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L.D.KLUWER
LORENTZ DIDERICH KLUWER (1790-1825) var ved siden av Gerhard Schønning vår betydeligste registrant i tiden før de arkeologiske museer ble opprettet. I pakt
med familietradisjonen valgte han å bli offiser, men døde bare 35 år gammel.
Han hadde da avansert til major.
Allerede som kadett kom KlUwer i kontakt med privatsamleren C.H.J, Sommers, og
som følge av dette ble han etter eget utsagn "ansporet til at erhverve
sig
kyndighed i Norges historie og dets oldsager." Han ble engasjert til å utarbeide militære karter for Trøndelag og Møre og kombinerte dette arbeidet med avtegning og kartlegging av faste fortidsminner. Resultatene av registreringsvirksomheten ble innlevert til Videnskabeselskabet i Trondheim.
Med økonomisk støtte fra Videnskabeselskabet kunne KlUwer vie sitt antikvariske arbeid mer tid, og på grunnlag av registreringer i årene 1815-17 utgav han
publikasjonen "Norske Mindesmerker, aftegnede paa en Reise igjennom en Deel af
det Nordenfjeldske". Senere foretok han også registreringsreiser på Østlandet.
Av KlUwers øvrige virksomhet kan nevnes at han skrev ned et par kjempeviser og
annet folkeminnemateriale og selv forfattet flere nasjonalromantiske dikt. Han
var medlem av det svenske litte~e selskap G~tiska F~rbundet og stod i nær
kontakt med arkeologisk interesserte medlemmer av dette.
Klttwers nadtegnelser omfatter materiale fra både forhistorisk tid og middelalder, og vi har takket ~e hans virksomhet kjennskap til en rekke fortidsminner som senere har gått tapt.
STEINAR SØRENSEN
FORSIDEroT01 Leirkar fra branngrav 1, utgravd på Opstad i Tune, Østfold 1975.

Karet er datert til J-400 år f.Kr.

Foto• Ø.H. Sørensen.

BRANNGRAVER FRA
BRONSEALDER
OG KELTERTID
NOEN RESULTATER FRA EN U'ffiRAVNIN3 PÅ OPSTAD I TUNE, ØSTFULD

Trond Løken
Selv i sentrale områder av Øst-Norge, som Østfold, hvor det har vææt stor arkologisk aktivitet gjennom mer enn 100 år, viser det seg at nye undersøkelser
på gravfeltene kan gi resultater som utvider og endrer vår
oppfatning av
kulturforholdene i forhistorisk tid,
Det skal her fortelles om de resultater vi fikk ved utgravningen av en gravhaug på Opstad, Tune i Østfold, i 1975· Utgravningen var forårsaket av veiutvidelse. I alt ble 14 hauger og en frittstående bautastein undersøkt
i
1974-75·
Opstadfeltet har vææt kjent i mer enn et hundre og femti år, fra 1823
da
KlUwer (se artikkel s, 2) omtaler det, og især beskriver det store
antall
bautasteiner og runde steinsetninger. I tillegg til nær 40 slike består feltet nå av ca, 140 gravhauger. På grunnlag av den store mengde med bautasteiner
samt funnene fra 44 anlegg som ble undersøkt av antikvar Nicolay Nicolaysen i
årene 1898-1902 og fire hauger som ble gravd ut under ledelse av konservator
F, Gaustad i 1962, ser det ut til at gravfeltet er dannet ved gravleggelser
gjennom hele jernalderen, men med hovedvekt på romertid og folkevandringstid,
Keltertiden er dog ikke sikkert belagt med funn,
Sammen med en tilsvarende haug lå den det her skal berettes om på sydøstsiden
av veien fra Opstad til Greåker, nesten på toppen av hovedraet gjennom Østfold, Nabohaugen, som ble utgravd i 1974, hadde ikke gitt noen oppsiktsvekkende resultater: den var en lav, vid stein- og jordblandet haug (diameter 15 m,
høyde o,75 m), og ved midten var det en branngrav som blant annet inneholdt
en usammensatt beinkam av romertidstype.
Vår haug var noe mindre og lavere (diameter 14 m, høyde o,4-o,5 m). Før vegetasjonen ble fjernet var den nesten ikke synlig, men etterpå fremtrådte
den
som en lav, rund forhøyning med utelukkende jordoverflate. På bakgrunn av det,
vi visste om gravhauger ut fra deres ytre form, kunne vi anta som det mest
sannsynlige (og på tross av resultatet fra nabohaugen) at under jordoverflat-

3

en ville vi finne ett lags steinpakning, kanskje omgitt av en fotkjede.Pak.
ningen burde dekke en sentralgrav i form av en nedgravd ubrant begravelse
fra romertid.
Dette slo også for det meste til. Som plantegningen (fig.1) viser, var det
en noe uregelmessig rund steinlegning, bestående av et lag stein under 1020 cm grov sandjord. Den hadde ikke fotkjede og diameteren var 12 m.
Da
pakningen ble fjernet, kom det frem en ca, 2t x 0,9 m stor røys
som
lå
nede i det gamle matjordlaget under steinlegningen. Etter at vi hadde gravet ned til den gule undergrunnssanden viste det seg at steinrøysa lå
i
toppen av, og i den sydlige delen av en 3,2 x 1 m rektangulær,
NNØ - SSV
orientert nedgravning.
Nedgravningen hadde nær loddrette sider og var fylt med brun, humusblandet
sandjord uten innhold av større stein. Ca, 0,6 m under den gamle markoverflaten dukket det fram en steinrekke langs gravens vestside og
liten
røys i nordenden. I bunnen av røysa var det flere store steinblokker som
lå i sitt opprinnelige leie i morenen. Denne røysa hadde samme utstrekning
som det området av nedskjæringen som ikke var dekke av røysa i overflaten.
Omtrent JO cm lavere enn toppen av steinrekken kom det fram ca 2 cm brede
mørke striper som inneholdt små biter av forkullet tre. Stripene dannet tze
sider i et rektangel (den korte sydenden kunne ikke sikkert erkjennes) og
kunne 'følges ned til gravens bunn 10 cm lavere. På grunn av at stein var
plassert i gravens sydende kunne kistens størrelse bestemmes til
0,45 m. Rester etter bunn og lokk kunne ikke observeres.

2,2

X

Sannsynligvis kan vi tolke de observerte forhold slik at gravleggerne opprinnelig hadde planlagt en grav fra den nordligste del av nedgravningen og
vel 2 m mot syd. Fordi en ved gravningen støtte på store jordfaste
stein
før ønsket dypde i graven var nådd, måtte nedgravningen utvides mot syd.
Den nordligste del ble deretter delvis fylt opp med stein slik at
selve
gravrommet ble tydelig markert. Etter gravleggelsen ble sjakten fylt igjen
og i toppen, men bare over kisten med den døde, ble det lagt en steinrøys,
Dette viser at gravleggerne har ment at jordfyllen over graven og steinlegningen ikke var tilstrekkelig beskyttelse. En ekstra steinrøys var nødvendig, enten denne hadde en symbolsk betydning, hvis det var beskyttelse
for de levende mot gjengangeri eller lignende fra den døde som ble etterstrebet, eller det var en rent fysisk beskyttelse for den døde mot innbrwfi
i graven av de etterlevende, Har det siste vææt tilfelle, så har
røysa
virket etter sin hensikt, Ved utgravningen iakttok vi at midt over steinrøysa var steinlegningen lempet til side og i et område på 1-1! meters
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d:l.ameter slik at røysa var bll.tt frHagt. Det nye lag med

