
Ve~\o~d av t~rKtt \tirt. 
·ha en 'Jiki~~1:id!:. kvi~w,e-
1?1~'"811 i Ve~.tfo\cl 

se. 5. W 



DEN ALSTA BEBYGGELSEN I 
SYDOSTNORGE OCH 
VASTSVERIGE 

Bakgrund 

Stora delar av den arkeologiska forskningen i Norden har under de 
senaste tio åren fått en ny inriktning. Det har skett en reaktion 
mot den dominerande traditionen, den som ser arkeolcigins huvudsyfte 

i att grava fram ting och placera in dem tidsmassigt. I Uorge har 
flera forskare varit långt fore sin tid i detta avseende, A.Vl. Brøg
ger, G. Gjessing och K. Odner bor omnamnas. 
I dag ar en mer samhallsinriktad arkeologi på stark frammarsch. In

fluenser kommer från "New Archaeology" i USA och aven från marxist
iska inriktninger.. Hen bakom vetenskapsteoretiska proklamationer 
och diskussioner kring olika evolutionistiska teorier, icke-marxist

iska eller marxistislm, har det visat sig svårare att åstadkomma 
tolkningar av det arkeologiska material som vi har att tillgå. 
Den viktigaste kallan vi i dag har till kunskap om samhallet under 
stenåldern ar hur detta var organiserat geografiskt: Fick miinnisk
orna sin forsorjning genom ett stiindigt lrringvandrande med olika års
tider, i så fall kan man forviinta sig att resultatet i det arkeolog
iska materialet blir en rad samtida boplatser i olika naturmiljo, 
kust-inland-hogfjall osv, på dessa lokaler kommer man då att finna 

olika typer av redskap allt efter vad man har haft for slag av verk
samhet på platsen. Om diiremot samhallet grundats på ett niiringsfång 

med en relativt fast bosattning i ett område med varierat tillgång 
på olika slags fodoamnen, kan man forvanta sig att de samtida lokal
erna alla uppviser redskap som anviinds vid alla forekom:nande akti

viteter. Det finns naturligtvis en hel rad alternativa variations
mojligheter mellan dessa bagge ytterligheter. 

Har man val fått grepp om bosattl}:i.ngsmonsteret i ett område och hur 
detta forandras over tidsepok~rna, har man nått långt i fråga om att 
reda ut också hur samhallet har varit organiserat. Utifrån teoret

iska resonemar.g och etnografisk·(; kanda samhallen kan man formulera 
ti'nkbara organisationsprinciper for det forhistoriska sarrL.'J.allet. 
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I området kring Oslofjorden och i. Vastsverige iir det bara att sort

ora upp alla de tusentals ktmda stenåldcrsbOIJlatserna på perioder, 

se efter var boplatserna ligger i naturen, rrur stora de a.r och vD.ka 

olika typer av fm1ktionella red~Jkap som f:i:nncJ på dem, Gor man detta 

kan man f'orvtmta sig ett monster, som kan tolkas ooh forklaras mot 

en ·bakgrund i uamhiillsutvecklingen unclex.· stenåldern. I'rohlemet ar 

bar a att deo~tta .in te låter sig g15ras i dag, något som 1Ji5r framgå av 
foljande eksempel. 

_!:~t t unikt _..!2!!E M~_J:2f_!3 tud i um ~Y-~-!!l~.EQ..l:L!J:E.h~ . .2.f~g~:UJ e[.l; 
I Syclskanciinav:i.en får man finn a ~lig i att endaDt kuone E:tud er a de 

aldre delarna av stenåld.ern utifrån rester av i .. nlandsbebyggelsen. 

Den kustbebyggelse som måste ha furmi.ts undP.r Den--paleolitikum oc:h 

de aldsta dclarna av mesolitikum i Nordeuropa i:ir, forrnocl1igP.n for all 

framt.icl, fo.qJassade till havets bot;ten, Detta forhålla:nde h~)nge.r 

E]amman med landhojni.ngen kontra hcijningen av n.i.vån i viicldsh.aven 

efter senaste nedisningen. 

I ett område med en borj<m unge:far vid Varberg på clen nvenuka v~.ic1t

kusten, och vidare runt Oslofjorden :ner mot det nort!ka ~)ørlandet, 

ligger claremot alla ticHgare strandlinjer ovanf'<ir dagens bavsyta. 

!1an kan :.f'1irvanta s.i.g att hiir finm1 de iHsta kustboplatserna, cle från 

tidig mesoLLti.sk tid eller kanske till och med från sen--paleolit.i .. s};: 

tid, tillgangliga for :crrkeologi llk undertsi:ikni.ng. !V!oj li gen kunne num 

har få fram en bi.ld av bebyggelsen som var mer komplett bi-n vid de 

syciskandinavisk:a inlanclc>bopla tt1erna, 

Det har varit med descJEt :forhoppningar som många forFk:are har tagi t 

sig an fr{~gorna kr:Lng den alsta stenåldern i Viistsverige OdL ~3ycl-

()L,tnorge, men annu har inget Diikert resultat uppnåttH. Det r·åder 

i.ngen enighet kring vi1ka lokaler som skall riilmas som d.e 1ilsta i 

området. Alla forslag har ochså mottB med mycket stor skepsis h:ån 

de sydskandinav.i.ska forskarnas sida. Den fri:iJrwte orsaken ti.ll d.etta 

har var.i:t att d.e vi:isttwenska oeh t>ydostnorska boplatserna. i..nte upp·· 

viser de flir em ål t>om man forviinta t .:1ig ut.i:frå:n t1e sydskEmdinavi ska, 

med. pol.lenanalys valdat8racle boplatserna. 

De lokaler som daterats till Fosna,eller dess viistsvenska motsvarig

het Hensbackakul turen, o oh ~Jo;n av må:nga for skare date ratt> ti11 tidig 

mesoli tisk tid, ha.r:· ett fCiremålsi.nventarium som i Danrna.rk uku.LLe 

daterats till sen-mesoli tik11m och all tså ni:irmare ') 000 år senare. 

Dateringen av boplatserna i eiet sydostnoruka-v1iutsvenDka området har 

ni:istan uteslutandc grurJ.dats på landho;jn.i.ngsk:ronologin oeh i:ir diirmed 

forbm1clen mc)d. två svagheter: Ha.r loka1tm verklit;en va:cit beliigen 
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invid ,stranden, och vid vilken tid har stranden stått vid nivån? Ex

empelvis utgår Freclsjo i sin store genomarbetning av materialet från 

mellersta BohusHin ifrån en felakti.g strandforskjutningskurva, vilket 

ger en felaktig b.ild av den a.lsta bebyggelsen (Fredsjo 195:5, Vfcli.n-

der 1973). 
Den storsta svagheten fu: dock att bara mycket sallan har man forsokt 

belagga att boplatserna verkligen har legat invi.d havsstranden. Det 

ar på denna punkt som tvi velsmål kan framfor as om bland. a:rmat den 

:foreslagna hoga åldern på den va.lkanda Hognipenlokalen i Østfold. 

Det ar kand ett antal lokåler med liknande material, men belagna på 

en mycket lagre nivå i terrangen, Kirkøy (Johansen 1953) och Torsrød 

(Østmo 1975). Då ligger tanken om att det ror sig om en Dpeci.al

j_cerad i.nlandsbebyggelse nara tilJ. hands for Høgni.pen och den nar 

·beslektade boplatsen Tosska.rr i mellersta Bohusla.n. Tosskarr har en 

del neolitiska foremål och belagger hari.genom att man bott på platsen 

vid en tid då d.en inte legat mycket narmare stranden fu1 vad den gor 

i dag. 

Jvlen skulle man inte med hjalp av det kol som forekommer på boplats

ern~ k=a erhålla C 14-dater ing ar som vi.sade nar man bebott platsen? 

Derma utvag ar faktisk provad for såval Høgni:pens som for lrosskars 

del, man har harvid fått fram, i och for sig ganska samstiimmiga da-

t · · b'" f 11 t·l-L ... "ld c14-da·ter1.·r1gar. ar"" nog er1.ngar, men J. agge .- a en · 1. _ Jarna er. _ 

bra, nar de stammer in på vad arkeologen forvantar sig, gor de inte 

det så sorteras de bort som "uppenbart felaktiga". Det finns exem·

pel på c 14·-dateringar som in te ar 11 uppenbart felaktiga"' utan stam

mer battre in på vad arkeologen forvan.tar sig, det galler lokaler 

som Tørkop i Østfold,c 14-daterad t.ill 6230;:170 f.Kr (Mikkelsen 1975) 

och den viistsvenska lokal som narmare skall presentera.s nedan, C 14·
daterad till 6835;: 130 :f.Kr (Sarvik o a 1976). Dess a bagge dateringar 

ar for tillfa.llet de alsta c 14-dateringar på mansklig bebyggelse i 

området • 

.Aldre an Høgnipen? 

Den lokal som jag speciell t v.ill framhåUa, då Tørkop redan ar pre

senterad i ett tidigare nummer av Nicolay (nr.18), ar en som ar be

lagen i O stad sn. i Vastergotland, nummer 137 i det svenska Riksan.

tikvarieambetets forteclming over fornHimnine;a.rna i socknen. Man 

kan. knappast k .. r1nggå lokalen då det galler den fortsatta diskus

s.:Lonen kring sydostnorsk-vastsvensk me:3ol1tisk kronologi ooh den kan 

sagas ha tre f(jrdelar då man jamfi::ir den med alla de olj_ka forslag 

som framforts Dom repressentanter for området,~ alsta bebyggelse. For 5 



det fi:iNJta, ~JOTil nam:rl"l; OVclXl; C t4_"datertngen 11 stfumner", OCh dessutom 

ar det den aløta hittills erhållna c14-dateringen från bebyggelse i 

området.. Ji'or det andra ti.r boplatsen omlagra.d, enligt geologhJk ex

pertis av havet omkring år 7 000 :L Kr. l~ or elet tred;j e så stammer 

materialet från boplatsen :l.n på vad man Gkulle kunne tanka Gig från 

en nydGkand:LnaviDk boplats med derma datering. 

