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Helt siden 1890 finnes i Universitetets Oldsaksamling i Oslo en 
privatsamling p& 770 nummer, katalogisert av Oluf Rygh, Den var resultat 
av en juridisk students samlervirke og utgravninger i Østfold, på Romeriket, 
Hedemark og i Valdres mellom 1866 og l87L 

Denne studenten var ANDERS LO RANG ( !84 7- 1888). en av pionerene 
i norsk arkeologi. - og en av fagets f.prste betydelige forskere, Gjennom hans 
innberetninger (I Fortidsforen, Ab,fra 1866) får vi et levende inntrykk av hans 
ferder land og strand rundt, og Haakon Shetelig sier"Hver utgravning blir gitt 
i et livfullt billede som vidner om at iaktagelsen har vært like viktig for ham 
som funn av oldsaker - 11 , Riktignok er det med stolthet Lo range beretter å 
ha gravet ut 125 gravhauger på et eneste år (1i:l68),men hans eksempel bidro 
til at Fortidsforeningen begynte med systematiske utgravninger under ledelse 
av fagfolk, Mange av våre rike gravfunn skyldes Lorange; bronsekjelen med 
latinsk innskrift fra Farmen i Vang, H edemark, f, eks, ble freindraget av ham 

"med egne hender "• h.pyst uvanlig dengang, hvor gravningsleder overlot selve 
arbeidet til sterke menn med spader. - Han er også kjent for sitt helte -
modige angrep på Raknehaugen (1869- 1870), 

Hans gravninger resulterte i vitenskapelige avhandling er, bl. a. 
om gravskikken i jernalderen (1868), "Om spor af Romersk Kultur i 
Norges ældre Jernalder" (Videnskap, Selsk, Forhandl.l873) ga et helt nytt 
syn på perioden fordi han også regnet med en f.prromersk jernalder, Klart 
formulerte han sitt syn i 1874, og inndelte eldre jernalder i 3 perioder, 
tiltross for bl. a, Montelii kritikk, 

Fra 1873 og til sin d.pd var han konservator ved Bergens museum 
og det daglige, praktiske virke som museumsmann og leder av de arkeologiske 
unders.pkelser på Vestlandet opptok nesten all hans tid, Det store arbeidet 
om den yngre jernalders sverd ble derfor utgitt posthumt, 

En sjelden blanding av ren oppdagerglede og streng vitenskap
elig metodikk preget hele Loranges virke, og hans studier i eldre jernalder 
har gitt hans navn en fremskutt plass i vår arkeologis historie, 

Elizabeth Wiese Rygge, 
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Steinalderen 
.. Valdres l 

Fra utgravningen ved Tyin, i bakgrunnen Jotunheimen. 

I de senere år er det gjentatte ganger observert folk i strandkanten ved en 

rekke fjellvann, med akterspeilet i været mens de ivrig plukker opp noe som 

så blir studert meget ncpye. Forbipasserende har undret seg og fremkastet 

mange interessante teorier om hva som foregår, rnen, som den intelligente 

leser for lengst har gjettet, er det arkeologene som er på ferde. Resultatet 

kan være varierende, og få steder har fangsten vært rikere enn ved Tyin 

1961. I lcppet av en ukes tid var det samlet opp 70-80 redskaper av flint, 

kvartsitt og skifer, og det betydde at antallet kjente steinalder redskaper 

fra Valdres rned ett slag var blitt fordoblet. 

Oppdemmingen-av Tyin ble satt i verk omtrent samtidig med at vassdrags

underscpkelsene begynte, og dessverre måtte vi utelate dette vannet i fcprste 

omgang. Men kort tid senere begynte det å leppe inn meldinger til Oldsakc 

samlingen om funn av oldsaker i de utvaskete strendene, og i 1961 sendte 

vi avsted et par mann på en kortvarig registrering. Resultatet var over all 

forventning, og det ble fort klart at funnene skrev seg fra boplasser som 

enkelte steder måtte ha ligget som perler på en snor. 
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Året etter dro en ny gruppe avsted, men dess verre var ikke arbeidsfor

holdene de beste. Da guttene kom oppover i midten av juni 111 enn11 isen p11 

vannet, og da den gikk, steg vannstanden ca lO cm pr dag. Det var bare 2 

boplasser som 111 s11 hq>yt at de enn11 hadde vegetasjonsdekket og kulturlaget 

i behold, og disse ble undersq>kt. Den ene, Steinen, ble gravet ferdig en 

sq>ndag formiddag mens vannet fylte sjaktene etter hvert som vi n11dde til 

bunns, og dagen etter dekket vannet hele boplassen. 

