling (Vadstrup 
1997; Fredriksen 1978: 22). En annen kilde er ikonografiske kilder som Bayeuxteppet; et 
brodert veggteppe fra l 070-80 fra Normandie, samt engelske bokillustrasjoner fra l 000-tal
let e.Kr. Det finnes skriftlige kilder (saga og lovtekster) som berører temaet (Christensen 
1982: 329ft), og flere verktøydepot fra jernalder er funnet i Skandinavia (Lund 2006). Mest 
kjent er «Mastermyrkisten»; en hel verktøykiste fra vikingtid pløyd opp av en myr på Got
land i 1936. Innholdet er et viktig referansemateriale ved undersøkelse av potensielt verk
tøy til båtbygging (Arwidsson og Berg I 999). Sist men ikke minst har vi et rikt komparativt 
etnologisk materiale spesielt fra Norge, hvor båtbyggertradisjonene har stått sterkt opp til i 
dag. Dette gir viktig informasjon om verktøybruken (Christensen 1982: 327,331; Vadstrup 
1997: 56). På grunnlag av dette materialet vil jeg grovt skissere hva som sannsynligvis har 
vært brukt ved konstruksjon av båt i yngre jernalder. 
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Redskaper til bearbeiding av treverk 
Øks 
Etnografiske paralleller, huggespor på bevart skips- og båtmateriale samt ikonografisk 
materiale viser at øksa var et av primærverktøyene i båtbygging og trearbeid generelt i 
vikingtid. Øksa er også vanlig i gravfunn og også godt representert i verktøy depotene fra 
denne tiden i Skandinavia (Christensen 1982: 331; Vadstrup 1997: 49 ff, Lund 2006). 
Samtidig er det viktig å erkjenne at øksa har vært et universa!redskap, og at det kan være 
vanskelig å knytte bruken til et spesifikt arbeid som båtbygging. Et annet problem er 
hvordan en skal skille mellom våpenøks og redskapsøks i funnmaterialet. Kan vi klare å 
skille mellom de to typene? En teori er at høy vekt per cm eggbredde, peker mot 
verktøyøkser (Fredriksen 1978: 29ff). En annen teori tar utgangspunkt i den totale vekten 
på øksehodet. Fordi våpenøkser fortrinnsvis blir brukt med en hånd, bør øksehodet være 
forholdsvis lett (mellom 300-500 g), mens de langskaftete verktøyøksene som ble 
holdt med begge hendene, bør ha god vekt i øksehodet (mellom 500-800 g) (Vadstrup 
1997:57). 

Det er ikke funnet spor etter bruk av sag i båtproduksjon i vikingtid, selv om redskapet 
har vært brukt til andre formål. Sagblad er funnet både i graver og verktøydepot, så tekno
logien har vært kjent (Petersen 1951: 240; Vadstrup 1997: 57). Forklaringen på fravær av sag 
til båtbygging kan forklares med at en helt bevisst har benyttet smidige og formgrodde 
emner som konsekvent følger treets fiberretning samt radiær kløving av tømmeret. En slik 
behandling som består av utkløvning og uthugging av treet, krever bruk av øks. Bruk av sag 
vil ikke harmonere med denne teknologien fordi sagen ikke følger treets fibre, og plank og 
spant som sages ut, vil enten bli for kraftige eller brekke (Vadstrup I 997: 57). 

Huggespor på fragmenter av skip og båter fra vikingtid, ikonografiske og skriftlige kilder 
samt etnografisk materiale gjør det mulig å skille ut tre forskjellige øksetyper i arbeidet med 
båt/skip (Christensen 1982: 327ff; Vadstrup 1997: 49ff). 

Rettøksa er en tung smalegget øks til å felle og grovhogge tømmeret (norrønt: fællaøx)o 
Øksa er langskaftet og er alminnelig slipt med et lett buttet skjær og eggvinkel. En smal
egget øks kjennetegnes av at bladet er nær symmetrisk om bredsidens midtakse (Fredriksen 
1978: 30). Øksetypen er avbildet på Bayeuxteppet og funnet i verktøydepot og gravfunn 
(Ibid: 33; Vadstrup 1994: 113; 1997: 59). 

Breiøksa er den andre typen. Den har brei egg for plan!glatthugging av bord og tømmer 
(norrønt: telgjaøx, SV: bilyxa, NO: bile eller breiøks). Når man telgjar, glatthogger eller 
bearbeider en bord eller tømmer. Denne typen forekommer i mange utgaver i materialet, og 
ut fra funnfordeling i graver og huggspor på skip ser det ut til å ha bli brukt en type breiøks 
i dansk område og en annen type i norsk og svensk område. Den danske er en type breiøks 
(breibile), som er ensidig slipt med bredt og plant skjær med spiss eggvinkel (Vadstrup 
1994: 114)0 Den norsk/svenske er mindre bredbladet, har plane sider og er slipt på begge 
sider. Den dominerende breiøksa i norske og svenske gravfunn er skjeggøksa. Slike fore
kommer også i verktøy depot. Den kjennetegnes ved at «nedre profillinje på bladets bredside 
er trukket ned til et rett parti, et skjegg» (Fredriksen 1978: 30; Vadstrup 1997: 60). 

Tverrøksa, den tredje typen, har smal egg for glatthugging, uthuling og detaljarbeid (NO: 
skarøks, teksle. Skar= hogging av skaring/fintilpasning). Den har et lett krummet skjær og 
huggebane (Vadstrup 1997: 49, 63). Denne egner seg til fintilpasning av nesten alle båtdeler 
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(Ibid: 116). Tverrøksa er vanlig i norske gravfunn, forekommer i verktøydepot og bruken 
kan sees i det ikonografiske og etnografiske materialet. 

Kniv 
er også et primærverktøy ved trearbeid. Den er brukt til utskjæring, dekor, detaljarbeid, pus
sing av overflate, snitting av trenagler, generelle justeringer og har vært uunnværlig ved 
bygging av båt (Christensen 1982: 329,334; Vadstrup 1997: 65). Ulike knivtyper er godt 
representert i jernaldermaterialet. Kniven har vært et typisk universalredskap med mange 
bruksområder (Petersen 1951: 188 ff; Fredriksen 1978: 110, 170). 

Skave-verktøy 
er et redskap som brukes til overflatebehandling av treverk. Verktøyet skraper vekk fine 
spon og glatter overflaten. Det består av et båndformet blad med en egg festet til et skaft 
med to tanger (Fredriksen 1978: 131,164). Spor på bevart tremateriale fra vikingtid og funn 
fra graver viser at en har brukt to typer skave-verktøy (Vadstrup 1994: 104). 

Et skave-verktøy med krumt blad kalles skavl. Den brukes til uthuling og pussing av 
krumme flater. Et lignende verktøy med rett blad kalles skjøve. Den lager et bredt tetthakket 
spor til pussing og justering av flater fordi den skaver tynne fliser av emnet med en trek
kende bevegelse. Her blir det skarpslepne bladet skråstilt i forhold til treet slik at en kan 
høvle av større eller mindre spon (Vadstrup 1997: 63). Skave-verktøy fra gravfunn mangler 
tredelene, men begge typene har vært brukt frem til vår tid, og kan rekonstrueres med stor 
sikkerhet (Fredriksen 1978: 159; Vadstrup 1994: 117). 

Båtastrek 
består av et blad hvor eggen er formet slik at den kan skrape en profil i emnet (Fredriksen 
1978: 178). I motsetning til høvelen fungerer båtastreken som et loddrett høvelblad, og den 
skrapes over treflaten for å fjerne materialet. Da en kan ha bruk for å trekke båtastreken 
begge veier alt etter årringene i treverket, er denne ofte konstruert symmetrisk med en styre
tapp i midten (Vadstrup 1997: 64). Det er funnet mange spor etter bruk av båtastrek på båt
og skipsmateriale fra yngre jernalder i Skandinavia, i form av skrapte pynteprofiler på bord
kanter, spant, tofter og kne (Petersen 1951: 226;Christensen 1982: 331; Vadstrup 1997: 64 ). 
Bruken av båtastrek kan være brodert på Bayeuxteppet (Vadstrup 1997, fig. 3-5). 

Det er funnet to typer båtastreker i norske vikingtids graver. Den ene har blad og skaft
tange smidd i ett (helsmidd båtastrek). (Fig. 2 og 3). På den andre er blad og skafttange 
smidd hver for seg (todelt båtastrek) (Shetelig 1912, fig. 461). Redskapet er også kalt pro
filskraper eller !istjern og brukes fortsatt i båtbygging i dag (Christensen 1982: 331). Jan 
Petersen (1951:226) anser dette som et sikkert båtbyggerverktøy. 

Bor og syl 
Når en skal slå nagler gjennom bordgang eller andre treemner, må hullene lages på forhånd. 
Ved skjæring i tre må redskapen kutte de langsgående fibrene i veden, ellers kan emnet 
sprekke. Det enkleste redskapet en kan bruke til hulltaking er en syl. Syl til bearbeiding av 
tre har oftest et kvadratisk tverrsnitt fordi de må ha minst en egg eller kant på spissen for å 
kutte de langsgående fibrene i treverket. Er emnet tykt, kan man varme opp sylspissen og 
nærmest brenne seg gjennom treet (Petersen 1951: 232; Fredriksen 1978:198). 
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Fig. 2. Foto av verktøy funnet i Gull i V. Øverst båtastrek ( 14 ), smie tang (l O), hammer (Il), 
Stemjern ( 12), syl(l5) og fal (16). Midt venstre: Øks (2) og sigd (3), Midt høyre: Celt (6) og 
kniv (12). Nederst: Kniv (5). Foto: Ellen C. Holte, KHM. 
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Fig. 3. Tegninger av funn fra Gulli V. Øverst: Celt (6) og hammer (l midten: Båtastrek 
( 14). Nederst: ( 10). Målestokk l :3. Tegninger: Håkon Eketuft Rygh. 

Trenger en et større hull fordi materialet er tykkere, brukes et bor (NO: navar). Vribor og 
spesielt skje bor er mest vanlige i norsk gravmateriale (Petersen 1951: 227). 

Skjeboret har et skjeformet blad i den ene enden av en stang som ender i en tange som ble 
festet i et tverrgående skaft (Fredriksen 1978: 205). Typen er mest vanlig i gravfunn fra Vest
fold og Sogn og Fjordane (Ibid: 207). Navar er vanlig å finne i verktøydepot, og på Bayeux
teppet ser vi det i bruk (Vadstrup 1997: 64, Lund 2006: 325). 
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Andre bortyper (driller) er også til stede i norsk gravmateriale. Det er funnet spor av det 
som kan være buedriller og pumpedriller, men i forhold til skje bor er antallet marginalt (Fre
driksen 1978: 200ff). 

Stemjern 
er en fellesbetegnelse for mange eggredskaper med et felles utseende. De har rett, skarp egg 
på et ofte langt, smalt blad som er festet til et rett håndtak, og når en slår et slag mot skaft
enden, fjernes overflødig tremateriale. De brukes til nedhakk og for å få til helt presise og 
skarpe kanter vinkelrett på bladet (Vadstrup 1994:119). Stemjern er kjent fra norske grav
funn fra yngre jernalder og verktøydepot i Skandinavia (Petersen 1951: 237; Fredriksen 
1978: 114, 143,172; Vadstrup 1997: 65). 

Verktøy for bearbeiding av jern til bruk i båt 
Hammer 
Klinking av båtens jernnagler utføres med en hammer. Den har ofte en skarp kantet ende og 
en avrundet ende, en såkalt klinkehammer. Den rettkantede flater ut naglen over roa og den 
avrundede glatter og runder naglen til slutt (Vadstrup 1994:119). Mange slag med en lett 
hammer gir best resultat ved klinking. En hammer velegnet til klinking bør veie mellom 
200-250 g og ha en litt buet bane og penn på tvers (Christensen pers.med.). En klinkhammer 
er betydelig lettere og slankere enn en smedhammer på grunn av krav til tilgjengelighet og 
funksjonalitet ved klinking av båt. 

Når en klinker naglen over roa, må man holde imot på motsatt side inn mot naglehodet. 
Som mothold kan en bruke et tungt hammerhode, tung stein eller lignende (Christensen 
1982: 331; Vadstrup 1997: 67). Klinkhammere er funnet i yngre jernaldergraver og verktøy
depot fra Skandinavia (Petersen 1951: 250; Fredriksen 1978:186; Christensen 1982: 328; 
Vadstrup 1994:119). 

Meisel/fil 
For å kutte naglestilken over klinkeplaten før en begynner å klinke, kan en bruke forskjellig 
verktøy. En kan lage kutt i stilken med fil eller meisel før den slåes av. Disse redskapene er 
funnet i skandinaviske verktøydepot og gravfunn fra yngre jernalder (Petersen 1951: 85, 
94 ff; Vadstrup 1997: 66). Komparativt etnologisk materiale viser også en annen metode for 
å kutte naglen. En kan slå enden av nagla ned over roa og siden kutte denne under klinkingen 
med en hammer med en skarp ende (Christensen 1982: 336). 

Verktøy til produksjon av jernnagle, roe og beslag 
Til dette har en benyttet generelle smedredskap som smedtang, en tung smedhammer og 
ambolt. Et spesialredskap til produksjon av båtsaum er saumlo eller naglejern som brukes 
til å lage hodet på nagle eller spiker. Saumlo er funnet i skandinaviske gravfunn og verktøy
depot fra yngre jernalder (Petersen 1951: 98; Vadstrup 1994: 106). 

VerktØy til måling, holding og merking 
Etnologiske paralleller viser at måleverktøy til båtbygging vanligvis er laget av tre, og det er 
sannsynlig at dette er årsaken til at dette ikke er funnet i graver fra yngre jernalder (Chris-
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ten sen 1982: 334 ). Dette gjelder også målesnorer, lodd, målepinner eller ulike maler (Vad
strup 1997: 69). Fra etnologiske paralleller kjenner en også til at det er brukt treklemmer for 
å holde båtbord på plass før klinking. Treklemmene kan være med eller uten låsemekanis
mer som tvinge eller kiler. Fordi de vanligvis er laget av tre, finnes de sjelden bevart i grav
materiale, men de er kjent fra middelalderfunn som har hatt andre bevaringsforhold. Funn 
av små klemmer av horn fra vikingtid viser at prinsippet har vært kjent (Christensen 1982: 
334; Vadstrup 1997: 67). For å lage merker i treverket kan en ha brukt syl eller kniv. 

Slipeverktøy 
For å skjerpe verktøy brukes bryne eller fil. Begge typene er vanlig fra yngre jernalders 
gravfunn og verktøydepot i Skandinavia, og de brukes fortsatt (Vadstrup 1997: 70). 

Båtbygger? 
Er det grunnlag ut fra gjennomgangen av verktøyet som en benytter til båtbygging å hevde 
at redskapene vi fant i grav V på Gulli har tilhørt en båtbygger, eller er det tilfeldigheter som 
har ført til at avdøde har fått med seg ei kiste med verktøy som er brukt til dagligdagse gjø
remål på gården? 

En ting er imidlertid udiskutabelt. Graven skiller seg ut fra de andre 19 gravene på Gulli 
fordi den inneholder verktøy i tillegg til «personlig utstyr» som våpen, jordbruksredskap, 
husgeråd, ridetøy og smykker. Det er også verd å poengtere at det ble funnet mange båtgra
ver på feltet ut over Gulli V, og at alle bar spor etter til dels store reparasjoner (Samdal 
2005:105ff). 

I forhold til øksematerialet vil jeg påstå at graven skiller seg ut fra de andre gravene med 
funn av økser på gravfeltet. Graven inneholder to økser, hvorav den ene er en tverrøks; den 
eneste på feltet. Tverrøksa kan ha vært praktisk ved detaljarbeid i forhold til tilpasning av 
båtdetaljer og uthuling. Skjeggøksa er av Petersens type E, med moderat skjegg og 
egglengde og er derfor en praktisk kombinasjonsøks ved arbeid med treverk, både til felling 
og glatthogging (Fredriksen 1978: 33, 55). Selv om en tar forbehold med tanke på korro
sjon, ligger tyngden på øksa godt innenfor det som betegner en arbeidsøks (Vadstrup 1997: 
57, tabell2). 

Det er også funnet flere kniver i graven. Etnografiske paralleller viser at kniv og øks er 
primærverktøy ved bearbeiding av treverk og båtbygging generelt. Knivene i graven har 
ulik form, og det kan ikke utelukkes at de har spesialiserte bruksområder. Samtidig er det 
funnet en, muligens to skjøver i graven; verktøy som brukes til pussing og justering av fla
ter. Et av de hittil sikreste verktøyene knyttet til båtbygging er båtastreken. Etnografiske 
paralleller og spor i bevart båtmateriale støtter dette synet, men en må huske på at dette red
skapet er brukt til annet snekkerarbeid også. På møbler i Oseberggraven er bruk av profil
skrape synlig. Båtastreken som lå i graven på Gulli, er av den helsmidde typen; symmetrisk 
konstruert med styretapp. (Fig. 2 og 3, Tabell2). Blant gravgodset var det også et stemjern. 

I tillegg fant en et verktøy til hulltaking i treverk; en syl med kvadratisk tverrsnitt. Det ble 
ikke funnet andre former for bor i materialet, men det kan ikke utelukkes at dette er forsvun
net grunnet dårlige bevaringsforhold kombinert med materialets egenart (Petersen 1951: 
227; Fredriksen 1978: 207), eller de kan være en del av gjenstandsmaterialet som ikke 
kunne identifiseres. 
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Det lå også verktøy knyttet til behandling av jern og klinking i graven. Kisten har rom
met både en smietang og en klinkehammer. Hammeren kan godt knyttes til klinking på 
grunn av en slank og smidig form med lett buet bane samt utformingen av endestykkene 
med en avrundet og en skarp kantet ende. Hammeren er litt i letteste laget ( 130 g), men like
vel er den brukbar til klinking av båtsaum (Christensen pers.med.). Det er ikke funnet mer 
tradisjonelt smedutstyr som smiehammer eller ambolt i graven. 

Det er verd å nevne at Vestfold er et av de fylkene i Norge som har flest funn av båtgra
ver. Et annet kystfylke med mange båtfunn er Sogn og Fjordane. Her er det også funnet 
mange potensielle båtbyggergraver tolket ut fra tilstedeværelsen av «sikre» båtbygger
verktøy. (Tabell3). Kanskje er bildet tilsvarende for Vestfold, men at verktøypakken til båt
produksjon ikke synes ikke så entydig som i materialet fra Sogn og Fjordane. Skyldes det 
andre kildekritiske forhold? Det er i denne sammenhengen interessant å registrere at grav
materialet fra de to fylkene har mange feHestrekk når det gjelder tilstedeværelse av annet 
verktøy i gravene (Fredriksen 1978: 208). 

Ut fra min vurdering mener jeg det er god grunn til å hevde at verktøyet fra Gulli V ble brukt 
til bygging eller reparasjon av båt i vikingtid. Men det virker vanskelig å kunne «skalere» 
denne virksmn"'leten i forhold til annet arbeid med tre og jern. Det er heller ikke lett å 
avgjøre hvilket forhold avdøde hadde til de ulike fagfeltene. Var han en ren håndverker eller 
tilhørte dette verktøysettet en driftig bonde i yngre jernalder? 

Fagmann eller altmuligmann? 
Et viktig moment i diskusjonen rundt båtbygging og tilstedeværelse av verktøy i graver er 
hvilket forhold båtbyggeren hadde til håndverket. Arne Emil Christensen (1995: 127) fant 
det rimelig å anta at en skipsbygger fra vikingtid hadde dette som egen profesjon ut fra 
arbeidets organisatoriske og tekniske krav til spesialisering. Gjaldt dette også for bygging 
av små båter? Fantes det en egen profesjon eller var dette noe som «alle» skulle kunne 
beherske i en eller annen form fra helt enkle reparasjoner til bygging av komplette båter? 
Produserte en båter for gårdens eget behov eller er det rimelig å se for seg en mer regelmes
sig produksjon av småbåter som en attåtnæring i tillegg til arbeid med for eksempel jord og 
skog slik Christensen har antydet (Ibid: 126)? 

Er det like plausibelt å se for seg at båtbygging hørte inn under smedens arbeidsfelt i 
vikingtid? Er det tilfellet, kan det forklare det tilsynelatende lave antallet graver med båt
byggerverktøy. Ser en på totalantallet med smedgraver, blir bildet et helt annet og det har
monerer bedre med det store antallet båter/båtgraver fra denne perioden. Spesial verktøy til 
båtbygging som bor, båtastrek og skave-verktøy vil lett kunne «drukne» i dette store funn
materialet fordi disse gjenstandene er skjøre og ofte dårlig bevart, og funksjonen av disse 
små redskapene virker fremmedartete eller ukjent i en slik sammenheng. 

Mange av undersøkelsene knyttet til gravfunn med smedutstyr er av eldre dato/innlevert 
materiale, og sett i lys av dette er det naturlig at en i stor grad samlet inn det mest solide og 
erkjennbare som smedhammere, tenger, bryner og våpen. Samtidig ble mye materiale kata
logisert som ukjent redskap som et resultat av dårlige bevaringsforhold eller fordi man ikke 
skjønte funksjonen. Kan en mer detaljert undersøkelse av smedgravene gi mer informasjon 
i denne sammenhengen? 

124 



Denne forklaringen harmonerer ikke godt med at det er funnet flere remser med halv
fabrikata av roer på Kaupang i Vestfold (Kristin Fjærestad pers.med.). Det er nærliggende 
å tenke seg at nagler, roer, spiker og beslag ble produsert for videresalg til båtbyggere som 
dermed unngikk smedarbeidet som var nødvendig for båtbyggingen (Christensen 1995: 
124). 

Fra nyere tid ser en at tradisjoner og kunnskap om båtbygging har vært ansett som verdifull, 
og overføring av kunnskap har foregått gjennom læring fra generasjon til generasjon (Chris
tensen 1992: 24). Samtidig er det viktig å erkjenne at det er små detaljer som skiller en god 
og velfungerende båt fra en mindre vellykket konstruksjon. Det er også åpenbart ut fra etno
grafiske kilder og funn av båtgraver at båtene er bygget med individuelle bruksområder og 
har blitt «skreddersydd» for brukeren (Samdal2005: 105). Det tyder på at båtbyggeren må 
ha hatt omfattende båtkunnskap og det indikerer en viss grad av profesjonalitet. 

Christensen bygger på tradisjonsstoff, og han peker på at det har vært to typer båtbyggere 
i Norge i nyere tid (Christensen 1995:124). I områder langs kysten der det var rikelig med 
skog, var det vanlig at båtbyggere reiste rundt og bygget båter på bestilling for folk som selv 
stilte med byggemateriale og sørget for kost og losji i forbindelse med arbeidet. Den andre 
typen båtbygger hadde eget verksted og skaffet materialer til byggingen selv. Båtene var 
ikke nødvendigvis forhåndsbestilt, men kunne omsettes på et marked. Ved enkelte gode 
skogsbygder nær sjøen er det eksempel på at det nærmest ble bygget båt på nesten alle bruk 
i bygda (Ibid: 125). Christensen ser klare paralleller til det som Robert Kloster (1945) kalte 
«Håndverksbygden og bygdehåndverkeren». 

Bygdehåndverkeren var en «handyman» som kunne levere et vidt spekter av tjenester. 
Dette stemmer godt overens med den karakteristikken som tidligere er gitt av den omrei
sende båtbyggeren. Håndverks bygden på sin side spesialiserte seg på ett eller noen få pro
dukter i store serier og dette samsvarer med stedsbundne båtbyggere i områder med særlig 
god tilgang på byggematerialer. Om båtene var bygget av den omreisende båtbyggeren eller 
innenfor et spesielt båtbyggermiljø innvirker sterkt på utformingen av båtene. Den omrei
sende båtbyggeren kunne ha en egen personlig stil innenfor en båttype, mens håndverkbyg
dens båter gjeme var sterkt knyttet til en uniform stil ut fra nedarvete standarder utformet 
innen båtbyggermiljøet i bygda. Dette er fortsatt synlig innenfor de regionale båtbyggertra
disjoner i Norge i dag (Christensen 1995:125). 

Det er et langt sprang fra disse etnografiske eksemplene til vikingtidens båtbygging, men 
samtidig kan de gi forklaring på noe av funnspredningen av gravfunn med sannsynlige båt
byggerverktøy. Den store samlingen av funn fra enkelte steder i Sogn og Fjordane kan peke 
mot «håndverksbygder». (Tabell3). Funn av båtbyggerverktøy i graven på Gulli er en ens
lig svale i Vestfold, og den kan godt peke mot den omreisende «bygdehåndverkeren». Det 
forklarer kanskje også det faktum at selv om alle de klinkbygde båtene på Gulli er av samme 
type, så har alle sine spesielle karakteristika (Samdal 2005:130). Det kan også forklare 
mengden av verktøy i graven som kanskje viser det spekteret av oppgaver som tilfalt 
«bygdehåndverkeren». 
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Oppsummering og konklusjon 
Jeg har pekt på det store misforholdet mellom antall norske båter og båtgraver og de få gra
vene med båtbyggerverktøy, og jeg har antydet flere mulige årsaker til dette. Det er påpekt 
at gjenstandsmaterialets egenart og funnomstendighetene kan tilsløre bildet. Utgangspunk
tet mitt var et gravfunn fra Gullifeltet i Vestfold som ble undersøkt i 2004. Ut fra funn av 
flere verktøy i båtgraven Gulli V, har jeg drøftet om det kunne være en båtbygger som var 
gravlagt i denne graven fra vikingtid. Gjenstandsmaterialet, dvs. verktøyet fra graven er sett 
i lys av andre kilder som gravfunn, etnografiske og ikonografiske kilder, bruks spor på bevart 
tremateriale og verktøydepot fra Skandinavia gjennom yngre jernalder. Etter en evaluering 
mot dette referansematerialet, har jeg hevdet at det er sannsynlig at verktøyet fra denne gra
ven kan ha tilhørt en båtbygger. 

Samtidig har jeg påpekt at det er vanskelig å belyse hvordan båtbyggingen var organisert 
i yngre jernalder. Var båtbygging en egen profesjon eller var det en tilleggsnæring? Det er 
flere særtrekk med graver som inneholder mulige båtbyggerverktøy, og slike gravfunn 
synes å danne konsentrasjoner innenfor områder i Norge (Tabell 3). En mulig forklaring 
finner vi muligens i det etnografiske materialet som viser hvordan båtbyggingen ble organi
sert på 1700-1800- tallet i Norge. Funnmaterialet fra vikingtid synes å ha paralleller med 
denne tradisjonen, både når det gjelder tilstedeværelse av type verktøy i gravene, geografisk 
funnfordeling og båttyper. 

Tabell l. Gravgods fra båt graven Gulli V ( C53660/l-45l). Varia 60,2005: 62 og funndata
basen ved KHM. 

Under nr. Gjenstand Detaljer 

1 Sverd Tilnærmet som Petersen type L. Dateres av Petersen [1919: 115) fra slutten av 800-tallet til første 
halvdel av 900-tallet 

3 Sigd Sigden ligner Petersen 1951 fig. 83 

4 Kjele Som R.731 

7 Remspenne Paralleller hos Petersen 1951, spesielt fig. 27 4. 

8 Nøkkel Nøkkelen er enkel i formen. skjæret nærmest R.161 

Lås og platebeslag med nøkkelhull i 7 fragmenter. Hengsel av to båndformede beslag som begge 

9 Verktøyskrin ender i en løkke der de er hektet i hverandre for slik å danne et hengselledd som har forbundet 
skrin og lokk. Hengsel som i en ende har en festetapp i form av at spissen er slått ned i treet 
Beslaget ellers er formet som et flatt bånd, der det ene ender i en løkke. 

23 Krampe Et bøyd jernbånd. har tidligere knekt i to. men har korrodert fast etter dette. Mål: Største lengde 
4,8 cm. 

24 Ring En jernring som er vridd flere ganger rundt slik at den danner en stor og en mindre løkke i en skjev 
åttetalls~ form. 

2-218 Saum Båtnagler 

219-427 Spiker Båtspiker 

428 Beslag Del av båndformet beslag av Jern. Største lengde 1,4 cm, største bredde 0,7 cm, største tykkelse 
0,7 cm. 

429 Krampe U-formet krampe som har vært festet i tre, da det er mineralisert tre på innsiden. Mål: Avstand 
mellom de bøyde endene: 1,3 cm. tykkelse 0,2 cm. Største lengde 3 cm 

447-448 lldflint 
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Tabell 2. Redskaper knyttet til båtbygging (?)fra båt graven Gulli V (C53660/l-451 ). Varia 60,2005: 62 og 
funndatabasen ved KHM. 

Under nr. Gjenstand Detaljer 

Som Petersen type E. Øksen har skjegg, men ikke veldig utpreget. Bladet er heller ikke særlig utsvunget. Skafthullsflikene er svakt usymme· 
2 Øks !riske. Mål: Høyde ved egg: 15,2 cm. Tykkelse ved skaftehull: 3,B cm. Største lengde 16,B cm. Vekt: 754 g. Skjefte: Eik. Dateres fra B50 til 

begynnelsen av 900-tallet [Petersen 1919:411. 

5 Kniv Den likner Petersen 1951 figur 105, eller noe mindre R.407. Mål: diameter viser til tange Største lengde 12,4 cm. Største bredde 2,5 cm. dia-
meter 1 cm. 

6 Celt Som R.401. Falen er nesten helt sammensveiset og sammenføyningen sitter vinkelrett på bladets egg. Bladet er svakt utsvunget og avrundet. 
Største lengde 12,3 cm. Største bredde 5 cm. Største tykkelse 0,9 cm .. Skjefte: Eik 

Nebbet er rett armene svært buet rett etter leddet. Denne buen skiller seg fra typeeksemplar R.390. Den er lik Petersen 1951 fig. 62 bortsett 

10 Smietang fra de rette armene og i dette tilfellet holdelenken festet i den ene armen. Nebbet er likt med R. 90 og Petersen fig. 62, men armene ligner 
mer R.3B9. Mål: Største lengde 24 cm. Armene: Tykkelse 1,1 cm, bredde 1,4 cm. Ved enden av armen: Tykkelse 1,1 cm, bredde 1,0 cm. Største 
avstand mellom armene ved lukket tilstand: 3,6 cm. Nebb: Lengde B.2 cm. Bredde 1,2 cm, tykkelse 1 cm. 

Hammeren ligner den avbildede tynslehammeren i Petersen 1951 fig. 56, men er ikke så markert i formen. Kan være en utgave av tynsleham-
meren som Grieg [1922) kaller den lille smedhammer. Hodet er avlangt med en butt og en spiss ende. Undersiden av hammeren er flatt eller 

11 Hammer svakt buet innover i hammeren. Midtpartiet har en svak forhøyning. Treverk fra skaftet på hammeren bestemt til eik. Mål: Største lengde og 
Største høyde viser til hammerhodet. Høyde viser til hammerens tykkelse i den spisse enden, Største høyde viser til mål på den butte enden. 
Skaftet maler Bredde2,3 cm, T: 1,7 cm H: O,B cm. Største lengde 9,1 cm. Største bredde 2, 9 cm. Største høyde 1,7 cm. Vekt: 132 g. 

