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Forsideillustrasjon 1: Gjenstandsmateriale fra Lille Børke. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM (Lislerud og Stene 

2007:Fig 10).  
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FORORD 

Jeg har siden jeg hørte om stolpehullfunn for første gang tenkt mye på hva meningen bak kan 

ha vært. Praksisen ved å nedlegge gjenstander i stolpehull for bygninger er vanskelig å 

forklare. Derfor ville jeg med denne masteravhandlingen undersøke fenomenet stolpehullfunn 

og diskutere det forskningen har kommet frem til. 

Jeg vil takke: Anne Britt Halvorsen fra Arkivet på Kulturhistorisk Museum, for hjelp med å 

finne dokumenter. Lisa Virginia Benson fra Arkeologisk Bibliotek for hjelp med å finne 

tekster. Espen Uleberg ved DigDok-avdelingen Kulturhistorisk Museum for hjelp med Access 

og Gis. Marianne Hem Eriksen, veilederen min på prosjektbeskrivelsen og Per Ditlef 

Fredriksen, veilederen min på masteroppgaven. 
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INNLEDNING 

Husoffer og husdeponeringer har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Det store antallet 

arkeologiske undersøkelser de siste 20 årene i dyrket mark på Østlandet har fremskaffet et 

variert og omfangsrikt boplassmateriale fra forhistorien. Det har blitt funnet gjenstander i 

stolpehull fra jernalderen som har blitt diskutert av arkeologer om de er intensjonelt deponert 

som husoffer. Forskningen rundt husdeponeringer har vært større i Sverige og Danmark. Jeg 

skal undersøke stolpehullfunn som er gjort på Østlandet fra jernalderen ca. 500 f.Kr.–1030 e. 

Kr, og med tekster skrevet om stolpehullfunn skal jeg diskutere husoffer og ritualer. Jeg skal 

diskutere ritualteori for å tolke stolpehullfunn, der jeg bruker teoriene til Peter Habbe (2005, 

2006) og Anne Carlie (2004). Jeg har valgt hele jernalderen fordi det er gjort stolpehullfunn 

fra hele epoken men i varierende grad, og med ulike funn i ulike perioder av jernalderen. Jeg 

holder meg til et utvalg fra Østlandet, der det i senere tid har blitt funnet flere stolpehull med 

gjenstander. Det arkeologiske materialet jeg skal undersøke er ikke blitt skrevet så mye om. 

 Husoffer har blitt skrevet mye om, men ikke stolpehullfunn som et eget emne. 

Stolpehullfunn har blitt forklart som uhell og tilfeldigheter. Gjenstander funnet i stolpehull er 

sjelden diskutert om det enten er intensjonelt deponert eller spor etter husholdningens 

aktiviteter, og de er brukt for å funksjonsbestemme bygningen. Men slike gjenstander kan vise 

et mønster, stratigrafisk tolket som deponert og dermed bli sett på som et bevisst og 

intensjonelt handling (Eriksen 2010:46). Det er forskjellige gjenstandstyper som er funnet i 

stolpehull som kan symbolisere ulike meninger, og nedleggelsen kan ha et meningsinnhold 

større enn ved å være tilfeldige funn. Derfor vil jeg i denne avhandlingen dele 

gjenstandsmaterialet fra Østlandet inn i de ulike gjenstandstypene for å vise de ulike 

tolkningene og dermed få en samlet vurdering av stolpehullfunn som et eget emne. Åsa 

Bergren (2010:16) forteller at funn som ikke kan forklares funksjonelt blir betraktet som offer 

og kobles sammen med seremonier eller ritualer. Bergren bruker ikke offerbegrepet og tar ikke 

stilling til om materialet er ofret eller ikke. Det man må vurdere er om funnene i stolpehull er 

intensjonelt nedlagt eller ikke, og hvis det er intensjonelt nedlagt, hva var meningen med 

nedleggelsen? Bergren (2010:114-123) forteller at en måte å identifisere ritualstrategier i det 

arkeologiske materialet ville være å se etter spesielle objekter eller spesifikasjoner på et 

utgravningsområde, i hvilken kontekst befinner de seg i og hvis distribusjonen viser et 

mønster som kan indikere en form for skille til hverdagslige aktiviteter. Ved å undersøke 

funnkonteksten stolpehull, hvordan gjenstandene er funnet i stolpehullene, funnmengde, 
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tilstand, lignende funn på forskjellige steder på Østlandet til ulike perioder under jernalderen, 

vil jeg kanskje finne det mønsteret som indikerer at det ikke er spor etter hverdagslig aktivitet 

i husholdningen. Bergren (2010:379-380) sier videre at meningen som er skapt ved å 

ritualisere er relasjonell, relasjonene mellom mennesker, steder og ting er deler av disse 

handlinger, reflektert i det arkeologiske materialet. Dette vil samme type stolpehullfunn, som 

samme gjenstandstyper deponert på lik måte på flere steder til forskjellige perioder, fortelle. 

Og det er det som jeg ønsker å undersøke med mitt materiale. 

 C. Richards og J. Thomas (1984) diskuterte ritualer vedrørende deponeringer og kom 

med en ny term "strukturert deponering", om det kunne knyttes ritualer til deponeringer og at 

det foregikk en seremoniell prosess. Ordet ritual ble generelt brukt til å forklare alt som ikke 

passer med en primitivt utilitaristisk forklaring i følge Richards og Thomas. Rituelle 

aktiviteter er formaliserte og repetitive, dette vil si at deponeringsmønstre man forbinder med 

disse som man kan observere i materialet vil opprettholde en høy form for struktur, kjernen til 

konseptet strukturell deponering. Distribusjonen var styrt av visse regler for hvordan man 

deponerer passende elementer på ulike steder, det var et bevisst valg av gjenstander, deres 

bruk i fest, og deres meningsfulle deponering på spesifikke steder (Bradley 2005:10-16; 

Garrow 2012:86-90; Richards og Thomas 1984:184-215). Funnmengden av gjenstandstypene 

i stolpehull kan indikere at det er intensjonelt deponert og ikke blitt mistet i stolpehullene, at 

de er formelt deponert. Richard Bradley (1990) fokuserte på deponering som meningsfull 

praksis, identifisering av rituelle deponeringer og bestemte kombinasjoner av objekter. Nesten 

alle spor av materialkulturen ble ansett som intensjonelt og symbolsk, og materialkulturens 

mønster kunne vært et resultat av hverdagslig praksis som bare skjedde, uten noen symbolsk 

mening (Garrow 2012:98-116). Offerbegrepet blitt brukt ofte i skandinavisk arkeologi for å 

beskrive en rekke ulike aktiviteter og ritualer selv om det ikke passer som offer, dermed kan 

vi ikke alltid få et entydig og streng kategorisering av tidligere handlinger, men man kan gjøre 

tolkninger av den kulturelle konteksten og det sosiale ved handlingene. Selv om synet på 

ritualer, offer og vanemessige handlinger skifter gjennom tidene kan alle teorier skape en 

større arkeologisk fortolkning (Garrow 2012:116-120). Derfor vil jeg diskutere andres 

tolkninger av stolpehullfunn for å vurdere om de ulike tolkningene og ritualteori kan brukes 

på mitt materiale. 

Prosjektet skal belyse om stolpehullfunn er husoffer og spor etter ritualer eller om det er 

spor etter daglige aktiviteter etter husholdet. For å diskutere dette bruker jeg ulike 

forklaringsmodeller som om stolpehullfunn var husoffer, og hva som var meningen bak å 
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legge objekter i stolpehullene. Jeg skal undersøke om det var offer til gudene, forfedrene eller 

kvinnens fruktbarhet. I den forbindelse undersøker jeg også hva gullgubber og dyrebein som 

er funnet i stolpehull kan fortelle, om det kan tolkes som en del av ritual. Som metode bruker 

jeg kriterier fra ritualteori og tolkninger som er skrevet om stolpehullfunn på mitt materiale. 

Mitt arkeologiske materiale er et utvalg av funn som er gjort i stolpehull på Østlandet i Norge 

fra hele jernalderen. Med tolkningene fra forskningsstatus danner jeg et bredt bilde av 

stolpehull og tolkninger av husoffer under JA i Norge. 

 Stolpehullfunn er et interessant felt, fordi meningen bak fenomenet er utydelig. Det 

finnes ingen skriftlige kilder som forteller om nedleggelser i stolpehull som offer. Det er det 

et tema som åpner opp for en rekke tolkninger og spekulasjoner om de er intensjonelt nedlagt 

eller spor av aktiviteter etter husholdet. Forskere kan utfra det arkeologiske materialet komme 

med mange mulige fortolkninger, diskutere den rituelle betydningen, den symbolske 

meningen og viktigheten for praksisen i jernalder samfunnet og dets plass i deres 

kosmologiske verdensbilde. 