Ul

dels store

stein bar tydeli.gvis ført ti] at plyndringsforsøket ble oppgitt.
Helt på bunnøn av graven, med bare en centimeters 1o1andhord. under,
sterkt forrustet jerngjenstand, noe vest

fo~·

lå

en

mi.dten av kisten og 0.7 m fra

dens nordende. Denne ble styrket med en li.moppløsnlng, fraktet

klump

på

ti.l. Oldsakssaml:i.ngen og framprepare:et. Som antatt v:\.ste seg seg å V'll!l:'e en
krumkniv med konveks egg og med et grep av jern hvor tannen var rullet opp
i en spira1 (flg.2 nedenfor), Grepet vendte mot. nord., og over

en nål eller syl av jern. !<'or øv:rlg fantes ingen gravgaver,

bladet
og

lå

selve

skjelettet var opptmrt av den skarpe sanden.
Gjenstandene k.rwnknl.v og syl/nål er vanskelig a
grenser, men g:raven må trol:!.g

v-<~.rr:e

datere

innenfor

snevre

anlagt i s:l..ste d•1l av kelte:r't.id

eller

helst i. eldre romertid. Kombinasjonen av krumkniv og nål/og eller syl
kjent fra flere p:raver i Øst-Norge, for eksempel en fra Møysta.d,

er

Vang

Hedmark (omtalt 1 NICOLAY nr. 19) og flere fra By l. Løten, Hedmark.

i

Alle

di.sse er bra.nngraver, og de W_ir helst datert tl.l eldre romertid (Martens
1969: 24). I Sverige kjennes en serie grave:r. med derme gjenstandskombinasjonen ogsa fra ubrente graver. I de ubrente gravene ligger alltid

kn:tv

og nål/syl sammen og omtrent midt l graven, ved den dødes hoftepartl. Det
vi1 sl al. det er et redskapssett som har vært båret :i beltet. Når den dødes kjønn kan bestemmes, visør det seg at det bar vært kvinner
fått dette settet med seg i graven.

-=-==-==·::::~

O

Sem

som

h<tr

Svenske arkeologer mener at redskapene har vært brukt ril skinnbearbeidlng
og det store anta.ll funn av disse redskapene l. eldre romertid

settes

i

sammenheng med et stort behov for lærvarer i de romerske armeer, Dette behov kan ha blitt dekket ved produksjon blant annet i de svenske områdene,
og produksjon har gitt et økonomisk grunnlag :for import av mer luksusbeton ..
te varer, som bronsekar og glass. Redskapene til skinnbearbeidning

har

derfor 1. denno tlden V'd'lr.t viktlgere 1 samfunnsøkonoml.en enn før og

etter

denne store etterspørselen etter skinnvarer, og derved fått en hØy

status

som avapeHes ved at krtunknlver bll.r gl.tt med nom gravgods

(Hagberg 1.967:

119-1.30). Det er muHg at ll.gnende betraktninger kan gJøres

gjeldende for

norske kromknlver, selv om de her kjennes l gravene gjennom hele romertiden og folkevandringatiden,
F'ra M.dligere gravninger visste vi at det på fo:cskjellige

steder

branngraver under haugene, Vlu:e forventninger om å finne slike

fantes

var

ikke

t>tore etteJ:som det ikke var noen graver under nabohaugen. I bunnen av

det

gamle matjordlaget under steinlegnlngen kom det fram i a,lt 1.6 flate heller
(jfr. flg. 1) og fire av disse dekket branngraver.
Gravene var formet som runde groper 1 undergrunnen• og fylt med kullbla.ndet jord og noe brente bein. Tre av gra,vene i.nneholdt et leirkar med rensede brente bein. To av karene var svært knust på grunn av

vekten

de

fra

tunge dekkhellene, mens det tredje var gall8ke velbeva:r.t, trollg fordi dekkhellen var :Uten og tynn. llett.e karet (se forsiden), fra grav 1, hl'lrlde
form som er vanlig i keltertid og romertid, men på skulderen

va.r

en

dei; ut •.

st.yrt med to små ører eller hanker uten hull. Det. ene var løsnet i graven
og viste at hankene ba!:e vax· trykket fast til den våte karslden da.

karet

ble laget..
J,eirkar med sllke hanker er tidllgere ikke funnet i Norge, mon
et v.l.sat antall fr:a de sydlige deler av ,Jylland, Der dateres de

kjennes
til

i

tid-

ligste del av kel tertlden, )OO..LfOO-årene f, Kr, Trol:\.g må karet fra Opst.ad
være fra samme tld (Becker 1961: pl. 109 og s. 217),
De tre øvrlge gropene med bra.nngra.ver kunne l.kke dateres ved hjelp av funn
i. gravene, De to andre le:l:rkarene (fra. grav 2 og j) var a.v omtrent
form som døt omtalte leirkaret (forsiden), men uten ha.nker, For å få

s!tll!mø

vl.te

noe om alderøn på disse gravene har det blitt foretatt Cil!·-analyse a.v trokull fra. gravene, Grav 2 ble datert til

Y+O :!:

90 f.Kr., et

resultat

m>m

forventet og til samme ttd som grav 1.
Gra.v .3 ble datert tll Jj;?O

'!:

100 f.Kr., det vil si midten av eldre bronse-

alder. V:i kjenner relatlvt lite ti.l gravskikken :i Øst-Norge l. denne tiden,
men vi har normalt regnet med at den rådende gravskikk har vært

u brente

bøgravelser, Bra.nngraver bl:\.r først, vanl:\.ge i yni''Te bronsealder,

selv

de kjenMs :i Danmark fra tiden 1300-HOO f.Kr. Vi kan derfor

ikke

om

avvise

denne overraskende C14-dateringen som fe:llaktlp: på grunnlag av det vi

vet

om gravskikken 1 Nordens bronsealder.
På den annen s:\.de er det en mulighet. for at det hefter vesentlige :fel.lkD.der tU daterlngsresultatet. Ved vurdering av prøvematerl.alet.· er det ikke
mulig å påpeke slike: F'unnforholdene er entydige. Kullet må stamme :fra tre
som er anvendt ved likbrenningen. Det har ikke skjedd senere :forstyrrelser
av graven som kan ha medført l.nnblanding a.v fremmed trekulL Prøvematerialet, hassel, er velegnet for datering. Det er en tresort som

ikke

blir

vammel (vanll&;vis ca. 50 år) slik at det ikke er snakk om en datering

av

århundregammel kjerneved, som det for eksempel er mulig med eik.
Vi. må derfor tro at det virkeLig er 2/3 sannsynlighet for at

prøvens

og

dermed fravens vi.rkeligc alder :faller innenfor tidsrommet 1420-1:320 f, Kr.
Selv om vi. skul1e forlange 95% sannsynlighet for at gravens

alder

faller

lrmenfor et bestemt tidsrom, så vHle det 'l dette tilfelle bli 1320 :

200

år f.Kr, Også i så fall måtte graven dateres til øldro bronsealder,
Undel' to andre hauger lc-mger sør på Opstadfoltet er tre andre flatmarksgrave:r. blitt datert t:U seneste dccl av eldrcc - tidligste del av yngre bronsealder' ca, 1000 .• 8?0 f, Kr. Dotte var også resultater som var

langt

enn forventet. :Oet forhold at hele fl.re av s;yv C1Lf.armlyser fra flatmarkBgJ:ave:r på Opstad har gitt datering t:U eld:ce brom;oalder - tidl:lg
bronsealder, gjø:c det vanskelig ii avvise dem som urlkUge.

yngre

På grunnlag av

denne tendens må vi. kunne «lå fast at begravelser under flat mark er blHt
forotatt på Opstad fra før midten av bronsealderen,

