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FORORD 

i Oslo planlegger nye 

utstillinger. De eldste, faste utstill

ingene fra 1948 er absolutt modne for 

utskifting. I denne sammenheng er det 

viktig med en grundig diskusjon om hva 

en Ønsker med de nye utstillingene. 

man også i framtiden satse på store, faste 

utstillinger, eller ville det være bedre med en 

radikal nytenkning; en utstillingsform som 

muliggjØr stadige endringer. Disse endringene 
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kan innebære temauker, vandreutstillinger eller det A 

la utstillingene belyse siste nytt på den arkeologiske 

forskningsfronten. Kanskje vil man på denne mAten kunne 

trekke til seg publikum utover skoleklasser og andre 

pliktbesØkende. Publikum som vil bli engasjert, kanskje 

også provosert, og vil gi tilbakemeldinger slik at 

Historisk museum i Oslo blir et hett diskusjonstema og 

ikke bare en stØvsamling. 

Med nye utstillinger burde en vel egsA få nye Apningstider. 

Et museum med kveldsApent ville nå fram til flere bruker-· 

grupper. l forbindelse med hØst/vinterferie burde tilbudet 

til akt.ivit:et Økes. MuseumsbesØk kan være morsomt. og lære

rikt. Publikum bØr stadig gis lyst og anledning til A oppdage 

dette, også på Historisk museum i Oslo. 
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INIJI.EfiRIIV/1/IIfi / IIRIIM/11/IE / 

IIRINII/IIfi 
-· 1111181RIJEI SIIMMEIIHEIIfiP 

G. BJØRNSTAD, K. MICHAELSEN, 

E. KLUBB ENES, E. UL RIKS EN 

Artikkelen er semesteroppgave i nordisk arkeologi, mellomfag, 

våren 1987 ved universitetet i Oslo. Den er resultatet av et 

gruppearbeid. 

"It is unethical to collect from or excavate an archaeological 

site solely or primarily for teaching purposes, since no site 

deserves less than professional excavation, analysis and 

publication." (South 1977, s.7) 

Ovenstående er hentet fra en resolusjon vedtatt av "the 

American Anthropological Association and the Society for 

American Archaeology". 

Ved Universitetets Oldsaksamling er såkalt "skolegravning" 

obligatorisk del av grunnfagstudiet i nordisk arkeologi. 

Studenten skal i lØpet av en uke få kjennskap til ulike sider 

ved arkeologisk feltarbeid. 



En skolegravning kan grovt sett deles inn i fire "elementer": 

student, lærer, objektet som skal undersØkes og den ramme av 

teori og metode som velges for det akblelle objekt. Fornminnet, 

objektet, er i utgangspunktet fredet i henhold til "Lov om 

kulturminner av 9.juni 1978". Ved en utgravning oppheves denne 

fredning. Er det da uetisk A utsette fornminnet for den 

uerfarne student.? Eller er det valgt et fornminne som av en 

eller annen grunn er anset.t som "mindre viktig" som objekt for 

skolegravning? Hvem velger objektet? 

Vi vil i denne artikkelen se nærmere på en skolegravnings 

ulike elementer og på sammenhengen mellom disse, for sa 

å forsØke og besvare de ovenstående spØrsmål o.a. 

Objektet er en mesolitisk boplass på Ryen Nordre i Tune, 

Østfold, der det ble arrangert skolegravning i 1984, 1985 og 

1986. Fordi det ikke tidligere er publisert noe fra denne 

boplassen, vil vi vie en del av denne artikkelen til en 

presentasjon av fornminnet - ikke bare som objekt for skole

gravning med metodiske beskrivelser o.l., men forsØke å 

tolke resultatene fra utgravningene og sette boplassen i en 

videre sammenheng. 

Vår lokalitet ligger i en sydvendt helling, grovt regnet 

mellom 50 og 55 m.o.h. Området er oppdyrket, begrenset i nord 

av en fjellskrent og i Øst av et: grustak. 

Stig Welinder hadde ansvaret for skolegravningene i -84 og 

-85. Han ble gjort oppmerksom på stedet av Erling Johansen, som 

mente det kunne være passende for undervisningsformål. Det 

ble så ordnet med frigivelse av fornminnet. 

Ved skolegravningen i 1984 deltok lO studenter. Man ville 

i utgangspunktet forsØke å danne seg et bilde av boplassens 

utstrekning, og ved en undersØkelse av boplassens jordsmonn 
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se om det var mulig å si noe om fortidens strandlinjeforhold. 

Det fØrste som ble gjort, var at man ved hjelp av niveller

kikkert og målebånd la ut et koordinatsystem med ruter p& 

lO x lO m. Orienteringen ble valgt i forhold til terrenget, 

slik at retningen ble omtrent NNV -- SSy0 (fig .l). Deretter tok 

man ut prØver til fosfatanalyse og jordartsbesternmelse 

i koordinatsystemets skjæringspunkter. Det ble også tatt opp 

12 prØvegroper, som ble plangravd ned til steril grunn. 

Massene ble såldet. Funnene fra hver rute ble tatt vare 

på uten & holde ulike lag fra hverandre. 

I 1985 var det 16 deltagende studenter ved skolegravningen. 

Elin Dahlin og Stig Welinder var ledere. Arbeidet ble fØrt 

videre på samme måte som foregående år. Koordinatsystemet ble 

utvidet, og det ble tatt flere prØver til jordartsbestemmelse 

og fosfatanalyse. Det ble dessuten gravet seks nye prØvegrop~r. 

Studentene ved skolegravningen i 1986 var delt opp i to 

grupper på 8 og 9, med henholdsvis BjØrn ~1yhre og Irmelin 

Martens som ledere. Etter de foregående års undersØkelser 

var det tvil om hvorvidt det var noe vesentlig mer å hente 

ved ytterligere utgravning. Boplassens utstrekning var i 

hovedsak klarlagt, og prØvegropene viste at de funnfØrende 

lagene stort sett var fullstendig omrotet. Imidlertid valgte 

man å avdekke et stØrre sammenhengende felt for å se om man 

på denne måten kunne finne interessante strukturer i under

grunnen. Man la feltet til et sted der det var registrert 

forholdsvis hØye fosfatverdier og mange funn de foregående 

årene. Det var riktignok fremkommet hØyere fosfatverdier og 

funntetthet andre steder, men her var det ikke mulig å grave 

på grunn av en granplantering som grunneier nØdig ville ha 

Ødelagt. 