Boplatcwr.w f()rømålsinventa.rium kannetecknan rw mikrolj_tteknik av sam

rna slag som på de samtida danska och syclsvenska 'borJlatserna; koniska 

mikJ:'ospånkiirnor, m:Lkrrmpån, lansettl.ik:nande retuE;cherade mikrospån, 

larwetter och triangler. Vad som daremot inte rikt:lgt stammer ar att 

den enda flintyxan fd'm boplatsen ar en skivyxa. Jamfor man denna 

boplats foremålBinventari.um med cmdra i området kan man konstatera 

att det <Jtamrner relat.ivt viil in med vad ma:::t k1inner till från de over

lagrade boplatserna i Gotellorgsområdet. Dessa clateras till ticlsav

sni t;tet ea. 6500 t Lll 5000 f.Kr oeh alltså senare an den har beslcri v

na lokalen, (De borde kunne vara aldre an 6500 f.Kr men clotta ar 

fum.u ej belagt.) 

.Hlmfor man Ostad L57 mecl Høgni.penlokalen så vill ma:11 garna saga att 

det både f.i.nn.s oeh i.nte finns l.ikheter mellan dem. Lansetter och 

andra mi.kroli th;ka drag finns representerade på bagge lokal erna. 

'l'Lll detta kommer for Høgnipens clel ~iven en rad typer av breda pil

spetsar flOm ~innu ej kurmat daterats till ett så tidigt avsnitt, men 

viil. f.i.nns daterade till ca. 5 000 f.Kr. :B'J>ågan ar om Høgnipen som 

helhet ar yngre eller om vi har spår av två eller flere llosattningar 

på platsen, varav en li.ka gammal som ()stad 15'7. 

Jag nojer m5g har med att konstatera att lansetter ·- koniska m.ikro

spånka.rnor ar de f()remålstyper som ar de alsta, sakert claterade och 

att des sa forekomnwr i området omkring år 7 000 f.Kr. Någon aldre 

beyggelse kan vi annu ej datera, men den borde finnas, f'ormodligen 

frå:n ca. 9 000 f.Kr i de scid.ra clelarna. 

'1~yv1irr ar vi .inte så mycket; hjalpta av de arkeologiskt undersokta 

lokalerna n1il~ det gEDler dateringen av det stora a:ntalet yt.funna 

B'osna-.. Hensbackaboplatserna, de som domineras av skivyxor. Bnstaka 

skivyxor har påtra:f:'fats :\. daterbara .sammanhang, såval från alsta som 

frc'in yngr3ta meDoliti.kum, mer1 hi ttilr; har dock :ingen lokal med ett 

stort an tal c>ki.vyx:or kunnat dateras. 

ltrmu återstår mycket artete med de kronologiska problemen for cle 

aldre perioderna 

bebyggelsen urJ.der 

samhet i området. 

inom området, innan. vi kan presentera en bild av 

den tid då dø forsta m~inniskorna llor;jade sin verk

Noteras b(ir också att nii.r det galler frågan om en 
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7000f kr 

Fi·g 2. JJokaler i Danmack, 3verige ocll Norge,, daterade ti11 

ca. 7000 f.Kr. U:ngefåc15gt forhållande Tne11an land oeb. hav, rmmt 

h1tacketl> utbredni:ng. 

ålsta inla.nds- bebyggelse ::.:r'J. fi.:rms det iinnu i .. nget forshtg alls, i.nte 

niirmare iin Danmark-Skåne och norr.Jka h(igfjiillslokaler. 

I den vid.are kronologLoka bearbetni.ngen mås te man frmnfCirallt in·· 

rikta sig på att bestiimrna boplatsernm; fu.nlction. ll.r ht'igt beUigm1. 

boplatser tidiga utrand.boplatser c~11er uenare inlandClboplatser? 



Kommer man underfund med funktionen så kan man utesluta endera av 
dessa bagge alternativ och man kan också avgora om andra samtida 
lokaler bor ha samma redskapsuppsattningar eller ej. 
Det går alltså inte att resonnera som många gor; 
de kronologi.slca problemen, sen kan vi (lcanske) 

samhallet såg ut. De bagge frågorna hanger nara 

:forst måste vi losa 
borja diskutera hur 
i hop. 

Per Persson 
Arkeologiska institutionen - Goteborg 
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Kubbestoler fra Jan Mayen 
og hus i mahogny 

BET1V\K'J'NING OV,<;H JHIV•J'ØHJVlSRJ~TS HI~3TORISKE V:OiRDl 

I bygden Gaasadalur på l<'ærøyene f.inner en blant de arkite.k:tonisk 

fargerike trehusene en skjulbygning oppført i mahogny, - et 

kostbart materiale tatt i betraktning at øyene er skogløse, På 

nært hold kan en se spor etter pelemark i tønuneret, en, indika

sjon på at veden har ligget en tid i sjøvann. Og ga:r1ske riktig, 

for mange år siden forlh,te en frakteskute utenfor øya Vågar· og 

hele lasten av mahogny drev i land. Denne syntes folk man burcle 

benytte,ikke til stas og luksusgjenstander, rnen til å dekke det 

behov en hadde, nemli.g for en skjulbygni.ng. 

Del nordatlantiske øyene Irland, I<ærøyene, Island, ,Jan JVJayen og 

Svalbard har· alle elet tLL felles at de er helt eller nesten tre-

løse. Naturlig skog mangler, og de trær som frister tilværel-

sen enkelte steder er som oftest plantet. Håndlagede gjenstan-

der i trevirke er derfor sjeldne,med mindre veden er importert. 

N;'l.r de finnes, starJJiter gjerne veden fra lac3ten fra forliste 

skip, ilanddrevne tømmerstokker eller fra tømmer som graves ut 

av myrene, velbevarte etter flere hunclre års konservering. 

Slik ved leverte også bjelker til husbygninger, som i tidligere 

U. der ble oppført i det mater i ale som naturen fremskaffet, så 

som vegger a.v stein og leire og tak av flettet strå. 

I siste halvdel av 17-hundretallet ble tremøbler for alvor 

populære, og 1rland importerte :furu fra d.e vestli.gste delene 

av Skottland. Gjennom 18--hundretallet bidro d.e mange skuter 

med tømmer fra New :C<'ound.land og Nova Scoti.a t.i.l å frirJte ir

lenderne til å emigrere til den nye verden. Som møbelvi.rke var 

;særlig mahogny ettertraktet, og det er vel ikke rart at driv

gods av d.e~te materialet ble tatt i mot som en kjærkorrunen gave. 9 



En armen av thl fmrislce øyer er Vidøy. 

ligger den øde V"j.dvik, en bukt med 

skyller klavet ofte drivtømmer i land, 

På øc;tkysten av denne 

en stor rla.nd.:c; tr:cLnd .. Her 

umr LLg under høstcJtor-

me11c, og horav har bukten og hele rJya 1::::-Ltt na.vnM V.i.døy betyr 

Nemlig vecløya, dvr~ .. dr:Lvtørrmwrøya. Jki.vtørmner i':L.nncr en ogr3å 

på. de andce øyene, og merlig langs nortlø~Jtky:c;tenP. 

Opprinne] sen til dr L vveden 0111 tales i_ dE't fwr:LrJke sagnet om 

Toruc og Oli, to kjempe.t: som engang utkjempet en kaJnp på liv og 

død. For å redde li.vet lovet Torur: at øya eie slåBcl på for from

thlrm skulle få kjøtt og olje fra strandode hvaler, en stor 

fugl :i. form av r~ulen og ved i fot'm av dr i vtømrner, ·· på den be-

tingeJr3e at folk ikke :makket nedsrrt t;end.e oTn dette. I Vidar

heULlgjogv fikk man c:fLLedos trevirke ti1 bciter.. 1Y1en da foJk 

etter en t.i.d dro tvi.l hele historien, opphørte drivtønmreret 

å komme, og d:Ldon har ingen Bet L drivtørmner på :3tr"clet. 

Andre nteclor er drivveden bru>cL til hutJbygg.i.ng, vinterbrensel 

og til Spantene til robåtene ble tidligere g;j erne 

laget av trerøtter som drev i_ land, foecU veden var så vridd Of, 

kr-oket og hacldcJ den na LLLC .L .i_ gro buede formen. Bn antok også at 

vocicm kom helt fra Sj blr med havs trømrneno, og det er nok .riktig. 

JVJ.cd TJon TnmspoJare :-::trøm føres en stor mengde dr i vtømmor fra 

de rusrLLilke elvene i S.i bir tvers over PoJhavet forbi Svalbard 

mot Grønland, og herfra sammen med isfjeLL sydover mecl Den Øst

grønla:ndB k8 ro la . .r.c1 trørn. l1onger :c;yd mnel ter i. Ben og strømmen 

splittes opp leiet en gren fortsetter vjderc" mot s:ycl langs Grøn-

land og en gren drej_er øBtove.r som Den Islandsk .:.1rktilol(e Strølll. 

JV!ecl denne kan trematerialer bli ført til I<'ærøyene såvel som til 

,Jan Mayen og Sva1bard. 

Svært mye av dE-rt i lancldrevno rna ter .i alet på Sval bardøyene er tre-

virke. På li'orlandtlflleti:a, E-m 15 km lang flat landbrern like 

over havnivået som .forbinder llardlef;jr-o11c:t og Salf;jellot på 

flydspiusen av PrincJ Karls l<'orland, er et mylder av tømmerstokker 

clryc1set Lttover, og :Jlik er· det eJler.s langs kysten av øyene 

Også på ;ran 11layen er det ;.1tore mengder av lømmerstok;H;r 1angB 

StacHg må on skritte ovnr fercske og gamle tømmer·-

stokker, mange grå og lwi te av elde, runcl:olipte og markr>poiste, 

som Ji.gc;er utover .sii langt øyet rser 

l arkt.isk:e egne bar en tidligere brukt drivtømmc;ret t;il å bygge 

, feller, kjster, c;r.aver og kors. lh'n og annen har 1o 



også endt som hoggestabbe, og nå i de siste årene også blitt 

brukt som utgangsmateriale for kubbestoler og latt seg utskjære 
og dekorere av varsomme hender i mørketiden. 
Drivtømmeret kan fortelle oss en gammel historie. Trevirke kan 
holde seg lenge flytende, og i arktiske strøk er nedbrytningen 
av alle typer avfall svært langsom. Veden kan derfor i mange 
tilfeller nå langt av sted, og hvis den bevares godt etter at 
den driver i land representere høy alder. 
Selv om man på Svalbard mange steder har nok drivved til å 
starte sagbruk, er det likevel begrenset adg~Qg til å nyttig-