En versjon av R.415: en smal meisel med treskaft. Det er ingen helt identiske eksemplarer å finne hos Rygh eller Petersen [1951 L men den 
ligner på meisel Petersen 1951 fig. 129, bortsett fra at den ikke smalner av i skaftet som typeeksemplaret gjør. Overgangen fra tange til blad 

12 Stemjern synlig pga et tverrliggende bånd som må ha vært festet mot treskaftet. Deler av treskaftet er bevart som et tynt skall som nå er løst fra mei-
selen, men som lå rundt tangen da den ble funnet. Mål: Blad: Lengde 6,1cm, bredde 0,6 cm. Tange: Lengde 2,9 cm, bredde 0,6 cm, tykkelse 
0,5 cm. Største lengde 9 cm. 

l to fragmenter, bladet er nesten korrodert bort og en antydning til rygg er bare synlig på røntgen. På røntgenbildet synes det som om over-

13 Kniv? gang mellom tange og rygg ikke er særlig markert og at det muligens dreier seg om en variant av R.404. Kan også se ut som Petersen 1951 
fig. 106 og 105, men med rettere rygg. Mineralisert tre bevart langs tangen. Treverket er bestemt til eik. Mål: Blad: Bredde 1,1 cm, lengde 4,0 
cm. Tange: Lengde 6,6 cm. Største lengde 10,6 cm. 

14 Båtastrek 
Nærmest som Petersen 1951 fig. 137. Det er bevart treska fl bestemt som eik. Mål: Største lengde 13 cm. Skaft: Bredde 1,9 cm, tykkelse 
l,B cm. Blad: Lengde fra overgang fra skaft til midt i krumming på bladet: 3,9 cm, lengde fra krumming til enden av bladet: 2,1 cm. Bredde 
ved skaft: 1 ,B cm. Bredde ved krumming: 4,1 cm. 

15 Syl Ligner Petersen 1951 fig. 123. Treskaftet er mineralisert og forholdsvis godt bevart. Sylen ser ut til å ha et kvadratisk snitt og kan se ut til å 
smalne av mot endene .. Mål: Største lengde 13,9 cm. Tverrmål O,B cm. 

Ukjent redskap, evt. en jernforsterkning for et treskaft av ukjent art. Sammenføyningen av falen er svært markert og har ikke vært sveiset. 

16 Fal På den ene langsiden er det spor etter lær eller pels, men dette er trolig fra noe falen har ligget inn mot. Falen er smalest i en ende og videre 
i den andre. Mineralisert eiketre bevart i falen. Mål: øvre diameter 2,2 cm, nedre diameter 1,1 cm Største lengde 3,5 cm. Største bredde 
2,3 cm. Største tykkelse 0,5 cm 

17 Høvel 

Nærmest som R.410, men endene er ikke bøyd som på denne. Høvelen utgjøres av et smalt jernbånd som har et langt midtstykke, endene er 
så bøyd vinkelrett og trolig slått gjennom noe i tre for så å bøyes igjen parallelt med midtstykket. Mineralisert tre er bevart på deler hvilket 
kan være rester av et håndtak. Treverket er bestemt til hegg eller eple/pære. Mål: Største lengde 4,6 cm. Ende 1: Fra første bøy til annen bøy: 
0,9 cm, andre bøy til enden: 1,9 cm 2. ende: Lengde fra første til andre bøy: 1,5 cm, lengde fra andre bøy til enden: 1,7 cm. 

lB Beslag? Jernbeslag i B fragmenter, bestående av plate og nagler. Beslag av ukjent funksjon, muligens knyttet til selve skrinet. Kun enkelte deler har 
vært mulig å sette sammen og peker mot et båndformet beslag med to klare festenagler. Mål: Største lengde 5,B cm. Største bredde 3,2 cm. 

19 Beslag? Har form som en buet plate i jern. Mål: Største lengde 4,7 cm. Største bredde 3,3 cm. Største tykkelse 0,4 cm. 

Krampe/ Krampe eller høvel av jern. Smalt bånd som smalner av mot to spisse teiner som er bøyd vinkelrett på midtstykket. Midtstykket er smalt med 
20 en forhøyning midt på, rundt og jevn. Krampen lå over funnene i skrinet C53660/9 og er enten en del av skrinkonstruksjonen eller tilhørende høvelblad? noen av funnene. Største lengde 9,9 cm. Største høyde 3,4 cm. 

Lite jernbeslag som har en overordnet rektangulær form med en hel langside og en hel kortside, men der de andre to sidene er forkortet for å 

21 Beslag? forme en kantete krok. Det som skulle blitt nok en langside stanser halweis i en spiss for å bue tilbake før buen igjen svinger oppover og ret-
ter seg ut til den møter den øvre, forkortede kortsiden. Beslaget lå rett over funnene inne i skrinet C53660/9, med usikker funksjon. 
Mål: Største lengde 4,2 cm. Største bredde 2,4 cm. 

22 Beslag? Jernbeslag med en avrundet trekantet form der det ene hjørnet er trukket ut og går over i festetapp eller krok som er bøyd tilbake langsmed 
undersiden av beslaget. Det er mineralisert tre rundt denne og på undersiden. 

430-434 Fragmenter Ubestemmelige fragmenter av jern, største lengde 7,9 cm 

435 Fragmenter Fragment mineralisert tre fra ukjent gjenstand. Største mål 0,6 cm. 

436-43B Fragmenter Ubestemmelige fragmenter av jern, største lengde 5,6 cm 

444-446 Bryner Bryner av skifer. Rektangulært tverrsnitt. Ett fint; største lengde 17,1 cm og to grove; største lengde 9,6 og 16,7 cm 

449 Bryne/ Bryne/slipestein av skifer. Rektangulært tverrsnitt. Fint; største lengde 4,5 cm. slipestein 



Tabell 3. Oversikt over graver med verktøy som kan ha blitt brukt til 

Gravfunn B8553 B4830 811138 B5B65 B7761 87831 B7833 85150 B6500 85800 B11391 811469 l 811537 

Sted fys~ es Vaksdal Berdal Flo Vik Dale Dale Glopper. Vik Haus Gloppen Balestr. Gloppen 

Fylke Hord Hord S/F SIF SIF S/F SIF S/F S/F l Hord S/F S/F j SIF 

Bearb.av treverk 

Rettøks 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

Tverrøsk 1 2 2 1 1 

Kniv 3 1 1 1 1 4 3 3 1 3 1 

Bånd høvel 1 1 3 Il 1 

Båtastrek 1 1 1 1 1 1 1 2 1 [1j 

Bor 1 1 1 [1] 1 1 

Syl 1 

Stemjern l 
Bearb.av jern l l 
Klinkehammer 1 1 1 1 1 

Smedhammer 1 1 1 1 2 

Smedtang 2 1 l 1 1 

Ambolt 1 1 l 1 1 

Saumlo 1 

Avbiter 

Meisel l 
l 

1 1[1] 2 2 

Slipeverktøy 
l 

Bryne 5 l 2 2 l 1 l 2 1 

fil 1 1 1 1 1 

Slipestein l 
Diverse l 
funn omstendigheter l l 

Innlevert materiale X V X X X X X V V X X A A A 

Kystnært X X X X X X X X X X X X X 

Verktøykiste X X X X X V X X X A 

Summary 
A boatbuilders grave at Gum 
This paper discusses the mismatch between the num ber of boats and boat burials from the 
earl y Iron Age found in Norway compared with the sparse fin ds of boat building tools from 
this period. Several explanations have been offered, i.e. that the properties of the objects and 
circumstances of the fin ds may have been confusing and hence have led to misclassification. 

The point of departure ofthis paper is a rich grave excavated at Gulli in Vestfold where a 
tool chest accompanied weapons and other personal equipment. Based upon this, I discuss 
whether a Viking age boat builder may have been buried there. 

The objects are seen in the light of ethnographic and iconographic sources as well as 
compared with preserved wood material with traces of use found throughout earl y Iron Age 
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X X X X X X X X X X X X ' 

X X V X X X V X X X A A 

Scandinavia. After studying the reference material I have concluded that the tools from the 
Gulli grave probably belonged to a boat builder. 

It is difficult to determine how boatbuilding was organized in the earl y Iron Age. Was it 
a separate profession or a part time occupation? The ethnographic material describing boat
building in Norway in the 17-18 hundreds seems to indicate clear parallels with these 
Viking age finds, both with re gard to the type of tools found, their geographical distribution 
and the types of boat. 
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Fangstmarksgraver i Aurskog-Høland? 
Nye registreringer av gravrøyser 

Det har lenge vært kjent at det finnes graver langt fra historisk kjente bosetninger i innlan
deti Norge og Sverige (Brøgger 1925:162ff; Hallstrom 1944; Hougen 1947: 18lff; Hvarfner 
1957; Skjølsvold 1969, Hofseth 1984). På norsk side av grensa har de ofte blitt kalt fjellgra
ver (Hougen 1947; Skjølsvold 1980a; 1981; Hofseth 2001) på grunn av beliggenheten i 
fjellområder. I Sverige har man brukt betegnelsene skogs graver eller innsjøgraver (Serning 
1966; Selinge 1973; Fossum 2006) fordi de her vanligvis finnes i skogsområder og ofte i til
knytning til innsjøer. Det finnes likevel både fjellgraver i Sverige og skogs graver i Norge, og 
bruken av de ulike benevnelsene skyldes fagtradisjoner så vel som topografiske forhold. 
Den geografiske utbredelsen har vært antatt begrensa til fjellområdene i Sør-Norge, indre 
Østland, sørøstlige deler av Vasterbotten, Himtland, Dalarna og nordøstlige deler av Varm
land. (Fig. l). Jeg vil i denne artikkelen argumentere for at det finnes skogsgraver også i 
Aurskog-Høland kommune i Akershus, helt sør til grensa mot Østfold. 

Skogsgraver, fjeHgraver og fangstmarksgraver 
Flere har fremhevet likhetene mellom gravene i høyfjellet, i skogene og langs innsjøene 
(Martens l973b; Skjølsvold 1981:29; Gollwitzer 1996; 1997; Zachrisson 1997 :49; Bergs tø l 
1997:74, 87; 2008:12). Martin Gollwitzer (1996:40; 1997:28ff) har sammenliknet fjellgra
ver som ble undersøkt i Jiimtland og Hiirjedalen i 1990 med fjellgraver fra Oppland, Hed
mark og Trøndelag. Han viser at gravgods, beliggenhet og oppbygging er svært lik på begge 
sider av grensa, og at den nærmeste parallellen på svensk side er skogs gravene. Også Jostein 
Bergstøl (1997:87) påpeker store likheter mellom innsjøgraver ved Horrmunden i Dalarna 
og skogsgraver ved Renaelv (C38978, C38979). Et annet konkret eksempel er et gravfunn 
fra Veisundfjarden, også ved innsjøen Horrmunden, 5 mil ØNØ for Trysil. Her ble det 
undersøkt en skogs grav som Inga Serning (1966:91, 219ff, pl.l 00) daterer til siste del av 
merovingertid, dvs. 700-tallet (Ibid: tabell 5). Gravgodset er påfallende likt mange av de 
norske fjellgravfunnene, og særlig et fra Dølisetra i Einunndalen i Folldal (C2397l), Hed
mark, 1100 moh, som Bjørn Hougen (1947:219) daterertil600-tallet. Begge funnene inne
holder et kort enegget sverd, spydspiss, pilespisser, holkøks, kniver, rasp og fil; flere av 
gjenstandene er også svært like, om enn ikke identiske. (Fig.2 og 3). Begge gravene er fun
net i små røyser, den ene ved bredden av en innsjø i skogen, den andre på en grusrygg i høy
fjellet. De ligger i luftlinje over 200 kilometer fra hverandre (Google Earth), men likheten i 
funnene kan tyde på utstrakt kontakt eller stor mobilitet gjennom fjellheimen. Funnet fra 
Dølisetra oppgis som et sluttet funn både av Hougen (1947 :219) og i tilvekstkatalogen, men 
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Fig. l. Utbredelsesområde for fangstmarks
graver, noen sentrale graver markert (BergstØl 
2008:226, figur 74 ). 

Fig. 2. Fjellgravfunnfra Dølisetra i Folldal (Hougen 
1947:215, fig.46). 
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Fig. 3. Skogsgravfunnfra Veisundjjiirden ved Horrmunden i Dalarna (Seming 1966: pl.IOO). 
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det er en liten mulighet for at det kan stamme fra to graver (Bergstøl2008:69), noe som i så 
fall kan forklare den uvanlige forekomsten av to sverd. Likheten med graven fra Veisund
fjarden er likevel tydelig selv om det skulle dreie seg om to graver. 

Gollwitzer (1996; 1997) argumenterer for at skogs- og tjellgraver er ett og samme feno
men og introduserer begrepetfangstmarksgraver som en samlebetegnelse ut fra beliggen
heten i godt jaktterreng, og fordi gravgodset kan tyde at jakt og fangst var sentralt for de 
gravlagte (Skjølsvold l980a:l41; Bergstøl 1997; 2008:168). Jeg kommer til å bruke 
«fangstmarksgraver» som en generell betegnelse gravtypen som helhet Jeg vil likevel 
skille mellom fjellgraver og skogs graver i enkelte sammenhenger. Dette er dels fordi jeg 
bygger på litteratur som kun behandler geografisk og tidsmessig begrensa mnråder og hvor 
resultatene ikke nødvendigvis er overførbare til andre regioner uten videre diskusjon. Dels 
er det fordi det topografisk er sammenlikningen med skogs gravene som er mest relevant for 
røysene i Aurskog-Høland, samtidig som det vil være interessant å diskutere den kulturelle 
relasjonen til gravene i fjellet. 

Beliggenhet og oppbygning 
Det som skiller fangstmarksgraver fra «vanlige» gravrøyser er først og fremst den land
skapsmessige beliggenheten og dernest konstruksjonen av gravminnet. Generelt sett ligger 
mange fangstmarksgraver langt fra steder hvor man har drevet jordbruk, og i områder hvor 
det ikke er påvist regulær norrøn bosetning før i historisk tid (Seming l966:87ff; Selinge 
1973:223; Skjølsvold l980a; Bergstøl2008:227). Klas-Gi:iran Selinge (1973:223) påpeker 
at de fleste skogs gravene i Medelpad i Norrland ligger over den marine grense. Dermed lig
ger de også over grensa for finkornede sedimenter som ser ut til å ha vært en nøk.kelfaktor 
for lokaliseringen 2.v jernalderens jordbruksbosetning i dette området. I Norge er de som 
sagt hovedsakelig dokumentert i fjellstrøk, men også i skogsområder som i Sverige. De lig
ger gjeme langs åsrygger, elvefar eller på øyer og odder i innsjøer (Serning 1966; Fossum 
2006), og har ofte en påfallende lite dominerende beliggenhet (Skjølsvold 1980a: 140; 
Bergstøl 1997:86; 2008:168). Videre kan gravene ligge alene, i mindre gmpper eller på 
større gravfelt, gjerne i tilknytning til veifar (Skjølsvold l980a; 1984). 

Vanligvis er de bygget som små flate røyser, steinlegginger eller sterkt steinblandete 
jordhauger med tverrmål fra 2-3 til maksimalt 8-10 m. Høyden er beskjeden, som oftest 
under 0,5 m, og formen kan være firkantet, trekantet eller rund. I enkelte tilfeller har de 
kantkjede, men ofte er de ujevne og overgrodde av mose og lyng, og kan derfor være van
skelige både å oppdage og avgrense (Serning 1966; Skjølsvold 1980). 

Gravgods 
Undersøkelser av fangstmarksgraver har hovedsa..~e!ig avdekket branngraver, men i yngre 
jernalder og middelalder opptrer også skjelettgraver (Jan son og Hvarfner 1960; Skjølsvold 
1980b; 1984:110; Sundstri:im 1997; Fossum 2006). De eldste gravene inneholder få eller 
ingen bevarte gjenstander og er hovedsakelig datert ved hjelp av 14C-dateringer (Skjølsvold 
1984; Ambrosiani et al. 1984; Bergstøl2008). Det forekommer likevel bl.a. pilespisser, kni
ver, kammer og perler (Serning 1966; Skjølsvold 1981; 1984; Bergstøl2008). I yngre jern
alder er gravene derimot gjeme rike på gravgods. De vanligste gjenstandene er pilespisser, 
sverd, øks og kniv, men også bryner, ildstål, spydspisser, smykker, kammer samt diverse 
redskaper forekommer (Hougen l947:18lff; Skjølsvold 1969:174/175; Gollwitzer 1997; 

134 



Sundstrom 1997:23f Bergstøl 2008: 168). Gjenstandene har både typisk norrøn karakter, 
paralleller til samiske områder1 og østover2. I Dalarna inneholder skogsgravene en rekke 
«norske» funn, men viser også til klare kontakter med både Norrland og Gotland (Serning 
1966:11 Off). 

Flere steder, som f. eks gravfeltene på Krankmårtenhogen i Harjedalen fra førromersk 
jernalder og romertid (Ambrosiani et al. 1984) og Långon ved Namforsen fra vikingtid (Jan
son og H varfner 1960), har man funnet deponeringer av større mengder horn og kranier sær
lig fra elg, men også rein i tilknytning til gravene. 

Datering 
Den eldste kjente fangstmarksgraven i Skandinavia er grav 9 på gravfeltet i Vuludalen i Ren
dalen som kan dateres tilbake til yngre bronsealder (Skjølsvold u.å; Bergstøl2008: 166). Det 
ser likevel ut til å være en gravskikk som for alvor starter i førromerskjernalder og strekker 
seg frem til vikingtid og tidlig middelalder (Skjølsvold 1984; Fossum 2006:90; Bergstøl 
2008: l66f). 

Irmelin Martens (1973b:247f) påpeker at skogsgravene ser ut til å være eldre enn fjell
gravene. Dette bildet har endra seg noe etter flere nye undersøkelser. Et økende antall skogs
graver og innsjø graver kan nå dateres til vikingtid og tidlig middelalder (Sundstrom !997; 
Fossum 2006:93ff) og flere undersøkte fjellgraver har gitt dateringer til før-romersk jern
alder og romertid (Skjølsvold l 981; 1984 ). De fleste kjente fangstmarksgraver fra fjell
områder er likevel fra yngre jernalder (Hougen 1947:265; Skjølsvold 1969; 1981 ). Dette 
kan til en viss grad skyldes at det er langt flere gjenstander i de yngre gravene enn i de eldre 
og at mange av disse er fremkommet tilfeldig og ikke gjennom arkeologiske undersøkelser 
(Hougen 1947; Martens 1973b). Mange skogsgraver er avdekket gjennom forvaltnings
undersøkelser, og man har derfor i større grad kunnet påvise og dokumentere graver med lite 
gravgods (Janson og Hvarfner 1960; Serning 1966; Ambrosiani et al. 1984; Bergstøll997). 

Birgitta Fossum (2006:90ff) deler utviklinga av innsjøgravskikken i Midtre Norrland 
(Jamtland/Harjedalen, Dalarna, Gastrikland, Medelpad og Ångermanland) inn i tre perioder 
som til dels overlapper hverandre. I yngre før-romersk jernalder og eldre romertid, ca. 300 
f.Kr. - 200 e.Kr. anlegges gravene oftest på gravfelt med opptil 30 graver. I neste fase frem 
mot merovingertid, ca. 0-600 e.Kr., synes størrelsen på gravfeltene å avta og omfatter som 
regel4-12 graver. I vikingtid og tidlig middelalder, 800-1200 e.Kr., blir gravene i større grad 
også anlagt alene. Lokaliseringen av gravene er likevel i store trekk den samme gjennom 
alle fasene. Fossum (Ibid:93) påpeker at det muligens er et opphold i anleggingen av innsjø
graver i dette området mellom 600 og 800 e.Kr. Dette synes ikke å være tilfelle for fangst
marksgravene i Østerdalsområdet, hvor det antakelig er kontinuitet fra eldre jernalder og inn 
i vikingtid (Bergstøl 2008: 195ff). Utover dette er det undersøkt for få fangstmarksgraver i 
Norge til å si noe om mønsteret ellers kan være gyldig også her. 

Fangstmarksgraver i Aurskog-Høland? 
Aurskog-Høland er den arealmessig største og østligste kommunen i Akershus fylke og 
grenser grovt sagt mot Hedmark i nord, Sverige i øst og Østfold i sør. Den er en av de lO 
største skogkommunene i Norge med rundt 669 000 dekar produktiv skog3, hovedsakelig 
barskog med større og mindre innslag av løvtrær. Kjører man østover fra Lillestrøm mot 
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Fig. 4. Oversiktskart over Aurskog-Høland, registrerte fangstmarksgraver avmerka. 
Nummereringen på kartet svarer til tabell l. Kart: Akershus fylkeskommune. 
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Aurskog-Høland endrer landskapet karakter etter at man har krysset Glomma ved Fetsund. 
Man forlater de flate åpne leirslettene på nedre Romerike og kommer inn i et langt mer 
kupert terreng med små koller, steile bergvegger og langstrakte skogkledde åser. Leirslet
tene har en smal utløper som går i en bue fra Blaker i Sørum i nordvest, gjør en skarp sving 
rundt åsene sør for Aursmoen, går videre langs Bjørkelangen og til Hemnes sjøen (Øgderen) 
i sør. Langs dette området ligger det meste av dagens jordbruksområder og bebyggelse. 
(Fig.4). Mot nord og øst brer vide skogsområder seg mot Hedmark og Sverige, preget av 
slake åser med til dels smale dalganger mellom, men også vidstrakte flate furumoer og myr
områder. Det finnes flere store innsjøer som Setten, Hemnessjøen, Mjermen og Bjørke
langen og et utall mindre innsjøer, vann, tjern og elver. Høyden over havet varierer fra 119 
til 393 moh. Det finnes mye elg og rådyr i området, og av rovvilt finnes både gaupe, ulv og 
en sjelden gang bjørn. 

I forbindelse med skogbrukstaksering og miljøsertifisering i Aurskog-Høland ble alle 
tidligere registrerte før-reformatoriske kulturminner (hovedsakelig gamle ØK-registre
ringer) i skogsområder befart, dokumentert og innmålt av Akershus fylkeskommune høsten 
2006. På grunn av det store geografiske omfanget og antallet tidligere registrerte lokaliteter 
i skog (88 stk), prioriterte man å kvalitetssikre og måle inn tidligere registreringer, og ikke 
eksplisitt lete etter nye lokaliteter. Det ble registrert et større antall gravhauger og gravfelt, 
gravrøyser, fangstanlegg, kleberbrudd, bygdeborger, kullgroper, dyrkningsspor, hul veier og 
veifar (Skogstrand 2007). I tillegg ble 12lokaliteter med til sammen 16 enkeltminner vur
dert som mulige fangstmarksgraver og jeg vil i det følgende diskutere grunnlaget for denne 
tolkningen. 

På forhånd var 9 av de 12 lokalitetene registrert som gravrøyser og l som steinlegging i 
Riksantikvarens database over faste fornminner, Askeladden. Det var kun registrert ett 
enkeltminne per lokalitet. Ved befaring ble det oppdaget flere røyser ved 3 av lokalitetene, 
og 2 nye lokaliteter ble påtruffet tilfeldig (Tabell 1). Bortsett fra i umiddelbar nærhet av 
allerede kjente røyser ble det ikke lett systematisk, og potensialet for å finne flere er antake
lig stort. Etter hvert som registreringsarbeidet pågikk, ble vi oppmerksomme på at disse røy
sene på flere områder skiller seg fra de mer vanlige gravrøysene både i Aurskog-Høland og 
generelt i Akershus. Derimot har de flere likhetstrekk med fangstmarksgraver. (Fig. 6). 

For det første er beliggenheten i landskapet markant forskjellig. Mens de «vanlige» grav
røysene som regel ligger på toppen av det høyeste punktet i området, ligger fangstmarksgra
vene i Aurskog-Høland nedenfor for toppen, gjeme på svakt hellende flater og ut mot kan
ten mot brattere skråning (Fig.5). De passer alle inn i Skjølsvolds (1980: 149) beskrivelse 
som « . .ikke alltid noen spesielt dominerende beliggenhet i landskapet.» 

Tre røyser (ID10108, ID39503, ID68926) ligger langs et lavt langt og smalt høydedrag 
mellom østsiden av Skulerudsjøen og Damtjem, og burde ut fra svensk terminologi kunne 
defineres som innsjøgraver. Ellers ble ingen fangstmarksgraver registrert i direkte tilknyt
ning til innsjøer eller elver, men så ble heller ingen bredder, odder eller øyer befart. Jeg ble 
imidlertid fortalt av en lokalkjent at det skal finnes en røys ute på en av øyene i Setten, men 
det var ikke mulig å undersøke dette nærmere i forbindelse med prosjektet. 

På ett punkt avviker røysene i Aurskog-Høland fra den generelle regelen om beliggenhet. 
Ingen av lokalitetene ligger mer enn to timers rolig gange fra nærmeste jordbruksområde og 
flere ligger langt nærmere. Den korteste avstanden (ID59126) er knapt 50 m fra dagens åker 
i luftlinje, men til gjengjeld ligger denne røysa på et bergplatå 6-7 m høyere enn åkerflata. 
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Tabell l. Registrerte lokaliteter medfangstmarksgraver i Aurskog-Høland. Kartnr. svarer til 
nummereringen på Fig.4. 

Kartnr ID-nr. i Askeladden Antall graver Gbnr. Gårds-/bruksnavn Største utstrekning 

1 29632 2 20011 Killingmo øvre Bm l 4m 

2 75497-3 1 59/2 Botner 2.5m 

2 102334 1 55112 Nyborg 2m 

2 102335 1 5912 Botner 2m 

3 29831 3 85/7.8 Haugen 5m l 5m l 4m 

3 29718 1 85/7.8 Haugen 2m 

4 19901 2 11914 Torp 6m l 4m 

5 59126 1 13214.16 Vennemo nordre 5m 

6 102325 1 13211.12 Vennemo østre 2.5m 

7 10108 1 13812 Stufsrud 2m 

7 39503 1 13812 Stufsrud 2m 

7 68926 1 13812 Stufsrud 3m 

Fig.5. Fangstmarksgrav, Killingmo øvre, 1D29632. Foto: Lisbeth Skogstrand, Akershus 
Fylkeskommune. 
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Fig. 6. Typisk beliggenhet for fangst
marksgraver i Aurskog-Høland, 
nedenfor toppen, ut mot kanten. 
ID29632. Kart: Akershus fylkes
kommune. 

(Fig.7). Til forskjell fra gravhaugene ligger ingen i direkte tilknytning til åkerkantene. En 
sammenlikning mellom Sernings (1966) distribusjonskart over skogsgravene i Dalarna og 
satellittfoto av området (Google Earth) viser imidlertid at mange undersøkte skogs- og inn
sjøgraver ligger i nærheten av dagens jordbruksområder. 

For det andre er oppbyggingen annerledes. Klassiske gravrøyser i området er gjerne 
l 0- 15 mi diameter, bygget av store stein, mer eller mindre kuppelforma og gjerne over l m 
høye. Fangstmarksgravene er alle mellom 2-8 mi utstrekning. De er flate og bygget av kun 
l -2lag tettlagte, vanligvis mindre bruddstein, og ingen overstiger en høyde på 0,5 m. Stein
legging er derfor en mer treffende beskrivelse enn røys på mange av dem. Noen ser ut til å 
ha kantkjede og alle er tilsynelatende lagt rett på berget. I snitt er de 3,7 m i utstrekning 
(Tabell 1), noe som samsvarer godt med størrelsen på skogsgraver i Dalarna som er bereg
net til3,8 m (Serning 1966:88). De fleste er antakelig runde, men siden mange er nedgrodde 
av lyng og mose kan avgrensningen være noe uklar. Enkelte hadde også en tydelig avlang 
form. Visuelt sett er de svært like beskrivelser og avbildninger av undersøkte fangstmarks
graver. 

Ingen av røysene i Aurskog-Høland er nærmere undersøkt, og man kan derfor selvfølge
lig stille spørsmål ved hvorvidt de er graver. Andre forklaringer på steinsamlinger i skogen 
kan f.eks. være rydningsrøyser, grensemarkeringer, varp ( offerkast), eller naturformasjoner. 
Den første muligheten kan enkelt avvises fordi ingen av røysene ligger i nærheten av poten
sielt dyrkbare områder, men derimot i ulendt landskap og ofte blant nakne bergflater. Unn
taket er som sagt ID59126 (Fig.8), men man må i så fall ha klatret opp en flere meter høy 
bratt skråning med stein i hendene, noe som virker lite trolig. Videre ville mange av røysene 
være svært dårlige grensemarkører fordi de knapt er synlige. Flere grensemarkører ble 
påtruffet og til en viss grad registrert i forbindelse med prosjektet. Disse ligger alle i tilknyt
ning til dagens gårds grenser, noe ingen av fangstmarksgravene gjør. De er som regel bygget 
av stein i ujevn størrelse, er relativt høye og smale i formen og gjerne med en rødmalt helle 
eller to på høykant - de skal være synlige. Om en slik grenserøys raser sammen blir den en 
rotet steinhaug og likner ikke på de regelmessige steinleggingene som ble registrert som 
fangstmarksgraver. Det samme argumentet gjelder for varp som normalt forekommer som 
små eller større hauger av mindre stein og kvist. Flere av de registrerte røysene er bygget av 

139 



Fig. 7. Fangstmarksgrav, Vennemo, nordre (ID59126). Foto: Lisbeth Skogstrand, Akershus 
fylkeskommune. 

for store og for ensartete steiner til at varp er en sannsynlig tolkning (Amundsen 2007:311). 
Naturformasjoner gjenstår som mulig alternativ forklaring. Flertallet av de registrerte røy
sene er åpenbart bygget av mennesker, men noen kan være mer tvilsomme. De mest usikre 
er kun registrert i tilknytning til andre langt tydeligere røyser, og i vurderingen av den 
enkelte røys er beliggenhet alltid tatt med i betraktningen. 

Det viktigste argumentet for at de registrerte røysene kan være graver er den nevnte nøy
aktigheten i konstruksjonene. Steinene har jevn størrelse og er lagt tett i tett, noen er også 
lagt i mulig sirkelmønster. Dernest kommer den gjennomgående spesielle plasseringa i 
landskapet og selvfølgelig likheten til alle de dokumenterte gravene i både fjell- og skogs
områder. Alle gravene er relativt like i plassering og oppbygning og det kan derfor tenkes at 
de er noenlunde samtidige. Trolig kan de dateres innenfor samme periode som de fleste 
skogs gravene i Dalarna, nemlig 3-800 e.Kr. (Serning 1966: l 04 ), men dette er usikkert inn
til man får undersøkt noen av røysene arkeologisk. 

Hvem anla gravene i Aurskog-Høland? 
Mange har diskutert hvem som gravla sine døde i fjellgraver og skogs graver, og spørsmålet 
som stadig gjentas og diskuteres er: Var de fangstfolk eller bønder? (Skjølsvold 1981:26; 
Hofseth 1984, 2001 : 138; Bergstøl2008: 165). Implisitt i dette spørsmålet ligger en dikotomi 
mellom to ervervsformer, to bosetningsformer, ofte to kulturer og iblant to mulige etniske 
grupper. 
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De fleste er enige om at gravene fra eldre jernalder trolig ble anlagt av selvstendige grup
per fangstfolk, bl.a. fordi det ikke finnes spor av jordbruksbefolkning, verken i form av 
gårdsbosetning eller vesentlige gjenstandsfunn i nærheten (Serning 1966; Skjølsvold 1981; 
1984; Stedingk og Baudou 2006; Bergstøl 2008). Senere blir bildet mer komplekst. I yngre 
jernalder, og særlig i vikingtid, ekspanderer bosetning og jordbruket i innlandet både i 
Norge og Sverige, og det etableres fjellgårder og setrer (Hougen 194 7; Martens l973a; Hof
seth 1980; Myhre 2002; Emanuelsson et al. 2003; Amundsen 2007; Bergstøl 2008). Samti
dig kommer det langt flere gjenstander i fangstmarksgravene, mange med typisk norrønt 
preg som har fått flere til å argumentere for at de gravlagte hadde en nonøn/germansk iden
titet og enten var bønder på sesongbaserte jaktturer, hadde tilknytning til fjellgårder, setrer 
eller jernproduksjon (Hallstrom 1945; Hougen 1947; Baudou 1988; Stedingk og Baudou 
2006). Andre fastholder at det fremdeles må være snakk om grupper med jakt og fangst som 
hovederverv, men er mer vage på spørsmålet omkring etnisk identitet og relasjonen tiljord
bruksbefolkningen i dalene (Serning 1966; Skjølsvold 1969; 1981; 1984; Selinge 1973; 
Hagen 1983:374ff; Sundstrom 1989;1997; Gollwitzer 1997; Hofseth 1980, 2001). 