Samtidig med gravingen ble det registrert rundt hele vannet, men den hq>ye 

vannstanden skapte vanskeligheter ogs11 for denne delen av arbeidet. I alt 

ble 21 boplasser registrert, og senere er ytterligere et par kommet for 

dagen. De fleste ligger p11 q>stsiden ved vannets nordre del mellom Tyin

holmen Hotell og Tvindehaugen, og der kan det enkelte steder være vanskelig 

11 avgjq>re hvor den ene boplassen slutter og den neste begynner. 

Funnene spenner over et langt tidsrom, men tyngden ser ut til 11ligge i 

midten av yngre steinalder. Bortsett fra Sum tangen p11 Hardangervidda er 

Tyinboplassene de eneste i fjellet med en virkelig rikdom p11 skHerredskaper. 

Ill li 
: 

' 

Til venstre l midten Til hq>yre 
2 bladformete pilespiss er av kvarts. Spydspiss av skifer 2 skiferpiler. 

Tegnet av Tone Strenger. 
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KART OVER STEINALDERBOPLASSER 

VED TYIN, VANG, OPPLAND OG ÅRDAL, 

SOGN OG FJORDANE 

Boplassene avmerket 1967 etter 

kladd vjE Rosenqv1st 1962 

M&IMS! 

Måt nes Il 

Flilten 

Tvindehaugøya 

Tvindeotangeon 
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Og det er ikke bare pilespisser men blant annet ogsii et par tveeggete kniver, 

en dolk eller spydspiss og noen niiler. 

Der er noen :fii redskaper, fcprst og fremst pilespisser som kan tyde pii at bo

setningen giir tilbake til eldre steinalder, men disse utgjcpr bare en meget 

beskjeden del av det samlete materialet. 

Derimot finns det et stort antall flathugne pilspisser, en form som iipenbart 

har vært benyttet langt inn i metalltid - hvor lenge mii forelcppig stii iipent. 

Det viktigste redskapsmaterialet ved siden av skiferen er kvartsitt av varie

rende farge og kvalitet. Det meste er grii kvartsitt, men det fins et innslag 

av finkornet, grcpnt materiale som kan skrive seg fra kvartsittbruddene ved 

Store <))ljusjcpen i Lærdalsvassdraget, et forhold som krever nærmere gran

skning og som iipner interessante perspektiver. 

Jeg har hittil omtalt alle boplassene under ett, men det betyr ikke at det 

ikke er variasjoner i materialet fra lokalitet til lokalitet. Sii lenge funnene 

ikke er bearbeidet, tcpr jeg ikke gii nærmere inn pii detaljene, men det er 

hevet over tvil at de biide kvantitativt og kvalitativt stiir meget hcpyt. Det 

er en stor svakhet at det aller meste er samlet opp i utvasket område, men 

det er ii håpe at de likevel skal kunne utnyttes til kronologiske studier. Ikke 

minst en sammenlikning med materialet fra Lærdalsvassdraget fii mil scpnnen

for kan bli meget interessant. Det gamle spcprsmiilet om det er "cpst"- eller 

"vestlendinger" som har hatt tilhold ved Tyin kommer ogsii inn, men kan 

forelcppig ikke bes va res. 

Funnrikdommen ved Tyin trer frem i skarpt relieff ved en sammenlikning 

med Bygdin som er praktisk talt tomt for stenalderfunn, selv om eidet mellom 

vannene bare er vel 3 km bredt. Oppdemmingen av Bygdin er sii liten at det 

skulle være fullt mulig ii lokalisere eventuelle boplasser, men til tross for 

at omriidet omkring ·Eidsbugarden har vært unders\)lkt 2 ganger, er ikke en 

eneste boplass kommer for dagen. Pii grunn av de gjennomgiiende bratte 

fjellsidene er det riktignok bare fii steder langs stranden som egner seg for 

bosetning, men registreringen i 1967 viste at det finns endel dyregraver og 

andre minner etter jakt fra senere tider, sii terrenget kan ikke gi hele for

klaringen. Vi vet ennii svært lite om iirsaken til funnenes ujevne fordeling i 

fjellområdene. 