1.1 PROBLEMSTILLING 

Hovedproblemstillingen vil være i hvilken grad er stolpehullfunn fra jernalderen på 

Østlandet intensjonelt nedlagt som del av ritual eller spor av dagligdagse 

husholdningsaktiviteter? Jeg skal bruke arkeologisk materiale fra Østlandet, og bruke 

tolkninger rundt stolpehullfunn og ritualteori for å diskutere om de kan være intensjonelt 

nedlagt som en del av ritual eller tilfeldige funn. Jeg vil undersøke forskjellige ritualer knyttet 

til gjenstandstyper fra stolpehullfunn og diskutere hvordan stolpehullfunn blir tolket av 

arkeologer som ritual. For å besvare dette vil jeg bruke delspørsmål, som hvilke tolkninger for 

ritualer er skrevet om stolpehullfunn og hvordan vurdere stolpehullfunn som intensjonelt 

nedlagt som del av et ritual eller som tilfeldige funn? Jeg vil undersøke tolkningene i tekster 

om stolpehullfunn der det blir antatt at det er et ritual knyttet til dem og tolkninger der de blir 

ansett som spor etter husholdningens dagligdagse aktiviteter. Jeg skal diskutere ritualteori og 

finne ut hvilke kriterier som er blitt formulert for ritualer og bruke dem sammen med 

tolkningene. Jeg vil undersøke hva argumentene for at stolpehullfunn er ritualer i tekstene og 

sammen med ritualteori bruke tolkningene for det nye arkeologiske materialet for å vurdere 

om de kan være intensjonelt nedlagt som del av ritual. 
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1.2 AVGRENSNING OG FORKORTELSER 

Jeg vil undersøke stolpehullfunn fra hele jernalderen (JA) i Østlandet i Norge, fra perioden 

mellom ca. 500 f.Kr.–1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til 

begynnelsen av historisk tid. Jernalderen deles gjerne i to epoker, eldre jernalder (EJA) 500 

f.Kr. – 550 e.Kr. og yngre jernalder (YJA) 550 – 1050 e.Kr. Begge epokene blir delt inn i 

perioder, som Førromersk jernalder (FRJA, før omtalt som Keltisk jernalder) 500 f.Kr. – 0, 

Romersk jernalder/romertid (RJA) 0 – 400 e.Kr., Folkevandringstiden (FVT) 400 – 550 e.Kr., 

Merovingertiden (MVT) 550 – 793 e.Kr., og Vikingtiden (VIK) 793 – 1066 e.Kr. Jeg vil 

fokusere på Norge, men jeg vil også se på tolkninger skrevet utenfor Norge for å undersøke 

om de forklaringsmodellene kan brukes for stolpehullfunn i Norge. 

1.3 OPPBYGNING OG GJENNOMFØRING 

I forskningsstatus gjennomgår jeg de tolkningene som er for stolpehullfunn og gjenstander 

som jeg vil bruke for å diskutere mitt tema. Gjenstander er blant annet brukt for å 

funksjonsdele og funksjonsbestemme bygninger, og dermed er de indirekte tolket som spor 

etter dagligdagse aktiviteter. Andre gjenstander er tolket for å være intensjonelt nedlagt og har 

et høyere meningsinnhold. Så diskuterer jeg teoretisk rammeverk, ritualteori er meget viktig 

for avhandlingen, der jeg trekker ut kriterier for ritual som jeg vil bruke som metode for å 

vurdere om stolpehullfunn kan være en del av ritual. Gjenstander kan være intensjonelt 

nedlagt som del av et ritual og kriteriene vil finne kjennetegn ved stolpehullfunnene som kan 

bekrefte det. Jeg skal bruke materiale fra Østlandet under JA som jeg gjennomgår i en 

overordnet presentasjon av kontekst og materialgrupper. Det vil være en oversikt over 

lokalitetene og gjenstandstypene. Selve materialet vil jeg diskutere ytterligere i kapittel 6. Der 

begynner jeg på selve prosjektet, jeg skal diskutere om stolpehullfunn er intensjonelt nedlagt 

som en del av et ritual eller spor av dagligdagse aktiviteter i husholdningen ved å bruke 

tolkninger skrevet om stolpehullfunn og kriteriene fra teoretisk rammeverk på det nye 

materialet som metode. Jeg vil trekke frem eksempler fra materialet på Østlandet og vurdere 

om de er intensjonelt nedlagt eller mistet i stolpehullene. Jeg deler materialet opp i flere deler 

etter gjenstandstype og tema. Gullgubber har flere tolkninger og jeg vil undersøke 

forbindelsen til stolpehull. Dyrebein er en av det mest vanlige gjenstandstypen som er funnet, 

og det er tolket på forskjellige måter. De andre gjenstandstypene kan være nedlagt for ulike 

formål eller blitt mistet i stolpehullene på flere måter. Hallen og kulthus forteller om 

handlingskonteksten gjenstandene er funnet i, for å vurdere om de er intensjonelt nedlagt eller 
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spor etter dagligdagse aktiviteter må man vurdere selve bygningen. Hvis de er nedlagt som del 

av et ritual kan de være nedlagt som husoffer som er siste del av diskusjonen. Til slutt 

avslutter jeg med en oppsummering og konklusjon om stolpehullfunn er intensjonelt nedlagt 

som del av et ritual basert på arbeidet og vurderingene av stolpehullfunnene fra Østlandet. 

1.4 BEGREPSAVKLARING 

Begrepet stolpehull er i arkeologisk betydning spor etter stolper, først og fremst i forbindelse 

med bosetningsspor etter bygg. Stolper til bygningskonstruksjoner er bærende elementer til 

vegger og tak, med tiden ville stolpene råtne og nye stolper ble satt i jorda for å bygge nye 

bygninger. Stolpehull er også igjen etter stolper brukt for innganger og dører. Stolpehullene 

blir avdekket som regel ved maskinell flateavdekking og kan da fremstå som runde avtrykk i 

den naturlige undergrunnen. Stolpehullfunn er ikke funn av stolpehull men funn gjort i 

stolpehull, funn som gullgubber, dyrebein, smykker eller leirkarskår som er rester etter 

produksjon eller ødelagte gjenstander. 

 

Figur 2: Stolpehull med skoningsstein (Lia 2003:Fig 4). 

Stolpene kan ha blitt gjort stødige med skoningsstein (Fig 2). Stolpehullfunn kan da bli funnet 

under, over eller imellom steinene. Malsteiner kan bli brukt som skoningsstein, men kan også 

bli lagt ned som husoffer. Stolpehull kan bestå av to typer fyllmasse, den primære fyllmassen 

som blir brukt for å stabilisere stolpen ved hjelp av jord og steinpakninger. Den sekundære 

fyllmassen blir brukt når man bruker stolpehullet igjen til en ny stolpe og består av 

nærliggende jord børstet ned i stolpehullet. Den sekundære fyllmassen legger seg over den 

primære som et beskyttende lokk (Finbog 2010:30-31). Funn gjort i den primære kan tyde på 

at gjenstanden ble nedlagt ved oppføringen av bygningen, og funn i den sekundære kan tyde 

på at nedleggelsen skjedde ved utskiftingen av stolpen eller ble mistet i stolpehullet som følge 

av aktivitet i husholdningen. 
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Victor W. Turner (1999:133) definerer begrepet ritual som den mest passende 

betegnelsen på forskjellige former for religiøs oppførsel i forbindelse med sosiale overganger. 

I følge Carlie (2004:22) var menneskets forestillingsverden karakterisert av oppfattelsen at 

verden rundt dem er hellig fordi den er et resultat av gudene, og når man bygger et nytt hus 

eller et ukjent og ubebodd område tas i besittelse må den innvies og gjøres til en del av 

verdenen ved en rituell gjentagelse av gudenes skapelsesakt. Formålet med ritualer er å 

gjenopplive eller fornye opplevelser av det hellige for å forsterke kontakten med de høyere 

makter, å bekrefte eller bevare nåværende ordning eller grenser i kosmos, ritualer ved farer 

eller trusler ved å gjenskape orden og harmoni. Ved nedleggelse av offer for beskyttelse eller 

avverging er hensikten å påvirke de overnaturlige maktenes velvilje slik at ulykker og sykdom 

forhindres, et soningsoffer var for å minske gudenes vrede hvis man hadde gjort noe galt, og i 

jordbrukssamfunn er det også en sterk kobling til trosforestillinger om fruktbarhet (Carlie 

2004:22-25).  Carlie (2004:27) forteller at huset ble oppfattet som en forlengelse av individet, 

de deler lignende anatomi og livssyklus. Bygninger er ikke statiske enheter, de blir bygget, 

opprettholdes for så revet. Byggingen av hus forekom sjeldent, kanskje bare en gang i 

individets eller familiens levetid. Som individet og familien har huset sosiale hendelser og kan 

ha hatt seremonier som markerte overgangen fra en sosial status til en annen, ritualer for å 

sikre husets liv skulle bli langt og lykkelig. Ved oppførelsen av en ny bygning har man tolket 

at den gamle bygningen fungerte som kultplass. Det kunne også være offer til ære for 

forfedrenes ånder (Carlie 2004:27-32). Det er ulike former for husoffer og ritualer i hus, som 

innvielsesritualer, magiske ritualer og avslutningsritualer. De viktigste sosiale hendelsene 

under husets livstid er når den blir oppført og innviet i menneskenes verden og når den rives 

grunnet alder eller blir forlatt og forfalt (Carlie 2004:189-190). 

