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Arkeologen och 
hans publik 

Det ar gladjande med en arkeolog som inte bara ar oppen for att 
erkanna praktiska och elementara problem utan också ger sig tid 

att publicera dem. 
Jag syftar till Per Haavaldsens artikel i nr. 31 av Nicolay, 

"Arkeologi i lokalsamfunnet". 

Som Haavaldsen sjalv skriver så fick hans utgravning av gravhog

arna i Huseby utanfor Sandefjord "usedv;mlig stor dekning i 
lokalpressa", och ryktena att han anvande sig av obetald skal

ungdom kom att framkalla många rynkor på många arkeolognasor och 

många skalrningar på huvuden. Tors jag gissa att du, Per, skrev 

artikeln som ett preventivt forsvar? Nå, den frågan ar egent-
ligen ointressant, men artikeln desto mer intressant for den 
visar med all tydlighet att vi - oss arkeologer emellan - kan 

och bor utbyta tankar och erfarenheter av denna typ, inte bara 
over ett glas ol på någon pub eller fest utan också i den heliga 
fackpressen. 

Problemet med informationen till allmanheten kan man dock inte 
all tid - eller nastan alldrig - losa som Haavaldsen gjorde i 
;{useby, aven om intresset skulle vara av sa:mma format som det 
var dar. 

I samband med detta funne vill jag snabbt skissera hur publik

:informationen skottes i Tønsberg, sommaren 1979, samt avslut
ningsvis delge några tankar om informat:ionen rent generellt, 

Redan fore gravstarten togs kontakt med antikvar Jcw.'l E.G. Eriks

son (ledare for Utgravningskontoret for Tønsberg) från ett av 
byens storsta hotell. Darifrån var man intresserade i ett dag
ligt upplagg med omvisning av flHt och fynd. Intresset från 

hotellets sida var dock inte rent antikvariskt / historiskt, men 

mer att man i sin annonsering kunde infora "arkeologiske utgrav

ninger" som en tønsbergensisk attraktion. Icke desto mindre gav 



denna kontakt impulser till ett genomtankt omvisningsprogram, 

både med guider och informationstavlor. Upplagget visade sig 

givetvis vara alltfor ambiti.ost och i. overkant av vad utgrav
ni.ngsledni.ngen (1xndertecknad) kunde klara av. Informationsut
budet inskranktes darfor till omvisningar två gånger i veckan 

under sommarmånaderna, samt till en informationstavla vars text 
helt eller delvis byttes ungefar en gång i månaden. Omvisning
arna skottes på frivilligbasis av utgravningsledare, feltledare 

och assistenter. 
I en by som Tønsberg ar det tacksamt att agna sig åt information 

till publiken. Alltsedan 11 krisåret" 1976, då folk bokstavligt 
och bildlikt såg ner på arkeologerna (vi hindrade trafiken och 
kunde i.nte bevisa byens 1105-åriga exi.stens), har i.ntresset och 
valvil.jan okat. Att delge sådan publik arkeologisk information 

blir som att starta från "scratch" - varje atti tydsforendring 
blir till det battre. Hen det ar också i en li ten by som Tøns
berg som behovet av information ar så stort. Trots att Norge 
nu har en av varldens strengaste fornminneslagar så behover vi. i 

falt kanna att vi har kontakt med samh1Hlet och dess befollming 

- och helst också ha dess stod, Trots det blygsamma utbud av 
information (i proportion till ambitionen) vi kunde erbjuda, så 
blev omvisningarna gott mottagna, 

Svårigheterna med att bedriva guidingar under sjalva undersl:ik
ningens gång har Per Haavaldsen redan skisserat i sin artikel; 

det ar oftast brist på tid och att binda sig till ett forutbe
stamt visningsprogram låser en fast i en arbetsrytm som kanske 
inte alls passar de l:ivriga arbetsuppgifterna. Att i ett stressat 
Hige agna sig åt info kanns darfor i bland som ett PR.- boger i, nar 

det funnes viktigare saker att ta sig for. Det råder också 

oftast brist på penningsmedel samt det mått av kunskap till PR. 

ocn lay-out som gor informationen aptitlig - och darigenom 
meningsfull. 

Jvlen hur skal vi då losa problemet med kontakten till allman-

heten? Låt oss se på varfor vi utfor arkeologiska 1n1dersl:ik-
ningar. Som ticligare nfuiLTJ.ts så har vi en fornminne slag och det 
ar på grund av den som de, uten tvekan, flesta undersi::ikningarna 
kommer till stånd, Den sager i korthet att tilltagshavare som 

med sin verksamhet kommer att skada fornlamning också måste stå 
for kostnaderna av en antikvarisk lmrtlaggning eller bevarande 
av denna. 
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ATT I ETT STRESSAT LAGE AGNA SIG AT INFORMATION KAN 
STUNDOM KANNAS SOM OM MAN VANDE RYGGEN TILL SINA EGEWT
LIGA ARBETSUPPGIFTER. 
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Men, det finns också lagar om brandsakerhet, lagar om vissa 
miljokrav, om handikappvanlighet,lagar om att man inte kan bygga 
hur stort som helst utan att fundamentera gott mm. Alla dessa 
lagar kraver av tilltagshavaren en mangd specialentreprenorer: 
rorlaggare, hissmontorer, pålningsservice, vifteleverandorer etc. 
I denna grupp av specialister som kravs for att få ett bygge god
kannt måste också arkeologer, eller annan antikvarisk personal, 
vara en naturlig del. Framfor allt måste vi sjalva forsoka 
satta oss inn i exploateringsprocessen, som en del av denna, och 
inte smyge undan som en blindtarm i matsmaltningsprocessen. 
Utifrån detta borde man alltså mena att det inte åligger den en
skilda utgravningen atc bedriva utadriktad verksamhet. Ingen 
rorlaggare eller hissmontor behover ju gora reklam for sin for
dyrande verksamhet. Men som sagt; vi behover publikkontakten 
och det finns ett uppenbart behov hos allmanheten att få infor
mation. Ska posten "utåtriktad verksamhet" bli en del av varje 
utgravnings budget? De byggherrar som inser reklamvardet kanske 
accepterar, men sakert inte alla. Kan man ålagga universiteten 
och museerna att utvidga sin undervisning till att också galla 
visningar i en faltsituation? Eller borde det åligga Riksanti
kvaren och de arkeologiska museerna de yttersta forvalterna 
av fornminneslagen att stå for denna del av den arkeologiska 
verksamheten? 

Jan Lindh 
Bryggens museum, Bergen 



Om en av følgene ved 
å pløye samme plog
fure to ganger 
Det var høsten 1978 på Nedre Haugen i Sigdal. Jordene ble pløyd 
som så mange ganger før, men denne gangen var det en litt u.rut
inert kar som satt på traktoren. Rett som det var skar det 

innerste plogskjæret nedi plogfuren ved siden av, en gang sank 
det riktig godt nedi, og han måtte streve litt for å komme opp 

igjen. Vel på rett kjøl igjen, og traktoren humpet videre. 

