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PER HAAVALDSEN 

"Dr:ikk or lev lykkelig!" lyder en (noe fritt oversatt) i_nnskr·irL 

gres\{ sorn f'innes p& et eldr·e jer·nalders glassbe~er fr·a Jæren. At 

dette mottoet ble fultt av jernalderens innbyccere i ~orce, er alle 

tlassbegernc som er funnet et mulig uttrykk for. (At all0 classbet-

ere fra eldre jernalder er funnet i graver er kanskje en ~h 

bør forbicåes i stillhet, eller et faktum som bør vekke til ettpr-

tanke). 

Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom 

hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ ed

le varer i et glassbeger. Det .fi_nnes det også vitnesbyrd om. 

Under gjennomeåelsen av materialet fra en nylir· und~~rsrnkt g1·av 1'ra 

yngre romertid p& Borregaard i Sarpsborg, ble forfatteren av disse 

linjer h0ylig forbauset. Det han mente var ett leirkar viste seg i 

v.irkelle;he ten å være to. Inne i en skårsamlinl'; av et li tr? le?irlrar 

som var knappe B cm høyt, fant han et sk&r av et enda mindre leir

kar. Dessverre var dette leirkaret svært defekt, men dr?t lyl<tes å 

rekonstruere det. Det viste seg at dette lille leirkaret, 

rettere det lille leirhegeret, var en kopi av et glassheger. 

eller 

Smaken eller trangen Ul det sterke har altså vært l:Lke sterk på 

Borregaard som hos dem som hadde mulighet til & skaffe seg begere 

av glass. Men muligens har den økonomiske evnen ikke vært li_ke 

sterk. 

For dem som til tross for gravenes dystre vitnesbyrd fortsatt øns

ker å vite noe om hvilke sterke drikker menneskene i jernaider inn 

tok, anbefales en artikkel i det danske tidsskriftet SKALK nr. 6, 

19?5. 

Om de mur "tørre" fakta og resultater av de arkeologiske undersøk-·· 

elsene og funnene p& Borregaard kan interesserte lese i WIWAR nr. 

l, 19'7?. 
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ElT GARDSANLEGG 
l NAMDALSEID 

ODDMUNN FARBREGD 

Hustufter og gardsanlegg har tradisjonelt vore mangelvare i trøn

dersk arkeoloei. Seinare års registreringar og undersøkingar vis

er imidlertid at ein god del slike fornminne finst også nordan

fjells, frå Romsdal opp til Helgeland. Terrengtilhøve og vegeta

sjon er to grunnar til at dei har blitt seint oppdaga. 

Både med omsyn til alder, form, funksjon og topografi synest dei 

anlegga som er funne å representere store variasjonar. Tidsmessig 

har gardsanlegga eit spenn frå eldre jernalder til mellomalder. 

Noen døme kan nemnast: Tufter frå vikingtid/mellomalder er ut

gravd på Skistad i Overhalla, Nord-Trøndelag og på Mo i Brønnøy, 

Nordland. (Møllenhus 1975, 1976; Wik 1975). På Værem i Grong, 

Nord-Trøndelag, har ein fått nærare kjennskap til eit ringforma 

tunanlegg med ca. 10 tufter som ligg klynga inntil store gravhau

gar. (Registrering Grong, 1976). Om anleggets form og omfang er 

oppsiktsvekkende, verkar terrengplasseringa ikkje mindre fantasi

eggande, på eit nokså spesielt punkt ved den 9amle og viktige 

ferdselsåra Namsen. 

Her skal imidlertid omtalast nærare eit gardsanlegg på Vengstad

åsen i Namdalseid som vart kartlagt i 1974-75. 

På den skogkledde åsen hadde ein lenge sett spor etter gammal bu

setning i form av åkerreiner og gravhaugar. I bygda levde den fø

restillinga at her låg ein gard som vart lagt øde ved Svartedauen. 

Kor vidt ein har å gjera med ein samanhengande tradisjon 

berre med vår tids forklaring, er vanskeleg å avgjera. 

eller 

Toppen av den omlag kilometerlange åsryggen ligg ca. 150 m. o. h. 

Mot sør og vest fell åsen ned ved bratte skrentar, medan nord- og 

austsida har meir jamn skråning med morenejord, og det er her ein 

finn spora etter gammal dyrking. Store delar av området er dekt 

med tett ungskog, og ein får ikkje straks oversyn over og saman

heng i det gamle kulturlandskapet. Inntrykket av å gå på gammal 



Ga:rdnanlegget på Vengstadåsen. 

M~d fosfatkarterifl€; 



dyrkamark blir gradvis sterkare etter kvart som ein ser jamnt 

grasgrodde sletter og vollar, oppdagar at dei er avgrensa av 

store åkerreiner og samstundes ser kor uryddig marka er utan

for reinene. Gravhaugar støter ein på rundt omkring på felire 

stader, enkeltliggande eller i grupper. 

For å få eit dekkande bilde av busetningsspora utførte vi ei 

todelt kartlegging. Først registrerte vi synlege kulturforma

sjonar og teikna inn desse. Akerreiner med ei samla lengd ca. 

900 m kunne sikkert påvisast. Reinene er fleire stader omlag 2 

m høge og såleis klart markerte. Dei ytste reinene omgir eit 

areal på over 60 mål. Etter kvart vart det tydeleg at ein del 

låge, nesten umerkelege reiner også dannar ei inndeling av den 

totale innmarka. Ein kan straks stille seg spørsmål om inndel

inga har mest å gjera med terrengtilhøva, med gardens vekst og 

utvikling eller med varierande driftsformer. 

I området finst ca. 20 gravhaugar og -røyser, med tverrmål 5-
10 m. Spreiinga av dei er interessant. Ei gruppe ligg nærmast 

på rekke over den sentrale delen av innmarka, medan fire andre 

ligg i ei klynge like utanfor eit hjørne av dei ytste reinene. 

Tilhører dei to gruppene kvart sitt stadium i gardens utvik

lingshistorie? - Spreidd i utmarka fleire hundre meter unna 

ligg omlag lO andre gravhaugar. Så vidt ein kan sjå er ødegar

den på åsen den nærmaste dei kan ha tilhørt. I fall ei slik ty

ding er riktig, kvifor er dei spreidd tilsynelatande tilfeldig? 

Er det tidsskille (og endring i gravskikk) mellom desse grav

minna og dei i direkte tilknytning til innmarka, eller er det 

andre tilhøve som kjem til uttrykk? I alle fall ser ein dette 

at lokalisering av graver i høve til gardsbusetning kan varie

re såpass mye at det skaper problem ved bruk av gravfunn ved 

studiar av gardshistorie og stadnamnkronologi. 

Ved toppen av åsen ligg ei hustuft med inntil l m høge vegg

vollar. Tufta måler utvendig 16 X 8 m. Ein kunne ha venta å 

finne fleire tufter her, men tett skog er kanskje grunnen til 

at så ikkje har skjedd. Ved eit sumpjordsparti ca. 100 m leng

er ned og nordaust ser ein derimot konturane av ei anna tuft 

som måler 6 X 8 m. Ved prøvestikk i båe tuftene kunne ikkje noe 

kulturlag påvisast. 



I tillee;g til den "visuelle" kartlegginga vart det tatt ca, 80 

jordprøver for fosfatanalyse (utført ved Stavanger Museum).Prø-

vene vart tatt med fråstand 50 m i eit rutesystem som omfatta 

innmarka slik åkerreinene avteiknar, pluss eit enda større are

al utanfor. På denne måten ønskte vi å undersøke kva samsvar 

det er mellom den synlege kulturjorda og fosfatinnhold. Resul

tatet framgår av kartet: Utanfor dei ytste åkerreinene er fos

fatverdien stort sett under 25 mg pr. 100 g jord, men stig brått 

til over 50 innanfor. At samanfallet ikke er langt meir markert 

antas å skyldast den store fråstanden mellom prøvepunkta. 