Den fØrste gruppen målte opp et område på 4 x 4 m, som ble 

orientert N - S, da man ikke fant igjen markeringene til det 

l<::oordinatsystemet som ble brukt året fØr. Et par av disse hle 

imidlertid funnet igjen senere, slik at feltet kunne måles inn. 
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Fig.l: Kart over sko1egravningsområdet med kvadratmeter

rutene, gravet i 1984 og 1985, og det stØrre 

området, gravet i 1986, merket inn. 
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Feltet ble delt inn i kvadratmeter-ruter og nivellert. 

Det ble satt igjen en 50 cm bred N - S gående profilbenk 

midt i feltet. Rutene ble gravet i horisontale lag på lOcm, 

og jorden ble såldet. Neste gruppe arbeidet videre med den delen 

av feltet som ikke var utgravet. 

Den funnmengden lokal i teten har frembrakt, må l~ unne sies å 

være forholdsvis liten. Den alt overveiende delen av materialet 

er flintavslag, smA og tildels dårlig flint. Enkelte har spor 

etter retusj eller annen tildanning, langt de fleste har det 

ikke. Det finnes enkelte stØrre flintstykker, blant dem kjerner 

der en kan se spor etter slagteknikken. En del gjenstander kan 

tydelig skilles ut som flekker og mikroflekker. Et stØrre 

flintstykke med tydelige spor etter retusj, er tolket som en 

skiveskraper. Det er også funnet noen få avslag av kvarts, 

chert og et enkelt_ i bergkrystall. (Fig. 2) 

RY U1, NO Ill; R 'c , TUN E , ØST FO L O 

5cm 

a 

70'J-IOO 10:1x/100y IOOx/IQiy 103x/101y 

Fig. 2: d: Mikroflekke (flint.) , b: flekke med retusj (cheri:), 

c: avslag med retusj (flint), a: slipt eggfragment av 

nØstvetØks (bergart). 



Spesielt interessante er en del stØrre og mindre diabas

avslag, et slipt eggstykke av en nØstvetØks og et sandstens

fragment som muligens kan ha vært en del av en slipehelle. 

Det eneste organiske materialet man fant det verdt & ta vare p&, 

var to fragmenter av brent hasselnØttskall. Til slutt m& nevnes 

tre klumper av bearbeidet leirkar eller leirklining. Disse passer 

ikke inn i bildet forØvrig, og m& være av nyere dato enn det 

Øvrige boplassmaterialet. 

Området der v&r boplass ligger, er dessverre grundig opp

plØyet. Dette har uten tvil sterkt redusert mulighetene til & 

rekonstruere boplassen slik den engang var. PlØyelaget går 

stort sett ned til steril sandgrunn, slik at funnene når de 

graves opp i dag, danner et helt annet bilde enn de m& ha 

gjort den gang de ble deponert. Gjenstandene m& ha blitt flyttet 

p& og blitt dratt utover, og dette gjØr det vanskelig & få noen 

nØyaktig oversikt over boplassens utstrekning. Dersom funnene 

hadde ligget på sin opprinnelige plass, ville man ogs& med 

nØyaktige utgravningsmetoder kanskje ha kunnet danne seg et 

inntrykk av om f.eks. ulike deler av boplassen ble brukt til 

ulike aktiviteter. Dette er imidlertid ikke mulig slik den ser 

ut i dag. Ogs& lagrekkefØlgen i jorda er brakt fullstendig 

i uorden av plØyingen. Dette fratar oss et viktig middel 

for tidsbestemmelse av funnene og fØrte t_il at man bl. a. 

fant_ glass og teglstein sammen med flintavslag og flekker. 

F'unks janen av de enkel te arte fal< ter 

Vår skolegravning ga få funn og isolert sett lite tolknings

grunnlag, men noe kan sies: F'lintavslagene er for det meste 

sm& og kvaliteten er dårlig. Kjernene var svært små, altså 

utnyttet i sterk grad. Man har benyttet en spesiell teknikk 

(bipolar teknikk) til dette. (Muntlig meddelelse Birgitte 

Skar.) Dette stemmer med antagelsen om mindre is transportert. 
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flint p& den tiden (mildere klima). Man har brukt det lille 

man hadde. 

Diabasavslagene tyder på bearbeidelse p& stedet av dette 

materialet. Funnet av det slipte eggfragment av en nØstvetØks 

og fragmentet av en slipehelle kan tyde på produksjon av 

nØstvetØkser. Grunnlaget for denne tolkning er spinkel, men 

ikke langt unna ligger lokaliteten Grålum med samme hØyde over 

havet. Menneskene på vår boplass har kanskje egsA utnyttet 

Gr&lum? Her er det funnet 23 slipehellefragmenter, og et for

slag til tolkning kan være Økseproduksjon. Funnene fra denne 

boplassen etterlater ingen tvil om at den skriver seg fra 

nØstvetfasen. BAde mikroflekker, slipeheller og ikke minst 

nØstvetØkser blir regnet som typiske for denne fasen. Også 

boplassens hØyde over havet peker i samme retning. 

I tillegg til Ryen Nordre, er det bare Grålum som er fag

messig utgravet i Østfold, og av den grunn burde Ryen Nordre 

være interessant. I det fØlgende vil vi forsØke å sette vår 

boplass inn i et videre perspektiv ved å se den i sammenheng 

med mer omfattende modeller for nØstvetfasen og mesolitikum 

generelt. 

Økologisk analyse 

Topografi: 

Man har tidligere stort sett vært enige om at nØstvet var 

knyttet til sjØen. Dateringer av boplassen til strandsoner 

har vært kriteriet på dette (Mikkelsen 1975), og ikke at man 

har funnet knokler av sjØdyr. 

Hvis vi regner med en vannstand på ca. 50 m over nåværende 

i nØstvet-tiden, vil vår lokalitet ligge på en relativt stor 

Øy ved utlØpet av en fjordarm, som strakte seg innover langs 

det nåværende Glomma-vassdraget. Øya lå forholdsvis beskyttet 



til, med en rekke stØrre og mindre Øyer lenger ut. Båt må ha 

vært et. naturlig og nØdvendig fremkomstmiddel. 

