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FORORD 

Som sikkert mange har merket seg, er dette et svært for

sinket Nicolay nr.42. Redaksjonen kan bare beklage den sene ut

sendelsen, og ber om forståelse fra Nicolays abonnenter. 

Også denne gang har Nicolay et svært blandet innhold. Temaene 

strekker seg fra oppsiktsvekkende flintdolkfunn i Setesdalsheiene 

til gravfunn fra vikingtid på Hadeland og kaupangen i Jniddelalde

rens Hamar. 

Som i forrige nuinmer, har vi et fagpolitisk innlegg. Jenny-Rita 

Næss, fØrstekonservator ved Arke0logisk mvseurn i Stavanger, spør: 

Trenger vi et handlingsprogram i norsk arkeologi? Artikkelen var 

innlegg på Norsk arkeologmøte, 1983. 

I tillegg til dette kan vi tilby Nicolays abonnenter heftet 

" Funn fra en utgravning ". Dette er en presentasjon av funn og 

resultater fra utgravningene i TØnsberg. Omtale av boka finnes på 

sidene 29 og 44. 

Deadline for Nicolay nr.43 er 15. mai. 

På vegne av redaksjonen 

Ingrid Smedstad 
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JENNY-RITA NÆSS: 

NfJRSN IIRNEfJlfJfJI l STIIPESHJEEN1 

Ttengøt 11/ lltintlllngsptogtflm 1 

Arkeologi i Norge er i dag et fag tilsynelatende i strid med seg 

selv. Vi er uenige om hvordan faget skal defineres og hvilke 

komponenter det skal inneholde. Vi makter ikke å holde kunnskaps

felt, studium og virksomhetsfelt fra hverandre når vi skal analy

sere hva vi bØr gjøre og hvordan. Med nedskjær1ng av budsjetter, 

des1merinq av verdier vi søker å bevare, innsnevring av arbeidsfelt 

og reduksjon i vanskelighetsgraden av arbeidet, må vi bli enige om 

hva som skal stå innenfor arbeidsfeltet og hvilke felt som må 

defineres ut. V1 må derfor analysere faget, vår egen stilling og 

hv1lke problemer vi egentlig har. 

Analysen kan ta torm av handlingsprogram, og NAM kan gå i bresjen. 

Slik jeg ser det, har vi bruk for handl1ngsprogram for alle felt. 

Et program er ikke bare et virkemidd:l for å nå et konkret mål. 

Programmet er en v1ktig faktor i en prosess hvor produktet er 

utvidet erkjennelse av hva arkeologi er, og hvordan en selv og 

andre ser på faglig virksomhet. Gjennom opprettelse av programmet 

lærer vi oss selv og taget å kjenne. For at dette siktemålet skal 

lykkes, kreves en tro på og ærlighet overtar andre. Det forutse~ter 

en respekt for annerledes tenkende, andres arbeidst1d og en forstå

else for individets integritet som skapende person i en kulturin

s·titusjon. 

l. HVA er handlingspro9Eam? 

Handlingsprogram har et tosidig siktemål. l) Vi ønsker et ferdig 

produkt. 2) Vi ønsker å sette igang en prosess. 

Gjennom handlingsprogram settes opp en plan ter å få et produkt 

eller nå VJ.sse mål for et gitt virksomhetsfelt. Programmet kan 
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inneholde anvisninger på v1rkemidler, altså på hvordan en skal gå 

fram, men som aftes ligger disse bare som en antydning i målformu

leringen. Museer formålsparagrafer og tilhørende budsjettforslag 

bl1r av mange oppfattet som handlingsprogram. Handlingsprogram kan 

i enkelte tilfeller være identisk med arbe1dsprogram. Arbeidspro

grammet konkretiserer virkemidler som skal tas i bruk for å opp

fylle de mål en har satt seg i handlingsprogrammet. 

Upresise eller manglende mål for et program, f.eks. at vi "skal 

samarbeide om form1dling", kan gi en fleksibilitet i arbeidet 

blandt gode samarbeidspartnere Men dersom disse betingelser -

felles holdning og tiltro - ikke er til stede, eller det finnes 

usikkerhet, er det en fordel å ha presise handlingprogram å gå ut 

tra. 

Eksempler på handlingsprogram. 

a) NAMFU kan tolkes som en permanent gruppe under DAIK, skapt ut 

fra behovet for et "ideskapende og koordinerende organ" for 

formidling for de samhandlende institusjoner som utgjør DAIK. 

Gruppas handlingsprogram er "samarbeide om utveksling av 

tjenester, kunnskap og synspunkter", konkret1serte i et arbeids

program for 1983, som er et "seminar om utvikling av arkeo

logiske basisutst1llinger". Et litt vagt formulert handlings

program med enkel og forsiktig tilpassing til dagens muligheter. 

b) Re1dar Bertelsens forslag t1l Nasjonalt fagråd om samarbeid 

mellom lærerstedene tor å få løst spørsmålet om kvalifisert 

lærerpersonale gjennom en utvekslingsavtale. Et slikt handlings

program vil gripe direkte inn i lærerstolenes planlegging, og 

kreve samkjØring. 

c) Pr·osjekter /programmer for enkeltpersoner eller i samarbeid med 

andre som går uavhengig av institusjoner. Det gjelder bare å 

finne noen som er villige t1.l å betale for dem, f.eks. NAVF. 

d) Institusjons programmer som opprettes av en institusjon eller 

flere i sammenheng, og hvor prograrmne·t er så forpliktende at det 

griper inn og danner· grunnlaget tor deler av virksomheten. 

Jeg vil bruke AmS som eksempel. Museet virksomhetsoppgaver er 

systematisert i tre, og det er utarbeidet handlingsprogram for 
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forskning, vern og formidling, basert på museets overordnede 

målparagraf og konkretisert i ett samkjørt arbeidsprogram. Bare 

tor torskningsdelen er handlingsprogram og arbe~dsprogram klart 

adskilt. For de to andre er det foreløpig delvis sammenfall 

mellom handl~ngsprogram og arbe~dsprogram. 

Hålsett~ngen for AmS for forskn~ngsdelen er "framskatting av 

kunnskap om mennesket og natur". Handlingsprogrammet går for 

t~den ut på å skaffe mater~ale som angår to hovedemner, l) "den 

eldste landnåmsfasen" og 2) "produksjonsutvikling - gårds

samfunnets utvikling". I det konkrete arbe~dsprogrammet for 

eldste landnåm finner v~ t.eks. for to, tre år framover en 

nØdgravningssak nær Sele på Jæren som er et nØkkelområde for 

forståelse av visse problem i strandlinjeforskyvning torlØpet. 

Denne data~nnsamling går også inn ~ Det ~nternasjonale 

biologiske programmet som AmS er tilknyttet. 

I gruppe 2 er Trond Løkens gravninger av "landsbyen" på 

Forsandmoen i Ryfylke sentral. 

En tredje stor blokk er museologi samt teori og metode rent 

generelt. Her kommer f.eks. eksper~mentell arkeologi inn som 

Guro Fredriksen holder på med for tekst~ler, Else Johansen 

Kleppe og Stein Emanuel Simonsen tor leirkarproduksjon ~ Jern

alderen. Dette er viktige oppgaver også fordi det samtidig 

dreier seg om oppbyggingen av form~dlingen ved "Jernalder

garden". 

Det er liten innsamling av pr~rnærkilder i denne blokken, hoved

sakelig er det bearbeiding av allerede innsamlet materiale. Det 

det skjer interessante vekselvirkn~nger idet f.eks. arbeidet med 

"De Nye Utstillinger" også har ført til innhenting og systemati

ser~nger av ukjent stoft som kommer hovedemnene t~l gode. 

Dette er eksempel på en styrt og institusjonsinitierte program

del, betinget av målparagrafer. De ansattes "selvinitierte" 

forskning kan være sammenfallende med institusjonens. Men 

enslige svaler vil også måtte regnes med i programoppsettingen 

fordi arbeidet v~rker inn på en inst~tusjons totale arbeids

program, tegningshjelp, feltarbeid, planlegging av publiserings

takt osv. 
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Et handlingsprogram for en institusJon vil sAledes settes opp 

etter samlingers art, personalets interesser og instrtusjonens 

hovedmålsetting. Først ved vurdering av det enkelte års arbeids

program som opprettes etter at budsje·ttrammene er klare, kan 

persondeltakelse konkretiseres 1 detalj. Således er Else 

Johansen Kleppe og Svein Emanuel Simonsen ikke fast ansatt pa 

AmS, men oppgavene inngår i AmS' arberdsprogram. Dermed budsJet

teres dette over det vanlige anuum. De "enslige svaler" i §n 

institusjon vil saledes kunne være nøkkelpersoner og viktige 

ressurspersoner i deler av en annen institusjons program. Dette 

torutsetter ofte samarberd mellom instrtUSJOner. 

Fordi NOU 1983:36"Kulturminnevernet"deler en helhet i biter, 

fordr "andre" bestemmer hva norsk a1:keologi er, 

fordi arkeologene som gruppe ikke lenger vet hva taget er, 

fordi det mobbes for mye i faget. 

NOU - 1982:36 - Kulturminnevernet kan stå som eksempel på den 

økende innvirknrng utenfra. Denne innstilling om organisering av 

kulturminnevernet i tran1tiden plasserer arkeologisk fornminnevern 

en snevrere ramme enn den jeg er lært opp i. Den selvfølgelige 

sammenheng man opp til ca. 1970 så mellom arkeologr og forn

minnevern, skal na splittes opp, - uten at man utenfra foretar en 

vurdering av om vi som jobber i faget vil fragmentering, evt. ~ 

av oss som vil det og bvorfQ' vi rna godta dette. Det legges t.eks. 

opp til et. direktora med tilsyn og styring av et. vitenskapsfags 

ki.Lder på rot, men hvor man ikke hører mye til fagets øvrige deler, 

bevaring av data innomhus, forsknrng, undervisning og formrdling. 