Vinsteren kan til gjengjeld fremvise en hel del boplasser, men de er alle av 

meget beskjeden stcprrelse. Funnmaterialet fra registreringen er svært 

sparsomt og gir ikke grunnlag for dateringer, og det eneste holdepunkt vi 

har, er en flathuggen pilespiss fra en av boplassene. De fleste boplassene 
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ligger pd skrinne morenehauger, utsatt for vær og vind. Det ble ikke gravet 

på noen av boplassene, og det er bare en hvor man kan vente at en under

søkelse vil gi resultater. Det er mulig at det har eksistert boplasser med en 

annen beliggenhet som nå er Ødelagt av reguleringene., men det er ikke særlig 

trolig. Både funnfattigdommen og det skrinne jordsmonnet er trekk som gjen

finnes på boplasser lenger nord, både i Sjodalen og på Dovre, og no• en forklaring 

har vi ennå ikke funnet. 

VassdragsundersØkelsene har i alt vesentlig vært drevet i fjelltraktene. 

Egentlig burde vi registrere langs vassdragene fra fjell til fjord, både for å 

få tak i vandringsveiene og for å kunne løse spørsmålet om bosetningens 

karakter og varighet. Man har vanligvis antatt at boplassene i fjellet bare er 

minner etter kortvarige opphold om sommeren og hØsten, og at fangstfolkene 

vinterstid har trukket ned i lunere strØk eller endog ut til kysten. Det er 

imidlertid sannsynlig at kontakten mellom kyst og innland har variert i 

styrke fra periode til periode. Meget taler for at det for en stor del dreier 

seg om innlandsfolk, og 1nan kan da vente at de har hatt sine vinterboplasser 

i lavere strØk. Men vi bØr holde muligheten åpen for at de har levd i fjellet 

hele året. 



Disse problemene trer klart frem i Valdres både fordi det fins et relativt 

stort antall lj1lsfundne steinaldersaker derfra og fordi det har vært utfj1lrt 

registreringer langs strendene av Slidrefjorden og Vangsmjpsi~ Resultatet 

var magert; den eneste sikre boplassen sorn kjennes ligger ved Nordsvin

fjorden, den pstligste enden av Vangsmjpsi. Man må imidlertid være opp

merksom på at det er meget vanskeligere å finne boplasser nede i bebygget 

område enn i fjelltraktene. Den dyrkete marken når mange steder helt ned til 

stranden, og det gjelder især den tprrlendte, lett skrånende marken der vi 

fortrinns vis kunne vente å finne boplass ene, lvlulighetene for å finne dern er 

imidlertid ikke uttpmt rned den befaringen langs strandkanten sorn ble 

utfprt i 19 63, 

Funnbestanden i museene gir langt fra noe entydig bilde av kulturforholdene, 

De fplgende opplysninger er hentet fra Bjprn Haugens artikkel "Valdres i 

oldtiden" i Valdres bygdebok Il. Han oppgir funntallet for hele Valdres til 

ca, 70, men det bpr nok nå forhpyes noe. Funnene fra våre underspkelser 

er ikke innkludert i dette tallet. Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å 

fpye til nyere funn. Nesten halvparten av funnene komrner fra Vang, rnen 

forøvrig er spredningen stor, fr a Hegge i Østre Slidre til Hedalen i sør 

Det er verdt å merke seg at Etnedal, som ligger langt tilbake for bygdene 

lenger vest med hensyn til jernaldersfunn,kan oppvise 7 funn fra stein

alderen samt en bronsedolk. I denne forbindelse kan vi minne om veide

ristningene ved M:pllerstufossen i Etna, like pst for grensen n1ellom Valdres 

og Land. 

Alle funnene er lØsfunn, og de omfatter både flintØkser, båtØkser og dolker 

foruten skiferpiler og annet som rnå settes i forbindelse n-,ed jakt og fangst. 

De fleste sakene er nok kornmet for dagen ved jordar·beid og kommer fra 

bebygd område, mens andre gjenstander er funnet i fjelltraktene. De kan 

uten tvil settes i forbindelse med fangstboplasser av den typen vi etterhvert 

er blitt så fol'trolig med. 

Tolkningen av funner1e er langtfra enkeL Både flint)bkser båtøkser og dolker 

kan ha kornn'let i fangstfolkenes besittelse, og vi har n1ange eksempler på at 

de har benyttet flintpkser som råmateriale. Denne forklaring kan imidlertid 

ikke gjpres gjeldenØe for alle funn av denne art i Valdres, likej,ite som 

L eks, skiferpilene nødvendigvis må skrive seg fra fangstkulturene. Det er 

rimelig å anta at folk med jordbruk som hovederverv har nådd \lald:re.s 

allerede i yng:resteinalder rnen liksom i alle senere tider n1.å vi regne med 

jakt og fiske som viktige bierverv. 