På austsida av innmarka gjekk imidlertid denne grensa i fosfat

verdi utanfor dei kartlagte reinene. Ved kontroll på ei gunstig 

årstid kunne ein her sjå ei ny ytre åkerrein. Av dette er det 

naturleg å slutte at åkerreinene gir et svært påliteleg marke-

ring av utstrekninga for den dyrkamarka som har lege 

gamle garden. 

til den 

Innanfor dyrkamarksområdet framtrer eit sentralt felt med fos

fatverdiar over 100. Har denne delen vare dyrka meir intensivt 

eller over lengre tid enn dei perifere delane av dyrkamarka? 

Dei aller høgste fosfatverdiane konsentrerer seg omkring den 

store hustufta, slik ein ville vente på førehand. At den mindre 

tufta fell saman med ein negativ anomali i fosfatkartet tilsei

er tydelegvis at det ikkje har vare noe bustadhus der. 

Korleis skal denne· garden plasserast i tid? Ut frå gravhaugane 

kan ein sjå at busetninga strekker seg attende i førkristen tid, 

truleg til før vikingtid, etter som talet på gravhaugar er rel

ativt stort. Nedlegginga av garden, på den andre sida sett,har 

tydelegvis skjedd seinast i løpet av mellomalderen. Manglande 

omtale av garden i skriftlege kjelder tilseier dette. Mulighet

en for at garden vart lagt øde ved Svartedanen er derfor til 

stades. 

Ødegarden ligg i dag innanfor valdet til Vengstadgardane. Eit 

eige namn på garden er kanskje likevel bevart. Langs sør~ustsi

da av åsen ligg ei stor myr som blir kalla Dresta(d)myra. Før

steleden kan godt vera eit gardsnamn Drestad som skriv seg frå 

ødegarden. Dette ville passe bra inn i det lokale namnemiljøet. 

I nabolaget finst nemleg ei gruppe gardaF med sta~hr-namn. Hol-
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stad, Kolstad, Helbostad foruten Vangstad. 

Gardsanlegget på åsen er velbevart, og miljøet omkring har hel

ler ikkje vore utsatt for inngrep fram til vår tid. Ein får der

for eit nokså konkret og direkte uttrykk av eit jernalders (og 

mellomalders?) gardsbruk. Dersom det fortsatt stadig blir opp

daga slike anlegg, vil ein ha gode føresetnader for å finne 

svar på ei rekke spørsmål om gards- og jordbrukshistorie nord

anfjells. 
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Til våre lesere! 

Det er ingen tilfeldighet at en artikkel som heter SKÅL! finnes 

først i det nummer av NICOLAY som De nå holder i hendene. Tids

skriftet feirer et aldri så lite jubileum - det er 10 år siden 

starten i 1967 og et kvart hundre nummer har utkommet. Det ser 

virkelig ut til at dette tidsskriftet har livets rett. Vi be

nytter anledningen til å takke alle som abonnerer på bladet for 

deres for NICOLAY så livsviktige økonomiske bidrag hvert år. En 
annen sak, som leserne ikke burde være ubekjent med, er at vi 

fortsatt har relativt store økonomiske problemer. Hvert år kom

mer redaksjonen ut av det med omtrent null i overskudd og både 

produksjonsutgifter og porto blir dyrere. Vi ønsker å holde vår 

abonnementspris på det vennlige nivå kr. 15,- men hvis 

skal greie dette ennå noen tid, bønnfaller vi hver abonnent 

å verve minst en ny abonnent til tidsskriftet straks. Dette 

tvingende nødvendig. Vi takker Universitetets kulturstyre 

det årlige bidrag - vi hadde ikke greid oss uten. 

vi 

om 

er 
for 

Fra og med nr. 26 takker redaktøren for seg etter å ha vært an-

svarlig for 9 nummere. En redaksjonskomite overtar 

bladet. 

Nils Petter Thuesen 

styret av 



HELLERISTNINGER -
DOKU ENTASJON OG ''STIL" 

EG IL mKKE:LSE:N 

Hvor ofte har en jJ<ke forbannet pJasten og hva den i vår tid fører 

med SHC av standardisering, sterili.sering OG fors0pline. Noen og 

hver kan være Li.lbøyeJ :Lg til å føye "plastalderen" ti l dot tradi-

s,jonalJ e nrl<oolog:Lske "treperj_ode--,>ystem". Men plasten har unekte-· 

lig også sine positive sider. For det tema som sknl diskuteres her, 

helloristnirger, har bruken av plast hatt svært stor betydning når 

det gjelder dokumentasjon. 

1 forrige århundre ble hellristningsfigurene tegnet på fr:i..hånd, 

uten noe målesystem. Senere ble feltene spent over med et rute

nett, med kvadrati.t:ke ruter på l X l m; fj_gurene ble milli: i.nn i 

forhold til dette o~ tegnet på rutepapir. 

Omkrin~ århundreskiftet ble kalkerlngsmetoden tatt l br~~. Over 

hver hellerislningsfigur ble det lagt et tynt silkepapir, og fur

ene i figurene kunne følges og tnKnes av på papiret med en ~rafitt· 

stift. De enkelte figurenes innbyrdes pJ.asserin~ pi\ feltet ble 

fortsatt gjengitt etter den gamle tegnemetoden. Silkepapiret var 

imidlertid svært lett å ødelegge, og bruken av dette krevde gunst

ige værforhold. En stor forbedring var det derfor da en i 1920-år-

ene tok i bruk perr;amen tpapi_r, som var seir~ere, tyne re 

værbestandig enn silkepapiret. Hele felt kunne spennes 

og mer 

over av 

paralleJt løpende belter av papir (bredde 1,5 m; som bl9 rullet ut. 

Vc'd avte{;ni.ng kunne en nå få alle f:i.gurene på et felt 

r:Lktig r;tørrelsesforhold og plar;E;ering ti.J hverandre. 

tecnet i 

Svakheton ved denne metoden lå, som vl skal se, i r;elve den re

produksjonsm~te som ble benyttet. Det ble spent et rutenett med lO 

cm's kvadrater over kalkeringen, og en far;tegner overførte så kal

karingens figurer rebt mekanisk til el millimeterpapir, men i må

lestokk 1:10. Ofte måtte så dette igjen tegnes over på lerret e.l. 

som kunne danne basis for nedfoto~raferinr; til publikasjoner. 

l slutten av 1950-årene fant en s~ fram til et nytt kalkeringsmat

erlale: figurene ble overført med tusj-filtpenn til klar plastfol-



F'l.g .1. Tegning etter Jan Petersens 
kalkerlng på silkepapir 
1916. 

T<'lgning etter E:. S. 
stad;;: kalkering 
pergamentpapir, 19)2. 

Fcngel
p.i 

F'otografl 
kalkering 
19'/'5. 

ay fo:rfa tterens 
på plastfoUe 



ie. Denne metoden har en rekke fordeler: plasten kan fåes i rul-

ler med stor bredde, den er myk, men samtidig svært bestandig 

mot klimatiske variasjoner. Furene i berget er lette å f0lge med 

filtpennen. Dermed kan en fylle ut de hugne linjene svært nøyak

tig med svart tusj på plasten. Ved reproduksjon for publisering 

er det tilstrekkelig å fotografere kalkeringen, utspent på en 

lys vegg, med målestokk satt inn på kalkeringen. Dermed slipper 

en alle mellomleddene hvor menneskelig unøyaktighet kommer inn 

som en forstyrrende faktor. Hele dokumentasjonsprosessen gjøres 

dermed i felten, og det blir utelukkende dette arbeidet som får 

konsekvenser for det ferdige resultat. 

I tillegg til disse nevnte dokumentasjonsmetoder, har en benytt

et forskjellige avstøpningsmetoder, fotografering i dagslys og 

kunstlys, stereo-fotografering, overstryking av berget med mal

ing osv. I vår sammenheng er det imidlertid kalkering på pergam

ent og reproduksjonsmetoden som da er blitt benyttet, sammenlig

net med kalkering på plastfolie og direkte avfotografering for 

publisering, som er av størst interesse. 