Særpreget ved arkeologisk virksoniliet i Norge, alt-under-ett-tak

modellen forsvinner etter å ha vært i virksomhet i over 100 år -

uten motforestillinger mot inngrepet. Jeg sier ikke at det offent

lige ikke skal kunne definere dets interesser slik at den oftr

sielle opptatning av fornminnevern faller sammen med statens nye 

kulturpolitikk forøvrig. Det er heller ikke sagt at tornminnevern 

anno 1982 skal opptattes slik man forsto vitenskapsfagets fornmin-
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nevern anno 1952. Men det er betenkelig at konsekvensene at et evt. 

endret syn på fornminnevernets plass i samfunnets kulturvern

politikk ikke blir vurdert i forhold til de konsekvenser det vil få 

for vitenskapstagets virksomhetstelt. 

Det fØles i den sammenheng underlig at deler av faget, f.eks. 

marinarkeologi, behandles annerledes enn terrestrisk, at statlig 

vern av samiske fornminner ikke skulle kunne legges til ulike 

regionale vitenskapelige institusjoner og at industriarkeologiens 

plass overhodet ikke er nevnt. 

Min forståelse av arkeologi som virksomhetsfelt faller altså ikke 

sanu:1en med det oftentliges, slik det kommer til ut. trykk i NOU: 

Kulturminnevern. At helhe~en i den arkeologiske virksomhet ikke 

vurderes eller tillegges vekt, sier meg at vi er på vei til 

"svenske" tilstander, hvor arkeologisk fornminnevern er lik 

samfunnsplanlegging, arkeologisk konservering er lik teknikk og 

hvor arkeologisk museumsarkiv er lik gjenstandssaml1nger. Vil vi en 

slik utvikling i Norge? 

"Andre" bestemmer over oss. NOU dreier seg om framtidlg organi

sering av deler av faget. Også på andre felt ser vi hvordan "andre" 

gjennoro budsjetter, organisasjonsformer og personalpolitlkk l 

stadig større grad styrer faget. Særlig problematisk er det at 

gamle rettigheter: som vitenskaps:Eaget har hatt t1.J f.eks. intern 

taglig prioritering fratas arkeologien - ikke d1rekte, ofte 

indirekte. Innt1l for tå år siden ble f.eks. innholdet i begrepet 

"fornminnevern" detinert av vitenskapelige institusjoner. I dag 

synes det vanskelig å opprettholde. 

Dersom vi sa:"Nå tar Vl ikke et spadetak mer 1 de nærmeste 4 år 

verken i våre byer eller på landet. Vi trenger en tenkepause. Vi 

vil analysere, konservere, tormidle." Hvor mange av de som styrer 

oss vil godta dette? Hye tyder på at arkeGlogiens berettigelse (og 

dermed dens arbe1dsoppgaver) nå oppfattes så snevert at den bare 

kan legitimeres gjennom rasering av fornminner, under navn •v vern. 

De andre oppgaver som faget har, og som må oppfattes som Jik,~ 

essensielle, star v1 trolig alene om å hevde? Vi er konune·t så 

skjevt ut: i adm1nistrering av faget at elementær organisasJonsteori 



er i full v1rksomhet. Bygges et apparat opp omkring fJerning av 

fornminner (kall det gjerne forvaltning), så vil det vanskelig 

kunne gires over på andre oppgaver. Det gjØr ikke saken bedre at 

min generasjon, d.v.s. jeg, ikke har maktet å se dette eller ikke 

villet før det er for sent? Eller er det bare slik at vi ikke har 

maktet å formulere hva arkeologi er - 1 all sin mangfold, slik at 

det er blitt forstått? 

9 

Andre besterruner også hvordan oppgavene skal utføres og på hvilket 

nivå. GJennom stillingsinstrukser og tilsettingsregl~ent utarbeidet 

for universitetslærere i 1960-årene, med undervisning i f.eks. 

språkfag som hovedoppgave, presses vi til å godta definisjoner på 

vitenskapelighet og forskerkompetanse som ikke passer arkeologi. I 

meget l1ten grad tas det hensyn til at de fleste vitenskapeligE 

stillinger i norsk arkeologi finnes ved un1versitetenes museale 

samlinger med et mangfold av arbeidsoppgaver som skiller seg 

vesentlig fra det en norsk-f1lolog har. Likefullt er det regelverk 

som er oppsatt tor dJ.sse fag, vi skal bedømmes etter. 

Vi står derfor overfor det tankekors at det begynner å bli et 

stad1g større skille mellom torskningsplanlegging og grunnleggende 

dokumentasjon på den ene siden og slutttorskningen, analysen, på 

den andre. For det er ingen av de som bev1lgcr oss penger som synes 

villige til å la bevilgningen omfatte helheten. NAVF godtar 

slutten, oppdragsgivere - i medfør av lov og når det dreier seg om 

trigivingssaker, til nød begynnelsen - og da bare ved hjelp av 

kvant1tative metoder som tar m1nst tid. 

Formidling av et vitenskapsfag til almenheten - det gamle folke

opplysningssystemet - hører ikke lenger med til de oppgaver som 

univers1tetene vil prioritere. Men de prioriterer heller ikke 

bevaring av samlinger, felt1nnsamling, opplæring av studenter i 

kildebruk eller langsiktig grunnforskn1ng. 

Mitt tankekors blir: Hvor langt strekker egentlig de andres rett 

til å styre oss? 

Hvordan vi selv oppfatter oss. Det faktum at "de andre" definerer 

vitenskapeligheten i faget og hvor stor del den ene eller den andre 
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arbeldsoppgave skal utgjøre av vårt totale virksomhetsfelt, gjør 

oss svake. Men det er lett å skylde på andre. Dersom de som styrer 

oss gjør det på en slik måte at faget stagnerer eller forandrer 

kurs i negativ retning, må ikke faget selv sette inn med en mot

prosess? Dersom de som styrer oss ikke opptatter fagets egenart i 

all dens mangfold, har ikke det noe med vår egen forståelse av 

taget å gjøre? Er det ikke slik at det er sammenheng mellom fagets 

overlevelsesevne og vår forståing av det? Oppfatter vi mangfold sa 

noe karakteristisk for faget:"? Hå vi altså begynne med en indre 

faglig opprusting? 

For fagets del må vi forlange av oss selv en definering av det, 

både erkjennelsesteoretisk og på et mer praktisk plan. Vi bØr 

arti'kJlere hvem som får lov å være lnnenfor, i hvilke deler og hva 

slags deler og hvor grensen tor disse delen går. 

Vi kunne begynne med en avklaring av begrepet "norsk" og 

"arkeologi" både som virksomhetstelt, som studium og som kunnskaps· 

felt. Er norsk arkeologi noe annet enn samisk, arktisk, klassisk, 

utenom-europeisk? Eller er norsk arkeologi noe som utføres i Norge 

av nordmenn for norske penger eller ... Vllle vi slippe skumling m 

kompetanse dersom vi fikk avklart dette? Dernest kunne vi ta en 

annen angrepsvinkel og få avklart om faget bare skal omtatte 

torskning over historlske prosesser på norsk territorium, slik 

Gjerdevoldsutvalget antar i NOU 1981:46, "Grunntorskningens kår i 

Norge", eller om det også kan betatte seg med generelle og 

spesielle kulturprosesser. Kan norsk arkeologi tåle å betraktes son 

et erkjennelsestag som har med erkJennelse av oss selv som 

mennesker a gJØre? 

Vi kunne også ta ter oss forholdet til de ulike kildekategorier og 

tll de teknikker som anvendes. Hvilke deler av tagets virksomhets

telt blir i dag oppfattet som et kunnskapsfelt som trenger vedlike

hold og Vldereutvikling? Får alle avskygninger være med? Hva med 

laboratlv arkeologi, formidlingsarkeologi·~ arkeometn_, torn

minnevern, arkeologzoologi, arkeologbotanikk, marlnarkeologi, 

industriell arkeologi o.s.v. 

Skal alt fA være med, må det en egenomsorg til som tar hensyn tll 

alle deler. 
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Egenomsorgen må også omfatte mennesket. Det mobbes meget i faget. 

Det kan synes uunngåelig i et lite fag, men er ikke mindre farlig 

for det. Mobbingen går på at vi ikke tas alvorlig. Vi tviler på 

hverandres engasjement eller vi underkjenner den enkeltes verdier, 

holdninger og egne prioriteringer. Innholdet i det vedkommende vil 

bidra med.går andre hus forbi eller går inn i fagets "kollekt~ve 

glemsel". Denne mobbing - som ofte er ubevisst, virker inn på vår 

vurdering av faglige prestasjoner slik at vi også godtar mye dårlig 

arbeid fordi vi liker den som arbeider med oppgaven. Det vil være 

til uvurderl~g hjelp om vi åpent kunne komme fram med "likes" og 

"dislikes" som bygger på en artikulert forståelse av faget arkeo

logi. Det burde sannsynligv~s føre til at vi godtar arkeologi som 

et vitenskapstag med klare samfunnsmessige forpliktelser og at dets 

karakter av "paraplyfag" blir oppfattet. Vi trenger en slik gjennom

drØfting i åpne fora, framfor i lukkede bedømmelseskomiteer og i 

tepauser. 