Klima, vegetasjon os fauna: 

Temperaturen i den kaldeste/varmeste måned var hØyere enn 

for dagens (Lindblom 1984, s.65). Den stØrre vannutvekslingen 

mellom ØstersjØen og NordsjØen må også ha influert på Oslo

fjorden. Havstemperat.uren var sannsynligvis noe hØyere 

enn dagens og klimaet noe fuktigere. Dette kan ha skapt 

optimale næringsforhold for faunaen i sjØen. Mindre 

havisdannelse i perioden fØrte til at lite strandflint 

ble transportert opp fra Syd-Skandinavia. 

Landhevningen ga marine avleiringer, som igjen skapte et. 

frodig vekst.liv og stor Økologis]( variasjon. Vår boplass lå 

på en ganske stor Øy som må ha vært skogbevokst. 

Faser: 

Mesolitikum i Østfold kan deles inn i et 4-fasesystem. 

I.Lindblom (Lindblom 1984) har på bakgrunn av en gjennomgang 

av mat.erialet fra 138 mesolitiske lokalite·ter, foretat.t en 

revider·ing av en inndeling som E.Mikkelsen hadde kommet frem 

til. Denne var basc1t på strandlinje-forskyvningskurven for 

Oslofjords-området, boplassnivåer og gjenstandsmaterialets 

karakter (fig.J). 

Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til strand

linjedateringer, blant annet om boplassene var st.randbundne 

eller kystbundne. M.a.o. : Hvor langt fra stranden bodde de 

mesolitiske menneskene? 

Hver av de fire fasene er karakterisert av en rekke arte

fakter. Hvis vi i tillegg l<an rekonstruere landskapets topo

grafi, vil vi kanskje kunne si noe om fortidige Økologiske 

tilpasningsformer. Dette skal vi komme tilbake ·til. 

1 1 
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pateringer f.K~r~·~---- Klimaperiod'=_:t:: ____ Ark.betegnels~ 

FASE l Ca.SOOO - c<-..7100 Preboreal Fosna 

FASE 2 Ca.7100 - ca.5600 Boreal 

Eldste atlantisk 

FASE 3 ca.5600 - ca.3500 Atlantisk NØstvet 

FASE 4 ca.3500 - ca.3000 Senatlant"isk Sen flint pil-

brukende 

gruppe 

Fig.3: Faseinndeling for mesolitikum i Østfold. 

Soner: 

Oppholdsstedene i de fire fasene for Østfolds mesolitikum 

settes i sentrum ved en inndeling i Økologiske soner, der 

prosentforholdet mellom land, innsjØ og hav er regnet ut. 

Vi får fire Økologiske soner for fase 3 (Lindblom 1984). 

Det betyr at funn datert til fase 3 finnes i alle sonene 

fra kysten til innlandet. 

I sone I er utnyttel.se av marine ressurser naturlig. 

I tillegg kan man ha fanget fugler, samlet inn egg og 

sikkert en del ville planter. Fra Frebergsvik i Vestfold 

har vi bevart beinmateriale som tyder på marin tilpasning 

i denne sonen (Mikkelsen 1975). Lindblom har foreslått at 

sonen ble utnyttet vår og forsommer. 

Sone II blir foreslått brukt. sommer og hØst, og fortsat.t 

har havets ressurser spilt en stor rolle. Jakt på landdyr og 

skogsdyr får imidlertid sikkert Økende bet.ydning, noe kanskje 

også innsamling av spiselige planter får. 



I sone Ill finner vi mange rike nisjer som kunne utnyttes 

til flere årstider. Ørret og laks gikk opp i elvene. Landdyr 

kunne jaktes i området rundt elveoset. Ved el~emunningene 

fantes rike biotoper for fugl, og selen trivdes i fjorden 

utenfor. Rundt det fortidige Glommas utlØp har vi en konsen

trasjon av oppholdssteder som tyder på at stedet var attraktivt 

for datidens mennesker. 

Sone IV - innlandet - var naturlig å utnytte om vinteren 

i jakt på pelsdyr. 

Lokalitetstyper: 

For å kunne si noe om type lokalitet vi har for oss, blir 

materialet på den enkelte lokalitet delt inn i enten lØsfunn, 

mulige oppholdssteder eller oppholdssteder (Lindblom 1984). 

Her defineres oppholdssteder ved: a) 6 eller flere Økser, 

b) l Øks og minst 2 definerte artefakter og c) 3 eller flere 

definerte artefakter. 

Andre sentrale begreper er basisboplasser - plasser be

nyttet over lengre periode eller gjentatte ganger - og 

gjennomreise-boplasser - kortvarige besØkte plasser, f.eks. 

benyttet bare av en del av gruppen, eller steder der bare en 

aktivitet er utfØrt. 

Tilpasningsmodeller 

Modellene baserer seg på hvordan jegere og sankere utnytter 

nisjer i samme eller forskjellige Økologiske sone. Lindblom 

med tre ulike modeller samt en kombinasjon av disse: 

I) Kjernefamiliene eller grupper av kjernefamilier, holder 
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til på basisboplassen året rundt og utnytter eventuelle nisjer 

som ligger i samme Økologiske sone som boplassen. Il) Kjerne

familiegruppene utnytter en eller flere nisjer i andre Økologiske 

soner ved å sende ut oppdragsgrupper. Disse utnyttet kanskje 

gjennomreise-boplassene. III) Hele kjernefamiliegrupper beveger 

seg mellom flere Økologiske soner i en årlig syklus. 
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Hvilken tilpasningsmodell synes sannsynlig for vår lokalitet? 

Ryen Nordre ligger i sone I. Ser man på materialet fra vår 

lokalitet, kan dette passe på Lindbloms definisjon av oppholds

sted (se ovenfor), fordi materialet bl.a. består av egg

fragmentet av en nØstvetØks, slipehellefragment, mikroflekker 

og en skraper. 