De senere år har flere eksplisitt argumentert for at fangstmarksgraver fra yngre jernalder 
kan knyttes til proto-samiske eller sørsamiske grupper. Dette baseres bl.a. på en rekke funn 
som kan knyttes til samisk kultur, både i nærområdene og i direkte tilknytning til gravene, 
som pilespisser med avflatet midtås, Z-formete skrapere, en runebommehammer 
(C2683la), ofringer av horn og kranier på gravene, neversvøp i graver, samiske boplasspor 
og skriftlige kilder (Zachrisson 1997:189ff; Hansen og Olsen 2004:105ff; Fossum 2006; 
Bergstøl 1997; 2008; Bergstøl og Reitan 2008). Inger Zachrisson (1997:195ff) mener at 
også de eldste innsjøgravene er samiske og at midtre deler av Skandinavia var et utpreget 
tokultursområde fra Kr.f-1300 e.Kr. befolket både av mennesker med samisk og med nor
røn identitet. Bergstøl (2008:200) mener fangstmarksgravene er de viktigste sporene vi har 
etter fangstfolk i Østerdalen. Han argumenterer for at disse fangstfolkene kan ha hatt, eller 
vært forløpere til en sørsamisk etnisk identitet. De utviklet tettere relasjoner med sørskandi
naviske samfunn, noe som skapte en fangstkultur med elementer fra den norrøne kulturen 
(Bergstøl og Reitan 2008:26f). Disse gruppene ble så gradvis fortrengt av koloniserende 
bønder i løpet av yngre jernalder. Fangstmarksgravenes flertydighet kan synliggjøre hvor
dan denne interaksjonen og hybridiseringen mellom norrønt og sørsamisk har pågått 
(Bergstøl2008; Zachrisson 1997:220). 

Ettersom ingen av fangstmarksgravene i Aurskog-Høland er daterte, er det vanskelig å 
føre noen inngående diskusjon om opphav uten at det bare blir hypoteser og spekulasjoner. 
Jeg vil likevel forsøke å skissere en lokal kontekst for gravene med utgangspunkt i de funn 
og registreringer som foreligger. 

I Oldsaksamlingens gjenstands base er det i all hovedsak registrert Iøsfunn fra Aurskog
Høland. Flertallet er ulike artefakter fra steinalder, bl.a. flere skafthulløkser. Fra jernalder er 
det ikke flere funn enn at de fleste kan nevnes. Det flotteste er et større skattefunn fra Øvre 
Tøien på Løken (Cl727a-o, Cl792-94, C3898, C7470, Cl5735). Det skal ha inneholdt 
totalt 18 gullbrakteater og muligens en fingerring av gull (C32663). Brakteatene er av type 
A, C og Dog funnet kan dateres til siste halvdel folkevandringstid (Mackeprang 1952:60, 
140, pl.l8 :5). Hvis fingerringen virkelig ble funnet sammen med brakteatene, daterer denne 
imidlertid funnet til vikingtid. Ringens opphav er likevel noe uklart ifølge tilvekstkatalogen. 
Videre kan en øks i jern (Cll963), en spydspiss (C32633), tre armringer i bronse (C35220, 

141 



C37249a), to beltesteiner av skifer (C32635) antakelig dateres til eldre jernalder. Ingen funn 
oppgis å være fra merovingertid, og fra vikingtid er det innlevert en stekerist (C15788), en 
spydspiss (C32638), jernbarrer (C37865) og to vevlodd av kleber (C30226, C31127). Fra 
middelalder er det noen flere funn, men økningen er ikke påfallende. 

I forbindelse med skogbrukstaksten ble det bl.a. registrert 23 lokaliteter med gravhauger, 
14 gravrøyslokaliteter og 3 bygdeborger (Skogstrand 2007)4• Gravhaugene ligger i all 
hovedsak i tilknytning til dagens jordbruksområder og gårds bosetning, og kan sannsynlig
vis relateres til forhistoriske gårder. Det finnes både enkeltliggende storslåtte gravhauger og 
gravfelt med små lave hauger, og de er sannsynligvis både fra eldre og yngre jernalder. 
Sammenliknet med nabokommunene er det registrert et relativt høyt antall gravhauger i 
Aurskog-Høland, noe som kan tyde på at det har eksistert en bofast jordbruks befolkning 
gjennom hele eller deler av jernalderen. De har tilsynelatende gravlagt sine døde i haug i 
nærheten av gården etter samme skikk som jordbruks befolkninga ellers i Norge (Solberg 
2003). Ser man funnene i forhold til det store arealet kommunen utgjør er de likevel ganske 
sparsomme, og i all hovedsak konsentrert langs den nevnte utløperen fra leirslettene på 
Romerike. 

Noen av gravrøysene er monumentale åsrøyser med mannslange oppmurte gravkamre. 
De kan være fra eldre bronsealder og dermed trolig eldre enn fangstmarksgravene, men det 
er også mulig at noen av dem ble bygget i jernalder (Sollund 1996). Bygdeborgene 
(ID79164, ID19905, ID62818) forstås vanligvis i relasjon til en fastboende jordbruksbe
folkning og er trolig bygget i løpet av eldre jernalder (Y stgaard 1998: Mitlid 2004). Etter
som ingen av fornminnene er undersøkt er det vanskelig å si hvorvidt det har eksistert en 
kontinuerlig jordbruks bosetting gjennom hele jernalderen. 

Ser man bort fra gravminnene er det en annen funnkategori som dominerer bildet i Aur
skog-Høland, nemlig fangstanleggene. Totalt ble det registrert 18 fangstanlegg for elg, to av 
dem med rundt 30 bevarte dyregraver hver (ID39496 og ID95772 l ID79142). Noen har med 
andre ord drevet utstrakt fangstvirksomhet i området og investert mye arbeid i å lage og ved
likeholde anleggene. Fangstgroper kan ofte dateres til eldre jernalder, men det finnes en 
rekke eksempler både fra steinalder, bronsealder og vikingtid/middelalder. Flere undersøkte 
anlegg har dessuten vist seg å ha flere bruksfaser (Amundsen 2007:64f). Man kan altså ikke 
i utgangspunktet anta en datering for fangstanleggene i Aurskog-Høland. Flere har imidler
tid fremhevet at fangstmarksgraver og fangstanlegg ofte forekommer i de samme områdene 
og i en rekke tilfeller har de vist seg å være samtidige. Dette har vært et viktig argument for 
å tolke de gravlagte som fangstfolk (Skjølsvold 1980a; 1981, 1984; Bergstøl1997; 2003; 
2008). 

I mange diskusjoner synes fravær av og avstand tiljordbruksbefolkning å være en forut
setning for å forstå fangstmarksgravene som spor etter selvstendige fangstgrupper. Det kan 
tenkes at det i deler av jernalderen ikke eksisterte en bofast befolkning i Aurskog-Høland, 
eller at den har vært sentrert til noen få sentrale gårder. Hvis man undersøker de store skogs
områdene Ø og NØ for Bjørkelangen, hvor det i dag knapt finnes et eneste registrert forn
minne, vil det kunne gi et bedre bilde av hvordan fangstmarksgraver og gravhauger er loka
lisert i forhold til hverandre. Det er et faktum at noen valgte å anlegge graver med en 
vesentlig annerledes lokalisering og med en ganske annen konstruksjon i de samme områ
dene og antakelig innenfor de samme tidsrommene. Man må anta at det også ligger forskjel
lige meninger og forestillinger bak de to gravskikkene. 
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Avsluttende bemerkninger 
På bakgrunn av denne diskusjonen mener jeg det er rimelig å forstå de små røysene i Aur
skog-Høland som skogs graver og fangstmarkgraver. De representerer en gravskikk som fin
nes over et stort område i indre og midtre deler av Skandinavia gjennom hele jernalderen, et 
område som med disse registreringene ser ut til å strekke seg noe lengre sør enn tidligere 
antatt. 

Etter min mening må man forstå fangstmarksgravene i Aurskog-Høland både i en lokal 
og i en regional kontekst. Som vist er kunnskapen om den lokale konteksten overflatisk og 
begrensa, men den kan tyde på at området i perioder har vært befolket av en bofast jord
bruksbefolkning, men også av grupper som har hatt fangst som en viktig næringsvei. Skjøls
vold (1969: 189) bemerker at « ... grupper med fangst som det primære næringsgrunnlag, på 
sine steder kan ha eksistert nærmest side om side med bondekulturen et godt stykke inn i 
jernalderen selv i de mer sentrale deler av vårt land.» Kanskje er det et slikt bilde vi kan ane 
i Aurskog-Høland, der det ligger i grenselandet mellom de vidstrakte svenske skogene i 
nordøst og de etablerte jordbruksbygdene i Østfold i sør (Løken 1998; Bårdseth 2007a; 
2007b; 2007c). 

Hvis vi ser gravene i et regionalt perspektiv og aksepterer at denne gravformen kan repre
sentere grupper av fangstfolk, bør vi også være åpne for å diskutere om disse kan ha hatt en 
annen etnisk tilhørighet enn den norrøne. Å si at fangstmarksgravene i Aurskog-Høland 
representerer en sørsarnisk befolkning er å strekke utsagnskraften til et ikke undersøkt og 
udatert materiale alt for langt. Det er likevel relevant at undersøkelser av fangstmarksgraver 
i områder lengre nord kan ha avdekket forbindelser til samisk kultur. Det kan bringe nye og 
svært interessante elementer inn i forståelsen av kontakter og etniske prosesser i forhisto
rien. Bildet av en enhetlig og jevnt ekspanderende bondekultur som fortrengte det som kom 
i dens vei i jernalderens Sør-Norge, er antakelig modent for nyansering. 

Noter 
1 F.eks. Z-formete skinnskrapere funnet i graver ved Lille Sølensjøen, C52854 (Berstøl 2008:93f) og Renaelv, 

C38979 (Bergstøll997:87). 
2 F.eks. et enegget sverdlvåpenkniv fra Eltdalen i Trysil, C32693, med nære paralleller i Finland (Skjølsvold 

1969:164f). 
3 Ifølge kommunens hjemmesider, http://www.ahk.no 
4 Tallene viser til antall befarte lokaliteter. Per i dag er det f.eks. registrert totalt 64lokaliteter med gravhauger i 

Aurskog-Høland i Askeladden, men siden flertallet av disse ikke ligger i tilknytning til skogsområder var de 
ikke omfattet av prosjektet. Erfaringene fra registreringene viser at omkring lO% av de tidligere registrering
ene av ulike årsaker ikke kunne gjenfinnes eller måtte avskrives som kulturminne. Mange var dessuten mangel
fullt dokumentert og enkelte svært feilaktig kartfesta. Jeg forholder meg derfor her til de fornminnene jeg fak
tisk har sett og dokumentert. 
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Summary: 
«Hunting ground graves» in Aurskog-Høland? New survey results 
The existence of graves in the interior of Scandinavia that Iie far from aqricultural areas and 
historie farms has long been recognised. They have been called mountain graves in Norway 
and forest or lake graves in Sweden because of their locations. Several have suggested that 
they belong to the same cultural tradition and might all be named «hunting ground» graves. 
Based on survey results in Aurskog-Høland in Akershus, this article argues that hunting 
ground graves exist further south than previously recognised. As the graves in Aurskog
Høland are not excavated it is difficult to discuss who buried their dead in this peculiar way 
in this area. Still examinations and interpretations of other hunting ground graves might 
suggest that they were groups with hunting as their primary occupation. In the case of 
Aurskog-Høland they may then have lived side by side with a farming population during 
parts of the Iron Age. Some have also proposed that the builders of the hunting ground 
graves were Sami, but this has to be further elaborated. 

Takk 
til Jostein Bergstøl for en tidlig diagnose på de rare røysene i Aurskog-Høland, og for nyttige tips og kom
mentarer til tidligere utkast av denne artikkelen, Marina Prusac for gode innspill til tidligere utkast og til 
Kjartan Fønstelien, Akershus Fylkeskommune for velvillig hjelp med kart og bilder. 
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Ragnar Hol 
Bærum 

En kongelig norsk vikingflåte 
en forlenget æra 

Slutten av vikingtiden er av mange satt til året l 066, da William vant slaget ved Hastings. 
Englands nye adelskap bygget raskt opp sine 50-60 små borger over hele landet (Armitage 
1912). Vingeskipsflåtens æra var ikke dermed slutt. Flåten gikk over til å bli et mektig poli
tisk verktøy for kongene. Til å begynne med var de avhengige av sine forbundsfeller, men 
etter hvert ble kongens posisjon som shippingmagnat mer tydelig. 

For at den norske kongen skulle få styringsrett over flåten og flåtens størrelse, utrustning 
og bemanning, ble dette nedtegnet i lovs form, og vi kan studere dem i sin helhet i dag. Lov
tekstene sier i korthet at omkring 300 kystnære regioner skulle bygge, utruste og bemanne 
hvert sitt langskip med helst 20, senere 25 årepar. Allikevel gir ikke lovene oss et komplett 
bilde av flåten og den praktiske virkeligheten som ligger bak oppbygningen av den. Atskil
lig informasjon kan vi også få gjennom sagaene, av spor i landskapet i dag og geografiske 
navn (Statens Kartverk 1999, l: 50 000). En del av dette som hittil har vært oversett, vil jeg 
omtale i denne artikkelen. Min forståelse av denne sjømilitære tradisjonen begrunner også 
en ny tolkning av de små steintuftene på Hvaler. 

Trening av mannskapene 
Dette var tider hvor hver mann burde ha evne til å forsvare seg selv, sin familie og sin eien
dom. Trening av guttene kunne begynne i helt ung alder, og noen var kampdyktige allerede 
i 14-15 års alder. 

I størsteparten av Norges land, og spesielt i de sørøstre distriktene, hadde hvert sted sin 
Leikvoll, Leikvin eller Løken. Ordet leik innbefattet atskillige aktiviteter og konkurranser 
som: løp, kast, vektløfting, ballspill, bryting, bueskyting eller våpenlek. Det finnes en 
omfattende litteratur om dette; publisert av Bjørn Bjarnason (1905) og fram til Lars Magnar 
Enoksen (2005). 

Bjarnason (1905) fant 45leikvoller i Norge, og i den senere tid har jeg funnet 741eikvol
ler på Østlandet, inkludert tidligere norske BohusHin. (Fig.l). Leikvollene ligger for det 
meste sentralt i bygdene, men noen ligger perifert, på grensen mellom bygder og er tydelig
vis for oppmøte til konkurranse mellom bygdene (Hol 1999). På alle disse leikvollene 
kunne ungdommene trene, noen kanskje for å skaffe seg en karriere som kongens menn i 
hirden, andre for å bli krigere på et langskip eller ta tjeneste som leiesoldat ute i Europa. 
Funn av fremmedartet utstyr i vikingtidens graver kan tyde på den siste muligheten (Skre 
1998). 
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Å lage en flåte 
De kystnære bygdene var ansvarlige for byg
ging av omkring 300 langskip (Bull 1920). 
De betraktet skipene som sine egne og var 
direkte ansvarlige for kongen. For å holde 
flåten effektiv, fastla loven at det skulle hol
des flåtesamling hvert tredje år med inspek
sjon av skip, våpen og mannskap, samt 
utnevning av ledere (Ibid). Samlingene ble 
neppe konsekvent gjennomført i århundrer, 
men skjedde det så mange som 10-15 
ganger, satte dette ventelig spor i landskapet. 

I en tid med årer og seil som fremdrifts
midler, kunne det bli atskillig venting og 
landligge. At skipene da søkte til sine tidli
gere plasser, er ofte omtalt i sagaene (Heims
kringla 1977 utg.). 

For å danne oss et bedre bilde av skipssam
lingene, kan vi se på forholdene i Borgar
sysla. Her skulle man samle 15-16langskip, 
hvorav 7 kom fra innlandsdistrikter (Ibid). 
(Fig.2.) Dersom ikke skipene ble bygget på 
kysten, måtte de trekkes på elver og over 
land på ruller forbi fosser og stryk. Noen 
kunne nok bygge seg sjønære naust, og alle Fig. l. Leikvoller på Østlandet, medregnet 

eiere av jord hadde plikt til å avgi grunn til Bohusliin. 
dem; men man måtte etter loven spørre først 
(!)(Magnus Lagabøters Landslov, Leidangsbolken). Heller ikke dette var noen lettvint løs
ning, så ting kunne ta tid. De sjønære skipreidene kunne ta tidlig landligge på møtestedet. 

De sannsynligste seilingsrutene for samling er markert på kartskissen (Fig. 2), og rutene 
ender opp på innsiden av øya Herføl, som på denne tiden hadde sitt gamle navn Herfelir, 
som betyr hærens gjemmested. (Rygh 1896). I sundet her har det vært plass nok for flåten, 
og på naboøya, som ligger vendt mot sundet, finnes tallrike primitive tufter etter boliger. 
Dette er ikke de eneste. Innenfor de nærmeste få kilometerne er det totalt omkring 300 slike 
boplasser (Hygen 1998a, 1998b). (Fig. 3 og 4). 

Hver enkelt av disse tuftene kan romme 3-4 mann, og de er for små til å ha ildsted. Samlet 
kunne de gi husvære for Il 00-1200 mann. Det er tidligere antatt at de ble bebodd under gam
melt storfiske (Marstrander 1937; Petterson 1953, 1967; Magnus 1974; Hygen 1998a, 1998b; 
Johansen 1998; Stene 2003), men dette er ikke sikkert påvist. Egentlig synes de velegnet til å 
romme flåtens minste enhet, en sesse (en tofte med et årepar og fire roere ved full bemanning). 

Tuftene er oftest ringformet, løet opp av rundkamp til en høyde på 0,4 til l ,5 meter. (Hol 
1999). De er meget mulig identiske med de teltdekte «bodir» som nevnes så ofte i sagaene 
(Heimskringla; Njåls saga; Soga om Laksdølane ). 
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Fig. 2. Mulige seilingsruter for Borgarsyslas langskip. 

Bygging og seiling av havgående langskip hadde en lang utvikling bak seg. Slikt kunne 
ikke improviseres. Både kystbefolkningen og folkene fra innlandet trengte vel til trimming 
både av seg og av skipene før havseilas, slik at de kunne seile over Nordsjøen, i Biscaya og 
inne i Middelhavet. 

En slik samling ved kysten for å klargjøre skipene var sikkert også et sosialt evenement. 
I soga om Laksdølane ( 1994: 32) leser vi hvordan man møtte gamle venner, holdt leik, drakk 
sammen og hadde atskillig moro. Handelsmenn søkte også til disse samlingene, skrives det 
i denne sagaen. 

Storflåtens samlinger 
Under regentene fra Håkon I til og med Håkon V (935- 1319) kom det ut fra øst i Viken mer 
enn 30 leidang - samlinger fra større deler av landet for utfart, eller for å innta strategiske 
posisjoner på Hvaler og i Bohuslan (Ersland 2000, 2003). Det kunne dreie seg om 300 skip 
med rundt 6000 årepar, og mange ville ha behov for landligge under oppsamling før utfart 
sørover. Det er derfor ikke overraskende at man i dag kan finne 3-4000 tufter eller stein
ringer i skjærgården fra og med hærens gjemmested i nord (ved Herføl) til og med Onsala-
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Fig. 3. Steinring i landskapet. 

landet nord i Halland (Hakonarsaga l977.utg; Cullberg 1965; Svedberg 1991; Rappe og 
Bergstrand 1997). 

Styringen av en slik storflåte i en tid uten moderne kommunikasjon synes som en umu
lighet, men de maktet det. De hadde nok en felles strategi; men meget måtte vel delegeres 
lederen på hvert enkelt skip innenfor begrenset område og tid. 

Landligge 
All krigføring inkluderer venting uten unntak for en æra med årer og seil som fremdrift
smidler. Det måtte også gjelde for hundrevis av langskip som skulle samles i skjærgården. 
Det var sikkert en god opplevelse å være om bord i et langskip under seil og med lagelig 
vind. Mindre trivelig var det vel under landligge, når 70-80 ungdommer skulle røre seg, 
stelle seg, spise, sove og tømme blære og tarm. 

Det måtte være bra å kunne ta seg primitivt husvære i de værslitte uthavnene. De kunne 
lage seg «bodir» som de trakk telt over; de «tjeldet» som det skrives i sagaene (Heims
kringla, Njåls saga). Veggene kunne være av jord, tre, torv eller stein. Eneste tilgjengelige 
materiale her i denne egnen var stein, stein i mengder. Spor etter slike «bodir» forsvinner 
ikke så lett. De ble anlagt i klynger; den enkelte med plass for 3-4 mann. Å være sammen 
om bord vil oftest utvikle en viss solidaritet med samhold også på land. Kanskje hadde fol
kene på en sesse felles tørrmat (sul) som de også delte? De kunne være «matnautr» (fransk: 
matelot, hollandsk: matros)? Felleskosten for hele skipet var grøt. 
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Fig. 4. 32 steinringer på en holme på Hvaler. Tegning etter flyfoto. 

Alder og bruk av ringene (tuftene) 
Ved å bruke den postglasiale landhevning som en lineær tids skala, fant Anne Sofie Hy gen 
(1998a) at ringene lå ved eller over strandlinjen fra årene 1150-1300; for øvrig en diskutabel 
tidsskala (Ambrosiani 1981). De kan derfor ikke være yngre enn dette. Mange ligger høy
ere og kan være enda eldre, ikke umulig fra 900-tall. Man kan dermed bastant utelukke at de 
er fra de eventyrlige sildeperioder på 1500 og 1700-tallet. Hvalers eneste sikkert påviselige 
sildeperiode kom så sent som i slutten av 1800-tallet. Flere av salteriene står der ennå. 

Skulle Hvalers steinringer skrive seg fra en fiskeperiode, måtte man postulere en slik på 
1300-tallet eller tidligere. Heller ikke arkeologiske funn kan tyde på dette. På Hvaler er det 
funnet en øks, en beltespenne, båtnagler og brynefragmenter (Hy gen 1998a). De fleste ring
ene ligger på skrint fjell uten kulturlag, og rester etter fiskebruk er hittil ikke funnet. 

Krigeren etterlater intet kulturlag. Han bryter opp på kort varsel, tar sine våpen med seg og 
drar videre. Det er funnet en del gamle båtopptrekk ved ringene, men ikke i et antall som 
viser til transport av 11-1200 mann (Stene 2003). Lettbåter til og fra langskipene kan ha blitt 
trukket opp her. Langskipene måtte nok ligge med vann under kjølen. 

Erling Johansen (1998) og senere Christine Stene (2003) har tenkt at en større makt har 
sendt sine undergivne på storfiske. Jeg mener at dette er spor etter kongen og hans krigere. 
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Avsluttende bemerkninger 
Jeg har forsøkt å vise hvordan vikingtidens stridsteknologi ble videreført inn i tidlig middel
alder. Kongen ble med dette en mektig skipsmatador med rådighet over mannskaper som 
var trent på leikvollene og gjort til sjøfolk under samlingene- en kongelig norsk vikingflåte 
som også måtte lage seg husvære under samling ved våre værharde kyster, i fred og i krig. 

Summary 
A royal Norwegian Viking fleet - an extended presence 
The study comprises some activities of the royal Norwegian Viking fleet during the reigns 
of the kings fromHakon I to Hakon V (936 -1319), this continuing also into the post-Viking 
er a. 

The fleet at times escalated in number to around 300 long ships. The men were trained 
at numerous countryside playgrounds, and acquired seamanship on coastal gatherings, 
when dwelling in primitive huts. Reliques of these persist at the south-eastem coastline also 
convenient for pre-war gatherings at large scale. The fleet was under direct command of the 
king, making him a powerful shipping magnate. 
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Brit Solli 
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo 

Havn og seilsperring 
på Veøya i middelalderen 

«På Veøya er det hamner som gjev god livd mot storveret» 
(Vik 1959:295). 

Sommeren 2006 fikk jeg gleden av på nytt å grave på Veøya i Romsdal. (Fig. 1). I løpet av 
1990 ~ 1992 tilbrakte jeg til sammen 12 måneder på denne vakre «hellige øya» midt i det 
romsdalske fjordssystemet. Jeg slutter meg til fru Sigrid Coucheron-Aamots (1872 ~ 1967) 
begeistring da hun i et intervju utbrøt: «Jeg elsker min øy!» (Pare li us 1999: 179). 

Midt på 1990-tallet fortalte Karsten Flovikholm, som var oppsynsmann på Veøya, om 
noen merkelige trestubber som stakk opp i fjæra i Nordvågen. I over 60 år hadde han tras
ket i fjæra uten å !egge merke til dem, før han bokstavelig talt snublet i noen tregreier som 
lå midt i stien. (Fig. 2). Trestykket lå blegg fast. Karsten begynte å lete systematisk etter 
flere slike stubber, og han fant en 6 ~ 7 stykker. I 1997 gjorde Karsten og jeg en enkel opp
måling av stubbene, og tanken om at dette kunne være rester etter et bryggeanlegg begynte 
å ta form. Det skulle gå 9 år før vi løste mysteriet i fjæra. Med assistanse fra Romsdals
museets ansvarshavende på Veøya, konservator Terje Thingvold og Karsten Flovikholm 
som ivrig observatør, heiv jeg meg nok en gang ut i graving på Veøya. 

De viktige spørsmålene var: Er dette bare rester etter trær? Ville vi finne røtter? Jeg tvilte 
på det fordi trær vanligvis ikc~e vokser i fjæra eller i flomålet. Dessuten sto jo sjøen høyere 
tidligere, og da ble det enda mer usannsynlig at dette var rotfaste trestubber. Etter at middel
alderkjøpstedet på Veøya forfalt og forsvant på slutten av 1300-tallet (Solli 1996, 1999), var 
det bare presten og hans hushold som bodde på øya frem til 1896. Noe stort bryggeanlegg i 
Nord vågen var ikke kjent i skriftlige kilder fra 1700-tallet. Gerhard Schøning nevner ikke i 
sin beskrivelse fra 1773 eksisterende havneanlegg utenom det vanlige for en prestegård og 
et kirkested. Han observerte imidlertid en steinkonstruksjon som han antok var rester etter 
en tidligere brygge (Schønning 1778). Hvis trestubbene var rester etter et bryggeanlegg, 
regnet jeg med at det måtte være eldre enn 1700-tallet. Jeg håpet selvfølgelig at en eventu
ell brygge kunne dateres til den perioden da det var størst aktivitet i kjøpstedet på Veøya, 
nemlig i høymiddelalderen; her definert som perioden 1130-1350. Vi skulle få svar på våre 
spørsmål; både hvilken funksjon «trestubbene» hadde hatt og dateringen av dem. 

Til vår store sorg omkom Karsten Flovikholm ( 1926~2006) i en sykkelulykke bare noen 
uker etter at utgravningen var avsluttet. Denne nye fortellingen om Veøya tilegner jeg min
net om Karsten. 
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Fig. l . De langstrakte øyene i forgrunnen er Moldeholmene. Ve øya ligger bakerst litt til 
venstre for midten. Den store Øya til hØyre er Sekken, mellom Ve øya og Sekken ligger 
Hang holmen. Romsdalsalpene med blant annet snekledte Vengetind og Romsdalshorn i 
bakgrunnen. Foto: Brit Solli. 

Tidligere beskrivelser av havneforhold på Veøya 
Havner er ikke bare et sted for lossing og lasting av varer og folk; havner er mellommennes
kelige møteplasser og kontaktsoner. Det samme kan for øvrig sies om middelalderens byer 
og kjøpsteder. Tori Falck argumenterer for at havner bør studeres med utgangspunkt i per
spektiver knyttet til begreper som kulturell hybriditet og kreolisering (Falck 2003). Hun kri
tiserer havnearkeologien ( «Waterfront archaeology») for «empiricist research practices» og 
for å ha utelatt analyser av kulturelle praksiser (Ibid: 111). Denne artikkelen vil nok også 
kunne utsettes for en slik kritikk. Når det gjelder Veøya er det ganske selvsagt at havnene 
fungerte som en kontaktsone og var en essensiell del av kjøpstedet på øya. Det utgravde 
materialet fra strandsonen gir imidlertid ikke grunnlag for å diskutere disse konkrete pro
blemstillingene. Funnmaterialet består av hjemmelig treverk (furu), og med ett unntak, intet 
annet. Ut fra funnmaterialet fra kjøpstedets svartjord er det lett å konstatere at Veøya var et 
viktig knutepunkt ved kysten, og det er ingen tvil om at Veøya utviklet seg til et viktig sta
pel- og kjøpsted i løpet av middelalderen (Solli 1996, 1999). 

Olav Håkonssons rettarbot (rettslig forordning, NGL Ill, 121) datert 19. august 1384 om 
handelen i det nordlige Norge, forteller indirekte at byer og kjøpsteder var i forfall. Veøy, 
Borgund og Vågan omtales som «Smaar koupstader» i rettarboten: 

<<Vi og vort raad, bisper, riddere og andre baade lege og lærde kan vel med sandhet merke, at vore kjøp
steder Bergen, Trondhjem og Vaagen og de andre smaa kjøpsteder, som før har været, [takmarken] er for
dervede og lagt øde, fordi de seilende mænd hos eder ei reiser med sine varer til de kj øpstevner, som før 
hav de været. ... Vi forbyder under vor yndest og naade, at ingen mand seiler til andre kjøpstevner end her 
nevnt, først de av Finnmarken og Helgeland til Vaagen; de av Namdalen, Trondhjem fehirdsle (skatte
distrikt) og Nordmøre til Trondhjem, de av Romsdal til Veø, de av Sundmør til Borgund. Ogsaa vore 
bymænd av Bergen skal reise til Vaagen og der holde kjøpstevne.» (oversettelse i Olafsen 1926:337f). 