Innvielsesritualer ble gjort ved oppføringen av en ny bygning. Nedleggelser i 

stolpehull til husets takbærende stolper, ved innganger og vegger var nedlagt når huset ble 

bygget (Carlie 2004:190). De fleste innvielsesritualer hadde til hensikt å skape en god relasjon 

mellom husets beboere og de høyere makter, der man i offeret ødela gjenstanden rituelt slik at 

den ikke kan brukes i den profane verden. Man forventet noe igjen ved å ofre, noe som 

varierte og dermed var det ulike former for offergaver etter det man ønsket å oppnå, som å 

forhindre ulykker og sykdommer, for husstandens fruktbarhet, at huset fikk en beskyttende 

ånd eller gudene ble blidgjort og beskyttet huset mot onde makter. Utstyr kan ha sammenheng 

med gårdens økonomi og ideer om fruktbarhet og reproduksjon var bærende elementer i deres 

forestillingsverden (Carlie 2004:190-193; Paulsson 1993:5-11). Avslutningsritualer ble 
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gjennomført når huset skulle rives, det kan ha vært en rituell stenging av huset ved 

overgivelsen eller når det var i ruiner. Hvis ikke gjenstandene er i låst posisjon er det 

vanskelig å knytte dem tidsmessig til huset, det er sjeldent tilstrekkelig dateringsgrunnlag å 

knytte gjenstander til husets individuelle faser. Derfor er det vanskelig å bedømme i hvilken 

utstrekning avslutningsritualer ble praktisert. I tilfeller der leirkar er funnet i overflaten til 

stolpehullfyllet, må karet blitt plassert etter at stolpen er trukket opp. I noen tilfeller er huset 

brent, som kan tolkes at huset er en del av en seremoniell begravelse der ild blir brukt som 

transformerende element for å bringe huset over til det hinsidige (Carlie 2004:193-194). Ved 

magiske ritualer forsøker man å kontrollere usynlige makter gjennom besvergelser og 

gjenstander som er kraftladde for å beskytte huset mot onde makter (Carlie 2004:194-196). 

 FORSKNINGSSTATUS 2

Det er mye som er skrevet om offerritualer i huskontekst. Ann-Lili Nielsen (1997:374) og 

Charlotte Fabech (Näsström 2004:56) forteller om et skifte i offerritualene på 600-tallet, ikke 

et religionsskifte. De gikk fra våtmarker og sjøer til stormannsgårder og kongshaller. Det var 

et skarpt avbrudd i kulten uten en langvarig prosess i samfunnet, der konger og høvdinger 

viser sin makt gjennom dyrebare offer på egne gårder der bygdens folk deltok. Dermed 

fungerte konger og høvdinger som offerherrer, de bekostet offeret og mottok gudenes vilje og 

folkets takknemlighet. Stolpehullfunnene er blitt brukt i tolkninger på flere måter. Torgrim 

Sneve Guttormsen (2003:35) mener sjeldne og kostbare gjenstander gir uttrykk for sosial 

status, og ansett som deponerte eller bortgjemte skatter i hus, nedleggelsene skal oppfattes 

som resultater av symbolske handlinger med samfunnsmessig betydning, og ikke bare bli sett 

på som intensjonelt nedlagt primært styrt av økonomiske interesser, at det i stedet er 

offergaver som gir uttrykk for datidens rituelle praksis, ideologi og mentalitet. Trond Løken 

(1998:116) bruker frø og korn til å funksjonsbestemme bygninger som kornlagre, Leif Håvard 

Vikshåland og Paula Utigard Sandvik (2007:36) bruker korn til å funksjonsbestemme hvor det 

ble tilberedt mat i huset og forbinder forkullet korn med nærliggende kokegroper og ildsteder. 

Lars Erik Gjerpe (2008:71) tolker stolpehullfunn som rester etter aktiviteter i husholdet, og 

bruker det til å funksjonsbestemme deler av huset. For eksempel har Gjerpe og Marit Østmo 

(2008:66) tolket fragmenter av vevtyngder til å bestemme hvor i huset veven kan ha stått. Og 

Gjerpe med Christian Rødsrud (2008:159) tolker funnfordeling som korn, ugras, brente bein, 

slagg og spinnehjul som rester etter aktiviteter, og et tilfelle tolker de at forkullet korn kan 

antyde et boligrom uten ildsted eller økonomirom. 
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Marianne Hem Eriksen (2010:46) forteller at stolpehullfunn er forklart som uhell og 

tilfeldigheter, gjenstander funnet i konstruksjonselementer er sjelden diskutert om det enten er 

intensjonelt deponert eller en del av naturlig prosess. Men slike gjenstander kan vise et 

mønster, stratigrafisk tolket som deponert, og dermed bli sett på som et bevisst og intensjonelt 

handling inkorporert i praksisen for utnyttelsen av plassen i hallen mener Eriksen. I følge 

Eriksen er tekstilproduksjon som andre håndverk en transformativ prosess, metaforisk er 

veving et symbol for å veve skjebnen. Spinning er forbundet med norner fra mytologien, som 

kontrollerer skjebnen. Tekstilproduksjon kan være forbundet med kvinnelig spådomskunst, 

noe som gir tekstilproduksjon et annet liminalt aspekt (Eriksen 2010:83). I Eriksen (2010:54) 

studie av hallene var takbærende stolper trukket ut av jorda i en dekonstruksjon prosess. 

Praksisen kan være av økonomiske grunner, siden tømmer var kostbart. Men skriftlige kilder 

forteller om ved nye bosetninger ble gamle stolper med symboler for guder kastet over bord, 

og en ny bosetning ble bygget der stolpene traff kysten. Stolpene, spesielt fra et høysete, er 

vevd sammen med gudeverdenen og har spesielle egenskaper. Det var viktig å gjenbruke 

stolpene, de sørget for en linke til forfedre. Dessuten kan fjerning av stolper tolkes som et 

symbolsk ritual når hallen har kjørt sitt løp (Eriksen 2010:54-55). I følge Eriksen (2010:79-

80) hadde takbærende stolper kan ha vært ansett som en direkte kanal mellom det 

mytologiske og det jordiske, de stod som pilarer for jorden og skaper material og metaforisk 

forbindelse mellom aristokratiet og de mytologiske, dermed understrekes hallen som senter i 

verden. Tine Sønderby Kristensen (2010:69) mener at de fleste husoffer kan tolkes som et 

religiøst ritual som var med på å opprettholde og videreføre tilstander og forhold i datidens 

samfunn, basert på egenskapene de tillagte kjønnene. Det Kristensen (2006:6) forsøkte å finne 

ut var om husoffer kunne brukes til å tolke en hjemlig kultutøvelse knyttet til kvinnen. 

2.1 DYREBEIN  

Dyrebein er funnet i stolpehull og Tove Paulsson (1993:28) diskuterer nedleggelser av 

gjenstander og bein som husoffer i Nordens jordbrukssamfunn inngikk på forskjellige måter i 

et symbolsk meningsinnhold ved hus, huset har en aktiv rolle i det sosiale liv og 

meningsinnholdet er komplekst og mangeartet. Paulsson (1993) gir et eksempel på magisk 

offerpraksis når hun diskuterer nedgravde hundebein ved inngangspartiet, som kan være et 

forsøk på å framkalle beskyttelse av hjemmet. Paulsson (1993:4-5) mener husofring i Norden 

hadde et rituelt aspekt, ga uttrykk for magiske handlinger hvor forestillinger om lykke, 

fruktbarhet/grøde og beskyttelse mot onde makter var relatert til ønsker om velstand og 

økonomisk trygghet på gården. Ved husbygging hadde man sosiale regler med husofring for å 
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gi husstanden godt liv, ulike former for husofring var for å besitte ny eiendom, manifestere 

tilhørighet og identitet på bostedet (Guttormsen 2003:41; Paulsson 1993:5-11). Anne Carlie 

(2004:154-155) skrev om fortidens bygningskult, der hun diskuterer funn i hus som spor etter 

husoffer til forfedre eller gudene, og det var ulike nedleggelser for ulike ritualer. Den 

vanligste formen for innvielsesritualer var slaktrester av gårdens husdyr, man kunne legge i 

stolpehull hele kranier, grunnet forestillingen om at hodet bar individets sjel eller livskraft i 

følge Carlie (2004:190-193). Det er et velkjent fenomen verden over å bruke dyr i forbindelse 

med bygningskult, det skjedde i ulike sammenhenger og med ulike hensikter som å tilegne 

eller beskytte huset og dets beboere mot ulykker og onde krefter. Dels har bein eller deler av 

dyr blitt deponert, det betydningen kan være mer kompleks, der rester etter sakrale måltider 

bare er ett blant flere tenkbare tolkningsscenarier. På grunn av bevaringsforhold for bein er 

det trolig den mest vanligste typen av nedleggelser. Det har hatt en jevn økning av 

nedleggelser i hus gjennom hele JA i syd-Skandinavia fra RJA til VIK, samtidig som antall 

nedleggelser i hus øker. Tamdyr dominerer i materialet, som nyttebudskap, sau, svin, hest, 

hund og katt (Carlie 2004:103-109). Lars Pilø (2005:113) nevner et 4-5 måneder gammelt lam 

med hoggmerke bak skallen som en rimelig representasjon på bygningsoffer. Pilø (2005:129) 

nevner også en underkjeve fra en ung hingst på ett år som ble funnet i et stolpehull, i 

stolpehull for takbærende stolpe ble det funnet et stykke ildskjørnet flint. Det er funnet tenner 

fra storfe i to forskjellige stolpehull og Kristensen (2010:66) forteller at Snorre Sturlasson 

henviser flere ganger til oksen som blotsdyr og det kan være at disse tennene er et offer i 

forbindelse med en bloting og måltidet som fulgte. Oksen ble gjerne brukt i bloting, men 

hesten ble regnet for å være det fremste blotsdyret. Det ble lagt femten halshugde hester i 

