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Ole Martin Solberg (1879-1946) har først og fremst fått sin plass 
i forskningshistorien som Norges første fagutdannede etnograf. Like
vel er hans arkeolog iske og historisk e forfatterskap mer omfattende 
enn hans etnografiske . 

I 1906 tok Solberg doktorgraden ved universitetet i Leipzig med 
avhandling en "Beitriige sur Vorg eschichte der Ost-Esk imo" som var det 
første sammenfattende arbeide om IOstg rønlands arkeologi. Hans tidlig e 
datering av de steinredskaper som her behandles, har etter annen ver
denskrig blitt bekreftet av amerikanslce eskimologer. I en mindre art 
ikkel legger han frem arkeolog iske indisier på at Østgrønlands eski
moer var innvandret via nordkysten, og ikke fra Vestgrønland som tid
ligere antatt. 

Solberg s publikasjoner om Kjelmøy-funnene bygger i motsetning 
til doktoravhandlingen p å e g ne utg ravninger i årene 1907-09. Det rike 
tilfang av benredskaper som h a n her g rov frem er ennå blant de vik
tigste kunnskapskilder til same nes le ul tur i eldr e jernalder. Sol berg 
undersøkte også en boplass med kamkeramikk ved Hennika i Pasvikdalen, 1 

som han presenterte i en mindre artikkel. Grønland og Nord-Norge for
ble Solbergs viktigste interessefelter gjennom hele livet, og han ut
ga en rekke historiske kildeskrifter som belyste nordmennenes virk
somhet i disse områder. 

I sin aller siste publikasjon, "Jordens folk", tar han kort for 
seg Det Nære Østens forhistorie, o g påpeker den store betydning som 
beltet med bykulturer tvers ove r det eurasiske kontinent har hatt som 
formidlingskanal for kulturelle impulser. 

Solberg var professor i etnografi og bestyrer av Etnografisk mu
seum 1917-45. Han reiste meget i innsamlings-og studieøyemed,og blant 
hans etnografiske vLrke bør nevnes oppholdet hos Hopi.:-indianerne i 
Arizona 190J-04. 

STEINAR SØRENSEN 



Sigurd Grieg, SO!il døde i november 1973, viste en sterk interesse 
for NICOLAY. Hed vemod, men også med stolthet, trykker tidsskrif
tet posthumt et av hans siste arbeider. 

Red. 

NOEN INTERESSANTE 
ANGELSAKSISK.E 
DRIKKEHORN 

SIGURD GRIEG 

J 

De t berømte Taplow:funn i'ra :~yd-i~ngland omratter oc;så fem drik 

kehorn som er henført til tiden 600-650 e.Kr. Funnet ble gjort i 

en gravhaug, som dannet sentrum i et fordistorisk borc;-anle gg , og 

det rike gravutstyr vidner om at det er en bøvdinge~rav vi st&r 

overfor. 

Til gravutstyret horte bl.a. en bronsebolle med fot. 8ollen 
lå på siden over et li te driklcehorn med beslag og endeclopp av 
forgylt sølv, Noen fot lenger vest fantes skår av et oliven
farvet glassbeger med to rekker av snabelformede fremspring 
rundt korpus, et s.k. Rilssel-becher. Vest for glassbegeret lå 
en trebutt, som nu var presset i stykker o g som var blitt 
plassert over krigerens lår. Trebutten hadde jernbeslag, og 
inneholdt to glassbegre og to store drikkehorn med utbrettet 
munningsbeslag og med ualminnelig fine endedopper, som repre
senterer overgangen til Salins stil II eller eldre Vandel
stil. Det fantes også et mindre drikkehorn med munningsbeslag 
av forgylt sølv og to sølvribber, som muligvis har hørt til 
to tønneformede begre av tre av samme type som kjennes fra 
Bromfield Croydon og Faversham . Nordvest for den store bøtte 
lå en spydspiss av typen med mothaker, som peker mot vest. 
Nær denne lå en annen bøtte, og ved vestre ende lå et fjerde 
glass og et drikkehorn, en annen spydspiss av alminneliG ty
pe, et ornert stykke av forgylt sølv og O!ntrent JO tilskårne 
bensylindere, som utvilsomt har tjent som spillebrikker. 

Gravanlegget viser visse likhetspunkter med anleg,' :et ved Fa

versham, o c; bronsebollen er muligvis av koptisk opprinnelse. 

De best bevarte av disse drikkehorn er avbildet Brown I. c. 

IV pl. CXI :fig l, og detaljer av munningsranden er g jengitt I.e. 

III pl. LX fig, l og FornvKnnen 1951 s.54 fig. 14. Endedoppen er 

gjengitt i detalj i British Museums Guide to Anglo-Saxon ~ntiqu

ities s.lO fig.5. Munningsbeslagets ornamenter er støpt. Manns

hodene i relieff som deler ornamentbåndene opp, danner en tidlig 

forløper for dem vi kjenner fra Osebergvognen og som fra 500-

årene også kjennes fra norske relieffspenner. Av Browns detalj-



foto I.c.III pl. LX flg.l ses at vi her har et forsøk på A ~jengi 

en dyrefigur med a:ntropomorf'e detaljør OG at et primitivt mennes·

kehode er nyttet til å fylle de tunge:formede tresidigø beslag un

der munningsranden. Særlig fremtredende er en hånd med fire firlg

re oe; tommelen f'remhevo t. En~elske og nord.iske arkeologer har an

tatt at det er den romerske ke~sersestus, sorr1 ligger bak (;jengiv

tJlson av den utstrakte hånd, som ikkø bare ·finnes på dr.il-ckehorn, 

mon oeså på samtlige engølske s.k. saucer· brooches (J). 

NyJ it; har den svenske forsl~er 1filhelrn Holmquist underkastet 

Taplo1.v-hornet en inntrene·ende analyse" Han ·fremhever at int~·en an-

nen kulturkrets i høyero grad enn den anp;el:saksiske har opptatt 

de antropomorfe clørnenter i Sr:tl:Lns stil Tl~ Et tør hans og Kencl·· 

ri.c](s meniiig er keiserceGtusen en av de viktigste stilda.nnønde 

f'akto:rer i den anG·e1saksiskc orna.men.tikks eld:rP staditun,oc; at det 

er lett å fremlegee adskillige beviser pA dotte. Holmquist o~ Kon

dri ek oppfatter f'iguror pi't det tidl:i.1~·erø nevnte Lrokantede br>:s.l ac;· 

på Taplo,",r- 9 ho.rnet, so;ll et slcrkt fJtilisert menneskehode pro:f:i..l 

pryclet med et hjelmli::.~·nendo hodeplag'f;;'e Pel bøslagene ti.l et av dp 

andre drJ..klce.horn i Ta.plo1-.rg·ra.ve:n. f'i1n1e s ansiktsmasker en J'a.ce og-

dex·t1r1dor to }tertder. Disse beslacr er utført i p.resset blikk, og 

billorlf'oJtene or omc;itt av pørleborclor. 

Vår forsker viser at LiJ de her' nevnte eksetnplarer kan Eøyes 

en menc;de <:J.ndre av scJ.llllilG art eller noe mø:r-e zoomorf'isorto e Et 

dr-ll<h:ehornbeslag av presset srcJ1vblikl< i Dover Huseurn har summe ka-

cakteri.sti . .skø trekk mod .n.l"'mer, høndor og tommel~ 

HoJ.mqu:Lst .fremhever n1er;;ct nterkt 1 at rnan p<:} grunnlag av do 

.frernla;_';te O}l_!_ll y::.>JLi.rJ.~~;ør J.l;:.kø må la se{})' rorlede ti1 å tro at de an~· 

trol)OIIlOY'fe drag i nncels8ksisk ornai!Iontikk egentlig hører ltjomme 

i lDnl~:(!.aucJ o~-;· at de::) nordi~3ke eksempler ba1 ... e t!:jenspeilør kuJ Lurell 

kontakt. Dette er eltE>r vår forskers meninG neppe tiJ . .feLiet. StiJ . 

.l--urnamøntikken u1<:<-1 l.'remdolcr; OlJp.faLtos som f.Hl !!.~E.~!iE.k~n>}::l:l:!.D~--1:.-~~ 

HoJniquist nliller dere·tter det sporsm~l, nar og i hvilken 
s<::-unrnenhont.:; disse nordiske impulser ha.r nådd England~ Det 
fa~Ller da na.turlic; å tcnkø på den angol~::;aksiske invasjons 
SEd.v om dø l; er :foregått en viss germans l\ inf'il trasjon på de 
britiske øyene ennn tidJi.:;-~"""re~ k~ln man etLer de skri:ftlig;e 
kilders oppJ.ysningor re::;ne mgd at ~~!!nv~ipn~ f'oreg-:Lkl.;.: 
vect 1n~dten av lfOO-årcne. Ved denne tid mottok England de 
sterkeste kulturello impuls<n' de]s i'ra dennordvestre del av 



kontinentet, dels fra Norden. Den østre Nordsjøkyst hadde 
ved denne tj.d allerede utv·iklet en kunstindustr·i, som var 
stBrkt f'orEtnk.ret i d8n senromer~:Jlce, og· den eldste a.nr.:;·elsak'.
siskG kunst :i. l!;ngland vit3er et typisk utslag· av dcnr1c 1<.1.1nst-~ 

industri omplantet i et nytt 01nråde. l''ra det 11ordve13tre kon·· 
tj.nent kommer blant annet de J.ikeurmede spenrtettn n1od ranker 
C)g karvsnJ.tt OG senrorncrske kat1tdyr sammen med undre stiJ_
olerap_i_Jter. Ji'rc.t Nord~.-.;jøo,.-i:c;J.clet i Norden k_o1n1ner den e{:J··ent_liL,·o 
dyre orn<:1.r11Ø ntikk ~ 

I . 1 l ' i k · "I'"' StJticot'l ',·I.oo( ;! ) . c en CJen ~e s_rlpscroven ~ ~L .•• ble det runnet 

T(;-H:;tør av -fJ..ore dri..kkehorn, muligviFJ ni i alt~ Fl_nnestedet liG{ser 

på herreeården Suttor1 Ifoo i Suf:folk nær WoodlJri.d~e Us t-]i;ng·la:u.d, 

a~ltså i det gr~.r;Ilo angelsak.sj_sk.e område. Ved utcj·ravning· av øu del 

g;ravhflUt'_Ser i 19JB, ;:3tøttn JJ.Ian i en av clom på rel-\:.krLr a.v kJ .. i.nknae;·~ 

ler, so1;1 mun snart sl~j,Jnte l1adde hort til et stort slc~p. Til å 

bøu;y1u1e Uirc-Jd mente cle e:ngelsk.e arkeologer at det var et norsk vik-

Lng-sh:.ip man ::_-;toc1 ovoT'for, ll1H1l den vj.clere uncJorsck.ø.lse brn;~~·te Bnart; 

ror da{;en oldsaker ,som vis tø at t_~·x·n.vc~n til:C1ørte o t t~id.J ig avsnitt; 

av den angolsaksi.ske periode. Vi skal 1Ler ~kke omtale 

g:ravutsty:c men ·bar(~") nevno at de: ync·sto I:tynt(-Hle i f'unnet 

perioden 650-660 e.Kr. 

det 

er 

rike 

fra 

de.nne 

rikn høvdingøg·rc1v. D0ssvørr(;_~ forelig·L-?:or de bare i f'ragmenter 9 mon 

dp·i:; ør mulig- at det opprinnclic.'; lta:-r vært ni av der:I, svarende ti .l 

de ni små ,sølvskåler sorn lå i graven. D~,ikkehornene er blj_ tt knu.st; 

og slcadet slik at de har va~1 .... t vanskolizo c1 identif'isørø, og døres 

sølvbeslag er så sterkt fortært at det er tvilsomt om de kan bli 

tilfredsstilJ.ende bevart. Noen ]Jrøver av 'besl;taene er gjeng~tt i 

Bri·!;isli Museun1 L2uarterl.y v·al. XIII, No.4, s.JJO, Eig.2, og før·st 

n<1r de ent_~·elLllze arkøolo{;·ex· har roretc.ttt na•.rmere studium av detal-

jene vii det være mulle· å skille ut :forskjellige stiJ.arter og pe·· 

rioder~ T dag l-can det bare !fJed si-kl-:.crl!et sies? a.t de utvilsomt er 

Il ånd-

:flettingen og dyreorna~entene på det midterGte beslag l.c. s. 130 

:Cic.2 kan det 

Tap.iow ( avb. British Musewn Guide to Anelo-Saxon Artti.quities 

likevel synes å ba et mindre oppløst prog(J). 