Hvilke organer og arbeidsfelt trenger handlingsprogram? En bevisst

het om alle fagets deler vil ±øre til tiltak for svake tagdeler før 

de nesten er forsvunnet, f.eks. fysisk antropologi. I tider med 

paradigmesk~tte vil det måtte føre til en bevisst sats~ng på 

langsikt~g og kvalitativ grunnforskning, f.eks. innen arkeologisk 

kvinneforskning. Det vil føre til at vi fram mot 1990-årene 

erkjenner det ansvar vi har til å dele kunnskap og ~nnsikt med 

resten av samfunnet i en "formidlingsarkeologi". 

Det vil bli viktig for den enkelte institusjon å finne ut hvilke 

program som opplagt tilhører institusjonsnivået og hvilke man kan 

overlate til enkeltpersoner i frivillige faglige sammenhenger. Når 

Charlotte Blindheim i sin leder i NAR 1983:1 roper et varsko om at 

mye verdifull forskning ikke får bli avsluttet eller ført fram til 

et sluttprodukt, er det ikke bare den enkeltes ansvar, men en 

institusjons. Når B~rte Weber tar opp middelalder på landsbygda og 

Inger Helene V~be MUller tar opp "graver vi glemmer", på NAM

sympos~et 1983, er ikke dette bare deres kjære hjertebarn, men også 

institusjoners ansvar. Når oppdragsforskere får penger til for

prosjekt og til grunndatainnsamling, men ikke til sluttføring og 

omvendt, - fordi NAVF gir til sluttprodukt, men ikke støtter svake 

felt som kan ha bruk for midler til forprosjekt, og når Stig 

Wel~nder beretter om sine prognoser for manglende rekruttering til 
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magistergradsstudiet i Oslo, - er dette ikke enkeltmenneskets 

private problem. Jeg nevner til sist rent museale, langsiktige 

bevaringsoppgaver. Det er et ansvar forbundet med det som må ligge 

på et høyere n1vå. Enkeltmenneskets ansvar ville være å skrike ut 

om svake områder, å be om og bli hørt, gjerne komme med forslag til 

gjennomføring. l-'len mye er så stort og vanskelig at det kan ikke 

gjennomføres om man er alene. 

Mange av oppgavene er også så store at de krever samarbeid ut over 

institusjonene. Det gjelder mange spørsmål innen forskningssek

toren, vern av materiale, i dets mange avskygninger, utdanning og 

personalutvikl1ng, rekrutteringspol1tikk, bedret kontakt med 

internasjonale organ og andre nasjonale organ innen kulturvern og 

formidling. 

Vi har en lang rekke organer som kan benyttes i arbeidet. Bare av 

nasjonalt institusJonelt samarbeidende offentlig organ har vi 4 til 

5 stykker; DAIK, Marin-arkeologisk gruppe, Nasjonalt Fagråd og 

styringsorganer for "vernede vassdrag", "Samlet plan", o.s.v. Vi 

har også ikke-otfentlig oppnevnte organ som er nasjonale og sam

arbeidende, bl.a. ØK-gruppa og Byarkeologisk Forum. 

Vi har hatt samarbeidsgrupper som ble prøvd formalisert på det 

nasjonale plan, men som gikk i oppløsning og av den grunn kan være 

av interesse for å høste ertaring. Jeg vil nevne samarbeidet mellom 

bibliotekene, konserveringssamarbe1d og samarbeid mellom tekniske 

avdel1nger, det nasjonale teltkurset for mag.grad-studenter o.s.v. 

De Arkeolog1ske Museers Registreringstjeneste er verd et eget 

kapittel. 

I tillegg har vi kontakter utad. PACT og Det internasjonale 

arkeologmøtet, Det Nordiske Arkeologmøtet, Den skand1naviske gruppe 

for arkeologi under Europlan Science Foundation, o.s.v. 

Vi har interessefellesskap med 'andre norske organer innen kultur og 

vitenskap; Cl4-laboratoriet, NKKM, o.s.v. Til sist har vi det 

faglig - ikke institusjonaliserte nasjonale organ, nemlig Norsk 

Arkeologmøte, NAM, med sine egne organer; NAR-tidsskriftet, NAA, 

internordisk Abstract tidsskrift, NAM-symposiet og NAM

Forskningsseminaret. 
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Hvorfo!:. så få _ _E!:9..9:E..~'? Slik Jeg ser det, er arkeologiens beret

tigelse å utv1de vår menneskelige erkjennelse og ikke bare som 

leverandør for grunnlagsdata til fysisk samtunnsplanlegging eller 

som monumentvokter for en f:estkledd nasjon. Det er derfor verd å gå 

litt grundigere 1nn på ~~:r: det t1nnes så få program, at de som 

er, otte har et tilfeldig og 1mprovisatorisk preg og at det i 

adm1nistreringen av faget er en mangel på overskuing av helheter. 

Det kan ikke skyldes manglende engasjement tra enkeltmenneskets. 

Det kan ikke skyldes at de samarbeidsorgan vi har ikke, er forma

liserte, - de største og vikt1gste er det. Det kan heller rkke 

skyldes at vi mangler ett felles organ, slik enkelte tror som 

ønsker seg et direktorat til å lØse alle problemer, for det vet vi 

at direktorater ikke gjør. Når vi aldri ser norsk arkeologis 

egenartete struktur, mangefassetterte virksomhet og særegne karak

ter bli artikulert og gjennomdrøftet tør det settes inn med tiltak 

som forandrer struktur og innhold i virksomheten, når vi aldri 

vurderer fordeler og ulemper ved det systemet vi har i sin helhet, 

så bunner det i redsel mer enn i direkte uvilje og uvitenhet. 

Skulle v1 ta koordinerte handlingsprogram og samarbeid som krever 

prioriteringer, måtte vi ta en konfrontasjon om verdier. Jeg tror 

derfor at vi har så få handlingsprogram fordi VI er redde for denne 

konfrontasjon. Vi er redde for å måtte arbeide oss tram til artiku

lerte syn pa hva arkeologi er. Vi våger ikke å forsvare vårt eget 

syn på faget annet enn gjennom bakveier i håp om at nettopp det jeg 

ser som vesentlig skal få den fornødne støtte. 

Hvord~22__.~ hvor _ __::;kal Y. i st~rte? F'or a kunne legge planer, som tar 

tilbørlig hensyn til alle tagets deler, hvor vidt eller snevert vi 

måtte komme til å detinere det, må ut:gangspunktet være et. visst 

sett av felles verdier. Disse må artikuleres. Kan vi ikke enes om 

disse, vil vi ikke kunne stå samlet når verdier trues og vi blir -

uansett - kasteball tor andres interesser. I det lange lØp vil det 

være til skade for faget, også den delen jeg selv vil fremme. Det 

synes f.eks. klart at hadde vi innen faget hatt fellesverdien 

"fornminnevern" (vern om fagets kilder), ville vi i dag hatt 

utviklete teorier som hadde gitt oss en basis for et mer tilt.ceds

stillende fornminnevern enn det vi har. Det ville ha kommet tor

historieforskningen til gode og vi hadde hatt en bedre kunnskaps

utvikling og personalpolitikk innen f.eks. arkeologisk konser

vering. 
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Det. samme g:jelder formJ.dlingsarkeologL Vi VJ.lle-erkjennelses

teoret.isk· ha visst mer om arkeologi dersom vi f.eks" hadde utviklet 

utstillingsmediet i a:r·keologJ.sk formidlings sammenheng. 

Vi skal altså opparbeide en forskningspolitisk bevissthet som skal 

avspeiles i adminstrering av faget. Dette skal skje i en fase med 

justering og omstrukturerJ.ng av faget, forårsaket av press utenfra. 

Vi skal fremme en gJennomtenking av tagets stcilling oq sørge for at 

dette skJer i frie institusjoner som ser arkeologi som en uavhengig 

humanJ.stJ.sk disiplin og som kan samhandle. Det bØr være en oppgave 

for Norsk arkeologmøte å virke som en surdeig i dette arbeidet. 

Nl\M bør sikte seg inn på handl.i.ngsproqram som skal virke til a: 

Opprettholde og videreutvikle de organer vi alt har tJ.l samar

beid, og arbeide for forbedring av forbindelseslinjene mellom 

dem og ut til andre. 

A beskrive arkeologiens verdier og hvor:dan norsk arkeologi kan 

oppfattes. 

Begynne probleminventering for å se hvilke omrii.der som fØles 

mest problematisk og hvorfor. Det som for Brogger var enkle og 

konkrete arbeJ.dsoppgaver, fortoner seg uendelig mye vanskeligere 

når vi bytter ut "helleristninger" med "kvinner•, "bygdeborger" 

med "fornminnevern" og "husgrunnundersøkelser" med "t.idsst.udier". 

Et blikk på den siste prosjektkatalogen fra NAVF viser en enorm 

bredde. Hva bØr prioriteres? Hvem bør priorJ.tere? 

- Vi bør begynne å artJ.kulere og gj ennomdr.·øfte hva og hvilke deler 

vi synes er verdifulle. 

- VJ. bør ikke vente med et nasjonalt overordnet programarbeid til 

f.eks. alle eller hver inst1tusjon har ~ullført sitt første 

program. Det er sA tidkrevende at det vil bli uinteressant. 

Det skal nå lages en ny Humanioriautredning i NAVF'' s regi. Vil vi 

da kunne risikere at bare deler av fagets totale virkefelt vil bli 

tunnet verdig til kommentar? Eller tror dere at hele faget får være 

med? 



PER HÆRNES: 

NORG S E ORD l 
ETTERGRAVNING ? 

Når en er ute på arkeologjsk feltarbeid venner en seg til 

de srnåpusc>ige tildragelser som livet gir -· elet kan være fra 

de mest trivielle småsaker til at en li.llsom kjenner Sk;jebnen 

pirke seg på skulderen. En sjelden gang får en ikke bare et 

pirk, men føler et skikkelig klaps mellom skulclerblaclene, 

og et slikt tilfelle skal jeg fortelle om nå. 