I bygden Kyrkjubø nær Torshavn på Færøyene har drivtømmer all
tid spilt en viktig rolle. Om den gamle røykstuen fra 1200-
tallet sier historien at tømmeret til vegger og bjelker er kommet 
drivende i havet. Tømmeret bærer iallefall synlig preg av lengre 
opphold i sjøen. Også innvendig har mye av inventaret tilknyt
ning til havet. Bordplate og langbenker er laget av lasteluken 
til et forlist engelsk skip. Foran huset ruver en kjempestor 
trerot med en stamme som er over meteren bred. Antagelig er dette 
et mektig minnesmerke over det tøn@er av lerk og furu som hav-
strømmene fører med seg fra Sibir. H 



Selv om man på Svalbard mange steder har nok drivved til å 
starte sagbruk, er det likevel begrenset adgang til å nyttig
gjøre seg trevirket til bygningsmaterialer o.l. slik det er 
vanlig på de andre atlantiske øyene. 
På Svalbard er alt drivtømmer fredet som kulturminner. 
Etter "Forskrifter om fredning av kulturminner på Svalbard og 
Jan l"Jayen" (1974), blir alle levninger etter mennesker som 
skriver seg lenger tilbake enn århundreskiftet, ansett som 
fredet. Uten hensyn til alder kan levninger etter økonomisk, 
vitenskapelig og annen virksomhet fredes. Faste og løse kultur
minner skal bevares, deriblant drivved. 
Årsaken er at landorræåder som har vært nediset, heves opp etter 
at isen smelter. På Svalbard kan en studere landhevningen ved 

hjelp av strandterrasser som nå utgjør vide trappetrinnsflater 

over havnivået. På de hevede strandlinjene kan en flere steder 
finne rester etter drivved, hvalben og skjell som engang har 
drevet inn og lagt seg til ro ved høyvannsmerket. Ved å måle 
alderen på disse ved radioaktivt karbon, c14-metoden, kan man 

avgjøre når de strandet. 
Drivved har en funnet helt opp til 90 meter over nåværende hav
nivå og disse har ligget godt bevart i permafrosten i 56 600 år. 
Drivved i 16 meters nivå over havet er datert til 4 500 år. 

Det er derfor forbudt å rydde bort drivtømmer uten tillatelse. 
Ikke alt er så gammelt. Trevirket representerer en lang tids
epoke som ender i kassebord og tømmerlast mistet fra våre 
dagers forbipasserende skip. 
På Jan l"Jayen har en funnet drivtømmer som er 600 år gammelt. 
l"'ed tanke på kubbestolene som folk utarbeider under over~int~ 
ringen, kan kanskje en og annen bli utført i århundregammelt 
trevirke og således bli et riktig historisk høysete. 

Gunnar Holt 
Telemark distriktshøgskole 
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EN RYTTERGRAV 
FRA VIKINGTID 

Det var varmt i været den høsten. Gradestokken viste ca. 10° 
dag efter dag. Skulle man ta årstiden i betraktning,burde vi alt 
fått den første sneen. Normalt ville det også vært begynnende 
tele i jorden. ,Det var i slutten av november. Vanligvis er felt
sesongen forlengst over på denne tiden, men ikke dette året, 
Gravningssesongen 1978 var usedvanlig lang. 
Det gode været kom også meg til hje'lp. Jeg hadde nylig avsluttet 
en forsinket gravning på det store gravfeltet Hunn i Borge kommune 
Østfold. Hver eneste arbeidsdag fryktet vi at dette, dette, var 
siste qag det var mulig å grave. I morgen kom sikkert sneen! Hen 
sneen kom ikke, Nedbøren kom som regn; tropiske, lcorte, intense 
regnskyll. Ja, selv ilcke Tor med hammer'n hadde gått i hi ennu. 
Han hadde som naturen forøvrig tydeligvis tatt feil av årstiden, 
der han f6r over himmelen i sin vogn forspent de to bukkene Tann
gnjost og Tanngrisner. Hu hei, hvor det gikk! Det braket og 
gnistret. Den rødskjeggede guden velsignet feltarbeidet med vår
vær. 
Vel i hus med alt graveutstyret pakket bort for året, kunne en 
endelig slappe av. For min del kunne det nu komme både sne og 
kulde. Men forbannet være mine tanker, og velsignet være Tor og 
andre hellige værguder som ikke hørte på dem. De forsto kanskje 
hva som var i gjære. En gammel avgudsdyrker, en tidligere til
henger av Tor og hans like, skulle gjenoppstå om enn i en noe re-
dusert utgave i r.1ysen sentrum i Indre Østfold. 
forutså ante ikke jeg noe om på det tidspunkt. 

Dette som gudene 

Telefonen ringer. Det er en ukjent stemme i den andre enden av 
tråden. Han presenterer seg som Johan Volden, ordfører i Eidsberg 
kommune, Stemmen dirrer av iver, Men det var også viktige ting 
han hadde å berette: 
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Under gravning i Birkelundsveien på Mysen søndre, gnr.50 bnr.2, 
hadde kommunens arbeidere funnet deler av et sverd, et spyd, en 

øks og to sporer. Videre var det også funnet noen benbiter. 

Volden fortalte at han personlig hadde stoppet alt videre arbeide 
i grøften til sakkyndige hadde befart plassen. 
På funnstedet kunne jeg bare fastslå at gjenstandsbeskrivelsene 
var riktige. Videre var, som ordføreren hadde sagt, alt veiarbeid 

stoppet i påvente av en sakkyndig undersøkelse. I veien var det 
gravet med brøyt en 2,5 m dyp og ca.1,5-2 m bred grøft. Gjenstan

dene var funnet i grøfteveggen 0,8 m under nuværende gatenivå. 

Jordsmonnet var kornet morenesand. Oldsakene var funnet i et 
brannlag som fremdeles var synlig. I dette kunne det også obser

veres et tydelig lerlag. 
Det var nødvendig med en etterundersøkelse på stedet. Kommune
ingeniøren gikk med på å ta en pause i arbeidet til de arkeolog
iske undersøkelsene var avsluttet. Som nevnt ovenfor, var funnet 
gjort i grøfteveggen. Funnområdet ble utvidet i horisontalplanet 
slik at brannlaget fremkom i hele sin størrelse. Det kunne måles 
til ca. 1X1 m. Vertikalplanet viste at brannlaget hadde en dybde 
på ca.0,4 m. Gjenstandene var funnet midt i brannlaget, noe også 
høyden, 0,8 m under gatenivå ble målt utifra. 
Efterundersøkelsen brakte for dagen resten av sverdet med under
hjalt og deler av grepet. Under meget vanskelige forhold ble det 
gravet frem et forholdsvis tynt - ca. 4 cm på det tyl<keste - orga
nisk materiale. Lengden var ca.0,8 m. Det lå horisontalt midt 

inne i brannlaget. I den ene enden lå en udefinerbar jerngjen
stand. Gravningen frembral<te også en liten stift med hode. Det 
ble også samlet i1~ en del brente ben. Derimot var det ikke mulig 
å få opp kull til en c14-prøve. Brannlaget bestod utelukkende av 
kullsort jord og sand med sotlag. 

Slik det fremgikk av funnene,var det tydelig at det dreiet seg om 
en grav fra vikingtid. Ordfører Volden kunne opplyse at hans far 
engang hadde fortalt at det tidligere hadde ligget en del grav

hauger i området. De var blitt slettet ut ved århundreskiftet for 
å få bedre jorder. Funnstedet ligger også bare ca.300 m fra det 
vakre "Bjerkelundfeltet" med tolv fine gravhauger og en hulvei. 
For å kunne komme frem til en sikrere datering av funnet, må vi 
ta utgangspunkt i oldsakene. Alle gjenstandene er sterkt forrus
tet. Men sett ·på bal<grunn av det sure jordsmonnet de lå i, er det 
merkelig at de er så godt bevart tross alt. 14 
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J<'ig. 1 Det samlede grav:fmmet fra Mysen søndrø 

Foto: Ove Holst, UniverE1)_tetets Old;oak.saJnl:i.ng 



Sver~ (fie;. 1a) foreligger .i to deler. Bruddflatene passer ikke 

helt sammen. Samlet lengde er 0,84 m. Kl:ingens største bredcle er 

5,7crn. Øvre del av grepet og overh;jaltet er ikke bevart. Videre 

mangler det ytterste av odden. Røntgenbilder viser hv0rken da

rnasc8r.ing eller innskrift. Sverdet har et langt, rett underhjalt 

med tvert avskfu:ne ender. Efter alt å dømme tilhører det typen 

M-sverd. (Petersen 1919 s.117ff) 

Spydet (fig 1b) er bevart i nesten full lengde. Bare ytterste del 

av odden og noen biter av falen mangler. Total lengde er 38,7 cm. 

Røntgenbildene avslørte ingen damascering, men sveisestriper for 

eggen. Det er usikkert hvilken type spydet tilhører. JV!est scmn

synl.ig er det et K-spyrl (op.cit •. s.:31ff). Dog mangler det derme 

typens markerte midtribb(~, Dette kan imidlertid skyldes st.erk 

forrustning. 

Økse~ (fig. 1c) er best bevart av våpnene. Den er forholdsvis 

l.i ten, med en største lengde på 14,1 cm. Bredden over eggen er 

7,5 cm, mens skafthullet har en største diameter på 6,3 cm. l.len 

kan henføres til H-typen (op.cit. s.IJ-3). 

De to sporelle (fig. 1d og 2) har forskjellig bevaringsgrad. Den 

ene er fullstendig bevart selv om den ene armen er brudt j_ to 

stykker. Disse passer im:l.dlerid sammen i bruddflatene. Den 

andre spor(m mangler en av de rektangulære remplatene. Sporene 

er henholdsvis 18 og 19 cm lange, Røntgenbildene viser at piggene 

har stripeornering i edelmetall (sølv). Sporene tilhører Jan Pe

tersens "Hedskaper •••• " .f:Lg. 34 (Petersen 1951 s. 37f). 

Det jernstykket som fremkom u,_'1der gravningen er efter alt å døm

me en treforbinder (fig 1 e) ·• li' ormen er avlang og smal med vinkel

bøyning i den ene enden. Den andre er brud t av og mangler. J,eng·

den er 7,7 cm, mens største bredde er :3,2 cm. 

Av j ernmaterialet skal til slutt nevnes en li ten stH't eller nag~~· 

I,engden er 2 cm, mens hodet har en diameter på 1,1 cm. 

På flere av gjenstandene var det rester ef-t;_,r organisk material(~. 