:fra 

s.6') 

Det l.:;:an neppe være tvil om at de sakene sou er ·funnet j ::-;ut-

toil Hoo-sk.ipet stammer f'ra en g·rav og a.t g:r·aven mi\ ha Lj_lllort øn 

f'yr·ste elJ.er konge~ Da gravh;1u;;en hører til et gravfelt bes·tående 

av ol.løve .b.a.u.g·er, må vi ha. lov til ·å sluttr~ at den er blitt an·-

lagt blant den dødes forferdres graver, slik vi kjenner det f'ra 

svensk.e oe_; norske gr::~tv.f'el tor fra samme tid~ T det 
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kvad _Be.2..':!.':!JJ:, som er diktet i IGne·land omkr:Lng år 700 e.Kr., f"inner 

v~ flere skildri.nger av kongeliee begravelser fra merovirtgertiden. 

Vi ska]_ nøye oss n1ed å s~tere en sorn gir et gorlt 

ltvordan en sl~k lcongelig gravlegging ble gjennomført~ 

''Weder-lyden laga og yrkte 

haug på lidncset hog og breid 

synlig vise f'or sjøf'erclrnennom 

timbra gravhaug i tre clag·ar, 

r.tinne um otekulten. Det elden leivde 

bak volden dei skylde, som visaste menn 

vyrkast visste vislig gjøre. 

På berget dei gravførde baugar Off sylgjer, 

all den eigna, sorn ut dei bara 11 

bilde 

(Henrik Rytters oversettelse 1921). 

av 

Men selve stemningen - sorgen over· dan døde 1Iøvr1ing - kommer 

:kanskje bedre f'rem i en annen strofe av Beo\vulf', der det heter: 

''Hcrdjerve 1nenn 1crirtG hnuge11 reid 

ættstore tignar, tolv i alt, 

kvidesamt kvad dei, vilde kongen rni.nnast, 

heiderskvad segja, um hermannen tale, 

kyte av hans rnannsdygd, kjempeverket hans 

høet dej heidra~'' 

(Henrik Rytters oversettelse L92l). 

Drikl~ehorn t'ra Taplow. 

British Huseum. 

Foto etter l"ornv1innen 1951 
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ARKEOLOGI OG HISTORIE j HUSEBY- PROBLEMET 

HUSEBY l STA GE, HEDMARK 
PER OSCAR NYBRUGET 

I dag or Huseby Stance ,Hedmark. øt bruk med over 700 mal dyr--

ket mark, og den er blant de større g<'trdsbruk pa Hedmark. 

T middolaldøren nøvnes df~n som kongsgård. I ltap1tel 269 av l-lå

kon Håkonssonr; sat;a i'ortcc,lles det at her lot kongen by;:;ge veitslø-

hall. I 1901 ble det revet en laftet bygning pa Huseby. Denne gikk 

under navnet Kongsl.~·ården ~ og man tnener at døn oy)prinneli.g var E~lkon. 

Jlåkon.ssons ve:Ltslehall. Tslandske annaler f'ortelJer at i 1276 tok 

l'ia~_;·nus La:__.abøt.o inn på Uusøby. Han kom da f'ra Hamarkaupangen, or; 

rei.ste så videre til Eidsvoll hvor han skulle holde lagting. 

I-iuseby nevnes ogs~l i Ylere m:i..dde.lalderdiplomer, og vi har h:jenrt

skap til do i'lesto brukere tilbake til ca. 1)50. I senmiddelaldoren 

tilhørte gården Hariakirken i Oslo. I l.S142 var ska tteskylden 5 skip

pund malt., PD. gårdøn sto det :før re"formas,jonen en kirke, og gårdens 

eier lu.3.r i sin besittelse on madonna .. J'igur av tre son1 trolig kommer 

fra denne kirken~ En eiker går under navnet Kapitel8.keren, og her 

mener rnan å ha observert reste.r av kirken* Fra tid til annen har 

Inan på denne åkeren OGS8 funnet mertrteskeben, heter det~ 

sør for gården hoter Kirlcep1.øya. 

E(; ,jorde 

Før vi sJzal se nærmere på lluseby i Stange vil jeg kort referere 

et sentralt problem i nordisk historie, kjent som Huseby-problemet; 

Var gh1·der ved navn liuseby kongelJ~e forvaltningsgårder i sagatiden 

og· tidlig·ere, 

kjennskap ti.l 

eller var de vartl.ige, gode gårder? l Norge har vi 

ca. 50 husebygArder. En aner~jent tolkning av lluseby-

navnet, gitt av Olaf l<yglt, er 1'gård n1ed mange gode eller prektige 

hus", og derfor llar man undersøkt om garder med dntLe navn skillnr 

seg ut fra andre gårder i området hvor de finsQ 

I Sverige, særlig i Uppland, nr th1sehy brukt som rnllesnavn p~ 

gårder hvor kongens ombudsmann satt. Gårdsnavnet dateres til yngre 

jernalder, men det utelukker ikke at garden som sådan er eldre enn 

navnet, 
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OPPlt'INO ·: 

Asgaut Stejnnes har i sin avhar1dling ''Husebyar'' fru 1955 satt 

fram tanken at Huse1Jyg6rdene J. Norge~ på srunme måte som de svenske, 

var kongelige forvaltningsgarder, Steinnes mener at l~sebyor~~ingen 

oppsto i Uppland i Sveriu;e og at den kom til Norgø med ynglingeætt··· 

en, Harald Hårfagres fo~fedre. Ifølge Y~glingatal kom ynglingene fra 

Up pl and ti.l Varm land. Senere dro de inn l, Sol. ør hvor do la landet 

under seg. Fra Solør korn de til Hedemarken og videre erobret de 

Romerike og Østfold og til slutt slo de seg ned i Vestfold. I alle 

de nHvnte områdene har vi Huseby-gårder .. Ste.innes mener at e;årdene 

med lluseby-navn var kongsu,·årder f'or ynglingene inntil de dro videre 

på sine erobringstog. Do erobrede områdene ble sa forvaltet fra Hu

sebyg8.rdene. Ved siden av å være forval.tningsgård ha.r Jlusebygårdene 

sant1synlievis også tjent son1 militærrorle~ning og innkvarterings

sted for kongene og deres følge når de dro på veitsle. Til alt det

te trengte man mange hus. Dotte er bypoteser som er· fantasivekkende, 

tnen de er vanskelige å bevise@ 

Steinnes har studert de norske Huseby{!;årdene enkeltvis og sam

lat,og noen av dem, f.eks. Huseby i Stanga, skiller seg ut som bet

ydningsfulle gårder sa langt tilbake som de skrevne kilder når. 

Steinnes nar i.kke tatt for seg det arkeoloi,;iske materialet fra Hu

sølJygårdene. 

Fra lluseby i Stange har vi t'oreløpi.t; in1;en oldsaker. Like vod 

garden i utkant av dyrket mark ligt_{e:c et li:te gravfelt på ti lave, 

vide hauger og stenlegninger. Disse fortidsminnene ligger kant i 

kant. I f'orrige århundre var gravfeltet mye større og det strakte 



lO 

seg østover helt t~l nabogården G~llund, I Mjøsbygdene ple~er gra~ 

felt av denne typen allt~d å gå t~lbake t~l romersk jernalder, så 

d~sse fortidsm~nnene er sannsynl~gv~s eldre enn navnet Huseby, 

Omkr~ng 1861 besøkte r~ksant~kvar N~colaysen Huseby. Han la da 

merke t~l en stor gravhaue, under låvebrua på garden. Denne grav-

haugen, som er 20 meter ~ tverrmål og ca. J meter høy,er brukt som 

fundament t~l låvebrua. N~colaysen beretter dessuten at man hadde 

skåret ned halve høyden på haugen da låvebrua ble bygd. Det ble 

~kke funnet oldsaker ~ den delen som ble fjernet. Det lyder l~te 

rimelig at denne haugen kan ha vært ca. 6 meter høy, men noe høye

are enn den er i dag må den ha vært. I 1954 kunne man også skimte 

deler av en fotkjede på østs~den av haugen. En lokal tradisjon s~

er at det l~gger tre skjeletter under låvebrua, og denne trad~sjon 

v~ser kanskje t~l at man l~kevel kan ha f'unnet noe dengang låvebrw 

ble bygd. 

S~st v~nter brant dr~i'tsbygn~ngen på Huseby ned. Da det ~kke 

skal re~ses ny dr~f'tsbygn~nL pa gården, er e~eren og Oldsaksaml~n

gen bl~tt en~ge om a restaurere haugen. Denne g-ravhaugen har en 

meg·et dom~nerende bel~ggenhet og den er godt synlig særl~g fra Mjø

sa. Gravhaugen er en av de største haugene ~ området. 

Fra m~ljøet rundt Huseby er det fa gravfunn f'ra yngre jernald

er som sk~ller seg ut. Et uvanl~g funn er et helt nytt, ukatalog~

sert gravfunn fra Lalurn nordre, ca. 2 km øst f'or Huseby,· hvor det 

~ en branngrav fra 700-tallet ble funnet ca. 100 smågjenstander. -

Blant oldsakene er det flere biter av et grønt glassbeger, ca. 60 

sp~llebrikker av ben og båtnagler. Sp~llebr~kker settes tradisjon

elt ~ forbindelse med stormannsgraver. De f~ns blant annet ~ flere 

av de r~ke batbegravelsene fra Vendel og Ulltuna ~ Uppland, Sver~

ge, Arkeologen lYiårten Stenberger påpeker ~ "Det fornt~da Sver~ge" 

at mange av de største gravhaugene ~ Uppland fins på eller ~ nær

heten av Iiusebygarder. Det samme er kanskje t~lfelle ~ Norge, men 

her er det ~kke foretatt noen samlet gjennomgåelse av fortidsm~nn-

ene ~ forb~ndelse med d~sse gårdene. Det er vanskel~g a s~ hva 

kjeutpehauger representerer, men sannsynligv~s kan de settes ~ for

bindelse med et høvd~ngsj~kt. Om de der~mot kan datere-s- til.Huseby

tiden, er et annet problem. 

Som eksempler på andre Husebygårder med kjempehauger kan jeg 

trekke fram Huseby i Blaker, Aker:shus og ~ L~er og Høyken i Buske

rud. Gravhaugene på de to første .. Husebygårdene er for øvr~g tatt 

med pa l~sten over høyt pr~or~te:z:-te fort~dsminner. D~sse haugene. 

to på hver gård, synes ~kke å være utgravd. De har tverrmål på JO-
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40 meter og er 4-5 meter høye, Haugene på Huseby i Lier ligger i 

nærheten av Drammensfjorden. 

På Huseby j_ Røyken l1ar vi to hauger på caR 25 meter i. tverr·

mdl og med en høyde på J meter. Disse haugene er de største i 

bygda. PA nabogårdene finner vi flere gravfelt. Nesten halvpart

en av fortidsminnene l bygda ligger i området rundt Huseby. Den 

siste Husebygården er ikke spesielt rwvnt i kilder fra middelal-

deren. 