I tillegg t:tl at vår knnnnkup om sammenhengen mellom gravanleggs utseende,
alder og innhold ble bekrøftet og a.t v1:>s8 observasjoner gl.r
noen antagelser om de forest:Ullngor som har enkelte bestømtc,

gravan1oggErt 9 har undersøkelsen

(),V

grunnlag for

trekk

hc:llJgen som sltt vlktl.g::rt.e resultat

vi har.· fått utvidet vår l<jexmskap t:iJ hvor lenge sldkke.n

med

under flat mEcrk var l lrcuk, Tidl1gere mentø man at sllke

graver

kclltert:\den. I 1955 påviste Erllng ,Johanenn

ved

at

branngra.vør

LHhø!'t.e

(1955: 22h) at branngravBr

un ..

der flat mark også ble anlagt l romertId -· folkevH.ndrl.ngsU.d. CJl.J.-dater:i.ngøne f'n1 Opsta.d fvJrer f'lat.mar:ksgraveno li.ke langt bakenfor keltertl..den

»om

,loha.nsen kunne påvl.se tlem etter denne peri.oden, og gravskikken har dermed,

iallfall i Østfold, vært i bruk i mer enn 1500 år.
Et annet spørsmål som dateringene reiser, er hvor langt bakover det er kon
tinuitet i bruken av p:ravplassene. Det kan nevnes at det ikke

bare

er på

Opstad at vi har fått indikasjoner på at flere av de store pravplassene
0stfold har sin opprinnelse i bronsealderen, f, eks, Hunn i Bore:e, hvor
fravhaup: ble anlagt i midten av bronsealderen, og Gunnarstorp i
hvor det under små steinpakninger var flere branngraver fra

en

Skjeberg,

seneste

del

av ynpre bronsealder.
Uten a{. det her er mulip: å komme nøye inn på problemet, er det fristende å
peke på at dersorr. vi kan belegge at de store e;ravfeltene i Østfold ble tatt
i bruk alt i bronsealderen,

op:

bruken er kontinuerlig inn i jernalderen,så

kan det få konsekvenser for vår oppfatning av når gården som

driftsenhet

ble etablert, dersom vi fb.rutsetter at bruk av en gravplass betyr
1~setning

stabil

i området.

Det bør imidlertid understrekes at grunnlaget for en slik oppfatning

av

r;årdens alder (kontinuitet i bruken av (';ravfelt fra bronsealder) foreløpig
ikke er sikkert belagt, og at vi kan bruke andre modeller for besetningsform enn den faste gården til å forklare en kontinuerlig bruk av gravplasser,

;Litteratux:
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ARKEOtJC)GI

f;l~A LUFl~EN

ie· jennom ~ ov

ov

tekniske

:i.nncn <J_rkeo1or<ien har moderne
:r:att~rvi l~r~n::;kf' pt:lir':L: Ljt:1pcmicilt~r or~stt

arkeolor~ene

ha.r

vend-L ser' til andre elementer ror å få belyst forskjellip~e ~:;ider: av menni forhistorisl' tid. r;arin ar;zeologi har·

; :en

i

0 pu:c av

mc-nnes ~,eu.es aK.ti vi tet i historisK og forhisto.ri.s l<: tid

også

lufta ha.r' arKE-;olop,one på kontinentet

etter hvert

f'innr::-~ spo~r.

eller

j_

1engre tid boltret

ette:c i det son i d2.{J.: er dyrket mark.

ve~etasjonsn1erker

te~ner

blitt

~3åkalte

seg ofte som en ne[ativ

k21n

mL-tn

"crop 11ørks"

av

vjerw:i velse

tid] ivere tiders aktiv·itet. Sijledes vil nedrravninfer i

undergrunnen vise

se0 som områder rned høyere vekst enn på de stedene hvor det

Lkke

hax·

vært foretatt den slap:s inngrep,

l Norc:e har denne formen for arkeolori så vidt meg bekjent aldri vært dre-vet systematir:;k ~ I forbindelse med en oppgave om eld::ce jerna.1der i Søndre

Vestfold har imidlertid artikkelforfatteren tatt fly

i

systematisk bruk

for om mulig å kunne konstatere "crop rnarks" også i Norp:e, og på den måten kunne få et mer variert bilde av forhistorien enn bare ved å benytte
"tradisjonelle" arkeologlske und,orsøkelser, Det foreløpige

resultat.

disse undersøkelsene, som ennå bare er i sin begynnelse, har gitt
raskende resultater, noe forhåpentlig bUdet vil vise. I

av

over-

n;Brheten

av

Sandefjord lyktes det blant annet å lokallsere et område med tydelige V<"vetasjonsmerker. F'oreløpip er det bare foretatt en mindre forundersøkelse
på stedet, men det nr p-runn tU
praver

Of'

en

a ant.a

at det dreier seg om en rekke ring-

eller muligens to hustufter

Of'

andre fortidsminner,

SO!Jl

ett-

er alt å dømme er fra forhistorisk tid. Forhåpentlig kan vi etter en g:run-

d lgere prøveunder:søkelse gi NICOLAYs lesere oodre :l.nforrnasjoner

om d:Lsse

merkelige fortidsminnene som man i dag ikke kan oppdage når man står
bakken, mcm som først blir synlige når man ser på dem fra J00-400
høyde.

lO

på

meters

EN

I3RC)NSl~ALDERARMRlNG

FRA FJ{OGN I AKERSI-IUS
ØYSTEIN JOHANSEN
Det vår ofte år mellom hvE>r vanf" det kommer inn bronsealderfunn til Unlversi tetets Oldsaksamling, Sornrneren 1976 bød overraskende nok på to sltke, Med

andre ord var det en "funnrik" sommer i denne sammenheng,
Det eneste fellestrekk mellom de to funnene er at de hver for seg bestod av

en

gjenstand, Ellers er de av forskjellig karakter tilde funnmessig og type-

messlg. Det ene funnet fremkom ved fap:messige utgn.wninger, mens det
er et løsfunn. Bronson i førstnovtllte fmm er et arbeidsredskap -

andre

en rygg-

t«ppsip;d ·- mens det andre funnet inneholdt at smykke: en a:r.m:r.lng.Ryggtæ,pp •.
sigden vlJ senere bli publisert i en annen sammenheng av utf':raveren,

mag,

art. Trond Løken. A:r.nringen bli.r !lf!'(('mere behandlet her.
Den ble innlevert på Oldsaksamlingen med beskjed om å være funnet

på Nes-

oddtangen i Nesodden kommune, Akershus. Næ.rmere adresse ble oppgitt. Undertef'nede relste den korte turen tll Nesodden for å gjøre næ.cmere llndersøkelser på funnstedet. Der viste det seg at ringen var funnet i en
Den hadde dukkrt opp da f:lnneren anla en ny plen. Prr.blemet

villahage.

va.:r

ringen hadde 1:\gget. i tilkjørte fyllmasser, Disse var gravd ut

bare
på

at

garden

Dalen gnr. 48, bnr. 1Lf-32 i F'rogn kommune, Akershus. Neste skritt ble

der-

for å avlegge denne gårdøn et besøk,
Gårdens eler var med og viste meg stedet hvor de omtalte fyllmasser var tatt
ut. Her var flere kublkkmeter Jord kjørt bort fra et område på ca. 300m 2 •
Det var bll.tt g:r·avd med p;ravemaskiner og brØyt. Hele området

var

dermed

fullstendig oppkjørt.
Området som ble gravd ut var gammel, dyrket mark, Ifølge

gå:r.dbrukexo;m

armri.ngen ha ligget :1. jordlaget mellom matjorden og lei.ren, fer
denne jorden han solp;te og fraktet bort.