Kystsonen kan ha vært oppholdssted for kjernefamiliegrupper, 

som på våren og forsommeren har beveget seg fra sine mer 

permanente oppholdssteder inne i fjordarmer - f.eks. fra Glommas 

utlØp i sone Ill - og ut til kysten for å jakte på sjØpattedyr 

o.l., altså tilpasningsmodell Ill. I tillegg kan man ha skaffet 

seg nØstvetØkser i denne sonen. Ra-morenene er knyttet til de 

ytterste sonene. Disse inneholder flyttblokker som egner seg 

til produksjon av bergartsØkser. 

Tilpasningsmodell Ill kan tenkes ved utnyttelse av innlandet 

om vinteren. Oppdragsgrupper henter ut ressurser fra innlandet, 

mens resten av grup~ene holder til på de mer permanente 

boplasser. 

Hvorfor skolegravning? 

I denne siste delen er det meningen at det skal trekkes tråder 

og gjØres et forsØk på å sammenfatte i en modell det som er 

kommet frem, og med dette komme tilbake til noen av de spØrsmål 

som ble reist innledningsvis. 

Selve utgravningen er blitt presentert, bakgrunnen for den, 

problemstillinger underveis, metodebruk og resultater og 

antydede tolkninger. I neste omgang ble steinalderboplassen 

satt i en stØrre sammenheng i tid og rom sett i relasjon til 

tidligere undersØkelser i området. 

I dette avsnittet skal man sØke å se på fornminnet eller 

studieobjektet i sammenheng med studiesituasjonen, som en 

skolegravning er, og arkeologisk forskning, og hva det inne

bærer av valg av metode, teori og utgravningsteknikk. 



Fig.4: Modell over slik vi tenker oss sammenhengen mellom 

de 4 elementene i en skolegravning. 

1\ 
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Tar man utgangspunkt i modellen, så er pilen fra lærer 

til student ment å illustrere det læreren formidler til 

studentene. Forhåpentligvis mottar også læreren impulser 

fra studentene, derfor også pil den andre veien. 

Læreren gjØr bruk av metode, teori og utgravningsteknikk. 

Dette gjØr også studentene, om enn mer ubevisst og på et 

annet nivå. Dette er kunnskap som når studentene. I hvor stor 

grad avhenger av hvor mye læreren formidler av det, og 

hva som velges ut til formidling. Dette danner rammen om 

objektet som utsettes for studenter, lærer og den bruk 

de gjØr av metode, teori og teknikk. 

Det som nå er skissert kan kalles en prosess. Til denne 

er det aktuelt å stille en del spØrsmål. 

For å ta utgangspunkt i studentene fØrst, kan det være 

interessant å se på i hvilken grad de deltok i prosessen, 

hva de lærte og hva som kunne vært annerledes. 

Utgravningen på denne steinalderlokaliteten foregikk 

over tre år. Det siste kullet ble delt opp i to grupper. 

Det var i alt fire ulike lærere fordelt på fire grupper. 

Dette har fØrt til at de ulike gruppene har deltatt ulikt 

i den prosessen som ble beskrevet ovenfor. Som en parentes 

må det nevnes at vi som skriver denne artikkelen alle har 

deltatt i disse skolegravningene. Vi er representerte både 

andre og tredje året. 

Noen av gruppene opplevde å få vite noe om metodebruk, 

valg av utgravningsteknikker og begrunnelse for det. De 

fikk kjennskap til rapporter fra tidligere år. Ut fra dette 

deltok de i utforming av problemstillinger underveis, og 

videre valg av metode og teknikk ut fra problemstillingene. 

De fikk også delta i en vurdering av resultatene etterpå. 

Andre grupper ~pplevde i stØrre grad å mØte et ferdig 

opplegg. De fikk lite informasjon om hva som var utfØrt 

tidligere år og bakgrunn for valg av utgravningsområde. 



De fikk ikke presentert noen rapport om resultatene eller 

p~ annen m~te kjennskap til, eller deltatt i, etterarbeid. 

De lærte i hovedsak det praktiske arbeid under utgravningen, 

det gravningstekniske, og i mindre grad alt_ ·tenkende rundt 

det. 

Dette tyder p~ at det er svært ulike oppfatninger om 

hva studentene skal lære ved en ukes skolegravning. 

Med hensyn til objektet og det det utsettes for, kan man 

spØrre om det i utgangspunktet stilles andre forventninger 

til en skolegravning og resultatene derfra enn til andre 

utgravninger. Hvilke konsekvenser f~r en skolegravning for 

fornminnet? Er det uetisk ~ utsette fornminnet for en gjeng 

uerfarne studenter? Hvorfor frigjØres akkurat det fornminnet 

til skolegravning? Er dette fornminnet "mindre viktig" enn 

andre? Hvem velger og bestemmer sted for skolegravning? Hva 

sØkte man ved ~ velge dette og hvorfor? Noen av disse 

spØrsm~lene ble stilt allerede innledningsvis. I det fØlgende 

skal disse spØrsm~lene disku·teres. 

N~r sted for skolegravning skal velges og avgjØres, stiller 

man i utgangspunktet med flere begrensninger. Det er vanlig 

at man bor p~ Isegran - Oldsaksamlingens sted i Fredrikstad, 

Østfold. Dette begrenser utgravningene til dette omr~det. 

De fleste skolegravninger de siste lO - 15 ~r har fore

g~tt i samme omr~det (SjØvold 1979). Maa kan da spØrre·seg om 

dette p~ lang sikt vil prege grunnfaget, ved at den felt

erfaring som studentene f~r blir begrenset. Imidlertid 

deltar majoriteten av studentene i annet feltarbeid gjennom 

flere sesonger, slik at denne begrensning blir ubetydelig. 

En annen begrenFning kan være at dette skal kunne enga

sjere mange studenter. Imidlertid kan man samtidig se p~ 

den mulighet dette er til ~ f~ undersØkt et stØrre omr~de. 

Valg kan derfor gjØres som et ledd i aktuell arkeologisk 

forskning. 

17 
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Utgravningen er aldri en forvaltningssak, fordi skole

gravningen er en orligatorisk del av grunnfaget. Ligger 

det også en begrensning i at man muligens må velge et lavt 

prioritert fornminne? Vil det bli frigitt et fornminne til 

skolegravning der man kan forvente å finne viktige funn? 

Vi stiller disse spØrsmålene, fordi når det gjelder skole

gravningene 1984, -85 og -86, kunne man vanskelig ha forventet 

å finne rike funnmengder p.g.a. det oppdyrkede området. 