Går vi tilbake t~l Iluseby i Stange, bor man J.egge merke til 

gårciens beliggenhet ved Mjøsue Gårde11 ligi~er sentra .. lt til i byg

da og ikke så langt f'ra hovedJ.-cirken. Dette er tilfelle mød malJ.L'(~ 

andre Husebygårder~ tluseby er en av de r~ gårdene i Stange ~1vor 

1nan lcunne h.olde øye nted illJ. skif)Sfart p~ Mjøsa. På nesten 

de andre g·årdene sten[~er Helgøy-a for utsikten~ 

alle 

Na.vnene til noen av rHJ.bo,~~·å:rdene ti1 1·tuseby kan tyde p;:'1 at 

dut har vært ga:~1le kultsteder her~ Stc-1ng·et Gillund og· J~.lton er 

av navneb·ra.ns~·~e:cen Hac;nu.s Olsen. tolket som na.vn f'orbundet med 

norrøn relip;ion. net <~r gjor·t f'orsøk på i;\_ se en sarn:nenheng rnelJ-

om Gamle kult~iteder og kirke~3teder, men som o.ftest har man 

navn å holde seg til, 

bare 

2 km nordøst ror Huseby, dvs. i det samme miljøet, li&;r;er 

Ringnes lwor ()lav fiaraldssorts svoger~ Kjetil }(aJ.v, bodde~ Kjeti.l 

Kalvs OG sønnen Guttonn l~jetj_lssons betydninG i norsk rikshisto

rie og kongens forvaltni.nG er klar~ 

Yra Aker kongsgård i Vang over _i~l ton 

en gaoll!l<'Jl i'crdselsvei. F'ra Huseby o c til 

til Huseby har det !';ått 

l{omerike eller over 

Li.l Toten var Mjøsa den lH.lturliG;e f'erdselsåren. T'e:cren.get viderø 

sorover langf; P.ljøsa ville ikke all tid være like 1<-::t:t framkomme~~ 

li~. Om man rei.ste til lan.ds eller vanns, var sikkert avhenci~ 

av årstidene og vu-;rJ:'orl-iOldøne ~ 

IJvor lønge lluseby kan ha v;_t:rt sete .for kongolig·e ombu.ds!il(~nn~ 

ii bli cle t 

1J01.i.ti.ske sentrwn i bycda~ Vest ror }Juscby, på sørspissen av 

Hel gØya i Mjøsa, lig-.c;er llovinclsholcll llvor ribbung-ene hadd" sitt 

l1ovedkvarter· 111ed flåtet1avn. ~J ler1ge disse opprørerne rnot konge

makten rådde over :;;torø døler av Østlandet hadde vel kongen dår~ø 

lig Jcontroll over Huseby. 

At Håkon llåkonsson senere bygde vecitsl"hall på Hus<eby og at 

~~a~nus Lagabøte oppholdt se~~ lter, viser tydelig at gården var 

innkva.rteringss ted :for k.ong·en og hans følr;o i høyriliddølalderen ~ 

:F'orvaltningsfunkSjOD.QH kOlll:iiØT' ikke 5(.1 tydelit;' -fram~ i.::n f'orvalt~ 
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ningsgård ltar helt sikkert ligget sentralt til i bygdene 

pa~;ser dette yn\ mangø HusebygB.rder& 

og da 

Hen hva med dø Husehygårdeno som ligger i mer perif'ere områd-

er? Her blir· innkvarteringsfunksjonen desto klarereo Histor~ker·en 

Nils Hallan har i en artikkel i tlJstorisk 'l'idsskrif't tatt ror søg 

de trønderske llusebygardene. Han pi1peker at de l'leste av dem lig

gex· lj.te sentralt til. Før disse gårdene avvi.ses som f'orval_tnings

gårder, bør man se nærmere etter om det er en tyde] ig konsentra·

s;jon av fortidsminner rundt dem. Hvis f'ortids:ninnene mangler, kan 

man kanskje stille spørsmålet om disse Husebygårdene er blitt 

innkvarter:ingssteder på øt senerø tidspunkt enn de sentrc:1l t bø·-

liggende gårdene. 

Var den la.ftede bygningøn som ble revet pu lluseby i Stange 

1901 l!akon Uåkonssons vei tslehall? Gerhard :iciwnning nevner ikke 

veistlehallen i sine reisebeskrivelser fra 1775. 

Han pleide eJlers å skrive ned alle tradisjoner og sa~n fz·a~ 

stedene han besøkte. Riksantikvar Nicolaysen så byenirigen da han 

ve_r på Huseby i lf>bl. Han nevner at by{;ningen opprinnelig· hadde 

vært en rænmcstue, JllCil ingenting o1n at det skulle være en middeJ~ 

alderbygning, langt Inindre veitslehal_len~ Tradisjonen om veitsle

hallen synes derfor å ha oppstått etter at Nicolaysen var på Hus-

eby. 

Husebyproblemet er et godt eksempel på en problemstilling 

hvor arkeolog-i. og histroie kan kombineres og· hvor 

plin er avhengig av hjelp fra den andre. 

denno' disi-

Huseby Stange er et klart apropos i denne forbindelse. 

A,Steinnes: Husebyar. 1955 
J.Petersen: Bretspil i f'ornistorisk tid. Oldtiden H 

TV 1914. 
M.Veflingstad: Stange Bygdebok l, 1951. 
A. Faye: Stange kirke og prests. 
Ic • .Johausen og A. Skjølsvold: Heiseføi'er til f'ortiden 

1966. 
Norsk kulturråd: Tnnsti11ing- f'ra utvalget .for sik-

ring av høyt prioriterte fortidsminner, 1967. 
M.Stenbergor: Dot J'orntida Sverige. 1964. 
H. Olsen: JEttegaard og Helligdom. 1926. 
O. Rygh: Norske Gaardnavne. 
N. Hallan: Historisk Tidsskrii't b.J7.1955.s.257-65. 
N. Nicolaysen: Ab. 1865. Norske Fo~evninger, 1866. 
G, Scønning: Reisør gjennem Deele af Norge. 1775. 
Håkon Håkonssons saga: kap. 269. 
I. Martens: Registreringer i Stange 1954. 
P.O.Nybrugøt/S.Sørensøn: Upubliserte registreringer 

i Røyken 1971/72. 
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GRAVRØYSENE PÅ MØLEN 
SVERRE MARSTRANDER 

Navnet Hølen, som henr;er sammen med det gammelnorske mo!_, om en 

voll av runde småstein lancs stranden (Fri tzner J, er knyt·tet til 

sørvestspissen av Vestfold-raet, der det løper ut som en naturlig

molo ved innløpet til Langesunds i' jorden. 1taspissen er utformet som 

en frontmorene avsatt under vann med sJ.cr<i. fremside OF, bratt bakside. 

l følge vit. ass. Hol i' ::>ørens en ved Geologisk Ins ti tutt, :-.Jorr:es Land

brukshøgskole, som på min oppfordring har foretatt en kvartærgeolog

isk vurdering av Mølenomradet, trald~ innlandsisen seg· tilbake f'ra 

Mølen i'or vel 10 000 ar siden, De øvre terasselio";nende strandvol-

lene ca. 15 m.o.h., skal være dannet for omtrent JOUO år tilbake 

eller i siste del av eldre bronsealder. De røysene som lig,o;er ved 

dette nivået eller lavere sl<ulle følgelig være ynere. I sin niivær

ende skikkelse viser raet sin primære utformning·, men havet har 

altså modif'isert overflaten og videre vasket vekk findelt ma ter.ialic 

i den øvre steirucappen i en dybde av ca, l m. 

l-len det er først og fremst som kulturlandskap at ~1ølen faneer 

var interesse. Den mektige samlingen av større og rr1indre gravrøyser 

på moreneterassene ut mot havet er uten sidestykke i vart land.lFig 

l). Det er nettopp foreningen av geologiske og kulturhistoriske as

pekter som gir stedet dets særegne karakter. Vissheten om at morene

landskapet ikke kan ha forandret seg synderlig siden den gane- røys

ene ble byg[\·et, gjør på en merkelig måte fortiden levende. 

Ut fra en skjønnsmessig vurdering er røysene på Mølen g·jerne 

tolket som c;ravminner :fra bronsealderen. Det er nok a vise til A. W. 
BrØggers høystemte skildring i Norsk Arkeologisk 3elskaps lille 

fører for t-1ølen f'ra 19J8. 1 ) t-lonumentene pa Hølen og de andre stor

røysene langs kysten forteller om bronsealderens storbønder eller 

sjøkonger med skip som gikk i fart på Nordsjøkysten og kanskje enda 

lenger sør. Brøgger oppfattet bronsealderen som en "storsjøtid" i 

Europas :forhistorie med store oppdagelser sjøveien som siden ble 

glemt. 
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Det er ~kko noe å legge skjul på at jeg selv engang har karakter

isert gravrøysene på Mølen som en "mektig portal" til bronsealder

landskapet innenfor ved bunnen av Skiensfjorden med ristningsfeltør 

og bronsøfunn. 2 ) 

hen i virkeligheten er c;runnlaget f'or vår arkeol.ogiske vurdering· 

av Nølenf'eltet mer enn spinkelt. Dets :forskningshistorikk er kort 

fortalt. Det nevnes ganske kort i et par eldre oversikter. I:følge 

Krai't var det i 1838 "paa c;aarden Vervaagens grund endel mærkelig·e 

steenrøser, omtrent 12 i tallet, hvorar flere ere af anselig høide 

og omfang, og alle med store fordybninger i midten".J) Da samme 

opplysn:inger .finner vi i Nicolaysens register av 1862 .. l'len stedet har 

også va~rt besøk.t av enkel te av forrige ar~lundres omreisende kunstnere 

n1ed ant~kvariske interesser. I 1968 fikk Oldsaksamlingen som ffave fra 

det danske Nationalmuseum en liten samling akvareller av ~ortidsmin

ner i Vest~old, si~nert Zeuthe~ 1845. Det kan ikke være tvil om at 

kur1s1-nere11 er ~dentisk 1ned den dansl{e kunstmaleren Chr~stian O. 

Z(::!U"L!1en ( 181;2~90)., Han var sær.Lig k.,ient .f'or sinø mange gjengivelser 

av kj.rkeinteriører, titen arbeidet o&så sotn tegner ved det oldnordiske 

museum. ~nav akvarellene viser den store skipsrøysa (D.ll2) med et 

lite parti av den nu·rmeste smctroysrekkHn lrekke F på kartet). lo'ordyp-· 

ninaer1e i tnidten som alle~cde Krart nevner so1n et {;jennomg~ende trekk 

kommer ikke særliG tydeli;~. :frem hos Zeuti1en, men det kan U-o være at 

krateret har ø.ket i vidde og bredde ved de stadige 11 skatte,~ravuinge

ne11 sow T'k,ysa lla:r· vært utsatt ~for t i.-l.r.enøs løp~ 

J.'-len av større i11 te res se er den u da terte planskissen over hele 

f'eltet som i',eutnen antageLiG ,u~r laget samtldif; med akvarellen (Fig. 