Studier av "stil" har vært en viktig metode for å undersøke kor

rologiske og kronologiske forhold som angår helleristninger. In

nenfor jordbruksristningene har skipstyper vært skilt ut som 

tilhørende "den enkle stil" eller 11 den rike stil". I veidekunst

en har en ment å kunne se en utvikling fra en hel naturalisme md 

gradvis større skjematisme i utformingen av dyrefigurer.Her skal 

jeg ikke diskutere holdbarheten av denne metoden, men det er 

klart at kravet til dokumentasjon og reproduksjon av hellerist

ninger må være strenge hvis en skal benytte metodene. Jeg skal 

nå vise noen eksempler på hvordan forskjellige dokumentasjons-og 

reproduksjonsmetoder kan være årsak til nokså forskjellige tolk

ninger, både av stil og saklig innhold av helleristninger. 

Vi begynner med to figurer på forekomst I ved Kløftefoss, Geit

hus, Modum, Buskerud (fig. l-3). Disse ligger på en blankskurt 

bergflate helt ned til Drammenselva, - stedet oversvømmes under 

flom. De to figurene er tolket som elger. Noen har ment at dette 

forestiller en parringsscene, men andre har med rette trukket 

denne tolkningen i tvil. I 1916 ble figurene undersøkt av Jan 

Petersen og kalkert på silkepapir. Fig. l viser tegneren Sofie 
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F'lp..h. Tep;nillg etter F;.s. gnp;elstada 
kalkering pi pergamentpa.plr 
l9J2. 

F'lg. 5. Fotografi 
kalkering 
196fl. 

av And~rs Hagens 
på plantfoHe, 



Krafts omtegning av Petersens kalkering. I 1932 ble samme figur 

kall{ert på pergamentpaptr av T·~ivind S. EngelBtad og omtegnet av 

Johanne NJtter- fig.2. Selv undersøkte jeg de samme figurene i 

1975 - de ble tegnet på plaBLfolie med tusj-filtpenn og fotogra-

fert direkte ror reproduksjon, f.ig.). F'or:3l<:jellene 

videre gå klart fram av de tre tegningene. 

skulle uten 

Ene;elstad karakteriserer de to f]gurene ulik: "Det er :\.kke tvil 

om at den psykologiske kjerne her er naturalisme, men den er 

sterkt neddempet av og opb1andet med stJliserende tendenser" (!Cn

gelstad 1934: 99). Ser en på fig.2, kan en si seg enig i diose 

Lendenser, men forelegger en f.eks. fig.3 for on zool.og, vil h~n 

berømme stej_nalderristerens meget dyktige karakter·isering av elg. 

Forskjellene 1 gjengivelsen av elgenes bodepartier er markert. 

Ved se1ve orntegn:Lngen, flg .:2, er en opprinnelig ganske uatural

istlsl<: form blitt forfl~tet og er langt på vei gått tapt, Under 

samme prosess er fi.gurenes fortykkelse blitt for llten, og dette 

påvirker også totalinntrykket av figurene. Gjengivelsene av de 

anatomisf<e trekk i de tre tegningene f:Lg.J-5, avviker også gans··· 

ke mye, mest mellom fig.l og 2. De to ovalen" i ryggparU.et,Bom 

jeg tolker som nyrer, er dår1igerc markert 1 fig.2 enn i fig.3. 

Vi. må kunne konk1udere med at oppfatningen av "stil" og anatom

iske detaljer i meget stor grad er avheng.ig av de dokument~ 

ajons og reproduksjonsmetoder som blir benyttet ved undersøk-

else av helleristningene. 

Et annet eksempel har jeg hentet fra helleristningsfeltet på Spo

raneseL, Totak, Rauland i Telemark - fig.4-5. Her er det tale om 

to ra~nefigurer og tre dyreftgurer, som bare utgjør en liten de] 

av hele falLet. Dette er undersøkt av M. Arnesen i 1876 og A. L. 
CoLt i 1901-·02. l 1932 foretok E.S. engelstad en grundi.gera und

ersøkelse av feltet, og et utsnitt av hans kalkering - tegnet på 

pergamentpapir og senere omtegnet (hans nr. 26-30) - er gjengitt 

i .. fi.g.l+. AnderE Hagen har kalkert denne delen av felt:øt på pla,>t

fo U e "i 1968, flg . 5 . 

Forskjt"llena i dolnmwntasjone-· og reprodukGjonmnetoder 

også her tydelig fram. Linjene i figurene har an tendens 

kommer 

tD ' a 

forenkles o;5 gjøres mer jevne enn de L vl.:rkeltp;heten er, når dø 

blir tegnet om, fig.4. Geviret på den øversLe figuren er f. eks. 



til de grader forenklet at betydningen av dette trekket forsvin

ner. Når den· for Engelstads tolkning av d:Lsse fj~gurene samsvarer 

godt med hva vi kan slutte av plastkalkeringen, fig.5, skyldes 

det trolig at hans tolkninger i føn3te rekke var basert på stu--

dier av figurene direkte i felten og ikke av de omtegnede kalke

ringene. De to ramm(-Jfigurene antac; å vmre fangstgraver (den ned--· 

re graven mangler en tverr--ribbe hos E:ngelstad), de tre dyrene 

tolkes som elgokse (øverst), en elg(-ku) (midten) og et reins

dyr (nederst) . F;n sJjJz blandi.ng av elg og ruin på samme felt er 

det ikke overraskende å finne i dette området i kanten av Hard

angervJ.dda. 

Hvis vi holder oss til Engelstads tegning (fig.4) og sammenlig

nur den med Hagens kalkering (fig.5), rnA vi kunne hevde at de 

eldre reproduksjonsmetodene vanskel:i_ggjør er1 bestem1nelse ell_er 

kontroll av hvilke dyrearter som er gjengitt på bellerislnine;s

feltat pA Sporaneset. 

Konsekvensene av de forhold jeg her har påpekt, må bli at en så 

~langt det er mulig må for·eta nye undersøkelser av hell eristnin

ger med våre dagers metoder, hvis en vil unngå eller i alle fall 

elJ mi ne re feil to l kn:inger. Det te g;j elder båe! <co to] kn:i.nger av fig~· 

urcnen linjeføring og øvrige "stil", anatomiske trekk, zoolog

iske bestemmelser osv Dokumentasjons- og reproduksjonsmetodene 

er ofte bestemmende for tolkningene eller kontrollen av tidlig

ore tolkninger. Mod våre dagers avtugning av helleristninger på 

plastfo]ie og direkte avfotografering av denne, har vi trolig 

forlatt nJen av de viktigste feilkilder i dokumentasjons- og re-

px·oduksjonsprosesseno 

.12:.\:J ~E'l..t_t!T 
.Engelstad, .E. S.: "Østnorske ristn:i.nger og maLinger av den ark
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FORTIDSMINNER PÅ HEDE ARK 
S'rEINAil SØRENSEN 

Den systematiske registreringen av faste fortidsminner på Hede

marken som ble påbegynt i l9'l2, er nå avsluttet. Vi er derfor i 

stand til å danne oss et helhetsbilde av de gravhauger og andre 

funn fra t:Lden før 1550 som fortsatt er med og preger landskap

et i heinenes gamle bosetningsområde. 

Denne artikkeJe:n er ment å være både en presentasjon av r-egi·

streringsresultater og en redegjørelse for hva slags fortidsmin

ner som området kan fremvi_se. 