Osebergkvinnenes grav som styrker teorien om hesten som essensiell i en kult der ofringer sto 

sentralt. Kristensen (2010:65-66) forteller at beinmaterialet som finnes i en husofferkontekst 

kan være rester etter hellige måltider, et ritual for å sikre fortsatt fruktbarhet og velstand på 

gården, både for dyr, mennesker og avling. Kristensen jobber innenfor feminismens teoretiske 

rammeverk og ser på gjenstandene nedlagt i huskonstruksjoner som et fysisk uttrykk for et 

sett av dynamiske, kjønnsbaserte strukturer som var grunnlaget for den nordiske 

jernalderbefolkningens verdensbilde. Materialet uttrykker at kjønnsroller er aktive og 

foranderlige krefter som former samfunnene de er en del av under jernalderen, og 

forbindelsen mellom kvinner, hus og nedleggelser kan knyttes til husofferkontekster 

(Kristensen 2006:33-34). 
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2.2 GULLGUBBER 

Gullgubber er tolket på flere måter. Tom Haraldsen (1995:140-145) mener gullgubber har en 

kultisk funksjon, som offer eller talisman til generell og ikke personlig beskyttelse, gjerne i 

forbindelse med fruktbarhet. Gullgubber er et uttrykk for en herskerideologi, som viser 

bryllupet mellom Frøy og Gerd. Eller den representerer Ynglingeætten og det mytiske 

opphavet fra Odin og Frigg, som forbinder det med legitime retten til eiendommen, Haraldsen 

(1995:146) konkluderer med at Hov på 600-tallet var et brohode for et maktapparat, med 

mulig forbindelse til Odins hov, ynglingenes mann. Margrethe Watt (2004:216-217) 

konkluderer med at gullgubbene representerer en symbolsk verdi som potensielt offer og ikke 

representerer en verdifull skatt siden mengden gull reflekterer kun tilgangen på gull. De har 

blitt tolket som tempelpenger brukt i kulthus, de representerer Frøy og Gerd, assosiert med 

fertilitet, noe som man har gått vekk fra med tiden og heller sett på som en ideologi om 

kongedømmet basert på giftermålet mellom vaneguden og datteren til en jotun. Det er også 

blitt antatt at noen gullgubber forestiller Tor og representerer en Tors-kult. 

I stolpehullene i kulthuset på Uppåkra ble det funnet flere hundre gullgubber der en 

fjerdedel fremstilte kvinner, man antar gullgubbene ble påklistret veggene og stolpene, og da 

stolpen ble fjernet skrapte de av gullgubbene og lot dem falle ned i stolpehullet i følge Lars 

Larsson (2006:144-146). Ing-Marie Back Danielsson (2007:70-74) mener gullgubber er 

forbundet med guddommelige vesener, deres plassering i takbærende stolper og ved siden av 

høysetet impliserer skapelsen av en kosmisk og guddommelig kommunikasjon så vel som 

kosmisk bevegelse, gullgubber representerer mennesker som er maskert eller viser 

manipulerte trekk, materielle rester etter visse hendelser og historier. Back Danielsson 

(2007:194-201) tolker gullgubber som knyttet til transformasjon, de er agenter i 

hendelser/fortellinger i forbindelse med haller, et medium for historiefortelling. Man bør ikke 

kjønnsbestemme gullgubber, genitalier representere kun fruktbarhet, makt, intimitet og 

lignende.  De er forbundet med overgangsritualer, som utførelsen av siðr eller sjamanisme, 

der dyrefigurer kan tolkes som en vellykket transformasjon eller åndelige hjelpere (Back 

Danielsson 2007:201). Gullgubber er en del av minneseremonier, forbundet med 

transformasjon og hamskifte, og brukt i templer og haller som et ledd i giftermål. Stolpehull 

fungerer som en grense, der stolpen symboliserer livets tre i følge Back Danielsson 

(2007:222-223). 

 Eriksen (2010:23) diskuterer gullgubber som et uttrykk for en herskerideologi, de viser 

guder og er plassert i forbindelse med høysetet i hallen for å legitimere herskerens sakrale 
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avstamning. Magnus Rognstad Tangen (2010:54) diskuterer gullgubbers forbindelse til 

bygninger, og mener trestolper var underlagt et rikt meningsinnhold. Tangen mener det ikke 

nødvendigvis må være noe skille mellom kultstolper og konstruksjonsbærende stolper. 

Tangen (2010:56-61) forbinder gullgubbene med høysetet, og forteller at takbærende stolper 

har hatt metaforiske egenskaper i den førkristne idéverdenen kan observeres i andre 

paralleller. Gullgubbenes relasjon til (store) stolpehull har ført til tolkninger av stolpenes 

vesen, og gullgubber festet på stolpene representerer det mytologiske treet Glasir ifølge 

Tangen (2010:61). Liisa-Rávná Finbog (2010:41) tolker gullgubber som en relasjon til en 

mulig forfedrekult. Det at flere stolpehull er situert på samme sted i flere forskjellige 

stratigrafiske lag, viser en kontinuerlig kultisk aktivitet som viser kultkontinuitet. Finbog 

(2010:42) mener det er ingen forbindelse mellom de tidligste gullgubbene og høysete, men 

senere deponering kan handle om elitens behov for å manifestere sin politiske- og 

økonomiske makt. Deponeringen av gullgubber og plasseringen i det nordøstlige hjørnet 

skapte i følge Finbog (2010:43) en presedens for senere deponeringer, og presedensen førte til 

plasseringen av høysetet i nordøstlige hjørne indirekte på grunn av kultkontinuiteten. Ved 

forskningen av gullgubber har det kommet flere tolkninger for deres betydning. Fredrik 

Hansson (2012:36) kom frem til at de fleste gullgubber stammer fra stolpehullfunn. Hansson 

(2012:40) mener deponeringene har påtruffet slik at de trolig er nedlagt før eller under 

byggkonstruksjonen. Gullgubbene ble skapt med en allment akseptert hensikt og motivet var 

særskilt utvalgt for å representere hensikten med nedleggingen, det store antallet figurer i 

deponeringene representerer kun i følge antall aktører som deltok i seremonien. Hansson 

(2012:42) mener at å forklare det som en lykkeamulett er for bagatelliserende, derimot dreier 

enslige funn av gullgubber i bygningskontekst kan knyttes til ritualer med hensikt å tilføre 

huset en figur, for å tilføre huset et minne for en hendelse eller en lykkeønske. 

2.3 TORDENKILER OG KNIVER 

I huskontekster fra JA er det funnet steinalderøkser. Bjørn Ringstad (1988:330) tolker 

tordenkiler nedlagt som husoffer som vern mot uhell og skadedyr, de hadde en forløsende 

virkning ved fødsler og brakte lykke til huset. Øksa var i forhistorisk tid et symbol som sto 

sentralt i ulike religiøse og kultiske sammenhenger i Norge. I BA ble praktøkser gjerne lagt 

ned som offer, den ble avbildet på helleristninger og man kan koble det med den norrøne 

mytologi om tordenguden Tor og hans hammer Mjølner. Peter Carelli (1997:399-405) 

forteller at bruken av steinalderøkser var vanlig frem til middelalder. Bjørn Bandlien (2005:7-

8, 178-190) og Ole-Magne Nøttveit (2006:143-148) forbinder dolker og kniver med 
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maskulinitet. Ære, kjønnsroller, voldelighet og seksualitet som var ansett i samfunnet som 

høyverdige verdier. Det var viktig å være mandig og ikke umandig som var knyttet til å være 

kvinnelig. Anette Lislerud og Kathrine Stene (2007:123-124) forbinder antikke økser med 

«tordenstein». Steinøkser eller vanlige steiner som hadde en spesiell form fra naturens side, 

ble ansett som tordensteiner, lagt i stolpehull muligens for å verne huset mot at lynet slo ned 

igjen. Den rituelle håndteringen av håndverksutstyr tyder på at tilvirkningsprosessen var 

knyttet til religiøse og/eller magiske forestillinger, som krevde spesielle ritualer for å sikre 

arbeidet og resultatet (Carlie 2004:213). Kristensen (2010:66-67) forbinder jernet med 

magiske krefter som ga makt og avmakt til guder og mennesker. Alver og dverger var mytiske 

vesener, kriger og smeder i underverdenen som behersket magi. Jernet kan symbolisere 

magiske våpen i krig forbundet med dødsriter i en forfedrekult, og vevtyngder med en 

fruktbarhetskult. 

2.4 HALL OG KULTHUS 

Stolpehullfunn er fra forskjellige bygninger som langhus, hall og kulthus. Trond Løken 

(2001:49) forsøker også å definere begrepet hall og bruker Herschend sine fem kriterier som 

helt eller delvis må oppfylles for at en bygning eller deler av en bygning skal kunne 

karakteriseres som en hall. Den skal tilhøre store gårder, den skal bestå av et rom med et 

minimum av stolper, den utmerker seg ved sin plassering på gården, ildstedene er brukt 

verken i forbindelse med matlaging eller håndverk og gjenstandsmaterialet som er funnet i 

hallen skiller seg fra boligdelen i hovedhusene. Løken (2001:49) forteller at i de senere år har 

begrepet hall blitt stadig oftere brukt i forbindelse med særskilt store bygninger fra jernalder. 