Føreren hadde nok med å holde rett kurs, og han så ikke noe 
nærmere på den lange, dype grøfta han hadde etterlatt seg, Der
for la han heller ikke merke til flekken med svart jord som var 
kommet til syne,og ikke den rare jerndingsen som stakk rett opp 

av jorda. 
Ingen andre så det heller. Vinteren kom snart, og den gikk. 

Snøen smeltet i bakkehellingene ned mot Simoa, og en dag i be

gynnelsen av mai gikk grunneieren, Odd Tandberg, over jordet 
for å kviste ei tørrgran på den andre siden. Han stusset vel 
over jerndingsen og den svarte jorda, tok tak og dro litt, og 
dermed sto han der med et sverd i neven! 
Tørrgran er tørrgran og sverd er sverd, Snart fantes både en 
lang spydspiss, et øksehode,restene av en skjoldbule og en lang, 
spiss jerngjenstand i den ku.llblandede jorda, To av naboene var 
kommet til og hjalp ivrig til med å lete,men ingen ting mer var 
å finne på overflaten, Dette var på en fredag, alle de ansatte 
på Universitetets Oldsaksamling var gått for dagen. De tre fin

nerne låste sakene inn i et vedskjul og tidde bom stille om 
funnet. En representant for Oldsaksamlingen kunne tidligst være 

der på mandag, og amatør"arkeologer" kunne gjøre mye ugagn på 
funnstedet før det! 

Mandagen kom, og en rikstelefon til Oldsaksamlingen. Og snart 
var undertegnede på vei til Sigdal, 



Grava viste seg å være ei grunn grop i undergrunnen, ca. 0,3 m 
dyp og 1,5 mi tverrmål, fylt med trekull, kullblandet jord og 
brente bein i forskjellige grader av oppløsning. Det lå også 
noen sotete kampestein i tilknytning til grava, men det var 
vanskelig å se noe mønster i dem. Plogen hadde nemlig skåret 
godt nedi gropa og veltet bålmørje og oldsaker opp og til siden. 
Sakene tok merkelig nok ikke noen videre skade av en så ublid 
behandling. Den eneste som ikke likte det var skjoldbulen, som 
tydeligvis kom rett på plogskjæret og ble fullstendig knust. 
Men ellers var oldsakene svært godt bevart. Nå er ~e katalog

isert som C 35048 a-w, og en rask gjennomgang kan se slik ut: 
a Sverdet er 68 cm langt, med tveegget klinge. Røntgenfoto 
kunne ikke avsløre damascering eller innskrift. Hjaltene sitter 
forskjøvet mot midten av grepet, og er 8 cm lang~, tunge og 
spissovale. Knappen mangler, men de to naglehullene på over
hjaltet forteller at den nok har vært der en gang. Som regel 
.er knappen et viktig element i typebestemmelsen av vikingtids
sverdene, men i dette tilfellet viser de kraftige hjaltene og 
de tynne, påsmidde messingbåndene tydelig hva slags type vi har 
foran oss {se forsidetegningen). Dette er nemlig karakterist
isk for H-sverdene,vikingtidens mest vanlige sverdtype i Norge. 
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Fig. 2 

En del av gjenstandene fra gravfunn C 35048. 

Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling 
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Det at lmappen mangler er faktisk ikke så uvanlig for denne 

sverdtypen. H-sverdene har vært i bruk gjennom hele 800-tallet 
og fram imot midten av 900-tallet (Petersen 1919 s.90ff). 
b Spydspissen er 40 cm lang fra odden til enden av falen, er 
godt bevart og har et svært solid glødeskall. Dæn er bøyd på 
midten av bladet, men dette er sannsynligvis gjort ved nedleg
gelsen. Langs midten av bladet går en kraftig markert rygg, 
forøvrig er den nesten maken til spydet fra Østbyfunnet (se s ) 
Typebestemmelsen er litt vanskelig, men det nærmeste vi kommer 
er Petersens type E, selv om denne spesielle spissen mangler E
typens·karakteristiske dekor på falen. E-spydene er en tidlig 
type fra 800-tallets første halvdel, men her må det legges til 
at det tydelig ryggede bladet kan peke mot en senere datering 
(Petersen 1919 s.26-28). 
c Ved øksa har vi ingen problemer ved typebestemmelsen. Dette 
er en G-øks, 
siste halvdel 
1919 s.38). 

en elegant svungen type som vanligvis settes til 
av 800-tallet, og noe inn i 900-tall (Petersen 

d Skjoldbulen er som sagt ille tilredt, Likevel kan de frag
mentene vi har identifiseres som en parallell til R562 (Rygh 
1885). Den er mest vanlig rundt år 900, med god spredning både 
oppover og nedover i tid (Petersen 1919 s.47). 
e En hesteskoformet ringspenne med opprullede ender er en 
vikingtids smykkeform som er vanligst i mannsgraver. De kan 
finnes både i sølv og bronse, men dette er så absolutt "folke
modellen" - i jern. Ringspenner av denne typen finnes gjennom 
hele vikingtiden, men har en tallmessig overvekt innen senere 
del av perioden. 
f Det samme gjelder de to små ringspennene av jern. En god 
parallell til disse enkle draktsmykkene har man i Sarning 1966 

pl. 57:10. 
g En torn av jern (ikke avb.) har kanskje hørt til en ring
spenne som e. 
h Bissel av den såkalte "enkle" type, hvor ringene har rek
tangulært tverrsnitt. Dette er den aller mest vanlige typen av 
bisler i vikingtidsgraver i Norge, og finnes fra eldre og yngre 
deler av perioden, Størrelsen - ringenes diameter - er 6,5 cm, 
og ligger godt innenfor gjennomsnittet, Det at de to leddene 
på bittet er av forskjellig lengde, er ikke noe særsyn. Således 
er det tilfelle med Ryghs typeeksemplar R567 (Petersen 1951 
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s.10-11). 

i Sigdblad er ganske alminnelig i norske vikingtids gravfunn, 

Dette eksemplaret er av typen R384, som har vært vanlig gjennom 

hele vikingtiden, men mest i dens yngre del. Sagtakkene på 

eggen er et vanlig trekk, 

Videre kan regnes opp i fleng: k grytehank, brutt istykker av 

plogen, l bronseblikk (fig.3) - kanskje beslag til skrinet? -

m jernfragmenter, n tre små spiker, o brente beinfragmenter 

med dekor, sannsynligvis fra en kam (fig.3), p ildslagnings

flint, q 65 g brente bein, r 185 g trekull, s skrinbeslag 

(fig.2). Disse små ringene med enkel krampe går igjen i de 

fleste gravfunnene i Sigdal. t fragmentarisk jernring, sann

synligvis også til et skrinbeslag, u jernkrampe, v ~nfrag
menter, w 80 g jernslagg. 

Den tradisjonelle dateringen av grava etter Petersens system, 

vil være ca, år 850 (se fig.4). 