Problemene trer enda skarpere frern i bronsealderen På den ene sid~ rnå 

det ansees som sikkert at de yngste funn fra fangstboplassene tilhØre:r :rnetal!,.-



-9-

tid, og flere C-14 dateringer av dette materialet faller i tiden qmkring Kristi 

f9"dsel. Det er intet til hinder for at jakten med steinaldersredskap - sann

synligvis også en ren fangstkultur -har eksistert så lenge. 

På den annen side kan Valdres by på flere fremstående funn av bronsesaker, 

med Svenesfunnet som den desiderte ener. 

Det har opprinnelig bestått av mer enr;, 20 spydspisser av bronse, men bare 

12 av dem er bevart, Spydene, som er meget elegante, tilhører eldre bronse

alder, og de har utgjort et offer- eller depotfunn. Ikke langt unna, på B9" i 

Ulnes, er det med mange· års mellomrom funnet 2 celter av bronse fra eldre 

bronsealder, og i vår fattige bronsealder gir dette en pekepinn om et vel

stående jordbruksmilj9". 

Hvis Svenesfunnet skal tolkes som et handelsdepot, bØr det ikke bare sees 

på bakgrunn av den eldgamle ferdselsveien mellom Øst- og Vestland; vi 

må også ta mulighetene for handel med fangstfolkene med i betraktningen, 

Valdres har flere godbiter å by på; jeg tenker på de skålgropsteinene som 

fins i hØyereliggende strøk, de kanskje best kjente ved Høgeset seter ved 

Tyinkrysset. De nærmeste parallellfunn har vi i Luster i Sogn. Skålgrop

steinene åpner mulighetene for at man allerede i bronsealderen har tatt i 

bruk fjellområdene til annet enn jakt og fiske, og det er antakelig mer enn 

en tilfeldighet at skålgropsteinene fins på gode setervoller. Men det er slett 

ikke sikkert at de skal dateres til bronsealderen, og de kan hØre sammen 

med den faste bosetningen i jernalderen. 

11 av spydspissene i Svenesfunnet. 



A. Flintdolk fra Sør
Fjell i Bruflat, 
Etnedal. 
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B.Båtformet steinØks fra Grolii 
ved Steins etfj orden, Nord -
Etnedal. 

C. Tynnbladet flintøks 
fra Lome sogn i 
Vestre Slidre. 

En tredje mulighet er at fangstfolkene også har benyttet dette aller vanligste 

symbol i fruktbarhetsmagien, men beliggenheten taler ikke til fordel for en 

slik teori. Her bØr det imidlertid skytes inn at det er meget større mulig

heter for å oppdage dem ved setrene enn ute i jaktterrenget. 

Funnene har fprt oss frem til det gamle, men stadig like aktuelle spjl>rsmål i 

norsk kulturhistorie: forholdet mellom fangstkultur og bondekultur. Det er 

bare rimelig at disse problemene trer tydelig frem i Valdres. På den ene 

side byr sentralområdene på meget gode vilkår for jordbruk, samtidig som 

bygdene er omkranset av store fjellstrekninger med ypperlige ~etingelser 

for jakt, fiske og beiter. Jeg tror at grundige registreringer kan bringe for 

dagen boplasser nede i bygdene, en viktig forutsetning for at vi skal kunne 

komme til bunns i problemene. Og jeg vil stille ett spjl>rsmål til slutt: Har 

det ennå levd fangstfolk i innlandet da den faste bosetningen for alvor rykket 

inn i yngre romertid og hvordan har i så fall mjl>tet mellom de 2 grupper 

artet seg ? 

Irmelin Martens, 
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"GOTERPROBLEMET" 

l NYERE POLSK ARKEOLOGISK FORSKNING 
Ifjlllge klassiske forfattere (Tacitus og Jordanes) skulle goterne ha vært 

en skandinavisk stamme som omkring kr. L utvandret og slo seg ned i om

rådet omkring Weichels munning i nåværende Polen. Vel 200 år senere 

brjllt de opp herfra og nådde kysten av Svartehavet, hvor de kom i kontakt 

med gresk og romersk kultur. 