Lærerne som planlegger vil kanskje henvende seg til en 

person i arkeologimiljØet med spesiell kjennskap til forn

minner i området og eventuelt velvillige grunneiere, for å 

finne et egnet objekt. Dette i sammenheng med ovennevnte 

begrensninger avgjØr valget av utgravningsobjekt. 

Konklusjon 

På bakgrunn av hva som er presentert her, kan det virke 

som om de ulike begrensninger styrer valg av objekt dithen 

at man benytter seg av fØrste og beste forslag, og at 

tilfeldigheter i stor grad spiller inn. Imidlertid tror vi 

at disse begrensninger og valg av objekt spiller mindre 

rolle for resultatet av gravningene. Det er heller ikke 

spesielt viktig at en skolegravning viser sensasjonelle 

resultater. Hva som derimot er viktig, er at studentene får 

delta i prosessen som ble skissert ovenfor i fig.4. 

Som tidligere nevnt, hersker det uenighet om hva man 

mener målet må være ved en skolegravning. Thorleif SjØvold 

skriver at "hensikten (med skolegravning) har vært å gi' 

studentene en rent elementær innfØring i arkeologisk grave

teknikk". (SjØvold 1979, s.69). Dette sier vi oss derfor 

uenige i, fordi skolegravningen under nordisk arkeologi 

grunnfag er den eneste obligatoriske undervisning i 

praktisk arkeologi. Kurset bØr derfor inneholde de elementer 



som gjØr at studentene får kjennskap til hele prosessen 

fra planleggingsstadiet til etterarbeid. M.a.o. under

streker vi viktigheten av det "tenkende" rundt en 

utgravning. 

For derfor å svare på spØrsmålet stilt innledningsvis, 

mener vi at det ikke er uetisk å utsette et fornminne for 

uerfarne studenteL, da dette er en helt nØdvendig del 

av utdannelsen. 

Vi håper dette bidrar til en diskusjon om hva en skole

gravning skal inneholde av pedagogiske tilbud, og at under

visningsavdelingen i samråd med studentene kan komme frem 

til en gjennomtenkt holdning. 
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Pli lETINfi ETTER fiiiMlE 
VEIER 

BIRTHE WEBER 

De seneste års utgravninger på Vesle Hjerkinn har stØttet 

teorien om en fjellstue på stedet eldre enn kong Øysteins tid. 

Og traseen til den eldste ferdselsveien over fjellet kan ha vært 

en avgjØrende faktor for valget av dette området (Hougen 1944: 

207, vleber 1986, 1987:110). Vi finner ikke den eldste veien 

beskrevet detaljert i de skriftlige kildene fra middelalderen 

Opplysningene vi har bygger trolig på tradisjonsstoff. Vi for

utsetter imidlertLd at de kildene vi har til rådighet har rett 

når de beskriver den gamle ride- og gangvei over Dovrefjell 

sØrfra fra Tofte i Gudbrandsdalen, gjennom Einbugdalen og frem 

til Gautåi og Hjerkinn, den såkalte Gautstigen. Nordfra har 

veien gått opp på fjellet fra Rise i Oppdal, på platået og 

hØydedragene Øst for KnutshØ, gjennom Kvitdalen og Heimskaret, 

over Folla og frem til Vesle Hjerkinn. (Sletbak 1977:llff) Fig.!. 

Mens ferdselen tidligere var spredt og tilfeldig, fØrte 

fØrst Rikssamlingen og senere bydannelsene til Økt samkvem 

mellom landsdelene. Riktig fart i trafikken over Dovrefjell ble 

det etter at pilegrimene begynte å valfarte til Kong Olavs grav i 

Nidaros. Dette skjedde bare få år etter hans dØd i 1030. Erke

bispesetet ble opprettet i 1152, og en må regne med en Økt strØm 

av geistlige til og fra Nidaros fra den tiden. I dag ligger 

Vesle Hjerkinn utenfor allfarvei. Turiststier og -veier går 
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Fig. l: De gamle veiene over Dovrefjell. Noe omarbeidet etter 

Sletbak 1977. = Vesle Hjerkinn 
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utenom, og andre hytter og fjellstuer har forlengst overtatt. 

Det er et viktig ledd i den totale undersØkelsen på Vesle 

Hjerkinn å forsØke å fØlge de gamle veiene over fjellet. Funn 

av vikingtids smykker, et par ti t.alls mynter og en krist.en amu

lett pirret nysjerrigheten. Slike funn hØrte ikke til hos en 

fjellbonde/ fangstmann på Dovrefjell. Snarere var det. kommet i av

fallet fra reisende som hadde sØkt losji fØr ferden gikk videre. 

Hvilken vei var de kommet og hvor drog de hen"! Ville det være 

mulig å påvise far som kunne være noe mer enn vanlige tråkk, 

slike som det er så mange av i fjellet. Og ville det være mulig 

å knytte disse til de elds-te ferdselsveiene? 

I denne lille artikkelen vil vi gjØre rede for metodene vi 

benyttet til å påvise atkomstveiene inn til tuftområdet. Fig.2 

viser områdets beliggenhet under og vest for Vesle-hjerkinn

hØgda. Atkomst idag skjer ved å fØlge st.i fra Gaut.åsetrene Øst-· 

over mot Foldal gjennom Okseldalen. (Gautåsetrene lå tidligere 

ca.l,5km lenger vest og hØyere opp i lien. De ble flyttet på 

16- eller 1700-tallet.) Fra denne stien tar en av omtrent ved 

kraftlinjen, og herfra fØrer flere stier inn til tuftene. Disse 

stiene er blitt til gjennom bruk i senere tid, ved utgravningene 

i 30- årene og i de senere år og ved anlegg av kraftlinjen. 

I 1985 ble det gjort forsØk på å finne den gamle veien syd

over ved registrering i terrenget. På hØyden over tuftområdet 

er det i dag le·t·t å se hvor et gammelt. far krysser st.ien fra 

Gautåsetrene. Det er fullt tydelig på hele hØydedraget til lien 

skrår nedover mot Vesle Hjerkinn. På grusryggene nedover mot 

Gautåi, parallelt med og noe sydØst for kraftlinjen kan en fØlge 

dette faret som tegner seg som en mØrkere stripe i laven. 