Med en viss rett kan historikeren Gerhard Schønning kalles Hede

markens første rei';istranL I sin J:iei'!.~~~l!l_Hccd<)_l!lgi~~en 17?2. 

omtaler han alskens severdigheter langs hovedårene, inkludert 

"Kiempe Hø1.e", bautaer og andre typer gravmarkeringer fra 1'ør-

kr1.sten tid. Mange av disse er siden blitt radert vekk fra kul

turlandskapet, og Schrmning gir derfor glimt av on antikvarisk 

virkelie;het ~c>om ellers hadde vært ukjent. Kt mer lokalt preg 

har Ringsakerpresten Andreas Mørchs not:Lser fra 1810, hvor v:i 

ofte savner den klare vurderingsevne som finnes hos Schønning 

en mannsaJ.der tidligere~ Mørchs i .. nteresser videreføres omkring 

&rhundreskiftet av hans geistlige koJ.lega Rej.nert Svendsen, som 

l::.J.cll'i.tl!~!lSi!LSJTI.E:.!::Ji.er i Rii!.I:'i.§.~c".ci. gir en interessant, men uruJlkornm

en oversikt over denne bygdas fort1.dsminner. F~a denne tiden vr 

også brev om oldfunn og fortidsminner fra gårdbrukere og anti

kvarisk interesserte forlengst begynt å komme inn til Oldsaks

oamJ ing•en :i Krlstiania. 

Ønsket om å skaffe til veie en mer omfattende antikvarisk over

sikt førte til at systematiske registreringer ble startet etter 

første verdenskrig. Både profesjonelle arkeologer og andre med 

kul'curhir;tor1ske i.nteresser kom ti.1 å delta i dotte arbeidt\L. 

Av disse bør spesielt nevnes Petersen 1916-19 (flere kommuner), 

Bal le stad 1919 (Nes), Skre de 1921 (Stange), Marsb:an der 19311 
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Storgard og oto:rhaug _ en ikk" uvanlig kombl.nasjon i kulturlandskap!lt 
p.å Hed<'lmarken. !i'ra ~"a.rmen i Vang. 

komm11nene som vi opei·er·or med vår Gtatistlkk, og det kan ha nln 

tr1te•·eGse ~ gå nærmere inn på de11ne variasjonen~ Det forholdsvis 

beckj ed ne ant aJ Let av nyreg:Ls Lror:.Lnger l Stange og Romeda.1 slår :i 

kontrast til resultatene rra resten av Hcdemarken, kanskje med 

unntak av F~rnes. [ Romedal var antallet registrerte fortidsminn

er i l93'l sa lite at økningen likevel blir 90 prosent. 

J."orkla.ringe11 på ta1Jenc f.ra Stange og Romedal ka:n være det åpne 

jordbrukslandsllapet og Gterke arealpreGset man har hatt her. Det 

kan i denne forbindelse nevnes at i Stange er hele 16,5% av grav

haugene registrert i 1921 Giden rasert, sllk at den reelle øknin

~en blir større enn vAr statistikk gir inntrykk av. 

Størst antall bevarte fortidsminner har Vang og Løten, l alt 950 

eller mer enn halvparten av hva som finnes på hele Hedomarken. 

Interessant nok er det ogE.;;cl dtrH;;e to kommunene som uten samro:e:nltg

ning kan fremvise flest gravfunn fra yngre jernalder, og som vi 
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(Vang), Falkenberg 1934 (Furnes) og 1936 (Løten), Asker og Bjer

regaard 1935 (Ringsaker), Bodahl 1937 (Romedal) og Martens 1954-

59 (flere kommuner). 

For vårt formål vil det være mest hensiktsmessig å operere med 

de kommunale enhetene før Furnes og Nes ble sammensluttet med 

Ringsaker og Romedal med Stange. Dette gir oss etmmer differens-

iert bilde av fortidsminnenes fordeling og gir bedre anledning 

til sammenligning med tidligere registreringer. Kirker og andre 

levninger fra kristen tid utgjør et tema for seg og er i det føl

gende utelatt. I oversikten nedenfor er resultatene fra 1970-år

ene sammenlignet med siste registrering på kommuneplan hvor det 

ble søkt systematisk etter nye fortidsminner. Disse strekker seg 

i tid fra 1919 til 1937. 

Kommune Reg. Antall Reg. Antall Økning Økning i % 

Stange 1921 120 1972-73 140 20 16,5 

Romedal 1937 22 1972-73 42 20 90 

Løten 1936 410 1972-73 550 140 34 

Vang 1934 200 1972-73 400 200 100 

Furnes 1934 75 1975 117 42 56 

Ringsaker 1935 100 1976 200 100 100 

Nes 1919 150 1974 275 125 83 

Hedem. 1919-37 1077 1972-76 1724 647 60 

Da bestemmelsen av en del fortidsminner nødvendigvis er forbund

et med en viss usikkerhet gir det liten mening å operere med ab

solutte tall; særlig når det gjelder felter med hauger og stein

legninger må oppgavene ofte bli avrundede og skjønnsmessige.Sli

ke forhold kan likevel ikke tenkes å ha betydning for hovedten

densene i vår oversikt. 

På Hedem~rken utgjør gravhauger og gravrøyser mer enn 98% av det 

totale antallet fortidsminner. Tilsvarende forhold finnes i and

re jordbruksdistrikter, i det indre av Østlandet, mens dominansen 

av denne gruppen generelt sett synes å være noe mindre i kyst

områdene. I Østfold gjør f.eks. helleristninger og steinalder

boplasser seg sterekere gjeldende i materialet (Skjelsvik 1969). 

Antallet fortidsminner varierer sterkt i de 7 gamle hedmarks~ 
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kommunene som vt opererer med J vår statistikk, og det kan ha 

sin interesse & gå nærmere inn på danne variasjonen. Det for

holdsvis beskjedne antallet av nyregistreringer i Stange og Rom

edal står i kontrast til resultatene fra resten av Hedemarken, 

kanskje med unntak av Furnes. I Romedal var antallet registrerte 

fortidsminner i 1937 så lite at økningen likevel blir 90%. 

Forklaringen på tallene fra Stange og Homedal kan være det åpne 

jordbrukslandskapet oe; sterke arcalpresset som man har hatt her. 

Det kan i denne forbindelse nevnes at i Stane;e er hele 16.5% av 

gravhaugene som ble registert i 1921, siden rasert, slik at den 

reelle ølmJngen bl:Lr større enn vår stati<.d;tkk gir Jnntrykk av. 

Størst antall bevarte fort:Ldsmtnner har Vang og Løten,i alt 950 

eller mer enn halvparten av hva som finnes på hele Hedemarken. 

Interessant nok er dat oe;si disse to kommunene som kan fremv~se 

flest gravfunn fra yngre jernalder, og ~om v:L skal se i det føl

gende, finneG også de fleste storhaugene her .. En ri~melig konklu-~ .. 

sjon er at den dom:Lnerende gravskikk i Vang og Løten for denne 

delen av fort:Lden adskiller seg fra de øvrige hedemarkskommunene. 

Arsaken til at Løten ltgger sa mye høyere onn Vang j_ forUdsmi.n

nestatistikken er Byfeltet med dets m:Lnst 150 gravrøyser. Løten 

vi. ser en økning på 3Lf% i for· hold til ree;:latreringen i l930åreme, 

mens det i Vang dre:Ler seg om en fordobling. Her kan v:L ' enna se 

rester av den "Mængden af Kiempe Høi .. e" som Gerhard Sc--hønning for 

200 år sJden merket seg på gårdene omkring Vang ki . .rke. 

Fm·nes ligger nærmest opp ti.l gjennomsnittsprosenten :L økningen 

av antallet ree;:Lsterte fortidsminner. Her finnes mer onn halv

parten av alle bye;dat> gravhauger på de to gårde11e Dnli og <leva·· 

nol. 

I ttdllgere Nes kommune befinner 77 (i 191~ 27) av 277 fortids

minner seg p& Helgøya mot 200 (i 1919: 122) på selve Neslandet. 