Gravfunn fra forhistorisk tid kommer gjrne fram som overrask

elser. Men akkurat ved Støvernhaugen var det rimelig å vente 

seg litt av hvert. Et blikk på kartet over Sigdal med jern

alderfunnene prikket inn, viser en utmerket konsentrasjon av 

vikingtids gravfunn nettopp i området rundt By og Støvern. 
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Men en kan se grupperinger også i andre henseender. Det er en 

betydelig overvekt av mannsgraver med fullt våpe:'lsett fra eldre 

vikingtid, særlig sverdene er stort sett av samme type. Videre 
ser det ut som om det har vært alminnelig med branngraver und.er 

flat mark, som ved funn.et fra Haugen. En av finnerne, Magnus 
Støvern, mente rikt:Lgnok at det kunne ha vært en gravhaug på. 
stedet som nå er slettet, Det kan selvfølgelig være tilfelle, 
men det er i så fall så lenge siden at ingen kan huske det. 
Jordet har ihvertfall vært dyrket i 150 år, om ikke lenger. 
Dessuten er det flere av gravfunnene i området som skriver seg 
fra liknende anlegg. bn rask gjennomgang av yngre jernalders 
gravfunn i Sigdal og Eggedal: 

På Albjørk ble det i 1884 funnet en grav ved overpløying av en 
lav forhøyning i terrenget. Oldsakene har alle glødeskall, og 

skriver seg nok fra en branngrav. Funnopplysningene er ikke 

akkurat av de beste. Under Gutorm Gjessings registreringer i 
Sigdal i. 1946 fikk han opplysning om to steder på. Albjørk hvor 
det skulle vært funnet graver, 

ti.l Oldsaksamli.ngen (C 12176-86) 

tid, sverdet er en såkalt ekte 
Petersen 1919 s.56. 

Men den ene som er kommet inn 

er ihvertfall fra. merovinger

scramasax, og er avbildet i 

Året etter at Albjørkf1mnet var kommet for dagen ble det funnet 

en vikingtidsgrav på Teige i Eggedal (C 16157-63) under nydyrk
ning. Funnet lå. under flat mark "ved siden av en stor Sten",og 
stammer nok fra en branngrav. Sverdet har hatt sølvinnlegg på. 
hjaltene, men sølvet har smeltet og til dels rent vekk da det 
fulgte eieren på likbålet. Dette funnet fikk forresten fyldig 
omtale i Petersen 1919 s.141, og kan settes til siste halvdel 
av 900-ta.llet. 
Et annet gravfunn fra Tei.ge, sannsynligvis funnet samtidig med 

det foregående, ble solgt til Nord i ska Museet i Stockholm, der 
det ligger den dag i dag, 

Merovingertidsfunnet fra Haglebu, helt øverst i dalføret,faller 

utenfor i denne oversikten, idet det ligger i seterområdet, 

langt ovenfor den vanlige gårdsbosetningen. Om dette og andre 
"fjellfunn" fra yngre jernalder kan det henvises til Hougen 1947 

Funnene fra Støvernhaugen som kom fram i 1915 (C 21796), 1917 
(C 22059) og 1921 (C 22720), skrev seg alle fra en og samme 

gravhaug, men det dreier seg om minst tre forskjellige begrav
elser. I funnet fra 1915 er det bl. a.. et sverd som likner for-
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lllø.fi'ende på sverd.et fra Haugen, også dette et H-svcrd uten 

knapp, De flc stE) av g,j enstandene i disse tre funnene har gløde

skall som sladrer om brarmbegravelser, 

Fmmene fra Østby (C: 25576) kom fram ved. pløying i. 193:5, midt 

på flette jordet, oldsakene var "omgitt av kull og morkne ben", 

som det står i brevet fra fj_nneren, Altså en branngrav, Dette 

er et SViBrt innholdsrilc:; funn. på over 60 gjenstander, og det 

omfatte.t' no!( minst to graver, begge marmsgraver. .Den ene, med 

H- sverd, kan settes t5.J 800·-· tallet. Den andre kan skilte med 

et pcektig, tveegget U-sverd med damascert klinge, Dette er en 

fJV<Brt sjelden sverdtyp'" fea 900--tallc-Jt, 

På Ulberg ble det f'1mrwt en rnarJse oldsaker i 1952 (C: 28585), 

likeledes 1.mder pløyi.n.g, ca, 30 mn under markoverf'laten. Dette 

er sannaynl:Lgvis _g~ brarmgraver, alle :f.ra f300-·tallet, to manns-

graver og en kv.innegeav, ll'lermeno hadde begge C ått med fullt; 

våpensett, bnggo med H-·twe.rd. 

Da funnet på Ulbcrg ble k;j nnt, korn bonden på Hov med et sverd 

fJOm han ha<lde fått traktoeplogrm samme vå:r, Dette vat· et A-



sverd, og en etterundersøkelse ved konservator Aslak Liestøl 
brakte da også for dagen et fint merovingertidsfunn, Dette var 
også en brannbegravelse under flat mark, sannsynligvis hadde 
den vært markert med en bautastein (C 28576-77). 

Dette reiser et par spørsmål, Vi har sett hvordan hovedtyngden 
av vikingtidsfunn i Sigdal konsentrerer seg til eldre vikingtid, 
Men hvor ble det så av~ vikingtid? 

En nærliggende og ganske logisk tankerekke vil være at dersom 
det er lite befolkningsgrunnlag, vil det bli færre folk som dør 

og blir gravlagt, Men fra dette å skulle regne med en slags 
mystisk farsott som utrydder hele Sigdals befolkning på 900-
tallet, er kanskje litt for drøyt! At bøndene i Sigdal skulle 
ha forlatt bygda og dratt i viking til Vesterhavsøyene er vel 

også lite trolig. Såvidt forfatteren kan bedømme, må Sigdal ha 

vært noe meget nær et vikingtids paradis på jorden, med brede, 
solvendte jorder og lang vei til nærmeste nabo. Hvorfor flytte 
.fra det? 

Nei, det er kanskje bare gravskikken som lurer oss, Vi har jo 
egentlig et svært lite materiale å bygge på, bare 9-10 begrav
elser, og disse igjen viser en svært entydig gravskikk, Hva 
om disse gravene var typiske for eldre vikingtid,og en ny grav
skikk kom inn i yngre? Kanskje svaret på gåten ligger gjemt i 

rundt By og Støvern? 
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For vi må nok fortsatt regne med en hedensk gravskikk i Sigdal 

på 900-tallet. Enkelte steder i landet ~ nok en kristen inn
flytelse med dertil hørende endring av gravskikken ha gjort seg 
gjeldende så tidlig, men sikkert ikke i en såpass avsideslig
gende østlandsdal som Sigdal. 
Eller er det arkeologenes dateringsmetoder som er gale? Peter

sens kronologi er bygd på kryssfu:rm plukket fra hele Norge, og 
er egentlig en relativ dateringsmetode som igjen er hektet på 
enkelte historiske kilder, runesteiner og myntfunn osv. Dersom 
man på ny går gjennom Petersens kronologi og justerer den med 
nyere funn og dateringsmetoder vil man kanskje få noen over
raskende resultater. Kanskje disse viile kunne - blant mye 
annet - endre ~ildet av Sigdals yngre jernalder. 
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Da jeg bestemte meg for å anmelde denne boken i Nicolay, var det 

i første rekke mecl tanke på at billedmaterialet måtte være nytt

ig for den som interesserer seg for arkeologi. Som kjent sier 

et bilde mer enn tusen ord, og jeg var derfor spent på om denne 

billedboken kunne være et hjelpemiddel til å lære landskapet å 

kjenne. 