Boligrommet blir plassert sentralt i huset, slik at ildstedet blir senterpunktet som alt dreier seg 

omkring i gårdens virksomhet, og at dette området kan markeres med offer i et stolpehull 

(Løken 2001:59-78). Vanlige boliger kan da deles i en boligdel og en økonomisk del som fjøs 

eller sted for produksjon av gjenstander. Når den får en tredje del som kan ha en kultisk og 

politisk funksjon blir det en hall. Hvis hele bygningen er brukt religiøst eller politisk, er det en 

sal. Sal er aristokratiets bolig og festhall, kanskje i betydningen langhus med ett rom. Det er 

her det holdes fester hvor lederen møter sine folk, der vennskapsbånd blir knyttet og 

troskapseder blir avgitt i forbindelse med gaveutveksling, ekteskapsforslag blir fremmet og 

bestemt, og blot blir holdt. Det foregår ikke aktiviteter knyttet til primærnæringen i salen 

(Løken 2001:50). Bengt Söderberg (2006:154-155) diskuterer kulten i herskermiljø under 

yngre JA. Bygningenes funksjoner endret seg over tid, kulten flyttet seg til en mindre bygning 

i tilknytning til hallen (Söderberg 2006:157). Materialet i stolpehullene ble deponert i 
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forbindelse med avslutningsritualer, spesialisert håndverk knyttet til kultutøvelse hengte 

sammen med herskernes behov for å legitimere sin makt gjennom å demonstrere sine evner 

for å frembringe velstand. Dette viser hvordan produksjon, ideologi og makt kan være vevd 

sammen i følge Söderberg (2006:158-161). Terje Gansum (2008:200-208) ser på 

stolpehullenes utforming, hvordan hallen utviklet seg fra hall med kultfunksjon for 

aristokratiet, til en egen hall med kultfunksjon (som i Uppåkra) til utviklingen av stavkirker, 

noe som viser kultkontinuiteten har holdt seg i byggkonstruksjonene tross innføringen av ny 

religion. Reidun Marie Aasheim (2007:57-59) forteller at glass funnet i boplasskontekst kan 

knyttes med høysetet og kulthus i forbindelse med drikkeritualer. 

 TEORETISK RAMMEVERK 3

Tro og bønner er ingenting uten handling og konkret offer i følge Britt Solli (2002:36). Joanna 

Brück (1999:335-337) mener arkeologer må være forsiktig med å gi funksjonelle tolkninger 

på funn, i for eksempel stolpehull. Hvis vi skiller dem mellom enten som søppelnedleggelser 

eller rituelle aktiviteter, da ender vi opp i et kunstig polarisert fortolkningsrammeverk, og 

overser verdier, mål og begrunnelser. For å vurdere i hvilken grad stolpehullfunn er 

intensjonelt nedlagt som en del av et ritual må man komme med kriterier for å skille dem fra 

spor etter husholdningens aktiviteter og kriterier for ritualet ved nedleggelsen. I følge Liv 

Nilsson Stutz (2006:95-97) har man i tidligere studier av ritualteori fokusert på den rituelle 

handlingen i seg selv og ikke beskrivelsen av dem eller meningen tillakt dem, som er sentrale 

elementer for vår forståelse av ritual. Hvis vi vil studere rituelle handlinger fra fortiden må vi 

utvikle metoder for å studere handlinger på samme måte som vi studerer gjenstandene, for 

linken mellom arkeologisk materiale og praksisteori mangler i følge Stutz. Vi må visualisere 

ritualet ved nedleggelsen for å skape en kobling med med teorien vi bruker. 

Mitt teoretiske rammeverk er ritualteori, som jeg vil bruke for å komme frem til noen 

kriterier for ritual. Kriteriene for ritual skal hjelpe meg å vurdere om stolpehullfunn kan være 

intensjonelt nedlagt som del av et ritual og hvilken mening ritualet hadde. Jeg har brukt Anne 

Carlie (2004, 2006, 2013) sine tolkninger av ulike former for ritualer i bygninger og vil 

diskutere hennes kriterier for å skille gjenstander i stolpehull fra intensjonelt nedlagte og 

tilfeldige funn. Jeg vil også benytte meg av teoriene til Peter Habbe (2005) som benytter seg 

av flere ritualteorier, av blant annet Catherine Bell (Bell 1992, 1997), Roy Rappaport (1999) 

og Caroline Humphreys og James Laidlaw (1994). Habbe bruker dem for å diskutere og 

analysere islandske sagaer og kommer med noen kategorier for tolkning av ritual, at det er en 

form for kommunikasjon der deltagerne har spesifikke roller og ritualet følger visse bestemte 
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regler. Habbe (2005:37) mener at Bell, Rappaport og Humphrey og Laidlaw legger hver sin 

puslespillbit for å finne en sammenhengende ritualteori. Jeg vil bruke Carlie for å komme med 

kriterier for å vurdere selve gjenstandene i stolpehullene og Habbe for å komme med kriterier 

for selve ritualet ved nedleggelsen. 

3.1 KRITERIER FOR NEDLEGGELSER I STOLPEHULL 

Carlie (2004:243) har kommet med fire kriterier for å vurdere funn som rituelle nedleggelser. 

For det første, gjennom sin karakter, som materiale, type, alder og symbolikk, utmerker den 

seg i forhold til det allmenne funnbildet i huset. For det andre må det vises spor av rituell 

behandling, som brenning, knusing eller gjennom særskilt deponeringssett. For det tredje må 

funnet ha en spesiell plassering i huset, som for eksempel stolpehull. Det siste kriteriet er at 

funnet har påtruffet i slutten av en arkeologisk kontekst som ikke var tilgjengelig etter husets 

konstruksjon, alternativt at formålstypen eller kombinasjon tyder på en bevisst deponering. 

Carlie (2004:19) mener at ett av kriteriene nok, men ved flere av dem er sannsynligheten 

større for at det er rituelt nedlagt. Jeg tror ikke at ett er nok og kan diskuteres angående 

stolpehullfunn, for de kan ha havnet der ved en tilfeldighet. Plassering og kontekst er det 

viktigste, deres plassering i stolpehullet som tilsier at de ikke har falt ned ved en tilfeldighet, 

om det er i kombinasjon med andre gjenstander, om selve stolpen har en sakral funksjon. 

Dermed kan man benytte seg av de to første for å vurdere selve gjenstandene, om det er spor 

etter rituell behandling og hva gjenstandene symboliserer. En gjenstand kan ha blitt ødelagt 

uten at det betyr at det er spor etter rituell behandling, som keramikk som har blitt knust, og 

brente gjenstander etter brann i bygningen. Når det gjelder karakter kan en gjenstand ha en 

symbolsk betydning selv om den har blitt mistet i et stolpehull, men type og alder kan den, 

som antikke økser, indikere at den har blitt nedlagt. Den kan også ha en høy verdi, som 

antikke økser og gullgubber, som gjør det lite sannsynlig at de ville ha ligget rundt i 

bygningen og falt ned i stolpehullet ved et uhell. Plassering i stolpehull er ikke nok siden de 

kan ha blitt mistet ved uhell i stolpehullet, men plasseringen av stolpehullet som gjør den 

spesiell og med funn ved andre lokaliteter i samme stolpehull kan plassering indikere 

intensjonell nedleggelse. Sammen kan kriteriene indikere at noen av stolpehullfunnene er 

intensjonelt nedlagt, men hver for seg vil alle stolpehullfunn virke som intensjonelt nedlagt. 

De to siste kriteriene kan oppfylles ved å vurdere funnkonteksten, det andre kriteriet ved å se 

på selve gjenstanden, for det første kriteriet kan gjenstanden fortelle om materiale, type og 

alder, men for symbolikk må vi vurdere tolkninger og kriterier fra ritualteori. For at 

nedleggelsen kan kalles et ritual må man også bruke kriterier for ritual for å vurdere 
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gjenstandene og nedleggelsen, hva de symboliserer. Jeg stokker om på kriteriene til Carlie og 

setter de to siste kriteriene sammen som det første med noen endringer. Videre må man 

vurdere den rituelle handlingen, og der bruker jeg kriterier fra Habbe. 

3.2 RITUALTEORI 

Habbe (2006:92-94) mener ritualer som kan identifiseres i det arkeologiske materialet ikke 

nødvendigvis er religiøse men politiske og rettslige. Man må studere den menneskelige 

handlingen i den sosiale konteksten den utspiller seg i og ved ritualisering vil man kunne 

fange de strategier individer benytter i en spesifikk kontekst for å skille de ulike handlinger 

fra hverandre (Habbe 2005:29). Ved nedleggelser i stolpehull må ritualet være situasjonell, 

den er uforståelig hvis man ikke ser den i sammenheng med et husoffer for å oppnå en 

forbindelse med guder eller forfedre. Hensikten med husofferet gjør ritualet strategisk. Siden 

det er vanskelig å se og forklare hvilken effekt nedleggelsen får, så er ritualet også utydelig. 

Ritualet ved nedleggelsen kan også vise et bilde av maktfordelingen, ved at aktøren som 

gjennomfører nedleggelsen eller personen offeret er ment for kan ha en viktig plass i 

makthierarkiet. Nedleggelsen kan skape en forbindelse mellom aktøren og gudene eller 

forfedrene, for å legitimere sin egen makt og rettigheter. Aktøren som da gjennomfører 

ritualet har en strategisk forståelse av sted, formål, og lovens kurs, han forstår formålet med 

nedleggelsen i stolpehull etter visse regler. En handling kan utføres på samme måte i 

forskjellige anledninger, men bare når et spesielt ord blir uttrykt blir det ritualisert (Habbe 

2005:30). Nedleggelsen kan være en del av en praksis der man fyller igjen stolpehullet eller 

feier ned søppel i hullet etter at bygningen er revet før man konstruerer en ny bygning rett 

ved, da kan gjenstandsmaterialene som blir igjen være akkurat det samme som ved en rituell 

nedleggelse og er ikke forskjellig fra andre handlinger. For å utskille hvilke handlinger som er 

ritual må man se på særtrekk for ritualer som formelle, tradisjonelle, regelbundet, regulære, 

regelstyrte, fylt med sakrale symboler og er fremført teatralsk (Habbe 2005:30). Ritualet er 

formelt ved at det er en høytidelig handling for å skape forbindelse med gudene. Det er 

tradisjonelt siden det kan bli utført i generasjoner for å ære forfedrene. Hvordan, når og hvor 

de er deponert og behandlet på flere lokaliteter over tid kan vise om praksisen er regelbundet, 

regulær eller regelstyrt. Gjenstanden som blir deponert kan symbolisere noe sakralt, som 

gullgubber eller antikke økser, og var en del av ritualet eller seremonien før det ble nedlagt. 