Det var den 30. september 19f33. Re gis trer ing av fortids-· 

minner i Gran kommune på Hadeland sang på sj t t aller si. ste 

vers. En står i fred og ro i gylden ettermiddagssol og 

beskriver en gravhaug som seg hør og bør, i. trygg forvissning 

om at man om en halvt.imes tid kan vende nesa inn mot Oslo etter 
en lang og innholdsrik .feJ.tsesong. 

Så kommer gnmneieren spaserende målbevisst ut over beL tet. 

Nåda, jeg pratet med ham for en liten stund siden. Og hva 

er det fyren har der· i. hånden? 

Det var et vikingtidssverd. 

Jeg må. tilstå at jeg fremdeles ikke har målt diameteren på 

den gravhaugen- den ble plutseHg prioritert ganske lavt. 

Isteden ble det å organisere en ettergravning, og det på. 

rekordti.d. Det må være norgesrekord med befaring av funnsted 

et kvarter etter at funnet er gjort! 

Funnstedet lå på en slak høyderygg i dyrket mark, der en kalk

steinsknlle kom opp gjennom ahmskjferen. He.r på platået 

mellom Viggadalføret og RandsfJorden er det mange sli.ke rygger 

og kuler, de fleste av dem med gravfelter og gamle dyrkn:Lngs.
spor. Gårdene har navn som sitter trygt og godt i Magnus 

15 
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Fig. 1 

En del av Gran kommune 
med funnstedet innteqnet. 

"~}ingelst~d gl kir~e ·. 

"®FU'NNsTE~ 

~-===-=-m!!D'ffiUJtlllf!!lillJJkn, 

:' 

Olsens stedsnavnslære - Gjefsen, Gran, Grindaker, Bilden, 

Tingelstad for å nevne noen. Funnstedet ligger på Øvre Alm 

(Majors-Alm), bare 150 meter unna et av de største gravfeltene 

i trakten, de såkalte Kakkelhaugene på Tingelstad. 

Grunneieren holdt på med å fylle ut et fuktig engdrag på øst

siden av høydedraget, og da bulldozerføreren skulle avslutt~ 

dagen ba han ham å kjøre opp på toppen av bakken, stikke ned 
grubberen og se hvor langt ned det var til berggrunnen. 

Så ble gjort, og dermed lå sverdet der. 

Ettergravningen ga dessverrre ikke alle de strålende funn en 

ventet seg i sitt stille sinn, men det som var, var godt nok. 

Det har vært en skjelettgrav, og store deler av skjelettet var 

også bevart. Men graven har vært overpløyet, og vikingen 

var både fragmentarisk og omrotet, stakka~ 

Ellers er det sverdet som kaller på den store oppmerksomhet. 

Det er 93 cm langt, klingen er bøyd på midten (av bulldozeren) 

men er fullstendig og vel bevart. Klingen er enegget, og 

røntgenfoto (fig. 4) viseæ- at den er mønstersmidd, noe som 

hører til de store sjeldenhetene. I hele Oldsaksamlingens 
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Fig. 2 

Sverd og spyd. 
Foto: Ove Holst. Universi

tetets Oldsaksamling. 

OVERHJAL T, UNDERSIDE 

UNDERHJAL T, OVERSIDE 

o 5 

CM 

Fig. 3 

Uttegning av dekor 
p8 sverdhjaltene. 
Tegning: Per Hærnes 
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matertale er det rnPd <te cnrPrdct ·bare lr;jent fire mønster-

clmi dde eneggr-)de kli.rJgec. H;l J tene er av bronse, hulstøpte 

og med geometri Dk Jr:arveskurdnd.ekor (fig. ~'i ) . Typologi sk er 

det nærmest l'ete:rscnu type l•:, men sverdet har ikke, og har 

helJ er ald.ri hatt, knapp, og (lekor•~n er mL!.dest talt uvanlig. 

Jeg kan .Lrrvertt:?tll .ikke finn 

ma ter:Lale . 

Ji lmend8 .i Old saksaml:Lngens 

Som om dette :Lkke :ilmllr•)være nok, er <'lc:t et Li.te hull i enden 

av det huJ.e Ltnderh;jn.ltPC. T"ønt i.m1e i d.<C:tte J.iggElr en avlang 

metallg;jent> t.and, en "knapp'', akkurat :Jtor TJCJ!c i;j_l ikke å 

komme ut av huLlet. rler':•_;om g;jeng:lYelsen .i trykken bli.r god, 

kan en se t>kyggen av dfm på r'mJtgenfot:ograi'i,et fig, 4. Kanskje 

har den~.e kn8.ppen sL t tet faG t hnllet, Gom an tydet på tegningen 

fig. 3, fl!et;allwt i denne gjenstw<den e.r ennå :Lkke CJ.nalysert, 

men det er lyr,;t rnrgm1, og kan mi.nne om sølv. 

Røntgenopptak: 
Per Mathi.sen, Uni
versitetets old-
sak.samling. 
Pos1:tivkopi: 
F:ir•ik Ir•gens 
Johnsen. Unive.Psi
/.etets OLd.saksamling, 



!1an kan jo spørre seg om v.i.tsen med en sl:Lk. knapp - selv har 

jeg festet meg ved at hullet, og dermed lmappen, e_r på egg

s.i.den av hjaltet. 

Alt i alt et ganske usedvanlig sverd. Og så kan man notere 

seg at det er det føi'ste av sb1 type fra Hadeland. Sine 

næi'mes te "sl ektn:Lnger" må det el øke på rJ.'o ten og Hed.m<'trken, 

ellers er }~-sverdene relativt fåtallj.ge, og her til lands 

er de direkte sjeldne utenfor Østlandet. Hvis en ser dem 

sammen med forgjengeren, type D, opptrer de Cltort sett j. 

Øst-Norge, Sverige og med forgreninger mot Russland og 

Østeuropa ned mot Ungarn. Dessuten bar man noen elmemplarer 

i Irland og Skottland. 

Spydsp.issen er langt mj.ndre prangende. ~'verti.mot er el en en 

ganske ordinær K-type, ::56 cm lang, og røntgenb.U.dene vi ser 

verken metallinnlegn.ingcr eller mønste rsm.iing. 

Ildstålet er av type R426, kjent fra merovingerti.d av, gjennom 

hele yngre jernalder, og for den saks skyld helt fram til 

fyrstikkene. "<;t utmerket elGJempel på cm bruksg;jensta:nd som 

en gang har fått en hensi.ktsmessig form, og som kan beholde 

den nærmest hvor lenge .sorn helst. 

CM 

Fig. 5 

ILdstiH og vektlodd 
Foto: Ove Holst. Universitetets OLdsaksamling 
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Sammen med disse sakene - men altså i omrotet masse - lå også 

et vektlodd. Det er rundt, flattrykt og med et firkantet 
merke slått inn i godset på hver flatside. Funnomstendig
hetene maner til forsiktighet, men det er fristende å se 
på det som det eneste gjenværende av et skålvektsett med 
tilhørende lodder. Det veier nå ca. 12,1 gram, en noe 
uvanlig vektverdi, men i løpet av vikingtid kom det opp 

en lettere vektenhet - "den lette øren" - på ca.24,5 gram. 
Loddet fra Majors-Alm kommer altså ganske nær opptil en halv 
"lett" øre. 

Grundig søk med metalldetektor over innpå 1000 kvadratmeter 
til.tross- dette var alle gjenstandene. Men som nevnt var 
det en del igjen av eiermannen. De jordiske rester er nå 
overlatt Anatomisk Instivutt, og stammer ifølge dr. Per Holck 
fra en ca. 30 år gammel, middels kraftig mann. Dessverre var 
knoklene for fragmentariske til å bestemme høyden hans, likeså 
er dødsårsaken ukjent. På gammelt skjelettmateriale er det 
vanlig med spor etter revmatiske sykdommer og slitasjelidelser. 

Så også her. En stor cyste på en av fingrene er trolig etter 
urinsyregikt (podagra). Dessuten hadde han vært plaget av en 
usedvanlig skjev og uregelmessig tannstilling. En av for

tennene hadde faktisk snudd seg og festet seg til k~evebenet 
bak alveolen. 

r1en hvem var han så, denne mannen i sin beste alder, med 
ujevne tenner, giktsmerter i hånden og et sverd det må ha 
gått gjetord om. Hadde gravanlegget vært intakt, hadde vi 
kanskje visst mer. Sikkert er det at sverdet ikke har vært 
et hvilket som helst våpen. Dette har vært et verge og 
statussymbol for det sosiale toppskiktet. Vekter og vekt
lodd er også en av de klassiske indikatorene på høystatus 
vikingtidsgraver. Likevel er det noe som ikke stemmer. 
Spydspissen virker mistenkelig ordinær, dessuten er det 
et litt for stor tidsmessig forskjell mel~m de to våpnene. 

Sverdet er av en av de tidligste vikingtidstypene og kan 
settes til tiden mellom 800 og 850. Spyd av K-typen oppter 

ikke før rundt 900, men så er de vanlige vikingtiden ut. 

Det mest sannsynlige er at vi står ovenfor et gedigent 
stykke arvegods som har unngått å følge den (de) forrige 
eieren(e) i graven. 