Dette har lenge vært en akseptert teori blant forskere, men den er i senere 

årogså sterkt kritisert. I det sj~~rskandinaviske arkeologiske materialet har 

en ikke kunnet finne noe belegg for en virkelig utvandring i tiden omkring 

kr. f. Også polske arkeologer, som i hjlly grad er opptatt av etniske spj~~rs

mål, har beskjeftiget seg med dette "goterproblemet". I de senere år har 

dr. Jerzy Kmieciii.ski ved universitetet i L6dz ledet denne forskningen. 

Det er den gotho-gepidiske kulturgruppen i Øst-Pommern som gjerne er 

blitt knyttet til goterinnvandringen. En rekke særtrekk ved denne gruppen, 

både i den materielle kultur og i gravskikk antok en var bragt med· fra 

Sverige: Gjlltaland og Gotland. Dette gjalt S-formete spenner, ormehodete 

armbånd, pæreformete ber lokker og en egen type keramikk (fig. 2 ) . i])ess

uten i gravskikken, den absolutte mangel på våpen i gravene, de ubrente 

begravelsene, reisingen av bautasteiner, gravhauger og steinsirkler. 

Disse gravformene finner en i Skandinavia særlig på Gotland, i Uppland. og 

i Oslofjord-området. 

Ved en undersjllkelse av disse elementers utbredelse i Europa, åpenbarer 

dette ingen av de ventede forbindelser,~---r---------,,--...,-...",---~ 

bortsett fra i gravformene. 

Frekvensen og dateringen av de 

"gotiske" ledetyper tyder på at 

kultur impuls ene har gått fra sjllr 

til nord, ikke omvendt. Grav

feltene med steinsirkler og bauta~·· 

steiner kan imidlertid være spor av 

en infiltrasjon av skandinaviske 

folk, men selve kulturelementene 

i gravgodset skiller seg ikke ut fra 

bildet slik det presenteres i 

IFig. l 
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Fig. 2. De såkalte 11 gotiske 11 

ledetyper .. 

a-b, 

c, 

d, 

e, 

S-formete spenner 

Pæreformet berlokk 

Ormehodet armbånd 

Keramikk med ru buk 

Okaywie-gruppen, den dominerende kulturgruppen i Øst-Pommern og om

liggende områder i eldre romertid. En kan da tenke seg at skandinaver 

har trengt inn i disse områder og fredelig blandet seg med den lokale 

befolkning i et mindre omfang. For å kunne løse disse problemene, har 

det vært nødvendig å foreta nye undersØkelser og utgravninger. 

I 1955 begynte en utgravningen av romertidsgravfeltet ved W~siory i dio

triktet Kartuzy (se fig. l ). Stedet ble valgt nettopp p. g. a. dets monu

menter, som bautasteiner, steinsirkler og gravhauger med fotkjede, og 

deres likhet med tilsvarende former i Skandinavia. 

Den videre målsettingen var å utvikle en kronologi og fastslå varigheten 

av gravplassen, og å se hvorledes gamle og nye gravskikker varierte i en 

bestemt tid og innen ett samfunn. 

I lØpet av 8 sesonger er det gravet ut 20 gravhauger, 4 steinsirkler og, 

imellom disse, ialt 110 flatmarksgraver. Det var meget store variasjoner 

i gravformene,- både skjelettgraver, branngroper og urnegraver i for

skjellige utforminger. 



Fig. 3. Odry. Steinsirkelgrav. 

Som et gjennomgående trekk var mannsgravene fattig utstyrt og alltid uten 

våpen, mens kvinnegravene ofte var rike på gravgods. Muligens er de som 

er begravet i steinsirklene eller haugene tilh!"rende en hØyere klasse. De 

fleste av disse gravene er skjelettgraver. De tok kanskje lettere opp nye 

ideer som ubrent begravelse, hauger og steinsirkler, mens den fattigere 

klasse hadde mer tradisjonell gravform, nemlig flatmarksgraver. De 

sene"e undersøkelser, bl. a. i Odry tyder imidlertid på at et slikt syns

punkt ikke er holdbart. 

Kronologien på gravfeltet er vesentlig bygget på fibulaene S"Om opptrer i 

meget varierende former, ialt 7 grupper. Det viser seg at gravfeltet har 

vært i bruk i ca. 100 år. Av de s, k. "gotiske" ledetyper ble det funnet to 

orrnehodete armbånd av sølv, en delS-formete spenner, en pæreformet 

berlokk og keramikk. 