TIJajoriteten av dette var !f.J::.• ~)ærlig sverdklingen var ciekket a·,-

trefHJer. Universitetets Oldsaksamlings utmerkede preparanter v;u· 

i. stand til å få av store flak (fig. 1 f), Dermed hadde vi fått 

bevart deler av treskjeden. Også treforbind.eren var til delr; 

dekket av langsgående trefibre, J?å øksen satt deler av t.reskaftet 

.e;jen 1. skafthullet, i3amt1die; var det trefiberrecJter på bladets 

ene side, 

1~ 



Tekstilrester fantes på begge sporene og øksen. Også dette lyktes 
det preparantene å få av. Tøyet kunne sees å ha toslcaft vevning. 
I tillegg til dette ble det samlet inn 26,5 g brente ben. Blant 
disse var det mulig å, skille ut skalletalcsfragmenter og deler av 
en tannrot. 
Hed henblikk på datering har vi en funnkombinasjon av våpenform
ene I·I-sverd, K-spyd og H-øks. Hvis vi tar utgangspunkt i sverdet, 
så hevder Petersen at det er den mest alminnelige sverdtypen i 
vikingtid (Petersen 1919 ·s.117). Følgelig har sverdformen en 
lang levetid. I·'!an må regne med over et halvt århundre. Ut fra 
funnkombinasjonene dateres den fra midten av 9. århundre til litt 
inn i det tiende. Dermed har vi fått en noenlunde datering av 
funnet. I1en de to andre våpenformene kan hjelpe oss til en nær-" 
mere tidsbestemmelse. Ifølge Petersen har I1-sverd tidligere fore
kommet i kombinasjon med K-spyd og H-øks. Dette bestyrker oss i 
troen på at det er et samlet funn, og at våre typebestemmelser er 
riktige. 
Efter funnkombinasjonene å dørr'.me tilhører K-spydene vikingtidens 
yngre avsnitt. H-ølcsene Jean gjennom funnkombinasjoner tidfestes 
ennu nærmere. Typen synes å begynne ca.900, og. tilhører 10. år
hundres første halvdel (Petersen 1919 s. 43). I-led tanke på H
sverdenes begrensede funksjonstid i begynnelsen av det tiende år
hundre, vil gravfunnet fra I•Iysen trolig datere seg fra ca. 900-

920. 
Ja, for det er da en grav! For Østfolds vedkommende er det i til
legg et gravfunn utenom det vanlige; en ryttergrav. De to sporene 
gir klar beskjed i så henseende. Til tross for at Østfolds jord 

nærmest fungerer som et overflødighetshorn når det gjelder arkeo
logiske funn,så representerer det foreliggende funnet en sjelden
het. Tidligere er det bare kjent en ryttergrav fra vikingtid i 
fylket. Den er gravet frem på Hunn-feltet i Borge (Vibe-Jinlller 
1951 s.68ff) 
Hvordan skal man forlclare graven fra Hysen søndre? :Sr det en 
branngrav eller ildce? Brente ben i et·brannlag burde være entydig 
i så måte. Hen det er ilclce fullt s[ enkelt. !lluligens er personen 
brent, men i så fall har ikke gravgodset vært med på bålet. 
Rester av sverdskjeden av tre og ø1cseskaftet er bevart. Samtidig 
er det rester av tekstil på begge sporene og øksen. Selvfølgelig 
ville alle tre- og tøysalcer vært fortært av likbålet hvis de 
hadde fulgt med den døde. Den me~t nærliggende forklaring er at 
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den døde er brent uten det gravgodset som fulgte ham i graven. 
Eftersom det sitter tekstilrester på øks og sporer kan gravgavene 
ha vært tullet inn i et klede ved deponeringen. 

Det er nærmest blitt et aksiom blant norske arkeologer at Østfold 
er fattig på funn fra vikingtid. Jeg er iklce overbevist om at 
denne "fmmfattigdommen" virkelig er reell. For det første har 
denne perioden av fylkets fortid ikke tidligere vært tatt opp til 
en samlet vurdering. Det n·.angler en oversikt over hvor mange 
funn det i virkeligheten er gjort fra vikingtiden i Østfold. En 

overfladisk gjennomgang av Universitetets Oldsrucsamlings viking

tidsfunn fra fylket viser at det er langt flere funn enn man får 
inntryklc av gjennom litteraturen. Fra Østfold synes det også å 
foreligge flere funn fra senere del av perioden enn man tidligere 

har vært klar over. Han har tidligere ment at kristne forestil-
linger tidlig trengte inn på østsiden av Oslofjorden slik at hed
enske begravelser tidlig tok slutt (Jmgelstad 1929 s.15ff). 
Det nye ryttergravfunnet vil i fremtiden bidra til å understreke 
at vikingtidsfunnene fra Østfold er fullt på høyde'med de fra 
andre ·deler av landet. Graven fra 1·1ysen søndre representerer om 
iklce en høvding, så i det minste en ma.'1ll fra et solid velstands
miljø. For det Jean vel ikke være noe annet enn en mann som her 
er gravet frem? De brente benene er bestemt ved Zoologisk museum 
i Bergen. Det var iklce mulig å kjønnsbestemme benfragmentene. 
Kun at de stammer fra en voksen person mellom 20 og 40 år. Våpen
utrustningen og sporene tilsier at det må ha vært en mann. 
Sporene tyder på at han har hatt en viss status. En status som 
må ha hevet ham opp over den je~1e bondestand. Vi vet da også at 
sporene opp gjennom tidene har hatt stor symbolverdi. De var oft:e 
av edelmetall, forsølvet eller forgylt, og gullsporen fra Værne 
kloster i Rygge viser at de representerte noe langt utover den 
primære bruksfunkojon. De to sporene fra rl!ysen søndre har også 
innlagt lcontrast:o.etall. 
Om nu ryttergravene representerer en spesiell status, er det ikke 

sikkert alle gravene gir uttrykk for en og samme status. L>n ryt
tergrav :o. ed m~"lge gj ensta.YJ.der viser oss muligens en per o on med. et 
annet "embete" enn en :o.ed få gravgaver. Dette vil imidlertid bli 
gjetninger som vanslcelig lar seg verifisere. Vi får nøye oss med 
å slå fast at graven fra l'lysen trolig representerer en person et 
stykke opp på datidens rangstige. Fra annet hold er det også 
ført momenter i marken for at ryttergravene viser oss menn som 
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B'ig. 2 Detaljbilde av sporene 

Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsalcsamling 



innehadde visse polit:;.ske funksjoner under kongemai::ten (Braathen 

1977)' 
Hvis vi prøver å sette graven inn i det samtidige funmniljø i 

fylket, så er det ikke i innlandet den konsentrerte jerna.lders-

bebygeelsen ligger. Den har vi .i "Ra-bygdene", strølcet mellom 

Hoss og Halden. Nen i Eidsberg og Rakkestad er det flere synlige 

fornminner fra yngre jernalder enn hva som er vanlig for resten 

av Indre Østfold. Dette sammen med tcm del fuYLYJ. ka,."J tyde på at ma.n 

nettopp i disse bygdene har minner om en sterk og marlcert boset

ningskonsteJlasjon i yngre jernalcler (K:fr. Blindheim 1960 s,7ff)" 

Et slikt bilde faller i tråd rr.ted det nye funnet, 

Takket være det c;ode været fikk vi avdekket graven. Gudene holder 

hå11d over sine, heter det. Jeg tenker ikke her på artikkelfor

fatteren, men på den gravlagte vikingen, Dagen etter kos }mlden 

med ned mot 20 minusgrader, Sne falt det også. Da ville elet være 

for sent å komme til syne, rytterherre eller ikke •••• , 
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Arkeolog·iske 11tgra:ntinger har for de fleste men:nesker et myr;th;k 

og spennende Elk;jæc over seg. Her Elkjer det uvan-Lige og merkelige 

ti.ng, mens glade unge mem1ec1ker hygger seg i pent vær og pene om

giv<3lser med å grave rnecl tecok;je og taJmbørste. 

At et slikt vrengebilde av arkeclogisk utgravnirJgsarbeld har fått 

anlfJdn:Lng til å festne~ seg, er arkeologen er; egøn Dkyld. Ar-

.keolog.Lsk utgravn.ingsarbe.i.d i dag foregår for det meste :L Damband 

med forskj elLLge større anleggsarbe :Ld, og for de mnkringboencle og 

1okalsamf'mmet dukker o:fte utgravningr;laget opp som !,roll av en 

eske. Det blir bilde i lokalpressa av en gutt eller jente (for

trinnsvis jente?) som sitter med e:n l.itcm mureskje og ::Jmiler. Der

soul det bli.r g,jort :Curm som prct3sa tJyxwu er :Lnteresucwtc~, blir 

det .flere oppsJag og flere b:Lldcr av glade lmge mcnnec-Jker. Og da 

kommer ogs;), etter hvert tilskuerne og :tår selv Ge at elet graves 

fram old<!akcr mecl hjelp av pens1.er og annen småeedskap. Dert3om 

det ikke blir gjort "i.ntere,ssante" funn b1Le det vanlJgviD ingen 

flere bilder og reportacJjer og i.ngen t.i.h;kuere. A:rkeolcgene for

sv:J.nner like hvrt:Lg og ubemerket uorn de kom. 

Selv om arkeologene til en vir?s grad selv har skylda for at dette 

skjer, så firmc~s elet mange unnsicyldencle momenter. Arkeologi.Dk 

utgravnlngsarbeide er vanligvis hardt og fysisk sl.:Ltsomt. Det ar

-beides under t.IclDpress og det er ikke buds,i,~ttert, oller mulig

heter t11 å tm.clsj etter-e med i.nfcn·mc·w j on svirlcsomhet under utgrav

ningen. Slik at all tid må brukeCJ til å fjerne jordmaDse og ti 1 

å dokumentc:re elet :oom f;jerne:J. Dec>suten :finneu det undor utgrav

n:LngcJarbeidet lll'OGes;wx· sorn ikkfl kan avbryteB for å g:L .inf'orma--

.c: ;j on. I beste fall vil derfor i:n.formarJ j on en besøkende og 5 nter·

cwserte får om en utgravning og arkeologi være oppslagene .i lokal-
~6 



pressa og kClnskjcl on liten mer eller mlndro informativ plakat på 

utgravningsområd et, Av og t:i l avg:rcm Her> tekwLen på en :J1ik :pla

kat til det som utgrav·(~J'JW an"er Hom det vikt.igtJte: DE'J' Ji:H. Jt'OH

BUD'.P )\ GÅ I UTGEAVNINGSOIViHJ\DNl'! ! ! 