!i.et

Blåleiren lå ca, 1 m under

må
var
mark-

overflaten. A:r.mri.ngen har med andre ord l4;ge"l; hvor sem h<11l11t 1 en dybl.e av
inntil 1 m. Det var ikke mu11g å kemme til noen lllllnlere fwmbestemmelse.Likeledes var det umultg å lokaliaere flll1l'!.llltetet. f!llllrii!Gl"e :l.mumfer

det st.,re,

utgravde ømrll.det, Gå:rd.brukeren kunne ikkE'! huske hver de fyllmassene som ha.n
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Fig, 11 Riflet armrl..ng frl'- Dalen 1 F'ngn. Akerehurs
Fota 1

Hå~n

Vind. berg

hadde a11lgt til Nesoddtangen. vu tatt ut,

Håndledllrlngen er uf'ullllltemd:lg bevart (:Fig. 1). Dem er brut·t av i oogge en~er
slik at nåværende lengde er 11 em, Br.adllen er 3 • .5 om, Det er lett
~.dane

er gamle 0 d11. bruddf1atene har llla.mme :pat:tnil. :sem ringen

se

å

11.t

!~ivrig.

:for

Støpningen er d&rlig m<11d flere luftblærer, RingellS :l.!m5ide er flat. !i'oniden

h&.r fem O,J om brede skrÅI'lk:raverte lister med

pru~ktrekktn~

pi

i!!.l.der,

·oogge

Felt.e.ne mellom listene er 0 •.5 mm brede,
'I'rotH! skadene er dem e'l; typem:!.kkert eksempla.:r., 1''1g,2 vl.111er ringan i.
~l·true:r.t

form. Den tilhØrf.n:' en ringtype som går Ul'lder ootegnelmen

rekon-

ri.±~lede

ann-

bånd. Dimse kan etter f"orøkjellige form(!lleml!nter delel!ll lnn 1 flere var:l.antE:r
11om v1 l..kke 11kal gå nærmere :l.nn på her, Vårt llksempla:r "'k1ller !ilag ut fra den

vanl:l.g15ti!! typo.i!! ved at dan har åpnill felt mellom riboo.!HI, Dil!lme ligger

van-

ligYia t(!ttt inntil hvl!!ra.ndre •

.!Uflede ax·mblnd wa.:r ti.dl:l.ge:re lkkø kjerrt :l':!:l\1. ØBtlaruiet., De e>r :!. første r®kke
kcmeen.t:l:'l'lrt til Rogal1.1.1itd. F'ra Jæa:·en er d.ert kjent U

tl!!lt f.uruallt et·~ øki!llemplru:- på I.ll'!t.a i Vt3~:~t-Agllar,
~j~~l'!!ll:l

av- di.kfl r.il'lge:l:' 1

SydvE~st~Norge

ekmemplare:r.•,

Yidere

er

Årt~&køn Ul funnkonl.'lo!!!tre ••

ex lett å forklare,

Dell w1

ha

ei.n

F1g.2: Armringen fra Dalen rekonstruert,
Tegning: Geir He~en
bakgrunn i en tilsvarende funnkonsentrasjon i Nordvest-Jylland (se fig.J),
Herfra kjennes de fleste danske ringer av denne typen. Mellom Sydvest-Norge og Nord-Jylland har det i bronsealderen vært aær kontakt.
Vårt enkeltfunne eksemplar sier selvfø~elig intet om tidsstillingen. De
må tidfestes ut fra andre sluttede funn. Disse daterer ri typen til eldre bronsealder. Nærmere bestemt settes de til periode Il og III.Den samme
tidsstilling bØr nødvendigvis ,gjelde for armringen fra Dalen.
Riflede armbånd forekommer nesten utelukkende i graver. Dette gjelder såvel for Danmark og Sverige som for Norge, Det var derfor naturlig å vente
at den østnorske ringen var et gravf~, men ringen ble dessverre funnet
i et område som var fullstendig omrotet av de omtale maskiner. Jeg
kom
for sent til funnstedet og kunne ikke faøtsli noe som helet, Men om det
det opprinnelig hadde ligget en grav her, ville den - med tanke på at dette var gammel dyrkingsjord - sannsynligvis for lengst være ødelagt,
Jec
spurte imidlertid gårdeieren. som selv hadde kjørt maskinene og gravd ut

l"'

Fig,J: Utbredelsen av smalrifiede armbind (Etter Randsborg),
fyllmassene, om han hadde observert hauger, ~yøer, stenheller, kull, sort
jord etc, som kunne tyde på en gammel grav. På dette svarte han benektende.
Gården og funnstedets beliggenhet motstrider enhver tanke om funn !ra bronsealderen. Den ligger uveisomt til i Frogns mest "øde" trakter. Her dominerer skog og fjell. Lokalnavnet på området - Skogsbygda - sier sitt om
topografien. Jordene er små og skrinne. Her må det ha Vllllrt minimale jordbruksmuligheter for en forhistorisk bosetning. Den bronsebrukende befolkningen i Norge forbindes jo vanligvis med jordbruk,
Men bronsealderfunnet fra Dalen står ikke isolert. Fra Frogn kjennes andre
funn fra bronsealder, Velkjent er et depotfunn fra Drtfbak som tidfestes tn
yngre bronsealder (periode V), I bygden er det også gjort helleristningsfunn. Nevnes må også to bronsealderfunn fra nabokommunen Vestby, De stemmer henholdsvis fra eldre og yngre bronsealder, Åsrøyøer av bronsealderkarakter finner man langs Oslofjorden i begge kommunene såvel som i den nordenforliggende kommunen Nesodden, En av disse røysene har til og med gitt

IS

funn f:r:·a eldre bronaaalder (Vestby).

Alt i alt

<!Il:'

det med andre o:rd

som tyder på at man i. dette området hadde et betydelig

m0get

bronsealde~iljø

i

kulturell forstand.

Det er i. denne sanunenheng arm.ringen fra Dalen må.

ll<~es.

vært mindre forståelig, Når er den med og danner et
en l:rr.ikke i et puslespill.

Isolert. ville funnl:lt

vir~st

mønster.

Områdets bronsealder trer klare frem

det nye funnet ellers er diffust nok.

Om ring<m er tilfeldig

Den
selv

tapt

er
om

eller

intensjonelt lagt ned• ja Ile det vet vi ikke noe om.

Johansen• Ø.: 1971
Møllerop• O.: 1963

Nye hell:r.lstnings:funn i F':rogn, FOLLOMINNE 1971

-

Fra Hoga.laoos eldre bronsealder.

STAVANG.~.:R

MUSEUMS

.ÅRBOK 1962
Rands'borg,K, • 1969

-

Von

Vi"OO-Mtiller.K, 1196.5

-

En a.rlteologi.l!lk overraskelse, bronsed.olke.n f':t:a Petersminde l1IKlr Hvitsten 1 Vestby. F'OLLOMINNE 1962-63

P<t~riode

II :z:u III, ACTA ARCHAIDLOGICA XXXIX

I .AlJSTRVEC;
ØYS'l'EIN ,JOHANSEN
Bud ble brakt
om buket søn~
årørs kni.rk

og gull 1 øn'ter
Ei i hast.

av hæocmenn hentes
fjer110 gull
i Garda:r.ike.

Fr11. "Rød@ Orm"
I romanens verden

hent.,u:~

Røde Orm og haM venner seg rikdom og beder 1 øst-

e:ded, Bøkene om Røde Orm har en kjerne av mannhet* no:t"'tl.l.w.H!IUIS ha.nd.elsferder 1 øst, På Russla.!lds mll.l'!ge og store floder :!"o:retllk 1. første rl'lkke ave!Uik-

ene drl.stige tokter· gje!li'ICJm landet helt frem til Sv!l.rtehavet. Mil.'ldre grupper av illllendi.ngex·. nordmenn og dansker vu.r også. med. J)ette ak,jedde
1000 år s:!.den. Sist 1 h

ble igjen Gardarike utsatt for '"1nvaøjc:m

00

for vel
fra vest..