!54 



300'7'· ---=-

H~:~.~~~ 
~~~1 

~ 
~ 

-

C\ ~C? 

Fig. 2. Veøya - Undersøkelsesområdet er i Øst for steinkirken. Tegning: Brit Solli. 

Det viktige begrepet takmark er utelatt i Olafsens oversettelse: Takmarken var et område 
rundt middelalderbyene som utgjorde byfolkenes allmenning, der kunne de ha dyr på beite, 
hente brensel og drive hagebruk. Begrepet har også en rettslig betydning og antyder at Veøy 
kjøpsted var et eget jurisdiksjonsområde der det fantes lover og regler som skilte den vesle 
byen fra de omliggende bygdene. 

Et kystkjøpsted må by farmennene gode havner. Alle utforskere av Veøya har påpekt 
øyas gode «naturhavnen>. Utforsk.1ingen av de gode naturhavnenes omdannelse til en kon
struert «kulturhavn» har imidlertid ikke vært påtrengende intens. En «kulturhavn» er i følge 
Pål Nymoen (2006:37) en havn «der mennesker har gjort endringer», det vil si tilretteleg
ging i form av brygger, moloer og opphalingsplasser (Ramberg 2005: 44ff). 

I middelalderen kunne «brygge» bety to ting: «l) kai (utstikkerbrygge), 2) landgangs
bro» (Elgvin 1980: 274). Forholdene langs byenes brygger ble forsøkt regulert i lover og 
forordninger. I Byloven av 1276 (VI,4), som i utgangspunktet var en lov for Bergen, er det 
bestemmelser for hvor høye og lave bryggene skulle være. 

Hans Peter Schnitler skriver i 1768 at Veøya har vært en ladeplass 
<<siden den i Strøget ligger saa vel an b:;ade for indkommende og udgaaende Skibe, som og fordi Naturen 
har dannet Øen i sig Selv saa vel i B ugter og store Yiiger at Ski bene derudi sikkert kunne ankre og havne» 
(Schnitler 1768 [1974]: 44). 

Han nevner både «Søer-vaagen», «Nord-vaagen» og «Bonde-vigen», men omtaler ikke 
bryggeanlegg i tilknytning til «naturhavnene». 

Gerhard Schøning (1778 [1979]: 133) bemerker om Nordvågen 
<<at sidstnævnte er i forrige Ti ider bru gt som Havn, eller har maaskee været det rette Ladde- og Lossested, 
da Kiøbstæden her var, viiser en stor Steenbro eller en Demming, som her har været anlagt, og hvorefter 
endnu Levninger sees>>. (Fig. 3). 

Han tenker seg at Nordvågen og Bondevika tidligere har vært forbundet med et sund. Bon
devika fremholder han, må ha vært bøndenes og allmuens havn ut fra navnet. Nordvågen var 
«kun for Kiøbmæmd, borgere og andre af fornemme Stand» (Ibid). 
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Fig. 3. Nordvågen, undersøkelsesområdet ligger foran og til begge sider for naustet. 
Foto: Brit Solli. 

Ut fra Schønings tekst er det noe uklart om han mener at Sørvågen også var forbeholdt 
de av denne fornemme stand. Schøning nevner også levningene av «2de Skib-Stader>> 
(nausttufter) i Bondevika. Han foreslår at her kunne det ha vært «skibsbyggerier». Jens 
Kraft gir i 1832 ingen selvstendig beskrivelse av Veøyas topografi, men gjentar bl. a. 
Schønings antagelse om at Nordvågen «som er det almindelige Landingssted, formodes at 
være Kjøpstadens Havn» (Kraft 1832: 187). 

Peder Fylling (1875:20) stoler også på Schønings observasjoner og parafraserer ham 
nokså tett: 

«Veøens Kirke og Prestegård ligger på en tiden jevn Mark eller Eid mellem tvende Bugter af Fjorden, 
hvoraf den ene kal des Sørvaagen, hvor nu er Landingssted. Den anden mot Øst kal des Nordvaagen, som 
i Fortiden, da Stedet var Kjøbstad, var det rette Landingssted eller den rette Havn for Ski be. Dette vil man 
ogsaa bevise deraf, at her findes betydelige Levninger af en Molo eller Sten bro, som af vore Forfædre var 
anlagt til Havnens Bekvemmelighed>>. 

Han tenker seg også at Nordvågen gikk dypere inn landet i fortiden, helt til Bondevika. Han 
gjentar Schønings tanker om at i middelalderen holdt bønder og «almuefolk» til i Bonde
vika og i Sørvågen, mens «Kjøpmændene benyttede Nordvaagen» (Fylling 1875:21). Han 
har rett i at eidet mellom Nordvågen og Bondevika en gang i fortiden var et sund, men dette 
var så langt tilbake som i bronsealderen, i middelalderen var eidet et sumpig område uten 
bosetning. Sjøen sto i middelalderen mellom ca. 2,5 og 1,5 m over dagens nivå. (Fig. 4). 

Adjunkt B. E. Bendixen foretok i tre sornre (1870 -72) reiser i Romsdal og på Nordmøre 
for «at anstille antikvariske undersøgelser» (1877: 173). Han refererer flittig til Schøning, 
men kommer også med en viktig selvstendig observasjon om Nordvågen: 
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SHORELINE-DIAGRAM 

mas l Marina/Lacustrine 
m_a.s.l boundary 

70 10.300 BP 

30 9.100 SP 

27 9.000 BP 

25 8-7000 BP 

20 5.000 BP 

15 4.500 BP 

10 3.300 BP 

2.000 BP 

2,55 1.000 BP 

Fig. 4. Strandlinjeforskyvningen etter siste istid. (Beregnet etter Mangerud & Svendsen 1987). 

«Ved Nordvik, som nu er stærkt opgrundet, men som vel har været den egentlige havn. kan man endnu 
ved !avvande se enkelte rester af en brygge eller bro. et par smaa stenhobe og to pæle, tapformig ti/spid
sede, der rage op af den bløde lergrund» (Bendixen 1878:134, min kursiv). 

O. Olafsen omtaler også kort havneforholdene på Veøya i for sin tid utmerkede bygdebok 
«Veøy i fortid og nutid»: 

«At der opstod et litet handelssted der, var ganske naturlig- Øen ligger frit i fjorden med let adkomst fra 
alle sider. Den har god havn for saadanne farkoster, som den gang bruktes>> (Olafsen 1926:336). 

Argumentet om øyas sentrale beliggenhet i fjordsystemet som årsaksforklaring for opp
komsten av et kult- og kjøpsted er gjennom tidene gjentatt av mange forskere (sist av 
Bergsvik 2003, 2004). Olafsen var godt kjent på Veøya, og han hadde sikkert gjort observa
sjoner både om steinstrukturer og annet, men han skriver dessverre ingenting konkret om 
dette. 

Asbjørn Herteig gravde i 1953 søkesjakter i kjøpstedets sørvestre ytterkant, og han 
gjorde seg også refleksjoner om øyas havner: 

<<Sørvågen skyter seg inn her med relativt bra havn, selv om den ikke fullt ut kan måle seg med 
Nordvågen, som nok er den tryggeste og stabileste. Bondevika er også utmerket når været er laglig. Man 
har derfor hatt minst en brukbar havn hvordan været enn var. Dette forhold har nok væ11 av vesentlig 
betydning for valget av Veøya som det politisk-religiøse og økonomiske sentrum. Den populære oppfat
ning i bygda synes å tillegge Nordvågen størst betydning, men bygger visstnok utelukkende på de lokale 
vind- og værforhold, uten å ha klart for seg hvilke differensierte oppgaver en havn selv under lite utvik
lete forhold må fylle>> (Herteig 1954: 74f). 

Han legger vekt på fortøyningsmuligheter og «egne te opphalingsplasser, støer og for Veøys 
vedkommende også en viss adgang til lettvint lasting og lossing(.,.). Personlig tror jeg Sør
vågen må ha passet best til høymiddelalderens eller kaupangtidens mer avanserte forhold 
med disse krav nettopp til laste- og lossemulighetene» (Ibid.). 

Herteig argumenterer for at Nordvågen er for langgrunn, bergene på nordsiden er for 
bratte, mens i Sørvågen kan selv moderne, ganske store båter legge til. Innenfor Katneset er 
det, i følge ham, som regel et smult belte selv når det er sterk vestavind. (Fig. 5). Han støtter 
seg i sin argumentasjon på at Katnes betyr Båtnes fra det gammelnorske Kati som betyr liten 
båt (Herteig 1975:28). I Borgund på Sunnmøre heter det sentrale havneområdet for middel-
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Fig. 5. Sørvågen - båten er fortøyd ved Katneset. Foto: Brit Solli. 

alderkjøpstedet «Katavågen» og dette styrker hans oppfatning av vestsidens store betydning 
i trafikken på Veøy (Herteig 1954:76). Jeg er enig med ham at småbåter nok kan ligge i ly av 
Katneset ved sterk vestavind og nordvest. Skip og større båter kan imidlertid få problemer 
attom Katneset i ruskevær fra vest og nordvest. Det smule beltet bak Katneset var dessuten 
mindre smult da sjøen stod høyere. Nordvågen er utvilsomt den beste havna på Veøya. 

Herteig legger ikke vekt på de tidligere utforskeres observasjoner av rester etter en 
brygge i Nordvågen. Han reflekterer heller ikke over det faktum at da sjøen sto høyere ville 
Nordvågen ha vært en bedre naturlig havn. Det er mulig at han, i likhet med meg selv, fikk 
fortalt en historie om at steinstrukturen som går på tvers av Nordvågen er rester av en stein
gard som skulle holde kyrne ute fra innmarka. Med bakgrunn i steinstrukturens solide 
karakter har denne historien alltid fremstått for meg som merkverdig. I denne sammenhen
gen er det også interessant at kati betyr liten båt og ikke skip. Var det slik i den vesle middel
alderbyen på Veøya at småbåter helst skulle holde seg bak Katneset i Sørvågen og at større 
båter og skip skulle legge til i Nordvågen? Jeg har ved en tidligere anledning tolket stein
strukturen på tvers av Nordvågen som rester etter en brygge (Solli 1993: 133). I denne artik
kelen skal jeg argumentere for en annen tolkning. 

Bryggeanlegget i Nordvågen 
Under utgravningene i 2006 registrerte vi 10 rester etter bryggepeler. (Fig 6). Seks av dem 
ble gravd frem og dokumentert. Etterpå ble de, med unntak av pel (P)4, i samråd med Viten
skapsmuseet, NTNU, tildekket igjen på stedet for å unngå konserveringsproblem. 
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Veøya, gnr 12211, Molde kommune. 
Detalj av fjæra ve<l naus.tet i Nordvagen. 
Oppmatl: Brit Sol28.07.1997 og 27.06.2006 
Rentegnet Rune BoMk 06 04 2007 
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Fig. 6. Oversikt over undersøkelsesområdet med bryggepeler i Nordvågen. Tegning: Brit Solli 
og Rune Borvik. 
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Fig. 7. Parvise peler, P4 og p4b. 
Tegning: Brit Solli og Rune Borvik. 

Fig. 8. Parvise peler, P5 og p5b. 
Tegning: Brit Solli og Rune Borvik. 
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Fig. 9. Pel 7. Foto: Brit Solli. 

Fig. JO. Pel4 med rest av tverrbete. Foto: Brit Solli. 
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Fig. 11. Profiltegninger av pel l , 5, 6 og 
7. Tegning: Brit Solli og Rune Borvik. 

Vi fant tverrgående stokker mellom to 
pelepar, P4 og P4b, samt PS og PSb. (Fig 
7 og 8). Pelene var kraftige; de hadde 
alle flat bunn med tydelige huggespor. 
(Fig 9). Alle var av furu og på flere av 
pelene var barken frisk og godt bevart i 
blåleira. I P4 var det hugget et hulrom 
gjennom pelen der en del av tverrbeten 
fortsatt var godt bevart. (Fig. 10). P6 var 

markant kraftigere enn de øvrige pelene og den ligger ikke helt på linje mellom P 7, PS og 
P4b, som jeg tolker til å være rester etter en kai (utstikkerbrygge). P6 kan ha sammenheng 
med steinstrukturen på tvers av vågen, eller muligens også være rester etter en solid vippe
bom som ble brukt til lasting og lossing av gods (Herteig 1969, fig. i Molaug 2002: 28). Pel 
l, 2, 3 og 8 ligger østenfor kaien, og disse danner ikke noe distinkt mønster, men de kan ha 
fungert samtidig som fundamenter for en brygge som hadde form av en meget funksjonell 
plattform som gikk inntil det bratte berget i nord. Vi fant ingen gjenstander i tilknytning til 
pelene. Under den kraftige pel 6, nede i blåleira, lå en godt bevart ryggvirvel av nise (Phoco
ena phocoena, pers. komm. Anne Karine Hufthamrner, JSnr. 1466). (Fig.11). 

Vi var i den heldige situasjonen at furu bark satt fast på flere av pelene, og der hvor barken 
ikke var bevart, hadde vi tilgang til treets ytre årringer for 14C-datering. Vi sendte 7 prøver 
til Laboratoriet for radiologisk datering ved NTNU (DF-3983): 

Atmospheric data from Reimer et al [2004];0xCal v3.10 Bronk Ramsey [2005); cub r:5 sd:l 2 prob usp[chron] 

T-1 8629 1700±60BP 

T-18630 l 635±70BP 

T-18631 585±60BP 

T-18631 1 800+65BP 

T-18933 1 775±50BP 
l 

T-18634 775+75BP 

T-18635 710±40BP 

500CalAO 

l -18629 
l- 18630 
l -18631 
l -18632 
l -18633 
l -18634 
l -18635 

l sigma 
1250 1390 
1280 1400 
1300 1420 
1175 1280 
1215 1280 
1170 1290 
1260 1380 

..... ....... 
•a ...... 

• 
l ~ 
l 

.Å. .. 
l 

lOOOCalAD 1500CalAD 

Calibrateddate 

2sigma 
1210 1400 - Pel4 [pinus/furul 
1260 1430 - Pel4b [pinus/furu] 
1280 1430 - Pel5 [pinus/furubark] 
1040 1300 - Pel7[pinus/furubarkl 
1150 1300 -Pel6[pinus/fu rubarkl 
1040 1390 -Peil [pinus/furubarkl 
1220 1390 - lverrgående stokk mellom P5 og P5b [pinus/furul 
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En skive ble saget av P4b og undersøkt av dendrokronolog Andreas Kirchhefer ved Univer
sitetet i Tromsø. Han målte to radier på treskiven. Måleteknisk var det ingen problemer: 
«Cellestrukturen var lett å se, og ringene var breie og regelmessige» (meddelelse fra Kirch
hefer per e-post 22.1. 2007). Men i følge ham er det bare 70 årringer, inkludert ungdoms ved, 
som ikke helt er til å stole på. Vi fikk derfor ikke en «klinkende klar datering» innenfor spen
net av P4bs 14C-datering. 
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Fig. 12. Oversikt over rester av utstik
kerkai. Tegning. Brit Solli og Rune 
Borvik. 

Dateringene viser at kaien med stor sannsynlig
het var anlagt og i bruk da aktiviteten var som høy
est i kjøpstedet på Veøya. (Fig 12). De yngste 14C 
-dateringer kan ha sin bakgrunn i reparasjon og 
utskiftninger av peler, spesielt dateringen av PS 
tyder på dette, jamfør dateringen av den tverrgå
ende stokken mellom PelS og Sb. Bark på Pl har 
en noe eldre datering og har muligens vært del av 
en brygge av mer plattformmessig karakter ved 
bergveggen mot nord. Dette bryggeanlegget ga 
meget gode laste- og losseforhold i høymiddelal
deren, spesielt ved flo sjø. 

I Borgund middelalderkjøpsted på Sunnmøre er 
det foretatt større utgravninger i Katavågens 
strandsone (Herteig 19S7, 197S). Her ble det fun
net parvise stolper etter hverandre som må være 
rester etter kaier: 

<<(there) are traces in several places of narrow jetties or 
landing-stages, raised on piles placed in pairs. The 
form of construction is similar to that demonstrated 
from the twelfth century at Bryggen in Bergen>> 
(Herteig 1975:28). 

Bak kaiene på Borgund ble det avdekket stolpebygde hus som er tolket som lagerbyg
ninger (se rekonstruksjonstegninger i Sule bust 1984: 199f). 

I Nordvågen på Veøya gjenstår det å avdekke slike hus. Det er mulig at det var sporene 
etter et slikt hus vi fant i Sørvågen i 1991, da jeg avdekket en kraftig stolpe plassert på gam
mel strandsand 2.61 meter over dagens flomål. I tilknytning til stolpen var det et planke
dekke (Solli 1996: 133ff). Sjøen sto rundt år l 000 BP 2.SS meter over dagens nivå. (Fig. 4 ). 
Denne konstruksjonen ligger så nære den tidlige middelalderens flomål at den kan også 
være rester etter en kai tilsvarende den i Nordvågen. 

De ytre årringene på stolpen fra 1991 ble 14C - datert til: 

T-9975: 1125± BO BP [pinus/furu) AD BOD - 995 
Plankedekket ble datert til: 
T-9976: l 040± 75 BP [betula/bjerk) AD 900-1030 
En bjelke vest for stolpen ble datert til: 
T-10214 950± 95 BP [pinus/furul AD 995-1200 
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I kulturlagene omkring denne konstruksjonen ble det funnet keramikk fra Grimston og Sør
Skandinavia fra perioden 1250- 1350. Men 14C- datering ene av treverket tyder på at et even
tuelt stolpebygd hus eller utstikkerkai i Sørvågen er eldre enn den vi undersøkte iN ord vågen. 

Brygger og havner i andre middelalderkjøpsteder og byer 
Det er ikke mulig å presentere havneforholdene i alle middelalderkjøpsteder og byer i Norge 
i denne artikkelen. En mengde undersøkelser om havner er publisert i forbindelse med de 
internasjonale« Waterfront Archaeology konferansene», men de er det ikke plass til å drøfte 
her (eksempel på bidrag fra Norge er: Herteig 1981; Lindh 1991; Myrvolll991). Men jeg 
vil i fortettet form som ovenfor om Borgund, presentere noen trekk ved bryggekonstruksjo
ner som kan ha relevans for forholdene på Veøya. 

Detlev Ellmers (1972: 123) skiller mellom havner der lasting og lossing skjer mens 
båten/skipet dras opp på stranden, og mellom havner der båter og skip lastes og losses i fly
tende tilstand. På Veøya har man kunnet gjøre begge deler. I Sørvågen er det tydelige rester 
etter støer som nok har vært i bruk både under kjøpstedstiden og seinere. I Nordvågen kunne 
både store og små skip strandes i fjæra på leirbunn. I tillegg fantes altså muligheten til å laste 
og losse i flytende tilstand ved ei kai og trolig en plattformaktig brygge som ble anlagt i 
løpet av 1200-tallet. 

Berga på nordsiden av øya vis a vis Sørvågen er utmerkede «laberg» i maksvær. Det 
samme gjelder for svabergene ved Katneset. Stedsnavn på la- (for eksempellaberg, lahelle) 
er ikke kjent på Veøya. Lahelle kommer av det gammelnorske hladhelle er tolket som 
utskipningssted (Grieg 1969:8ff). Både «lahelle» og «laberg» er stedsnavn som forekom
mer i hele Norge. I eksempelvis Astafjorden i Sør-Troms er det slik at alle «labergene» kjen
netegnes ved et nakent berg som stikker ut i fjæra, helt inne i fjordbunnene og hvor det er 
seilbart med mindre båter (L.I. Hansen 2000:89). Lars Ivar Hansen tolker labergene i dette 
området som et møte- og omlastingssted for varebyttet mellom «håløyghøvdinger og 
samer» (Ibid.). Konghelle i BohusHin er den eneste byen i middelalderens Norge som har et 
(la)hellenavn i betydningen «kongelig laste- og losseplass» (Christophersen 2001: 201). 

Det nærmeste la-navn nær Veøya er knyttet til et svaberg på fastlandet nordøst for øya 
kalt «Labergsneset». (Fig. 13). Her er det registrert 18 røyser som ligger lavt over havet og 
til dels kloss inntil stranden (Bergsvik 2003:69). Her har det i nyere tid ligget en husmanns
plass, og mange av røysene jeg fant ved en befaring i 2007 er rydningsrøyser, men ett par 
store røyser som ligger om lag 3 meter over dagens flomål, kan ut fra størrelse og form 
antyde at de er gravrøyser. Den korteste avstanden mellom Veøya og fastlandet er nettopp 
her. Det er ingen urimelig tanke at det på Labergsneset foregikk lasting og lossing av varer 
som skulle til og fra Veøya. 

I rettarboten om handelen i det nordlige Norge (se ovenfor) nevnes V agar i Lofoten som 
et av de små kjøpstedene. V agar er lokalisert til Storvågan rett sør for Kabelvåg (Bertelsen 
1992). Det er foretatt en begrenset marinarkeologisk undersøkelse av havneområdet (Wick
ler 2004:67). Marinarkeologene registrerte intakte kulturlag fra middelalderen i Storvågans 
østre grunne havn som ble 14C- datert til perioden AD 1000- 1280. Kulturlaget virket ufor
styrret og godt bevart og inneholdt mye organisk materiale, deriblant, ikke uventet, fiskeut
styr (vabein) og fiskebein av torskehoder. Også på Veøya bør det være et stort potensial for 
å avdekke intakte kulturlag ad marinarkeologisk vei i de ulike havneområdene. 
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Fig. 13. Neset i forgrunnen er Labergneset på fastlandet- Veøya i bakgrunnen. Foto: Brit Solli. 

Kaupanger i Sogn, «Lusekaupangen» (Sverres saga: 123), nevnes naturlig nok ikke i en 
rettarbot om handelen i det nordlige Norge. Men dette kjøpstedet ser ut til å ha lidd samme 
skjebne som Borgund og Veøy i senmiddelalderen (Knagenhjelm 2004: 128). Kaupanger 
har ei god naturhavn, men det er ikke funnet spor etter konstruksjoner som kan knyttes til 
middelalderens bebyggelse i havneområdet (Ibid: l 03). 

I Bergen og Oslo var fundamentet for kaiene på 1200-tallet som oftest store bolverkskar, 
også kalt laftekasser, som regel fylt med stein. Slike kasser utgjorde solide og stabile funda
ment for gangbroer (Herteig 1985; Molaug 1993, 2002). I Bergen løp spinkle gangbroer 
mellom bryggehusene, men de var som konstruksjon merkelig nok ikke knyttet til bygning
ene (Herteig 1969:78). I Bergen var de parvise pel ene spisset og rammet ned i sjøbunnen, og 
ytterst ute ved marbakken forekom det at gangbroen endte i en stige (Ibid:75). Den ytterste 
bryggefronten ble fundamentert på påler, mens de solide laftekassene var plassert med jevne 
mellomrom lenger inn (Herteig 1985: 77). Forut for de eldste påviste peler og seinere bol
verk/laftekasser var grunnen preparert av et tynt teppe av små, oftest varmesprengte stein 
(Herteig 1969: 76). Herteig argumenterer for at steinlaget skulle drenere eller solidisere 
undergrunnen og gjøre fjæra lettere farbar. Slike steinlag kan ikke observeres i Nordvågen 
på Veøya. Siden sjøen sto høyere i tidlig middelalder, er det mulig at slike steinpakninger 
ligger under torva ovenfor nåværende flomål. 

Gerhard Fischer laget i 1924 en rekonstruksjonstegning av middelalderbyen i Oslo 
(gjengitt i Molaug 2002: 7), og ved stranda ut mot Bjørvika hadde han tegnet inn 18 kaier. 
Bakgrunnen for dette var funn av en brygge ved enden av Clemenskirkealmenningen, og 
Fischer tolket dette som rester etter en utstikkerbrygge. Petter Molaug presiserer følgende: 

<<Ingen funn er gjort av bryggeanlegg og havnekonstruksjoner fra l 000- og Il 00-tallet, så her er det mer 
de generelle topografiske forholdene som må brukes, og resultatet er bare hypoteser. Men utgravningene 
har gitt en rekke interessante funn fra perioden ca. 1200 til 1400-tallet. ... >> (Ibid.). 
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Som i Bergen viser det seg at laftekasser er det sentrale konstruksjonselement i Oslos 
brygger på 1200-ta!let. I 1992 ble det på Sørenga bl.a. avdekket en robust konstruksjon som 
er tolket som den «Kongsbryggen» som nevnes i skriftlige kilder. Kassen var 16m bred og 
minst 30m lang parallelt med land (Ibid:25). Denne kassen kan ha vært eksempel på en for
tøyningskiste som ikke behøvde å være landfast «eller som var landfaste med enkle stolpe
bårne gangveier» (Ibid:28). Det ligger i sakens natur at det var relativt store skip som brukte 
disse fortøyningskistene. Mindre båter kunne strandsettes lengre inn. Fise her argumenterer 
for at det har vært et ubebygd område mellom sjøbodene og den øvrige bebyggelsen 
(Ibid:29). Dette har ikke vært uvanlig i middelalderbyer, og Mo laug fremholder at hensik
ten med denne byggeskikken var først og fremst et ønske om større sikkerhet mot brann 
(Ibid). I Oslo brant ikke sjøbodene ved den store brannen i 1348, men i 1532 brant sjø
bodene og ikke resten av byen. Har det vært sjøboder i tilknytning til bryggene i Nordvågen 
på Veøya, har disse ligget i god avstand fra tettbebyggelsen i kjøpstedet på vestsiden av den 
stående steinkirken. 

På Veøya er det ikke funnet rester etter laftekasser i strandsonen i Nordvågen. I 1991 ble 
det dykket langs berga på nordsiden fra tuftemr.rådet kalt «Futgarden» og vestover, samt i 
Sørvågen. Vi var spesielt på utkikk etter spor etter steinhauger som kunne være rester etter 
innholdet i laftekasser, men ingen distinkte opphopninger av stein ble funnet. Det er imid
lertid ingen tvil om at det bør dykkes mer systematisk og av profesjonelle marinarkeologer 
i Veøyas havneområder. 

I middelalderens Trondheim var det nedre del av Nidelva rett innenfor elveoset som var 
den beste havnen. Her lå to godt beskyttede naturhavner (Christopersen og Nordeide 
1994:54). Ytterst ved oset var det en innbuktning med gunstige forhold for større båter, 
mens lenger opp i elveløpet var det ei lone som passet for mindre båter (Ibid). De første spor 
etter bryggekonstruksjoner er noen terrassekonstruksjoner i lona datert til omtrent år 1000 
(Gundersen 2000:68). 

«<løpet av de godt 100- 150 årene utbyggingen av bryggene kan følges arkeologisk, ble det ikke gjort 
forsøk på å koordinere denne utbyggingen slik at det oppsto en felles bryggefront langs elva>> 
(Christophersen 1994a: 85f). 

Etter 1150 skjer det en videreutvikling av bryggene lang Nidelva i det man flytter bryg
gefrontene ut på dypere vann sannsynligvis for de store handelsfartøyene «bussene». De var 
avhengig av dypere grunn for å kunne manøvrere inn til bryggene (Christophersen 1994b: 
284). Jeg finner det sannsynlig at byggingen av et bedre bryggeanlegg i Nordvågen på 
Veøya også har sammenheng med at skipene som fraktet gods langs kysten og over havet, 
ble større og stakk dypere på 1200-tallet (Nedkvitne 1985). Dette utbyggingsmønsteret sees 
også i Bergen (G. Hansen 2005: 205). 

Spesialiseringen av skip som hovedsakelig skulle transportere gods, startet i Skandina
via på 900-tallet og ble mer og mer markant ut over i middelalderen (Crumlin-Pedersen 
1985a, 1991, 1999: 15). Langs norskekysten var såkalte hyrdinger en vanlig skipstype. Kong 
Sverre lot i 1199 noen slike handel skip bygges om til krigsskip. Byrdingene ble delt i to, for
lenget og fikk årehull langs sidene. Leidangsskipene var altså lengre i forhold til bredden 
enn handelskipene, og de førstnevnte lignet mer på vikingskip som eksempelvis Gokstad
skipet. Arne Emil Christensen argumenterer for at et slikt skille mellom krigsskip og han
delskip fantes i Norge allerede på 1000-tallet og han mener vi er på sikker grunn når vi post
ulerer at disse to hovedtypene var kjent i middelalderen i Norge (Christensen 1985:220). 
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I forbindelse med englandsfarten nevnes i flere kilder skipstyper kalt busse (f. eks. biskops
bussen) og knarrer som var større enn hyrdingene (Ibid:248). 

Under utgravningene på Bryggen i Bergen fant man på 1960-tallet deler av et meget stort 
skip som ble bygget i Norge på slutten av 11 00-tallet. Dendrokronologiske analyser tyder 
på at skipet ble bygget i 1187-88 (Bill 2002: 95). Minimumslengden var ca. 30m og midt
skips var det 9 - l O m bredt, og 3 m dypt. Christensen har beregnet at skipet kunne ta en last 
på 165m3 (Christensen 1985:208). Fra om lag 1150 ble det i Skandinavia bygget store skip 
som kunne krysse havstrekninger med mye gods (Bill 2002: 102). De var nok sjelden eller 
aldri å se på Veøya, men et slikt skip ville i maks vær ikke ha noen problemer med å laste og 
losse ved svaberga på nordsiden av øya. Der er det så dypt at selv en moderne ferge kan 
legge til med stavnen mot berget. 

To middelalderhavner som ligger sentralt til langs leden, men som ikke er knyttet til en 
by eller et kjøpsted i Norge er relativt grundig undersøkt arkeologisk, nemlig den såkalte 
kong Øysteins havn på Agdenes i ytre Trondheimsfjorden og havneområdet ved middel
alderkirken på Avaldsnes, Karmøy. 

På grunn av at Agdenes knyttes til kong Øystein i sagaene, har stedet en lang forsknings
historie (Sognnes 1985; Jasinski 1995). Han skal ha bygget en kirke, et virki (skanse) og en 
havn her i løpet av sin regjeringstid 1103 - 1123 (Magnussønnenes saga kap. 14 og 21). Sei
nere skal Kong Håkon Håkonsson (1217 - 1263) ha reparert og forbedret havnen (Håkon 
Håkonssons saga, kap. 333). Stedsnavnet Agdenes nevnes også i andre sagaer (Jasinski 
1995). På Agdenes, som ikke er en spesielt god naturhavn, er det funnet rester av en kraftig 
molo som skulle beskytte mot vestlige og nordvestlige vinder. På land, like ved moloen, er 
det en kraftig jordvoll som forskerne har tolket som rester etter et virki. Det skal også ha 
vært en kirke på stedet, men kirketuften er ikke sikkert dokumentert. Moloen på Agdenes 
var konstruert av tømmer og stein. Tømmeret fungerte som en ramme (ikke like tett som laf
tekassene i Oslo og Bergen) for steinmasser, rammeverket ble konstruert som «en fort
løpende rekke store, delvis åpne tømmerkasser, eller bryggekar av furu fylt med stein» 
(Ibid:79). I 1869 var restene av moloen såpass klare at sivilingeniør J. Meyer målte lengden 
til34,5 m og bredden til4,7 m (Sognnes 1985: 62). Marek Jasinski argumenterer for at høy
den har vært imponerende hele 7,5 m til11 m «for sluttdelen av moloen» (J asinski 1995:92). 
En annen mulighet er at enden av moloen, som var synlig en periode på 1990-tallet, hadde 
erodert frem og sklidd nedover den bratte marbakken. Konstruksjonen av laftekasser kan da 
ikke ha vært mer enn 4 m høy, dette på grunn av hellingen på de den gang synlige delene og 
antall laft som kunne dokumenteres (pers . med. Pål Nymoen, desember 2007). Flere 14C 
dateringer antyder at det kan ha vært en molo på Agdenes før kong Øysteins tid og at han 
bare forbedret et eldre anlegg (Jasinski 1995:98). 

PåAvaldnes hadde i følge sagaen Harald Hårfagre et kongsete. I løpet av 1990-tallet ble 
forskningen om Avaldsnes rolle i vikingtiden og middelalderen intensivert. I likhet med 
Agdenes må Avaldsnes hatt en viktig strategisk betydning for oversikt og kontroll av ferd
selen langs <<nordvegen». Håkon Håkonsson bygde Olavskirken på Avaldsnes og i den indre 
vågen er det funnet et skip som er 14C - datert til ca. 1250. I senmiddelalderen hadde hansea
tene handelsstasjonen «NotaU>> i Karmsundet. Forskerne mener nå å ha lokalisert denne til 
øyene nedenfor middelalderkirken på Avaldsnes. I sjøen er det registrert et stort antall kon
struksjoner. Dette er ulike typer stein- fundamenter som sannsynligvis har vært en del av 