Utgravninger kan driven en anntm måte, I ;:to cbr:L tamua er o i' te 

informasjon om utgravningene <lt vi.kt:tg ledd .i utg.r·u:vninguDxbc.i.c!.et. 

Men det skyldes det beldagell.ge fakLurn at mi.d..lc•.nc tJJ ntgravn:Lng .. 

ene ofte må skaff8i3 fra vr.ivate og :Lnnsamlorlo m:L<11er, og enkelte 

utgravninger kan derfor en utcrr.l.forr.Jtåcncle arkeolog få t preg 

som minner mer om et tivo1i, med GOtlveni n>a.lg, enn gj tHmomt(mkt 

feltarbeid.e. 



På en del utgravninger, kanskje særlig bygravningene,i Norge leg

ges det imidlertid mye vekt på informasjonsarbeidet. Så bildet 

er ikke fullt så svart som antydet ovenfor. Det er i første rekke 

de mindre utgravningene i områdene utenfor disse byene som har et 

informasjonsproblem. 

På Huseby i Sandefjord i Vestfold ble det i september i år fore

tatt en "alternativ" utgravning i et slikt miljø. JVlen før vi går. 
over til beskrj_velsen og resultatene av denne undersøkelsen, må 

det påpekes at artikkelforf'atteren ikke mener at dette er en form 

som arkeologiske utgravninger bør få for framtida, at utgravning

en på Huseby representerer et unntak, og at det ved undersøkelsen 

av en rekke fornrnim1er ikke vil være faglig forsvarlig å benytte 

selv deler av de prinsippene vi grov etter på Huseby. !IJen at 

denne utgravningen og lilmende kan representere en vei til å skape 
større forståelse og interesse for arkeologi og vernet av våre 
fortidsminner i lokalmiljøet. 

Bakgrunnen for utgravrlingen var i kortlcet følgende: Under opp
arbeidelse av et nytt anlegg for det lokale Idrettslaget, Sandar 
Idrettslag,ble det våren 1979 klart at den planlagte idrettsbanen 
vi l le korrnne j_ konflikt med tre gravhauger som lå innenfor området. 

På bakgrunn av de allerede store midler som var blitt benyttet, 

og at haugene ti.l dels var kraftig rasert (noe som var skjedd før 
opparbeidelsen av idrettsanlegget) fant fornmj_nneutvalget ved 

Universitetets Oldsaksamli.ng det mulig å oppheve fredningen av 

haugene mot at Sandar· Idrettslag og Sandefjord kommune bekostet 

utgravningen, slik Lov orn kulturminner forutsetter. 
Problemet i denne forbindelsen var natulig nok økonomien. Grav

haugene var i det en kan kalle mellomklassen og et trenet utgrmr-
ningslag måtte regne med ca.3ukers utgravningstid på hver av hau
gene. Noe som ville ha ført til at kostnadene ville ha blitt ca. 

120-150 000 kr. Dette vi.lle i seg selv bety en meget hard belast
ning på et lite idrettslags allerede anstrengte økonomi. Sandar 

Idrettslag tilbød seg imidlertid å stille all nødvendig arbeidc·

hjelp utover det en trengte av feltarkeologer for å sikre utgrav
ningens faglige standard. Og fra Sandefjord komrrnme sklllle det 

s !;ille maskiner i den grad det var behov for slike under arbei·

det. 

På bakgrunn av dette utarbeidet man på Oldsaksamlingen et kost

nadsoverslag oe det 'ble tatt ut en feltarkeologgruppe på fem pe.c

soner. Denne gruppen bestod av en utgravningsleder og fi.re aGS1.·· 



stenter, der to av ass.istentene hadde meget vid utgravningspraksis 

slik at de kunne fungere som Gelvstendige feltledere. 

·JI'ra Idrettslagets sj.de ble det nedsatt en lokal styringsgruppe 

"10m skulle koord.i.nere og orgrmisere forarbeidet. Det vi ste seg 

imirllertid vanskelig å skaffe nok arbeidskraft .i de fire ukene 

utgravningene skulle vare. Lokalt ·ble det derfor i sa.rn.råd med 

utgravnlngBled.eren tatt initiativ for å underBøke interesBen på 

ungdomBBkolen for å delta med noen elever i deler av underBøkel-

sen., 

Fra skolen ble det meget positiv respons. Alle B. og 9. klassene 

:f:l.kk tilbud om to eller tre dagers fri fra skolen mot å arbeide 

på utgravningene. Og oppslutningen fra elevene var enorm, samt

lige elever meldte seg. 

Dette førte t:Ll en vi sG skepsi.s ~ :S)~J. stil te seg spørsmålet om 

elevene pr.Lmært ønsket å få være med på en utgravning eller om 

de ønsket et par dagers skole:fri. r1en erfaringene under utgrav

ningen viste at med den nødvendige instruksjon, forklaring og mo

ti ve ring v·ar nesten samtlige av de ca. 50 elevene soTIJ. totalt døl

tok v.irkeli.g va:r Jnteressert .i. utgravningen. 
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Selve utgravningsarbeidet ble organisert på følgende måte: 

Ungclomcmkoleelevene fra Varden Ungdomsskole ble ].nnclelt i grupper 

på 8--9 elever der hver gruppe arbeidet to eller tre dager c1ammen

hengencle. I tillegg ti.l disse deltok fire :faste frivillige voksne 

hver dag,foruten en del frivillige voksne som arbeidet fra en til 

tre dager hver. Dessuten ble det av Idrettslaget og andre inter

esserte holdt dugnad på lørdagene, der det ble utført tyngre og 

grovere u.tgravningsarbeid<L Disse lørdagsdugnadene ble gjort 

k;jent i lokalprestm, noe som bl.a. førte til at en ;japanRk arkeo-

log som t.ilfeldigvis o·ppholdt seg i Sandefjord. ble med på utgrav

n.ingene to lørdager. 

Før cwlve arbeidet tok til var det lagt ut målesyBtem og all ve

getacojon på fort.tdsminnene var fjernet. Da den første gruppen av 

skoleelever ankom fikk de, som alle de andre gruppene som kom 

seinere, en l<.:ort ·LnformacJjon om hvorfor gravhaugene skulle ut~

gravell. Hva gravhaugene var, hvor gamle vi antok de var og hvor

for cle var placmert der de v1u·. Jl1.a.o. et forsøk på konkretiser

ing av I,ov om kulturminn.e og en lokalarkeologisk skisse. :~'ør ut-

gravnJ.ngsarbe . .i.clet E;tartet forklarte v:L og;;å kort om målesystemet 

og anclre hj elpemtdler og ga (m kort i.nstrukc;jon i utgravningstek

nikk.. Etter hvert som gravningen gikk framover viste vi fram 

forsk;j ellige fylhJk:ifter o, 1. cwm elevene måtte være oppmerksomme 

piL Den Rarmne informasjon en fikk den gruppen av voksne som del tok 

Bom ubetalt arbeidskraft. Hen siden flertallet av denne gruppen 

deltok under hele utgravningsarbeidet ble vel ofte den oppfølgende 

informasjonen gitt mer spo.racUsk etter hvert som d.ic'lse .fikk mer 

tren.ing og telrn.tkk. 
De r:Leste gruppene av skoleelever fikk også under utgravningsar

beidet; en grundigere innføring :L a.rkeologi ,med utgangspunkt i det 

arbeidet de deltok i. 

Når elevene begynte å grave ble de inndelt i grupper på 2-4, av

hengig av hva slags arb0.id c:om skulle utføres. Di.sse Rmågruppenes 

arbeid ·ble hele den første dagen nøye overvilJcet av <m feltarbeider 

som ogGå rettledet dem i arbeidet. Den andre og tredje dagen ar

beidet de mere :fritt, men hele tiden under overoppsyn, og det ble 

hele tiden tatt ut tilfeldige gravobrctt til såldi.ng for å kon

t;rollere om opplysninger skulle gå tapt. Dette viste seg imidle

.rt.i.d ikke å være till'e11e .. 

Gle vone fikk og u å :i. den grad det var mulig del ta .i andre deler av 

utgravningsarbeidet, som f.eks. tegn.ing og n.i veller :ing. r11en siden 



det vesentligste av tiden gikk med til overvåkning, fikk vi i 
svært liten grad utført slikt arbeide mens elevene var på feltet. 
Arbeidsdagen for den feltarkeologiske gruppa var derfor lagt opp 
slik: 

Arbeidet begynte kl. 8, og fram til kl. 9, da skoleelevene kom, 
gikk tida med til dels praktisk tilrettelegging av dagens arbeid, 
dels til å utføre dokumentasjon. Elevene arbeidet fram til kl.14 

og tida fra 14 til 16 ble benyttet til dokumentasjon og tilrette
legging av neste dags arbeide. 

Bare en av de tre gravhaugene 

ruksjoner. Dette kan være 

gikk så glatt som den gjorde. 

ga gravfunn og vanskeligere konst

en av årsakene til at undersøkelsen 
Vansker kunne det ha blitt dersom 

det skulle ha dukket opp flere konstruksjoner samtidig, slik at 
samtlige feltarbeidere måtte ha tatt direkte del i utgravnings
arbeidet. Det viste seg nemlig at slike ting som formgravning med 
graveskje av fotgrøften rundt en av gravhaugene enkelte ganger 
var vanskelig å få utført på en tilfredsstillende måte. 
På grunn av den "uvanlige" sammensetningen av utgravningsmann
skap, fikk vi usedvanlig stor dekning i lokalpressa. Dette førte 

til e,t, stort antall besøkende på utgravningen, for det meste av 

skoleklasser, (En uoffisiell beregning fra en av feltarbeiderne 

går ut på at ca.1000-1500 skoleelever besøkte utgravningen.) For 



å kurme gi en tifredEJstillende i.nformasj on om arbeidet, og ikke 

minst om hvorfor vi grov, ble det tatt kontakt med Pedagogisk 

Senter i Sandefjord, og gjort merksom på at skoleklasser gjerne 
kunne komme og besøke utgravnjngene, men at det bare ville bli 

gitt informasjon om utgravningene i tidsrommet fra kl.11 til ·1230 

da dette var det tidsrommet vi lettest kunne avse tid til infor

masjon. Dette førte med seg at alle skoleklasser, med ett unntak 
innfant seg på denne tiden eller korn etter forhåndsavtale med ut

gravningslederen. 

I tillegg til disse omvisningene var det også en forhåndsavtalt 
omvisning med Sandar Historielag på slutten av utgarvn:!.ngen. 