Som titelen antyder er samtlige bilder fotografert fra fly, og 

det dreier seg hovedsakelig om skråbilder, Hvert bilde ledsages 

av en tekst, men hovedmengden ov Jescstoffet j boken er kapitler 

om de enkelte lawlc;uelene, - deres natur og kultur, kanskje kan 

det sammenfattes som geografi. .Potografiene er gjengitt i far

ger, og ingen side i boken er uten bilde, På enkelte fotogra

fier brer landskapet seg ut over en dobbel tside, - ja også ut-

brettsider er tatt i bruk for å gi det rette panorama. 

Siden underlaget for fortidsmenneskenes liv og virke var land

skapet, finner jeg det rimelig at studiet av landskapet er ut

gangspunktet for arkeologenes virke. De forskjellige landskaps-· 

typene, deres sammenheng og veksling får man naturligvis best 

føling med når man selv ferdes i terrenget, og egen opplevelse 

kan selvsagt ikke erstattes av noen bok. Det er imidlertid som 

en stimulans og et supplement til egen opplevelse at boken har 

sin betydning. 

Kunsten å betrakte landskapet ved skrivebordet har lenge vært 

drevet med kartet som hjelpemiddel. Ved at flyfotografer.ingen 

kom i sving etter siste verdenskrig ble det skapt et supplement 

til kartet. Hvor er det berggrunn, og hvor løsmasse? Hvordan 

er plantelivet? Hvor går elven i stryk? Kartet gir sjelden 
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svar på slike spørsmål, og fordi "et fotografi aldri lyver", er 
et foto av landskapet en kilde som kan gi et vell av utfyllende 

opplysninger, 

For enhver som betrakter landskapet med en slik nysgjerrighet er 
"Norge sett fra luften" et fUllil, Billedmaterialet i boken viser 
et meget bredt spekter av natur- og kulturlandskap. Den er også 

nyttig som en eksempelsamling, - ønsker man bilder av strand
flaten så finner man det, og om man vil se hvordan det stadig om
talte Raet virker i landskapet, er det råd med det og. Menneske
nes utnytte l se av og preg på landskapet trer også godt frem, -
kanskje for godt for en forhistoriker, all den stund byenes 
moderne bebyggelse er viet bred plass. Kulturlandskapet for 
øvrig er tilgodesett med bilder fra de bredeste bygder i innland
et til de smaleste vær på kysten, 

Om jeg skal nevne et motiv jeg savner, må det bli en straum, - og 
da ut fra ønsket om å demonstrere en fortidig utnyttelse av 
naturen, Som element i naturlandskapet er Saltstraumen redegjort 

for i teksten (s, 312, uteglemt i registeret), så det ligger 
jo snublende nært. 

Blant bildene som presenteres under overskriften "Oslo - hoved
stad med bosetning fra jernalderen" finnes et av Christian IV'cl 
by, mens Gamlebyen eller det egentlige Oslo er forbigått. Det 
synes i det hele tatt ikke som om noe bilde er tatt med tanke på 

forhistoriske motiver. I noen tilfeller kunne det vært gjort 
uten at andre hensyn ble skadelidende. For eksempel nevnes 
Borrehaugene "ved den nordlige enden av Raet" ( s. 134), mens de 

har unngått å komme med på bildene (s. 133 og 134). 

Friere og videre er altså teksten i boken. Begrepet billedbok 
er egentlig misvisende, siden den inneholder fyldige kapitler om 
de ulike landsdelene. Geografibok er kanskje mer dekkende. Det 
geologiske underlag gjøres det grundig rede for, både hva angår 
berggrunn og løsmasseavsetninger. Når også klimaet er vurdert, 
kommer planteliv og dyrkingsmuligheter i en sammenheng som kan 
forstås. 

Om leseren ikke har noen geologiske forkunnskaper tror jeg imid

lertid det faller tungt å forstå historiene om dannelsen av berg 
og fjell, terrasser og morener. Noen utdypning av dette tema 
ligger da også utenfor bokens ramme, og en geologisk lærebok (som 



for eksempel Skjeseths "Norge blir til", Schibsteds Forlag, må 

heller foreslås som støttelesning. 

I tilknytning til geologien nevnes forekomster innen bergverks·-

driften, Fra forhistorisk tid nevnes kun grønnsteinsbruddet 

på Hespriholmen,og tatt i betraktning den grundige gjennomgangen 

av geologien kmme det vært ønskelig med flere eksempler. Når "den 

flintha.rcle bergarten hornfels" likevel nevnes (s. 98), v_i_lle det 

vært på sin plass å ta med at den virkel.i.g erstattet flint som 

råmateriale her hjemme i steinalderen. I tilknytning til bryne

steinbruddene i E.idsborg ( s. 73) krnme deres betydning i yngre 

jernalder og middelalder vært omtalt. 

Det skal ikke underslås at forfatteren meget rosVfJrdig gripclr 

fatt i en del arkeologiske tråder, -- da i det begrensede omfang 

som bokens ramme tillater. I to tilfeller fi.nner jeg imidlertid 

grunn til å trekke bokens informasjoner i tvil; det gjelder antag

elsen om at "Valdres ble befolket fra vest" (s, 57) og opplysnin~ 

gen om de "store steinaldergravfelter" i Nordhordland (u.207). 

Forfatter ens vitenskapelige holdning vises ved at en del opplys-

ninger presenteres som ett av flere mulie;e svar. Jlled hensYJ1 til 

refugieteori.en sier han for eksempel at "Debatten er langt fra 

avsluttet ennå" (s, 16), På denne bakgrunn savner jeg en til

svarende reservasjon i forbindelse med lolmliseringen av Gula-

ting til Eivindvik (s. 212). 

!''line innvendinger mot boken gjelder enkeltheter som er li te 

vesentlige, selv når de ses gjennom arkeologens briller. :B'ordi 

anmeldelsen gis j_ et arkeologisk tidsskrift har jeg funnet (let 

verdt å nevne dem, men ved en totalvurder.i.ng må vekten legges på 

helt andre s.i.der. I ~ tilfeller blir lwnklusjonen at "N-orge 

sett fra luften" er en nyttig bok, eller sae;t på en annen måte: 

Er man så heldig å ha et Norgesatlas, er det leit å mangle 

tekst- og billedbindet! 