Her skal det berettes rl!i'IX'11Iera om denne ferden,
I ·tidsrommet 8. ~15.ojtobar 1976 ·roret~:~k en gruppe på 25 hovedfa~sll!tudenter
og læren
fanget 1

j_

a.rkeologi en ekliiku:r!!!jon til Russland, Ideen til tureu ble

1975 pi at av

.!:~Ark~.

hovsdf&gsatudere.nde i

l.UW-

de første møtene til den eyopprettede Naøjonal ~

Ekliikurl!!jonen skull.ø være et
T:!.""Omsø~

fell.flls~ngement

f~~>r

Bergen og Omlo, Delta.gerne fra Tromsø og Blilr-

gen fikk for en stor dd reisen direkte dekket med bidrag fra de :reapEiktlve
tutiverdteter, I Oslo ble en øøki:Vll.d om stø·t;te fra. nnivenitetet

a:wsl.iU,

F'or at etudentene fra dette lom:'e!iltsdet likevel skulle få bli med, fikk

man

t1ll!!~tlllse

til å overføre de midler !13om vu.r tilbake etter en g:rm:mfagselnskl.!:!:lljon tU Darunerk, I tillegg til nette bidro Unb"ersi tøtetm Oldsaksamli.~~g
med !Ul penge111um fra annum. Pe:t'Bonli.g måtta OslQ-etudentlllne ut med

kr, 522

av egiillt pW!g,

l?:rofeaeeor Pcn·l Simonsen. ,.,..,.,uaø. skulle :fungere ecm looer for gru.pJHlln• For-

t.:dMsvim fordi han hadde Vlm.'t 1.

Rust~~la.nd

før,

kjente~ mulle®ne

tru.:f':f'et en del av de :ru.øaieke &:j!'keologene. Foruten hlLlll
H&gl!lllt Bergen, og p:!:'O:fesi!!O"t' Tho:de:l.f Sjt~~volll, Oslo

oc

der og

hadde

VI!X ~femsor

Ar!ders

ke!'lllll!lrvator

Arne

B,

Joha.nøen, Stll\VMger. med p! turen,
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Gruppen dro med fly fra Fornebu om morgenen den 8. oktober. Vi ankom Leningrad på formiddagen etter en mellomlanding i Stockholm. I Leningrad ble vi
møtt av en representant for Intourist (turen ble arrangert gjennom Norsk
Folkeferie og Intourist) - Irina Sigova ., som var vår personlige guide under hele besøket. Hun snakket et forbløffende godt norsk.
deres
Ettersom vi var "i hendene på" Intourist, måtte vi stort sett følge
vanlige turopplegg, Første dagen gikk med til en generell guiding rundt om
i byen, La det være sagt med en gang: Leningrad er en skjønn by å skue, Med
de mange palasser, gamle praktbygg, brede avenyer, broer, kanaler og elver
må den være blant Europas mest praktfulle byer. Den har ikke så rent lite
til felles med Venezia,
På rundturen i byen fikk vi et generelt innblikk i byens historie.
Leningrad er knyttet til ærerike hendelser i den russiske kulturen, landets historie og den russiske revolusjonsbevegelsen. Man forstod fort hvorfor denne
byen var blitt "hellig" for de fleste sovjetborgere. Byen ved Neva - tidligere St.Petersburg og Petrograd - stod til enhver tid i sentrum for folket~
kamp mot tsar-regimet. Det var her den store revolusjonen blusset opp natten mellom 25. og 26. oktober 1917, og som førte til at tsaren ble styrtet.
Vi besøkte Peter-Paul-festningen som "daterer seg" til den 27. mai 170J,
Det er denne datoen som betraktes som byens grunnlegcelsesdag, Festningen
skulle opprinnelig forsvare Petersburg mot fienden, men ble snart forvandlet til et fengsel for politiake fanger. I disse cellene - som vi var inne
i - har tre generasjoner rev.lusjonære sittet innesperret. Nu fungerer Peter-Paul-festningen som musea, Byrundturen gav oss også et førsteinntrykk
av Vinterpalasset, som Tar iaarfamiliens residens. I dag er det en av Eremitasjens fem bygninger. Deane elegante og praktfulle bygningen
er den
kjente arkitekten V. Rastrellis skapelsesverk. Bygningen ble oppført 175462 i "russisk barokkstil", Av andre bygninger som imponerte var Admiralitetet. Det er et mesterstykke skapt av arkitekten A. Zacharov. Fra de fleste
av Leningrads gater kan man se Admiralitetets gullsp1r, som på toppen prydes av et lite skip. Ellers var Isaskskatedralen, som i da& er museum,en imponerende b,ygning, Det tok 40 år å oppføre den. Byens livsnerve var hovedgaten, Nevskij prospekt, Her ligger de fleste kafeene, restaurantene og de
største forretningene, og her finnes såvel det dramatiske teatret (Pusjkinteatret) som Komedieteateret,
'under vårt opphold i Leningrad bodde vi på Hotel Aatoria, En aften var gruppen en blec på russisk folkedans. "Folkeligheten" var det kanskje så som så
l8

Fig.1: Veøgtappe fra en Pazyryk-grav,
(Etter Rudenko)
med, men i alle fall var det tindrende god danseunderholdning. De mannlige
danserne var hele tiden enormt aktive, pågående og virile overfor de kvinnelige utøverne som var forsiktige, sarte og porselensaktige, Mest imponerte
ensemblets sverddans med en bokstavelig talt ginstrende fremførelse. En annen aften var de fleste i gruppen i sirkus, Det ble en riktig hyggelig kveld,
Russisk sirkus har da også et godt rsnomm6. ~lig en liten klovn var uforglemmelig, og en av gruppens deltagere uttrykte ønsket om å få ham med hjem
til Norge! Noen i gruppen forsøkte også en kveld å få billetter til Tsjaikovskijs "Svanesjøen" - dessverre uten å lykkes.
Men sightseeing i Qyen og fornøyelser om kvelden var jo ikke turens primære
mål, Det var selvfølgelig den faglige delen av turen som stod sentralt for
alle gruppens deltagere, På forhånd (4 uker før avreisen) var studentene
blitt tildelt forskjellige oppgaver innenfor russisk forhistorie. Meningen
var at alle skulle holde et innlegg på 5-10 min. i det museum og foran de
montre som hadde gjenstander fr& det oppgitte emne, Dette fungerte til sine
tider dårlig da flere aktuelle montre, rom og museer var avlåst i den tiden
vi var i b,yen. Museet som inneholdt de frosne mammuter fra Sibir var f.eks,
avstengt under vårt besøk.
Av de museer vi besøkte i Leningrad var selvfølgelig Eremitasjen det fremste. Det er jo et av verdens største museer, og man ble da også fullstendig

bilrgtatt av alle de forskjellige samlinger som bygningen rommet. Nu så vi
b!tre en liten del a.v museets samlinger. Ønsker man å se alt og

man

vi.l

bruke 8 timer pr:. dag, ville man bruke 8 år før alle de :2 0 5 millioner utsUll:tngsgjenBtander var beskuet.