Det vi opplevde Th.'lder utgravningene på Huseby burde vitne om at 
det eksisterer e·i; stort og udekket informasjonsbehov og en vidt 

utbredt interesse for arkeologi, og at en ved feltarbeidet ofte 
kan hjelpe til å dekke dette behovet, samt å kanalisere denne 
j_nteressen .i. den retning vi som arkeologer selv ønsker. Det er 

en av de positive konklusjoner vi kan trekke av Husebyutgravning
en. En negativ konklusjon er at dette forutsetter kanskje mer 

langvarig og bevisst forarbeid enn det vi gjorde før derme ut

gravningen. Antakelig burde vi 11å forhånd ha truffet de elevene 

som skulle delta, og de burde ha fått en del av den informasjonen 

vi ga dem i god tid før de møtte på feltet. Av andre erfaringer 

bør det nevnes at arbeidet g:i.kk lettest når gruppene var minst. 

Det bør ikke være mer enn to frivillige pr. feltarbeider, og to 

eller tre dagers deltakelse var i snaueste laget. De gruppene 

som fungerte best var med i utgravningsarbeidet i tre dager, an

takelig ville det beste ha vært om de hadde deltatt i en :full ar

beidsuke (5 dager). IJikeledec var det ctor forskjell meLLom 9. 

og 8. klasse når det gjaldt konsentrasjonsevnen. Det er mulig at 

en for framt i da ikke bør gå lenger ned i klacsetrirm enn til 9. 
klasse. Og til slutt, været var godt under hele utgra.vningsperi

oden. Nuligens kunne resultatet ha vært et annet dersom det hadde 
vært dårlig vær. 

JV!en at det ikke har vært et helt feilslått eksperiment kan kanskje 

temadagene for Varden ungdomsskole j dette skoleåret vitne om. 
Emnet er nemlig, etter elevener; eget forslag: Viki.ngtiden. 

Kanskje vi også nådde så langt at det blir en vikingtid der det 
ikke er horn på hjelmene? 

Per Haavalclsen 

Universitetets Oldsakuamling 
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I UTKANTEN AV 
ET MAKTSENTRUM 
-en kvinne fra fortiden og hennes miljø 

I forbindelse med opparbeidelse av et idrettsanlegg på Huseby 
på Vesterøya ble det i høst utgravet tre gravhauger. Haugene 
lå samlet i en liten gruppe og beliggenheten var noe forskjel
lig fra det som er vanlig for gravhauger i dette distriktet. 
Disse haugene lå ikke høyt og fritt i terrenget med vidt utsyn 
over sjø eller dyrket mark. Tvert i mot var de omgitt av fjell
knauser på tre kanter og på den fjerde, mot sør, hadde det tid
ligere vært myr. Lokalnavnet på stedet var Myraløkka, et navn 
som sier det som bør sies om naturforholdene. 
Årsaken til haugenes plassering var imidlertid ikke .noe problem, 
de lå ved det gamle historiske og antakeligvis også. forhistor
iske veifaret som har ført innover Vesterøya til fastlandet. I 
dag er Vesterøya en halvøy, men bare for ca. 150-200 år siden 
var det ved høyvann ennå mulig å ro forbi på innsiden av Vester
øya. Langs dette veifaret ligger ennå i dag flere bevarte små 
gravfelt og gravhauger. Og muntlig tradisjon og funn av old
saker vitner om flere graver fra forhistorisk tid langs dette 
veifaret. 
Gravhaugene, to rundhauger og en langhaug, var en del ødelagt 
før undersøkelsen startet. Dette betydde ikkeat de behøvde å 
være uten funn eller viktige opplysninger om fortida i dette om
rådet. Vi visste på forhånd at de langhauger i søndre Vestfold 
som hadde gitt daterende og kjønnsbestemmende funn hadde inne
holdt kvinnegraver fra yngre jernalder. (Påvist av Trond løken 
i upublisert magistergradsavhandling Oslo 1974). Fra Huseby var 
det tidligere innkommet til Oldsaksamlingen to mannsgraver fra 
yngre jernalder. Og fra det øvrige Vesterøya fantes det ikke Cl O 



gravfunn som var eldre enn yngre j ernaldex·. }i'ra yngre stein··· 

alder var det kjent mange buplasser, a.ntageligv.is fangstbuplas

ser, og fra bronsealderen et av de fineste depot- eller o.f.fex.• ... 

funnene som er kjent fra Sørøst- Norge, Jl1en eldre jernalder 

var en funn tom periode, bortsett fra en aJ1tatt f'angstbupla~:s 

ytterst på :halvøya. 

Det var derfor med en viss spenning a.t un.dersøkelsene tok tll. 

Spørsmålet var om hele gravfeltet tilhørte yngre jernalder, 

eller skulle vj. kunne gjøre de første sikre eldre jernalders~ 

gravfunnene på Vesterøya'l l~t ytterligere spenn:i.ngsmoment var 

at utgravningene på Huseby faktisk var en av de få sakk~rndige 

underBøkelsene av gravhauger i et rent kystmiljø :i. søndre Vec>t'· 

fold, med l.illntak av Kaupangutgravn:i.ngeneo 

høres har den arlmologi ske akt i v:i teten 

Hvor utrol:ig d()t enn 

i søndre Vestfold, som 

jo er et kyststrøl<, vært mer eller mindre knyttet til raet, noe 

som kanskje har gitt dette et noe for sterkt ry som ferdselsåre 

og busetningssentrum i førhi,ltorit>k tid. 

Som det så ofte hender ved arkeologiske utgravninger ga ikke 

gravhaugene de store og spennende funnene som tJå mange venter 

skal komme fram ved utgravninger. Ilen ene runrlh[~"ugen var helt 

uten funn, til og med Llpor etter gra.vanlegge t manglet, d Gt en·

este v.i fant var noen kullbiter på den gamle markovcrflaten i 

bunnen av haugen, 

brent begravelse. 

plyndring og det 

Den andre rundhaugen inneholdt renter av en 

Nen dessverre var graven blitt uttmtt for 

enet3te vi fant som tydet på en grav var noen 

få smuler med brente bein, Ingen av rlisse to ga oss derfor 

muligheter til å finne en nærmere datering enn jernalder gene

relt. 

Etter disse ikke så. oppløftende resultater, :fortsatte utgrav

ningen av den tredje gravhaugen; langhm1gen. Da denne haugen 

ikke hadde spor etter i.rmgrep fra nyere t:i.d, håpet v.i å kunne 

finne en urørt grav. 

Allerede ved a,rbejdet med å fjerne torven av gravhaugen, vi.ste 

det fleg at det var en noe uvanlig gravhaug vi. ru•beid.et med. 

Haugen hadde en fotkj ede av r3tein langs kantene, Dette er i.kk:o 

så uvanlig, men det som sk.ilte haugen ut fra det vanl.i.ge, var 

at steinene langs langsidene hadtl.e vært kantst.tlte heller, mexw 

steinene som lå 1 endene av haugen var heller som lå vannrett. 

Dessuten viste det seg at haugen i flaten var spisr-:oval eller 

skipsf.'ormet. Dessverre var haugen ødelagt a.v en skogr::vei. langs 

den østlige lengdekanten. Men aå mye var bevart at grav.haugerHJ 0i 
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opp.c.i.rmelj_gcJ form l;an rekonntruer<Clie.l, Haugen må oppr:.LnncJlig hatt 

form :nærmeGt flOUJ en Jnrolvd båt, Oac 14 Ul lang, 3 5 ID bred og 

0,8 ID høy. 

Im1e l "båten" Jå elet ei trr;klste, i kiroi.a 0-t vevsverd, en nøk-· 

kel og en sigeL N"Ol'11 for kJ u l;a rester a:v et; leirkax, sør for 

kista et kar.· av klebert>te:Ln, 'l t vev lodd og et treHkrin nom mel

lom ;emnet inneholdt ei r·av( )pcrle,to mnå sømglattrore av stein, 

ot bryn.e og 8a1w og kni.v 

Graven var således :U<.ke r-.Lk "gorli:1 og gull", men bar preg av 

jevn og solid vc~lc>tancl. Det er aJ ltkPvel to forr::.kj ollige aspek

ter ved funnet vi kansk,i o l1ør :w næ.cnJ er c på,., 

Det første er gr:avr-Jkikken, Haugens fo_rm med dens markerte båt-

form er sjelden. fira I strebågan L nabukomntmrm ~~jøll.i.ng, firmes 

en parallelL ]'Ilen her Gr dn r;iueut:ll.t;e hellene en del ntørre, 

Ellers kjennes det ei; l.lknenc1e anlegg f·ra Ølb,jør: vå Jæren, !Ilen 

her lå el en Hki prJfox,mod.o rJ Leinlegningen .i.nne 1 1JaUf";C!Jl, Og scun.,

tidig med vår utgravning bJo dco:t op;c<å gravnt en lig-rwnde, men 

'rrek.-Lr3te fra den båtformocie ·hattgcn., l<'oto l<'orfatteren 
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mer ødelagt gravhaug i Idd i Østfold. Også denne graven inne
holdt en kvinnegrav fra yngre jernalder (muntlig opplysning fra 
amanuensis Øystein Johansen). 
Båtgraver er forholdsvis vanlig som gravskikk i yngre jernalder 
i Vestfold. Men i tillegg til båtformen på gravhaugen inneholdt 
vår haug også en kiste av tre som var nedskåret i undergrunnen. 
Fra enkelte hold har det vært hevdet at nedskårne ubrente be
gravelser fra vikingtid kan skyldes kristen påvirkning (E.Engel
stad Universitetets Oldsaksamlings Årbok 1928 s.20). Et annet 
trekk ved graven fra Huseby, nemlig at kvinnen manglet smykker, 
kan kanskje styrke en slik påstand. Men etter forfatterens me
ning er dette ikke tilfelle. For det første kjenner vi kiste
begravelser fra langt tidligere tidspunkt (f.eks. fra Tveitane 
i Brunlanes fra yngre romertid), for det andre var graven og 
kisten orientert N-S, og ikke som ved kristen gravskikk Ø-V. 
For det tredje,smykker var ikke en nødvendig bestanddel i kvin
negraver fra vikingtid. Fra gravplassene på Kaupang i Tjølling 
finnes det smykker i bare ca. 50% av kvinnegravene , (etter opp
lysning fra førstekonservator Ch. Blindheim). Det må derfor i 
vikingtid i Vestfold ha eksistert minst to typer av kvinnedrak-
ter, hvorav bare den 
Lise Bender Jørgensen 
i vikingtidens Danmark 