Redaktør: Per Voksø 

~'om Bloeb Nakkerud 

Un.i.versitetets Oldsaksaml.i.ng 

Forfatter: Thorbjørn :B'aarlund 

Hovedkonsulenter: l3ørre Aas og Gunnar ltams}j 

Forlaget ~et Beste. 384 sider. Oslo 1979 
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Artikler mottas med takk. Bør være illustrert med tegninger og/ 
eller fotografier og må ikke være på mer enn 10 maskinskrevne 
sider (medregnet illustrasjoner). Manuskriptene returneres ikke 
uten at det foreligger skriftlig ønske om dette. 

Til de av leserne som sitter med en diger bunke gamle Nicolay'er 
har vi en hyggelig nyhet. Vi kan nå ordne med innbinding av 
Nicolay nr. 16-30 på samme måte som vi en gang gjorde med nr.1-
15, i rødt imitert skinn og gulltrykk på ryggen. Vi vil også 
denne gang utarbeide et register over emner og forfattere som 

vil bli bundet inn sammen med Nicolay'ene. 
De som gjerne vil ha sine Nicolay'er innbundet, bes forholde seg 
slik: 
Deres Nicolay nr. 16-30 sendes til Tidsskriftet Nicolay, Uni
versitetets Oldsaksamling, Frederiks gt. 2, OSLO 1 innen 10/6-80 
De vil så få en bekreftelse på at ordren er mottatt, en omtrent
lig dato for levering, samt et postgiroinnbetalingskort på kr. 50,
som bes innbetalt snarest. Dette er viktig, siden Nicolay 
lever fra hånd til munn og ikke har kapitalressurser i bakhånd. 
Om De skulle ha "huller" i Deres Nicolaysamling, har vi fortsatt 
restopplag av samtlige nummere i serien 16-30, som vil kunne fås 
til vanlig løssalgspris. Betaling for dette vil eventuelt bli 
påført samme nota som betalingen for innbindingen. 



DE NORSKE 

VIKINGESVERD 

4 l 

Et av de mange spørsmålene man gjerne får gjelder noen bokstaver 
som jevnlig dukker opp i publikasjoner om vikingtiden, og da i 
sammenheng med forskjellige våpen. Man snakker om M-sverd og 
K-økser osv. Svaret er ganske greit. Bokstavene refererer til 
Jan Petersens avhandling "De norske vikingesverd" som siden 1919 
har vært det store standardverket for vikingtidens våpentypologi 
og -kronologi. Han tar her for seg de forskjellige våpentyper, 
sverd, øks og spyd, deler dem inn i grupper etter typologiske 
kriterier, og gir hver gruppe en bokstav- sverdene A-Æ, øksene 
og spydene begge A-M. 
Nå, 61 år etter,er det mye som kan utsettes på Petersens metoder 
for å sette opp både typologien og kronologien på våpnene. Men 
likevel viser det seg at hans system står seg bra mot tidens 
tann. Flesteparten av de nyere funn som er gjort føyer seg stort 
sett pent inn i Petersens rekker. 
"De norske vikingesverd" ble trykket i lite opplag, og er i dag 
en av de mest ettertraktede leklcerbiskner for bokgale arkeologer 
(eller arkeologigale boksamlere!). For dem som ikke har adgang 
til boka,gir vi her en oversikt over Jan P's sverdtyper og deres 
tidsstilling, slavisk gjengitt etter "De norske vikingesverd", 
Kristiania 1919. 

Per Hernæs 
Universitetets Oldsaksamling 



1,1 

&50 ~~l 

l: :,, 
.r 
'• 

~050 



i 
l 

1000 

l 10SO 



800 

850 

900 

l~ 
li 

l 

i' 950 

l' l 1000 

~05o 



ØLJUVATN 
SPEKULASJONER RUNDT EN 
HØYFJELLSUTGRAVNING 

I løpet av noen somrneruker i 1978 og -79 foretok Universitetets 
Oldsaksamling utgravinger på fjellet mellom Hemsedal/Hallingdal 

og Aurlandsdalen (se fig.1). På grunn av Oslo I"ysverkers planer 

om utbygging av den øverste delen av Aurlandsvassdraget,var det 

i begyn.nelsen av 70-årene foretatt kulturminneregistreringer i 
oppdemrningssonen. Ut fra disse registreringer ble noen lokali
teter ved Øljuvatn (se fig.2) valgt ut for nærmere undersøkelse, 

Det ble i alt gravd ut to åpne boplasser og to boplasser i hel

lere. 
Vi har her et vekslende landskap, vann som ligger på 13-1500 m 
o.h.,omgitt av nuter på opp til 1750 m. Det er snøbart kun i en 
4-8 ukers tid om sommeren. Bergartene er hovedsaklig gneisser 
og kvartsitter, og løsmassedekket er tynt bortsett fra i hel
lingene mot vannene og i urene nedenfor fjellveggene. 

Det var i hellerne de fleste og mest varierte funnene ble gjort. 

(Se prinsippskisse av en heller i fig. 3.) De to dominerende 
gjenstandsgruppene er pilespisser og skrapere, og det ble også 
funnet flere tusen avslag. (Om avslag, se S. Vlelinders artikkel 
i Nicolay nr.28,) Pilespissene er av flere slag, tangepiler,en

eggete spisser, tverrpiler og slipte spisser av skifer (se fig. 
4 : 2 og 3), og spisser med overflateretusj (se fig, 5). 

Råmaterialet som gjenstandene er laget av er typisk for disse 
områdene, kvartsitt og kvarts, men også bergkrystall, skifer og 

flint. At det er færre gjenstander og avslag av flint er natur

lig nok, da flintkildene er fjerne fra de norske høyfjell. 

Vi ser de srunme teknikker brukt både i flint, kvarts, bergkrys
tall og kvartsitt, mens skiferen ligger i en gruppe for seg. 
Skifer er en mindre hård bergart enn de øvrige, her er saging 
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og sliping måten man har laget redskapene på. Flekketeknikken 
er representert i hellerne. (Om flekker, se E. Østmo's artikkel 
i Nicolay nr. 28,) Vi ser den først og fremst i mikroflekkene, 
men også i tangepilene og delvis i tverrpilene, Overflatere
tusjering er en mere forseggjort teknikk. Her tar man utgangs
punkt i et skiveavslag eller lignende og slår av flate avslag 
på begge bredsider, slik at man får en tynn og skarp, men sterk 
spiss, 
En mindre i øynefallende, men vel så interessant funngruppe er 
de brente bein som ble funnet. Hvis det kan bestemmes hvilke 
arter de har tilhørt, vil de kunne fortelle oss noe om hva man 
spiste ved oppholdet på boplassene,og dermed også hva slags dyr 
som fantes i området. 