I den forhistori:>ke avdelingen var det. sk;yterfunnene

i første

t~om

rekke

fanget l.ntereMen. Vl. f:l.kk et overveldende in.ntrykk av dettet steppefolk<l'lit

høyt oppd:r.ev11e kunsthåndverk (fig, 1). DeBsv<~~rre val:' de f1116Bte f'unr1ene av
dem alle -

Pazyx~ykfurmene

l.ltnrar~

fra dø frosne kurganør .i Sib:!.r, moo godt

te menneskelik og hester samt uooskriveHge mengder av tre- og tøya:rbl!!tder (se :flg. 2 og 3) - liist :l.nne• og det va:r umulig for ose å kolllllle dit

:l.ii'l:!l

Foruten skyterf'urutene så vi levninger fra den engang nå rike grl!lske koloni ved Swartc•havet. Vi så fremmedartooe saker fra den ruaaiske taxmsealdar. Men det var også mer

"velkJent<~~" l!!!~lwr

:f'l:'a tidlig og sen lJr.Ottllealde:r'

(henholdsvis AndrorJ(lVO- og Ananinokultur), Her var ogd eksempler pi
rl.ke ruBoiske klippøkumsten. Hele blokker moo rumlleristn.inger var
ut og plassert i en mu:!H!!Ul!llll!al. Tiden etter Kristi fødsel var

den

skåret

ogBå

godt

representert 1 utat:l.lUI'Igem, Særl.ig la vl m6'J:t'ke til de goti21ke oldsakene,
Ellers var utl!!t1lli.ngan fra eldre jernalder preget av bt·onsearbeider

a:;r

forskjellige slag, ikke minst av kJeler, samt et vui.ttrt utvalg av smykkesett og våpen. Innlblant d

fra

vi former som vi k;je1rte igjen

hj11mllge

e.nnråder~

Det. gjorde vi d<!!rimot _ikke_ i. Eremitas_j(1!na 11lkattkll.l11!1ler. Her vu lll!amlat saker av absolutt yppø:r.ste kvalitet, hvis make man ml søke forgjevss at.te:r,
Ord str11kker ikke t.H hvis milU'I ønsker i

b!isk:rivre~

i!iltattkll.mmeret

og

innhold. Det mi arlare® v!ld. selvsyn. Her inna forstår man hvilken
enkelt.~~; møM~Milker

dets
:dkdom

levde i. I :!'orhl,3torlen. Gullet ble i!lelvfølg®lig l f'ø:r.s.-

te rekke l:lrukt til smykker, mllln ogaå pi gjeMlta:nder l!lom Vl!l.nUgvis bl<11 pron~:taten

duaert av !i.Met r!materida. F.ekll., wi vi eU.gbøyl.er ll.v

Gullsakene vø:r fra tidøn både før og etb.r K:r.:ta·ti f!lld:!H!ll.

gnsko• lllkytiske, rome:r.ske og got:l.ske lrultw:·er. samt.

J)."

fra

ra.nt gulL
ll>trumnet f.ra

for:>wjel:L:tge

llteppekulturl!r opp gjl!lnllom forhilliU)l:'iliik tid,

Skattkll.mml'lret iMeholdt
t~lllten

vertU.~tr

for millionfl:r av k:roll'le:v.•,

gauske absllll:'d i!. mila VEI:rd.i111r

!lf'l'lg~J~r, Sakei"!lll ®r

~·l;

virker fori-

ui;urligviiW

e.tl!l.t.i;l'!lig<ll og on fordvidt ilrke mU.®s l moderne 'll'l!.lu.ta. Vaktheldet

uoen:var

ogd deretter. K'llllllil!. pi ;lakken V!!d hof't!!!!l t i l pol1.tim!!.M<!I:!I '!.lltlln.f'or iikatt-

ka.mm<aJJ:>øt var ikk~s t:tl 1 t.a f\dl """• holllllr ikk<~~ }lllllltimaMen!!l mu•~ Teø<~~
.slago:J:'de·t "111lqrt f'!/IX'IIIt» i!l}lØl' l!>tt®:r.pi" gjeldllll:l.' fr<~~lll!l.<lll$11 akluwlll.t hlllr.

Men Eremtlasjon rommer ikke bare forhistorie. Den er l seg selv historie.
Her var tsarens vinterpalass, og vi tok oss tid t.H en liten tur omkr:\.ng l
tsartidens saler og boudoi.rer. Seg tror denne vesle rundturen var det mest
tmponerende vi så under hele ekskursjonen. Alle turens deltagere var enif•e
om det; ingen hadde noenstnne sett ma.ken. En overdådig ril,dom s1o imot oss
og de andre besøkende. De som engang holdt til her, har levet i

en rlJ<:dom

og overflod som :for oss 1 dag er ufattelig. Man forstår at mennesker
var født i et sllJ<t mll.iø trodde de ned!ltammflt fra guder, og a.t de
tet seg som gudem1s stedfortredere på jorden.

Likeledes forstår

som

betrek~,

man

at

\
Fl.g.2: Tatovert kr:!.gerhøvcllng

fra en av

Pazyryk~gravene.

'l l

Fig.J
Vogn fra en av Pazyryk-gravene. Konstruksjonsmåten gjør at man kan ta vognen fra hverandre
og sette den sammen igjen etter behov.
(Etter S. Rudenko: The Frozen Tombs of Siberia
Los Angeles 1970).
mennesker som bodde slik nØdig gav frivillig slipp på sine goder. Men man
forstår enda bedre de mennesker som denne rikdommen baserte seg på, mennesker som levde i den usleste fattigdom, tusener på tusener som sultet ihjel,
og som til slutt styrtet disse "guddommelige" fra maktens tinde.
Dette "verdens kunstskattkammer"

rommer så mye, mye mer. Vi fikk glimt

av

verker av Leonardo da Vinci, Tizian, Rubens, Rembrandt, Goya og mange fler.
Her var store samlinger av middelalderkunst. Vi så riddere høyt til heste i
full rustning. Også hestene hadde rustninger, og man tenke uvilkårlig:stakkars de hester som engang bar denne vekten.
Antikk-samlingene fikk vi dessverre også bare korte glimt av, Her er jo en
av verdens fineste samlinger av gresk og romersk skulptur og portrettkunst.
For en som har hatt klassisk arkeologi som fag, var det vondt å bare "rase"
igjennom disse salene. Det samme gjaldt for de egyptiske samlingene.
Men
museet var stort og tiden knapp.
Et annet museum vi besøkte var Antropologisk-etnografisk Museum.
en fin samling antropologisk materiale fra hele verden.

Her

var

Vi var imidlertid

kommet for å se den arkeologiske utstillingen. Den var liten, men god.Særlig hadde man viet mesolitikum stor oppmerksomhet. Men også russisk neolitikurn og bronsealder var representert, Spesielt interessant var det å se
22.

oldsaker fra den nu så velkjente Triplojekulturen. Denne tidlige bondekulturen blomstret i sen steinalder og tidlig metalltid. Det er nettopp innenfor Tripoljekulturen at russisk arkeologi har nådd frem til noen av de
mest interessante resultater i de senere år, Dette skyldes ikke minst omfattende utgravninger som er blitt utført i ukrainske steppeområder. Her
har man avdekket hustufter og landsbyer som må ha rommet befolkninger på
ca. 3000 mennesker. Den rike svartjorden på de flate
elveplatåene
har
gitt gode betingelser for jordbruk. Forholdene har vært de aller
beste
for såvel kornavl som for februk. Utstillingen i museet viste
oss
små
lermodeller av Tripoljehus som er så velkjent fra de'store anleggene Kolomysjiyna og Vladymyrivka. Montrene rommet også
keramikk og økseformer som vi kjenner fra vår egen yngre steinalder. Ord som innvandring,folkeforflytning, innovasjon og diffusjon melder seg i en slik forbindelse.
Andre museer som vi besøkte var Det Russiske Museet og Det Historiske Museet. Førstnevnte museum inneholdt blant annet en utsøkt samling av etnologi fra hele Russland. Her fantes også malerier av de største russiske
malerkunstnere som A. Rubljov, I. Repin, I. Ajvazovskij, P. Fedotov, y,
Serov, V. Verestjagin m.fl. Det Arktiske Museum som hadde en utsøkt samling arktika, ble også avlagt et besøk. For enkelte av gruppens deltagere
ble det også tid til en frivillig tur på Marinemuseet. Sett med arkeologiske øyne var den eldste samlingen mest interessant. Størstedelen av museet var imidlertid viet siste verdenskrig og den russiske marines kamphandlinger.
I denne forbindelse må det nevnes at vi også var ombord i panserkrysseren
AURORA, som er kjent for å ha avfyrt det skuddet som signaliserte revolusjonens begynnelse. AURORA er i dag et flytende museum, der hun
ligger
forankret ved Nevas bredd.
Et besøk på Universitetets Arkeologiske Institutt inngikk også i reiseopplegget. Her hadde vi avtalt møte med dosent Tatjana Belanovskaja. Hun er
forøvrig ekspert på sydlig neolitikum. Med henne hadde vi en slags spørretime og utvekslet erfaringer. Vi fikk høre om undervisningsopplegget, utgravningsparksis, utgravningsprosjekter, arbeidssituasjonen for nyutdannede arkeologer m.m. Særlig bet vi oss merke i at det var begrenset adgang
til arkeologistudiet. Tallet var oppad begrenset til ti studenter!
Man
måtte ha meget gode karakterer for i det hele tatt å kunne studere arkeologi. De strenge kravene gjorde arkeologistudiet til et elitestudium.Studietiden var forholdsvis kort, "bare" fem år.