Eller den rituelle behandlingen gjør gjenstanden sakral ved å ødelegge den for den profane 

verden. Ritualet kan ha blitt fremført teatralsk ved nedleggelsen, men det er vanskelig å lese 

utfra gjenstandsmaterialet. 
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Man kan analytisk utskille meningen i ulike ritualer som blir tilskrevet av mennesket, 

ritualenes form som er en måte å skape orden, og essens fra ritualer (Habbe 2005:32). Ved å 

vurdere hva gjenstanden kan symbolisere, fruktbarhet, guder eller forfedre, vil det være mulig 

å komme frem til meningen. Formen, om det er et innvielsesoffer for å gjøre bygningen eller 

området til en del av denne verden eller et avslutningsoffer for å gi bygningen tilbake til 

gudene eller forfedrene, er for å gjenskape orden og harmoni. Hver for seg er ikke mening, 

form og essens nok for at en handling har rituell kvalitet, de må stå i en spesifikk relasjon til 

hverandre for at handlingen kan kalles rituell. Ritualer er en form for kommunikasjon, det er 

en spesiell type av budskap og informasjon aktørene uttrykker i ritualet, en transformasjon av 

form og budskap (Habbe 2005:35-36). Det gjenstanden symboliserer, meningen med ritualet, 

forteller hva ritualet ved nedleggelsen ønsker å kommunisere, en forbindelse med guder eller 

forfedre, for fruktbarhet eller beskyttelse. Den både skaper og formidler informasjon som gjør 

ritualet kommunikativt, den skaper sin egen mening som blir skapt ved at ritualet utføres. 

Som ved nedleggelsen av gullgubber kan aktøren uttrykker sin status i ritualet, og ritualets 

form som nedleggelse av et offer i stolpehull uttrykker dette budskapet. Nedleggelsen av for 

eksempel gullgubbe legitimerer makten aktøren får gjennom utførelsen av ritualet. For at 

ritualet skal være en sosial handling innebærer det at det er en base for allmenn ordning og 

som har ingenting å gjøre med individets tro eller forestilling. Hvis gjenstandsmaterialet viser 

at praksisen var utbredt og har lik form over store geografiske områder gjennom flere 

perioder, vil antyde at den rituelle praksisen er autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert. 

Det kan være ulike årsaker til at man utfører ritualet som skifter fra aktør til aktør, men det 

finnes kulturelle forestillinger knyttet til handlingen og de er avgjørende for aktøren som 

utfører handlingen, det er ikke forestillingens innhold men som form som knyter den til et 

ritual, og handlingen er ikke avhengig av eller en speiling av en kosmologi (Habbe 2005:35-

36). Om nedleggelsen er for å beskytte hjemmet, fremme fruktbarhet, hindre sykdom, de 

kulturelle forestillingene er at ved at nedleggelsen vil aktøren få det han vil oppnå med 

ritualet. Formen, nedleggelse av gjenstander i stolpehull, som gjør handlingen til et ritual, men 

da må man vurdere om nedleggelsen er intensjonell og ikke et tilfeldig funn. 

 Ritualet er ikke-intensjonelt, selv om aktøren har intensjoner med ritualet så er ikke 

selve identiteten til et ritual avhengig av intensjonen til forskjell fra hverdagslige handlinger 

(Habbe 2005:34). Ved nedleggelsen ønsker aktøren å oppnå noe, men siden reglene for 

hvordan nedleggelsen blir utført er autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert vil 

handlingen oppleves som ekstern for aktøren. Dermed er det flere aktører, de som utfører 



17 

 

nedleggelsen og de som bestemmer hvordan nedleggelsen skal foregå. Men akkurat hvordan 

reglene for nedleggelsen er utformet kan man ikke finne ut av når det ikke er noen skriftlige 

kilder som forteller om husoffer i form av nedleggelser stolpehullfunn. Men aktøren kjenner 

til reglene og forstår hvorfor nedleggelsen blir utført, og jamfører sin egen intensjon med den 

stipulerte hensikten. Ved at nedleggelsen er tradisjonell og har blitt utført gjennom 

generasjoner på ulike plasser blir ritualet formalisert og stipulert gjennom regler. Selv om 

aktøren utfører nedleggelsen for personlige intensjoner, forstyrrer ikke det det stipulerte 

ritualet men forutsetter aktørens personlige intensjon i form av et rituelt engasjement. Det 

stipulerte ritualet sammen med individets rituelle engasjement gjør at nedleggelsen får mening 

(Habbe 2005:34). Utfra materialet kan man ikke finne reglene for det stipulerte ritualet, men 

det at det har blitt nedlagt med en intensjon indikerer at det er et ritual, og da er vi tilbake til 

Carlies kriterier. 

 For å avgjøre om nedleggelsen er rituell er ved å studere konteksten til ritualet (Habbe 

2005:63). I et aktørperspektiv har aktøren gjort et rituelt engasjement og vet selv at det ikke er 

en hverdagslig handling og intensjonen til aktøren er kjent. I et institusjonelt perspektiv er 

nedleggelsen stipulert gjennom konstitusjonelle regler, hvordan nedleggelsen skal utføres er 

forhåndsbestemt og kan ha historisk utspring, hensikten er da stipulert. Som sagt kan aktøren 

ha ulike intensjoner med nedleggelsen men ritualet er ikke avhengig av intensjonene (Habbe 

2005:63-65). Som nevnt ved å studere gjenstandene og tolke symbolikken, kan man finne 

hensikten med å nedlegge en spesiell gjenstand for å oppnå noe med offeret. Dette kan henge 

sammen med aktøren for nedleggelsen sin intensjon. Ved å se hvordan gjenstanden har blitt 

nedlagt, kan man kanskje tolke seg fram til de konstitusjonelle reglene for hvordan 

gjenstanden skal nedlegges. 

Habbe (2005:67) argumenterer at for å spore ritual i en handlingskontekst må man se på 

tankefigur, diskurs, plass, tid, intensjon/stipulert hensikt og formål. Plass, tid, intensjon og 

formål er konkrete og empiriske beskrivelser av en handlings kontekst i følge Habbe. Plassen 

er stolpehull, ved å studere nedleggelser i stolpehull kan man tolke funnkonteksten om den 

var nedlagt ved innvielsen eller avslutningen til huset og komme frem til tiden for ritualet. 

Intensjonen og formålet kan som sagt være vanskelig å lese utfra funnmaterialet, og kan ikke 

kalles konkret empirisk beskrivelse men en fortolkning man kommer fram til ved å vurdere 

gjenstandene. Det gir en konkret beskrivelse av aktørens handling. Stipulert hensikt forteller 

om ritualet finner sted i en konkret handlingskontekst som i en bygning som et tempel eller 

privat hjem, mens tankefigur er en abstrakt handlingskontekst som forteller om det skjer i rom 
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som familier, tempelprester eller høvdingens hoff. For å komme frem til dette må man studere 

selve bygningen, hva bygningen ble brukt til og av hvem. Den konkrete handlingskonteksten 

kan man komme frem til utfra utgravningsmaterialet og ved å vurdere selve bygningen som 

materialet er funnet i og tolke hvilken funksjon den kan ha hatt, om bygningen var en 

bolighus, tempel, hall for høvdinger eller krigere. Da kommer man frem til den abstrakte 

handlingskonteksten når man kan komme frem til hva bygningen var og dermed tolke hvem 

som har benyttet seg av bygningen, en familie, høvding eller krigere. Disse kategoriene 

plasserer aktørens handling på et abstrakt samfunnsnivå. Intensjon og stipulert hensikt viser til 

handlinger som utføres på visse plasser med bestemte formål under visse mer eller mindre 

bestemte tidspunkter og til hvilke aktøren agerer innom med en spesifikk diskurs og utfra mer 

eller mindre tydelige tankefigurer (Habbe 2005:67-76). Nedleggelser ved stolpehull er da 

ritualer i forbindelse med innvielse eller avslutningen av bygningen, der aktøren foretar et 

offer for ulike formål som er bestemt utfra stipulerte regler innad en handlingskontekst som 

en familie i en bolig eller høvding ved en hall. 