Tidfestingen av boplassene er foreløpig ganske upresis. Våre 
holdepunkter er for det meste basert på kronologien i lavlandet, 
men den behøver ikke nødvendigvis holde stikk på fjellet. Over
flateretusjerte gjenstander for eksempel, plasseres i senneoli
tisk tid/eldre bronsealder,mens skiferspissene anses å være el
dre. Dette stemmer forsåvidt med lagfølgen i den ene helleren 
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ved Øljuvatn, der skiferspissene lieger i det nederste laget, 
mens overflateretusjerte spisser dominerer høyere opp. Stort 
sett har vi funn som ut fra tradisjonell kronologi kan plasse

res fra overgangen eldre/yngre steinalder, gjennom yngre stein

alder og ned i bronsealder. Problemet er at gjenstandene ikke 
alltid ligger der ile "skal" i lagene, "eldre" gjenstandstyper 
gjenfinnes sammen med "yngre". Forklaringen på dette kan søkes 
flere steder, omroting i lagene på grunn av dyretråkk, telehiv 

osv. kan nevnes,men det kan også være feil ved våre dateringer. 

Dateringsproblemet blir som vi ser ett av de spørsmål vi må se 
nærmere på når disse funn skal undersøkes videre. Når vi har 
fått større klarhet i dette kan mru1 prøve å finne ut hva slags 

planter og dyr som fantes i området da,for på den måten å finne 
ut hva som har lokket mennesker til Øljuvatn. Klimaet har jo 
som kjent vekslet gjennom forhistorien,det har til forskjellige 
tider vært både varmere, kaldere, fuktigere og tørrere enn nå. 

Om disse forhold har ført til store forandringer i flora og 
fauna i denne høyden over havet, er imidlertid usikkert. Fore
løpig kan vi kanskje gå ut fra at det samme forhold som bringer 

mennesket opp dit idag, gjorde det i forhistorisk tid, nemlig 
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er kvartsitt meget lik flint i måten den spalter på osv. og 

kvartsitten har den fordelen at den finnes i adskillig større 
mengder enn flint. At det likevel er forskjeller kan vi få et 
hint om når vi ser på materialvalg i henhold til gjenstandene: 
skraperne er gjennomgående av flint, mens pilespissene, ihvert

fall de overflateretusjerte, oftest er av kvartsitt. Det kan 
altså tyde på at flint egner seg bedre til sk~·aping enn kvart
sitt gjør. En annen forklaring kan være at flint er sjeldent, 
så sjeldent at man helst unngilrJc å bruke den til gjenstander 

som skulle skytes bort. Eller rettere, som oftest ble ødelagt 

hvis pilen ikke traff elyret men bakken. 

Jllan kan lure på mange ting når elet gjelder menneskene på bo

plassene. Har elet vært barn der for eksempel? Vi kan forestil-



reinsdyret. Et reintrekk går idag gjennom et skar rett øst for 
hellerne,og som Arne B. Johansen har påvist for områdene i Lær
dal, har reintrek1cene ofte gått i de samme ruter helt fra meso
li tisk tid. 

Andre forhold som kan være av interesse er hellerbeboernes geo
grafiske og kulturelle tilhørighet hvis de ikke har bodd på 
fjellet hele året. Det blir da å studere gjenstandene lgJen, 
sammenligne dem med gjenstander fra boplasser andre steder, og 
prøve å finne likheter. Flinten viser kontalct med lavland eller 
kyst, men hvordan kontakten har funnet sted kan diskuteres. Vi 
kan også lure på hvorfor man ikke har bragt kvartsitt· med fra 
fjellet, når man har bragt flint til fjellet. Tilsynelatende 
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Universitetets Oldsaksamling 
Vikingskipshuset 

De tre vikingskipene fra Tune, 

Gokstad og Oseberg. Åpningstider: 

2/5-31/8 kl.10-18 alle dager 

1-30/9 : kl.11-17 " 
1/10-30/4: kl. 11-15 " 

Den forhistoriske avdeling 

Rike samlinger fra førhistorisk 

tid og middelalder. Av særlig 

interesse: Vikingtiden. 

1/6-30/8 

1/9-31/5 

kl. 11-15 

kl. 12-15 

Mandager stengt. 

le oss de voksnes irri tas,jon når skrikende barn skremmer rein
flokken avgårde. Kanskje har da bestefar tatt frem noen morsom
me trillrunde småstein sqm han har plukket opp på stranden og 
spiller et spill med barna. For at dette ikke skal virke for 
fantasifullt skal det sies at det ble funnet en del slike runde 
stein i den ene helleren, stein som på grunn av sin form ikke 
kan være naturlige der. 

Listen av spørsmål blir lenger og lenger, et sted må man sette 
strek. Etterhvert vil noen av spørsmålstegnene bli skiftet ut 
mot punktum - eller utropstegn - eller sanns~1ligvis 
nye, flere spørsmålstegn, Og det er det som gjør det 

spennende! 
Eva Schaller 

føre til 
hele så 

Universitetets Oldsaksamling 



Bærum og kampene 
mot kong Sverre 
i 1200 

Kong Sverre Sigurdssønn ble født i 1151. Som barn kom han til 
Færøyene hvor han ble oppfostret hos sin farbror, biskop Roe. 
Efter å ha mottatt prestevielse fikk han vite av sin mor,Gunhild 
at han var sønn av kong Sigurd Munn. For å kreve sin rett til 
tronen kom han i 1176 til Norge, hvor birkebeinernes parti under 
anførsel av Eystein Eysteinssønn, hadde reist seg mot Magnus 
Erlingssønns kongedømme. Uten å delta i striden dro han til 
Sverige og bodde hos jarlen Birger Brosa. Her traff han over
levende av birkebeinerflokken som hadde vært med i slaget på Re. 
Sverre ble deres fører og tok seg frem til Nidaros, hvor han på 
Øreting lot seg hylle til konge (1177). Efter å ha trenet birke
beinerne og vunnet respekt gjennom kamper, lykkedes det ham å 
felle Erling Skakke i slaget på Kalvskinnet utenfor Nidaros. Kong 
Magnus Erlingssønn flyktet til Bergen. Efter en rekke strider 
lykkedes det Sverre å felle Magnus Erlingssønn i Norefjorden 
(Fimreite) i juni 1184. 
Efter et forlik med erkebiskop Eystein Erlendssønn,som tidligere 
hadde lyst ham i bann,ble hans makt nå grunnfestet for bestandig. 
Men hele sitt liv måtte han føre krig mot partier og opprørs
flokker, som bestod av resten av den gamle Heklungehæren (Kong 
Magnus' hær) og nyorganiserte opprørsflokker. (Kuvlungene 1185-
1188, Vårbelgene 1190, Øyskjeggene 1193-94, Baglerne, understøt
tet av de geistlige, reist i 1196. Baglernes nederlag i 1198 
på Strindsjøen, Bondeopprøret i Viken 1200.) 