Gravfelt,et ved Odry i distriktet Chojnize er av samme karakter som det 

ved W(i'siory, de samme gravformer, men feltet er veaentlig større. 

Undersøkelsene der skal tjene til å utdype kjennskapen til romertidsbe

folkningen i Øst-Pommern og skille ut elllentuelle etniske forskjeller. 

Gravfeltet består av 27 gravhauger, 9 steinsirkler, over 30 bautasteiner, 

og til nå er det gravet ca. 150 flatmarksgraver. I gravhaugene er det ofte 

en nedgravet skjelettgrav i sentrum med en eller flere sekundærgraver, 

i form av urne eller branngroper. De tre steinsirklene som til nå er grav

et ut, var meget fattige, -en var uten funn, en inneholdt en fattig skjelett

grav og en branngrop, den tredje to branngroper. Det er i fØrste rekke 

flatma:rksgravene som gir materiale til en videre studie av den kultur

gruppe en her har for seg. Det er omtrent like mange skjelettgraver og 

branngraver. Flere av flatmarksgravene er markert på overflaten med 
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en eller flere steiner. Alle skjelettgravene er orientert N-S eller NNØ

SSV. Gjennomgående er skjelettgravene rikere utstyrt enn branngravene, 

men dette skyldes nok selve gravskikken mer enn det skulle representere 

forskjellige sosiale skikt. Det er også betegnende at de rikeste gravene på 

gravfeltet i Odry finnes blant flatmarksgravene og ikke i gravhaugene. 

Det er ikke noe som nØdvendigvis tyder på verken sosiale eller etniske 

forskjeller i selve gravformene, men variasjonene i gravutstyret innen 

samme gravtyper tyder allikevel på forskjeller i rikdom i samfunnet. 

Innenfor et ganske begrenset område på gravplassen er det funnet ialt 7 

mannsgraver, alle inneholdende sporer. Har denne del av gravplassen 

vært reservert for :tyttere, tilhørende en bestemt familie, gruppe e.l. ? 

De to rikeste kvinnegravene i Odry lå like i nærheten. 

Hele 30 % av skjelettgravene blant flatmarksgravene er barnegraver. 

Dette kan en avgjØre ut i fra størrelsen på graven, som tegner seg meget 

tydelig i den fine sanden i undergrunnen. Dessuten er de sværrlt fattig ut

styrt, med en eller noen få perler, et keramikkar eller med slett ikke 

noe gravgods,- over halvparten er funntomme. 

Skjelettmaterialet (oftest er skjelettet helt eller delvis forvitret) har vært 

gjenstand for antropologiske undersøkelser, bl. a. med henblikk på de 

etniske problemer, Disse har vist at tykkelsen på kranieveggene på skjelet

tene fra Odry og W~siory er mindre enn tilsvarende fra Sør- og Midt

Sverige i romertid, 

Ved gjennomgang av funnmaterialet, viser det tydelig tradisjoner tilbake 

til La Tene-tid. Særlig kommer dette frem i keramikken og i branngravs-

formene o 

Den mest markerte innflytelsen utenfra har vært fra Nord-Tys)dand og fra 

Przeworsk-gruppen i det sørlige og midtre Polen. (Både Przeworsk- og 

Oksywie-gruppen inngår i den Venedianske kultur). En emaljefibula og 

glassperler peker hen· på forbindelser: .. med Romerriket omkring Rhinen, et 

hengesmykke av Cauri-skjell viser til Middelhavet. Funnene synes å vise 

at gravfeltet ved Odry har vært i bruk gjennom det meste av romertiden. 

En finere kronologi vil først bli utarbeidet når utgravningene her er av

sluttet. 

Undersøkelsene i Odry er til nå knapt halvferdige. Planen er å totalgrave 
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hele gravfeltet slik at en kan få et mest mulig komplett bilde av dette, og 

derved skaffe seg et stort materiale som egner seg for statistisk behand

ling. Og hele tiden har en dette hovedproblemet for pyet, er det mulig å 

påvise etniske og sosiale forskjeller i det arkeologiske materialet ? 