ene forutsetter bruk av smykkespenner. 
har foretatt en analyse av kvinnedrakten 

(Kontaktstencil 13 Århus 1977 s.3-23). 
Bare ca. 30% av vikingtidens kvinnegraver i Danmark inneholder 
skålformede spenner som draktsmykker. Og Bender Jørgensen mener 
å kunne påvise flere forskjellige typer av kvinnedrakter i vik-
ingtiden. Hun mener at det er bl.a. sosiale årsaker til disse 
forskjellene i draktskikken,der en overklasse og en underklasse 
har båret kvinnedrakter som ikke betinget skålformede spenner. 
Hvor skal så kvinnen fra Huseby plasseres i et slikt spektrum? 
Før vi svarer på dette bør vi se litt på det miljøet som graven 

kommer fra. 
Enkelte historikere har utpekt Holtan og Husebygårdene som et 
mulig maktsentrum i vikingtida,og påpekt den nære beliggenheten 
til funnstedet for Gokstadskipet. 
Arkeologisk synes en slik hypotese ikke å kunne underbygges. 
Den samlede fornminnebestanden i området før vår undersøkelse 
var på 8 gravhauger. Og selv om vi må regne med at en god del 
er forsvunnet, er allikevel 8 gravhauger med diameter på omlag 
10 m lite å grunnlegge et høvdings- eller kongesete på. Videre 
var det fra Huseby kjent to mannsgravfunn fra vikingtid, og et 35 
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tapt gravfunn fra Hol tan. Ingen av de bevarte gravf'uru1ene vit
ner om noen overveldende luksus. Det eneste merkverdige er skår 

av et importert leirkar av såkalt tinnfoliert keramikk,en le.ir
kartype som i Norge b<l.re kjennes fra Kaupang. 
Topografisk synes også hypotesen svakt underbygget. 
er det ca. 3,5 km til funnstedet for Gokstadskipet, 

c 

~--=:nmillillll~~-:1 

10t.l't\ 

~'ra Huseby 

Dette er i 

Gjenstander funnet i det lille treskxinet i grava i haug 3, 

a. Bryne, sett forfra og fra siden 
'b. Li ten sømglatter av hvit strandstein 

c. Perle av rav eller jet(?) 
d. Ildslagningsflint 
e, Stykke av rombeporfyr med naturlig hull, uten spor av be··' 

arbeiding eller bruk. 



og for seg ingen avt>krekkende avsta.nd og på kart l målestokken 

1:250 000 vil det jo vi.rke d:i.rekte nært. Men terrengmessig er 

Huseby--Hol tanområdet nærmest avskjermet fra området rundt Gok

stadhaugen, Det maktsentrmn som Gokstadskipet vitner om må 

derfor aøkes armetateds hen, Og i det arlceologiske materialet 

finner vi. spor etter et slikt sentrum. Men det ligger nettopp 

i om.råiiet rundt Gokstadhaugen,på gårdene G·okstad og Kamfjord. 

Innenfor et lite område omkr.tng elet sundet som i vikingtida 

aki.lte Vesterøya fra i'aatlandet har det tidligere l.igget minst 

to større og et mindre gxavfelt, I dag er disse fjernet, men 

et av dem er blitt registrert ved flyobservas;jon og har inrw

holdt gravhauger av anselige dimensjoner. Dem3uten finnes det 

fra dette området en rekke n.lkre og antatte gravfunn fra viking

tid, Deøaver.re mangler det viktige opplysninger om de fleGte 

av d.i.sse :funnene, men det dreler seg om minimum 15 gravfunn som 

er irmkol1llilet til Universitetets Oldsaksamling. I tillegg kol1lli!er 

funn som ble gjort før fredningsloven av 190'5 ble vedtatt og 

som nå er i privat eie, og aorn dessverre iklm er framv:Lst ti.l 

Oldsaksamlingen. 

Dessuten ·har funnene fra dette området p;r-eg av en høyere kvali

tet enn den vi kjenner fra Huseby-Holtan. Foruten selve Gok

stadfunnet er det funn av utenlandske bronsekar, og hele tre 

av de seks bevarte sverdene fra disse gravene h<J..r harr sølvirm
lagte mønster på hjaltene. 

l'å en slik bakgrunn bør v:L kanskje flytte kongsgården eller 

høvdingsetet fra Huseby-Holtan til Kamfjord-Gokstad? 

Hvor skal man aå plassere de viki.ngt:i.d(3gravene som er funnet på 

Htweby'? Ji'ra å ]j_gge på "kongelig grunn" havner de sammen med 
de :fleste andre vi.kingti.dsgravene .fra Veat.folcl i egen jord, Det 

er gravene til velr;tående bønde:r, Menneaker som har bodd i ut

ka:nten av maktse:ntrum,men allikevel så nært at det har influert 

på kvinnenes drakttJkikk og ført fremmedartet keramikk og kanskje 

andre varer inn i ciagli.gli vet på gården. I hvi.1ken grad det å 

bo i nærheten av et slikt maktsentrum har medført andre goder 

eller onder enn "moteriktige" klær og eksoti.c~ke g,jenstander kan 

vi ikke gi noe svar på ut fra våre utgravninger. Det er en hem

me l.ighet gårdsfolket på Huseby har tatt med seg i gravhaugene, 

men som vi ilcke kan firme. 

Per Haavaldsen 

Universitetets Oldsaksamling 
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Antikva · icolaysens 
un økt~lset~ 

Nicolay Nico .. l aysen ( 1 tl17·· ·19 ·1 ·1) vm· utdannet jurist. 

eningcm tll nor::;ke fur l;idE1mj_nnemuerkcr·s b"vari.ng" 

tet i ·181!1~, va.r han t'ra Dl.artnn et a.ktivt nHHllem. 

ble han J'ormarm, og d.a det nenene ble aktue1 t 
en ant:Ucvar.si;i111ng, var han f>elv::;kreven til denne. 

ble cltif

I 1051 

å Ollprette 

I en årrekke rEdctH han 1and 0/:4 lrand rLmdt for å beckrivc 

og underuølw minncsmcrkor· oldtid og m.Lcl cle1a1der. Fra 

H3G7 ti1 1901 grov han ut ea. ·14-0U gravhauger, og funnene fra 

dem ble leve.rt til Univen3.i. te Lutt> 01d.i3ak:;;am1j ng, hvor de ut-
gjør en v:iktig del a.v jernaldersm:Ungen. Det kan derfor 

være en :.Lntc)res::;ant oppgave å foreta en undc~rsøk:else av hans 

f'el tme tocUkk fo.r å i hvLLlum grad hans sumrnariske grav

JLL.n.gsrapporter er pål.iteJ igc. 

Ettertidens dom over NLcolnyt;crw Jmde.n;økelser har ofte vært 

ganske,; ha . .rd. B,j ørn Hougen hevder at det E>olv ut f.l'a sam

tidens foruLt>etn:Lrlger kan rel,;;eu alvorlige :Lnnvend.Lnger mot 

N:teo1aysens gravnlngmnetoder. Pre;c:.i ne 5 akt t,agclrJer brød han 

r;eg lite om.. IJikeveJ har han brakt for dagen et stort og 

verdifullt materiale, or; han hae r:.ikret Ollrl funn .som i mange 

tilfeller elle.n: ville gått tapt grunn av nyrydni.ng og ut;,~ 

bygning. 

I forbindelse med bearbeicljngmJ av· det store materialet fra 

Kaupang t ~'jø11ing bac C.h.arlotte B1i.ndhnim gi.tt en vurdering 

av blant annet NJcolayserw Lml'ie.r·søke1ser der j 1867. fhm 

peker at. hc:m. i deL I.e t.i.1fe1let har.· sør-get for kartlegging 

av gravfeltet, og ;oJ.t er fyldig Bett i for-· 

hold til andre av hans 5 rtnburetningt'r .. B.Lindheim mener at 

vi i hvert fall for Kaupangs vedkommende kan t'ltole på Nioo

laysens obr;eJ.'Yasjon.er og :r.·apporter (Blindheim 19'/7). 

Ved to anledninger har ,jeg ettergr:-wd haugnc uorn Udligere er 

under:3økt av N.LeolayHcn, og det ur rncmltatot av di~JclE) grav-

ningene c om skal 1 egge" frem hto:r. 
4o 



hvordan han har foretatt sine gravninger, og om hans rap-

porter er pålitelige. 
I 1884 undersøkte Nicolaysen et gravfelt på Nordre Melø, 
Hedrum i Vestfold. På en sandslette nord for gården lå det 
38 gravhauger hvorav 30 ble gravd. Åtte av haugene ble ikke 

undersøkt 11 fordi de enten vare saagodtsom udgraved eller be
voxede med større trær 11 (Nicolaysen 1885). 
I forbindelse 
elser i 1975. 

med nydyrkning ble det foretatt nye und.ersøk
Det ble da registrert ni gravhauger og syv 

lave forhøyninger. Dessverre lage.t ikke Nicolaysen en skisse 
over gravfeltet, slik at det nå er vanskelig å identifisere 
alle haugene etter hans beskrivelse. 
De haugene som ikke ble gravd i 1884, ligger i to grupper. 
det er interessant at haugene i den ene gruppen er blant de 
største på feltet. Selv om haugene er noe skadet ved tid
ligere plyndringsforsøk, er det såvidt store deler urørte at 
dette ikke skulle hindret Nicolaysen i å undersøke dem. Det 
er mulig at haugenes størrelse ·samt at det sikkert har vokst 
flere trær på disse enn på de mindre haugene, har gjort at 
han lot dem ligge urørte. Han har heller ikke undersøkt en-
kel~e småhauger, trolig fordi de allerede var sterkt beskad
iget i eldre tid. En utgravning som ble foretatt i 1977, 
viste at disse haugene var omrotete, og det ble ikke påvist 
rester av graver i dem. 
De syv lave forhøyningene er trolig rester av hauger som 
Nicolaysen hadde undersøkt. De var 7-11 m i diameter og hadde 
form av sirkulære voller, høyden var 0,2-0,4 m, og sentrum 
lå lavere enn omkringliggende markoverflate. 
Spørsmålet er om Nicolaysen foretok en total undersøkelse av 
disse gravhaugene eller om det lå urørte deler av dem igjen. 
For å få svar på dette ble de utgravd. Under torvlaget var 
det steril undergrunn som bestod av sand. Bare i en haug 
kunne rester av den opprinnelige markoverflaten gjenfinnes i 

ytterkanten av haugen. Det synes klart at Nicolaysen hadde 
totalgravd disse haugene, men fremdeles var det uklart hvor
dan haugrestene hadde fått denne formen. 
Nicolaysen har skrevet en veiledning i hvordan undersøke grav
hauger. Før undersøkelsen måles haugen, og midten markeres 
med et merke som blir stående inntil gravningen er avsluttet. 
Torven fjernes, man begynner å grave på innsiden av fotens 
torvkant eller fotkjede om slik finnes, og følger auren inn-
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over mot sentrum. 

at en haug først er 

gravd i EJin helhet, 

Massene kastes bak utgraveren. Han mener 

fullstendig undersøkt når den er gjennom

(Nioolaysen 1874 s.125-126). 