 METODE 4

Mitt materiale er stolpehullfunn på Østlandet fra JA. Jeg tar for meg fem prosjekter der det er 

gjort stolpehullfunn. Dette vil jeg analysere og diskutere i kapittel 6. Ved å vurdere tekstene 

for stolpehullfunn fra forskningsstatus, diskuterer jeg forskjeller og ulikheter mellom 

tolkningene og temaene, om ritualteori passer for tolkningen av materialet som ligger til 

grunn. Deretter vil jeg vurdere om tolkningene kan brukes for å tolke det nye materialet fra 

Østlandet. Ved å bruke forskningsstatus for å diskutere tolkningene for ulike gjenstandstyper 

fra stolpehullfunn får jeg et godt grunnlag for vurderingen av stolpehullene som intensjonelt 

nedlagt som del av et ritual eller spor etter dagligdagse husholdningsaktiviteter. Analysen skal 

være innenfor funnkontekstene som stolpehullfunn gjennom JA og kriteriene går ut på 

hvordan jeg analyserer materialet. Jeg trekker ut kriterier fra teoretisk rammeverk og bruke 

kriteriene på tolkningene for å diskutere ritualer rundt stolpehullfunn. 

Innsamlingen av materialet er for å vise mengden stolpehullfunn over tid, ulike 

gjenstandstyper og gjenstandsmengder av hver enkelt type under JA på Østlandet, samt 

mengden av ulike gjenstandstyper innenfor hver enkelt periode under JA. Jeg tar for meg et 

utvalg av lokaliteter fra Østlandet der det er blitt funnet stolpehullfunn som dateres til JA. 

Ikke alle stolpehullfunnene fra materialet er intensjonelt nedlagt, noe som jeg vil diskutere 

kort i den overordnede presentasjonen og ytterligere i hoveddelen av avhandlingen. For å 

skille mellom intensjonelt nedlagte funn og ikke-intensjonelt nedlagte funn skal jeg blant 



19 

 

annet bruke kriteriene Carlie (2004:243) utviklet for stolpehullfunn som jeg har beskrevet i 

teoretisk rammeverk for å vurdere funn som rituelle nedleggelser. Det første kriteriet blir at 

gjenstandene i stolpehull har en spesiell plassering i huset. Så ser man på gjenstandens 

karakter og spor av rituell behandling. Jeg tror ikke at et er nok og kan diskuteres angående 

stolpehullfunn, for de kan ha havnet der ved en tilfeldighet og blitt ødelagt uten at det var en 

form for rituell behandling. Kriteriet med plassering og kontekst er det viktigste, dermed kan 

man benytte seg av de to andre for å vurdere selve gjenstanden. Da må jeg vurdere 

gjenstandene i materialet hvordan de er plassert i forhold til stolpehullet, i kombinasjon med 

andre gjenstander og om de er behandlet rituelt. For det kriteriet kan jeg bruke andres 

tolkninger for å finne symbolikken til gjenstandene samt kriteriene for ritual, det andre 

kriteriet om rituell behandling må jeg vurdere gjenstandenes tilstand. Sammen indikerer de at 

enkelte stolpehullfunn er intensjonelt nedlagt, men hver for seg vil alle stolpehullfunn virke 

som intensjonelt nedlagt. Så må jeg vurdere selve ritualet knyttet til nedleggelsen for å 

komme frem til hvilken grad nedleggelsen kan kalles et ritual med kriterier fra ritualteori. 

Mine kriterier for ritual som jeg har trukket ut fra teoretiske rammeverk (Habbe 

2005:29-76) er som følger: Ritualet er situasjonelt, den er uforståelig hvis man ikke ser den i 

sammenheng med et husoffer for å oppnå en forbindelse med guder eller forfedre. Hensikten 

med husofferet gjør ritualet strategisk. Siden det er vanskelig å se og forklare hvilken effekt 

nedleggelsen får, så er ritualet også utydelig. Ritualet ved nedleggelsen kan også vise et bilde 

av maktfordelingen, ved at aktøren som gjennomfører nedleggelsen eller personen offeret er 

ment for kan ha en viktig plass i makthierarkiet. Aktøren som gjennomfører ritualet har en 

strategisk forståelse av sted, formål, og lovens kurs, han forstår formålet med nedleggelsen på 

et visst sted etter visse regler. Særtrekk for ritualet er at de er formelle ved at det er en 

høytidelig handling for å skape forbindelse med gudene, tradisjonelt siden det kan bli utført i 

generasjoner for å ære forfedrene. Regelbundet, regulær eller regelstyrt etter hvordan de er 

deponert og behandlet på flere lokaliteter over tid. Gjenstanden kan symbolisere noe sakralt 

og var en del av ritualet eller seremonien før det ble nedlagt, og blitt fremført teatralsk ved 

nedleggelsen, men det er vanskelig å lese utfra gjenstandsmaterialet. Ved å vurdere hva 

gjenstanden kan symbolisere vil det være mulig å komme frem til meningen. Formen er ulike 

former for ritualer i bygninger som gjennomgått i begrepsavklaring. Ritualer er en form for 

kommunikasjon, det gjenstanden symboliserer, meningen med ritualet, forteller hva ritualet 

ved nedleggelsen ønsker å kommunisere. Hvis gjenstandsmaterialet viser at praksisen var 

utbredt og har lik form over store geografiske områder over flere perioder, vil antyde at den 
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rituelle praksisen er autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert. Ritualet har blitt utført i en 

handlingskontekst, aktøren gjort et rituelt engasjement og vet selv at det ikke er en 

hverdagslig handling og hans intensjon er kjent, nedleggelsen er stipulert gjennom 

konstitusjonelle regler, hvordan nedleggelsen skal utføres er forhåndsbestemt og hensikten er 

da stipulert. For å spore ritual i en handlingskontekst må man se på den abstrakte 

handlingskonteksten, som familie eller høvdingens hoff og den konkrete handlingskonteksten 

som er den spesifikke bygningen som kulthus, hall eller bolig som har stipulerte regler. Man 

må også se på plassen som er stolpehull og ved å studere nedleggelser i stolpehull kan man 

tolke funnkonteksten om den var nedlagt ved innvielsen eller avslutningen til huset og komme 

frem til tiden for ritualet. 

Kriteriene for stolpehullfunn som intensjonelt nedlagt som del av et ritual blir da: 

 Det første kriteriet blir at gjenstandene i stolpehull har en spesiell plassering i huset som 

kan knyttes til lignende funnkontekster på andre lokaliteter, som har påtruffet i slutten 

av en arkeologisk kontekst som ikke var tilgjengelig etter husets konstruksjon, 

alternativt at formålstypen eller kombinasjon med andre gjenstander tyder på en bevisst 

deponering. 

 Gjenstandene gjennom sin karakter, som materiale, type, alder og symbolikk, utmerker 

den seg i forhold til det allmenne funnbildet i huset. 

 Det vises spor av rituell behandling, som brenning, knusing eller gjennom særskilt 

deponeringssett. 

 Ritualet er situasjonell, strategisk, men effekten er utydelig.  

 Nedleggelsen viser et bilde av maktfordelingen og aktøren har en strategisk forståelse av 

sted, formål, og lovens kurs. 

 Særtrekk for ritualet er at de er formelle, regelbundet, regulær eller regelstyrt, 

gjenstanden kan symbolisere noe sakralt og ritualet kan ha blitt fremført teatralsk. 

 Hva gjenstanden symboliserer kan vise meningen.  

 Ritualer er en form for kommunikasjon og den rituelle praksisen er autoritativt stipulert 

og idemessig sanksjonert, og nedleggelsen er stipulert gjennom konstitusjonelle regler. 

 Ritualet foregår i en konkret og abstrakt handlingskontekst til en viss tid på en viss 

plass. 

Med kriteriene for intensjonelt nedlagte funn vil kriteriene for ritual gjøre det mulig å vurdere 

i hvilken grad nedleggelsen i stolpehull er intensjonelt nedlagt som en del av et husoffer. Hver 
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for seg er ikke kriteriene nok, men ikke alle må oppfylles siden det kan være vanskelig å tolke 

ut fra gjenstanden og funnkonteksten. 

 STOLPEHULLFUNN FRA ØSTLANDET UNDER JA 5

Jeg skal nå fremlegge et utvalg av stolpehullfunn som er fra Østlandet fra JA. Dette er en 

overordnet presentasjon av lokalitetene og materialgruppene, en mer inngående presentasjon 

av materialet inngår i kapittel 6 der jeg diskuterer dem ytterligere. Materialet er gjenstander 

som gullgubber, bein, og knuste ting som er funnet i stolpehull fra jernalderen i perioden ca. 

500 f.Kr.–1030 e.Kr.: 

 Gullgubber fra Hov, Oppland. 

 Stolpehullfunn fra Akershus. 

 Stolpehullfunn fra Hedmark. 

 Stolpehullfunn fra Østfold. 

 Stolpehullfunn fra Vestfold.  

Utvalget er stolpehullfunn fra JA gjort på Østlandet under fem prosjekter. Jeg har valgt disse 

fem prosjektene fordi det ble funnet en mengde stolpehull med flere gjenstandstyper som hver 

for seg kan symbolisere ulike former for ritualer, som gullgubber fra Oppland, steinøkser fra 

Hedmark og beverbein fra Akershus. Utvalget er gjort på grunnlag av funnkonteksten 

stolpehullfunn og de ulike gjenstandstypene, og spredningen over Østlandet for å finne 

forbindelser med praksisen. Tolkningene av gjenstandstypene og ritualene knyttet til dem vil 

jeg gjennomgå senere i kapittel 6. Funnkonteksten er viktig for å forklare husoffer som er 

gjort i stolpehull ved å undersøke gjenstander som er intensjonelt nedlagt eller spor etter 

dagligdagse husholdningsaktiviteter. 

 

Figur 3: Rekonstruksjon av langhuset på Borg (Tangen 2010:Fig 7).  