2). IJen viser· enkelte forskyvninger n~r det gjelder avstar1dene. men 

er ellers noenlunde kotTekt i hovedtrekkene. Zeuthen har tydeligvis 

J're~nstillet røysene slik han har tenkt sø~· at de opprinnelig har 

vært uteH de :fordypningene i midten som J\.ra.ft nevner. ~ndel av små

røysene nærmest vestre kant av storrøysa D.27 (rekke C på kartet) 

ser ut t:i 1 å være utslettet siden Zeu the u tec,·ne t dem, og s tovrøysone 

D.l2'i og 209, som na licger delvis easert med steinmassene kastet 

utovei·, må anta~elig ha vært be(lre beva1·t de11gaxig, 

I>øt var lokal1listuriker€n1 dr. Arnt Augestad i Larvik som på en 

rna te g j onoppdar;e t Mø len i nyere tid. D8. A. 1v. Brøg('.er så i' el te L for 

f'nrste gane var det Augestad som viste l tam rundt. Augestads f'ør-s-te·, 

nokså amatørmesslgf~ boskrivelse av f"el tet stammer f'ra 1905. 5 ) Av 

størst interesse er hans rapport om den utgravningen han hadde f'o

retatt av en av de 13 større røysene han forteller om. Han støtte pA 
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et gravkammer, mindre enn l m langt og J/4 meter bredt. Det var murt 

opp av stein med den Elate siden inn, og hadde en steinhelle som 

overligger. Den var kløvet og veltet til side. I den svarte, fete 

jorden i bunnen av graven fantes trekull og litt bjørkenever, ellers 

intet, Om dette anle(\get, som rna ha rommet en branngrav, kan det van

~kelig sies noe mer enn at det trolig rna skrive seg fra et tidsrom 

etter eldre brmnsealder da sltjelettbegravelser var det vanlige.Dess

verre har det vist seg umulig a bringe pa det rene Hvilken røys Aug

estad undersøkte; en gjennomgaelse av hans etterlatte papirer for å 

bringe klarhet i saken har vært uten resultat. 

Augestad synes a ha utfoldet adskillig arkeologisk aktivitet 

sommeren 1905. ~n innsender (ham selv'!) i blauet Grerunar for lJ. no

vember, :forteLLer nemlig at Aucestad også gikk løs pa den største 

gravrøysa på feltet ( D,l12) og· at han nadde ii avdekke overl.iugeren 

i et gravkammer før han pa grunn av forskjellige praktiske vanskelig

heter matte stanse. 

Helt til de siste års undersøkelser ble satt i gang,kunne f'orsk

ningssituasjonen for Molen i virkeligheten karakteriseres slik: 

l• Det f'antes ingen tilfredsstillende oppmåling av :feltet. Oet kart

et som er gjengitt i Norsk Arkeolo~isk Selskaps fører fra 1938 og 

senere brul<:t i Vestfolds oldtisminner, 6 ) er ufullstendig og del

vis misvisende. 

3_. Det hadde ikke vært foretatt en eneste f'aglig utgravnine; av noen 

av røysene. 

J. Det forelå ikke et eneste funn fra :feltet, 

For å f'å et pålitelig grunnlag for videre undersøkelser var det 

f'ørst og fremst nødvendig å få utarbeidet et kart som bl,a. kunne (;·i 

sikre data om røysenes høyde over havet. Et slikt kart ble utarbeid

et sommeren 1970 ved vit.ass. R.G,Bennet ved Geor;raf'isk Institutt. 

Universitetet i Oslo (Fig.J). JMt ble registrert ialt 208 røyser, 

hvorav 16 av litt større dimensjoner. Det er bare 4 av røysene som 

egen tlic kan kalles s torrøyser med di am. r:1oll o ru 25 or; J5 m. ( D. 27, 

112, 197, 212), Lavest ligger den vestligste av storrøysene, D.27, 

bare 6.8 m.o.h. 2 store langrøyser (D,29 og 206) m~1er h.h.v. 40 og 

J5 mi lengde. Enestående på t'eltet er den spissovale, nærmest 

skipsformete steinsettingen med en lengde på nesten 20 m ( D.lOO), 

som senere ble gravet ut (1972-73). Ellers teller denne gruppen en 

del rundrøyser med lengde mellom 12 og 14 m. En av røysene på rnorene

ryg,o,-en (D.202) fra ca. 8 til ca. 20m i diam, o~ noen t'å avlange 

røyser ble undersøkt i 1972. 
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hesten av feltet består av ialt .192 ganslce små røyser me<; diam. 

mellom .l og l. 5 m; de aLLer :fleste lig·ger gruppert :i. rekker ~rekke 

A til H på planen) som går omtrent parallelt med strandlinjen. 

Det sier seg selv at de sl·utnin{,'ene vi kan trekl<.e på {;·runnlag av 

de lavest liggende røysenes høyde over havet mi være viktige :for vlr 

oppfatning av hele :feltets kronolo~i. ~.C.Brøgger streifer problem

et i avhandline·en om "IJronsecelten :fra r!øle nær Porsgrunn".?) Da 

Hølen hare ligger en ?~2 km • .SSb :for Bøle, er de slutninger han trek

ker også av interesse for vurderineen av gravfeltet. Urø'~f:er hevdor· 

at c el ten, som stammer f'ra bronsea:lderens 4. per., rn<l. være tapt f'ra 

båt på et t:i.clspunkt da havet anta[';elic; sto 9 a. lO m ~1øyere enn i na

tiden. Dnn lavestl.i2f?;ende røysa på Mølen mener _[J:røt:::','ger ikke kan. være 

llygget tidJ.icere e11n da havet sto 2{ å 3 111 høyere 811n nåe Hax1 regner 

da med en brenn~ngssone på omkrin~ ~ tn~ Det lå tia nær å slutte at 

dette siste nivået måtte svare til et be·tydeliG senere tidsrom, el

ler sorn J3røg,c;·er uttrykker det, "den aller siste del av bronsealderen'! 

Det er å merke at det er en del usik.kerhetsmomenter i brøe:r::ers res

onne•-nent som blQa. gi:r seg uttrykk i hans 1:estcnarH~lse av det hav

nivået som skulle svare til bronsealderens lt.pero i virkeligheten 

varierer mellom 7-!z og 10 rn. Han innrømmer ennvidere selv at det er 

et åpent s.ørsmål om de siste 2-J m av hevningen av kysten i Sør

Norce kanskje :først fant sted under den eldste del av jernalderen. 

Etter nyere undersøkelsør av strandf'oruøynint!;srorholdene kan det 

vanskelig være tvil on1 at de lavestl~ggende røysene p~ feltet m~ 

være yngre enn bronsealderen, i'ox·di de li~ger på niv~er som først 

sr dukket opp av havet e~ter denne periodens slutt. 

Visse noldepunk_ter f'or vurder:Lng·en av landhevningon i ytre Oslo

i'jorcl gir i~J.izabeth Slr.Jelsvik.s undcrso.ke.lsø av ;::> tokk.ebroen i Basmyr 
' ) 

vecl .f:rHberg· "i. :3andar nær Sandef'jord .. 0 l\:.ari I-1enningsmoetu3 pollen~~ 

analytiske u·nclersøkelse og Tvan Tho Hosenqvi.sts geologiske vurde:r·-~ 

ing :ha.r be[;·ge gitt SOm :resultat at stokk.eb:roen må GtarmnH :fra S.lutten 
li~ 

av yngre bronsealder. C dateringens grupperer seg mellom 4JO og JOO 

r.Kr., altAå overgangen mellom yngre bronsealder og keltisk jern

alder. De geolor,i ske t'orho ld p;i ste det gj or det videre sannsynlig 

at stokkebroøn ble byr;r;-et da havet sto omtrent 7.8 m høyere enn nå. 

Hvis man som H.osenqvist regner med øn hevni.ng på JO cm pr~ iirh.undr9 ~ 

skulle havet ha st~tt i dette niv~et for en 2600 Ar siden eller ca. 

6JO f' .Kr. 
14 

På bakgruiin av poJ.lenanalysen og C dateringene skulle en 

her kanskje ha ventet et noe senere tidspur~ct, henimot 400 f.Kr. 

Da Hrunlaneshalvøya ligt,er J'jernerø :fra hevningssøntret mh ~land-
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hevningen her ha foregått i et noe langsommere tempo i 3andef'jords·

trakten~ .Et grunnlag for vurdering av strandl:Lnjef'orskyvnincen på 

Nølen gir de observasjonene som Norges Geograf'iske Op.pmct.ling· har 

foretatt ved Navlunghavn siden 1927 for A beregne de årlige middei-

vannsnivUene og på den maten klarlegge l.andhevningshastigbeten. 9) 

Observas,ionene viser at det har f'unnet sted en gjennomsnittlig land

hevning på 1.8 mm pr. ar. Hvis vi. tar vårt utgangspunkt i dette 

resultatet og regner med en hevning· av 1.8 cm pr .. årtlundre, :f'år vi 

et grunnlag f'or å beregne den maksima.le alderen på den J.avestlig-g-·

ende røysa, IJ.27, I:følge .R.;J.Bennets oppmåling 1970 skulle nedre 

kant av røysa ligge 6,8 m over havflaten. Rolf Søransen understreker 

i sin kvartærgeologiske undersøkelse at røysa ikke bærer preg av 

bølgeskader og at den nåværende bronning·ssonen rek].:.er opp ti] ca .. 

2 .. 5 m over ni:tværende havniva., Da røysa ble bygget kan havet altsa 

ikke ha stått mer enn ca* 4 m l1øyere unn na. Med en J.andhevnings

hastighøt av 18 cm pr.åri1undre vi.l dette si at røysa ikke kan være 

eldre enn ca, 250 f.Kr., derimot Kan den altså godt væra yngre. 

Selvsagt knytter det sag visse usikkerhetsmomenter til at resultat 

som dette, vi vet ikke om hevning-shastighetan har vært konsta,.,t; 

t:Jønnom hele det tidsromii.let det er tale om he:r·. Det .~\..an også ha v;nrt 

variasjoner i brenningssonens utstrekning som vi ikke k,jenner til. 

Men som tilfellet gjerne er med da~eringer av denne karak.eren g~r 

usikkerheten bcgg·e vaier og det sku11.e i. hvert f'all væra grunnlag 

:for a hevda at storrøysa D.27 og de ca. 28 smårøysene i rekkene A, 

B og C neppe kan være bygget i bronsealderen, men rna skrive seg fra 

eldre jernalder. liva sa med resten av :feltet? Er det vokset ~ram 

gjennom at langt tidsrom med røyser fra eldre bronsealder på morene

ryggen og røyser fra yngre bronsoaldar og aldre jernalder fordelt 

nedover skråningen mot havet? Eller er dan vesentlige del av feltet 

blitt til gjennom en forholdsvis kort periode i yngre bronsealder 

aller eldre jernalder? 

Dat var med ute;-angspunkt i. denne problemstillingen at unde>csøk

elsan på t1ølen begynte 1972. Oø bla som nevnt Jconaøntrørt om en av 

rundrøysane på moreneryggen D,202 som lig~ar mellom 17 og 18 m,-ko

ten og den skips:formatø steinsattingen D,lOO som ligGer på 12m.

koten. 

Hundrøysa, som har en cliam. på ca. 15 m og an høyde på vel l m 

var atsl(illlg rrisert av skattegravereø Endel av steirwassene var 

kastet utover, og den hadde et svært krater hvis bunn bare lå ·} m 

over marknivået. Utgravningen viste at dan sentrale del. av røysa 

var helt omrotet. Dot fantes ikke spor etter dat primære gravanleg-
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gat, derimot kom det nær røysas vestre kant f'or dagen et sekundært 

anlegg i :form av et vel 2 m lan,'",t kammer med dekksteinene på plass. 

(Fig.4). Steinene i langveggen hadde :forskjøvet sag, så det var 

vanskel.it'=?.' å f'asts1å kistens innvendig(~ bredde helt nøyaktig. Hen 

etLør dekksteinene å dømme må den ha vært me{;'et smal, ikke mer enn 

mellom 40 og 50 crn bred. Hverken i lo:wnneret eller andre steder 

røysa ble det :funnet noe av interesse. Det var intet som tydet på 

at kisten hadde rommet en branngrav. Det :fantes hverken askelag, 

trekullbiter, :i.ldskjørnete eller sotete stein. 

i 

Røysa ligger altså vel 2 ru høyere enn strandvollene ved 15m.

koten som ifølge R. Sørensen skulle være dannet en 1100-1000 :f.Kr. 

eller i arkeologisk sprogbruk i siste del av eldre bronsealder. 