Enkelte steder danner den en fordypning med vekst av krekling i 

kantene. På flatere strekninger kan en se flere far ved siden av 

hverandre. Mellom grusryggene hvor det er tettere vegetasjon 

eller myrdrag kan veien ikke fØlges. Vi måtte lete oss frem til 

vi igjen stØtte på den. 



Fig. 2: Utsnitt av kart M7ll, 1519 III, Hjerkinn. 

= Vesle Hjerkinn 
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Nærmere Gautåi er det ikke tydelige spor, men over et vått parti 

ligger det en stor helle som kan ha vært plassert der. Vi fort

satte i samme retning frem til elven. Der er det et smalt parti 

hvor det ikke var noe problem å krysse tØrrskodd da vi var der i 

juli måned. 

Vi var nØye med selv ikke å gå i det synlige faret. Det er 

fort gjort å lage en ny sti i den type vegetasjon. Nedover den 

siste bakken nærmest tuftene har vi etter gjentatte forsØk ment 

å kunne påvise den siste delen av veien. Den viser seg delvis som 

en lysning og også som en gjengrodd sti som oppe på flaten 

treffer på det synlige faret. Vegetasjonen i lien er frodig og 

består i dag av bjerkeskog med einer, vier, gress og blomster. 

Registrering er adskillig vanskeligere her enn langs ryggene 

hvor vegetasjonen vesentlig består av spredte bjerketrær med 

undervegetasjon med hovedsakelig lav. 

De to siste årene har vi kombinert registrering i terrenget 

med bruk av metalldetektor. Den samme strekningen mot syd ble 

undersØkt. I stien som en kan fØlge fra vestveggen i tuft IV og 

oppover i lien ble det funnet tre hesteskosØm. Alle hØrer til 

typen som ble brukt i fØrste del av middelalderen, fra 

1000- årene. Hvor lenge formen holdt seg er imidlertid usikkert. 

På strekningen videre mot Gautåi ble det ikke gjort funn. Resul

tatene så langt var ikke særlig overbevisende. Vår påvisning av 

den gamle veien hvilte på et spinkelt grunnlag. Kanskje vi ville 

være heldigere når vi prØvde oss i den andre retningen. 

Det er vanskelig å tenke seg atkomstveien til tuftene fra 

nord. Vesle Hjerkinn ligger på en liten slette med tildels 

sterkt hellende terreng mot nord og Øst. I vest heller selve 

sletten mot et myrete sØkk med en bekk. Myren fortsetter på 

nordsiden av skråningen under tuftene. Fra tuftområdet oppover 

lien mot sydØst er det en tydelig sti som går ut fra nordØstre 

hjØrne av tuft Il. Fig.3. Den markerte stien blir etterhvert 

borte, men det er klart en lysning videre oppover i lien. Ved 

sØk med detektor ble det gjort mange funn på denne strekningen, 



særlig tett utenfor tuft Il og på de fØrste metrene av stien. 

Her ble det funnet en boltlås, beltespenner og andre metallgjen

stander. På en strekning av 2-300m oppover i lien i "lysningen" 

ble det tatt opp 21 hesteskosØm, alle av en middelaldersk type. 

Det ble også funnet isbrodder og deler av hestesko. Fig.4. 

På grunnlag av disse funnene, mangel på funn i skråningene 

mot. nord og Øst, samt myretce forhold i vest og nord, antok vi at 

den viktigste veien inn til og ut fra Vesle Hjerkinn i denne 

retning kunne ha fortsat.t: inn under VeslehjerkinnhØgda på dennes 

nordside og her fulgt en naturlig tras~ mot Folla. Vi lette 

derfor videre i denne retningen. Etter skråningen sydØst for 

tuftene måtte vi krysse et ulendt. sØkk. Deretter flatet. ter

renget. seg ut, og vi ment.e vi hadde funnet et gammelt far. Det 

kom og gikk, så og si. På grusryggene i laven var det lett a 

fØlge og i partier innimellom ble det borte. Fig. 5. Stripen en 

ser dannes av en gr2 lav, saltlav. I sidene kan det, hvis det er 

en liten fordypning, gro krekling, mens bakken på begge sider 

dekkes av en annen lavart, kvitkrull. (Opplysninger fra bestyrer 

Simen Bretten ved Statens biologiske stasjon på Kongsvoll.) 

Enkelte steder kan en ha fulgt gruskoller, såkalte esker, 

hvor grusen ligger i dagen og danner en sti langs ryggen. Disse 

har vært benyttet i senere tid, særlig kanskje på jakt. Foruten 

middelaldersk hesteskosØm ble det funnet en riflehylse på en av 

eskerne. Fig.G. I godt vær eller hvis sØkkene under har vært 

særlig blØte har det kanskje vært naturlig å fØlge slike rygger. 

Flere steder var faret vi merket oss stengt av vegetasjon, men 

etter noe leting fant vi det igjen. 1,6 km i luftlinje Østover 

fra tuftområdet er det en markert sti som er avmerket på ØK-kar

tet. Denne mØter en stØrre sti langs Folla. Tras~en vi fulgte 

går naturlig over i den avmerkete stien. Foruten de funnene vi 

gjorde oppover i lien, ble det gjort 6 funn: 2 hesteskosØm av 

den sawne typen, en jernpigg som ikke tidfestes, men som trolig 

har vært brukt på en stav, og en knapp som kan være fra middel

alderen, men ogs5 f1a nyere tid. Funnene er merket på Fig.7. 
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Fig. 4: HesteskosØm, del av hestesko og isbrodd. 

Foto: Eirik I. Johnsen, UO. 
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F'ig. 5: Ganunelt veifar. Foto: Birt.he Heber. 

Fig. 6: St.i lanc;s grusrygc;. F'ot:o: Birt.he Vlleber. 
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Fig. 7: Utsnitt av Økon. kartverk, BXCD 098, Gautå. M. 1:10 000. 

Gamle veifår er stiplet inn. R =Vesle HJerkinn, 

X = funn, varder og mulig gravhaug. 