bryggekonstruksjoner, broer og seilsperringer (Opedal 2001:75). Det er funnet rektangu-
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lære steinrøyser ved vraket datert till250 som «kan ha båret en brygge av tre» (Ibid). Disse 
rektangulære steinrøysene kan være rester etter laftekasser av lignende type som i Bergen 
og Oslo. Slike spor bør det letes systematisk etter i Veøyas viker og våger. 

En seilsperring i Nordvågen? 
«<n the same way as walls and ditches have been used for centuries to regulate and protect land traffic, 
ship blockages reflect the regulation or blocking of sea traffic to large or small areas of importance at the 
time>> (Crumlin-Pedersen !985b: 223) 

Som nevnt har ulike utforskere av Veøya bemerket en steinstruktur som går på tvers av 
Nordvågen. (Fig. 14). Den er meget synlig ved lavvann og ved flo sjø markeres den av et 
tydelig tangbelte. (Fig. 15). Strukturen består av store bruddstein og er en solid konstruksjon 
som er 59 m lang og i dagens sammenraste tilstand er den opptil 2,4 m bred. Den er tyde
ligst iN, og enkelte store steiner foran dagens stående naust tyder på at strukturen kan ha 
vært bygget helt inntil berget i nord. Steinstrukturen ville da ha vært ca. 78 m lang. I sør 
avsluttes den om lag 17 m nord for dagens flomål. Steinansamlinger i sørvest fra det synlige 
endepunktet kan indikere at steinstrukturen svingte av mot SV, men dette er ikke så tydelig 
som den lett buede N-S konstruksjonen. 

Steinstrukturens endepunkt i nord ligger mellom pelS og pel6. Da vi under utgravning
ene i 2006 undersøkte steinstrukturen nærmere, var jeg spesielt opptatt av om vi kunne finne 

Fig. 14. Luftfoto av undersøkelsesområdet. Foto: Gjengitt med tillatelse fra Molde Kommune. 
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Fig. 15. Steinstruktur med åpningen på tvers av Nordvågen ved fjære sjø. Foto: Brit Solli. 

Fig. 16. Detaljtegning av sei/sperringen. Tegning: Brit Solli og Rune Borvik. 

peler i tilknytning til strukturen. Utstyrt med rive rakte vi oss på fjære sjø gjennom tangen 
rundt steinene. Sjøen har, spesielt langs midtpartiet, bygget opp et 30-40 cm gruslag inntil 
og mellom bruddsteinen. Vi fant derfor ingen rester etter trepeler. Men vi oppdaget noe 
annet som hadde unngått både min og andre Veøyutforskeres oppmerksomhet: 13,8 m sør 
for steinstrukturenes nordre endepunkt finnes en distinkt åpning som er 4 m bred, opprinne
lig trolig 5 m bred. Hvorfor denne åpningen? Kanskje dette ikke var fundamentrester etter 
en brygge likevel? Under tegnearbeid i 2007 oppdaget jeg toppen av nok en pel i underkant 
av en meter vest for pelS rett ved nordenden av steinstrukturen, perfekt plassert som begyn
nelse på en palisade! Pelen er ikke gravd frem og den kan selvfølgelig være en del av kai
konstruksjonen, men tanken om en palisade i tilknytning til steinstrukturen er besnærende. 
(Fig. 16 og 17). 
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Fig. 17. Luftfoto av undersøkelsesområdet med detaljtegning av steinstrukturen innfelt. 
Foto: Gjengitt med tillatelse fra Molde Kommune. Tegning: Brit Solli og Rune Borvik. 

Om seilsperringer i sagaene 
En sagaopptegnelse rant meg i hu: I Baglersagaen fortelles det om et angrep på Veøya 20. 
april i 1206. Slik gikk det til: Det var fortsatt borgerkrigs1ignende tilstander i riket og det ble 
herjet mellom kjøpstedene på Nordvestlandet. Baglerne hadde vært innom Borgund på 
Sunnmøre, drept noen menn, stjålet leidangsutredsler og brent et langskip. De hadde fått 
nyss om at Birkebeinerne også hadde bygget skip inne i Romsdal (Eirspennilteksten) eller 
på Veøya (Skalholtsb6k yngsta) (Nilsen 1976). Kildene i parentes opplyser om at det finnes 
to versjoner gamle tekster som Baglersagaen bygger på. Sagaen forteller videre at birkebei
nerne lå med skipet på Veøya og samlet mat og annet tilleidangsutbud. Under dekke av 
nattemørket seilte Baglerne til Veøya. De la seg i ytre vågen (j hinn ytra woginn = Sørvågen) 
og biet på lys. Birkebeinernes skip lå i indre vågen (j hinnumjnnra woginum = Nordvågen). 
Ved soloppgang ranet Baglerne byen (Rannsaka bæinn) og tok leidangen (toku leidangrin 
dar ok rnikit fe annath). Baglerne satte fyr på de nybygde skipene som lå i hinn indre vågen. 

Fundering i fjæra er nyttig. Kunne det være en sammenheng mellom baglernes angreps
taktikk og steinstrukturen? De utnyttet nattemørket og overrasket birkebeinerne (vaktholdet 
må ha vært elendig ... ), og de tok birkebeinernes mat og annet utstyr, og de brente skipene. 
Baglerne satte altså fyr på datidens raskeste, mest verdifulle og høyteknologiske frem
komstmiddel: Krigsskipet. Hvorfor stjal ikke baglerne skipene? Var det for mye å dra på, 
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hadde de ikke nok folk til å bemanne dem? Eller var det slik at skipene ilcke lot seg stjele 
fordi de var sperret inne, og etter at overraskelsesmomentet var utløpt klarte birkebeinerne 
å forsvare utløpet av sperringen? 

Flere sagaer skildrer hvordan stridende parter forsøkte å legge hindringer i sjøveien for 
hverandre. I Olav den helliges saga beskrives det hvordan svenskekongen hadde sperret 
Stokk:sund (Norrstrom ved utløpet av Malaren i nåværende Stockholm) med jernlenker. 
Kong Olav drog ut til Stokk:sund, men han kom ilcke ut. (kap.7). Sagaen forteller at Olav lot 
sine menn grave en grøft og vannmassene bar dem gjennom grøfta som så falt sammen over 
forfølgerne. 

Harald Hardråde brukte smarte mannskapsforflytninger i skipene for å komme seg over 
en jernlenke som sperret «Sjåvidarsund» ved Miklagard, det vil si «Det gylne horn», 
mellom Konstantinopel og Galata. Ved hjelp av tyngdekraftforskyving manøvrerte han to 
galeier over en jernlenke som lå tvers over sundet og på den måten kom han seg ut av Mikla-
gard han seilte inn i Svartehavet (Harald Hardrådes saga kap. 15). 

I Magnus Blindes og Harald Gilles saga (kap. 7) forekommer dette kvadet, for «så sier 
Einar Skulason i Haraldsdråpa: 

Vågen i Bergen 
ei uke var stengt. 
Bort kunne hærskip 
fra 

Jernlenker stengte Vågen, og det var uråd for Magnus å fare etter sin rival Harald. 
Under stridighetene i perioden 1177 - 1184 mellom Sverre Sigurdsson og Magnus 

Erlingsson ble det bygget forsvarsverker av forskjellig slag. I Sverres saga, som utvilsomt 
er et partsinnlegg til fordel for Kong Sverre, fortelles det om et forsvarsverk bygget i Kau
pangen (Nidaros) ca. 1182: 

<< ... Kong Sverre (lot) sette opp et gjerde av påler, slik at det stod påler hele veien utmed sjøen og inn forbi 
gildestuen og videre opp over Øra til elven og videre langs den opp til bryggene. Det ble satt opp en vais
lynge [ste[nkaster] ute på Brattøra. Det ble også bygget et kastell oppe ved broen» (Sverres saga: li 0). 

Etter at kong Magnus var falt i slaget ved Fimreite i 1184, dukket det opp en opprørs
flokk:; kalt kuvlunger. I 1187 bygger igjen kong Sverre et pålegjerde i Nidaros «utved sjøen 
likeså overfor byen» (Sverres saga: 154). Det er mulig at dette er en forsterkning elier utvi
delse av forsvarsverket som ble bygget tidlig på 1180-tallet. 

I 1197 var det en voldsom trefning mellom birkebeinere og baglere i Oslo. Da heter det i 
Sverres saga: 

<<Baglene hadde senket noen skip utenfor bryggene, og birkebeinene kunne derfor ikke så 
godt nå få lagt seg til og gå til angrep>> (Sverres saga: 190). 

Om seil- og havnesperringer 
Sei!sperringer nevnes i Kultunninnelovens § 4, men dette er en kulturminnekategori som er 
lite utforsket i Norge. Både i Danmark og i Sverige har oppmerksomheten omkring seilsper
ringer vært mye større (Crumlin-Pedersen 1985b; Westerdahll989; Rieck 1991; Nørgård 
Jørgensen 1997). I følge Fredrik K. Skoglund (2005) er det bare brokarene som sperrer inn
seilingen til Borgepollen på Vestvågøy i Lofoten (Wickler 2004:65; Solli 2006:293f) og en 
mulig sperring ved Utstein kloster oppdaget av marinarkeologen Endre Elvestad som er to!-
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ket som seilsperringer i Norge. Norsk Sjøfartsmuseum har nylig registrert en pålesperring 
datert till700-tallet i Sekkekilen i Telemark (Guhnfeldt 2007: lOt). 

Skoglund (2005:5f) definerer en seilsperring, og han legger til et fellestrekk ved dem: 
<<Seilsperringer er menneskelagde obstruksjoner anlagt i sjø som et vern mot sjøveis angrep. De ble kon
struert for å hindre fiendtlige skip i å bruke fjorder og farleder som ferdselsårer, samt å kontrollere ferd
selen på disse( ... ) Målet med seilsperringene var å stoppe angripende skip slik at forsvar kunne organi-
seres ....... fellestrekk ved de ulike sperringene er at de på en eller annen måte inkorporerte en form for 
åpning, hvilket bla (sic) forhindret at man sperret seg selv inne». 

Han deler seilsperringene inn i seks grupper, etter modell av danske og svenske undersø
kelser (Crumlin-Pedersen 1984:62; Westerdahll989: 130). l) Forsvar av byer, 2) Forsvar av 
naturhavner, 3) Beskyttelse av baklandet med bosetninger, 4) Beskyttelse av leidangshav
ner, 5) Sperringer knyttet til beskyttelse av landanlegg (for eksempel drageid), 6) Kontroll 
av farleder» (Skoglund 2005:6) 

I Bondevika på Veøya finnes to store nausttufter (Fig. 18), og i Grønvika helt nordøst på øya 
er det også tydelige spor etter en konstruert opphalingsplass der det kan ha stått et naust. I 
1991 undersøkte jeg den ene tufta i Bondevika (Solli 1996: 112ft). Ut fra strandlinjefor
skyvningen og en 14C- datering av et brannlag (T-99709) som ga resultatet 1070±65 BP 
(betula/pinus) dvs. AD 890- 1015, er det stor sannsynlighet for at naustet ble konstruert 
omkring år l 000. Fremre kant av tufta ligger bare 2,68 m over dagens flomål og når strand
linjen sto ca. 2,5 m høyere for 1000 år siden er det mer sannsynlig at naustet ble bygget 
omkring år 1000 enn år 900. I Gulatingsloven (kap. 305) og Landsloven av 1274 (Ill, kap. 
14) er det fastslått at leidangskipenes seil skal oppbevares i en kirke (Rolfsen 1974:128). 
Fra naustene i Bondevika var det kort vei til kirkene på Veøya og det er ingen dristig tolk
ning å fremholde at naustene i Bondevika med stor sannsynlighet har vært leidangsnaust og 

BONDEVIKA 

= Trench 11 

o Testpit 
30m 

Fig. 18. Nausttuftene i Bondevika. Tegning: Brit Solli. 
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derav følger at Veøya var en leidangshavn, og at øya faller inn under Skoglunds punkt 1, 2 
og4. 

I Danmark og Sverige er det funnet mange seilsperringer som er konstruert på forskjel
lig måter: l) Pålesperringer, for eksempel ved Hominde på øya Lolland i Danmark, datert til 
1020- 1405, og ikke langt fra den kjente jernalder handelsplassen Helgo i Sverige (påle
sperringen ble datert til vikingtid) (Cassel2008: 97- 98). 
2) Flytesperringer som er festet i sjøbunnen; rester etter senkekassene er det mulig å finne 
spor etter. 3) Båter/skip som er senket. I sistnevnte kategori er de fem skipene (Skuldelevs
skipene) som ble funnet i Roskildefjorden ved Peberenden, datert til perioden 1050- 1080, 
det mest berømte funn av en seilsperring. Skip som sperring er også kjent fra Norge; rett ved 
den store laftekassen som er tolket som «Kongsbryggen» i Oslo, lå det også fire skip (Sør
engaskipene). Etter senkingen av skipene ble «Kongsbryggen» ubrukelig (Molaug 2002: 
23). 4) Sperringer konstruert av stein. Stein kan kombineres med andre materialer, for 
eksempel kan steinsperringen i Nordvågen har vært fundament for en patisadelignende kon
struksjon. Den mest kjente palisadesperring for beskyttelse av en by er vel den i vikingbyen 
Hedebys havn (Grøn og Hoffmann 2000:77). I Foteviken i Skåne besto sperringen i den eld
ste fase av en pålesperring, mens den i hovedfasen (vinteren 1133/34) var konstruert av stei
ner og fem båter/skip (Skoglund 2005: 10). Westerdahl (1989: 126ff) har en oversikt over 
seilsperringer i Sverige. 

Jeg tolker steinstrukturen i Nordvågen på Veøya til å være en seil sperring av typen «hav
nesperring» (Crumlin-Pedersen 1985b:224). En havnesperring kunne sikre skip og båter 
både mot angrep både fra land og sjøen. Skipene ble sperret inne og kunne ikke røves ver
ken fra land eller sjø. Brann kunne de imidlertid ikke verges mot om overmakten ble for stor. 
Havnesperringen i Nordvågen forsvarte den lille byen og beskyttet leidangshavnen. Hav
nesperringen på Veøya kan også ha fungert som en trygg opplagsplass ved uvær, kanskje 
særlig vinterstid. 

I Danmark er det registrert en 700 m lang sperring sørvest på Sjælland i en bukt ved den 
seinmiddelalderske laste- og losseplassen Gedehaven. Dimensjonene er mye større, men 
formmessig er det visse likhetstrekk med sperringen på Veøya. Sperringen ved Gedehaven 
er tilnærmet bueform et og har en 6 m bred åpning som deler konstruksjonen i en vestlig (380 
m) og østlig seksjon (320m) (Nielsen 1991: 208). Den er bygget av stein og stokker, der 
rester av stokker fortsatt er bevart. Henning Nielsen argumenterer for at dette er: 

<<a mole-construction for the mooring of ships - or as a winter harbour. where ships could Iie shellered 
during the months when sailing activities were forced to a halt because of ice and stormy weather» 
(Nielsen 1991: 209). 

Hvem kan ha bygget sperringen i Nordvågen? 
Seil- og havne sperringer ble bygget i urolige tider (Rieck 1991 ), og fra sagaene vet vi at det 
ble herjet mellom kjøpstedene på Nordvestlandet fra midten av 11 00-tallet og frem till240. 
Veøya nevnes kun i tre sagaer, og alle tre beretningene omhandler vold og drap. Første 
gangen er i tronfølgerstriden mellom Erling Skakkes sønn Magnus og den unge kong Håkon 
Herdebrei. Håkon hadde oppholdt seg noen dager i på Veøya. Han hadde sendt 
menn inn i Romsdal for å skaffe folk og skip. Håkon reiser fra Veøya, men drar tilbake da 
han hører at Erling Skakke er på vei nordover mot ham. Sagaen sier at han hadde håpet på 
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«stor hjelp av bymennene» på Veøya. Men Håkon faller i slaget ved Veøyas naboøy Sekken 
i 1162. Baglernes røvertokt i 1206 er allerede nevnt. I 1240 er igjen Veøya åsted for et drap. 
Kong Håkon Håkonssons menn dreper hertug Skules sysselmann over Romsdalen. 

Tiden mellom 1130 til1240 kalles gjeme borgerkrigs tiden i norsk historieforskning. Det 
var ikke kontinuerlig krigstilstander, men stadig ble det reist opprørflokker med kongsem
ner i spissen. Mest berømt er Sverre Sigurdssons birkebeinere. 1 Sverre beseiret i 1184 den 
første konge som var både kronet og salvet i Norge, nemlig Magnus Erlingsson. I Håkon 
Håkonssons regjeringstid fra 1217 og fremover var det relativt rolig i riket, men hertug 
Skule, Håkons svigerfar, skapte mer og mer uro og til slutt ble han hugget ned i 1240 av kon
gens menn til tross for at han hadde søkt tilflukt i Elgeseter kloster. En annen viktig person 
i vestnordisk historie led samme skjebne natten til 23. september i 1241; Snorre Sturlasson 
ble drept av kong Håkons allierte i sitt hjem på Reykholt i Island. 

I perioden 1130-1240 var det all mulig grunn til å beskytte et lite kjøpsted på Nordvest
landet. Havnesperringen på Veøya kan ikke ut fra foreliggende data dateres direkte, men jeg 
våger å fremsette en kvalifisert gjetning om at sperringen ble konstruert i løpet av siste halv
del av 1100-tallet. Kanskje var det Kong Sverre som var «tiltakshaver» for også dette for
svarsverket slik som i Trondheim og Oslo. Hans halvbror Håkon Sigurdsson Herdebrei ven
tet seg jo mye hjelp av bymennene i 1162, og i 1206 (Sverre døde i 1202) er det fortsatt 
birkebeinerne som bruker Veøya som en base for å samle inn leidang. 

Myntforskere fremholder at såkalte brakteater preget under kong Sverres tid der «mynt
biletet er ein einskild bokstav( ... ) .. vi (trur) helst at bokstavane gjeld myntstaden» (Skaare 
1978: 36f). Brakteater med bokstaven «V» antas å være utmyntet på Veøya (Ibid: 37). Et 
argument mot at det er et sammenfall mellom bokstavpreg og myntsted er at det ikke finnes 
noe sammenfall mellom spredningsmønsteret av dem og myntsted (Gullbekk 1999: lOOf). 

C.L Schive anfører ytterligere to mynter (tosidige) fra Sverres tid som kan være utmyn
tet på Veøya (Schive 1865: 58, tab. VI nr. 78 og 82, se fig. i Solli 1996: 233). Var Veøya åsted 
for kongelig utmynting under Kong Sverre, er det enda en indikasjon på at kjøpstedet var 
under birkebeinernes kontroll. De tosidige Veøy-penningene kan ha blitt preget i en meget 
kortvarig periode tidlig i 1180-årene, fordi Sverres utmynting av slike penninger var helt 
marginal (Risvaag 2006: 265, samt pers. med.). Utmynting var en oppgave for spesialister 
og kan sammenlignes med finsmedarbeid. En analyse av smieslagg viser at det har vært 
finsmeder på Veøya (Solli 1996: 177). 

Det finnes altså ingen skriftlige kilder som sier at Veøya var en viktig base for Kong 
Sverre under stridighetene med Magnus. Men hendelser både før og etter Kong Sverres 
krigsaktiviteter og regjeringstid, samt mulighetene for at kjøpstedet var myntsted en kort 
periode under kong Sverres tid, tyder på at Veøya ikke var et sted under kontroll verken av 
kong Magnus eller seinere baglerne. Baglerne utgjorde, noe forenklet sagt, en videreføring 
av interessene til kong Magnus' tilhengere. I bind 3 av Norges Historie fremstilles Romsdal 
nord til Hustadvika som Magnus Erlingssons støtteområde (Helle 1995:64; kart). Jeg er av 
den oppfatning at det finnes flere indisier i retning av at Raumsdalafylket var støtteområde 
for Magnus' motstandere Håkon Herdebrei, Kong Sverre og birkebeinerne. Sverres saga 
omtaler dessuten romsdalingen Nikolas fra Vestnes som en viktig alliert (Sverres saga: 183). 
Nikolas ble såret i slaget mot baglerne ved Torsberg i Stadsbygd på nordsiden av Trond
heimsfjorden, og fordi han ikke fikk stelt såret sitt, døde han. «Det var et stort tap» (Sverres 
saga: 202). 
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Avslutning 
«Nu kommer skibet hjem til lunnene ... » (MGL Ill, kap. 14) 

I det foregående har jeg konsentrert meg om gode naturhavner, seil- og havnesperring, lan
dingsplasser og (la)berg nær kjøpstedet på Veøya. Konklusjonen min er at det var havner 
som gav beskyttelse mot uvær der i middelalderen, og i høymiddelalderen kunne hyrding
ene legge til ved kai og brygge i Nordvågen. I urolige tider og ved uvær kunne båter og skip 
sikres bak en seilsperring. Det er en viss mulighet for at sperringen ble bygget på slutten av 
1100-tallet på initiativ av Kong Sverre. 

På 1200-tallet anla kjøpstedets folk en kai og en brygge i Nordvågen. Landstigningen 
hadde på 1200-tallet gjort området innenfor sperringen grunnere, og det var ikke gunstig for 
tidens nye store handelsskip. Sperringen kunne imidlertid fortsatt gjøre nytten for båter og 
mindre skip, og den hadde også en funksjonell tilleggsfunksjon: Når det blåser kraftig fra 
øst river det, til tross for at Sølsnesholmene tar av for den groveste sjøen, nokså godt i Nord
vågen. Sperringen gjorde området innerst i vågen smult og trygt. 

En slik sperring er også en tydelig og manifest konstruksjon og kan ha symbolisert makt: 
For folk som kom til Veøya viste sperringen at her tar vi i mot fremmede, men vi forbehol
der oss retten til å beskytte både oss selv og våre gjester. Kjøpstedet var jo en møteplass 
(Falck 2003) ikke bare for romsdalingene, men for farende folk langs «nordvegen» enten de 
nå var nordmenn eller utlendinger. Den svenske arkeologen Kerstin Cassel (2008: 98) har 
sagt det slik: 

« ... mi:itesplatser som til! exempel hamnar har en speciell stallning i samhallet, och att de måste markeras 
och avgransas fi:ir att kunna anvandas -både fi:ir lokalbefolkningens och fi:ir de tillreseandes skull>>. 

Rettarboten av 1384 nevner at Veøy kjøpsted «att fornu/før i tiden» hadde hatt «takmark», 
og trolig var rettslig utskilt fra omlandet. Seilsperringen og bryggeanlegget iN ord vågen var 
den offisielle porten inn til en møteplass der det gjaldt andre regler enn i resten av Raums
dalafylket. 

Det finnes også gode landingsplasser for båter avhengig av vindretningen på Veøyas sør
lige del: i Storsandvika i sørvest, i Skitnevika i sør og i Galtevika i øst. Det er imidlertid liten 
grunn til å tro at disse naturhavnene ble brukt hvis hensikten var å laste og losse gods. Til det 
er avstanden fra kjøpstedet for lang og kronglete. For folk uten tunge bører er turen over øya 
helt grei og tar bare, avhengig av utgangspunkt, mellom 20 - 30 minutter. 

Takk 
til Romsdalsmuseet for mannsterk støtte til utgravningene i 2006 i og med at konservator Terje Thingvold 
arbeidet som feltassistent i 14 dager. Øyvind Vestad tok også et tak med spaden. Romsdalsmuseet skaffet 
penger via Pareliusfondet til to av 14C - dateringene. Molde Kommune skal også takkes for at Thor Skogly 
ved Teknisk etat en vakker sommerdag i 2007 stilte sin oppmålingsekspertise til prosjektets disposisjon. 
Videre, takk til Jan Bill (KHM), Petter Molaug (NIKU) og Pål Nymoen (NSM) som kommenterte utkast til 
artikkelen. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem på Maritimhistorisk fagforum på Norsk Sjøfarts
museum 28.1. 2008 og konferansen Maritime Societies of the Viking and Medieval World på Orkenøyene 
1.6. 2008; takk til seminar- og konferansedeltagerne for nyttige kommentarer og innspill. Eventuelle feil og 
dristige tolkninger er forfatterens ansvar alene. 
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Note 
1 Sverre hevdet at han var sønn av kong Sigurd Munn. Om han virkelig var det er uvesentlig for min argumentasjon 

her. Det viktige er at han ville hevde retten til Sigurd Munns kongslinje mot Erling Skalci<es sønn Magnus Erlings
son. Magnus var ikke kongssønn, men sønn av kong Sigurd Jorsalfars datter Kxistin og Erling Ska.i<ke. 

Summary 
Harbour and shi.p-blockage on the i.sland Veøy 
The origin of a small town on Veøy has traditionally been explained as follows: The is land 
is centrally situated in the fjord-system, and it has good natural harbours and landing places. 
The name Veøy means the hol y island and the prefix Ve- indicates that the island was a place 
for cultic activity in Pre-Christian times. The small town was situated between the bay of 
Sørvågen (The Southern bay) and Nordvågen (The Northern bay). A distinct spatia! distri
bution of black soil marks the outline of the town. The black soil started to accumulate as 
early as the l01h century, but it is obvious from the archaeological material that the town's 
heyday was in the 12th to the mid-l41h centuries. After the Black Death in 1350 there are no 
signs of accumulation of culturallayers. 

In 1989-1992 various parts of the island were investigated archaeologically (Solli 1996, 
1999). In the mid-1990ties the island's ranger, Karsten Flovikholm, discovered some mys
terious, solid tree-remains visible by low water in Nordvågen. These remains were investi
gated in 2006, and they were interpreted as vestiges of ajetty and a broader built quay-plat
form. Radiocarbon dating shows that these constructions were built in course of the 13th and 
l41h centuries in the hey-day of the small town. Due to shore-displacement the sea-level was 
± 1.5 m high er in the above mentioned period. The da ting of the jetty and quay corresponds 
with the expansion of coastal trade and the construction of large cargo vessels. 

Furthermore, in Nordvågen there is a stone-structure running across the bay from north 
to south. This stone-structure has since the 18th century been explained as either the remains 
of a quay or a fence keeping grazing animals outside the infields. In 2006 I discovered that 
in the northern part of the stone-structure there is a distinct opening of 4 - 5 m and a new 
interpretation of the structure began to develop: The stone-structure is probably the remains 
of a ship- and hm·bour blockage. During the 12th and early 13th centuries' civil strife for 
power in Norway, there were good reasons for protecting the harbour of a small coastal 
town. An incident in 1206 tells of an attack on Veøy where new ly built levy-ships were ran
sacked and burned in Nordvågen. These ships may have been moored inside the ship-block
age and were impossible to steal and therefore destroyed by fire. I find it plausible that the 
ship-blockage were built in this era of civil war. The blockage also constituted an excellent 
breakwater-protection from easterly winds and made Nordvågen a particularly good har
bour. Further excavations are needed to date the construction exactly. 

This new na,<ative ofVeøy is dedicated to the memory of my old Veøy-companion, ranger 
Karsten Flovikholm (1926- 2006) who, to my great sorrow, died in a bicycle accidentjust 
a few weeks after the excavations in 2006. 
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Fornminner i fare - til alle tider 

Skadeverk på fornminner har foregått helt siden de ble anlagt. Haugbrott og ødelegginger av 
gravminner har vært utført bevisst til forskjellige tider; for å uskadeliggjøre den døde, for å 
ta fra den døde maktsymbolene, som et resultat av skatteleting eller fordi de har ligget i 
veien for annen virksomhet. Omfanget av litteratur som omhandler haugbrott er stort 
(Østmo og Hedeager 2005:54 ), og i denne artikkel vil jeg bare ta med noen få eksempler for 
å belyse når ødeleggelsene kan ha skjedd og mulige motiv for hendelsene. 

Bjørn Myhre undersøkte storhaugene i Borreparken for å belyse blant annet gravfeltets 
historie. Etter at dateringer fra graver og haugbrott forelå, konkluderte han med at alle stor
haugene var plyndret kort tid etter gravleggingen og at alle innbruddene var blitt utført på 
samme måte og noenlunde samtidig (Myhre 1994). DaA. W. Brøgger (1945: 15) analyserte 
funnmaterialet fra Oseberghaugen og Gokstadhaugen, var hans konklusjon at «det er den 
døde selv og den dødes bolig, graven som var haugbrottets mål». Jan Brendalsmo og Gun
hild Røthe (1992) antydet at gjenstander med stor sannsynlighet ble hentet ut fra graven like 
etter haugleggingen for å fjerne den dødes maktsymboler. 

N. Nicolaysen listet opp oldsaker som var funnet i gravhauger og gravrøyser, og han tid
festet i de fleste tilfellene også gravningene i Norske fornlevninger. Han hevdet at de fleste 
skadene synes å ha skjedd ut fra ren skattejakt på 1800-tallet (Nicolaysen 1862-66). 

Isa Trøim (1999:60) mente at målsettingen med det tidligste lovforslaget, «Lov Af 13. 
Juli 1905 Om Fredning Og Bevaring Af Fortidslevninger», var å få satt en stopper for den 
uhindrete adgangen til å ødelegge fortidslevninger og å selge oldsaker. 

Ellen Anne Pedersen ( 1989) skrev med utgangspunkt i fornminnene på Hadeland at opp
dyrking før 1820 ikke hadde medført særlig stort tap av fornminner. Derimot hadde meka
niseringen i jordbruket og de store utskiftingene fra midten av 1800-tallet ført til at store 
områder ble ny dyrket. I denne sammenhengen ble mange store gravfelt fjernet. Etter 2. ver
denskrig økte omleggingen av jordbruket som følge av nye maskiner, arealsammenslåing, 
bakkeplanering, nydyrking og drenering, og da gikk mange fornminner tapt. 

Man kan spørre hvorfor fornminner fortsatt ødelegges nå når nydyrkingsperioden er 
over: Hva er hovedårsaken i dag? 

Bakgrunn for undersøkelsen 
På 1980- og 90-tallet ble det rapportert fra flere deler av landet at fornminnene fortsatt 
hadde en alarmerende høy tapsrate (Ke!Jer 1984, Bertelsen et al 1986). Christian Keller 
mente at i visse områder ville hele fornminnebestanden være tapt innen tusenårskiftet, der-
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som desimeringen fortsatte i samme tempo som den hadde gjort inntill984. Svein Indrelid 
(1990) viste til at 21 %av gravminnene i 19 Vestlandskommuner var forsvunnet i løpet av 
30 år. Jan Henning Larsen (1990) foretok stikkprøver i fem Øst- og Sørlandskommuner, og 
resultatet viste at 24 % av gravminnene var fjernet i løpet av 60 år. Han fant ut fra registre
ringsrapportene at det var jordbruket var skyld i det meste av ødeleggelsene. Fra Tromsø 
meldte Inger Marie Holm Olsen (1989) om store tap av kulturminner i de nordligste fylkene. 

På bakgrunn av disse rapportene startet Riksantikvaren et prosjekt der det skulle foretas 
kontrollregistrering av fornminnene i seks utvalgte kommuner. Tap og skade skulle tallfestes, 
og man skulle forsøke å finne ut hvilke årsaker som lå bak. Arbeidet startet i 1997 som en ren 
kontrollregistrering i kommuner som tidligere var registrert i forbindelse med utgivelsen av 
Økonomisk kartverk (ØK). Prosjektet ble utvidet i 2000 til å omfatte 16 kommuner. 

I denne artikkelen vil jeg redegjøre for prosjektet, metoden som brukes og ikke minst 