Den høyestliggende røysa på moreneryggen lig~er vel 21 m~o~ll~ 

]_-rølge Kari Henningsmoens s trandf'orsh:yvningsdiag·ram s1-:ulle hav o t ha 

trukket seg tilbake f'ra denne de.l av morenen allerede f'ør midten av 

2. årtusen, elleT f'ør eldre bronset'l.lders beg·ynnelse. Det er derfo:r 

teoretisk :fullt mulig at den røysa som ble gravet ut ble laat opp 

over en eldre bronsealders skjelettbearavelse og at det senere ble 

rt·llac;t on seJc.undærgrav i utk.anten av røysa. Om denne sekundærgraven 

har vær·t en s1cjelettgrav eller -branngrav er det umulig ~- si med 

s_l kkerhet ~ all(~ hrar1nspor ~~~~~12 være vaske-t ut i tidens løp., T mot-.. 

setning til eldre jcrnaldørs :fine helloby.g-de kamre, er denne kisten 

noks~ grovt bygget av kuppelstein og undre naturlige blokker som 

har vært f'or håndøn. Og·så som overliggerc var brukt na turligl~ blok

ker, ikke flate heller. Bredden or påfallende liten; det er frist

ende å tro at en står overfor et eksempel på de '1 innsnevrede 11 steill

kistene med brente bein som er velkjent på sørskandinavisk område 

i slutten av eldre bronsealder. Hen f'ull sikkerhet j_ dette kan v:l 

selvsagt aldri få. 

Heldigvis ga utr;ravning·en av den skipsi'o:rrnete stein.settingen 

bedrø ho1.depunkter x'or datering. Det var vel den eneste av de mange 

gravmj_nneno pa. Mø_leH som pa f'orhand ga inntrykk av u va:Jre urørt, og 

undersøkelsen viste da også at dette virkelig var tilfelle. Da 

støinsattingen ble mAlt opp, viste dat seg at den var 19.7 m lang 

med en største bredde på 4.5 m, lFig.5-6). Steinvollene var gans~e 

lave, sjelden mer enn 0.25 m høye. Den nordlige steinvollen var 

gjennomt~ående ] .• 5 m bred, mens den sørlig·e var smalere, bare omkring 

l In. 

Overflatelaget innenfor vollene besto av stein som gjennomgående 

var av kultstørrelse. Under dett•~ lå et lag med f'inere grus, omtrent 

l!'ORTSATT S. 31 
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FIG 2B. 

S, 22-JO: ~ig, 1-7 

Røysfeltat på Mølen sett fra øst. I forgrunnen 

rten svære 1angrøysa (D,129); lenger bak den 

storø rundrøysa, "Skipsrøysa" ( 11,112). På beg

ge sider av denne smårøysrekkene ~; og Ci- ®Innen

.f'or "Skipsrøysa" den lange smårøysrekken F.Nær 

dens hi tre ende, på innsidøn den skipsf'orrnede 

steinsettingen (D.lOO), utgravet 1972-7). I 

bakgrunnen øverst til høyre skimtes rundrøysa 

ved parkeringsplassen (D.l97). 

Skisse over røysfeltet på Mølen signert Zeutha1 

1845. 

Kart over røys.f'eltet på Mølen, utarbeidet 1970 

av R. G. Bannet. 

Sekundært gra.vkammer nær vestre kant av rund-

røysa D.202. 

Den skipsf'ormede steinsettingen D.lOO f'ør ut,. 

graving. 

Steinsettingen under utgraving, 

PJ.,an over den skipsformede steinsettingen D,lOO, 

utgravet 1972-73. 

Jernnagler fra den skipsformede steinsetting<>n 

D.lOO - St. 2:1. 
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som sing·el. Disse to lagene hadde tilsammen tykkelse på 10--15 cm. 

Under disse lagene lii et tynnere lag med sotet småstein og grus,til 

dels blandet med ildskjørrwt materiale \ "svartsteinslaget"). Tykk

elsen varierte mellom 5 og 10 cm. Under dette kom sd igjen vanlig 

usortert morenemGlteriaJe (sml. snitt C-D mellom pel 11 og 12 pi>. 

y>1anen). 

Steinvollene var lagt direkte på det laget med finere singel

lignende grus som ble nevnt ove11for. Det så ut som om denne grusen 

var sortert ut av morenemateria1et og spredt utover for a danne et 

jevnt under·lag for si;einsettingen. ~tter at steinvollene var bygg

et, har de sd i det indre feltet fylt på det øverste laget med stein 

av ku1tstørre1se; det mangler nemlig under stelnvo1lene. Svartstein

laget forsvinner pa utsiden av vollene. Dette ble klart ved grav

rtj.nG av prøvesjakter ut l·ra steinvollenes ytre kant i N og S ved pel 

12. 

I Nlå-kvadrant ble det runnet ) sam:U.nger av ildskjørnn t c; tein 

(li'el t T-IV, VIII) e Steinene var på mellom mannshode- og knyttneve·-

stø:rrelsn. De var sprukket i :LlPrn deler, el]_er var så skjøre at de 

kunne plukkes fra hvnrandre med hendene. Lag av askn.jord Bller biter 

av trekull var det ilckø spor øtter. Anta{,elig er b8.lmørjen mellom 

steinene vasket ut i tidens løp. At dnt har vært BJort opp b~l her, 

kan det allikevel ikke være tvil om, Overflaten av steinene hadde 

et sotaktig belegg og det fin.kornete gruset mellom steinene vj.ste 

see da det ble tørt å inneholde kullstøv. Ogs~ i SV kvadrant ble 

cJet funnet nclen samlinger av ildskjørnetstein. De var illindre, men 

av helt tilsvarende karakter (Felt V-VII). 

Det viste see at disse b~lplassene inneholdt en mer1gde Ganske 

sm~ jernspfin i vekslende lcorrsen·trasjoner. Dette lot seg meget le·tt 

påvise vell at en vanlig litun rna.enet førtes r;jennom t:H1nden og det 

fine~) E;rUSOt u .i">.Onsentrasjouene UV ,jern.spfln utenf'o;r lH)J .. pla~3senO or 

pfi planen markert ved s_k_ravering~ 

Ved re:Lt III ble det :funnnt J li.tt større jernf'ragmenter som 

tydelig kunne ses A bu tilhørt nagler. Ialt ble det registrert 70 

t~like naglef'unn; de aller f'lestø i singelgruslaget eller i "svart

steinslnget11 under steinvollene~ J)e :fleste nagle:f'unncne b1.e gjort 

i SØ kvadrant i s teinsettingens østligs tø sp:Lt1s. Sammen med naglene 

ble dnt i mange t:Llt'øller oc;aå. iakttatt samli.nger av sma jernspiin. 

Svartstøinslaget ved pel 15 var sa å sl gjennomsyret av jernspån., 

Det samrrw gjelder et område ved pol 21 og 22 og selve ba.lplassen i 

felt .LX. 
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Som nevnt var bålmørjen i regelen forsvunnet. Men ved nagle 12 
14 var bevart et lite askelag som var tilstrekkelig som prøve for C -

datering. Resultatet var av stor interesse: 1810 ! 110 år regnet ±'ra 

nåtid (1950), d,v.s, steinsettingen skulle sannsynligvis være bygd 

engang i tidsrommet JO - 250 e.Kr. eller i eldre del av romertid. 

Ingen av de funne naglene er f'ullstendig bevart, men det er i 

hvert i'all klart at det kan skjelnes mellom nagler med rombisk og med 

rundaktig plate, (J.'ig.7). I mange tilfeller er en del av stilken un

der platen bevart. Na,<;lene f'ra l>!ølen rna såvidt jeg kan se høre til 

de eldste som er :funnet i Norden, At det overhode er bevart noe av 

naglene, nå skyldes at de har fått glødeskall ved å ligge i bålet. 

Naglene ligger spredt utover uten noensomhelst orden. Forklaringen 

kan bare være at det er brent et :fartøy med ,jernnagler på stedet og 

at bålmørjen etterpå er jevnet utover. Deretter er steinvollene lagt 

opp. Selv om det ikke er funnet spor etter brente bein, må vi alli

kevel tro at brenningen av båten var ledd i en gravlee-gingsseremoni 

og at selve deh skipsi'ormete steinsettingen er en form for {Irav

minne, bygget over en branngrav. Skipsi'ormete steinsettinger kjennes 

jo som '"ravf'orm i Norden allerede i yngre bronsealder og gjennom 

hele jernalderen. 

Et problem for seg representerer rekken av smårøyser, Er det 

virkelig graver? Bn av smårøysene ved den store skipsrøysa D, 112 

ble nærmere undersøkt. Selve røysa :fylte en trakt1oormet grop i more

nens overflate, Steinene i gropen hadde en svartere overf'late enn 

morenematerialet omkring og i bunnen var endel 1'int g-rus og ild

s::cjørnet stein, men ellers intet, Det rna altså ha vært gjort opp bål 

der og alt taler i'or at disse røysene må oppi'attes som s~å branngrav

røyser. 

Bnkelte arkeologisk-topografiske notater tyder på at slike rek

ker av smårøyser ikke er et helt ukjent trekk på cravf<?lter :fra 

,jernalderen, Ved Homborsund sør for Grimstad skal det vrere smårøyser 

av lignende karakter som på Nølen. I Urda beskriver biskop Neumann 

noen "Oldtidsminc'ler ved Doknesundet i Hyfylke".lO) Det dreier seg om 

en imponerende samling gravrøyser og· steinsettinger av i'orskjellige 

larmer på gårdene Sebø og Alvestad, antagelig i'ra eldre jernalder. 

Mellom to av røysene liccer en rad av små steinsettinger som dels 

danner små dynger 1 dels er ringf'ormede. (sml. Neumanns avbildning, 

Pl, VIII). Denne gruppering av smårøyser i rekker minner om de sys

temer vi ser på Mølen, 

En mer systematisk gjennomgåelse vil i'ormodentlig bringe flere 
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eksempler for dagen. hvis det er så at slike grupperinger av smårøys

er i rekker er et trekk som særlig har tilknytning til eldre jernal

ders gravformer, ville det være grunn til å tro at en vesentlig del 

av feltet på l'lølen tilhører dette tidsrommet. Vi kan ikke se bort 

fra den muligheten at enkel.te av røysene på selve moreneryggen som 

D,202 kan skrive seg fra eldre bronsealder. Men den øverste smårøys

rekken, rekke H pa kotene 14-16, og de gravminnene som ligger på 

samme eller lavere nivåer, kunne en da, som arbeidshypmtese, tenke 

seg stammet I~ra eldre jernalder. 

Hen Nølens imponerende gravrøysi'elt ligger merkelig isolert fra 

funn og i'ortidsminner ellers i Brunlanes. Det ser ut som om dets 

oppkomst kunne sl<yldes spesielle økonomiske ·forutsetninger. Det lig-

ger da nær å tenke pil den dominerende stilling Brunlanes hadde i 

Vestfolds romertid og eldre folkevandringstid slik det først og 

fremst er klarlagt av .IJ,jørn llougen. 11 i Brunlanes er, sier han, et av 

spredningssentrene for en ny og sterk kulturbølge som gjør seg gjel

dende på norskekysten i senrornersk tid og i folkevandringstid, Bak

grunnen er det nære samkvem meci Norclsjøkystens stammer. Av de ialt 

14 f'unn av glass fra 3. til 6. arnundre sorn er gjort i Vestfold, 

stammer hovedparten .fra Brunlanes. Også andre funn understreker 

bygdas særstilling. In~en del av Vestfold ipner seg mot havet på den 

måten som Brunlanes c;jør, og ingen annen bygd kunne etter sin be

liggenhet være bedre skikket til å motta og t'ormidle nye strøminger. 

Hougen karakteriserer Brunlanes som et virkelig kultursentrum, hvor-

I~ra importvarer har spredt seg utover de andre bygdene. Hans tanke 

at vi her star overfor direkte handel med romerne eller i hvert 

fall l<jøbmenn fra romerske provinser fortjener å overveies nærmere. 