Vi mener vi er på sikrere grunn når vi hevder at vi her har 

funnet traseen nordover. Det reiser seg imidlertid flere spØrs

mål. Hvorfor har man dratt så langt Øst? Hvorfor ikke rett ned 

og over Folla der hvor den er særlig grunn nærmest tuftene? Den 

oppmerksomme leser som har studert kartet nØye, fig.II, vil leg

ge merke til en sti nær tuftområdet og nord for dette. I store 

deler fØlger den Follas lØp. Det er denne som fanger opp den 

forrige omtalte sti. Hele denne traseen går i åpent, lett lende, 

for det meste på grusbakker. Stedvis er det gressbevokste slet

ter. FØlger en sØkket på Østsiden av tuftområdet er det bare 

ca. 200m rett ned til stien. Det er idag ikke markert sti ned

over, men flere tråkk. Fordi denne traseen må ha vært så meget 

bedre å ta seg frem for "gående" reisende fulgte vi den meget 

nØye. Det ble gjort flere funn med detektor, men alt bar preg av 

å være fra nyere tid, også hesteskosØm. 

I enden av en slette og tett inntil stien ble det registrert 

en mulig gravhaug. Det er en jord- og steinblandet haug med mu

lig fotkjede. Diameteren er ca. 5m og hØyden ca. 0,60m. 

Det ble registrert to varder mellom stien og Folla. De består 

i dag av få, flate og nedraste stein og har trolig hatt midtmar

kering. Den ene ligger nær bredden av Folla hvor elven går i 

stryk, den andre på en åpen slette ca. 100m fra elven (Avmerket 

på fig. II). Vardene kan være satt opp for å hindre ferdsel for 

nær elven. En tredje varde som tidligere har vært observert ble 

ikke gjenfunnet. 

Vi har ikke holdepunkter for å si at denne veien har vært 

benyttet av "våre" reisende i vikingtid og middelalder, men da 

som nå har man sikkert valgt vei etter vær og fØre. 

Problemet med å krysse Folla så langt Øst som disse stiene 

går er idag lØst ved en bro ved gården RydningsØvi ca. 1,5 km 

Øst for stikrysset. 

Vi har fått en viktig opplysning fra Gårdbruker Erling 

Kolstad, Dovre. Han har seter i Dovre-Kvitdalen, et område i 

Folldal kommune Øst for elven Kvita hvor endel Dovre-gårder har 
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hatt setre fra langt tilbake i tid. Kolstad fortalte at de 

pleide A bufØre til setra på sydsiden av Folla, den veien jeg 

nettopp har beskrevet, over broen ved RydningsØyi og opp 

gjennom Heimskaret. Uten at jeg har fått undersØkt det vil 

jeg anta at dette var veien alle setrene brukte. 

Det ble opplyst at å fØre forbi Hjerkinn Fjellstue ville bli for 

lang omvei og langs nordsiden av Folla er det for værhardt. 

I de·tte området. er det myrstrekninger hvor det. er blitt lett 

etter kavlebroer, men uten resultat. 

Vi har tidligere hØrt at den eldste ferdselsveien skal ha 

gått gjennom nettopp Heimskaret og Kvitdalen, og det kan ha 

vært bro over Folla på samme sted som idag. Fig. II. 

Trafikken gjennom Heimskaret kan gå tilbake til for

historis'l<.: tid. Det. ble i sommer regist.rert en, kanskje t.o 

gravhauger inntil den ga.mle veien nær setrene i Dovre-Kvit

dalen. 

Veistumpene vi til nå har registrert og beskrevet kan være 

deler av den gamle tjodveien eller allmannaveien fra sØr-Norge 

gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. 

Best.emmelsene i de eldste lovene om ansvar for og plikt til 

anlegg og vedlikehold av veier og broer viser hvor viktig det 

var å sØrge for a·t kommunikasjonssystemet var i orden. Veiene' 

blir overalt beskrevet som gang/rideveier og i vårt område har 

det neppe vært. nØdvendig med arbeid på veiene. De har ikke vært 

mere enn vanlige st.ier. Den st.adig Økende skare av reisende, 

særlig etter at pilegrimsferdene begynte, har skapt behov for 

trygge overganger over elvene. Vi må derfor regne med at det ikke 

har vært noe problem å krysse Folla. Både veiarbeid og anlegg av 

broer ble ansett som samfunnsgavnlig virksomhet og bygging av 

broer kunne pålegges kristne som botshandling (Smedstad 1987: 

155 ff, 167 ff). 

Det gjenstår å knytte forbindelsen med veien over fjellet 

fra Tofte -værforholdene hindret dette i år. 



Nordover mot Oppdal er en del av veien funnet -tror vi. Dette 

vil bli gjort kjent i en annen forbindelse (Spor, 1988, nr l). 

Avslutningsvis vil vi hevde at grundige granskninger i ter

renget kombinert med bruk av met.alldet.ektor synes å være en 

brukbar metode i leting etter de eldste veiene. Jeg var heldig 

og hadde med en erfaren bruker av detektor, student Erik BjØrn

stad, som hadde fØrsteklasses utstyr. Dette tror jeg er påkrevd. 
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Fra hestene ble skodd i tidlig middelalder har vi spor etter 

de reisende. Det var i utforbakker hestene snublet og mistet sØm 

og slitte sko. Men for oss er det et tankekors hvorfor de mistet 

sa mange flere på veien til tuftområdet fra nord enn fra sør. 
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VIIR EGEN FIJRTIIJ fJ(} liNDRES 
Refleksjoner omkring en registreringstur i Sør- Sudan 

SYNNØVE VINSRYGG 

Den gamle mannen foran meg har grå hår ved tinning

ene. Han er senet og slitt, men blikket er fast og åpent. 

Han vil gjerne snakke med den ukjente, kvite dama som har 

dukket opp i en liten landsby i Acholi-området i SØr

Sudan. Jeg er interessert i fortida, det er han også. Jeg 

leter ett.er konkrete spor, .t:an vet at slike finnes. Og 

han er villig til å vise meg det viktigste, bare jeg kan 

skaffe ei geit fØrst. Geita skal ofres for å innstille de 

avdØde forfedrene på at vi skal besØke det hellige stedet 

på en ureglementert måte. 