PER HAAVAlDSEN: 

MERNVERDifJE IJRINHESNINNEII_ 
RANGlERø lEIRGJØNlR ElllR 
lYS FRA FIRT/DA 1 

l den rike leirkarproduksjonen som vi har i Norge i yngre romertid og 

folkevandringstid (ca. 300··575 evt) er det en del leirkar som avviker fra 

de vanlige formene. Det kan være leirkar som er formet etter forbilder av 

provinsial-romerske bronsekar eller glass beger o Kar som kanskje har tjent 

samme formål som forbildene, men som kanskje har vært benyttet av folk 

som ikke hadde ressurser til å skaffe seg slike o For enkelte andre kar kan 

funksjonsbestemmelsen være vanskeligere. I denne artikkelen vil vi ta for 

oss 5 forskjellige små leirkar som arkeologene har tolket bruken av 

forskjellig gjennom tidene, og se om vi kanskje kan finne fram til en rimelig 

tolkning av bruken o 

De fem leirkarene som er funnet forskjellige steder i Sør--Norge, har det 

felles at de har en form og et volum som gjør det vanskelig å tenke seg at 

de kan ha vært benyttet som forrådskar, matskåler eller drikkebegre. 

Fig. l 

Leirkar fra Espedalen 

Skien, Telemark. 

Foto; Universitetets 
Oldsaksamling. 

Det ene karet, C 23240, fra Espedalen, Skien, Telemark er et lite tresidig 

leirbeger som bare er 5, 5 cm hØyt (Fig. l). 

2 av de andre karene har en form som avviker fra det vi vanligvis 

oppfatter som leirkar. Begge er nemlig formet som fuglefigurer. Best 
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bevart er S 142:1 fra garden Bjerkreim i Bjerkreim kommune, Rogaland. Det 

er en ca. 18 cm lang fuglefigur som er innhol og har en liten oval åpning i 

hode! (Fig. 2). 

Fig. 2 

Fuqlefigur fra Bjerkreim Bjerkreim Rogaland. Foto: AmS 

Mer fragmentarisk er en leirfugl fra As, Sande i Vestfold, C 29264a (Fig. 

3). Den har antageligvis vært Il()(' st1Jrre enn fuglen fra Bjerkreim, men 

nå mangler bade hodet og (m del av stjerten. Også fug'len fra As er innhol, 

men den har en 3 em bred, rund åpning på ryggen. En smal rørgang fører 

fra den hule kroppen og oppover halsen mot hodet~ slik at det og·så kan ha 

vært en åpning i hodet. Selv er jeg mest tilbØyelig til å se denne 

rørg·angen som et rent teknisk fenomen. Apningen stammer etter min mening 

fra en pinne som har vært plassert i leira for å hindre hode og hals å gli 

ned før brenningen. Samme teknikken kjenner vi fra andre leirkar fra eldre 

jernalder. Blant annet er hankene på de såkalte tutekarene framstilt ved 

denne teknikken. 



De to 

4) og C 214 08 fra 

kan være 

begge av tre små begre som 

en liten rørgang·, sl.ik at 

når de står vannrett. De 

er ca. lO cm høyt, mens karet 

Fig. 3 

(Fip.:. 

like at en 

består 

fot. lmell.om beg-rene gi\t· 

f;'Jmmc i ll.lle begrene 

fra Trålum 

'7 cm hØyt. 

F'uylefLyu~n fi'a Ås. Sande Vestfold Vuto.: ilniver>siJetets Old-
sak.so:ml.'i:.ng. 

Disse 5 Ieirkar·ene har alle væri. tolket forCJkjeii.ig av forskjellig-e arkeologer 

til forskjellig tid. ,Johs. Bøe har i sitt store i! cbdd, .Iernalderens keramikk 

i Norge, tolket de tredelte be(!;rene som uttJ•ykk fm• "en bestemt 

drikkeskikk som vi nu ikke kan ha nogen 111ening· om" (BØe 1931; 130). 

Fuglefigurene har vært tolket på forsl1je.llig v·iR. Sist har de vært behandlet 

av Casja Lund (1973), Hun mener Bt begge fugldig-ucene eJ' primitive 

instrumenter, Fug·ien fra Bjerkreim mener hun l ran ha vrex·t en rangle, og 

at det i holrommet inne i fuglefiguren k:m tw vært lagt smilstel.ner eller 

leirklumper, Lund mener at denne ranglen ikke har· vært et leketøy, men et 

instrument til kultisk bruk. 
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Fug·lefig·uren fra As mener hun imidlertid ilcke er en rangle, men en fløyte. 

Det er noe uklart på hvilket grunnlag hun trekker denne konklusjonen, 

men det synes som om årsaken er den lille rørgangen som går fra kroppen 

opp gjennom halsen. Lund antyder at holrommet i kroppen kan ha vært fylt 

med vann, og at en da vil kunne få en lyd som minner orn fuglefløyting. 

Også denne figuren mener hun må ha vært benyttet til kult bruk. Våre 

dagers leirgjØker, som er et leketØy, mener hun først oppstår i 

middelalderen. 

Flg. 4 

Leirkar fra Trålum. 

Grimstad. Austagder. 

Foto: Universitetets 
Oldsaksamling 

De to sammensatte begrene fra Trålurn og Norheim og den trekantete 

leirkoppen fra Espedalen blir vanligvis tolket som drikkebegre. Men det 

finnes kanskje arg·umenter imot de tolkningene som er satt fram om disse 

små leirkarene. 

Først noen praktiske innvendinger. Hent funksjonelt synes det vanskelig å 

tenke seg at de sammensatte begrene på fot skulle ha tjent som 

drikkebeg·re. Hvis en forsøker å drikke av det ene beg·eret, vil inneholdet 

de to andre renne ut i ansiktet på den som drikker. Hensikten med en 

eventuell glemt drildceskikk i forbindelse med disse begTene må i så fall ha 

vært knyttet til prinsippet om minst mulig· væske i munnen og mest mulig 

væske i ansiktet og nedover halsen. 

Også det tresidige begeret fra Espedalen er lite hensiktsmessig som 

drikkebeger. Forsøker man å drikke fra bredsidene, bør en være utstyrt 



med en usedvanlig bred munn, ellers blir resultatet det samme som for de 

sammensatte begrene, ·- mesteparten av innholdet i .leirk.aret vil fordeles på 

kinnene og halsen. Derimot lar elet seg gjØre ;] drikke av dette karet fra 

hjørnene, men for at man da ikke skal '.;øle, 111il en enten sette "trutmunn" 

eller være utstyrt med meget markant underbitt. 

Derimot synes det ikke il skulle by på nr,vneverdige problemer i\ drikke av 

de fugleforrrwte fig-urene. Nien som vi har sett, er k:cmskje den best 

underbygde tolkning·en ai. disse primitive musikkinstrumenter skulle være til 

kultisk bruk. 

l'ilen finnes det ikke en rimeligere o~; mer ·jordnæJ· tolkning· av disse kurene 

enn de som knytter dem til kultbruk og mer·ke!ig·e drikke;;kikker? 

Så vel nåticlau som fortidas mennesker er avhengig· nv ly'3. Fea eldre 

steinalder ]<;jenner vi fra Danmark små leirkar som har samme utformingen 

som eksirnoenes lrnnlarnp<~r. o1r de er da og·så tolket som slike lamper. Fra 

yngre jernalders gTaver kjenner vi lamper av bilcle jern og vokslys. Men 

ifra de mellomliggende perioder er det ingen funn som gir oss noen 

pek<~pinn om hvordan bclysning·en har vært i de forh.istoriske husene. Og 

det er vel noe urimelig at mcnnesk<,nc i Norden fra eldre ',;teinalders tid og 

fram til yngTe jernalder ikke har· hatt belysningsmidlcr innendørs. 

F1;q. 5 

Deirkar fra 

Norheim, Hedrum 

Vestfold. 

Foto; Un1>ver•s1> 
tetets Old
saksamlinq .. 
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Jeg har derfor valg·t å se disse små leikarene som uttrykk for noe annet 

enn kultgjenstander og merkverdige drikkebegre. Min tolkning er at de har 

tjent som noe så prosaisl< som lamper i eldre jernalclers hus. 

Fra forhistorisk tid og tidlig middelalder kjenner vi tre forskjellige former 

for belysning innenhus. Det er for det første vokslys. Disse er kjent fra 

middelalderen og fra vikingtids gravfunn (Mørck 1914). Vokslysene fra 

vikingtidsgravene er tollcet som resultat av innflytelse fra kristen tro 

(MØrck 1914: 101). Imidlertid finnes og·så annen lysarmatur i gravene fr11 

vikingtid, nemlig· holdere llV jern til tyristikker. I enkelte graver finnes 

ogsf, olje- eller fettlamper av jern (Pettersen 1951:430). Ut ifra 

kildematerialet fra middelalder vet vi at tranlamper eller fettlarnper må ha 

vært den kanskje viktigste lyskilden. Nesten industriell tranframstilling har 

skjedd i Trondheim og Bergen, og· store mengder ble og·så elcsportert. Ser 

vi nå igjen på de sammensatte leirkarene fra Trålum og Nor heim, så kan en 

tolkning av disse som tran- eller fettlamper forklare enkelte av trekkene 

ved Dem. 

Dem lille rørgangen som går mellom de tre sammensatte begrene vil g·jøre at 

væskemengden i de tre karene vil være like stor. Putter man en veke av 

siv eller snor i de tre karene, vil nivået fl V tran eller fett være det samme 

i alle tre karene, selv om vekene brenner ujevnt (fig. G). 

Fig. 6 
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leirkaret fra 

No:1'heim. 
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Ved sin behandling av de sammensatte karene fra Trålum og N •rheim er 

også Johs. Bøe inne på tanken at de kan ha hatt en ;mnen funksjon, or; 

viser til de ringformete lampene på Kontinentet fra La Tene tid. IV! en vi 

behøver ikke å gå sli fjernt for li finne paralleJJer som ligg·er nærmere vAre 

fem sml\ leirkar i både tid og rom. 

l Vensdyssel i Danmark "r det i eldre rornc~rticl en rik keramisk produksjon 

pli linje med den vi kjenner fra Norge i yngre romertid og· 

foJl.;evanclringsticl (Lysdahl 19'11). Og blant elet rike utvalg av leirkarformer 

kan vi finne kar som er formet som dyr, fug·ler og skip. Av disse er det 

seks som er tolket som lamper av Palle Friis ( 1975), derav en som er 

nesten identisk med vår fuglefigur fra Ao; i Sande. Forsøk som Palle Friis 

gjo1·clc med en Jwpi av dette fugleformetc leirkaret ved at han fylte det med 

fett og satte oppi en veke av lyssiv, viste at l;:aret fungerte utmerkcet som 

lampe, og lyste lystelig· i nesten 5 timer (Fig. 'l). 