Det er mulig at haugrestenø ha:r fått det omta1tø utseendøt 

ved at Nicolaysen har latt haugfoten stå igjen urørt. Pro

filene gjennom haugrestene tyder i.midlert1d i.kke på at døtte 

kan være hele forklaringen. Det synes rimelig at Nicolaynen 

har latt grave noe dypere i sentrum, og at massene er kastet 

ut til sidene. På denne måten kan den sirkulære vollen ha 

bl.i tt til. Han hevder riktignok at man i.kke skal gå dypere 

e1m auren, men det fremgilr også at han var kjent med at det 

fantes nedskårne graver i enkelte bauger (Nicolaysen 187~ 

s. 115, 125.) 

Ktter~mdersøkelsen av haugene viser at de var totalgrc:wd. 

~'ormasjonene er trolig blitt t.i.l ved at masse er kastet ut 

fra sentrum og til sidene. Forklaringen på at vi ikke fant 

rester av alle haugene han grov, kan. være at han bare grov 

dypere i enkelte av dem. 

Senere har jeg registrert lignende haugrester på andre grav

felt. Blru1t armet gjelder dette Bringsvær og Vik i. Jo'jære, 

Grimstad i Aust-Agder. I årene 1875··77 foretok Nicolaysen 

utgravninger i. Fjære og unde:t:'søkte da 152 fortidsminner (Ni·· 

colaysen ·JS'/6, 1877 og 1878). 

E'jæ.re er et rikt arkeologisk område, og på raE~t her ligger 

det nærrnerlt sammenhengende gravfelt på samme måte som i Øst··· 

fold og Vestfold, Nicolaysen gjorde r:Lke func: fra eldre jern

alder, men også fra yngre bronsealder og yr1gre jernalder. 

Av aærllg interestle i denne forbindelse er Nicolaysens haug 

42 på Spe dalen fJOm ble e ttergravd .i. forbindelse med vei omleg-

ging i 1976. Han nevner at haugen var 62 fot (ea. 19,4 m) i 

diameter og 5 fot høy (ca. 1, 6 m). Vi.sstnok hadde høyden 

vært noe større. Den bestod av jord og stein med noen meget 

store stein omkrJng midten. .På tre steder i haugen fan.t Nic

olaysen lei.rkar, nkår av le.Lrkar og brente bein (C 780·1-03). 

(Nicolaysen 1877 s.124--125). Johs. Bøe daterer funnene til 

slutten av 8ldre rornerti.d (Bøe 1931 s. :;6). 

Ved øttergravnj,ngen i. 1976 v.i.ste det seg at den nordligste 

tredjedelen av haugen var fjernet. Haugen hadde fotgrøft og 

var 20 m .i diameter og O, 9 m høy. I sentrum lå elet en Elt or 

ste:i.nb1okk" R~mdt deruw var det en del mindre stein. 

GJ~avni.ngen v:Lste at haugen var sterkt omrotet. Det ble på-
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vist restene av en grav som inneholdt restene av to bennåler 
(fig.i), noen få leirkarskår og brente bein (C 34736). Gjen
standene kan dateres til romertid-folkevandringstid. 
Det synes dermed klart at Nicolaysen ikke har foretatt en 
total utgravning av haug 42. En av grunnene til dette kan 
være de store steinene i de sentrale delene av haugen. Disse 
var vanskelige å fjerne med håndkraft, og vi var derfor av
hengige av gravemaskin. Steinene har nok vært et problem for 
Nicolaysen ved hans utgravning. En annen sak er at det her 
dreier seg om en stor haug med diameter nær 20 m, og det kan 
ha fortont seg som en ulønnsom oppgave å foreta en system
atisk gjennomgravning av haug 42. Haugresten virket omrotet, 
så det er mulig at Nicolaysen likevel har gravd større deler 
av haugen enn det man nå får inntrykk av. 
Det er i denne forbindelse grunn til å trekke frem en under
søkelse som Nicolaysen foretok på Evje Nikkelverk i Aust
Agder i 1882. Feltet bestod av 45 hauger og av disse grov 
han 24 (Nicolaysen 1883). Det er senere foretatt flere ut
gravninger der, og her skal nevnes en som Perry Rolfsen fore

tok i 1973. 
Haug 5 var 18 m lang og 5 m bred. Nicolaysen opplyser at 
haugen var 1, 1 m høy. Det var "kulrand ved bunden, ellers 
intet" (Nicolaysen 1883 s.16). Ved undersøkelsen i 1973 var q~ 



Fig. 2. Spannformet kar under utgravning i haug 5, 
Evje Nikkelverk, Aust-Agder. 
:B'oto: I'erry Rolfsen 

største høyde 0,5 m. li.eduks;jonon skyldes trolig sandflukt. 

I haugen 1Jle det funnet to branngraver fra folkevanclrings-

t1den. Den ene var en gryteformet grop som inneholdt kull, 

brente bein og et spannformet kar som sto litt på skrå med 

bunnen opp (f'ig.2). Den andre var en grop med brente bein, 

stykker av en beinkam og tetningtJki tt. 

Heller ikke her har .Nlrolaysen foretatt total utgravning av 

haugen. I innberetningene hans fremgth· det ikke at bare 

deler av haugene er utgravd. 

I enkelte tilfelle er det spøn;mål om vi .:L det hele tatt kan 

tale om utgravning. Nicolaysen har gravd i. haugene, og meto

den kan minne mer om organisert gravrøving enn en vitenskap

elig undersøkelse. Dette gjelder tJærlig noen monumentale 

åsrøyser på G-:eefntad, Grimstad i Aust .. · Agder, hvor det ble 

gjort få eller ingen funn. Som mi.nne etter Nieolaysens under

søkelser .i. 187'7 ligger de med store krate.r l sentrum. 

Som vist er det stor forskje11 på feltmetodikken ved de for

skjel11gc-l gravn1ngene. Enkelte steder er det .foretatt totale 

utgravninger av store d<~ler av gravfelt, andre steder har han 

g.ravci i haugene p:~ grav.røvervis, JVIan må d"rfor vurdere .hv<~r 



enkelt undersøkelse for seg når det gjelder metoden. I mange 
tilfelle er gravfeltene senere slettet ved utbygning og ny
dyrkning, og da blir en slik vurdering vanskelig å foreta. 
Mangelen på tegninger gjør det vanskelig å utnytte Nicolay
sens gravningsrapporter fullt ut. 

Det verdifulle i hans undersøkelser er at de har fremskaffet 
et rikt materiale. Uten dette ville kjennskapen til jern
alderen vært fragmentarisk over store områder. Materialet 
danner også mye av grunnlaget for kronologien i jernalderen. 
Som nevnt har han også ellers sikret oss mange funn som 
ellers ville gått tapt. 
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Peter Anker: 

De norske stavkirker 
oversatt fra 
L' art Scandinave I, La Pierre-qui-vive 1969 

.Peter Ankere verk om de norske stavkirkene foreligger nå på 

norsk. Det er Alvhei.m & Eide Akademlsk Forlag som på oppdrag 

fra de ku.nsthj_storiske institutter i Oslo og Bergen, har tatt 

på seg å trykke boken. Dette er et verk som ikke bare bør i.n-

teressere kunst- og arkitekturhistorikere, men også arkeologer 

og andre kulturhi.storisk :i.n teresserte, 

I den norske utgaven er kapitlet om vi.kingtidens kunst av Aron 

Anderson utelatt. Ved oversettelsen av de to siste avsnittene i 

bind 1 som omhandler stavkirkene meldte det seg et behov for 

rev.isj on av teksten. l løpet av de ti årene som har gått siden 

boken kom ut første gang, har det vært ført en aktiv diskusjon 

.innen stavkirkeforskni:ngen. Anker ha:c i denne forbindelse er

stattet en del uaktuelle· utsagn med henvisninger til nyere 

forskningsresultater. 

Boken er delt iml i to hovedkapitler, I det første tar Anker 

oss med på en lang reise. Den starter i Sogn og Pjordane, går 

videre over fjellet, ned Gudbrandsdalen, oppover Valdres, ned-

over Hallingdal for til slutt å ende i Numedal. 

ruten har vi stoppet ved atten stavkirker og enda omtales noen 

flere. Bokens andre kapitel belyser stavkirkeportalenes opp-

r:Lnnelse og utvi.kling, Gjennom en rekke bevarte portaler kan 

vi studere treskurdens sikre utforming og kunstneriske kvali

tet, 



Boken er trykket i offset og av den grunn har fotografiene ikke 

helt den samme kvalitet som i den franske utgaven. De·tte for

h.indrer ilcke at boken som helhet glr en økt f'orståelll!e av disse 

særpregede kulturminner. 

Et positivt tillegg h.l slutt i boken er for:Jdaringene av stav

kirkenes terminologi, hentet :fra Håkon Christies bok "Middel ... 

alderen bygger i tre". 

J?å grunn av klausulering fra det franske forlaget som har: copy-· 

right, kan bo.ken ikke legges ut til salg gjennom bokhandel. 

Boken koster kr._§_9J_::. llen vil kun bli å få kjøpt på de kl:mst

historiske i.nat:i.tutter ved universitetene i Bergen og Oslo, 

Ønskes boken ti.lGendt i posten, betales }'-r. ~_:: ti.l: 

Alvheim & Eide, Akademlsk forlag 

Selvikve1en 37 

5083 ØVHE ERVIK 

Ved betaling benyttes bankgiro 8401.21.05389 eller postgiro 

5753306. Innbetalingsblanketten merkes "Stavki.rlcer", 

J~lin DahHn 

UnJ.versitetets Oldsaksaml:i.ng 
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