Han forteller om det som skal mØte oss der langt 

inne mellom fjellene, i hulen hvor ledere fra hans klan 

er blitt gravlagt så lenge hans folk har bodd, drevet 

jordbruk, sanket og jaktet i området. Hver begravelse er 

avmerket med en stående stein. Tidligere lå det hodeskaller 

oppå overflaten ved hver grav, men leopardene kom 1nn i 

hulen og rotet hodeskallene om og Ødela noen. Han skildrer 

hvordan dette stedet brukes og forteller om riter som 

utfØres til fastlagte tider. Han prØver å få meg til å 

forstå hva dette stedet betyr for hans folk. Hele tiden 

ordlegger- han seg med omhu - han snakker om noe betydnings

fullt. 



"Du kan ta bilder inne i hulen om ofringa går bra", 

sier han. "Og du kan telle steinene på gravene og regne 

generasjoner så vil du komme langt bakover i tid. Jeg vet 

at dere utenfra er veldig opptatt av årstall, og her 

ligger materialet til rette. Selv har jeg aldri prØvd å 

regne på det enda jeg har gått på skole. Slikt betyr så 

lite. For oss er det innholdet som teller, det er del av 

våre liv 11 • 

Den fem mil lange veien hjem gir meg tid til 

refleksjoner, - om fortidens berettigelse og vitenskapens 

overmot, om innhold og form, om det å lære og det å 

belære. 

Arkeologien legitimeres av mange på grunnlag av det 

allmennmenneskelige. Kunnskapen om fortida har verdi 

fordi en selv er innbefattet og blir satt i forhold til 

andre mennesker. Dette gjØr fortida levende og spennende. 

Men er der samsvar mellom slike påstander og de dominerende 

vitenskapelige teorier og metoder? Hva oppnår vi ved å 

ordne fortidslevninger etter en lineær tidsakse ved hjelp 

av sofistikerte dateringsmetoder? Hva slags sammenhenger 

opplever vi ved å sØke tingenes "iboende utviklings

egenskaper"? Hvordan er vi selv og våre egne forståelses

former inkludert i dette? 

Både i Acholi-mannens og i min framstilling av 

fortida reflekteres klare verdinormer. 

Da tida kom og geita skulle ofres, hadde gerilja

soldater trengt inn i området. Den vitenskapelige doku

mentasjonen måtte utstå. 
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liTTERATURANMElDElSE 

ESPEN ULEBERG 

Tidsskriftet Middelalderforum - Forum Mediaevale - gis ut 

av foreningen Middelalderforum, en forening som vil samle alle 

middelalderinteresserte og som vil fremheve betydningen av 

tverrfaglighet. Middelalder defineres som perioden 500 - 1500 

e.Kr. 

Tidsskriftets fØrste hefte kom i 1981 og var på 38 sider, 

i hØst har 1986-årgangen kommet - hefte 12 og 13 begge dobbelt

numre, og begge på godt over 100 sider. 

Middelalderforum har bredde som målsetning, noe de ser ut til 

å klare i denne årgangen. Et raskt blikk på listen over bidrags

ytere viser både studenter og ferdigutdannede. I nr 13 finner vi 

forfattere tilknyttet instituttene for historie, norsk leksiko

grafi, teatervitenskap, romansk og samfunnsvitenskap. Artiklene 

opprettholder inntrykket av at dette er et tidsskrift som 

forsØker å favne vidt. Det er ikke opptatt av å sikte seg inn 

på de rene forskermiljØene, men vil heller ikke bare presentere 

populært stoff. Fra denne årgangen vil jeg trekke fram Klaus 

Bergersens artikkel som rett og slett er en latin-norsk ord

liste, en liste over ord alminnelig forekommende i kirkebØker, 

som eksempel på stoff som vel har en noe snever leserkrets. 

Denne artikkelen opererer pussig nok under tittelen "Kirkebok-



Middelalderforum

forum mediaevale 

Universitetet i Oslo 

Historisk intitutt 

Postboks 1008 Blindern 

N-0315 Oslo 3 

12 

Redaktør 1986 Tore Viqerust 

rssN 0800-529X 

To dobbeltnr/år 

Abonnement kr 60/år 

37 



38 

latin" inne i heftet og under "Slekthistorisk latin" i innholds

fortegnelsen. Ole JØrgen Benedictows artikkel "The Plauge in 

Vienna 1713" virker heller ikke beregnet på et særlig bredt 

publikum. 

I den andre enden av dette spekteret ligger en artikkel 

som Kåre Lundens "Slaget ved HjØrungavåg -diktning, historie, 

nasjonal myte" som ~r et foredrag holdt ved 1000-års-jubileet 

for slaget ved HjØrungavåg. Denne artikkelen viser igjen 

hvilken ypperlig essayist Lunden er. 

Redaksjonen trykker gjerne opp artikler som tidligere har 

stått i andre, mer ukjente tidsskrift, og tillater dessuten opp

trykk av egne artikler når forfatt.ers ·tillatelse innhentes og 

kilde oppgis. Vilje til mest mulig fri informasjonsflyt er 

absolutt av det gode. I nr 13 har de tre art. ikler som tidligere 

er t.rykt e·t annet sted. Reidar Mooks "Værhaner og vindflØyer fra 

middelalderen" er en nyredigert utgave av fire artikler av Mook 

som tidligere har stått i Været. Rudlers artikkel "Teater i 

middelalderens Norge" er en redigert utgave av en artikkel som 

har stått i ERGO, Tidsskrift for kultur- og samfunnsspØrsmål. 

Lundens artikkel er tidligere trykt i Arbeiderbladet. Nr 12 

inneholder en lang rekke litteraturanmeldelser og dessuten en 

liste over· innkomne bØker og periodika. Her finnes både vi ten

skaplige, populærvitenskaplige og rent skjØnnlitterære arbeider 

som tar for seg niduelalder. Igjen er det Ønsket om å favne 

videst mulig som slår en i Øynene. 

Vi opplever en kraftig Økning i interessen for middelalder. 

Det er her nok å minne om den store interessen Rosens navn -

både boka og filmen - ble mØtt med. 

Middelalderforum legger seg på en linje hvor bredden i til

budet til leserne er det viktigste, og skulle derfor ha en 

ganske stor gruppe potensielle abonnenter. Bladet samler stoff 

om middelalder fra mange ulike kilder, og er et godt tilbud til 

alle med en generell interesse for middelalder. 
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