Den ~tore økningen på Helgøya skyldes først og fremst røysfelt 

ene på Danmark og på Høråsen under Lodvika. Vt bef.inner oss her 

:L arkeologens gamle dilemma - gravrøys eller rydnin[srøys. På 

si.stnEJvnte lokalitet llgger tmidlertid to sikrø gravhauger i 

tilknytning til røysfeltet. Interessant or også navnet på den 

tidligere se1vstend:Lge gården Røråse~, hvor GNO reyrr for røys 
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inngår som førsteledd. Røysefeltet finnes på samme høyderygg som 

gårdstuftene, med en beliggenhet som gjør det fristende å tolke 

det som et gravfelt for Lodvigen eller et annet fortidig bosted 

nær øyas eneste naturlige havn i den lune Bergevika. 

Også i Ringsaker er fortidsminnene ulike fordelt. Særlig er 

tettheten omkring Veldre kirke verd å merke seg. På nabogårdene 

Flesaker og By tett ved kirkestedet finnes de fleste av disse 

haugene. Dersom fortidsminnene på By i Veldre og Store Stav i ho

vedsognet legges til, er vi oppe i 2/3 av hva som er registrert 

for hele bygda. 

Fra steinalder og bronsealder 

Steinalderboplassene på Hedemarken ligger ved de store sjøene et 

stykke borte fra de sammenhengende jordbruksområdene, først og 

fremst ved Rokosjøen i Løten og Mesnasjøene i Ringsaker. Ved Ro

·kosjøen, hvor leting har foregått mest systematisk, er det kjent 

Utsnitt av veideristningen på Stein i Ringsaker. Vi ser hvordan avskallingen i 
overflaten av steinen delvis har ødelagt dette fortidsminnet. 



Skilgropr>t.eln nord for G:!:'efr>heim pi Ne!!!. SkJli .. lgropene firm<!'s 
på oversiden av B"te.tnen. 

omkring 2~ funnsteder· med reciskaper og avslag som det eJ• rimeJi.g. 

å definere scJJn bop1asse~b 

Det et· J'orbausende at silcre boplasser ikke er påvist langs Mj 06 . 

strnnd<me, og man kan fristcE; til å mene at funnene fra E;kogs,jø ... 

ene Bto:rt Bett stammer fra F3arnrne ttdGrom som kamlJroB'ilurbygdenef~ 

funnmaterialo fra neolitikum-cbronsoalder. Dorsom tankes forføl-

ges videre er det eu mullghet at folk ved innsjøene 

har slAtt seg til ved de beste fiskeplassens, slik at 

ih .. hundrer 

sporene 

otler menno;c;ke] tp; aktivt tet har kunnet hope seg opp, mens jord

dyrkerne ved M,jøsd har beveget seg i laJH.h:;kapet etterGorn jorda 

ble utpint. Mor problematisk ar det hvorvidt vi har å gjøre med 

sporene c t ter Lo sepat•r;te eller ~m og samme befollmtngsgruppee 

a.kt:i vi. te L 

~>amme forhold kan oh>:lerveros l. Glåmdalen, hvor boplasrse!Hl ør re

g.i.6trert ed de r~tore sjf?H~ne :r,emunden, Saval0JJ ~ Sto:r's~jøen, ~:nge

cc~::n og Ose:nujø(Hl, mr:_~il mcH.t[~lo:r i jo.rdln·uk:sområde:u.fJ vod Glomma. 
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t0tengrensen, ,;om 1kke kan s1es il være knyttet til vann. LikeVE)l 

er det sikkert at funnmaterialet pil en del av boplassene i Hed 

mark strekker r;eg baktmfor jordbruket og inn 1 Nøstvettid (Mikk 

elsen og Nybruget 19'72··'15). Fwr vi forlater steinalderen på 

Hedemarken mil nevnes omril.dets eneste vei~eristning på Stein i 

Fiingsaktor (foto forrige side). Her er en rekke elg figurer dsset 

inn pil en stor flyttblokk ikke langt fra Mjøsstranda. 

De jordfrie røysene som tradisjonelt dateres til bronsealderen 

ligger overveiende i smil grupper langs Mjøsstrendene, Problemene 

omkring daterine;en av denne fortidnm:innetypen skal jeg ikke kom

me nærmere inn pil, men bare påpeke at den er knyttet til vann

Vø:Lne nnarore enn til e;ården. Om dette skyldes soGiale forskjel

ler innen jernaldersamfunnet eller rimeligere on annen kulturell 

og tidsmessig horiGont, or et problem som fremtidige undersøkel

ser forhåpentligvis vil bringe større klarhet i. I forbifarten 

kan det nevneG at det kjente bronse·runnet på Kril.kv:ik i Ringsaker 

sies il være funnet i eller nær ved ei røyn som vendte ut mot 

Mjøsa. Disse opplysningene er imidlertid for usikre til at vi 

kan tillegge dem større vekt. 

Den nevnte forsk;jellen i beliggenhet kommer klart t.U syne ved 

Ausdal pil NeB, hvor en intakt jordfri røys med di.ameter 16 m og 

høyde 2 m ligger for seg selv p& toppen av en liten åskam, for

nemt tilbaketrukket fra gravfeltet nedenfor. Ausdalrøysa skiller 

seg forresten ut fra de øvrige bronsealdorrøysene på Hedemarken 

ved ikko å være knyttot til vann. 

Pl Nes finnes også tre røyser p& Hornsodden, Helgøya, og dersom 

v:L vender blikket nordover ser v1 on enda større røysgruppo om

kri~g utløpet av Moelva. Den største av vlro bronsealderrøyser, 

på Langodden :l ·F'urneB, har en mer :i. sol e>r·t beliggonhnt, Dette 

smrp:t'ep;edn fort:ldsm.innet, som mAler ~50 m :L d.i ameter og 3 m :l 

høyde, har hatt lett for l festne seg i folks bevissthet,og tro

lig gitt navn ttl bide plassen Kommorsvika (av kumbl:gravminne?) 

og Rørv5.ka (av reyrr: røys), 

Ved en enkelt røys på 'l'yvholmen i Hamar kommer vi. ti.J en sam-· 

Jing mod Ellike gravminner omkr:ing Gjøvi.ka i StanGe. Enda len1.~er 

sør strekker en kontJnuerli.g rekko med røyser Geg fra Svartnoø 



Hodemarkerm største hronBealdcrrøys 
pi I.angodden l Furn111s. 

til Tangenodden. Blant disse må fremheves en røys med diameter 25 

m på Hamnesodden - deL ytterstw nes før Mjøsa begynner & svinge 

:Lnnover mot ']'angen. 

Lokal l: orntaleG bronnealderrøysene gjerne GOm borger eller skanGer 

Ja Belv hoB en forholdsvis o1dt:l.dskyndig mann som pastor Svendsen 

i Veldre (Svendsen 1902). Denne misoppfatningen Gkyldes at midt

partiet ofte er utkastet, muligens av skattejegere, slik at folke

fautarden har gjort dem t:Ll forsvarsanlegg. 

Alle skllgropsteinene pl Hedernarken er funnet pi Nes, nærmere 

!Jccsternt. på Grefshe:Lm, .F'osr3um, 111.lstad og Anke. S-Istnevnte var :inn

t:Ll 19_';5 don eneste av din.se som var registr<!!.H: av Oldsaksamlingen, 

Når det gjelder beliggenhet er denne ristningan spenielt severdig, 

hvor den ligger på en høyderygg ovenfor Anke med en veritabel rund 

hortsont som det k.:J.n !.ta vært også t bronseaJ.der~..:~n, og få stedor 

er følelsen av merket med fortiden så sterk~ 

Steinen er l seg selv flat og uanselig, med en bølget rad av 7 

ellor 8 skålgroper. Enkelte har h;wdot at vi her har å gJøre med 



en gjengivelse av stjernøbildet Karlsvognen. Verd A nevne er 

egsA økllgropene pl Grefsheim, som bare kan tas i øyesyn ved & 

klatre opp på en høy flytt b1okk med bratte si der. Man rår inn"" 

trykk av at gudeneø synsvinkel her kan ha vært tillap;t større 

vekt enn menneskenes. 