vise resultatene etter at første omdrev av undersøkelsen er ferdig. 

Registreringen av automatisk fredete kulturminner (fornminner) 
I alle prosjekter der fornminnene er systematisk og kommunevis registrert, fra den gang 
Gabriel Gustafson lanserte ideen om en systematisk registrering av Norges Oldtidsminner i 
1901 (Gustafson 1902:1), er det de største, de mest fremtredende og dem som lokalbefolk
ningen har kunnskap om, som har blitt registrert (Brøgger 1932:7, Skjelsvik 1971). Tradi
sjon knyttet til disse gravminnene har vært sterk i lokalmiljøene, og som regel har grun
neiere og lokalhistorisk interesserte personer hatt kunnskap om dem. 

I undersøkelsen vår har vi vektlagt de endringer av fornminnene som har skjedd i perio
den etter at de ble registrert, dokumentert og kartfestet første gang. De langt fleste fornmin
nene er gravminner. Dette skyldes at utmarksminner og fornminner som ikke var synlige 
over markoverflaten i svært liten grad var med i de systematiske registreringene før på 1980-
tallet. Alderen på utmarksminnene kunne ikke fastsettes før 14C ble tatt i bruk, og de ble der
for ikke erkjent som fornminner og fredet før i 1978 (KML 1978). Det var først i forbindelse 
med flateavdekking ved større utbygginger på 1980-tallet at ikke-synlige fornminner ble 
lokalisert i større omfang. 

Det var så sent som i 1963 at man kom i gang med et delvis statlig finansiert registre
ringsarbeid av fornminner etter den såkalte ØK-metoden. Registreringen var ment å være 
landsdekkende og foregikk hovedsakelig frem til slutten av 1980-tallet. Arbeidet var orga
nisert sentralt, og Elizabeth Skjelsvik var leder av De Arkeologiske Museers Registrerings
tjeneste (DAMR). Arbeidet foregikk kommunevis og omfattet både en beskrivelse og en 
kartavmerkning av de enkelte objektene. Man fulgte samme metode for registreringene over 
hele landet. Alle registreringene av kulturminner ble avmerket på de offentlige kartene 
(Økonomiske Kartverk i målestokk 1:5000), med en rune-R som symbol. Etter at registre
ringen var utført, ble registreringsrapporter sendt rekommandert til grunneierne. Etter 1990 
gjorde man ikke dette av økonomiske årsaker. 

På 1980-tallet startet arbeidet med å legge inn dataene elektronisk ved hvert arkeologisk 
museum. I dag ligger alt materialet samlet i kulturminne basen Askeladden som administre
res av Riksantikvaren. Askeladden inneholder opplysninger om ca. l 00 000 kulturminne
lokaliteter. En kulturminnelokalitet i denne basen inneholder opplysninger om minst ett kul
turminne, og for ca 113 varierer opplysningene om 2-100 enkeltminner. 
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Mål og metode i undersøkelsen 
Grunnlaget for desimeringen var alarmerende. Da Regjeringen i 1999 la frem «Regjering
ens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand», var et av de nasjonale resultatmålene: 

«Det årlige tapet av kulturminner og kulturmiljøer som følge av fjerning. ødeleggelse eller forfall. skal 
minimeres, og skal innen år 2008 ikke overstige 0,5 %årlig>> [St.meld. nr. 8 (1999-2000)]. 

Dette førte til at undersøkelsene som i 1997 omfattet seks kommuner, ble utvidet til å gjelde 
16 kommuner. I tillegg ble rapporteringen i større grad standardisert slik at resultatene for 
de kommunevise undersøkelsene skulle være sammenlignbare. 

Hovedformålet med undersøkelsen var å kunne gi ldare måltall for tap og skade på forn
minnene. I tillegg skulle undersøkelsen også vise hvilken sektor som forårsaket tap og skade 
av fornminnebestanden, slik at det kunne settes i verk tiltak der det var behov for det. 
Et annet sentralt mål var å påvise utviklingstendenser over tid og langsiktige endringer. 

Fordi vi nå har undersøkt mange kommuner, kan vi også påvise eventuelle geografiske 
forskjeller. Undersøkelsen er spesielt rettet mot å kartlegge de endringer som har skjedd i og 
rundt fornminnene. Dette gjelder både inngrep i selve fornminnet og innenfor sikringssonen 
rundt dem, men også for å få med arealbruksendringer som har skjedd i området der forn
minnene ligger. Når vi kartlegger endringen i bruk av arealet, er det for å se om det er de 
store eller de små endringene som fører til at fornminnene skades eller fjernes. 

Utvelgelse av kommuner 
En stor nasjonal undersøkelse fant sted i 1994-1996 i England gjennom MARS (the Monu
ment at Risk Survey). Målet var først og fremst å danne seg et generelt bilde av tilstanden av 
arkeologiske monumenter, og man forsøkte ikke å identifisere hvilke spesifikke kultur
minner som var utsatt for skade. Etter at undersøkelsen var ferdig og man hadde konstatert 
at mye allerede hadde gått tapt, ble det påpekt at man måtte rette oppmerksomheten mot det 
som voldte størst skade; jordbruk og erosjon (Darvill and Fulton 1998). 

Her i Norge var det ikke mulig å kontrollere alle registrerte fornminner ut fra økonomiske 
hensyn. Vi måtte derfor velge hva vi maktet å kontrollere innenfor de økonomiske rammene 
som var satt. Et av de første kriteriene våre var å finne fram til kommuner som hadde et 
representativt utvalg av fornminner og som omfattet både innmarks- og utmarksaktiviteter. 
Vi mente også at det var viktig å finne fram til kommuner som kunne vise tendenser på 
landsbasis. Utvalget måtte derfor være representativt ut fra geografisk beliggenhet, 
by/innland/kyst, press- og fraflyttingskommuner, samt at de skulle avspeile forskjellige 
ervervstyper (jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, industri, tertiærnæringer). Ut fra slike 
hensyn håpet vi å kunne finne ut hvilken innflytelse hovedervervet i kommunene gjennom 
de siste årene hadde hatt på ivaretakelsen av fornminnene. 

De 16 kommunene som er med i undersøkelsen skal besøkes hvert femte år frem til2014. 
Da skal vi ha oppsøkt alle fornminnene i kommunene tre ganger. Utvelgelsen av kommuner 
er gjort i samarbeid med Riksantikvaren. De er ordnet i alfabetisk rekkefølge og omfatter: 
Bømlo i Hordaland, Eidskog i Hedmark, Fræna i Møre og Romsdal, Grong i Nord-Trønde
lag, Horten i Vestfold, Kautokeino/Guovdageainnu i Finnmark, Lillesand i Aust-Agder, 
Nord-Aurdal i Oppland, Saltdal i Nordland, Sandnes i Rogaland, Sarpsborg i Østfold, Skien 
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i Telemark, Skjåk i Oppland, Sortland i 
Nordland, Tromsø i Troms og Trondheim i 
Sør-Trøndelag. (Fig. 1). 

Standardiseringen av begrepsapparatet 
Fordi vi skulle samle inn data fra hele lan
det, måtte rapporteringen gjøres enhetlig. 
Det ble derfor utviklet en nasjonal standard 
til bruk ved undersøkelsene (NS 9450). 
Standarden er blitt utviklet og forbedret 
under arbeidets gang, og i dag er den blitt en 
del av innholdet i Askeladden. All ny infor
masjon som kommer frem ved kontrollene, 
kan dermed sjekkes direkte inn i denne 
databasen. 

Vi har dessuten tatt i bruk en lommeda
tamaskin, PDA (Personal Digital Assistent) 
med kartbasert forbindelse til en GPS
(Global Positioning System) mottager 
under feltarbeidet i de siste årene. I denne 
PDAen er det lagt inn informasjon om forn -

Fig. l. Kart som viser den geografiske plas
seringen av kommunene som er med i under
søkelsen. 

minnenes tilstand og plassering for de objektene som vi skal undersøke. Denne metoden 
gjør det enkelt å fylle inn nye opplysninger fordi vi har utviklet begrepsstandarder med 
tanke på slike oppdrag. 

De forhåndsdefinerte begrepene som brukes ved kontrollregistreringene relaterer seg til 
de viktigste områdene som vi ønsker å gi opplysninger om. Først og fremst gjelder dette om 
kulturminnene er påført skade siden sist de ble registrert. Vi har valgt fire alternativer for å 
beskrive tilstanden: 
• Objektet er tapt. Enten fordi det er fjernet uten tillatelse eller at det er frigitt og undersøkt 

av frigivningsmyndighetene. 
• Objektet er skadet på en eller annen måte. 
• Objektet er ikke funnet igjen. Ingen bruksendring har funnet sted i området. Ingen kan 

personlig lastes, men området er helt gjengrodd. De kan også være feilavmerket. 
• Det er ingen endring på objektet. Det ser nøyaktig ut som beskrevet i registreringsrappor

ten. 

Dersom vi oppdager at objektet er tapt eller skadet, er det nødvendig å fastslå årsaken til 
dette. Vi har forhåndsdefinert åtte alternative termer for årsakene til tap eller skade. Hvert 
samlebegrep omfatter flere taps- og skadetyper. Som eksempel kan jeg nevne at skader som 
er en følge av nydyrking, pløying, beiting (dyretråkk), hestehold og jordbruksveier skal 
kategoriseres somjordbruksskader. I arbeidet benytter vi følgende alternativ: 
• Jordbruk 
• Skogsdrift 
• Husbygging, hageanlegg og aktiviteter knyttet til friluftsliv 
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• Veganlegg og industri 
• Naturlige prosesser 
• Vandalisme og hærverk 
• Materialuttak 
• Ukjent eller sammensatt 

Kontrollen 
I 2004 var arbeidet med undersøkelsen av alle de 16 kontrollkommunene gjennomført (se 
NIKU 2008 for alle delrapportene). Det er til sammen 7226 fornminner som er oppsøkt i 
disse kommunene, og dette utgjør mindre enn S % av landets totale kulturminnebestand. Vi 
mener likevel at resultatene kan gi opplysninger om trusselbildet på landsbasis. Vi har i 
hovedsak kontrollert kommuner der vi har en rekke kulturminner knyttet tiljordbruksboset
ning. Dette gjenspeiler de store ØK-registreringene som startet på 1960-tallet. Den gang 
gjaldt kulturminneloven av 195 l , og man registrerte fortrinnsvis fornminner innenfor kate
goriene gravminner, bygdeborger, helleristninger og tufter. Det betyr at i denne kontrollen 
oppsøkte vi i all hovedsak de synlige fornminnene, og at det er gravhauger og gravrøyser 
som utgjør den største delen. (Fig. 2). 

Tilstanden til de kontrollerte fornminnene 
I rapportene som ble skrevet i forbindelse med ØK-registreringene, fulgte man samme møn
ster når fornminnene skulle beskrives i hele landet (Skjelsvik 1971, 1987). Et punkt som 
måtte presenteres var skadeomfanget på og ved fornminnet. Dette viste seg å være et svært 
viktig moment når vi i dag skal kontrollere om det har skjedd endringer. (Tabell1). 

Tapstallene i tabellen inneholder både fornminner som er tapt uten at det er søkt om fri
givelse og fornminner som er undersøkt av vernemyndighetene. I Saltdal og Sandnes er det 
for en stor del blitt søkt om frigivelse med påfølgende faglig undersøkelse. I Sandnes der 

Annet 

Fangstgrop 
4% 

Rydningsrøys 
30% 

Tuft 
4% 

Helleristning Kullgrop 
2% 2% 

Gravhaug/røys 
46% 

Fig. 2. Oversikt over fornminnekategoriene som er med i undersøkelsen. 
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Tabell ].Oversikt over 

Kommune Periode Uendret Tapt Skadet Ikke gjenfunnet Totalt 

Bømlo 1987- 2003 209 [83%) 5 [2%) 34 [13.5%) 4 [1,5%) 252 

Eidskog 1985 - 2002 102 (72%) 7 [5%) 12 [8%) 22 [15%) 143 

Fræna 1976- 2000 383 [86%) 12 [3%) 41 [9%) l 9 [2%) 445 

Grong 1972 - 1999 208 [69%] 22 [7%) 72 [24%) 302 

Horten 1976-2003 99[89%) 5 [4%) 6 [5%) 2 [2%) 112 

Kautokeino 1978 - 2000 136 [72%) 9 [5%) 36 [21 %) 3 [2%) 184 

Lillesand 1980 - 2003 187 (89,5%) 6 (3%) 15 [7%) 1 [0,5%) 209 

Nord-Aurdal 1990 - 2000 99(74%) 24 (18%) 5 [4%) 5 [4%) 133 

Saltdal 1984 - 2002 76 [67%) 14 (12%) 11 [8%) 16 [13%) 117 

Sandnes 1990 - 2002 2638 [92%) 179 (7%) 18 [0,5%) 18 [0,5%) 2853 

Sarpsborg 1967 - 2004 872 [7 4%] 102 [9%) 88 [7%) 116 [10%) 1178 

Skien 1970 - 1997 l 393 [77%) 31 [6%) 81 [16%) 3 [1%) 508 

Skjåk 1983 - 2002 108 (78%) 3 [2%) 23 [17%) 4 [3%) 138 

Sortland 1976- 2003 186 (81 %) 14 (6%) 25 (11%) 5 (2%) 230 

Tromsø 1968-1997 173(76%) 8 (4%) 19 (8%) 26 (12%) 226 

Trondheim 1965-1997 107 (55%) 26 (13%) 62 (31%) 1 [1%] 196 

antall tap er kommet opp i 75 stk., er hele 48 fornminner frigitt i forbindelse med en inter
kommunal vannledning som er lagt gjennom hele kommunen. I Saltdal er det fjernet ni, og 
dette omfatter ni hustufter som alle ble gravd ut i forbindelse med et forskningsprosjekt 
(Storli 1994). Hovedmengden av de tapte fornminnene i de øvrige kommunene er imidler
tid tapt uten noen form for dialog meliom grunneier og vernemyndigheter; de er fjernet 
ulovlig. 

Det som ikke kommer frem i de nøkkeltallene som rapporteres til Miljøverndepartementet, 
er de fornminnene som ikke ble funnet igjen. Man har hevdet at avmerkingene på ØK-kart 
er lite presise, og derfor er objektene vanskelige å finne igjen. Våre undersøkelser har imid
lertid vist at det er svært få avmerkninger som har store avvik, men heller ikke vi kan se bort 
fra at flere er feil avmerket og at feilene kan være store. I undersøkelsen vår har vi lett etter 
de beskrevne fornminnene i en radius på minst l 00 meter uten å kunne finne dem igjen. For 
svært mange av dem er det i~\e arealbruksendringer som kan forklare tapene. Den mest 
nærliggende forklaringen er at områdene er så gjengrodde at fornminnene ikke lenger kan 
sees, anes eller skjelnes mellom kvist og kratt eller at de er dekket av mose og gress. Eid
skog, Saltdal, Tromsø og Sarpsborg utmerker seg når det gjelder fornminner som ikke ble 
gjenfunnet ved kontrollen. I disse kommunene var vi ikke i stand til å lokalisere mer enn 85-
90 % av de fornminnene vi skulle oppsøke. 

De fleste som ikke er funnet igjen i Sarpsborg er lokaliteter som var registrert som hel
leristningsfigurer og skålgroper. Disse små bergf1atene, både horisontale og vertikale, er 
totalt overgrodd av mose og gress. I Eidskog dreier det seg om grunne kullgroper og fangst
groper. Disse er fullstendig gjengrodde av kratt og tilplantet ung skog. I Tromsø og i Saltdal 
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dreier det seg om lave gravminner som ligger i områder der husdyrholdet har opphørt, og 
gjengroingen er i full gang. 

Bømlo og Skjåk er de kommunene som kommer best ut når vi ser på tapsprosenten, mens 
Nord-Aurdal skiller seg ut som den verste. I denne kommunen ble et stort rydningsrøysfelt 
fjernet da man anla et nytt bolighus. Dette skjedde uten godkjennelse fra fylkeskommunen. 
Den høye skadeprosenten i Trondheim, Grong og Kautokeino kommer av at det har foregått 
stor aktivitet innenfor de fleste sektorene; både jordbruk, skogbruk, hus- og veibygging, fri
luftsliv og massetak skader atskillige fornminner hvert år. 

Det er også verdt å merke seg at tidsrommet mellom registrering og kontroll er svært 
varierende i de forskjellige utvalgte kommunene. Det spenner fra l O til 32 år. Antall forn
minner som er kontrollert i de ulike kommunene er også høyst varierende. Det varierer fra 
112 i Horten til 2853 i Sandnes, og det er derfor vanskelig å sammenligne dem. For at tal
lene fra kommunene skal være noenlunde sammenlignbare, har vi laget en tabell som viser 
hvor stor prosentandel av de kontrollerte fornminnene som gjennomsnittlig er tapt eller ska
det pr. år i perioden mellom registrering og kontroll. (Tabell2). 

Tallene viser at det er tre kommuner der årlig tap ligger høyere enn 0,5 %, mens i 11 av 
kontrollkommunene er summen av årlig tap og skade på fornminner over grensen for de 
nasjonale måltallene som er satt til 0,5 %pr år. Alle de fornminnene som ikke er gjenfunnet 
er ikke med i denne oversikten. Trolig er mange av dem skadet. Mose- og gressvekst på hel
leristningsfelt fører til at berget og helleristningene forvitrer og på sikt forsvinner de (Hy gen 
og Bengtsson 1999: 193ff). Gjengroing av gravminner, fangst- og kullgroper fører til at tre
røtter trenger ned og omformer kulturlagene slik at skader kan oppstå. 

Tabell 2. Oversikt over gjennomsnittlig tap og skade pr år i kontrollkommunene. 

Kommune Periode Tap pr. år Skade pr. år Tap/skade pr. år 

Bømlo 1987 - 2003 0.12% 0.84% 0.96% 

Eidskog 1985 - 2002 0,29% 0.49% 0.78% 

Fræna 1976- 2000 0,11% 0.38% 0.49% 

Grong 1972 -1999 0,27% 0,87% 1,14% 

Horten 1976-2003 0.16% 0,20% 0,36% 

Kautokeino 1978 - 2000 0.17% 0,94% 1,11 % 

Lillesand 1980 - 2003 0,12% 0,31 % 0.43% 

Nord-Aurdal 1990 - 2000 1,50% 0.30% 1,80% 

Saltdal 1984- 2002 0,66% 0.52% 1.18 % 

Sandnes 1990 - 2002 0.52% 0,05% 0.57% 

Sarpsborg 1967- 2004 0.23% 0,20% 0,43% 

Skien 1970 - 1997 0.23% 0.59% 0,82% 

Skjåk 1983 - 2002 0,11% 0.88% 0,99% 

Sortland 1976-2003 0,23% 0.40% 0.63% 

Tromsø 1968 -1997 0.12% 0,29% 0,41 % 

Trondheim 1965 - 1997 0.41% 0,97% 1,38% 
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Årsakene til tap og skade 
Det er som regel vanskelig å få klarhet i hvordan og når et tap eller en skade på et fornminne 
har oppstått, og det er enda vanskeligere å finne ut hvem som har utført skaden. I dette pro
sjektet er vi ikke ute etter å peke ut enkeltpersoner, men vi vil i stedet finne ut om det er noen 
sektorer som spesielt har ansvar for skadene. Ut fra skadebildet er dette lett å fastslå. Der
som en gravhaug har ferske pløyespor eller fangstgropa på hugstflaten har dype kjørespor 
og er dekket med friske greiner, er det ikke vanskelig å se sammenhengen. 

Kommunene ble som nevnt valgt ut med omhu for å se om forskjeller i erverv, utbyg
gingspress og geografisk beliggenhet kunne forklare desimeringsårsakene. Det synes natur
lig at i en kommune som Eidskog ville det være skogbruket som forårsaket de fleste ska
dene. På samme måte ventet vi at i presskommuner slik som Skien, Sarpsborg og Trondheim 
med stor boligbygging, ville aktiviteter knyttet til utbygging ødelegge mest. 

Resultatene var derfor svært overraskende. I Eidskog var det for eksempel anlagt en kul
tursti i et fomminneområde hvor man hadde fokusert på et fangstsystem for elg. Kulturstien 
viste seg å bli svært populær, men den gikk rett gjennom sju av fangstgropene og all ferdse
len hadde forårsaket store slitasjeskader (Fig. 3). I denne kommunen kunne vi derimot ikke 
med sikkerhet slå fast at skogbruket hadde forårsaket verken tap eller skade på fornminnene. 

I presskommunen Sandnes hadde innbyggerantallet økt med ca 2 %pr år i de 12 årene 
som hadde gått mellom registrering og kontroll. I dette tidsrommet var det etablert spesielt 
mange store boligfelt, omlegginger av veier og infrastruktur i kommunen. Likevel viste det 
seg at det var jordbruket som hadde forårsaket både det største tapet og de fleste skadene på 
fornminnene i denne perioden. Slik var det også i Trondheim. Til tross for det store utbyg
gingspresset var det jordbruket som hadde forårsaket flest skader på fomminnebestanden. 

I Grong kommune var resultatet mer som forventet. Her var det de bebygde jordbruks
områdene som i hovedsak var registrert i forbindelse med ØK, og utfallet av undersøkelsen 
vår viste også at det var jordbruket som hadde forårsaket de fleste tap og skader. 

Det er ikke mulig å se noen geografiske forskjeller i resultatene. Jordbruket er den sek
toren som hvert år forårsaker fjerning og som skader flest fornminner; undersøkelsen sett 
under ett. (Tabell3 og 4). 

Fig. 3. Den populære kulturs tien i Eidskog går forbi flere fangstgroper. Foto: May-Liss Bøe 
Sollund, NIKU. 
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Tabell3. tap pr år innenfor de ulike tiltakstypene. 

Kommune Jordbruk Skogbruk Bygg. vei 1 Hus. friluft Massetak Sammensatte 

Bømlo 0,1 o 0,02 

Eidskog 0,04 0,08 0,04 0.12 

Fræna 0,09 0,02 

Grong 0,11 0,07 l 0,06 0,02 

Horten 0,03 0,13 l 
Kautokeino l 0,07 0,07 0,02 

Lillesand 0,02 0,04 0,04 0,04 

Nord-Aurdal 1,50 

Saltdal 0,14 0,09 0,43 

Sandnes 0,38 0,14 0.00 

· Sarpsborg 0,08 0,00 0,03 0,1 o l 0,02 

Skien 0,1 o 0,02 0,04 0,06 

Skjåk 0,04 0.08 

Sortland 0.19 0.02 0,02 

Tromsø 0,03 0,02 0,08 

lrondheim O, 11 0,11 0,19 

Tabell4. Gjennomsnittlig prosent.:is skade pr år innenfor de ulike tiltakstypene. 

' Skog- l Bygg. vei Hus. fri- Masse- Sammen- l Tilrette- Natur-Kommune l Jordbruk bruk luft tak satte 1 legging Hærverk skade 

Bømlo 0,05 0.15 0,15 0,02 0,47 

Eidskog l 
l 0,08 0,04 ! 0.29 0.08 

Fræna 0,19 0,01 0.07 0,11 0,01 
l 

l Grong 0,34 0,23 0,06 0,18 0,04 0,02 

Horten l 0,1 o 0,03 0,07 

Kautokeino 0,05 0,07 0,42 0,05 0.35 

Lillesand 0,02 0.17 0,02 O.OLi 0.04 0,02 

l Nord-Aurdal 0.23 0,08 

Saltdal 0,09 0,14 0.05 0,05 0.05 0.14 

Sandnes i 0,03 0.01 0,01 

Sarpsborg 0,03 0,03 0.11 0,02 

Skien 0,19 0,04 0,04 0.28 0,01 0,01 0,01 

Skjåk 0,04 0,31 0,08 0,34 0,11 

Sortland 0,22 0,02 l 0,11 0,02 0.03 

Tromsø 0,06 0,18 0,03 

Trondheim 0,35 0.08 0,13 0,29 0,08 0,05 
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Undersøkelsen viste at det var minimale endringer i arealbruk der fornminnene ligger. Vi 
ser en klar tendens i at tap av fornminner ofte er et resultat av en prosess der fornminnene 
skades år for år helt til de forsvinner. Eksempelvis kan man ofte finne at høye gravminner i 
dyrket mark, fremstår som om de står på sokkel fordi man har pløyd tett inntil dem gjentatte 
ganger. Lave hauger derimot blir overpløyd med plogskjær som går stadig dypere ned i 
undergrunnen. Begge metodene fører til at fornminnene til slutt forsvinner. 

Etter at forskrift om storfehold trådte i kraft i 1996 og storfe skulle sikres mulighet for fri 
bevegelse og mosjon i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret (Landbruksdepartemen
tet 1996), har vi også observert at de vernede områdene ofte brukes som beiteområder. I 
områder som er intensivt dyrket, som for eksempel i Sandnes, er det verneområdene som 
ennå ikke er oppdyrket. De nyttes til beite. Imidlertid ser vi stadig at det er alt for mange dyr 
i forhold til beitetilgangen innenfor disse inngjerdede områdene. Dette fører til at verneom
rådene blir helt nedbeitet, og tørrf6r blir tilkjørt. De gresskledde gravminnene som er 
beskrevet i registreringsrapportene ligger nå nedtråkket og ofte uten vegetasjon. Mange vil 
bli helt utradert med tiden. 

Undersøkelsen har også vist at fornminner som ligger i nyere boligområder ikke blir spe
sielt godt ivaretatt. De ligger ofte som «Øyer» mellom boligfeltene fordi verneområdet ikke 
kan utparselleres til tomter, og kulturminnene brukes gjerne som grillplass, sandkasse og 
lekeområde eller området tas i bruk til turveier og sykkelstier. (Fig. 4). 

Rogaland fylkeskommune utførte en undersøkelse for å evaluere tilstanden for forn
minner som lå i områder som var regulert til spesialområde bevaring. De undersøkte 72 
lokaliteter i 7 kommuner, og de fant at 57 o/o av de undersøkte fornminnene var blitt utsatt 
for en uakseptabel grad av negativ påvirkning (Rogaland fylkeskommune 2002). 

Fig. 4. Gravhaug i nytt boligfelt i Sandnes. Foto: Jan Brendalsmo, NIKU. 
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I løpet av feltarbeidet vårt har vi også sett at oppfinnsomheten er stor når det gjelder å 
utnytte fredete arealer. Antall villfyllinger på fomminnelokaliteter er mange. Som oftest 
fører dette ikke til direkte skade på fornminnene når man bruker området til å sette fra seg 
utrangerte jordbruksredskap og annet skrot. Søppel og avfall kan fjernes, men det er svært 
skjemmende så lenge skrotet befinner seg der. Fornminnene mister sin opplevelsesverdi, og 
skrotet signaliserer at grunneieren ikke føler noen stolthet over å ha slike på eiendommen. I 
villa- og hytteområder kan gravminnene «pyntes» og brukes som blomsterbed. (Fig. 5). 
Fangst- og kullgroper betraktes ofte som ferdig utgravde avfallsgroper, og dette er spesielt 
tydelig for de som ligger nær bebyggelse. Stein blir fjernet fra gravrøyser og brukt for å lage 
gapahuk, bålplass, blomsterbed, terrasse, utegrill eller til parkeringsplass. (Fig. 6). I et til
felle observerte vi sågar at en fangstgrop hadde fått en ny og mer moderne funksjon og fun
gerte som smøregrav for en bileier. (Fig 7). 

Fig. 5. Blomsterbed i gravhaug. Bildet er fra Sandnes. Foto: Jan 
Brendalsmo, NIKU. 

Fig. 6. Gravhaug mellom parkeringsplass og dyrket mark ved 
Borreparken i Horten. Foto: May-Liss Bøe Sollund, NIKU. 
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Fig. 7. Fangstgrop i Kautokeino som blir gjenbrukt som smøregrav. Foto: Elin R. Myrvoll, NIKU. 

Avslutning 
Som vist innledningsvis ble fornminnene skadet allerede i forhistorisk tid, og ødeleggingen 
fortsetter. Haugbrottene som fant sted like etter haugleggingene ble utført for å uskadelig
gjøre den døde eller for å få tak i spesielle maktsymbol som var lagt i graven, kan vi katego
risere som skader forvoldt av ideologisk eller religiøse årsaker. På 17- og 1800-tallet var det 
skattegraving som forårsaket de største og fleste skadene på fornminnene , mens de store 
omleggingene i jordbruket fra midten av 1800-tallet førte til at store gravfelt ble utplanert. 
Mange enkeltliggende gravminner ble i tillegg til gravfelt også fjernet med bulldoser på 
1900-tallet. Man kan konkludere med at det var økonomiske drivkrefter som lå bak disse 
ødeleggelsene. 

I dag er det enkeltminner som ligger spredt rundt i kommunene som blir skadet og øde
lagt. Disse enkeltminnene ligger ikke alltid alene men kan også være del av større fornmin
nefelt. Vi ser et mangfold av skadeårsaker og nesten alle er forbundet med uvettige hand
linger. Fornminnene blir ikke lenger skadet eller fjernet først og fremst på grunn av noen 
form for økonomisk vinning. 

Det er først og fremst de lite synlige og de tidligere skadete fornminnene som går tapt, 
og man tilfører fornminnene stadig nye skader i ren vanvare. Det samme skjer med de gjen
grodde utmarksminnene. Fornminnene blir rett og slett ødelagte fordi vanlige mennesker 
ikke kan se at de har noen verdi eller at det er fornminner de ødelegger i dag. Årsaken til ska
ding og ødeleggelse av fornminner kan derfor sies å være forårsaket både av mangelfull 
informasjon og manglende kunnskap om fornminnene. 
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Summary 
Monuments at risk - not just a modern phenomenon 
Ancient grave-monuments have been subject to vandalism since they were built. The most 
ancient damage was inflicted to render the deceased harmless or to find buried treasure. 
New land came under the plough as mechanization of agriculture progressed, hence exten
sive grave fields were removed and large numbers of graves were lost. In 1999 the Ministry 
of the Environment published their policy aims, one of them was that by 2008 the annual 
loss of ancient monuments should be down to O, 5% per year. A project to monitor all 
ancient remains within 16 local authorities from different parts of Norway followed. The 
results show that agriculture causes most destruction. In three of the areas average perma
nent loss exceed 0,5%, while registred damage exceeded the aim in 7 out of the 16 areas. 
Most of what is removed consists of small, fragmented parts and damage is usually acciden
tal. The main reason is that the general public does not realize the scientific values con
cerned or that those who cause the damage lack knowledge of the monuments. The motive 
for destroying ancient monuments has changed from ideology and religion to economics. 
Today it is incomplete information and lack of knowledge that leads to damage and loss of 
ancient grave fields. 
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«U synlige» koke groper og 
satellitt-fjernmåling 

Bruk av satellittdata er et relativt nytt område innenfor arkeologien. Nå har Vest-Agder 
fylkeskommune, Trygge Barnehager as, Langelands museum og Universitetet i Palermo 
startet opp et sørvestnorsk satellittprosjekt (http://www.satelittprosjektet.no), fordi prøve
prosjekt i 2006 ga så lovende resultater. I Norge har slike data tidligere vært utnyttet i 
registreringsøyemed i Rygge i Østfold og i Nord-Norge (Grøn et al. 2004b; 2005, Barlind
haug, Holm-Olsen og Tømmervik 2007). På forhånd var vi usikre på om metoden ville egne 
seg i det så å si eviggrønne landskapet i Vest-Agder og Rogaland, men resultatene så 
langt må sies å være meget gode. Fordi husdyrhold dominerer, er det en lav pløyingsinten
sitet som gir relativt gode bevaringsforhold for ikke-synlige kulturminner. Når tre av fem 
studieområder er undersøkt, har det kommet 899 mulige, ikke-kjente kulturminner for 
dagen. 

Jordsmonn og planter stråler ut og reflekterer radiobølger, varme, lys og ultrafiolette 
stråler på forskjellig måte alt etter overflatens kjemiske og fysiske form. Ulike deler av dette 
elektromagnetiske spekteret kan måles med instrumenter som er spesialisert for å motta en 
mindre del («en kanal» eller «frekvensbånd»). Mønstre som ikke kan sees med øyet, blir 
tydeligere gjennom noen kanaler enn andre. Ved å kombinere bildene fra forskjellige kana
ler kan mønstrene komme enda klarere frem. De kan måles passivt som refleksjoner eller 
aktivt ved at man sender en elektromagnetisk puls og måler «ekkoet», slik en radar gjør. 