På inst i tuttet møtte vi også en norsk hovedfagsstudent i arkeolovl. fra Os •.
lo, som for tiden studerer ved universl.tetet i Leningrad. Av ham fikk

v1

mindre offisielle informasjoner om universHøts- og studentforhold i Sovjetunionen. I universitetets bakgård så vi (fra dosentens kontorvindu) et
syn som or fremmed for norske universiteter. Vi så studenter

bli drillet

av offi.serer fra l~er eller politi i marsjering (hanemarsj), kommandering
Of!

hilsepll.kt.

~'or

meg syntes det som om studentene ikke la den helt store

gløden J treningen.
Det var og,;å avsatt tid t:\1 en todagers tur til Novgoroa med en overnatt .•
ing inne i byen. Turen :fra. I,eningrad til Novgorod gikk med buss, Personlig
ble jeg overrasket over det meget flate

land~1kapet.

Det var rart å

tenke

på at for drøye )O år siden 'bø)-f'et en rasende krig på dlsse slettene.
veien tU Novgorod ble v:l. møtt av vl.nteren. VI k,jørte lnn i

et

PÅ

kraftig

snevær. Sneen gjorde vårt første møte med Novgorod til noe helt spesielt,
Den frernheYet byens gamle murer, de gamle bygninger og ikke minst alle de
fremmedartede klrkcme med løkformede kupler, ut over det. rent tr1vie1le.
Nysneen i.nnh:yllet byen i bomull og gav den et slør av mystikk.

Det

var

ideelle forhold for fotografering, og man benyttet anlednlngem flittig.
Novgorod er en av Rm1slands eldste byer med en rlk historlsk fortid .Dette
er byen som vikingene eller no:rdboerne kjente under navnet Holmga~r. Irussiske

følge Nestorkrønlken, et kompilasjonsarbeid som er tillagt den
munken Nestor (død 1111~) fra Huleklosteret i KJ.ev, satt det

tidlig

en

nordisk f'yrsteslekt l. byen. Det heter seg at slaverne innkalte varjaverne
eller russerne - russj - (i slavlsk litteratur l:J:cukt om skandinaverne)fra
den andre siden av Værl.nghavet (Østersjøen). Årsaken var at slaverne ikkfl
kunne styre seg selv. Det var dÅrlig med rett og enl.ghet blant. dem. og de
trengte - forstod de til slutt - å stå under en sterk fyrste. Derfor sendte de bud over havet til ve.rjagerfolket, og lot si: "Vårt land er stort og
:frukttsrt, men det er lngen orden der. Kom og ta styret over os,;,"
russ.j kom under førerskap av tre brødre. Rurik, den eldst-e, slo

Og

seg

ned

l I,adoga, S1.neus l Beloozero og den tredje, Truvor, i Izborsk. To år senere, som eneste overlevende ·bror, grunnla Rurik Novgorod.

Dette

skjedde

omkring år 860.

I vlrkeli.gheten kan det Yel ha gått lHt annerledee for seg, men

nok

det her. I alle :fall har denne teksten fo:dlrsaket stor strtd.

Moderne

forskere mener at Nestors

fo:d'att~n:-skap

er tvllsomt. Dette har

de

om
tatt

konsekvensen a.v ved å tillegge den et annet navn; den russil,ke øldstekrø ...

2'i

F~.4

Kart som viser nordboernes viktigste handelsveier i Russland.
(Etter D,Wilson: The Vikings and their Originø.London 1970).
niten (Povest Vrekrnennykh let -Fortellingen om forgangne år). Med dette
har krøniken også kommet mer i bakgrunnen som historisk kilde. Men beretningen om Rurik og hans to brødre har delt forskerne i to leire; den normannistiske (hovedsakelig skandinaver) og den anti-norrnannistiske eller
slaviske skole (hovedsakelig russere). Russiske forskere har ikke kunnet
godta at det russiske riket var blitt til ved hjelp av et fremmed folk og
ikke av slaverne selv. Anti-norrnannistene forkaster derfor helt krønikens
beretning om hendelsene i annen halvdel av 800-tallet. Selv om anti-normannistene har vært mest "gift~e" i sine uttalelser• har ogsi norrnannistene kommet med usaklige argumenter. Vi skal ikke ta ~ere stilliD.g til
denne debatten her.
Den norrøne ekspansjonen i øst var av mer omfattende karakter. Ledemetivet her var handel• mens det i vest var permanent kolonisasjon - søken etter ny jord - som fristet nordboerne. Handelen i øst gjorde det nødvendi(
å opprette et skikkelig handelsnett med større handelsstasjoner eller ø".
er (fig.4). De arkeologiske vitnesbyrd om vikingenes eksistens i Russland
har vært vanskel~ tilgjengelige for utenlandske forskere. Resultater som

d.e russiske forskerne har kommet til, bekjentgjøres i svwrt liten grad.Ettersom arkeologien er <'lt politisk redskap 1 Russland, ha:r d® :få resultater
r;om ha,r

~t

offentliggjort ofte e11 mi.nimal Sltnnhetsverdi.

Det var derfor med stor spenning vi kom til Novgorod. Vi. ventet selvfølgelig ikke der å få svar på vikingproblemet i Russland, men

visse

inntrykk

håpet vi tross alt å få av museumsbesøk i byen. Videre så vi. frem

&

U.l

besøke de utgravde delene av Novgorod.

·på

Det gamle Holmgård .• nuværende Novgorod - var et viktig handelssted
nordboernes ferd sydover. Byen lå/ligger ved Volchov,

M'".r

elvens utløp fra

Hmensjø(•n. Som før nevnt omtalee byen 1 Nestorkrøniken. Også senere n•.wnes den 1 et arbeld :fra omkring 950 av den greske keiser Konstantin Porfyrogennetos, "De adrntn:tstrando tmperio". Der hører vi at "hitene som

kommer

fra det bortre Rus til Konstantinopel er fra Novgo:rod, der Svjatoslav, Igors sønn, fyrsten av Rus, har sitt sete." Også Snorre omtaler Holmgå:t"d .f-:le-

re ganger.
Russlske arkeologer har vært svært akUva 1 Novgo:rod. Fra 1929 og fremover

tn

l dag har man foretatt regelmessige utgravninger i byen.

Arkeologeae

har gravd seg ned gjennom flere meter tykke kulturlag, og de har lykkes

:1

å skape et gan:!lke godt bilde av Bamfunnsordning og utvikl:t.ng 1 eldre tid.
I vikillgtiden fantes det her en bebyggelse med små, tømrede bolighus (:flg.