Egil Mikkels en 
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vtr CJV rorrllers m r 

Egil Bakka har tidligere her i tidsskriftet (Nicolay nr, 4,1968) gitt en 

orientering orn det rike gravfunnet sorn i august 1968 kmn fox dagen på 

gd.rden Haram i Hara1e:1 prestegje.ld på Sunnmcpre, Ved siden av et (knust) 

bronsekar, restei" av et glassbeger, en beinkam, spillebrikker av bein) skinn

biter, bj<Prneklcpr, bJ<Prkenever og trekull ble det funnet gullsaker med samlet 

vekt 625, 50 g, 

Gullet bestod av en armring og tre fingerringer samt en gjenstand som 

Bakka har kalt "dobbeltbrakteat", Dette er et myntlignende stykke sarnmensatt 

av to skiver gull blikk son1 begge er 'a v-trykk av en rornersk mynt og sorn er 

satt mot hverandre og holdt sannnen n1ed en perlet randtråd av gull. Resultatet 

er et stykke som med sine to opph?lyde preg ligner en tosidig rnynt, en romersk 

solid us, Undertegnede fikk anledning til å studere dette rnyntstykket noen timer 

ved siste arkeologn-r<Pte, 

Bakka gir en klar og grei beskrivelse av gjenstandens ytre apparisasjon, 

men betegnelsen 11 dobbeltbrakteat" er likevel uheldig, I en periode da dobbel 

og tredobbel solidus er vanlige begreper, vil en lett få den assosiasjon at 

stykket fra Haran-r er en gullbrakteat av "dobbel stcprrelse",At betegnelsen 

11 halvbrakteat" også eksisterer (en tosidig IYluni: preget på så tynn blankett 

at pr·egene i st~.rre eller mindre g1~ad slår igjenn.orn pe motst2 C>:"d.e Side L 
kan bidra til den helt store forvirring 

"l'v1yntavtrykk" er den riktige betegnelsen, eller 1ner fullstendig "to nrynt 

avt:ryl<J~.::. satt samxner1 til et rnyntligncnde stykken, 

Stykket fTa Ha.:carn er påsatt en hsrnpe av gullbånd, Vekten, inklusive hempen. 

e:c 5, lO g, Da hen1Den e:r l<f)s og ku.nne tas avf var det rnulig å. få nr:myntstykkets 

nettovekt~ det var 4., 60 g, eller svært nær den teoretiske vekten for den 

Tornersh:.e solidus: 4: .. 54g, 

De to avtrykkene gJengir to fot sk.jellige orginahnynter SOlT! ligger til grunn, 

AVTRYKK viser et 1Hpy:revendt keiser bx·ystbi1c1e rned pe:rledia.dem: 

draperi og ha.rnis!c.. Omskriften e1· DNCONSTAN TIVSFFAVG 

(ESgH Bakka ha.r korrekt identifisert o1ginalens mynthe::re som kerser 



Argenteus, en s<j'>lvmynt 

preget av keiser 

Constantius Il i Sirmium 

i tidsrommet 353- 354. 

Diameter 20 mm. 
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Argenteus. Preget av 

keiser Valens i 

Constantinopel i tids

rommet 25/2 364-

24/8 367.Diameter l9mm. 

Mynter av lignende typer som kan tenkes brukt til myntavtrykkene. 

Constantius IL At portrettet alene er helt pålitelig grunnlag for identifisering 

kan jeg ikke helt være med på. 

Orginalmynten må være preget i den tid Constantius Il var august':ls, 9. septerr,ber 

337- 3.november 36L 

AVTRYKK 2 viser et venstrevendt keiser brystbilde med perlediadem, 

draperi og harnisk. Den noe ubetydelige ornskriften må leses DNVALENS 

PFAVG. Orginalmynten her er altså preget for keiser Valens (364-378), en 

mulighet som også Baklza var inne på. 

Går vi over til de romerske orginalmyntene, finner vi at Constantius adversen 

representerer en meget vanlig type. Derimot later det til å være meget 

vanskelig å finne en solidus fra Valens av samme type som den avtrykket viser, 
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Myntavtrykkene fra Haram. 

Også Valens brystbilde er oftest h'/>yrevendt. Når det er venstrevendt på solidi, 

holder keiseren mappa (et sammenrullet kledestykke som keiseren brukte til å 

gi signal når han åpnet sirkuslekene) og kort septer. Typen fra avtrykket finner 

vi igjen på en multipel fra Trier, men ellers må vi forlate gull-myntene og 

s'/>ke til mynter i andre metaller for å finne typen igjen. Det gjelder en type 

bronsemynter fra Trier, og s1>lvmynter fra Thessalonika, Konstantinopel, 

Nikomedia, og Antiokia. Myntene fra Tri er og Antiokia ble utgitt i tiden 24. 

august 367 - l 7. november 375, de '/>Vrige er preget f'/>rst i Valens regjerings

tid:25.februar 364- 24.august 367. 