Stetnen på :FotJsum med si·oe na:?_r 150 skålgropcr vnr kjent for 

Oldsaksamlingen før registreringen i 1974. Den ligger i kanton 

av den gamle hovedveien forbi gården, hvor aLskillige arkeolog 

er og andre fortidsinteresserte har fart forbi uten å la bli 

et dvele ved de ~ære ting. Mens vi befinner oss i bronsealder" 

en pl Nos skal vi. også foreta en digresJOn fra de faste fortids

m_t.nners verden, og nevne en øks av .s.]eldon type som undP-r reg~

istreringen ble innlevert av forpakteren på Nes l~esteg&rd. Øk

sen, eller rettere sagt den delen av økschladet som var be

vart, er støpt i en legering av kobber med bly over en kjerne 

av le1re. For å fl.nne para11eller er det n(1dvendJp; C:l p;!A utenom 

skandinavisk materiale og rolle blikket 

bronn(;n_Jde:r ~ 

!nO l; 

Hedemarkslandskapet preges ~kke av de store gravfelter med hun

drebis av hauger .. ny.feltet :t l.øtz::;n er nnarere unntaket som be-

krefter regelen. Men her hadde det uten don bekreftelse anti-

kvar NtcolaysenE; gravntnp;er gav ofte ve:ert va.rwkclig å skjelne 

mellom g:ravrnarkering og rydnJngsrøyr;. F!llers or samling or pil 2···_t_J 

hauger vanligst å finne, mens felt med mer enn 10 hanger eller 

r·øyGer forekommer sjeldnere. E:nke1 tlige;end0 hauger er d8t fullt 

av eksempler pA j det moderne kulturlandskapeL, men dersom vl 

undørsøker J nkrt ftltf;e kilder fi.nn er vt at det rovært o fto har 

ligget andre hauger i nærheten som ble fjernet ved :nydyrkj.ng i 

dette eller forrige århundre. 

NabogArdene Ausdal og GAlås på Nes kan fremvise t~.n G<mtling 

gravhauger som får det beokjed:ne ByfelLeL til A virke nokså 

fattigslig. Iler er imidlertid de nær hundre fortidsm:Lnne.nc• grup·"" 

pert slik at det faller naturlig å regne dem som fire separate 

felt. Og bortsett fra nt sverd fra vikingtid som oppbevares pi 

Aunda] kjenneB ingen oldsaker com er fr,3mkotnmet. herfra. 
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FulcJEmhaugen 1 Hingsak<'lr er lenge blitt betraktet !3om 
gravhaug, Haugens form og markering reiser tv:l.l V<'ld 
dette, og naturdannelr;e må ansees som en rimeligere 
tolknlng. 

Sær1:ig :L den sørlige chd av felt ? finnes lave haUI";er med fot-

kjede som utvilsomt stammer fra eldre jernalder, mens b&de den 

nordlige delen av deLte feltet samt felt 3 og 4 rommer steilere 

hauger som kanskje nr fra vikingtid. Felt 3 ved Velssetra har 

en såvidt isolert beliggenhet at det er rimelig i lenke seg at 

en g;}rd må ha ljgget her før Svartcdauen. Kl.Lers Hnner· vi haU·· 

ger helt inn på husene på Ausdal og Gålås. Om en 5 meter høy 

haug som ligger ved hovedbygningen på sistnevnte gArd sier et 

lokalt sagn at husene vil brenne dersom haugen tas bort. Dess

verre har ikke sagnet hatt kraft tll l hindre at to skjemmen

de potetkjellere er blitt gravet inn i siden p& dette markante 

fortidsminnet. Samme sagn finner vi forresten ogsA i tilknyt

ning til en haug pA Heistad i samme bygd. 

Lang hauger er i.kke særlig vanli.ge pr'\ Hedemarken og utgjør ialJ -· 

fall under 2% av samtlige hauger og røyser. Sammenli.gnet med 
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andre Ør;tlandslandslandskaper, som Romerike, Østfold og Vest

fold, må dette sies å være et lavt tall. 

Hedc-Jmarken hører med ti.l de landskaper som har seorllg mane;e sto··· 

re og steile gravhauger. Det te påpeke<? bl. a. av A. W. Brøgger i 

en artikkel han skrev for det første bindet av tidsskriftet Vi

king i 1937. Men grenseoppgangen mellom arkeologien og kvartær

geologien kan ofte være vanskelig når det gjelder denne gruppen 

med fort:idsminner. E;lwempeJ vi.s beskrev Brøgger Halvdanshaugen på 

Hubred i Vang som en gravhaug, mens registrantens av 1972 var 

mer ttlbøyelig U l å tro at den er naturens verk. Det samme kan 

sieB om FulBenhaugen i R1ngnake.r, som hel] or ikke har noen over·~· 

bevisende gravhaug:form. På den annen slde har Arne Sk,jølcwold p&·

vlst konstruksjonsmessige detaljer Ved en haug av samme størrel

sesorden på Myr i. NeB som antyder at den er bygget av mennesker. 

Her er også form og markering mer overbev:Lsende, men t.ngen trad.··~ 

:i.."jon knytter seg til haugen på Myr, som oe;så må nic-Js å ligge i. 

en utkant av bygda. 

Når det gjelder Mørhaugen på Grytting i Vang, 50 m vid og 8 m 

høy, er likeledes gravhaug en realistisk mulighet. Problemet er 

også i full monn ti.l sLede for den store Dalshaugen i Romedal(se 

også P.O.Nybrugets arttkkel 1 Nicolay nr. 7), hvor iallfall en 

mindre haug på topj)en av den store må regnes som et sikkert 

gravmonument. En sterkere følelse av naturdunne1se møter oss på 

Nesten L Stange, hvor det ligger hele 7 mindre hauger oppå den 

store. Prøve boringer i disse haugene vi.lle være et prosj eiet c om 
\ 

ville bringe vår vtten om cto{haugene pi Hedemarken atskillige 

skritt fremover, for en gang fG\{' alle å få slått fast hvorvidt 

de er menneskeverk eller naturd~pnelser. 

Flestepart-fm av de utvilsomme gra;••haugene ur å finlle i. Vang og 

Løten .. En haug på ElvGholrnen ved Aker, først omtalt av Sc:høun1ng 

i 1'7'75, målør hele ;50 m i diameter og 6 m i høyden. Hauger som 

overskr1der en diameter på 25 m og en høyde på 4 rn kjenner v~ 

e11ers i Vang på VJdar1shov ( Teahaugen), Kai, Hu bred lllle, Ho mm-

elstad (Smyuhaugen) og Skattum. Dersom vi m~d samme defh1.tsjon 

~V ctorhauger vender oss mot Løten, finnes helo tre av dem pi 





Storhaug pi Huseby 1 Sta.nge, med brufundament 
til gårdem:; nedbrente driftsbygning, 

Stor·· F:i ne tad; dnn størst" nr l.rO m lanr;, ?9 m brted og Lr m høy. Ved 

siden av 'l'unehaugen vred Hommerntacl, )8 m 1anr;, 29 m bred og 5. 5 m 

høy er dEOn dEOt mest t'11Vende rorLLdsm.inne fra jernalder·en L Lr!\: en. 