5 neste

side). boder og verksteder med trabelagte gater. De eldste funnene

•. der:tl1lant enkelte gjenstander av skandinavisk karakter .• går tl.lblike tn
900-tallet. Hvis krønikens opplysninger er :dkt:l.g •. at. Novgorod

ble

tatt

i brsittelse av skandlne,ver på 800-tallets midte - kan dette gjelde et anne·~

sted. Det har vært hevdet at det tidligste Novgorod kan l:tgge

je~~ll

samiMI ty~ som den l Staraja Ladoga. Jordvollborgen ved Novgorod

lkke msg<!lt

om den. Man har heller ikke kommet over gravfelt av skandlnavl.sk
i. :tJærhetsn av Novgorod, i motsetning t:l..l de kjemte gra.v:f'elten•.1

=

en

er

russerne blitt kalt for Ru::dkagård, Bortsett fra deHe vet man

ovo

rv.m:"

nord for den nuvruæende byen. Denne jordvollborgen synes å vææe av

karakter

ved Gne:td-

Smolensk, øst eg sydøst for J,adoga, og i. Kie·v.

Det som preger byen i dllg, er alle ld:r.kene, stort'! og smL Alle er

de

ut ..

styrt med frrilmmrilda:rt@llll.e løk-tak av by?.a.nt:!.sk oppri.nnelse. For en nordboer
var de et faeo:l..nGrøll!l'lill skue. Flere av k:!.rkene st.ammet fra en middelalderperiode da enhv(@r rik kj!llpmannsfamilie med :respAkt for

IHlg

selv hadde

sin

egen Jd.rk.e, og selvfølgelig bilde pikostet og bygget d<IJ den selv. Vi var in.nlll :l. d. .. m4?llllt kju:at;, kirkene• NikolskykÆtt ..dralen, Yaroslavo DV(lril!!ohe, l~yo-

Fig.5

Trehus :fra Novgorod. Det har tre enheter: A

~

oppholdsrom, B

~

gang og C

lager:rom. (Etter Rudenko) •
dor Strat:tht. Kirken for Vår Frelsers Trans:figun!lljon rn. fl. Den lndre romoppbygning og rorna·tsklllelse var naturlig nok annerledes enn hva vi er va.nt

til

med fra våre kirker. Også. ikonene og de lilpesislle glas!llmalertene bidro

å gjøre

dis<~e

kirkeooi!!Øken"'

tn

en noe

:frernmedarl:<~~t

opplevelse.

Flere av klrkillne var i dag g,jorl. om til museer. I (lill av disse stå vi en
av dan berømte gamlingen av

n<~~verbrev ~om

er funnet, t

k,ient onr 400 øli.ke nevex'l:ll:'ev. "Breve:n!ll" er på bjørkeba.rk. Skl:lft&n
llax~k5>1li!ll

i.Merslde. Barken har

n'l:'t

kokt før bruk• og likrlften hax

mlUJt

±:rem ved å presse et Bpismt redskap il'lll 1 de bløte beu:kfibrene. Diase

v1me" eller dokumen.t(!lne .finnes rullet

s~:~.mmren

del

D®t

NovgG~r~d.

i syli!'lds:r::l."orrn. ate:l'! ·twn

er
lflll:

p&

fitt
'~bre ...

l

~mtconfr.a

den form de ble brukt. De flellte :t'llll<llr inneholder bfllskjedeJ.' ae!!.dt
byen til alektn:tnger, ve1:mer• arooi.dsgivere/ax'!Jeidere mo~n. som

ooldt

in11e 1. byen. Pi flere rull!i!r ses også sk:ribl11rler og tegninger

lltf'p~rt

til
av

i.lolrn, (F'ig, 6),

I Novgoroda hovedmuse\lln var. det m11get i læ:it® fo:r

ot~~m :n>nt

utmtill:1ngøtelm:l.sk

Med 111nkle hjel]ll!lmidler som tråder og plast hude man p& en fin mb011

fåt·t;

frl!lm den !l!n!!kooe lltsti.llingmetfekt. De most UM.Melige utll'ltillinglllgj<l!.!llllta!'lder
UUvang !leg oppms.rk!lomhlllt. Vi. let.te 111tort sett forgjeves

etter

noriillki>

g,je>!Uitander 1 utstillingel:\, F.nt.!'ln var det i.kke funnet noen, eller 1111 var de

O

2

3

4

5cm

~-__..L.,~.J... •• --...1

~'lg.

6

F:t barns tegning og skr:l.ft på neverbrev
fra Novgorod, Like over hesteryggen er
guttens navn, Onfim. Oppe i hjørnet har
han øvet seg på de første bokstavene i
det russiske alfabetet.
(Etter M. W. 'l'hompson:
Novgorod
the

Creat. London 1967),
ikke stilt ut. I så måte ble vi altså. skuffet.

Det ble derimot ikke de av oss som er middelalderarkeologer. Museet. var mm ••
lig usedvanlig rikt på gjenstander fra tidlig middelalder. Her

var

bL a.

re8taurert hrønner og grunnplaner til hus i lafteb.>knikk fra en t1.dlig fase
i byens historie. Også fr<< de av oss som hadde en etnologisk bakgrunn

var

det rike erfaringer å høste når det gjaldt redskapstyper og redskapsbruk fra
nevnte tidsperiode. Monter etter monter, rom etter rom, va:r viet dette tema.
Som en avslutning på vårt b<Jsøk l Novgorod. fikk vi se siste aeo'ngs utgrav-

ninger. Det

va:~~

et forholdsvis lite område hvor man hadde gravet S@g gjomn-

om ±"lere meter 'tykke kulturlag. Nu var man nede på !'It ni.vå som var repres
tr~tbelagte

entort med laftede trehus op;

gats:r·. Også de t.idli.gere

omtalta

brønner kurme vi se spor av. Hvilken alder dette ni.våat representerte,flkk
vi I.kke redt!! pi, heller :Ikke om dette var det m•derste kulturlaget,

Funn-

mengdene av keramikk mi tydeligvis ha vært store. for :l de bortg:t'ltvde fyll ..
mll.lll!li'li'ltll lm~tne vt gå og plukke

keram:l.kk i. mengder!

Ru~!slm.ildlll:l®søkct vl:rl bl<~t !tVIiluttet med en fin feilt kvelden
Hele ffU'i!Milingen dro ut
en

vo~tllykk•lrl <!lkækt~:n~jon.

ri

tør avreisen.

Ollxt av Lftningrads oodrG restaurl!l..nter og

feirl!lt

Ml!l:fge!Mm ettlilr måtte vl. meget tidlig opp p. g. a.

fiyavgang l gdlJ1131!.iF!g(OI!., liltt.:r tmdertegnedes meni.ng ble det en "dramatisk"
;flytu:r mild ristU!g og æbld..-t

Uke

og snø. Under en mellomlantHng i Stock-

holm hadde jeg da også mest lyst til å fortsette reisen til Oslo med tog.
Vel, det ble b&re med ønsket og tanken. Ifølge alle de andre turdeltagerne var det en helt ordinær flytur. Det skal da innrømmes at jeg under fly
reiser er utstyrt med et ordentlig harehjerte.
Under mellomlandingen i Stockholm benyttet studentene anledningen til å
dele ut to "høye" ordener. Den ene - Helt av Leningard - gikk til professor Povl Simonsen for utmerket ledelse av turen, mens den andre - Lenin
ordenen (den moderate) - gikk til professor Anders Hagen for god innsikt
i russisk arkeologi. Under mellomlandingen ble det også anledning til en
kort diskusjon av reisemålet for neste kombinerte hovedfagsekskursjon.
Hallstatt i Salzkammergut i Østerrike ble foreslått. Det var et forslag
som møtte bred enighet. Det ville være meget hyggelig og oppmuntrende for
arkeologistudentene om slike ekskursjoner kunne komme inn i faste former,
f.eks. annethvert år. Man har så meget å lære og høster mange erfaringer
om andre landa forhistoriske kulturer på slike turer. Derfor må man håpe
på faste bevilgninger fra de rette instanser for fremtidige ekskursjoner
for hovedfagsstudenter.
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Apen alle dager tl. il'~lli.
Juni, juh,

augu~t

kl. 11---l!i.
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