Avtrykkets diameter er 20. 3- 20. 6 mm, uten randtråden er det ca. 18. 5 mm. 

Dette er klart i underkant av det diameter mål som de romerske solidi fra 

denne tiden har. l l eksemplarer fra tiden 337-392 i myntkabinettets samling 

vis er diametermål fra l 9. 7 til 22. 5 mm, med ca. 21. O i gjennom snitt. 

Når det gjelder s'/>lvmyntene fra denne tiden, er det noe problematisk hvilke 

navn vi skal gi dem. Vanligvisblir betegnelsen miliarense brukt på de 

st1>rre, argentus og siliqva på de. mindre. Disse mindre S'/>lvmyntene kan ha 

en diameter som ligger på linje med avtrykkets. Eksakte oppgaver over 

diameteren mangler imidlertid i litteraturen, og myntkabinettets materiale 

er fattig på dette punkt. Det ser derfor ut til at det helst er en s1>lvmynt som 

har tjent som patrise for avtrykket av Valens-mynten.At også det andre 

avtrykket, det med Constantius-preget, er tatt av en s1>lvmynt, er det ingenting 

i veien for. 

Forfatteren kjenner ingen klare paraleller til disse avtrykkene i gull av 

romerske mynter fra 300- årene. Det må imidlertid nevnes at det fra romersk 

keisertid kjennes falske mynter der en kjerne av s'/>lv er plettert med et tynt 
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lag av gull, Litteraturen nevner en slik falsk solidus fra Gratian ( 375-383 ), 

altså den tid vi her behandler. Stykket fra Haram har vel neppe noen s</>lvkjerne, 

siden vekten ligger så n</>yaktig opp til den riktige solidus- vekten, samtidig 

som diameter (inklusive randtråden) og tykkelse også er som de orginale 

solidi. Men ideen til avtrykkene kan stamme fra skikken,- eller rettere sagt 

uskikken- med plettering. 

De S</>lvmyntene vi nevnte, stammet fra cpstlige mynt steder. Dette skal man ikke 

legge særlig stor vekt på da emisjons stedene under tetrakiet var riksmyntsteder 

som utga mynt av de samme typer, bestemt for sirkulasjon over hele rikeL 

Man skal derfor være forsiktig med å antyde orginalenes og/eller avtrykkenes 

vei mot nord. 

Orginalmynter fra Constantius Il og Valens fant veien til Skandinavia. Den 

betydelige str</>mmen av solidi, som særlig har avsatt seg i funn i </>Stre 

Skandianvia , setter imidlertid inn noe senere. De funnrike </>yene Bornholm, 

<))land og Gotland har, såvidt forfatteren har kunnet finne, ingen mynter fra våre 

to keisere . Mynter i alle tre metaller fraConstantius Il forekommer i en rekke 

funn fra de danske landskaper m/Skåne. Valens er visst bare representert på 

Jylland, og bare med to bronsemynter og en gullmedaljong.Hans medkeisere er 

ellers representert i danske funn. Vi kan kanskje særlig merke oss et funn fra 

Sjælland (H</>sten Torp, Freerslev s., Ringsted k. )som inneholder s</>lvmynter 

fra både Constantin Il (l) og Valens ( 4 ). 

I våre sparsomme norske funn av senromerske mynter er ikke Constantius Il 

representert med orginalmynter. Fra hans far Konstantin den store, kjenner vi 

en siliqva funnet på Holl vik, V er eid, Gloppen, Sogn og Fjordane. ,Fra Valens 

har vi en solidus, den lå i Hon skatten. Fra Valens medkeisere Valentinian I, 

Gratian og Valentinian Il har vi henholdsvis en tredobbelt solidus (Vestre 

Hauge, Vanse, Lista, Vest- Agder), en solid us ( Sæb</>, Fjellberg, Hordaland) og 

en siliqva (Kolle, Voss, Hordaland). 

En forl</>pig konklusjon må være at avtrykkene fra Haram-funnet kan v~re laget 

såvel i Romeriket som på en stasjon på de vestlige ? ) veien opp til Sunnmcpre. 

Det eiendommelige mynt stykket er laget en gang etter 25. februar 364, sann

synligvis i 1</>pet av de nærmeste par decennier. 

Kolbjq>rn Skaare 
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