Kan det være Nordsjø-handelen i romertid og tidlig folkevand

ringstid som danner den økonomiske bakgrunn for Mølens svære grav

felt? Og er det kanskje så at selve den gamle havnen er den halv

kretsformede bukten på innsiden (nordsiden) av raspissen'? Denne 

bukten, Strandbukten, omtales som en god og bekvem havn ·ennå så sent 

som ved midten av 18. iirh. 12 ) 

Vi må håpe at kommende undersøkelser på Mølen kan kaste nytt lys 

over noen av de problemene vi har drøftet her. 

NOTER 

1). Hølen i Brunlanes. Norske :fortidsminner I. Utgitt av Norsk 

Arkeologisk Selskap, Oslo 1938, s. 3-9. 

2). Sverre Marstrander. Jylland-Lista. Viking 1950, s. 78. 
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3). Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, 2. 

Udg. 2 Deel. Chria. 1840, s, 347, 

4). Norske Fornlevninger. Chria. 1862-66, s. 204. 

5). Ab, 1905, s, 428. 

6), Vestfolds oldtidsminner, Bearb, av ~igurd Grieg. Oslo 1943, s, 

583. 

7). Oldtiden VII, Kria. 1916-lH, s, 37-63. 

H). Elizabeth Skjelsvik, Ivan Th. Rosenqvist, Kari Egede Larsen \nå 

Henninesmoen) og Reidar S. Si{,'1110nd, En stokke bro i I3åsmyr på 

!"re berg i Sandar, Vestfold. Viking 195"/-5H, s, 103-40, 

9). Norges Geograf'iske Oppmaling. Presisjonsnivellement i Sør-Norge 

1916-1953. Geografiske arbeider. Hefte 5. Oslo 1956, s. 88. 

lO). Urda II, Bergen ll::i42, s, 193-212. Pl, VIII. 

11), Bjørn Hougen, Brunlanes. Grav og gravplass. ]'ra haue; og museum. 

Kria, 1924, s. 45-49, 

Bjørn Hougen. Trekk av østnorsK romertid. Univ. Oldsaka. Skr. II 

1928, s. 95 f., s. 126. 

12). Jf'r. Larens Berg. Brunlanes. Kria. 1911, s. 11. 
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NILS PETTER THUESEN 

J tidens lv.q. llar deL U1itt skrevet mani-.~·e f'remstjl]i.ngør 0111 den 

norron.::~ bosetning pa Vestcx·ho.vsøyene i vik.inf', tiden. l'.Jt-)rl døt har 

vært en tendens ti_l repetisjon i f':remstil1inGene som of'tø ikl<e l1ar 

tatt til.~orlig l1Cl1syrt ti: do nyest.e l'ors](ni.n~sresultater. Døtte 

g:jclder ikke f3[)E-).7:>1alaVllattdlill(:,er, u1en ho.isL mer populære oversikts

verker~ liens_ikten nu~d denne oversikten er ~l.. t_~jøre nyvunne ret";ulta 

t,(:-)J' ;ncr alrnent, kjent~ Da l.JJ_Lr det særtic, interessnnt 8 ko!1111le med cb 

veJl-;jente problømstillin1·,or: llva vet vj t'ra litterære kiJder,steds

navn og arkeolog·i OiH den e_ldsLe bosotnin5en p{i Færøyene?Hvor lanc;t 

Lilllake synes den ~ ~~ i tid, <lg hvordan ha.r de fø1·ste generasjon-

er levd her ute? 

.:~--!- _!::..~~~--~ ~:?::.! ,2_J~_t} -~~.:!:.:...:__ ~-0 l'.:~ e.~~~-- --t)-i~_!'..?.:..("~-~-~~ 
__.\v skrirtlige kilder pa norrønt wcll ør J1ovedverket orn øyenes 

eldst~:; historie ~)~:F.i'2Y .... L~!:i.,;~----~~~~~~:C+~-, llvis eldste tn\ndskri±'t staiwnor ~fra 

c<Ll200.l;en Corteller at Grin1r den llalte (l<elt1sk.: kamban) "bygdj 

fyrstr t'æreyja.r 11 • Deu f'ortel1c~r o~~·så Olll Aud den dju.ptenkte 1 dotter 

til Ketill i'laLnev i llcl1ridene, som ble enke etter koug Olav Hvite 

i Dublin. Ila sønnen TorsteLm raude var falt i .Skottland B75, dro 

Aud .fra. de britiBke øyer. Hun skulle til Island, og på ve:ien nord 

stoppet lwn pfi Orknøyene. Her gii'tet hun bort datterdatteren Olof, 

og l'ra denne l'orldndel5eb spranG æLten Gaut.skjee_~·ging-ene fram dE:~t 

<~r f'orøvri.c on1 denne slekten ~:;ae;aen handler~ 

Vi vet altsd at det var menn på ~·ær·øyene i. siste fjerdepart av 

800-taLLet. Da Nadclodd, med tilnavnet "t'æreysk.i" oppdaget Island, 

skal det ha skjedd ca~ ~50, itlen denne dateringen er usikker~Vi. vet 

også at Grfmrs sonnosørin, Torolfr smjør, ledsaget Hraf11a rl6ki ])å 



dennes koloniseringsferd til Island. Det skjedde ca. 870. 

Lenger tilbake enn siste fJerdepart av 800-tallet kommer vi ikke 

bar·e 1ned hjelp av Færey~nga saga og andre norrøne s!crifter~ F'æreyin

ga sae,-a forteller bare om dø mest betydelige av nybyggerne, om stor

folk som kom sydfra. Men det er også på det rene aL mange KOm direk

te fra Norge, fra Agder-området og Vestlandet. 

2 ._ De li tter<ll.!:~ kilde!:<:_:i_kkB__::::E:2_!Tø_'2g,_<sh;;E:_irt~,_E: 

Omkring 825 skrev dcHl irske munk Diceui.f verket "De mensura orb

is terrae". Her beskriver han noen til da upftaktede øyor nord for 

Br1 tannia, som forskerne i dag er enige mil være 1i'ærøyene ~ Han skriv

or bl.a. at de kan nås ettor to døgns seilas mot nord. "Og eremittor 

som har seilt fra vårt Scotia ld.e.lrland) har løvd på dem (Færøyene) 

i omkrin.g· hundre ar. Ubel>odd som de har vært siden verdens skape leE 

har disso øyer på t:~'runn av invasjoner .Cra norrøne _folk blitt .forlatt 

av eremittene og overlatt til sauer· og et stort a11talJ arter sjøfugl~ 

Hvis vi tar Diceuils ord bokstavelig, skal irske enoboøre ha vært de 

:første pa Ji'ærøyene, og de skal ha tn•dd dit ut ca. 725. F'ra andre stø

der vet vi at vikinger· støtte på slike lllenn, bl.a$ på Orknøyene, og 

de kalte dem ~~· Hen utover Diceuils skrift ør det ikke nevnt noe 

sted at vikingenø fant papar også på Færøyeno. 

Spørsmålet blir da: Har vi andre opplysninga~, fra Færøyene sel~ 

som kan bekrefte/avkrefte Diceuils ord om papar som de første beboe

re av ll'ærøyeue? 

1.L .. _9-~-~'!~~~k~_2}:_9_~~~-~~~ln :~-<l.~ .. _:i_L~_ke ·~-~-!L~2.?~ 
Av 2.._~!1:.<1-YE. masosi<n·t med irske eneboere ( papar) f"inner vi to på 

øyene Stora og Litla Uimon: Pavax·økur og Paparshals6r8 Dessuten hax· 

vi navnet Uaglholmur~ Men navnene kan være y11gre enn vikingtiden~ 

.ti:E!<,_eolog·tsk_~_funn. In te re ssan te og lenge dis ku tertn har de b<Orøm-

to steinene fra Skuvoys kirkegård vært. Det siktes her til dem som 

er forsynt med hjul-oller solkors og andre kors av keltisk type, lik 

dem som er funnet i stort antall især i Irland oc; Isle oi' JV!an. ller-

med er det ikke bevist at steinene er reist av irBke papar, de kan 

~or den saks skyld være fra norrøne kristne pa 1000-tallet. Hvalba 

Hovi, Mykines og Akrabergi er navn som etter en tvilsom tradisjon 

skal l1a vært r~ isex·es og irers dyrk~ngsstedero De nevnte stedene vi

der pafallende likhøtstrekk: de i'ins aLle på vanskelig tile;jengelj<ge 

høydedrag mot syd og sydvest (solrike steder). Her ligger engstriper 

atskilt av lange, parallelle jordryggor. Hare en av dem, i Mykinøs, 

er blitt arkeologisk undersøkt, og de ser ut som steingjerder ganske 

lik dem som ør funnet i stort antall pa knltisk gTunn. ~Ieh ig,jen or 

det slik at de kan være minner etter andre enn irske eneboere, 
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Konklusjonen rna bli at vi i dag ikke har sikre holdepunkter ut 

fra litterære kilder, stedsnavn og arkeologi når det gjelder påstan

den om at irske eneboere bodde pa Færøyene før norrøne folk kom dit. 

På den annen side skal det nevnes at dersom man virkelig finner noe 

etter irske eneboere, kan materialet bli vanskelig a skille fra det 

som kristne norrøne selv hadde, især dem som kom sydfra. 

4. Stedsna_yn og arkeologi: den norrøne bosetningen 

Det er påfallende at alle de steder som Færeyinga saga refererer 

til ligger vanskelig tilgjengelig fra sjøen. Behovet for et fors~ar 

mot angripere fra sjøert gir neppe forklaringen pA dette forhold.Helt 

sikkert er det at folk også har bodd på stranden, men en vanskelig

het er at siden vikingtiden har store deler av denne stranden blitt 

vasket ut i havet, dessuten har erosjon virket sterkt med i det blå

sende og regnfulle klima som særpreger Færøyene. l<'iske har vært et 

næringsgrunnlag, men fra havet kom også tang og drivved. Hvert Ar 

kommer grindhval i masser til Færøyene, da skjer det berømte "grind~ 

drap". At denne fangsten ble drevet også i vjkingtid er sikkert. 

Men andre faktorer har spilt en rolle for valget av mer vanske

lig tilgjengelige bosteder. Jeg tenker da på de bratte fuglefjell og 

innsamlingen av dun og egg, og jeg tenker på sauer, geiter og andre 

krøtter som har gresset innover på øyene. J~rdbruket har neppe spilt 

noen stor rolle, og mangelen på tre til brensel ble i godt monn kom

pensert for ved skjæring av torv-brikker. 

Det er påt'allende at en vikingtids navneklasse som -sat-navnene 

ikke .forekommør på Færøyene, "set" betyr vel i videste forstand "et 

bosted". Lenge mente man at det ikke fantes setra på Pærøyene under 

vikingtiden som hadde etterlatt seg spor i navnematerialet. Profes

sor Chr. Hatras endret denne oppfatningen. Det er sannsynlig at se

terdriften ikke ble kopiert fra skandinavisk grunn, men fra keltisk 

område. Det norrøne ordet Ærg!_ (lånt fra irsk og gælisk, kfr. irsk 

"airghe" og keltisk "airgh") forekommer bare i det nordvestlige av 

England og på øyene i Atlanterhavet unntatt Island, Siden setringen 

utviklet seg i Norge før kontakter ble opprettet med den keltiske 

verden er det mulig at seter-og ærgi-funksjonene var noe forskjell

ige, selv om ~lairgh" i skotsk gælisk betyr en "eng med hytter, hvor 

menneskene som passer kyrne lever om sommeren". 

Særlig ett fornold støtter oppfatningen om at det var en seter

drift på Færøyene tidlig i vikingtiden, og det er at alle steder 

med navneleddet -ærgi ligger langt fra der de eldste gårdene har 

ligget (og ennå ligger)·, noen av dem høyt oppe i fjellet. 