Som for all annen fjernmåling kreves det lokale feltundersøkelser for å verifisere og jus
tere registreringene. 

Vi ble tidlig oppmerksomme på en del karakteristiske spor som skilte seg ut fra omgi
velsene, såkalte anomalier, fordi de har en annen kjemisk sammensetning enn området 
omkring. Anomaliene var i utgangspunktet vanskelig å tolke. Vi oppdaget dem som en rekke 
større eller mindre uregelmessigheter på opptakene; mørke «flekker» som hadde et tverrsnitt 
på l-3m. Enkelte steder kunne vi notere flere hundre slike «flekker». Stedvis opptrådte de i 
forbindelse med antatt forhistoriske bebyggelsesspor, eller de lå i tilknytning til gravminner. 

I denne artikkelen skal vi gi en skisse av prosjektet, samt se nærmere på en type kultur
minner som vi allerede har kunnet verifisere. 

Målsettingene med prosjektet er tredelt. Vi ønsker å identifisere «usynlige» kulturminner 
ved hjelp av svart/hvite (pankromaiske) og flerfargete (multispektrale) satellittopptak, samt 
hyperspektral skanning. Videre vil vi verifisere påviste anomalier gjennom arkeologiske, 
historiske og geokjemiske metoder. Det mer overordnete målet er å forsøke å utvikle fjern
måling som redskap i forvaltning av og forskning på arkeologiske kulturminner. 
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Fig. l . Prosjektets fem studieområder 
Sørvest-Norge. 

Vi har foretatt satellittopptak av fem for
skjellige områder (Fig. l) i Vest-Agder og 
Rogaland; over Spangereid og Lista i Vest
Agder og Karmøy og Haraldseid i Rogaland 
(QuickBird-opptak), og vi har også opptak 
over Ølen/Etne i Rogaland/Hordaland, og 
Lista (Ikonos-opptak). Opptakene over 
Lista, Haraldseid og Ølen/Etne ble analy
sert i 2007, mens analysen av de øvrige opp
takene startet i år. 

Hva er multispektrale og hyper
spektrale opptak? 
Multispektrale satellittopptak (MS-opptak) 
er som digitale fotografier. Informasjon fra 
forskjellige «frekvens-bånd» av både det 
synlige og det infrarøde området av den 
elektromagnetiske strålingen lagres som 
ulike lag i ett og samme opptak. De lagrede 
verdiene i ett av opptakets lag gjenspeiler 
den energien som mottas fra ett bestemt fre-
kvens-bånd. 

Et multispektralt opptak inneholder flere «bilder» eller lag av samme motiv, sett i ulik 
«belysning». Et multispektralt opptak kan ha forskjellige antall lag og forskjellig oppløsning. 

Lands at -opptakene fra 1972 var de første multispektrale bildene man prøvde å bruke i en 
arkeologisk sammenheng (Shazly 1983; Barisano & Helly 1985). De hadde syv bånd for
delt innenfor den synlige, den infrarøde og den termiske delen av spektret, og de ga derfor 
et godt innblikk i vegetasjonsforholdene. Fordi den multispektrale/mangefargete oppløs
ningen var på 30m og den pankromatiske (svart-hvite) oppløsningen var på lOm, var det 
imidlertid klart at de ikke egnet seg spesielt til å skille ut detaljene som ofte skal til for å 
avsløre mindre arkeologiske strukturer (Shennan & Donoghue 1992). (Fig. 2). 

De nyere satellittene (Ikon os og QuickBird) som er sendt opp etter 2000, gir en forbedret 
oppløsning på bekostning av antall frekvens bånd. Ikonos-opptakene har en oppløsning på 
4 mi den multispektrale delen med fire bånd (rød, grønn, blå, nær-infrarød), samt l mi den 
svart/hvite delen, mens QuickBird-opptakene har en oppløsning på 2,6 mi den multispek
trale delen med fire bånd (rød, grønn, blå, nær-infrarød), samt 0,6 mi den svart/hvite delen. 
I øyeblikket venter man på at man skal sende opp GeoEye l, som har fire bånd og flerfarget 
og svart/hvitt oppløsning på henholdsvis 1,65 m og 0,4 m. 

Hyperspektrale opptak (HS-opptak) består av flere hundre lag og oppløsninger på under 
0,5 m. Disse tas opp fra fly i dag, og har vesentlig bedre kvalitet enn de multispektrale satel
littbildene, men prisen er vesentlig høyere. 

MS- og HS-opptak gir adgang til informasjon fra ulike deler av det synlige spekteret, 
samt til frekvensområder som det menneskelige øye ikke oppfatter. Med bruk av forskjel
lige programvarer kan man kombinere disse lagene på ulike måter og manipulere dem for å 
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Fig. 2. Forskjellen på opplØsingen i den multispektrale delen av et HySpex-opptak (hyper
spektralt) (0,4 m) til venstre, et QuickBird-opptak (2,6 m) i midten og et Landsat-opptak ( 30 
m) til høyre. Opptakene viser samme utsnitt av landskapet. (HySpex-copyright: University of 
Palermo & Norsk Elektro Optikk. QuickBird-copyright: Digital Globe & the Satellite Data 
Are hive of the Norwegian Mapping Authority. Landsat-copyright: Nasa, Earth Sat & GLCF). 

skaffe seg informasjon om kjemiske småskala-variasjoner på bakken og vegetasjonen som 
flyfotografier ikke kan gi (Grøn et al. 2006). 

Fordi MS-opptakene klart er de billigste, er det spennende for oss å undersøke hvor små 
arkeologiske anomalier man faktisk er i stand til å observere med denne teknikken. Ut fra 
oppløsningen i QuickBird klarer vi å skille ut multispektrale anomalier ned til et par meters 
størrelse. Vi makter å se gravhauger, rydningsrøyser og nedgravninger av ulike typer, men 
også ildsteder og andre større elementer i forhistoriske hus. Gjennom den svart/hvite opp
løsningen på 0,6 m får vi et helt annet detaljeringsnivå. Det har vist seg at det er mulig å 
skille ut både stolpehull og indre vegger i hustomter, samtidig som vi også kan se detaljer 
som ikke synes på alminnelige flybilder. Denne nye teknikken gir mer enn et tradisjonelt 
«svart-hvitt» bilde fordi man også registrerer refleksjonen fra det nær-infrarøde området. 

Observasjon og verifikasjon av kokegroper er viktig i den fasen prosjektet er i nå, fordi 
det demonstrerer hvor små anomalier det er mulig å utskille med de høyoppløselige MS
opptakene. Arbeidet så langt viser at det ikke er urealistisk å regne med at metoden kan 
utvikles til å lokalisere jordfestegraver under flat mark. 

Hva kan vi registrere med MS-opptak? 
Til en boplass er det blitt tilført mange typer materiale; materialene opptrer som «anoma
lier» fordi de har kjemiske signaturer som skiller seg fra omgivelsene. Ulikt materiale som 
f. eks. leire eller dyreknokler har ulike spektrale signaturer, og dette reflekteres i satellitt
opptakene. 

Disse opptakene fanger ikke bare opp arkeologiske strukturer som er direkte eksponert 
på overflaten, eller som allerede er pløyd opp. Man kan også se strukturer som skjuler seg 
under markoverflaten, fordi plantenes røtter kan ha løftet tungmetaller og fosfater opp til 
overflaten (Show 1990). Det innebærer at arkeologiske strukturer som er blitt overlagret av 
sakte sedimentering, kan opptre som anomalier på MS-opptaket. 
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Arkeologiske anomalier kan observeres i opptakene på grunn av den relative kje
miske/mineralske variasjonen i sedimentoverflaten mot den geologiske bakgrunnen. Noen 
arkeologiske anomalier reflekteres også i vegetasjon, men da er de langt mer usystematiske. 
Det er derfor best å benytte denne metoden i områder med minimal vegetasjon. Bruk av MS
opptak synes ikke å egne seg for arkeologiske undersøkelser i skogsområder. 

Etter det første året hadde vi fått kjennskap til et stort antall spor som vi antok var fredete 
kulturminner som tidligere ikke har vært registrerte; 319 på Lista, 265 i Haraldseid og 315 i 
Ølen/Etne. De ble identifisert ved hjelp av visuell inspeksjon av multispektrale opptak. 
Majoriteten antas å representere utpløyde gravhauger, som er den letteste kulturminnekate
gori å identifisere (Fig. 3, 4). Videre er det funnet mulige hustufter, aktivitetsområder, vei
linjer (Fig. 5) og eldre åkeravgrensninger (Grøn et al. 2004a). 

DARLIG 

A1 

A2 -
B -
c 

196 

MI DDELS GOD 

- Fig. 3. Synligheten av de 
forskjellige typer kultur
minner som ikke sees over 
bakken, varierer. Hauger 
med fot grØft er relativt syn
lige (Al), hauger uten fot 
grØft er noe vanskeligere å 
observere (A2), hus er gene
relt vanskeligere å tolke (B), 
mens gamle veier er middels 
vanskelige (C). 

Fig. 4. På dette pankromatiske oppta
ket fra Karmøy vises strukturer som 
tolkes som bortpløyde gravhauger. 
(QuickBird-copyright: Digital Globe). 



Fig. 5. Til høyre multispektralt opptak av antatt veiforlØp i Haraldseid, Rogaland. Til venstre 
flyfoto av samme område. (QuickBird-copyright: Digital Globe). 

Litt spredte resultater 
Til de mer spesielle funnene hører fundamentene til en middelalderkirke på Huseby på 
Lista. Den nevnes i et diplom fra 1308 som «Ecclesia Sancti Laurentis de Lista», et av de 
14 kongelige kapeller i landet (Stylegar 1996). Frem til mellomkrigsårene kunne folk på 
gården påvise stedet der kirken hadde stått, men kunnskapen hadde gått i glemmeboken. 
Gjennom QuickBird-opptakene fra Lista klarte vi igjen å lokalisere kirkens steinfundamen
ter (Fig. 6). 

Det har dessuten vært svært interessant å få et innblikk i den reelle kulturminnebestan
den i nærområdet rundt kjente kulturminner. Holder vi oss til Lista, er det gjennom denne 
metoden blitt sannsynliggjort at den mektige Sverreshaug, med en primærgrav datert til 

y . 

/ 

\. 
' 

Fig. 6. Pankromatisk opptak av murene etter det kongelige kapellet på Huseby, Lista. Til ven
stre en skisse opptatt i forbindelse med at murene i en kort periode i 1920-årene var blottlag
te. De stiplede linjene representerer eldre markgrenser. (QuickBird-copyright: Digital Globe). 
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eldre bronsealder, ikke lå i ensom majestet som nå, men var omgitt av en rekke større grav
hauger oppe på moreneryggen langs Kongeveien fra Lunde og videre utover Listalandet. 

Satellittbildet avslører også sporene etter arkeologisk forvaltningspraksis. Sigurd Grieg 
undersøkte i 1934 to hustufter fra romertid/folkevandringstid med veggvo!ler av stein på 
Vere (tuft IV og V, Askeladden id 3479). Ingen andre kulturminner ble registrert, og tuftene 
er fremdeles bevart. På opptaket er det flere anomalier rundt tuftene. Disse er i dag bare del
vis synlige på markoverflaten, og etter vår vurdering kan det dreie seg om steinkonstruksjo
ner som i så fall viser at hustuftene er mer komplekse enn ved første øyekast. Det er påfal
lende at anomaliene synes å være begrenset til sikringssonen rundt hustuftene. Det er en 
rimelig tolkning at den moderne jordbruksdriften har fjernet sporene etter andre, kanskje til
svarende strukturer utenfor sikringssonen. (Fig. 7). 

Ut mot kysten var det ved et høyere havnivå en åpning inn til det som nå er Nesheimvat
net (Prøsch-Danielsen 2005:46f.). NV for denne er det registrert en steinalderboplass 
(Askeladden id 22585), og den fremstår som en klar anomali i det multispektrale opptaket. 
Spennende er det også at boplassen ifølge satellittopptakene inngår i en perlerekke av tilsva
rende anomalier rett på innsiden av et tidligere fjordsystems åpning mot havet; en typisk 
plassering for boplasser rettet mot havfangst (Fischer 1995). 

Kokegropfeltene 
På et tidlig stadium ble vi oppmerksomme på enkelte områder med noen karakteristiske 
anomalier som vi i utgangspunktet syntes var vanskelig å tolke. Det dreier seg om en rekke 
større eller mindre uregelmessigheter i form av mørke «flek_ker» med et tverrsnitt på 1-3 m. 

Fig. 7. Pankromatisk opptak av to synlige hustufter som ble undersøkt av Sigurd Grieg på 
Vere på Lista i 1934. På opptaket er det flere anomalier rundt tuftene. (QuickBird-copyright: 
Digital Globe). 
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Fig 8. Til venstre pankromatisk satellitt-opptak av kokegroper på Midtbø, Spangereid. Til 
høyre pankromatisk opptak av kokegroper i Vanse, Lista. (QuickBird-copyright: Digital 
Globe). 

Anomaliene ses både på de pankromatiske og de multispektrale opptakene. Enkelte steder 
kunne vi observere flere hundre av disse «flekkene». Spesielt store lokaliteter fantes på 
Vanse på Lista og på Midtbø i Spangereid i Vest-Agder. (Fig. 8). 

Begge kokegropeansamlingene ligger i områder rike på andre kulturminner. Den lille 
kretsen av gårder på det smale Spangereidet rommer et stort antall monumenter av forskjel
lige typer fra eldre og yngre jernalder (Stylegar 1999; Stylegar & Grimm 2003, 2005), mens 
feltet på Vanse ligger et stykke SV for middelalderkirken. I dette området kjenner vi med et 
par unntak bare løsfunn, men de indikerer at det har vært gårdsbebyggelse i området siden 
mellom- eller senneolitikum. Flere steder på Vanse foreligger opplysninger om at man skal 
ha støtt på kokegroper under gravearbeider. Vanse er i dag tettbygd, og feltet vårt utgjør i 
praksis den eneste gjenværende større sammenhengende åkerbruksflaten i sentrumsom
rådet. 

Tolkningen av anomaliene som kokegroper ble bekreftet like før jul i 2007. Vest-Agder 
fylkeskommune fikk melding om at gartneriet på Midtbø i Spangereid ville utvide, og tilfel
digvis lå området innenfor den ene av våre store lokaliteter. Under den arkeologiske regis
treringen kunne vi bekrefte at det fantes tett med kokegroper bevart under pløyelaget; et tret
titalls groper lå i de seks sjaktene på Midtbø. Trekull fra en av gropene er C14-datert til 
1590±50 BP (Beta-241096). 

Disse gropene i Spangereid lå innenfor de konsentrasjonene vi kunne observere på satel
littopptaket. Opptaket indikerte imidlertid at den arkeologiske registreringen bare påviste en 
mindre andel av de faktisk eksisterende gropene, anslagsvis under halvparten. Det kan fin
nes flere mulige forklaringer på dette. Registreringsforholdene var ikke særlig gode med 
nedbør og påfølgende temperaturfall til under null, og det var kanskje også vanskelig å 
skille ut kokegropene fra den nokså grove undergrunnen, men det er også sannsynlig at det 
pankromatiske opptaket plukker opp kjemiske signaturer i jordsmonnet fra groper som er 
«usynlige» for vanlige arkeologiske feltmetoder, fordi anleggene er helt ødelagt av plogen 
og kun er bevart som fragmenter og kjemiske anomalier i pløyelaget. 
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Veien videre 
Prosjektet er foreløpig planlagt ut 2008, men de involverte parter ønsker i utgangspunktet å 
videreføre samarbeidet. Den konkrete planleggingen tenkes sammensatt av flere elementer: 
• Repetisjon av gjennomgang 
Da det ikke eksisterer noen manual for hvordan bestemte arkeologiske anomalier ser ut, er 
prosjektets grunnleggende strategi at vi lærer mens vi går. Det har vist seg fruktbart å gjenta 
den visuelle gjennomgangen av de allerede gjennomsette områdene, slik at de kulturminne
typer man lærer å utskille underveis, kan fanges opp i de arealer man allerede tidligere har 
vært gjennom. Dette arbeidet vil så kunne sammenfattes i en eksempelkatalog som vil lette 
treningen av nye observatører. 
• Systematisk registrering av linjeelementer 
Det finnes store mengder uforklarlige linjeelementer i opptakene. Noen er relativt moderne 
markgrenser eller veier, men en del kan ha arkeologisk interesse. Systematisk registrering 
av linjeelementene og krysningspunktene av dem vil kunne skape bedre oversikt over hva 
som er nyere strukturer og hvilke som representerer gamle marksystemer eller veiforløp. 

Verifikasjon 
Fordi planterøttene bringer næring- og sporstoffer opp fra dypere jordlag, gir jordbunns
kjemiske undersøkelser godt samsvar med spor etter kulturminner verifisert på annen måte 
og med jordoverflatens utstråling i ulike deler av spekteret. Georadar og måling av jordens 
lokale magnetfelt varierer for mye med tilfeldige forhold til å kunne brukes som pålitelig 
indikator for sammenheng mellom ulike mønstre og kulturminner (Grøn et al. 2006). 

Da de signaler vi observerer i MS- og HS-opptak grunnleggende sett er av kjemisk 
karakter, synes det logisk i verifikasjonen å sikte mot de kjemiske faktorer som er karakte
ristiske for de arkeologiske anomaliene. 
• Eksperimentering med hyperspektral skanning 
Fordi multispektrale opptak med oppløsninger ned til 2.6 m og fire bånd har vist seg å ha et 
temmelig godt arkeologisk potensiale, er det viktig å få avklart hvor markant en kvalitets
forbedring av hyperspektrale opptak vil innebære. Vi planlegger en eksperimentering med 
hyperspektral skanning av områder av de multispektrale resultatene som har vist seg å være 
interessante og velegnet for denne type teknikker. 
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Summary 
Invisible cooking-pits and satellite remote sensing 
The South-West Norwegian satellite project commenced in 2007; the project is a coopera
tion between Vest-Agder council (Norway), Trygge Barnehager as (Norway), Langeland 
Museum (Denmark), and Palermo University (Italy). Remote sensing utilising multispec
tral high-resolution satellite data is a relatively new area within archaeology. Previously 
such data in Norway had only been used for survey work in Rygge, Østfold. Initial! y it was 
uncertain whether the method would be suitable in the 'evergreen' landscape in the counties 
of Vest-Agder and Rogaland, where animal husbandry predominates. However, the resu!ts 
at this stage are very good. Due to the low intensity of ploughing, non-visible monuments 
are reiatively well preserved. Three of the five study areas where satellite i mag es have been 
acquired (i.e. Lista, Haraldseid, and Ølen- Etne; the other two areas being Spangereid and 
Karmøy) have been investigated so far, and 899 possible new cultural heritage sites have 
been detected. 

Of particular interest are the types of auomalies that have been verified archaeologically. 
In several places we have noticed spots/smal! dark patches, occurring in clusters of many 
dozens. One such duster, in Spangereid, has been confirmed as cooking-pits, and one of the 
pits have been dated to the 4'h-6th centuries AD. 

The on-going project ends this year, but due to the very promising results obtained thus 
far, the partners intend to initiate a follow-up project. 
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Egil Mikkelsen 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Arne Skjølsvold 1925- 2007 

Arne Skjølsvold døde 26.oktober 82 år gammel. Han var en av landets ledende arkeologer 
og samtidig en av de mest internasjonale, lenge før internasjonalisering og globalisering var 
blitt moteord. 

Arne Skjølsvold har gjort en stor innsats for Norsk Arkeologisk Selskap. I hele 25 år, fra 
1962 til 1986, satt han i redaksjonen av Viking, i lange perioder som redaktør. I de siste 5 av 
disse årene, 1981-86, var han selskapets generalsekretær. 

Skjølsvold var født på Røros 5.juni 1925, og vokste opp på fjellgården Ryen i Rugel
dalen, Johan Falkbergets hjembygd. Etter artium i Trondheim begynte han å studere teologi 
i Oslo, men skiftet snart over til arkeologien. Han tok magistergraden i nordisk arkeologi 
ved Universitetet i Oslo i 1954 på en avhandling om klebersteinsindustrien i vikingtid. 
Skjølsvold var den første konservatoren og bestyreren av Norsk Skogbruksmuseum på 
Elverum (1955-58), et museum han bygde opp fra grunnen av. Han gjorde en viktig innsats 
for skogbrukets historie, bygde opp et landsomfattende kontaktnett og samlet inn et betyde
lig materiale til museet. Ame giftet seg med sin Brita i 1957 og året etter flyttet de til 
Stavanger. Her var han i årene 1958-62 ansatt som førstekonservator og bestyrer av 
Stavanger museum, arkeologisk avdeling. Her gjennomførte han en rekke viktige utgrav
ninger. Mange av dem ble først publisert mange år senere, bl.a doktorgraden. Resten av hans 
karriere var knyttet til Oslo. 

Ame Skjølsvold var ansatt ved Universitetets Oldsaksamling i nærmere 25 år, som 
førstekonservator fra 1962 og dosent i 1973. I 1979 disputerte han for doktorgraden ved 
Universitetet i Oslo, på Slettabøboplassen i Rogaland, med boplasslag fra yngre steinalder 
og bronsealder. Skjølsvold ble professor i 1981. Han var underbestyrer ved Oldsaksam
lingen i 1971-80 og bestyrer i årene 1981-84. Fra 1985 arbeidet Skjølsvold for Kon-Tiki 
museet. Han fikk avskjed i nåde fra sitt embete som professor l .januar 1988, og gikk da over 
i en fast stilling som forskningsleder ved Kon-Tiki museet, hvor han fortsatte å virke også 
etter at han offisielt gikk i pensjon i 1996. Skjølsvold var medlem av Det Norske Viden
skaps-Akademi. 

Gjennom 50 år var Skjølsvold Thor Heyerdahls nærmeste faglige medarbeider innenfor 
arkeologi, og deltok i alle hans arkeologiske ekspedisjoner til Stillehavet og Sør-Amerika. 
Første gang var til Galapagosøyene i 1952-53, mens han enda var student. I 1955-56 var han 
med til Påskeøya, og vendte siden tilbake dit både 1986-88 og en siste gang i 2004. Skjøls
volds vitenskapelige produksjon fra Påskeøya er omfattende og viktig. Ikke minst viktig var 
utgravningene i Anakena, der han fant øyas foreløpig eldste boplass. Funnene og datering
ene derfra viste at øya ble befolket så sent som på l 000-tallet og at det sannsynligvis var 
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Polynesiere som først bosatte seg på Påskeøya, mens den søramerikanske påvirkningen 
kom noe senere. Dette var resultater som passet dårlig inn i Thor Heyerdahls teorier. 

I 1963-64 gjennomførte Skjølsvold utgravninger på Marquesasøyene, som også resul
terte i en serie publikasjoner. I 1983-84 ble det foretatt arkeologiske utgravninger på Maldi
vene i Det indiske hav, hvor en dels lette etter tidlig bosetning, dels undersøkte buddhistiske 
tempelkonstruksjoner. Deretter fulgte Arne Skjølsvold Heyerdahls utgravninger 1988-94 i 
Tucume i Peru. Skjølsvold var i perioder en av verdens ledende Stillehavsarkeologer, og 
mange av hans forskningsresultater herfra står fortsatt sterkt. Han stod ansvarlig for de 
vitenskapelige undersøkelsene som Heyerdahl kunne bygge videre på. 

Denne internasjonale virksomheten kombinerte Arne Skjølsvold med en sterk forank
ring i forskning innenfor norsk arkeologi. En av landets eldste «industrivirksomheter», 
klebersteinsindustrien, vendte han flere ganger tilbake til. Det var tema for hans magister
gradsavhandling Klebersteinsindustrien i vikingetiden (1961) og senere artikler. Oppsikts
vekkende var hans undersøkelser av et klebersteinsbrudd fra Kviknefjellet i Hedmark fra 
førromerskjernalder, der større mengder tresaker også var bevart. 

Boplasser fra yngre steinalder, bronsealder og førromersk jernalder var et annet av 
Skjølsvolds forskningsfelt. Han hadde i Stavangertiden gjennomført en rekke arkeologiske 
undersøkelser av boplasser i Ogna i Rogaland. Slettabøboplassen ble en klassiker i norsk 
arkeologi. Den inneholdt bl.a. et til da meget omfattende og til dels ukjent keramikkrnate
riale fra yngre steinalder, bl.a. av såkalte klokkebegre. 

Aller sterkest følte imidlertid Arne Skjølsvold for utforskningen av de såkalte fjellgra
vene fra jernalderen i sørnorske fjellstrøk. Han gjorde viktige undersøkelser og oppdagelser 
i bl.a. Trysil, i Rendalsfjellene og i Rondane: flere til dels rikt utstyrte graver anlagt i høy
fjellet. Her var han nær et miljø som han var vokst opp i og kjente fra barndommens Røros. 
Hans store teori var at det fantes to ulike befolkningsgrupper i jernalderen, en overveiende 
jordbruksbefolkning i lavlandet og dalene og en fangstbefolkning i fjellet. Hans forskning 
på dette feltet har i dag fått fornyet aktualitet i forbindelse med utforskingen av sørsamisk 
bosetning i forhistorisk tid. 

Arne Skjølsvold var en person som fant seg til rette alle steder han arbeidet og virket. Han 
var en målbevisst og dyktig feltarkeolog, med en fin kombinasjon av alvor og humor, som 
gjorde det trivelig å være sammen med han. Han evnet å være fremstående i to arkeologiske 
verdener, både i Polynesia og i Norge, og skiftet hele livet mellom de to. Det holdt samtidig 
inspirasjonen glødende. 

Arne Skjølsvold gjorde en betydelig innsats som museumsmann og administrator, både 
på Elverum, i Stavanger og ikke minst i sitt lange virke ved Oldsaksamlingen. Han var 
meget opptatt av fornminnevernet og -forvaltningen, og var en drivkraft i dette arbeidet ved 
Oldsaksamlingen på 1960-, 70- og 80-årene. Han var sekretær for Utvalget for sikring av 
høyt prioriterte fornminner, som leverte en innstilling til Norsk Kulturråd 1967. Dette arbei
det ble fulgt opp med oppkjøp og tilrettelegging av fornminnefelt. 

Skjølsvold var sterkt opptatt av formidling av arkeologi og forhistorie for et bredt publi
kum. Mens han var ansatt ved Stavanger Museum, var han med på å stifte Rogaland Arkeo
logiske Forening og dets tidsskrift Fra haug ok Heidni (fra 1960). Han var en flittig bidrags
yter til dette tidsskriftet (31 artikler). Også i sitt redaksjonsarbeide med utgivelsen av Viking 
var han opptatt av at artiklene skulle være forståelige og leseverdige for den interesserte all
mennhet. Sammen med sin gode venn Erling Johansen gav Ame Skjølsvold i 1966 ut boken 
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Reisefører til fortiden. Med arkeologen rundt Oslofjorden. Dette var en guidebok for folk 
som ville besøke severdige fornminner, den første av sitt slag i Norge. Skjølsvold holdt en 
lang rekke omvisninger og foredrag, i museet, ute i felt og omkring i landet ellers. 

Vi er mange av hans gode venner og kollegaer som vil minnes Ame nå når han er gått 
bort. Vi vil huske den gode replikken, oppmerksomheten han viste sine medmennesker og 
ikke minst alle de fine opplevelsene vi delte. En takk til Ame for det han betydde for oss og 
for arkeologien. Vi vil gjemme på alle de gode minnene fra samværet med han. 
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Randi og Gunnar Håland 
Universitetet i Bergen 

Knut Odner 1924-2008 

Knut Odner kom inn som et friskt pust i norsk kulturhistorisk forskning i 1960 årene. Hans 
forskningsaktivitet var drevet av nysgjerrighet om menneskene som hadde formet de mate
rielle rester som lå igjen etter livene deres. Hva kunne man på grunnlag av de spinkle arkeo
logiske sporene si om menneskenes tilpasning til naturomgivelsene, om sosial gruppe
organisasjon, om byttesystemer, om rituelle liv, om migrasjon, om diffusjon, om utvikling 
over tid? For å begrunne svarene sine på slike spørsmål hentet han inspirasjon fra kilder 
langt utenfor det som var vanlig i datidens arkeologi. Hans uortodokse tilnærming til for
tolkning av det arkeologiske materialet ga leseren nye assosiasjoner og ideer, men det vakte 
også ofte sterke motreaksjoner i det etablerte arkeologiske miljøet. I publikasjonene sine var 
han ikke tilfreds med beskrivende klassifikasjoner side opp og side ned med en påhengt 
«forklaring» i form av konvensjonell snusfornuft eller ad hoc etnografiske analogier. Han 
mente at «forklaringene» måtte være bedre fundert i disipliner som hadde utviklet begreps
messige tilnærminger på grunnlag av studier basert på observasjoner av kultur og samfunns
former i ulike manifestasjoner fra fag som antropologi, økologi, historie og språkvitenskap. 
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Knut hadde imidlertid ikke bare bredde i sin tverrfaglige orientering til fortolking av 
arkeologisk materiale, men interessene hans dekket også et usedvanlig bredt spenn i tid og 
rom; fra 3 millioner år gamle Australopithecus-funn til dagens komplekse samfunn. Samti
dig dekket forskningskarrieren hans et usedvanlig spenn av empiriske temaer. 

Han ble aldri spesialist innen en periode, område eller problemfelt. Dette kan vi tydelig 
se i publikasjonene hans i 10 års perioden fra 1966-76. Da tok han opp problemer som hand
let om den mesolittiske Komsakulturen. I studiet av jernalderbosettingen i Røldal kom hans 
tverrfaglige tilnærming klart til uttrykk. Her benyttet han seg av innsikt hentet fra studiet av 
islandske sagaer, av modeller hentet fra økonomisk antropologi og av kunnskap fra steds
navnforskning. Arbeidene hans fra Afrika falt også innen dette tiåret. Her utførte han felt
arbeid i Øst Afrika og undersøkte boplasser hvor han tok opp problematikken knyttet til pas
torale neolittiske gruppers tilpasning og ekspansjon, og han diskuterte hvordan 
keramikkmaterialet kunne sees på som uttrykk for ulike etniske grenser fra jernalder
boplassene. Igjen skapte han heftig debatt, og det kunne nok sees på som et halsbrekkende 
foretak. Knut var ikke en forsker en kunne sette i en bås. Han måtte tåle mye kritikk fordi 
det alltid var «Spesialister» som kunne mer om ett av de mange områdene han jobbet innen
for. Han var utpreget tverrfaglig lenge før det var blitt «in» i forskningspolitikken. 

Et annet poeng som bør understrekes i dagens fokusering på kompetansebygging i en 
internasjonal sammenheng, var den sterke innvirkning Knut hadde på unge afrikanske 
arkeologer. På en konferanse i Cambridge i 1994 var det slående hvordan han ble møtt med 