~~E~~~-f2E-E2~~~2PPE~E~!-~_Y1!~~-1-1~22 
Vinteren 1199-1200 la kong Sverre ny leidang på bøndene, således 
at det fra en legd (lide: en landsinndeling i det gamle Norge, 
særlig Vilæn) skulle stilles en mann og omtrent et slcippund korn 
og et naut. Kongen ga da trønderne hjemlov, men tok derefter 
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folk fra de søndre herredene. Over denne ordningen ble det en 

stor harme i Viken. Efter dette badde bøndene en rådslagning, 
som siden ble til varig men for mange menn. En mengde bønder 
samlet seg fra forskjellige steder. 

Telemark, i Vestfold og Romerike. 

Fra Svinesun.d og helt til 

Alle sysselmennene i de forskjellige herredene ble drept. Fredag 
den tredje mars kom det et gjetord for kongen at bøndene samlet 
seg. Han lette opp leidangsfolket sii;t ,men de var for det meste 
forsvunnet, Kongen sendte bud efter dem,de kom hverken lørdagen 
eller søndagen. Søndagskvelden kom dei; en bonde til kongen og 

fortalte at det dro seg sammen en hær mot ham. Kongen fikk blåst 
sammen den hæren han hadde, og bøndene og byfolket samlet godset 
sitt i kirkene. Kongen satte vakt med hest ut alle steder. Ut 
på kvelden lot han hele hæren blåse ut på isen som lå foran byen 
og helt ut om Hovedøya. Så førte han hæren over til Akershagen, 
og der lå den om natten. 

§Y~EE~~-E~fQgg2~~E~gg_!_~~E~ 
Mens hæren lå og sov i Akershagen, red kong Sverre sammen med 
noen menn ut på rekognosering. Denne rekognoseringen 
har skapt problemer for historikerne, fordi sagaen sier om den: 
"Derpaa førte kongen hæren over til Akershagen, og der laa de om 
natten. Siden red kongen med nogen Mænd til Folanger, han lod 
hestene staa i bakken, mens han gik selv ned til vandet. Paa 
isen paa vandet laa en stor bondehær, og de holdt raad. Kongen 
lyttet til, hvad de sa, og gik siden bort til sine hester. Han 
red ned paa isen og utenom hagen og ind til skibene." 
Dette er Gustav Storm og Alexander Bugges oversettelse av Sverres 

saga, 1914-utgaven. 
Oversettelsen til Halfdan Koht sier også at kong Sverre red ned 
til Folanger. Folanger skal være det nåværende Engervannet ved 
Sandvika i Bærum, Tar vi imidlertid for oss "Det norske folks 
historie" av P.A.Munch ( 1857) mener han noe helt annet. Han 
skriver følgende: "Da hele Hæren var samlet ude paa Isen, lod 
han den gaa over i Akershagen, og for det første blive liggende 
der; selv red han med nogle Folk ud ad Vejen vest over, for at 
see, om Bønderne kom, og udspejde hvad de toge sig for. Han 
mødte dem allerede ved Solangr (1), hvor der laa en stor Hær ude 
paa Isen og Anførerne holdt Raad. Kongen steg af Hesten oppe i 
Bakken, gik selv i al Stilhed ned til Isen,og lyttede efter hvad 



Bønderne sagde, derpaa steg ban atter til Hest, og vendte til

bage over Isen,udenfor Akersneset, til d.et Sted, hvor hans Skibe 

laa; d.er lJlev han en Stund,fo.r at give en Deel nødvendige Befal-

inger, og begav sig d.erpaa til.bage til Hæren." 

I sin anmerkning ( 1) sier Professor JVlunch: "Et Sted af dette Navn 

findes ikke nu ved Strandvejen, men af Beretningen seer man nok-· 

som, at det maa være at søge enten i Wækkerøk:Llen, eller ved 

Slæbene, snarest skulde man efter Afstanden tænke paa I,ysager." 

Professor Halfdan Koht sk.river i Bærums Historie bd.IJ, at kong 



03 
Sverre red ut for å rekognosere. På et li te vann fant han bonde-

hæren, Han gikk selv bort til 'bøndene for å høre hva de sa,mens 

:folkene hans ventet oppe i bakken. Det vannet som blir omtalt 

her blir kalt Solangr i de gamle sagahånd.skriftene. Historikerne 

har hatt store vanskeligheter med å Linne ut hvilket vann det var 

som egentlig skulle hete Solangr, fordi dette naV11et ikke var 

kjent fr·a noen andre steder. Den generelle mening var at det 

måtte være i nærheten av I.ysaker, Kanskje det d.a hadde noe med 

gården Sollerud. å gjøre? :l<n stasjon på Bærumsb~men har i dag 

dette navnet. 

I'rofessor Edvard Bull :forteller i Akers Historie ( 1918), at 

"kongen re el med. no gen mænd. ut \;i.l Fo.~ (dvs. Engervanclet ved 

San.d.viken.)" Han føyer til at det nesten var blitt dag da Sverre 

kom tilbake Ul hæren sin. Ellers drøfter ikke professor Bull 

selve na:vnet Polange.r noe nærmere. 

l'rofe ssor Alexander Bugge braker rett og slett navnet :E.'nge rvam1et 

under s1n omtale av kong Sverres rekognosering i Aschehougs store 

No.rgeshistorie fra 1916. 

Mange ting taler for at det var på Wolanger (dvs. Engervannet) 

at bondehæren lå. M.en det er ogGå en hel del som taler for at 

det var på Lysaker (Sollerud). 

J,ysakerelven som fra eldga!IIlnel tid har vært et naturlig skille 

mellom Aker og Bærum, het tidl1gere Foa (gen. Fadar). Språk

forskerne mener at dette navnet betyr gjerde eller grense, og at 

det :i. sin opprinnelse er eldgml!IIlelt, mul1gvis fra før vår tids

regning. Kanskje dette kan ha en viss forbindelse med Falanger. 

ProfeGsor TIIunch mener i sin "Det norske folks historie" at Lys

aker er det rne st sannsynlige. 

Ser vi :im1dlert1d bort fra bøkene og går ut i terrenget for ved 

selvsyn å. konstatere forholdene, så kon!IIler vi til et meget inter

essant resultaL I sagaen står det at de satte hestene fra neg 

oppe i bakken, og gikk ned. til vannet. Det er vanskelig å fo.r

stå. hvilken bakke som er ment, hvis det skulle være inne ved 

JJysaker. Densuten :an man også tenke seg a.t utløpet ved Lysaker 

kansk;j e er for åpent Ul at en hær ville velge den plassen til 

le1r. Det er meget sannsynlig at kong Sverre fulgte ve:Len langs 

sjøen (som også. er nevnt av :professor Mmwh). 