For å prøve -ærgi-teorien må man gå i gang med arkeologiske un-
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dersøkelser på de aktuelle stedene, Til nå har bare ett slikt 

blitt undersokt, Ergidalur i Sudroys innland, ca. 200 m.o.h. 
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:>tad 

Stedet 

har l!ørt til vik:Lni~·tidsgi1rden ::o_t _ _!Lo_G~ (Lov ,Ho.f:f j. Her ble avdekt en 

5,5 X J,') rn stor steintuft med et i.ldst,ed bygd av !'late heLler over 

jordnivå. I jordgulvet ble cle t runnet leirl<arsskår som rj.ksantikvar--

en på lt'ærøyene, dr.;:)verr.L }Jaitl~ mener viser til at buset var j bruk 

j_ VikiU{.!;tiden; 11 ln thiS 1'ire~-plaC0 and i.n tlJe f'lOOr'~ SlierdS Q_(' large 

bowl-shaped pottery vessels ;vere l'ound, wi;ich point to the llouse ha

vin/.; heen used in the Viking Ag·o 11 &\ T!l<~ ~orse-?. :3ett.lement of' the :V'aroe 

lslands, ''Pledicva1 "\rcjlaeolo(;y 11 , Vo.l.. XIV, 1970, p .. 7l)~ 

Fil karte:t oo38 :::;er vi at en deJ -ært,i-steder faller i Htt med en 

de] gardsnavn som er nevnt i 1'·;-:~;:reyinl:;·a sa;5·a. !)et er godt mulig at 

og·sa de andre --ær{ i-steder~ som enna ikk0 er arkeologisk undersøkt, 

kan g·i turter fra vil'>ingtiden, o;_:-;· kanskje med et. noe ;:;,ikrerø daLer

ingsmateriale enn leirtcar-::sK[trenø fra Ergidalur~ 

Arkco.Loc;i."'l<e l'unn har me<.l tiden gitt oss et 111er detaljert bilde 

av hvor og hvordan norrøne 1nenneslu::r bodde pa l"<r:røyene i vikingtid, 

enn deL sa,.~a oc; stedsnavn alenø Ld.r kunnet ~.~i. Uet a.rkeologiske mat

eriale f'ordeler sec; pa graver, !n1stu1'ter Ot_~· 1øs.funn~ IJ(~n siste i'unn

lclassen tillate:c ikke plassen a kollldle inn pi~l her~ N<:":Hl før vi ser pa 

en d"'-~1 interøssante runn vil Jet~· at man bar i tankene den kraf'tige 

ersojonen på l·'a~røyeno og de dEi:t'ligo ·oevarini.:.,·si'orhold J.'or arkeologi~k 

materiale, dessuten ut deler nv strandlinjen er l'orsvunnet i havet. 

Uette vanskeliggjør jo en tota.Lvurdering av undersøkelsene. 

Q_J:'~vhauge:r: beskrives i J•'æreyinga saga. Ilen forteller at en rekke 

1Iøvdin~er· og storn1enn ~le gravlagt etter hedensk skikk, lagt i haug: 

heygdir. På F'i.f'røyene f'ins det visseli,"-S haug·er tn(:.)d navn som viser til 

døn rolle cle har spilL j rolkerantasien: Hisagravir, Gu1lheye;jal',Alvc 

heygjar, Kumlar osv. l~nytte t; til dem er sa1.;n ow slcattor, troll og a:L 

verQ Nen hver ganG disse haugene er blitt undersøkt på :faGJnessig m<'l-h 

te, har de vist seg' å være naturda.nn,~lser. 

Hit ti J kan ba re to slike haue-er sannsynlig-vis ha v&~rt c~·raver" ~n 

av cle1n er rra Hov. Sagaen nevner en mann, Havgrimr at Ho.f:i ~ som sier 

at han var 11 bl6tmadr mikill" (en stor g·udeærer) ø En haug som kanskje 

bar llans n~1vn og lege1ne lå pa den høyeste del av det jordet SOlll hør

te til llavgrims gård: Havgrimsgrøv, I 18)5 grov en gårdbruker i hau

gen~ Il'ølge ham hadde haugen de utvendi~·ø malene 7.5 X 2 .. 5 m,med en 

kantkjede av stein. I haucen l'ant han små stykker av jern og en del 

av et krani.um. Dette i'aktum, og det at en de.L av haugen enna 

takt, gjør det sannsynlic at dette kan være graven til en vikingtids 

stormann.- Den andre antatte grav11augen het 0ttisheyr;dur og lå i. 

Giljanes i. V4gar. I 1900 ble den flatet ut, og en del bein og nesten 
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oppløste saker ble funnet i den. Disse gjenstandene er nå bor··te,men 

haugen var t:rolig 1~ra vikingtiden. 

Gravgods er sjeldent fra Færøyene. Hvorfor or det slik? A.. w. 
Hrøggex· mente at innflytterne t1ovedsakelig var fra Agder og llogala~ 

og at de bragte r·d .. ne begravel:3estradis.joner med søg· .. En annon mulig~ø 

het er jo at folk stort sett kom fra et kristent miljø i de keltis

i(e områder$ t'ordi de var kristr1e, gravla de sine døde på kirkegårdru· 

og u·ten gravgodsj slik kristen s]{j_kk forlan~·te. Men vi bar uteJl tvil 

hedertske graver· også ]J~ Fær·øyene ved siden av de nevn-te, noe tvil 

somme g·ravhaugc_nle, og at difJse c;raveue er etterkommere av nordmenJ"l, 

eller fra den første norske generasjot1en her· ute, f'ør disse b.le ab

soJ~bert av læren o1n l1vlte-Krist og ble gravlagt p~ kristent vis~ 

Vi må anta at Je±fleste mennesker ble gravlagt p~ flat mark ut

en synli~ rnar1cering~ Man skal ha ikke så lite hell for å fir1ne ~li.

ke graver, sølv orn det k.aJ.l værH mange av dem .. Men 25 .. mai 19.56 var 

on slik_ mø:r'kedag;: ved en ti1f"eldighet blø noen bein _funnet i en 

skrår1in{~ ved landsbyer1 Tjørr1uvik, SOIJt er den nordJ.igste bebyggeJ_sen 

på Streymoy. Unde:r~.:HJk(·:!lser viste at tolv mennesl((~r var begravet 

sanden hor. I tid"'"'' løp bar gravene blJtt dokt med ytterlige ,jord

masser og stein på grunn av erosjonon i f~jelløt ovemror. 

Tjørr1uvik-graveno l~ ca~ } m under jordoverflaten og ved er1 ga~ 

mel sti som allLid har ført til TjørnuvJk. Det var ikke spor etter 

trekJster eller annet ma~eriale av tre, unntatt sm~ stykker av kull 

som l~ strødd utover i sanden. l ett tilfelle kunne man se at den 

døde var svøpt i ullklær. Bevaringsforholdene i sand er ofte d4rli 

ge, men det er klart, til tross for kull bi te ne, at det dreier seg om 

ubrente begravelser. I en av gravene ble det funnet en nal av bron-

se med utsmykket nåleuode. Dcn1 er av en keltisk type fJorn 

funnet fra Skottland og vikingtidsbygdene ~ vest~ Der1 er 

bare 

fra 

er 

900-

årer1e@ ElJ.ers består det iden·tiriserbare gra~godset av en kn~v, en 

spenne og en båtnagle. Her l1ar· vi for oss hedenske graver~ 

Hust':'f:!~:!> I dag mener man at de færøyske ~:;årdsanlegg fra vik-

Jngtiden har ligget omtrent overalt hvor det har gått an å bo - ved 

stranden 9 under 11åværende landsbyer og annen bebygeelse,og nedeiiEor 

og ovenfor nåtidig bebyggelse, gjerne også langt inne p~ øyene. A.v 

strandbebyggelse var inntil 1970 tre tufter undersøkt, 

te var husene fra Kv:(vik på Streymoy. lJe to bygningene 

ca. 22 X 5.75 111 i utvendig mål og rektangulære med 

den viktigs-

var be(~gø 

svakt buede 

stein~egger 9 men veggene var mer· I'e·tte sett fra innsiden(plan s~ l!-0 

Veggene var ca. 150 cm tykke og bevart til en høyde av 50-150 cm. 

På planen s. 40 SEH' vi beboelseshuset med ildsted. Huset tjJ. venst-

re har vært fjøs, som med tiden har vært bygget på. Husene har 
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Den lille utskårne trehesten fra Kvivik 

ligget tett ved vanrucanten, og havet har vasket bort de sydligste 

delene av bygningene. Alle slike færøyske hus fra vikingtiden har 

ligget tett ved vann (havet,elver), og orientert nord-syd,slik at 

man har vært mest mulig skjermet for vinden. Veggene er satt sam

men av et indre og et ytre lag av stein og torv, mellomrommet ble 

fylt med jord og småstein, alt i alt en god isolasjon, Ved siden 

av tuftene fra Kvivik er flere funnet, f',eks. i Seyragur og Fugla-

fjørdur, men her konsentrerer vi oss om Kvivik-tuf'tene. Inne i 

beboelseshuset ble det funnet rester av benker som var laget dels 

av stein, dels av jord. Benkene har tjent både som sove-og sitte

plasser, Midt på gulvet var ildstedet, bygd av steinheller og med 

stekestedet på midten. Langilden var gjerne temmelig rektangulær 

av form, men i Kvivik-huset av noe mer uregelmessig form enn van

lig var. Gulvet var delvis brolagt med stein og overalt dekt med 

et lag av aske, sot, leire og sand, Innvendig har det vært to rek

ker av stolper til å holde ~aket oppe. Arkeologene var heldige og 

fant rester av never, strå og torv fra det sammenraste taket, 

Hvordan har livet vært her inne i steinhuset? Mye av svaret er 

implisitt i det som ovenfor er anført. Av dagligdagse ting er fun

net tranlamper av stein, men de er så få at langilden vel har sør

get for det meste av lyset man behøvde til innendørs sysler, Her 

har man kokt og stekt ll!aten, spunnet med snellehjul av klebersten, 

bly eller pimpstein (enda denne steinen var sa lett!) og ved vev

en hadde man tyngder av basalt og kleberstein. Pimpstein og bas

alt er f'ra F'ærøyene, mens klebersteinen temmelig sikkert er inn

ført f'ra Norge, kanskje også fra Shetland, Ferdige kar ble innført 

- det typiske vikingtidskaret av kleberstein har hatt konveks bas

is og innsvunget hals, gjerne med et strekmønster like under kant

en. Kokekar ble laget etter disse formene. 

Vi har også godt rede på hva Kvivik-menneskene spiste, for i 
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huset er det f'unnet bein etter sel, gris, sau~ ku, skarv, grind

hval, måke og torsk. Det er også funnet bein av hest, men dermed 

er det ikke påstått at også disse dyrene ble spist. Barna lekte 

med tremodeller av hester og båter, kanskje mens fedrene var bor-

te på den andre siden av havet for å bytte til seg korn, glass, 

nøtter og kleberstein med dun og fjær. På Sandøy er det funnet en 

stor myntskatt som er et minne ~>tter de forbindelsene l<'ærøyene 

har hatt med utenverdenen. 98 mynter ble f~nnet, mynter slått pA 

så ulike steder som Hecleby, Norge, Tyskland, Ungarn, England og 

Irland. De eldste er f'ra midten av 900-tallet og de yngste er :fra 

omkring 1070. Det er altså tydelig at Sandoy-myntane ble gjemt 

bort etterat vikingtiden hadde ebbet ut. 

llvor mange dyr hadde Kvivik-bondene? Noe nøyaktig tall v~l vi 

neppe :få. Den eneste :fjøsbygningen vi kjenner fra Færøyenes vik

ingtid er nettopp den fra Kvivik. Her var rom til 8-12 kuer som 

bar stått i 1,6 m dype båser bygd av stein. ~lk,jeJ.ettrnaterialet 

forteller at disse dyrene har vært mindre enn de er i dag. Selv 

om det var plass til opptil 12 kuer, er det ikke sikkert at man 

hadde så mange dyr til ett og samme tidspunk.t, men an-Lallet synes 

å angl en øvre grense. 