Fig. ? 

Kopi av fugleformet 

leirkar, brukt som lys 

Etter Friis 1975. 

Ser vi så på våre leirkar, hør nok en l;: el te av dem oppfattes som tranlamper 

og ikke som fett.lamper. Det 6'ielder de to fuglefip,·urene. Apningene i 

rygg·en på fuglen fra As og i hodet på fuglen fra Bjerkreim er nok noe 

srna, og det ville bli en noe møysommelig prosess å fl\ fylt de med fett. 

Derfor er jeg tilbøyelig· til !\ anta at de har fungert som tranlamper. 

Derimot kan de tre andre leirkarene ha l'unp:ert like g·oclt som tran- og 

fett lamper. 

Disse fem leirl<arene er ganske unike i sin form, men er de de eneste 

leirlampenc vi kjenner fra eldre jernalder? Eller kan det tenkes at en del 

av de sml\ bukete h"irkarenc vi kjenner fra eldre jernalder ogsli har hatt 

samme funksjon? 
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I alle fall synes det sikkert at man i eldre jernalder ga med lamper 

gravene. Og· de eksemplene vi har på vokslys fra yngre jernalders 

gravfunn beh<lVEor derfor ikke å vitne om kristen innflytelse, men må ses 

sammen med andre lamper og tyristikkholdere i gTavfunn fra samme tid. Og 

de l<:m dermed bare være et uttrykk for at de etterlevende mente at den 

d<!Jde og·si\ hadde bruk for lys i sin nye tilværelse. 
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Flintdolken fra Sandvasstøyl. Fotoc Universitetets Oldsak
samling. 



EINAR ØSTMO : 

En velkjent oldsakstype, dette her. Et raskt blikk på foto

grafiet er nok til å beste~me den som en flintdolk av vanlig, 

ikke spesielt forseggjort form. Hva er nå det å la~e oppstyr for? 

Svaret på dette spørsmålet skal straks komme, men la oss fØrst se 

litt nermere på dolken, slik at vi kan få vite litt mer om hva 

de~ egentlig er vi har for oss. Ikk~ at det bringer noen overras

kelser i og for seg - men dolkens vitale mål, så å si, er lengde 

14,3 cm, bladets bredde er 2,9 cm, ocr grepet er 2,1 cm bredt og 

1,2 cm tykt. Dolken er laget av grå, spettet flint. På grepende 

sitter det igjen litegrann av kalkskorpen, og grepet har ikke 

vært brukt til å slå ild med, slik det ellers er temmelig vanlicr 

på flintdolkene. Typernessi~ er den en representant for den danske 

arkeolog Ebbe Lomborgs type VI A. Av dette fØlger en datering til 

den tid da man såvidt hadde begynt å fremstille saker av bronse 

i Syd-Skandinavia; bronsealderens fØrste periode. 

Flintdolker av denne typen er det funnet nokså mange av i 

Norge, Rolf Scheen nevner tallet 281. Ett enkelt nytt funn skulle 

derfor ikke behøve å bety så mye fra eller til. Det som gjØr den 

dolken vi her har for oss, til litt utenom det vanlige, er funn

stedet, og i en viss forstand funnomstendicrhetene. Den er nemlig 

funnet nokså langt inne i heia nordvest for Byglandsfjord i Se

tesdal - nærmere bestemt på SandvasstØyl ved Sandvatnet, som ut

gjØr en del av det regulerte Gyvatn. Funnet ble gjort under de 

arkeologiske registreringene som ble foretatt i dette området 

sommeren 1983 på grunn av Forsvarets planer om å ta det i bruk 

som artilleriskytefelt. Da vi var der, va~ vannet senket tre me

ter, ned til det opprinnelige nivået, oq dolken lå i den renvas

kede stranden en meter eller så hØyere enn vannet. Det var all i-· 

kevel liten grunn til å tro at den har ligaet akkurat der vi fcmt 

den siden bronsealderen, for et prøvestikk avslørte at den lå i 

et tynt sandlag som overleiret 20-30 cm torv. Rett ved siden av 

funnstedet kommer det ned en liten bekk, ocr det kan godt tenkes 
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at dolken er blitt skylt nedover med den en eller annen aang. 

Forsåvidt er det alte;!\ et. lØI?tunn vi her har for oss - på sarru•1e 

måte som når det ajelder de aller fleste av de 281 andre norske 

dolkene av denne ty1x-~n JVlPn vJ fikk ial1 fall tat.t den i qrundio 

Øyesyn der den lå, in s:LtH, så oq sJ, oq bare det er jo nok ti_] 

å gjøre den til litt mer enn hverdagskost. 

Dolken slik vi fant den pd stranden. Foto: Forfatteren 

Av større interesse er det al.l.ikevel ~ betrak-te funnstedet 

litt stØrre perspektiv. Sandvatnet liager 562 meter over havet; 

det_ er omg-i t.t av t:e:mmeli<J karrJqE; heier OG kan ikke s1es c. være 

et område hvor man skulle vente slike funn. Det har riktignok 

vært utstrakt setring her, og tallrike saqn vet ~ fortelle om 

fast bosetning i eldre tid. Det er bare det at slike saan treffer 

man jo på så P1anqe st:0dcr .i fjell Ul? fleiPr, oq noen be.kreft:elsE~ 

p& at de er riktige i dette tilfellet, har vi egentlig ikke fått, 

hverken ved våre registrerJ.nger el.ler p~ artnen måte. S~ meget 

merkeligere, da, at dolken ikke stAr hell alene blant de funn vi 

har gjort langs strendene av Gyvat11. Ikke mi.ndre enn 55 boplass-



lokaliteter med funn av redskaper og avfall av flint, kvarts og 

bergkrystall ble påvist, og når det gjelder funn i den mer spek

takulære dolkklassen, så kan vi så menn også varte opp med en 

sigd av flint. Den ble funnet året fØr, nokså nær den andre enden 

av Gyvatn-sjøsystemet, og er vel om mulig enda mer oppsiktsvek

kende. Funnene av flintsigder er jo i allminnelighet konsentrert 

til jordbruksstrøkene i hØyere grad enn det gjelder for dolkene. 

På en enkelt boplasslokalitet er det ellers funnet en hjer

teformet pilespiss, og alt i alt har vi altså en del tegn på at 

folk holdt til i heiene her i slutten av steinalderen oq begyn

nelsen av bronsealderen. !'len fremdeles er det vel slik at vi ikke 

vet så veldig mye om steinalderen i heistrøkene, og iallfall ikke 

like mye som for kystens og hØyfjellets vedkommende. Ar om annet 

gjøres det noen funn som langsomt bidrar til å endre bildet, men 

mye mangler ennå. Flintdolken fra Sandvasstøyl og de andre fun

nene fra Gyvatn gir oss et innblikk i en ~el av forhistorien som 

kan vise seg rikholdigere enn noen hadde ant! 

Kart over en del av Sør-Norge_ Dolktegnet viser 

hvor Gyvatn ligger. og derfor også hvor dolken fra 

SandvasstøyZ ble funnet-
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INGER HELENE VIBE MULLER : 

HIJMIJRNIJIJPIJIIGEII 

I lØpet av de siste 10-15 år har det vært foretatt 

arkeologiske undersøkelser i Hamarkaupangen i forbindelse med 

graving av ledningstraseer. De undersøkte partier omfatter 

hovedsakelig nord-sydgående grØfter med bredde 2,0-3,0 m. og 

lengde varierende mellom 3,0 og 146,0 m. Grøftene er i vest 

begrenset av Strandvegen, i øst av Hallvardsgate og i nord av 

Grønnegate, et område som på grunnlag av bygningsrester, funn 

og topografiske forhold utgjØr sentrale deler av det som er 

definert som fornminneområdet Hamarkaupangen. Fig.l. 

Ved alle undersøkelser er det påvist relativt tynne og 

lite funnførende kulturlag med dårlige bevaringsforhold for 

organisk materiale. Bare sporadisk forekommer dessuten 

bebyggelsesrester som hustufter og ildsteder. På villa

tomtene består lagrekkefØlgen av moderne matjord over et 

planeringslag av masser fra byggetomten, deretter et eldre 

åkerjordslag etterfulgt av middelalder- eller kaupanglaget. 

I områder som fortsatt er ubebygget danner åkerjorden med 

gresstorv nåværende terrengoverflate. Kaupanglaget er sjelden 

mer enn 30 cm. tykt, men innslag av middelaldermateriale i 

åkerjorden tyder på at det er blitt noe redusert ved plØying. 

Kaupanglaget ligger vanligvis på steril undergrunn bestående 

av leire eller fjell 0,6-0,8 m. under nåværende terrengover

flate. 

UndersØkelsene i Strandvegen og Hallvardsgate ble foretatt 

i forbindelse med Mjøsaksjonen 1978, og massene ble her 

maskinelt fjernet. I snittkanten i søndre del av grØften i 

Hallvardsgate ble det påvist avsetninger av grus og sand av 

samme karakter som i den nåværende stranqkant ved Mjøsa. 

Mellom og under disse var det tynne lag av trekull med noe 

dyreben ned til 1,2 m. under nåværende overflate. Grus- og 

sandlagene lå under og sluttet mot kaupanglaget. Fig.2. 