Senere red han da mer nordover og fulgte omtrent den veien jern

banen til Sandvika tar i dag. Nord.øst for l<ingervarmet ned mot 



M 
Halvorsens vei, 
i Sverres saga. 
ligger også mer 

passer terrenget meget bra med det som er nevnt 
Her forekommer bakken som er nevnt. Engervannet 

lunt til, vwrnet med åser på begge sider, Løkke-
åsen i nordvest og Sandviksåsen i sydøst. 
Professor Gustav Storm beviser påstanden om at Sverres rekog
noseringsritt gikk til Engervannet, i en artikkel i "Historisk 
tidsskrift udgivet af den Norske Historiske Forening. Anden 
Række, Femte Bind, andet Hefte. Kristiania 1886 11 • Folangers 
beliggenhet beviser han ved hjelp av noen brev fra Diplomatarium 
Norvegicum. Av disse brevene kan en se at Engervannet ihvert
fall het Folanger i 1347 (DN. I. no. 240 og 307). 

!~P2~,::!-~Sl~!_!.i~ 
Våren, den 6. mars ble Sverre angrepet. Bondeslaget i Vika 
kunne ha gjort det av med Sverres kongedø~ hvis bondereis
ningen, som støttet seg til baglerne, hadde vært bedre organi
sert. Ifølge sagaen var fienden kong Sverre mange ganger over
.legen når det gjaldt antall krigere. Kong Sverre hadde bare en 
styrke på ca. 3000 mann. Da bøndenes angrep øyensynlig var 
dårlig samordnet, greide birkebeinerne å slå dem tilbake, avdel
ing for avdeling. Kong Sverrevåget seg imidlertid ikke tilbake 
til Oslo etter slaget. 
Høsten 1201 beleiret han Reidar Sendemann på Berget i Tønsberg. 
Kong Sverre ble syk under beleiringen, og han ble dårligere 
under tilbakereisen til Bergen i februar. Der døde han 8.mars 
1202, Sagaen ender sin karakteristikk av den avlidne kongen på 
denne måten: " ••. selv de som hadde vært hans uvenner sa at det 
hadde ikke kommet noen slik mann til Norge i deres dager som 
Sverre. 

Rolf Scheen 
Universitetets Oldsaksamling 
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Foreningen Nicolay deler ut stipend 

På generalforsamlingen i Norsk Arkeologisk Selskap i 1978 opplyste 

et av medlemmene at han hadde startet en pengeinnsamling til et 

fond i anledning av Universitetets Oldsaksamlings 150-års jubileum 

1979. Formålet ved fondet skulle være å støtte arkeologisk forsk

ning og initiativtakeren framhevet spesielt støtte til yngre, 

uetablerte forskere. 

Disse intensjoner ble imidlertid ikke fulgt da statuttene for 

fondet fikk sin endelige utforming. 

Foreningen Nicolay beklager dette, og har derfor tatt initiativ til 

en innsamling blant studentene for å dele ut et alternativt stipend 

i jubileumsåret. Stipendets størrelse er kr. 1.500,- og det gis 

til mag.art. J.Chr. Keller. Han arbeider med en undersøkelse av 

gårdsstrukturer og driftsformer i de norrøne bosetningsområder på 

Grønland. Han skal bl.a. foreta en vegetasjonsanalyse ved hjelp av 

satelittbilder, og dette er et uprøvet felt i norsk arkeologisk 

forskning. Stipendet er tenkt å dekke utgifter til databehandling 

av satelittbildene. 

Når foreningen Nicolay har sett seg i stand til å samle inn for å 

støtte Keller, henger det sammen med at Kellers akutte behov for 

støtte var av en størrelsesorden som var overkommelig. 
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Lund 

2 Hesthagen 

3 Vesten 

Rakkestad, Østfold 

Trøgstad 

Borge 11 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 

32 
33 

Sarpsborg brannstasjon 

Bjastad Ski 

Ås og Vestby kommuner 

Bærum kommune 

Narmo Vang 

11 

Akershus 
11 

11 

Hedmark 

Stor-Elvdal, Tolga, Os komm 11 

Krøkla Vinstra Oppland 

Nord-Fron, Sør-Fron, 

Vang kommune 

Dovre 11 

11 

Fulsås Rollag Buskerud 

Nore/Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg k. 

Auve Sandefjord Vestfold 
Tjølling, Hedrum, Tjøme, Sandefjord komm. 

Diverse vassdrag Telemark 

Seljord, Kviteseid kommuner 11 

Bratland, Sannidal 11 

Tveit Gjerstad 

Østerhus Grimstad 
Trålum Grimstad 
JV!øglestu Lillesand 

Glamsland Lillesand 

Hovden Bykle 

Tovdalsvassdraget 
Skre ros Birkenes 
Lillesand kommune 

Spangereid 
Frøy land 

Lindesnes 

Farsund 

Lygnavassdr. Hægebostad 

Kristiansand kommune 

Aust-Agder 

" 
11 

11 

11 

" 

11 

Vest-Agder 

" 
" 

Sirdal, Kvinesdal, Åseral kommuner 

Gravhaug 

Gravhaug 

Skolegravning 

Gravhaug 

Gravhaug 

ØK-reg. 

ØK-reg. 
Gravhaug 

ØK-reg. 
Gravrøys 

ØK-reg. 

ØK-reg. 

Gravhaug 

ØK-reg. 
Steinalder bo pl. 
ØK-reg. 
Vassdragsreg. 

ØK-reg. 

Steinalderbopl. 

Flatmarksgrav 

Gravrøyser 

Gravhauger 

Gravhaug 

Gravhauger 

Registrering 

Vassdragsreg. 

Rydding av gravfelt 

ØK-reg. 

Steinalderbopl. 
Gravhaug 

Va;ssdragsreg. 

ØK-reg. 

ØK-reg. 



DE ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER 

I GAMLEBYEN, OSLO 

FELTENE 
«OSLOGATE 3 OG 7>> 

BEBYGGEL~ESRESTER 

OG FUNNGRUPPER 2 

Andre bind i serien >>De arkeo

logiske utgravninger i Gamle

byen, Oslm> foreligger nå. Bo
ken tar for seg gravningene i 
"Oslogate 3 og 7", henholdsvis 
1978 og 1976, og består av 16 
kapitler forfattet av 12 ulike 
forskere. Foruten omtale av 
tradisjonelt arkeologisk funn
materiale som keramikk, kam
mer, lær, tekstiler etc. framleg
ges også resultatene av flere 
naturvitenskapelige analyser 
vedrørende plante- og dyreliv i 
middelalderens Oslo. 

Ved kjøp direkte fra forlaget, 
får en boken i posten for kr. 75 
pluss forsendelsesgebyr kr. 8. 
Betaling, merket Gamlebyen II, 
sendes via bankgiro: 

8401.21.05389 
eller postgiro: 

5753306 

Enda kan vi også skaffe: Peter Anker, DE NORSKE STAVKIRKER. Prisen er her kr. 80 pluss forsendelse kr. 7. Giro
blanketten merkes, "Stavkirker". 

Har du planer om å trykke en hovedoppgave -doktoravhandling eller et annet vitenskapelig verk? I 
så fall skulle du kanskje kontakte oss, det kunne komme til å lønne seg. Vi produserere for ethvert 
behov. 

Sclvikvegcn 37, 5083 Øvre I-:rvik 
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