Kvlvik var etter forholdene en fin gård, Høyt oppe i landet 

og med god avstand til havet fant man i Seyrvdgur et steinhus av 

samme type som Kvivik~.tuftene, men det ligger i kupert terreng, 

og her har gulvet vært en ukomfortabel og skrånende grunn. 

Samlet har vi her forsøkt A svare på spørsmalene vi stilte i 

begynnelsen. Vi har fått et inntrykk, spesielt når det gjelder 

bosetning og erverv har utgravninger gitt oss ny viten. Men noen 

absolutte svar kan ennå ikke gis. Det lige:;er store vanskeligheter 

l b tolke skrirtlige kilder, stedsnavn og arkeologiske funn. Når 

det gjelder arkeologiske utcravninger er det klart at mye ennå er 

ugjort på Færøyene. 

Li tter~tur 
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NYTT OM ELDRE FUNN: 

JAN H. LARSEN 

YarmannBhaugen ved Jarlsberg bovedg:ård utenfor Tønsberg e:c be .. 

skrevet so111 et av landets staseligste fortidst!Iinnero Snorre Stur

lason ~orteJ.ler· J lleimskringla at her ligger Bjørn Fannann,sønrt av 

Harald Hårfagre, begravet. 

Det l.'ortelles at Bjørn rådde f'or Vest:t'olcl. Han satt f'or det 

meste 1 Tønsbere og dit kom det mange handelsskip fra hele landet 

og· :fra Darunr:trk O{!; Saksland9 Kong Bjørn hadde mange ~kip ute i 

fart, og på den måten skaffet han seg mange kostbare s~ker. I 927 

skal så broren, Eirik Blodøks, ha kommet og forlangt den skatt 

som Bjørn selv pleide A føre til faren. Det kom til strid,og Bjørn 

og n1ange med l1am falt~ 

li'arma.nnshaugen har e:n bel:i.c;genhet som minner mye om Osebr;·rg

haugen og Gokstadhaugen. Nicolaysen påpekte i 1900 at her burdo 

df-~t være gode mulig;heter for å finne øt nytt vikingskip~ t-1ed dette 

for øye roreJtok da A.W.Brøgc<n· med h;jelp av Sigurd Grieg og Paul 

Johannessen i 1917-18 an utgravning av de sentrale delene av haug-

øn .. 

Ved oppmAling før undersøkelsen i 1917 var haugen litt over 2 

m høy og ca. :JO m i diameter. Hau{;'en var ticllicere noe skadet,bl. 

a. som forsøksfelt for poteter, og noe masse var fjernet ved en 

restaurering rundt .181.0. Sannsynligvis hadde haugen vært ca.:J5 m 

i diameter. 

For å bevare trærrte Jlå hattgen ble et område på 5 x 5,5 rn tind 

er·søkt i utidten av den 1 senere utv~det til 7 X 5,5 rn. Det viste 

se&~· itHidlørtid at man ikke nådde bunnen før på 4 m. Vekten <lV hau

gen hadde _presset unna leirgrunnen~ og do-n hadde sunket slj_k .som 

Osøberr;-·ha.ugen hadde 1;jort. 1-Iaug·on var bygget av grus og leirmas

ser om hverandre. ProLiløn viste at det ikke hadde vært foretatt; 

l'!.·ravrøving· her sl_ik som i Oseberg-, Gokstadc- or; Horrehaugene ~ Det 

ønestø man fant var en ødelagt spade av sanune type som ble ·.funnet 

under u t:gravning·en av Oseberg-baugen. 
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Undersøkelsen i 1917 var ment som en prøvegravning for even

tuelt a påvise et vikingskip. Selv uten skip mente Brøge-ør at en 

sjakt på 5 m burde ha avdekket en eventuell sentralgrav. 

Gravningen fortsatte i 1918 med en sjakt. Like ved f~nnsted

et for spaden fra året før fremkom det en båre av tre. Rett øst 

for denne sto det en li ten t:L.lhugget hel. lø pa skjave, inntil den 

en noe større stein og herfra lA øn liten bautaliknende støin i 

retning øst-vestø 

SeJ_v 0111 haugen ikke var totalgravd 9 re{~nøt ikke Brøc;cer med 

at det var noe mer A finne. De sentrale deler var utgravd,og det 

lille anlegget av stein taJ.te for seg, Konserveringsforholdene 

var enestående ou en forlclaring ~o1n by~cer på at sl~jelottrester 

skulle være oppløst, kan trygL avvj_sos. 

Som andre eksempler pfi tomL:Ie .r~;rnv~r nevner Brøg·ger Salhushan

gen på Karmøy og dt-:n1 søndre ,JeJlinghaug .. l:følge bnn er .Fnrmanns-~ 

ltaugen en keJ~otaf ~or et 1nedlexn av Yn~l~nseætten; 

bare et 1ninne 01n den avdøde, men også l1jemstcd ror 

den er .ikke 

sjelen~ Her 

skal nevnes at en rekke treiJårer av satJlnle type er runnet i. Jell

inghaugeno, og ch-J cc~r her .sarmnen llH~d b1~a~ ~;;lndedelor tolket som 

redskaper t:.lom er lJ:cul{. L til transport av haugrnassen ~ 

l3røgr,'er har gjennomgått kildene om 1< on c; Bjørn. De L skulle ik

ko være noen grunn til t1 betvile at han er en ld.storisk. porson~ 

Det bildet Snorre gir av Tøns0erg i rortellii1Gen. er Tønsberg 

;,]ik Snorre opplevde døt under sitt besøk j_ l218J9,lwvdnr l1røgg··· 

er. Han vil se bort f'ra at det overhocløt var noøn kjupstad der 

så tidlig som på 900 tallet. Hau viste ber til ol<.sit>tensen av 

I Agrip l<alles B;jørn Ill<·Jcl t.i .tnavrwt Kaup-

manne Brøgge1· hevdet på gr11nnlag av dette at Snorr(1 har sett Far

tuqnnshaugøn under si L t besøk ot_.; har brukt dE:-Hlll.f-J i ELin f'o-r· tc:3:~Lling; .. 

lage 

en snnnsynJ_ig beretniug om kon(?.' Hjorn. Brøl!;t::Rr tønkte t;eg· at mo

numentet var ro:ist en gang i lO .. årlLundrc og t.Llec_~'IH?t ~1t medlem av 

1--tårragreætt.cn~ Han f'ant døt urimelig at hauc;øn er tilcu_;net f1jk,rn 

or_; festet seg ved navnet Far.manna F'arrnanns·~eri'd er arv etter-

meun ~om dør ut.e. Da vil Farmannshaugen bety gravhaug·en til den 

mann som er clød utenlands. Det te skulle passe bra med elet '-'Yill-· 

bnlske anlegget J. bunnen av graven. 

Lektor Roar Tank bar hevdet at begrepene kaupmadr og i.'armaiJr 

har vært likevHrdige og at Drogcers innvending har liten røle-

VE'!.ns, Under sine studi.Ql"' har 't'ank kommet ovc:r et utrykt manu.~ 

skript i den Kall'ske samling i Store Kongelige Bibliotek i Køb-
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enhavn av Jessen-Schardebøll om kong Frederik den femtes 

Norg·e i 1749. Iler fortelles det om Jarlsberg: "ved denne 

-
reise i 

Gaard ere 

de bekiendte Farmands Høje, hvor dens af Snorre Sturlesøn omskrev-

ne Ole Farmar1d ligger begraven. }'orrige Gre Wedel lot disse lløje 

operave, men fant ir1tet uden Leer-Urner· og eet forrustet sverd~'' 

Den Forrige grev IV<)del som det siktes til, døde i 1TJ8. Tank 

forklarer navnet Ole og rlertallet "Højer" med at Jassen har mis

forstått sin kilde. Beretningen skulle vise at man her har en 

ratLi.g branngrav, mente Tank. F~n slik fattig grav er runnet på l'!øl

lebakken i Tønsberg, der Harald !fc"ir.t'at·.-res sønner Olav O[!; Si.grød 

skal ligge begravet. imidlertid er ~rundigheten av undersøkelsen 

som er foretatt her senere sterkt betvilt. 

Tank tenkte seg at sjakten i 17JO-årene og sjakten i 1918 har 

falt sam1nen ved sentrum av haug;en og at man ikke bar g·reid å pa
vise dette i prot'i.len. Spaden skulle således også like gjerne kun-

ne starrtrna fr·a gravrøvinge11 i 1730-årene. Han vil derfor ikke 

bort ,·ra at haug-en har va,rt tilegnet B,jørn Haraldsson. 

Oscar Albert ,folwsen har påpekt at det i l:gils saga uttrykke

li~ står at det var kjøpstad i Tønsberg allerede under Harald llår

~agre, Alexander Bugge har villet sette kjøpstadens tilblivelse til 

Bjørn Iiara1dssons tid. 



Didrik Arup Seip lwr gjennomgått Tønsberg-tradisjonen hos Snor-

ro og fremholdt at i innlednine·en til clen Olavssaga som Snorre 

skrev for sitt opphold i Tunsberg, virker tradisjonen om Tønsberg 

som kjøpstad i lO.Arhundre fast. 

Han vil her minne om at Sl.;.:.irin&ssalkaulJangøn ikke synes å ha 

vært i bruk etter ca, 900. Overflyttingen av markedsplassen til 

Tønsberg pb ko11geJ.ig forordnJ.ng vi.rker ikke urimeliG, men under b~ 

utgravninge.ne i Tønsberg har 1nan ikke kunnøt påvise kul turlar; soul 

kan være eldre enn fra ca. 1100. Bare fortsatte undersøkelser kan 

bevise sagatradisjonen. 

Seip har påpekt av det bildet som :::in()rre .gir av Tøn.sber{~' i 

lleiH•skringla, :nil VH,re det Tc-ns berg han opplevde i 1218-19. Han har 

også beu1erket a·t ~norre kaller 8jorn for kjøpmartn i innlednin~en 

til Olav:.:_lsac;aen, men ski.Cter over til Farmann i H~~imskrincl0 etter 

om at 

Snorre har sett Farmannshauf;øn Oi~.- bruk.t denne ror å sannsynli.gr..;-.jø

rø sin beretninr; om Bjørn .. 

Når det gjelder det omtalte runnet fra 1700-tallet, skulle det 

bestå av et sverd og noen leirkar. Ut fra det lokale miljø 

mannshaugen bef'illner seg' i skulle det ikk,o være noen grunn 

.F'ar-

til 

betvile en datering til vikinetid. Le~rkar i vikingtidsgraver er 

høyst sjeldent, men det f'orekommer på handelsplasser, r.eks. 

pang. 

Ka u--

Det burde i;nidlertid ikke være noen grunn til å betv~le Brøgg-

ers ord om at den sentrale del av llau~en var urørt. Funnene kan s~ 

ledes være fra en sekundærcrav anlact ~ b.augens topp el.ler 

Beretningen synes lite sikker og inneholder flere misforståelser, 

f.eks. flertallet "rløjer". Funnet k.an være kommet fra en annen haug, 

f.eks, fra gravfeltet i "Lille Gullkronen" som ligger nær ved,Døtte 

feltet synes å være anlagt i folkevandringstid og fortsetter iru1 i 

viLingtid.@ 

Det skulle j_J.cke va~re noen grunn til å trekke hovedpunktene i. 

Brøggers resonnement i tvil. Snorre har brukt haugen for A sann-

synliGgjøre sin beretning, eller han har misforstått tradisjonen. 

Heller ikke skulle det være noen grunn til å betvile at Farmanns-

haugen kan vrore en kenotaf og at den sannsynligvis ikke 

over Bjørn Haraldsson. 

er reist 
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