Ved en etterundersøkelse ble det påvist at grus- og 

sandlagene strakte seg mot nord frem til 41,0 m. fra grØftens 

sydside, og at den øvre avslutning var dannet ved en gradvis 
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forskyvning av lagrekkefØlgen mot syd opp til nivå 125,3-

126,7 m.o.h. dvs. 2,3-3,7 m. høyere enn hØyvannstandsnivå. 

Nord for grus- og sandlagene lå kaupanglaget på steril under

grunn. Det ble dessuten påvist at trekull-lagene represen

terte kulturlag, da det i tilknytning til det nederste laget 

ble funnet rester av et trekar med koksten og dyreben. På 

grunn av tidsnød ble det nederste kulturlaget bare undersØkt 

i et mindre parti, hvor det lå på steril undergrunn. Det ble 

ikke anledning til å fØlge lagets utstrekning mot syd og nord, 

og om det var stratigrafisk sammenheng mellom dette kultur

laget og kaupanglaget nord for grus- og sandlagene. Beliggen

het.en på steril undergrunn, nivå og at kaupanglaget har større 

tykkelse i nordre del indikerer imidlertid at kulturlagene 

under og mellom grus- og sandlagE.ne er samtidige med nederste 

del av kaupanglaget nord for disse. Det sydligste påviste 

parti av det nederste kulturlaget ligger 18,0-24,0 nt. fra 

nåværende strandkant og har nivå 125,2-125,5 m.o.h. mens 

Mjøsas hØyvannstandsnivå er 122,94 m.o.h. Dette tyder på at 

kulturlaget er avsatt på en opprinnelig strandsone som kan ha 

strukket seg 38,0-43,0 m. lenger mot nord. Ved avsetning av 

grus- og sandlagene er terrenget blitt hevet opptil 70 cm. 

slik at strandsonen etterhvert er blitt flyttet sydover til 

sin nåværende grense. (l) 

C 1.4-prøve av trekaret og av dyreben gav en datering til 

henholdsvis AD 695 ± 125 og AD 1005 ± 65 på det nederste 

kulturlaget, mens skår av keramikk i øvre del av kaupanglaget 

gav en datering til slutten av 1500-årene eller begynnelsen 

av 1600-årene. Grus- og sandlagenes beliggenhet under 

kaupanglaget indikerer at avsetningen av disse er begrenset 

til kaupangens eldste fase. En øvre tidsgrense kan ikke fast

settes på grunn av manglende datering av kaupanglagets nedre 

del. (2) 

De arkeologiske undersøkelser som hittil er foretatt gir 

få konkrete opplysninger om kaupangen, noe som delvis kan ha 

sammenheng med at de bare omfatter nord-sydgående partier med 

begrenset bredde, mens undersøkelser av øst-vestgående 

områder mangler. På bakgrunn av at alle er foretatt innenfor 

sentrale deler av kaupangen må de likevel i noen grad være 

representative for de arkeologiske forhold og de tendenser som 



Fig. 2 

Hallvardsgate 19?8. Snitt mot vest. søndre del O -42.0 m. Målestokk 1:20. 
J_ Brendalsmo og I- H- V. Muller. 

Øvre avgrensning for grus- og sandlag. 
xxxxxxxxxxxxx = Antatt opprinnelig strandlinje. 
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disse gir antydninger om. De sparsormne spor av bygnings

rester sammen med tynne kulturlag t:yder på en bebyggelses·

struktur som ikke har fulgt det mønster som kjennes fra andre 

norske middelalderbyer, samtidig som endringer av de topo

grafiske forhold i strandsonen trolig har hatt innvirkning på 

bebyggelsen i kaupangens søndre del fra eldste til yngre fase. 

Resultatene fra de arkeologiske undersøkelser aktuali

serer spørsmålet om hvordan disse overensst.emrner med andre 

kildetyper vedrørende Hamarkaupangen, i fØrste rekke slik de 

har dannet grunnlag for arkitekt Leif LØbergs rekonstruksjon 

fra 1944. Fig.3. LØbergs tolkning er basert pA Hamar

krØnikens beskrivelse av kaupangen, antagelig nedskrevet i 

senere del av 1500-årene (Arnesen 1937) og sammenholdt med 

ruinene av domkirken, bispegården og Korsktrken, myntfunn i 

stranden, rester av brygger og topografiske forhold (LØberg 

1945:7-24). 

Kaupangens avgrensning mot det geistlige omrAde er 

basert på vestre grense for myntfunn i stxanden og Hamar

krØnikens opplysninger om Olavsklostrets beliggenhet i for

hold til communet, skolen og bispegården, mens avqrensningen 

Mot nord har bakgrunn i nåværende Grønnegate som Jfqllge 

krØniken begynte "paa det. Torv ved Bispegaardens Abildhauge, 

som laa midt for Hammers Gaards Port". Kaupangens utstrekning 

mot øst bygger pA opplysninger i krØniken om Hagebekken som 

grense mot "Byens Fiskergaarde" som "den anden Ende af 

Hammers By møt.te imod", mot syd ut. fra nåværende strand

promenade, myntfunnenes beliggenhet og krønikens beskrivelse 

av avgrensning mot Mjøsa. 

I avsni.ttet: "Om Hammers KjØbsted" beskriver krØniken det 

sønd:r·e gatelØp Klosterstredet som begynt.e ved klostrets 

kirkegårdsmur og "var ganske hØyt paa begge Sider Gaard hos 

Gaard med alle de nytt.elige Huse som udi ··en l\jØbsted kunde 

tjene med deres Stuer og Kornboder under". Hver gård "paa 

begge Sider i det Strede havde hver sin Kaal Hauge, Urte 

Hauge, Eble Hauge, Kiersebær Hauge og Hamle Hauge, dessuten 

"hver sin Brygge, SØbod med Baader" og "v:Ldst.e hver sin Anpart 

oq Del, hvad som til hans Gaard og Tomter var beligqendes". 

På grunnlag av krØnikens oppregning av de enheter som hØrte 



til gårdene og differensieringen mellom "Gaarder og Tomter", 

skiller LØberg mellom en vestre, tettbygget del og en østre, 

mer landlig bebyggelse. For avgrensningen mellom disse 

anvender han Korskirkens beliggenhet, østre grense for mynt

funn i stranden og antatt påvisning av den Fiskestenen som 

omtales i krØniken og som lå på Fisketorget. Bebyggelses

strukturen i kaupangens vestre del er basert på krØnikens 

opplysninger om antall gårder, antall tverrgater mellom de to 

Øst-vestgående gateløp samt beregninger av tomtebredder fra 

det middelalderske Oslo. 

På grunnlag av Korskirken, myntfunnene og Fisketorgets 

antatte beliggenhet får LØberg en sammenfallende grense mot 

øst av det han antar har dannet det sentrale område, 

kjØpmannsdelen JV kaupangen. Ut fra de omtalte tverrgater og 

gårder og antatt tpmtebredde på ca. 20,0 m. blir det plass 

til 10 tomter, hver med 12-14 hus. Noen tverrgater og gårder 

må derfor også ha ligget lenger øst, men dette område har i 

fØrste rekke omfattet de stor "Kiersebær- og Abildhauge". 

OIOLO SI:Pt 19't't 
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Fig. 3 

Hamarkaupangen omkring 1300. Rekonstruksjon av arkitekt 
Leif Løberg 1944. 
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IfØlge krØniken var det ved Klosterstredet "mere end to 

hundrede Gaarder, som strekkede sig langt omkring Hagebek 

imod Holset". Et tilsvarende antall gårder fantes i de to 

siste biskopers tid, dvs. tiden frem til 1537. Fra Kloster

stredet gikk det "vel femten Tvergader op udi Grønnegade". 

KrØniken angir imidlertid ingen dimensjoner eller avstander 

og gir heller ingen opplysninger om gårdenes beliggenhet i 

forhold til tverrgatene. Forholdet mellom gårdene ved 

Klosterstredet og gårdenes antall i senmiddelalderen er like

ledes uklart. Det fremgår dessuten av andre sammenhenger at 

gård brukes såvel om eiendommer utenfor som innenfor 

kaupangen, og at den derfor må være anvendt som en generell 

betegnelse og ikke om en bestemt bygnings- eller gårdstype. 

De enheter som inngår i eiendommene tyder dessuten på at 

tomtebredder fra andre middelalderbyer i~ke uten videre kan 

brukes som beregningsgrunnlag for rekonstruksjon av eien

domsgrenser i Hamarkaupangen. KrØnikens omtale av antall 

gårder ved Klosterstredet og deres utstrekning mot øst 

indikerer snarere at en vesentlig del av bebyggelsen har vært 

konsentrert til det søndre øst-vestgående gatelØp, og at 

dette har sammenheng med eiendommenes størrelse og karakter. 

Brygger og sjØboder forutsatte tilknytning til stranden, og 

kombinasjonen av strandtomt med større og mindre arealer for 

hager tyder på at eiendorrumene har inngått i et system som 

medfØrte en langstrakt og åpen bebyggelsesstruktur. 

I HamarkrØnikens beskrivelse av Olavsklostret omtales 

"Hauger og Huuse TØmterne med deres St.orhed som langt ud til 

Vandet var saare vel forvare·t med Peler og Boelverk, at 

Vandet kunde ingen Skade gjØre (paa) nogen af Byen", men som 

"Vandet Mjøsen nu siden haver borttaget". IfØlge LØberg 

skyldes dette at man har "innvunnet seg grunn ved oppfylling 

til laveste vannstand" ved bruk av pele:r· og bolverk, og at 

"disse oppfyllinger rauset ut og ble vasket bort når bol

verket råtnet ned". Ut fra krØnikens beskrivelse av bort

skyllede partier og myntfunnenes beliggenhet i nåværende 

strandkant har derfor kaupangens utstrekning mot sjøen ligget 

lenger mot syd enn den nåværende grense. 