ærefrykt og respekt fra nylig utdannete doktorgradskandidater fra Afrika. De hadde alle lest 
publikasjonene hans fra Øst-Afrika og benyttet dem i doktorgradsavhandlingene sine. Stor 
var deres forbauselse og begeistring da Knut med største selvfølge tok dem med for videre 
diskusjoner over en øl som nok etter hvert ble til flere. Dette var Knut i et nøtteskall. Hans 
kontakt med studenter og yngre forskere var unik; særlig for afrikanske forskere var dette 
spesielt. Fremdeles blir dette omtalt blant dem som nå etter hvert er ledende akademikere i 
hjemlandene sine. 

Bredden i Knuts interesser kom klart til syne i hans siste publikasjon om den norsk
ættede amerikanske økonomen, Torstein Veblen. Veblen var som Knut en høyst ukonvensjo
nell forsker både i sin tverrfaglige orientering og i sin ekstremt nysgjerrighetsorienterte 
forskning, snarere enn sin strebing etter akademisk posisjon. Knut var allerede kjent med 
forskningen hans. Mens han arbeidet med Røldal- materialet, kom han over hans engelske 
oversettelse av Laksdøla saga. Denne forskerprofilen må ha funnet sterk resonans hos Knut, 
og det må være en av grunnene til at han på slutten av sin egen karriere gjorde Veblen til 
gjenstand for et større arbeid, hvor han satte Veblens faglige bidrag i relasjon til begivenhe
ter i livsløpet hans. 

Vi vil forsøke å ta opp liknende sammenhenger mellom viktige begivenheter i Knuts livsløp 
og hvordan hans forskningsmessige orientering utviklet seg. 

Knuts tidlige år i Canada synes å ha vært med på å prege hans interesser for de sirkum
polare områdene. Tidlig i !950-årene emigrerte han til Canada og arbeidet med ulike opp
gaver fra oljeleting til arbeid i uran gruver i nord. Dette oppholdet finansierte mesteparten av 
hans senere studier fram til magistergraden. Han startet studiene i København med etnologi 
og geografi, og her ble han del av et rikt kulturhistorisk miljø. Fra København reiste han til 
Oslo hvor han tok magistergraden i arkeologi i 1961 på materiale fra «Komsakulturen»; 
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publisert i 1966: «Komsakulturen i Nesseby og Sør-Varanger». Dette første store arbeidet 
avspeilte Knuts brede og åpne akademiske interesser. Han diskuterte betydningen av Nord
sjøkontinentet (et område som nå ligger under havet, men som etter siste istid var et åpent 
landområde) som opprinnelsesområdet for den sjøtilpassede «Komsakulturen». Han var 
interessert i økologisk tilpasning, ressurstilgang og befolkings-press, og han diskuterte 
disse som sentrale faktorer i befolkningsekspansjonen. Dette er teorier som fremdeles opp
tar forskere og diskuteres. 

Knut reiste til Bergen i 1963 som stipendiat, hvor han fikk ansvar for å analysere det 
arkeologiske materialet fra utgravningene i fjellområdene i Røldal. I Bergen traff Knut 
Bente som skulle bli hans kone og samarbeidspartner gjennom 40 år. Hun var med Knut til 
Afrika og arbeidet med stor entusiasme sammen med ham i felten. Som dyktig illustratør og 
kunstner tegnet hun også mesteparten av det arkeologiske materialet som Knut benyttet i 
publikasjonene sine. Bente var en sentral person i Knuts liv ilcke bare som ektefelle, men 
som unik kollega, venn og støttespiller. 

Knuts globale orientering til kulturhistorien førte han til to feltarbeid i Nu bia i 1963-64 hvor 
han var med på UNESCOs arkeologiske redningsarbeid i forbindelse med byggingen av den 
gigantiske Assuan-dammen. Erfaringene fra disse fe!tarbeidene er det rimelig å anta stimu
lerte hans senere orientering mot afrikansk arkeologi og etnografi. I 1969 reiste han til 
Kenya og arbeidet innen det nettopp påbegynte tverrfaglige Bantu prosjektet ved «The 
British Institute of His tory and Archaeology in Eastem Africa» iN airobi. Det var et pioner
prosjekt hvor arkeologi og språkvitenskap var viktige disipliner. I løpet av ett år utførte Knut 
flere arkeologiske utgravninger i Kenya og Tanzania. 

Da han kom tilbake til Bergen, oppmuntret han oss studenter til å engasjere oss i afri
kansk arkeologi. Med den sterkt nordisk fokuserte orientering som dominerte arkeologiske 
instituttmiljøer på den tiden, og med de lønnsomme jobbmulighetene arkeologistudenter og 
ansatte hadde i alle «nØdgravningene», var det få som tok opp denne globale komparative 
utfordringen. Med sin innsats for å fremme global og tverrfaglig kulturhistorie ved Univer
sitetet i Bergen sådde imidlertid Knut de faglige frøene, som senere har gitt avkastning i 
form av en serie avhandlinger og publikasjoner av norske, afrikanske og asiatiske forskere 
på ikke-nordisk materiale. 

For Knut var det selvinnlysende at det partikulære materialet som var nedfelt på spesi
fikke arkeologiske funnsteder, måtte forstås som resultat av et samspill av lokale og globale 
prosesser av ulik karakter. For å etablere velbegrunnede hypoteser var det følgelig viktig å 
lete etter forutsetninger som lå på mikronivå i lokale kultur-økologiske forutsetninger og på 
makro-nivå i mekanismene som formidlet globale sammenhenger i kulturtradisjoners 
distribusjon og utvikling. 

Det er i denne sammenheng man kan se Knuts antropologiske orientering som han fikk 
større anledning til å utvikle da han i 1972 fikk universitetsstipend og ble senere ansatt som 
lektor ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hans sosialantropologiske 
interesse hadde allerede før dette, ledet ham ti i feltarbeid i 197 5 blant Mas ai folket i øst 
Afrika hvor han forsøkte å analysere ulike empiriske betingelser som formet de konkrete 
sosiale og materielle former han observerte. 

Ved Universitetet i Oslo fikk han anledning til å videreutvikle perspektivene sine på kob
lingen mellom mikro- og makroprosesser. Dette ledet ham til å utnytte mer generaliserende 
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antropologiske perspektiver for etablering av kulturhistoriske sammenhenger, som kom 
særlig godt til uttrykk i hans store, bredt anlagte arbeid «Tradition and Transmission» i 
2000. Doktorgradsavhandlingen hans «The Varanger Saami» fra 1992 var en utfordrende 
tverrfaglig studie av lange linjer i Varangerområdets kulturhistoriske utvikling mellom 1200 
AD og1900AD. 

Det er få personer som har hatt så stor innflytelse på norsk arkeologi som Knut Odner. Dette 
fikk han en betimelig anerkjennelse for da han ble utnevnt som æresmedlem på Det Norske 
Arkeolog Møte i 2001. 

Knut forble ung og alltid søkende mot noe nytt til han gikk bort 83 år gammel. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning 1.11.2006- 31.10.2007 
og regnskap pr. 31. 10. 2007 

Den ordinære generalforsamling for år 2006 ble holdt den 23. november 2006 i Det Norske 
Videnskapsakademis lokaler, Drammensveien 78 i Oslo. Tilstede var ca. 80 medlemmer 

Følgende ble protokollert fra generalforsamlingen: 
Preses, Christen Aass, ønsket velkommen til det 70. årsmøtet. Det var ingen merknader til 
innkallingen. Anniken Marstrander og Erik Sannes Johnsen ble valgt til å undertegne proto
kollen. 

Årsberetningen og regnskapet var sendt ut sammen med innkallingen til generalforsam
lingen. Christen Aass gjennomgikk regnskapet. Revisjonsrapporten ble lest av Bjørn Ring
strøm. Det var ingen kommentarer til årsberetning eller regnskap, og de ble vedtatt av gene
ralforsamlingen. 

Valg av styre 
Valgkomiteens forslag til styresammensetning for 2007 var sendt ut sammen med innkal
lingen til generalforsamlingen. Lyder Marstrander redegjorde for forslaget til styresammen
setning. Elin Dalen ble foreslått som nytt varamedlem etter Synnøve Nord. 

Preses: Christen Aass 
Styremedlemmer: Jorunn Vand vik Johnsen 

Clarin Moestue 
Carl Biørnstad 
Helge Irgens Høeg 

Varamedlemmer: Marit Waage Kalland 
Kari M. Myklebust 
Elin Dalen 
Elisabeth Farnes 

Generalsekretær: Egil Mikkelsen 
Revisor: Bjørn Ringstrøm 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

Styrets forslag til valgkomite for 2007 var Lyder Marstrander, Laila Sollie og Liv Vedeler. 
Disse ble valgt. Studentrepresentant til styret: Lucia U. Koxvold. 
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Medlemskontingenten 
Styret foreslo en økning av medlemskontingenten for 2007 til: 
Kr. 300,- for enkeltmedlemmer. 
Kr. 400,- for ektepar/familiemedlemskap 
Kr. 175,- for studenter/skoleelever 
Livsvarig medlemskap er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer 
Forslaget ble vedtatt. 

Eventuelt 
Ingen forslag innkommet. 

Den formelle delen av generalforsamlingen ble avsluttet. 

Kveldens foredragsholder, professor Signe Horn Fuglesang fra Universitetet i Oslo, ble 
introdusert av Egil Mikkelsen. Fuglesang holdt foredrag over temaet: «Hoenskatten, gull, 
glitter og historie». Mikkelsen takket Fuglesang for foredraget. 

Årsmøtet ble avsluttet og preses ga noen opplysninger om Tyrkia-turen våren 2007. Chris
ten Aass ønsket samtlige fremmøtte velkommen til et glass musserende vin, for å markere 
Selskapets 70-års jubileum. Gruppen «Strengleikar» ved Ylva Sjaastad underholdt med 
middelaldermusikk. 60 medlemmer deltok på festmiddagen. 

Turer 
Under mottoet «Der øst møter vest» arrangerte Norsk Arkeologisk Selskap i samarbeide 
med Temareiser Fredrikstad AS en 8 dagers tur, fra 28. april til 5. mai, til Istanbul, Troja og 
As sos. Faglig leder i Istanbul var Thorvald Steen, og teknisk reiseleder var Viggo Andersen, 
Temareiser. I Istanbul besøkte vi: Hagia Sofia- Hippodromen- Det arkeologiske museum 
- Yerebatan Sisternen- Chora kirken- Den blå moske og Topkapipalasset. 72 personer 
deltok. 

Lørdag l. september gikk årets høsttur til Ringerike. Inger Lise Berge og Egil Mikkel sen var 
ansvarlig for turopplegget, og Mikkelsen var faglig leder. Vi besøkte bl.a. Bønsnes kirke -
Ringerike museum - Gjermundbu - Sætrang - Hringariki Kulturpark og Stein Gård. 
82 personer deltok. 

Medlemsmøter 
8. mars ble det holdt medlemsmøte i Historisk Museum i samarbeid med studentene 
ved IAKH. Foredragsholdere var Hanne Ekstrøm, Anne Lene Melheim og Ola Rønne. 
Ca. 60 personer deltok 

25 oktober ble det holdt medlemsmøte i Historisk Museum i samarbeid med studentene ved 
IAKH. Foredragene tok utgangspunkt i undersøkelsene av de gjenoppgravde skjelettene fra 
Oseberg- og Gokstadhaugen. Foredragsholdere var Elise Naumann, Vivian Wangen og Per 
Ho lek. Ca. 90 personer deltok. 
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Til Arkeologisk Fond kom det inn 12 søknader. Styret for fondet besluttet å tildele: 

Elin T. Brødholt kr. 5.000,-. Støtte til publisering av masteroppgave i arkeologi: 
Nytt lys på Mariakirken i Oslo gjennom en osteo
arkeologisk undersøkelse av skjelettene. 

Hege Skalleberg Gjerde kr. 4.000.-. Støtte til undersøkelser av runde og ovale tufter fra 
yngre jernalder/tidlig middelalder i Hallingdal. 

Ingar M. Gnndersen!Lars Morten Fuglevik kr. 5.000,-. Støtte til en publikasjon i serien 
Oslo Arkeologiske Skrifter( OAS) av to hovedfags
avhandlinger: Romertidens fyrstegraver og Krigs
bytteoffringen Illerup. 

Monica Klaussen kr. 5.000,-. Støtte til radiologisk datering i forbindelse med 
arkeologiske undersøkelser av fangstgroper i Troms. 

Marius O. Larsen kr. 3.000,-. Støtte til arkeologisk undersøkelse av kirkeopp-
komsten!annekskirkene i Sør-Troms med utgangs
punkt i Trondenes Kannikgjeld. 

Marte Mokkelbost kr. 3.000,-. Støtte til publikasjon av masteroppgave i arkeolo-
gisk analyse av gravfelt fra yngre jernalder med 
skjeletter i sittende stilling. 

Tor-Kristian Storvik kr. 7.000,-. Støtte til datering av mesolittiske tufter på Træna. 
Melanie Wrigglesworth kr. 5.000,-. Støtte til å avholde konferansen "Regions on the 

Periphery of the Bronze Age societies of northern 
Europe.» 

Lars ReinholtAas kr. 3.000,-. Støtte til utvidet datainnsamling av bergkunst i 
India. Mastergradsarbeid. 

Totalt ble det delt ut kr. 40.000,-. 

Det har vært holdt 5 styremøter i løpet av året. 

Antall medlemmer og abonnenter i inn- og utland utgjør ca. 750. I Norge og utlandet har 
Selskapet ca. 390 enkeltmedlemmer, 85 familiemedlemskap, 55 studenter, 45 livsvarige 
medlemmer og 6 støttemedlemmer. 
Det er registrert 30 innmeldinger og 39 utmeldinger. 

Viking 2006 er trykket hos PDC Tangen, Oslo og er sendt ut til medlemmene i november. 

Tur til Tyrkia 28. april - 5. mai 2007 - Istanbul, Assos og Troja -
«Der øst møter vest ... » 

Turen til Tyrkia var lagt opp av Norsk Arkeologisk Selskap i samarbeid med teknisk arran
gør, som var Temareiser i Fredrikstad. Med på turen var også forfatteren og Tyrkia-kjenne
ren Thorvald Steen, som holdt tre innledende foredrag over periodene det bysantinske, det 
osmanske og det moderne Tyrkia. I tillegg hadde vi to tyrkiske guider som fulgte med på 
hele turen. - 72 medlemmer deltok. 
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Lørdag 28. april 
Reisen til Istanbul foregikk med Turkish Airlines, og etter 3 V2 time ankom Selskapet 
Atattirk Airport. To busser fraktet oss til våre respektive hoteller, Celal Sultan og Lady Diana, 
som lå ca. 10 minutters gange fra hverandre i bydelen Sultanahmet (Gamlebyen). På vei inn 
til byen fikk vi den første orienteringen om landet og byen Istanbul som har hatt flere navn 
ned gjennom historien (Bysants, Konstantinopel), og som for oss nordboere er kjent som 
Miklagard gjennom Snorre. Byen ved Bosporus-stredet har i dag ca.14 mill. innbyggere. 

Søndag 29. april 
Etter frokost var det samling på Hotel Lady Diana med første foredrag av Thorvald Steen. 
Tema for dagen var Konstantinopel og Det bysantinske riket. Hovedfokus på Steens foredrag 
var kontakten mellom Konstantinopel og vikingkongene Harald Hardråde og Sigurd Jorsal
far. Etter Steens foredrag holdt preses Christen Aass et innlegg om goterne, som levde i områ
det rundt Svartehavet og om kontakten mellom Norge og Konstantinopel i vikingtiden. 

Dagens byvandring var konsentrert til den bysantinske tiden og det geografiske området 
Sultanahmet. Vi besøkte først Hippodromen som en gang var en gigantisk veddeløpsbane, 
men som i dag fremstår som en stor, åpen plass- At Meydani. Hippodromen ble først opp
ført av keiser Septimus Severus etter forbilde av Circus Maximus i Roma i det 3. århundre, 
men den ble senere utvidet og knyttet til det store keiserpalasset på østsiden under Konstan
tin den Store. Hippodromen kunne ta opptil 100.000 mennesker. I dag gjenstår kun tre 

«Den blå moskb> i Istanbul. Foto: Egil Mikke/sen. 
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monumenter fra keisertiden i det som engang var banenes sentrallinje (spina) der søyler og 
statuer, innsamlet fra alle deler av Romerriket, ble oppført. Disse er Den egyptiske obelis
ken, og Konstantinssøylen. Vi kunne også se det opprinnelige bakkenivået på 
Hippodromen, som lå ca. 2m under dagens nivå. 

Neste stopp på programmet var Yerebatan Sarayi, et enormt underjordisk sisterneanlegg 
som ble oppført under keiser Justinian I i 532. Anlegget ble bygd for å tilfredsstille det sta
dig økende behov for vann i det store keiserpalasset. Det er utformet som en stor søylehall 
der 336 søyler bærer taket med de mange buer og krysshvelv. Sisternen, som kan ta 100.000 
tonn vann, var i bruk helt opp til 1920-tallet. 

Vi krysset gaten der trikken gikk på vei til Hagia Sofia, som for mange var turens desi
derte høydepunkt. Denne enorme kirken, som ble bygd under keiser Justinian I i årene 532-
37, er med sin kuppel den 4. største i verden. Etter tyrkernes overtagelse av Konstantinopel 
i 1453, ble kirken omgjort til moske, og i dag er Hagia Sofia museum. Vi stoppet i forhallen 
der guidene ga oss et tilbakeblikk over kirkens historie, og fortsatte deretter gjennom «den 
keiserlige port» og inn i selve kirkerommet. Høydepunktet i utsmykningen av kirken var de 
mange mosaikkene som engang dekket vegger og tak og som nå var under avdekking og res
taurering. Tilslutt vandret vi opp til galleriene og så sporene etter våre skandinaviske forfe
dre i form av to runeinnskrifter der navnene Halfdan og Are fremkommer. 

Etter lunsj besøkte vi Det arkeologiske museet som lå i Glilhaneparken like ved Topka
pipalasset. Istanbuls arkeologiske museum har i dag en av verdens rikeste samlinger av 
gresk og romersk kunst som er innsamlet over flere hundre år, fra alle deler av det store 
osmanske riket. Spesielt flotte var de store marmorsarkofagene fra hellenistisk tid som ble 
funnet i katakombene i den kongelige nekropolen i Sidon (dagens Libanon). I tillegg huser 
museet en unik samling gjenstander fra ulike eldre sivilisasjoner der spesielt funnene fra 
Troja var interessante for oss siden vi skulle besøke stedet senere på turen. 

Mandag 30. april 
Tema for dagens foredrag med Thorvald Steen var det osmanske Tyrkia. Dette riket som 
varte i mer enn 600 år og som ble styrt fra Topkapipalasset, hadde sin storhetstid under sul
tan Si.ileyman den Stores regjeringstid (1520-1566). 

Etter Steens foredrag var det avgang med våre to guider til Den Blå Moske. Sultan Ahmet 
I's moske fra 1616 er Istanbuls absolutte landemerke og blir sett på som den osmanske arki
tekturens høydepunkt med sine 6 himmelstormende minareter. Det som har gitt byggverket 
sitt navn er de over 20.000 blå kakkelflisene som dek.ker mesteparten av interiøret. 

Videre gik.k turen til sultanenes palass, det enorme Topkapi palasset, som lå strategisk til 
utpå neset mellom Det Gyldne Horn og innseilingen til Bosporus. Topkapi, som er oppdelt i 
mange bygninger og gårdsrom og dekker et område på 700 mål, fungerte nesten som en liten 
by i seg selv med sine lO moskeer, 14 bad og 2 sykehus. Dessverre kom vi ikke inn i biblio
teket som har mer enn 22.000 håndskrevne verk og heller ikke inn i haremet som for tiden var 
stengt. Men det var nok å se likevel, bl.a. den enorme kjøkkenbygningen med nydelig kine
sisk keramikk fra 1400-tallet, skattkammeret med en overdådig samling av smykker og andre 
gull- og diamantbesatte gjenstander og med verdens femte største diamant på 86 karat. 

Etter lunsj busset vi over broene til det moderne Istanbul, som lå på Asia-siden, og på 
veien dit fortalte våre tyrkiske guider om områdene der den kjente forfatteren og Nobelpris
vinneren Orhan Pamuk hadde bodd. Mange hadde lest hans sist utgitte bok «Istanbul». Til-
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Basarene i Istanbul. Foto: Egil Mikke/sen. 

bake gikk turen over Taximplassen, og vi stoppet også foran hotell Pera Palas, bygd i 1892, 
hvor etter sigende Aga the Christie skrev «Mordet på Orientekspressen» på rom 411. Vi fikk 
også tid til en spasertur i gatene før vi dro tilbake til våre hoteller. 

Tirsdag l. mai 
Denne dagen fikk vi tredje og siste foredrag av Thorvald Steen med tema «Det moderne Tyr
kia». Vi fikk høre hvorfor det osmanske riket gikk til grunne og hvordan Kemal Atatiirk, i 
1923 da Tyrkia ble en republikk, flyttet hovedstaden til Ankara og bygde opp landet til en 
moderne stat. Vi fikk også høre om militærets og politiets rolle i dagens Tyrkia. 

Etter Steens foredrag, der vår interesse for det moderne Tyrkia ble vakt, presenterte Eli
sabeth Farnes en liten gruppe arkeologisk gjenstander, de såkalte ansiktsperlene, som viser 
kontakten mellom Norge og Det bysantinske riket før vikingtiden. 

Vi dro direkte til Chora kirken, som lå i bydelen Edirnekapi på nordsiden av det histo
riske sentrum, like innenfor bymuren. «V år Frelsers kirke» i Chora er et eksempel på mange 
av de vakre bygningene som ble skapt i Det bysantinske riket under den såkalte Paleolo
giske renessanse (1261 -1321), en periode med oppblomstring av lærdom og kunstnerisk 
aktivitet. Kirken har noen av de fineste mosaikkarbeidene og freskene som er bevart fra sen
bysantinsk kunst. I 151 O ble kirken omgjort til moske, kjent under navnet Kariye Camii, og 
den er i dag museum. 
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Selskapet besøker ruinbyen Troja. Foto: Egil Mikkelsen. 

Etter lunsj var ettermiddagen fri til egen disposisjon, og mange benyttet anledningen til 
å besøke Basarene eller ta seg et tyrkisk bad. 

Onsdag 2. mai 
I dag skulle vi forflytte oss til byen Canakkale ved Dardanellene hvor vi skulle overnatte. 

Med buss fulgte vi hovedåren Kennedy Caddesi ut av byen, vestover langs Marmara
havet. Været i dag var nokså vekslende, med mest regn. Underveis fortalte Jorunn Vandvik 
Johnsen om Troja og den Trojanske krig slik den er beskrevet i Homers store episke dikt 
Iliaden fra 800-tallet f. Kr. (Hennes far, Eirik Vand vik, hadde oversatt Iliaden til nynorsk da 
hun var barn). Lunsjen ble inntatt helt i sjøkanten på en restaurant i en liten by som het 
Eceabat. Derfra dro vi videre med ferge ca. 45 min. over Dardanellene (grekernes Helles
panten) hvor vi kunne se over til Gallipoli, stedet der de osmanske styrkene i 1915 vant sitt 
eneste store slag i l. verdenskrig (og som forhindret de allierte styrkene i å innta Istanbul). 
I Canakkale, på den andre siden av stredet, ble vi møtt av en versjon av den trojanske hest, 
og vi fortsatte videre til Hotel Kolin hvor vi overnattet. 

Torsdag 3. mai 
På dagens program sto besøk til oldtidsbyen Troja og antikkens Assos, men først skulle vi 
se Det arkeologiske museet i Canakkale. Museet var relativt beskjedent, men inneholdt en 
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rekke fine funn både fra As sos og Troja. I en av utstillingssalene hang også et kart som på 
en meget informativ måte viste de 9 forskjellige bosetningslagene fra Troja. 

Deretter gikk turen videre til ruinbyen Troja, som lå ca.30 km fra Canakkale. På veien 
holdt Per Klem et innlegg om den Trojanske hest, og vi fikk også høre den utrolige livshis
torien til Heinrich Schliemann, som først gravde ut Troja på begynnelsen av 1870- tallet. 
Troja lå strategisk til på høyden Hisarlik, som er den dominerende høyden i landskapet på 
en ellers meget fruktbar slette. Der ble vi tatt imot av nok en gigantisk trehest, samt den 
lokale guiden Mustafa Askin som snakket både tysk, svensk og et meget godt engelsk. Han 
har også skrevet en bok om Troja som er oversatt til norsk. Troja var lenge antatt å være en 
legendarisk by, slik den er beskrevet i Iliaden. Her skildres krigen mellom akaierne (gre
kerne) og trojanerne, som med gudenes hjelp og innblanding, varte i hele 10 år. Mustafa ga 
oss først en innføring i legenden omkring kong Priamos av Troja og hans sønner Hector og 
Paris. Først på slutten av 1800- tallet da Schliemann begynte å grave på Hisarlik-høyden, 
fikk en bevis for at byen Troja virkelig hadde eksistert. Her fant han en ruinby med 9 for
skjellige bosetningsfaser, som lå over hverandre. Disse bosetningene, senere kalt Troja I-IX, 
strakte seg i tid fra 3000-tallet f. Kr. til ca. 400-tallet e. Kr. Ved senere utgravninger er det 
dokumentert at Troja VII er kong Priamos by, og at den Trojanske krig fant sted omkring år 
1250 f. Kr. Den store gullskatten som Schliemann fant, og som han smuglet ut av landet, til
hørte ikke kong Priamos, men stammer fra Troja Il som dateres til tidlig bronsealder (ca. 
2500-2300 f.Kr.). Vi fulgte et fast guideopplegg med Mustafa, og i tillegg var det satt opp 
små skilt ved de ulike strukturene som fortalte hva de var og hvilken bosetningsfase de til
hørte. Troja ble oppført på UNESCOs Verdensarvliste i 1996. 

Vi gikk tilbake til bussene som tok oss videre til antikkens Assos, dagens Behrarnkale, 
hvor vi skulle spise lunsj. Ruinene etter As sos lå på en utbrent vulkan vendt ut mot havet, og 
fra toppen skrånet byen nedover på en serie konstruerte terrasser. Dagens landsby, Behram
kale, lå litt lengre inn i landet, men hadde sin havn rett nedenfor de gamle terrassene. Etter 
lunsj vandret vi den bratte, steinete veien opp til akropolisen, 238 moh., med ruinene av bl.a. 
det store Athenatemplet, et dorisk tempel fra ca. 530 f. Kr. Herfra hadde vi en fantastisk 
utsikt over Egeerhavet og Troad-regionen med Ida-fjellet i det fjerne og den greske øya Les
bos som nærmeste nabo. Foruten tempelet, der 5 av søylene var gjenoppbygd, kunne vi se 
restene av forsvarsmurene og byens offisielle bygninger som lå nedenfor akropolis, på ter
rassene mot sør. Byen Assos, som ble grunnlagt i det 7 årh. f. Kr. av greske kolonister, er 
kanskje mest kjent for sin filosofiskole, som ble ledet av selveste Aristoteles i årene 34 7-344 
f.Kr. På veien ned fra akropolis passerte vi en liten moske (1300- tallet) før vi gikk om bord 
i bussene og kjørte tilbake til Canakkale og Hotel Kolin. 

Fredag 4. mai 
Etter enda en god natt på Hotel Kolin dro vi med bussene i retning Istanbul. Vi kjørte først 
nordover langs Dardanellene og deretter østover langs Marmarahavets sørside til Bandirma, 
hvor vi hadde lunsj i en nedlagt jernbanestasjon. Planen var å ta hurtigbåt herfra til Istanbul, 
men fordi dette passet dårlig med vår ankomsttid, valgte vi å kjøre videre med bussene til 
Yalova hvor vi kunne ta fergen over til Istanbul. Guidene våre nyttet noe av tiden til å 
komme med informasjon om dagens moderne Tyrkia, og Bodil Anker fortalte om hvordan 
den romerske dikteren Ovid i sitt verk Heriodes (heltinne brev) fantaserte videre på Homers 
figurer, bl.a. Brise'is og Penelope. 
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Denne siste kvelden i Istanbul var det stor avskjedsmiddag i «Fløytespillerens Hus» med 
taler, sang og overrekkelse av Selskapets gaver. 

5. mai 
Dagen var avreisedag med grytidlig bussavgang fra våre hoteller kl. 06.00. Vi kjørte ut av 
Istanbul på den store hovedveien Kennedy Caddesi og la nok en gang merke til alle båtene 
som lå og ventet på å få seile gjennom Bosporus. Solen var akkurat i ferd med å stå opp, og 
vi fikk et siste glimt av byen i morgendisen med sine prektige moskeer og deres minareter, 
som avtegnet seg som silhuetter mot en rødgul morgenhimmel. Et flott minne å ta med seg 
på reisen hjem. 

Kortversjon ved referent Elisabeth Farnes, styremedlem. Fullstendig referat ligger på NAS hjemmeside, 
www.arkeologi.no 
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Regnskap for perioden 1.11.2006 - 31.10.2007 

Balanse pr. 31.10.2007 

EIENDELER 

Kasse 
DnB 7001.06.00365 
DnB 7056.66.15191 
DnB NOR Pengemarkedsfond 
ABN AMRO Kapitalforvaltning AS 
Skagen Global 
Påløpne renter 
Utestående medlemmer/abonnenter 
Til gode annonseinntekter 
Sum eiendeler 

GJELD OG EGENKAPITAL 

Skyldig feriepenger 
Avsetning oppgradering hjemmeside 
Annen kortsiktig gjeld 
Skyldige kostnader referee/oversettelse 
Skyldige trykkekostnader Viking 

Arkeologisk Fond: 
Pr. 31.10.06 
- utbetalt i 2007 
+renter 

Kapitalkonto: 
Pr. 31.10.06 
+overskudd 

Sum gjeld og egenkapital 
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239 763 
40000 
12 678 

561604 
35 124 

3134 
111 021 
101 305 
412 974 
110 305 
157 785 

3 308 
65 178 
30000 

995 010 

10 391 
5 000 

12 000 
12000 

125 000 

233 891 

596 728 

995 010 



Resultatregnskap 2007 

Inntekter: 
Medlemskontingent 
Salg av Viking 
Støtte Norges Forskningsråd 
Overskudd arrangementer 
Annonseinntekter 
Renteinntekter 
Sum inntekter 

Utgifter: 
Utgifter til generalforsamling og 
medlemsmøter 
Lønninger 
Referees Viking/oversettelser 
Arbeidsgiveravgift 
Diverse utgifter/gaver 
Datakostnader/vedlikeholdsavtaler 
Trykking Viking 
Kontorrekvisita, porto, telefon 
Bankomkostninger 
Sum utgifter 

Årets overskudd 

151 200 
58 914 
50000 

120 751 
30 000 
30 892 

441757 

20 588 
- 124485 

10000 
20785 
10729 
11 201 

- 148 616 
56 738 

3 491 
406 633 

35 124 
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Buu&dff 
Advokatfirma AS 

t dlem av Den Norske Advokatforening 

222 

Observatoriegata 1 B 
Postboks 2583 Solli 

0 ·0203 Oslo 
Telefon: + 47 23 01 01 01 
Telefaks: +47 23 01 01 11 
www.bullco.no 



Gullring funnet på Veøya i Romsdal 

Ringen (fra ca 1200) ble funnet på utsiden av en sammenrast kirkegårdsmur. 
Steinen er en rød granat. På ringens utside er en fransk innskrift. Oversatt til norsk 
står det: Erik mellom venner, og jeg er trofast venninne, A.M. A.M. kan være en forkortelse 
for Ave Maria eller være initialer i et personnavn. 

På den tiden vokste det frem en skikk på det europeiske kontinent kalt «høvisk kjærlig
het». Den «høviske kjærligheten» hadde på mange måter et rituelt preg og måtte følge fire 
stadier. En viktig regel var at kjærligheten måtte holdes hemmelig. Når den mannlige unge 
beiler var akseptert som elsker kunne han få en ring fra sin, ofte noe eldre, adelige elsker
inne. Det er mulig at ringen fra Veøya var en slik ring. 

Les om ringen i Brit Sollis artikkel i Viking 1992. 

o 
G.O. JOHNSEN A.S 
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