Her finnos eJ.lers storhuuger· pJ Sande, Skri_nhau~crl undex· Freste-

g;årrlen og e::køyen ved Løten sentrum. Jngen haug Stange eller Po-

medal ovcrskri_der de mini_mumsmål vi l1er har sa1;t Clss, tnen en rek

ke l.igger nær opp tj_]_ dern. SJ>esjelt bør nevnes haugene på Saks

lund, Li.11e Re, Lalum, Alm, Høne og Htlseby, 

Heller ikke Furnes og Ringsakor er utpregede etorhaugomr·åder. Do 

utørste tnncn Furnes l1gf;er p~~i gårdene Doglu og Alu, men.s vj for 

Ringsakers vedkommende bør fr·emheve flere hauger i. ?0-metersklas

sen omkri_rlc VeJ.dr·e kirke. Nes ha1· sitt stør·ste s.ikre fortidsmirlne 

p& hoi.men sør for Hovinsholm. Gerhard Schønni.nr; tar i sin antJ--

kvariskc rei r;ebeskri vel se utgangspunkt :i Snorre og forsøker 

knytte haugen ti.l den Guttorm herse som ifølge sagaen falt i et 

slag ved Helgøya mot Halvdan svarte. Haur;an er uten tvil anlagt 

hGr for å k.unne nc;os av sjq;farendo Jangs Holgøya. 
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Særpregede gravmarkeringer 

Enkelte gravmarkeringer skiller seg ut fra den jevne massen av 

hauger og røyser, men det er likevel grunn til å merke 

fåtallige disse er. Før registreringene i 1972 var 

seg hvor 

det bare 

kjent ~n steinring på Hedemarken. Denne ligger på Smestadhaugen 

i Ringsaker og ble publisert av Reinert Svendsen i 1902. 70 år 

senere ble altså enda en krets oppdaget, denne gang på Ven i Lø

ten. Den bestod av 7 reiste steiner, mot Smestadkretsens l2.Beg

ge kretsene finnes i bosetningsmiljøer som kan antyde en eldre 

jernalder-kontekst. Den nyoppdagede kretsen ligger midt mellom 

vin-gårdene Ven og Skøyen, mens dens parallell ved Smestad kan 

sees i sammenheng med miljmet omkring opphavsgården By i Ring. 

Her som ved de fleste andre gravmarkeringer av denne typen er det 

ikke fremkommet oldsaker som sikkert kan fastslå deres alder.Det 

kan samtidig nevnes at steinlegninger som ikke har karakter av 

haug ikke hører hjemme i gravskikken på Hedemarken. 

En annen fortidsminnetype som det også bare finnes to av i vårt 

område er stjerneformete hauger. Av form kan disse beskrives som 

trekanter hvor spissene er trukket ut. Stjernehaugene ligger på 

nabogårdene Hjellum og Skattum, midt i den tette klyngen av 

gårder med navn fra eldre jernalder i sentrum av Vangsbygda.Hel

ler ikke av stjernehaugene er vi i stand til å gi noen sikker 

datering. Ingen av disse har gitt oldfunn, og i gravfeltet som 

Det er ikke alltid at innhold og innpakning står i 
forhold til hverandre. Denne haugen på Vold i 
Vang ble utgravd etter registreringen og viste seg 
å inneholde en gjenstandsrik grav med blant annet 
rvtterutstvr. 



o 
Hva :r'~glstranten kan komme over, Vi ser her gjenstander 
fra vlkingtld til n.vere tid som oppbevares på Nest'm l. 
Stange. 

t.idligere lå i tilknytninE: til .Skatturnhauc:en er det g;jort funn 

både fra eldre og yngre jernalder. 

Sokkelhauger synes på IIedemark<'n å kunne t3killec; ut som en loær· .. 

egeu type fortidsminner. Disse forekommer fwrst og fremst i Lot

en o~ kan beskrives som en mincire haug som er })lasser·t oppA en 

str~rre. Uten il forctc; videre undcrsokeJser kan det ikke fastc;li'ls 

om sokkelhaugene er byu;et i en Elllcr to etappe!'.. Slike l1augcr 

LinHes på gårdrcne Bjorke, Finstad cctore og Slwyen ved Loten c;en·· 

trum. En mulighet er det vel også at DalshaugHD i Romedal kan 

reBnes med blant disse. 

Store mer e·ller mindce bautalignende 8tei.ner plac,scrl på toppc'n 

av gravhauger foreligger det en rekke eksempler på, selv om fle

re av di.sse er tvilslilfeller, og frittstående baulaer er også 

kjent. Den mest loynefallende av disse, med en høyde på 2,6 rn, 
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Gravfelt på Stor .. Stay i Hlnp;saker, opprnål t av ,Jan 
Pet(,rsen i 1917. - De lave, vide haugene m•~d fot
kjede antyder eldre ;jernalder. Haugene Ugger på 
rad og rekke langs samme høyderygrr sorn {'(iården og 
tntt ved dem. 



er l finne ved Samsal i Ringsaker. En noe lavere stein kan sees pl 

Heistad i Vang og likeledes pl Røsbak 1 Furnes. Her har det tidli

gere stått reiste steiner pl nabogArden Bolstad, Schønuing omtaler 

i 1775 også bautaer som senere ikke er gjenfunnet. 

Under registreringene i Vang ble det plvist to parallelle voller 

med :lengde 32 rn pl Åker. Anlegget ble tolket som en mulig naust~ 

tuft. Dette ble bekreftet under prøvegravningen Aret etter, hvor 

det fremkom keramikk som sannsynligvis stammer ~ra yngre romertid/ 

folkevandringstid (P.O.Nybruget l Nicolay 14 og l~lfsen l974).Der

med forelA deL første materielle indisium pl at det allerede i 

eldre jernalder var foregått ferdsel med større skip langs 

veiene i deL østlige Norge. 

vann-

Tidligere uregistrerte bygdeborger er ikke påvist under 1970&renes 

llmdersøke]_ser ute i marken. Tvert om er to borger som det forelå 

opplysninger om i Oldsaksamlingens topografiske arkjv avskrevet. 

Den ene av disse skulle ligge pA Bjørgeberget J yeldre og den and

re på Rund.holmon i Nære. 

VJ Gtår da i.gjen med G:i.kro rester etter 10 forh.i.storiske forskans

ninger, hvorav 5 i Ringsaker (3 av dom tilhører samme anlegg), 2 i 

Stange og l hver :l bygdene Nes, Furnes og Romedal. 

Et helt; kompleks av forskansn:inger finnes ved Ste.i.nseng Hingsak·· 

er, hvor det på Berget umiddelbart nord for gården ligger et stort 

borgområde med 3 konsentriske murer mot don slak.este siden l nord. 

l tilknytning til denne ligger det 2 mindre forskansninger på Vind

lausa og på .Skanseberget (Pækl<elund 1969···'?_)). Nes har sin bygde

borg på Trostberget i sentrum av bygda, mens det store anlegget på 

F.'uruberget i F\1rnes nok både har bLitt søkt fra Furnes- og Vangs

siden av berge·t. Stanges to borger· ligger på henhoJ.dsvi_s Sotenodd· 

en og pl Gjellhorgot vad Tangen. Som den e.i.sta llggor Romedalsbor-

gen ikke :L t:i.ilmytn:Lng tll hovedbygda, men på Ji'estningsberget j 

allmenn:i.ngon. Det kan tiJ slutt nevner; at det i to av hedomarks

borgeno er foretatt u te; ra ving or. Keramikk funn fr« bor p; en på 'l'rost-

berget knytter denne klart til eldre jernalder, mens funnrnaterial

et fra Stetnsborgen mer anlyder enn fastslår samme daler·i.ng. 

---·--o----· 
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TI{E_RIS14NINGER I S1AVKIRKER 

NILS P~~TTEH THUESEN 

I Universitetets Oldsaksamling (Historisk museum) ble en utstill 
ing av stavkirkebyggernes ristninger åpnet den 29. april. Utstil-
·ungens d er kl. 11··15, unntatt man dag, da det holdes 
lukket. skal vare ut Aret 1977. BAde katalog og pla-
kat kan kjøpes, de koster kr. 10,- hver. Vi håper at flest mulig 
vil finne veien til denne interessante og unike utstillingen, og 

artikkels form ønsker vi A forh&ndsorientere NICOLAYS lesere om 
stavkirkebyggernes treristninger. Red. 