En stor del av myntene stammer imidlertid fra 1600-årene 

og frem til begynnelsen av 1700-Arene (Skaare 1979:15). 

Dette tyder på at området har vært i bruk etter at krøniken 

er skrevet og de Ødeleggelser Mjøsa har forårsaket har funnet 

sted. I så tilfelle har det snarere utgjort kaupangens 

sydligste landfaste del. Krønikens omtale av peler og bol

verk kan derved ha bakgrunn i behove·t for beskyttelse mot 

Mjøsa av landfrontens sydgrense, og at denne senere er blitt 

utsatt for erosjon på grunn av manglende vedlikehold i tiden 

etter reformasjonen. 

Strandpromenaden som LØberg antar tilsvarer tras€en for 

Klosterstredet ligger syd for det område i Hallvardsgate 

hvor det. ble påvist avsetninger av grus og sand over en 

mulig opprinnelig strandsone. Krønikens beskrivelse av 

Klosterst.redet tyder på at det har vært kaupangens primære 

gatelØp, og at det derved har spilt en vj.ktig rolle for 

kaupangens etablering og fx:·emvekst. Det er derfor trolig 

at Klosl:erstredet må søkes lenger mot nord, men at traseens 

beliggenhet er avhengig av det opprinnelige terrengnivå i 

de øvrige partier av kaupangens søndre del. 

Myntene utgjØr bare en liten del av de såkalte strand

funn. Disse omfatt.er flere tusen gjenstander av metall, i 

første rekke kopperlegering og er funnet i nåværende strand

kant gjennom en årrekke. Hovedmengden tilhører verksteds

materiale som emner, halvfabrikata og avfall. De eldste 

funnene går tilbake til slutten av 1000-årene eller be

gynnelsen av 1100-årene, mynt.ene til ~;>enere del av 1100-

årene, men begge disse grupper representerer bare en liten 

del av funnmengden. Et større antall tilhører 1200- og 

særlig 1300- og 1400-årene (Grieg 1941), mens verksteds

funnene trolig e:r· enda yngre. ( 3) Noenlunde samme tendens 

kan spores i myntmaterialet (Skaare 1979:15). Dette 

reflekterer muligens forholdene i strandkanten med opphØr 

av avsetninger av grus- og sandlag i kaupangens senere fase 

og mulighet til en mer stabil bebyggelse, men viser samtidig 

at området kan ha vært i bruk et,ter at det geistlige sentrum 

opphør·t.e og kaupangen offisielt ble forlatt ved reformasjonen. 
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KrØniken, strandfunnene, de bevarte ruiner og de 

arkeologiske data forteller forelØbig hver sin del av historien 

om Hamarkaupangen. Fremtidige arkeologiske undersøkelser vil 

trolig bidra til å samle disse til en mer enhetlig og sammen

hengende historie. 

Noter. 

(l) Hvorvidt grus- og sandlagene representerer masser avsatt 

av Mjøsa eller om de også kan stamme fra erosjon forår

saket av nedbØr er usikkert. Opplysning ved amanuensis 

Kari Henningsmoen og statshydrolog Kjell Hegge:, 

(2) Ragnar Pedersen: Graving på Kringkastingstomta, Hamar 

hØsten 1968. Jan Brendalsmo: De arkeologiske und€rsøkelser 

i Hamarkaupangen april-mai 1978. Inger Helene Vibe Mllller: 

UndersØkelse i Hallvardsgate 1978, Storhamargaten 112 b, 

1979, Storhamargaten 126, 1980 og Hallvardsgate 1982. 

(3) Opplysning ved cand.mag. Gerd Færden som har katalogisert 

strandfunn. 
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sunt og Triskt. 
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BOKANMELDELSE 
FUNN FRA EN UTGRAVNING 

Av Jan Lindh og Jan Brendalsmo. 48 s .. 53 fig. 
Utgitt av Riksantikvaren. Utgravningskontoret for 
Tønsberg og Alvheim & Eide akademisk forlag. 
2. opplag 

Sett fra sidelinja, vil arkeologer, arkeologi, fortidsfunn og fortidsminner 

ofte være knyttet til problemkompleks som dyrkningsforbud, byggeforbud, 

anleggsstopp eller - i beste fall; økte utgifter. 

Ved Lov om kulturminner har de 5 arkeologiske landsdelsmuseene og 

Riksantikvaren ansvaret for vernet av kulturminner fra forhistorisk tid og 

middelalder. Arkeologene ved disse institusjonene har dermed som 

arbeidsoppgave å håndheve fredningsbestemmelsene eller å undervise 

framtidige "fornminnepolitier" på universitetene. 

Sett fra lokalsamfunnets side, rent Økonomisk, og fra storsamfunnets side 

samfunnsøkonomisk, er derfor arkeologi og kulturminnevern bare en 

utgiftspost. Arkeologi er dermed "upop", og arkeologen burde vært fritt 

vilt uten fredningstid. 

Ut ifra egen erfaring vil jeg vurdere arkeologenes og de arkeologiske 

museenes popularitet i enkelte lokalsamfunn til å ligge på nivå med 

restskatten (eller noe lavere). 

Hva gjør så arkeologene i denne situasjonen? Når hun/han føler 

bondens/kommuneingeniørens/ entreprenørens hatefulle blikk? Jo, hun/han 

rømmer tilbake til den arkeologiske institusjonen og forsker. Formidling og 

forvaltning blir tunge, men nØdvendige arbeidsoppgaver, som man etter 

beste(?) evne fortrenger og· skyver til side. Men det er i den arkeologiske 

institusjonen og dens miljØ en som arkeolog lever sitt egentlige liv. Og 

møter mennesker som har interesse og omsorg for ens eg·ne problemer om 

grop keramiske lokal grupper i Valdres 2500 før vår tidsregning. 

Bildet som er tegnet ovenfor er nok noe dystrere enn virkeligheten i norsk 

arkeologi i dag. Men jeg mener det er en truende .!endens til å prioritere 

forskning framfor andre oppgaver som formidling og forvaltning. Skjer det, 

kan ikke arkeologene og arkeologien forvente noe annet enn å bli sett på 

som fremmedlegemer av samfunnet omkring. 



De få gangene en opplever å få presentert en utgravning i populærform av 

arkeologen, er derfor oppmuntrende. "Funn fra en utgravning" er en slik 

presentasjon. Ved utgravningen i Baglergate 2-·4 i Tønsberg er det som ved 

alle(?) utgravninger i våre middelalderbyer funnet en mengde gjenstander 

og konstruksjoner. I dette heftet far vi bilder og informasjoner om noen av 

funna, samtidig som vi far et gløtt av dag!ig·!ivet i middelalderen. Det hele 

avrundes med en oversikt over de samlete utgravningsresultatene, der 

hovedvekten legges pi\ 2 bebyggelsesfaser fra 1100-tallet og 1400-tallet. 

Verd i\ framheve her er kanskje den vekt det legges på sosiale forhold, og 

tolkning av den noe spesielle sosiale funksjon området synes å ha hatt i 

middelalderen. 

Per Haavaldsen 

Bestlllingskupong for nFunn fra en utgravningn. 
Sendes til: NICOLAY. Univ.Oldsaksamling, Frederiksgt.2,0SLO 
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FELTARBEIDET 
1984 

l Voll, Halden, Østfold 

2 Guslund, Skjeberg, Østfold 

3 Vingersjøen, Kongsvinger, Hedm. 

4 Grundset, Elverum, Hedmark 

5 Spikset, Sør-Odal, Hedmark 

6 Gran, Oppland 

7 Etna/Dokka-vassdraget, Oppland 

Sa E-lS, Sandefjord, ·Vestfold 

Sb E-lS, HØrdalen, Sandefjord 

Se E-lS, Nordre Fevang, Sandefjord 

Sd E-lS, Sandefjord 

Se E-lS, Sandefjord 

9 Kaljord, Sauherad, Telemark 

lO Haukrei, Fyresdal, Telemark 

ll Bratsberg, Skien, Telemark 

12 Svenes, Froland, Aust-Agder 

Hulveitras§er, utgravning 

Boplass, utgravning 

Gravrøys, utgravning 

Fangst- og kullgroper, utgravn. 

2 gravrøyser, utgravning 

Registrering 

Utgravninger og registreringer 

Kartlegging og graving 

Gårdsanlegg, utgravning 

Gravrøys, utgravning 

Graving av søkesjakter 

Fosfatkartering 

Gravhaug, utgravning 

Registrering og oppmåling 

Gravhaug, utgravning 

Flatmarksgraver, utgravning 

13 Flatland, Valle, Aust-Agder Gravhaug, utgravning 

14 MØglestu, Lillesand, Aust-Agder Ettergravning 

15 Glamsland, Lillesand, Aust-Agder 3 gravhauger, utgravning 

16 Hovden, Bykle, Aust-Agder Unders. av kullgroper og ~ker

.reiner. Registrering 

17 Rysstad, Valle, Aust-Agder 

lS MØvik, Kristiansand, Vest-Agder 

19 Lunde, Farsund, Vest-Agder 

20 Asnes k., Grue k., Trysil k., 

Åmot k., Hedmark 

21 Vang k., Oppland 

2 2 Modum k. , Buskerud 

23 Lardal k., Andebu k., Ramnes k., 

Hof k., Vestfold 

24 Drangedal k., Telemark 

25 Bygland k., Valle k., Aust-Agder 

26 Songdalen k., Vennesla k., V-Agder 

Steinalderboplass, utgravning 

Gravhauger, restaurering 

ØK-registrering 
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