Stavkirkene hører til v&re viktigste kulturmonumenter, og det ser 

ut ti.l at det stadig er noe nytt A finne i dem. En junidag i 1952 

skjedde det sensasjonelle at det ble oppdaget noen ristninger på 

veggene :i.nne L Gol Btavki.rke, som st&r p& Norsk Folkemuseumc' tomt 

etter at don i Bin tid ble flyttot dit. Foranledningen var en spøk 

om at man burde ta Beg en tur opp ti.l stavkirken for A finne rir;t

ninger. Lommelykter kom frem inne i kirkens halvmørke,og se! stor 

er forbauselsen da lyskjeglen virkelig spiller over løvefigurer, 

hunder, et par menneskefigurer, hester, og - skulle det til sist 

vise seg - hele tretten runeinnskrifter! 

S11k ble begynnelsen på konservator Mart:Ln BLlndheims årelange 

jakt på treristninger inne :L og utenpå landets 30 bevarte stav-

kirker og på bevarte deler og gjenstander fra forsvunne Btav·-

kirker som finnes i museer. Med støtte fra mange mennesker har 

det al.tså n&, 25 år etter ekskursjonen til Gol stavkirke, som var 

begynnelBen til det hele, lykkes A presentere en unik utstilling 

som tel]_er omkring 800 fi~urer. 

F~r mange er detto materialet ukjent, og det var det også for 

fagfolk før 1952 - ne;;ten. I Riksantikvarrmc: arkiver ble det nem

lig ftmnet noen få kop.i.er av treri_stninger fra stavki.rkcr som ar-

kitekt Blix hadde gjort i Hopperstad og Borgund stavkirker i Sogn 

og hictorikeren Anders Bugge i UrneB ntavki.rl-;cl. Det er i.ngen tvil 

om at disse ristningene ble funnet tilfeldig. Det BOm BlAr en når 

en stAr inne i en stavkirke, er det myBtiske halvrn0rket BOm råder 

der. Hvis man ikke bevJ.ss t bef,ynnor å :u, te et tor figurer på vøgg-

er og portaler, finner man dem jo ikke. Men når man først er klar 

over at de kan f:Lnnes, ja da varer det ltarJBk:je ikke longe før øy

nene oppdager noen av dem. 

35 



De viktigste instrumenter i 

jakten etter stavkirkerist

nihger er en lommelykt el

ler en elektrisk lampe. Ved 

å belyse vegger og søyler 

på skri fremtrer alle slags 

ujevnheter i relieff. Når 

lyskjeglen over 

rissede lj .. njer, får man som 

regel hele bildet med seg .. 

Notater blir gjort og mål 

tatt for punkter, og der··· 

etter er det klart for av-

fotograferi.ng. Så trekk o ro 

li.njene opp med hvit vann

farge. ~~n fl.n pensel bli.r 

brukt til detto arbei.det. 

Et gjennomsiktig kalkorpap

ir blir f8stet til veggen 

og linjeno tognos med bly

ant på arket.Til sluLt blir 

papiret fjernet og veggenes 

~vite tegninger fotografert 

----·~------.."...,__..,. 

Treri.stnlng f'ra No:.!:'e stavkh·ke 

på nytt. Studier av fotografiene avslører ofte linjer som ble ov-

ersett første gang, og slik kan man foreta kontrollohservasjoner. 

Siste fase består i at kalkeringene bl:ir overført t:il et 1errett~

papir, og sammen med kalkertug.c~arkene bltr di.sf::e arkivert~ Så kan 

man ta dem frem nAr man vil avfotografere dom for publisering og 

utstilltnger. 

I utstillingskatalogen gir Martin Blindheim følgene oversikt over 

motivvariasjonene: 
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l. Runeinnskrifter og enkelte latinske bokstaver. 

2. Plantemotiver. 

3. Hode eller forpart av dyr og fugler, sjelden hole dyr. 
Hovedsakelig løver, draker, ormer, hester og rmnder. 
FuglEme er som regel helt tegnet ut. 

4. Fisker og andre sjødyr. 

5. Menneskehoder, s~eldnere hele menneskefigurer. 

6. Skipsstevner, eller noe mer av skipet, sjelden hele 
skip. 



7. Et par 1500-talls-skip utvendig pl kirker. 

8. VIpen, helst i forbindelse med mennesker. 

9. Geometriske konstruksjoner som sirkler, triquetra o. l. 

lO. Kristologiske tegn. 

ll. UforstAeligo tegn og rent rabbel. Dette er det mye mer av enn 
kalkeriugene viser. 

F':remadskridende villdyr. Å.l stavkirke, Hallingdal 

Bitene fra 1400- og 1500-tallet er lett daterbare, men de øvrige 

figurene peker tilbake tJl middelalderen fordi tegningene ikke har 

noen forbindelse med tegninger som er kjent fra nyere tid i tres

keliver, naust, kvernhus og jaktbuer; tegninger som har et rent 

folkelig preg. Det er et spøromll hvem som har utført ristningene 

i stavkirkene, som er utført med spJ.sso gjenstander, antakeLig 

kniver. Det er forresten mulig ~t mange treristninger har eksi

stert pl ytterveggene, men at de har forvitret. Av og til er nem

Jtg slike figurer funnet ikke bare inne 1 ldrkene, men også uten··· 

pl dem. 

J Torpo stavkirke er det en runeinnskrift som gir oss navnet, i 

alle fall fornavnet, til en dol av de tallrike risterne. På deler 

av et korBsk:i.lle som nå oppbevare8 :l Univers! tetets Oldsaksaml:i.ng 



Disse dyrehodene fører 
tankene til bak" Ul 
vikingtidens dyrehode
stolper. 
B'ra Hopperstad stavkir
ke, som visst.nok er 
fra 1100-tallet. Hopp
erstad ~>tavkirke ligg
er l Vik i Sogn. 

Praktl.sl<: talt alle 
drakehodene l koret 
vender hodene mot høy ... 
re. Dette antyder at 
fi.p;urene ble ri.st!?t. 
til samme Ud. 

står det med runeskrift: "'l'orolr gjorde denne Jc:l.rke. Å.sr,rim, Hå

kon, Erli.ng, Pål, Ei.ndrLde, .Sjaunde, 'rorolf. Tore (rj.siet) run .. 

ene - Olaf". Navnet Åsgrj.m finnes også på den nordvestlige søyle 

ved vestinngangen. Blant motivene finner vi en skipsstevn og en 

orm, dossuten fletlverkemønster, sirkler og kors. Det er mulig 

at denne Åsgrim var en av kirkebygg0rne og det stor jo rett uL l 

innskriften at Tore var frampå med kniven, eller kanskje sylen, 

ett eller flere steder inne l kirken. Torpo stavkirke 

l lJ 00-·Arene. 

ble byr-;d 

F'ordi runeinnskriftene er godt oppblandet med figurene, er det 

mest sannsynlige at disse innskriftene er samtidige med figurena 



~ ' ...... . 

( 
/~ 

l 

Dyr i Urnes-stil fra Kvikne stavkirke i Hedmark. Utformingen av 
øye og føtter viser a t det er en sen u tløper av denne stilen s om 
har sit t opphav i viking tiden. 

Ma nge av ristningene e r a n bragt så høyt oppe i kirken at de må ha 

vært utført samtidig med byggearbeidene, fra stillas, men de fle& 

te ristningene er ristet fra g ulvhøyde. I Ål stavkirke i Halling

da l hør e r vi om et byggelag på 8 medlemmer, og i gjen om en Tor
olf. Er det vitn emål om samme byggmester i de to stavkirkene, som 

mege t vel kan være samtidige, med noen få års mellomrom når det 

oppførelsestid? Jeg v e l ger personlig å tro det, men påstår 

a t ris tningene reiser flere spørsmål enn svar. 

og sl 
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I Løten sentrum er det mer enn ~n villaeier som har en gravhaug 
i hagen. Her ser vi en haug på Bo av Grindereng 
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