De fleste stolpehullfunnene stammer fra langhus (Fig 3). Disse kan være delt inn i flere deler, 

en bosteddel som er den delen av bygningen de sover, lager mat og oppholder seg når de ikke 
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arbeider. Økonomidelen er den delen av huset som kan bli brukt som fjøs eller 

produksjonslokale av varer (Løken 1998:116-118). En tredje del av huset i midten kan ha hatt 

en hallfunksjon (Fig 4), noe jeg vil komme tilbake til i delen om Hallen og kulthus. 

 

Figur 4: Langhus fordelt med fjørsdel og boligdel (Løken 2001;Fig 6a-c). 
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5.1 LOKALITETENE 

 

Figur 5: Kart over lokalitetene fra Østlandet. 

I en hustuft på ca. 15 x 5,5 m som ble avdekket på Hov, Oppland ble det i et mulig stolpehull 

funnet en gullgubbe (Haraldsen 1995:136; Tangen 2010:33). Hustuften ble datert til YJA, 
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600-tallet (Haraldsen 1994; 1995:136; Tangen 2010:34). 11 nye gullgubber ble funnet, de ble 

funnet blant skjørbrent stein midt i huset, kanskje i nærheten av et ildsted. Det ble også funnet 

deler av et glass. I senere utgravning ble det funnet ytterligere 19 gullgubber (Tangen 

2010:34). Til sammen er det 31 gullgubber funnet på Hov. I Blaker, Sørum Kommune, ble en 

lokalitet (id88218) undersøkt som ligger i et rikt kulturlandskap, nord for 

undersøkelsesområdet ligger et gravfelt med sju bevarte gravhauger (id70460), vest for 

område ble det tidligere undersøkt 10 utpløyde gravhauger og rundt 200 kokegroper 

(id156162), sørøst for området ligger et stort gravfelt med 30 hauger (id2964), og sør for 

området ligger det to monumentale gravhauger (id32368 og id2960) (Berg-Hansen 2015:122). 

Det ble utført utgravninger på Børke som har en høy kunnskapsverdi (Lislerud 2003:4; 

Lislerud og Stene 2007:119). Flere lokaliteter ble undersøkt i Østfold for å dokumentere spor 

etter menneskelig aktivitet fra førhistorisk tid (Bårdseth 2007a:1). Det er to prosjekter fra 

Vestfold, et prosjekt undersøkte 29 lokaliteter (Gjerpe 2008:1), det andre prosjektet 

undersøkte 39 lokaliteter i sin helhet og to ble delvis undersøkt (Gjerpe og Mjærum 

2012a:11). I denne avhandlingen skal jeg undersøke 25 av lokalitetene (Fig 5), de er fra JA og 

har alle stolpehullfunn. 

5.2 GJENSTANDSMATERIALE 

Fra alle lokalitetene ble det i alt 432 gjenstander fra JA (se tabell i vedlegg) som alle er 

stolpehullfunn. Men ikke alle er intensjonelt nedlagt, de kan ha blitt mistet i stolpehullet som 

følge av dagligdagse husholdningsaktiviteter. Ofte blir de brukt for å funksjonsbestemme 

bygningen i rapportene og katalogene, og ikke vurdert som del av et ritual. I noen tilfeller der 

de blir tolket som del av et ritual som husoffer, blir ikke ritualet diskutert ytterligere. I fire 

tilfeller strekker dateringen seg over to eller flere perioder, og i ett tilfelle var gjenstanden kun 

datert til JA. 
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Figur 6: Antall stolpehullfunn fra Østlandet fordelt i perioder gjennom JA. 

Som vi ser av grafen for mengden stolpehullfunn (Fig 6) er det mest stolpehullfunn fra RJA, 

men dateringen strekker seg til FVT og MVT. Det er tre tilfeller som er datert til MVT. Men 

hvis vi ser på de tilfellene der dateringen strekker seg frem til MVT, og det samme med 

perioden FVT, vil grafen jevne seg ut. Det er en gjenstand som kun er datert til JA, og ikke 

spesifisert ytterligere hvilken periode av JA. Siden ikke alle gjenstandene er intensjonelt 

nedlagt, så kan grafen jevne seg mer ut. Derfor må jeg undersøke gjenstandstypene for å 

vurdere om de er intensjonelt nedlagt. 

 

Figur 7: Ulike gjenstandstyper fra Østlandet under JA. 

Det er 28 gjenstandstyper (Fig 7). De gjenstandene som det er mest av er brente bein og 

keramikk. Det er 17 tilfeller av korn, 12 flintavslag og 10 vevtyngder. Av resten er det kun 1 

til 2 funn av en gjenstandstype. 38,83 % av materialet er brente bein, og 44,88 % er keramikk, 

til sammen over 83 % av materialet. Bein, keramikk, frø og korn er gjenstandstyper som lett 

kan ha falt ned i stolpehullene. Keramikk og bein er de gjenstandstypene som det er aller mest 
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av og som lett kan havne i stolpehull, det er den mest vanlige funntypen i stolpehull. Derfor 

må man undersøke alle de tilfellene nøyere og bruke kriteriene for å vurdere om de er 

intensjonelt nedlagt. Kriteriet gjennom sin karakter som symbolikk, vil jeg diskutere 

ytterligere i kapitlet Dyrebein. Det tredje kriteriet er om det viser spor av rituell handling som 

brenning eller knusing, men alene indikerer ikke kriteriet intensjonell nedleggelse. Det er 167 

tilfeller av brente bein og 193 tilfeller av keramikk som er alle skår. Frø og korn viser tegn på 

rituell handling ved at de er brent, selv om dette er omdiskutert. Jeg vil diskutere det i kapitlet 

Stolpehull med frø og korn. Siden det kun er to tilfeller av frø og et tilfelle av nøtt velger jeg å 

inkludere dem som korn i materialet. Rituell handling kan også vises gjennom særskilt 

deponeringssett, ved keramikk er det om de er plassert hele i stolpehullene, og kan ha innhold 

som frø eller korn. Ved bein er det om det er en spesiell del av dyret som er deponert. 

Katalogtekstene til disse gjenstandene spesifiserer ikke dette, fordi de er av en tilstand som 

ikke kan tolkes. Det viktigste kriteriet er at funnene har en spesiell plassering i huset. Det kan 

være stolpehull for takbærende stolpe i en viss himmelretning. Hvis det er en spesiell 

ansamling i dette ene stolpehullet som skiller seg fra de andre, og det er fra stolpehull som 

ligger NV, og dette forekommer i flere langhus, antyder det en praksis. Men det forutsetter at 

man kan identifisere stolpehullet og bygningen, noe som ikke alltid lar seg gjøre under 

utgravningen. 

 

Figur 8: Gjenstandstyper fra Østlandet fordelt i periode. 

Hvis vi ser på gjenstandene datert til FRJA, er det ikke overraskende brente bein og keramikk 

som det er mest funn av (Fig 8). Av de funnene som er kun datert til FRJA, er det for øvrig 

nesten like mange funn av korn og flintavslag som det er av brente bein. Av dateringen 

FRJA/RJA er det mer funn av brente bein enn av keramikk. Også i FRJA/RJA er det funnet 

øks og glass, som jeg vil komme tilbake til senere. Av gjenstander datert til RJA er 99 funn 



27 

 

datert RJA, mens de andre strekker seg over flere perioder. Igjen er brente bein og keramikk 

det som er mest funn av. I RJA/MVT er det flere funn av vevtyngder. Det er i RJA også 

funnet to mynter som jeg også vil gå nærmere inn på senere. RJA/FVT har flest tilfeller av 

keramikk, mens det er mest brente bein datert til RJA/MVT. Fra FVT er alle gjenstander 

datert over flere perioder. RJA/FVT har flest tilfeller av brente bein og keramikk. Ser man 

bort fra denne perioden, er gjenstandstypene i de to andre periodene alle under 10 funn. Blant 

annet er det ikke keramikk funnet datert til FVT/MVT og bare et funn av keramikk fra 

FVT/MVT/VIK. Det er flere funn av vevtyngder datert FVT/MVT. Det er kun tre funn som 

kun er datert til MVT, mens resten er datert over flere perioder. Av de tre funnene er det to 

gullgubber og en gullfolie. I VIK er det 24 funn fra perioden VIK og 8 funn som nevnt 

tidligere er datert FVT/MVT/VIK. Fra VIK er mesteparten av funnene brente bein. Det er tre 

funn av keramikk. I VIK er det gjort funn av en kniv, en nøtt og en spillebrikke. Det er 

forskjeller mellom de ulike periodene når det er gjelder gjenstandstype og gjenstandsmengde. 

 

Figur 9: Gjenstandstyper fra Østlandet fordelt i perioder gjennom JA unntatt bein og keramikk. 

Når jeg fjerner bein og keramikk fra grafen og ser på gjenstandsmengden gjennom de ulike 

periodene kommer det et annet bilde opp enn tidligere (Fig 9). FRJA og RJA har flest antall, 

antallet går ned fra FRJA til MVT, så ned fra RJA til VIK. Det er vanskelig å lese grunnet 

dateringen som går over perioder, men sammenlignet med Carlie (2004: Fig 3.4, 3.5) sitt 

materiale med nedleggelser i hus fra Sveige og Danmark, er mengden der også er 

nedadgående. Dette antyder at praksisen var nedadgående både med nedleggelser i hus og 

med nedleggelser i stolpehull gjennom JA, men at praksisen gikk opp igjen i RJA. Dette 

kommer jeg til å diskutere videre senere. 
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Figur 10: Lokaliteter med ulike gjenstandstyper unntatt bein og keramikk fra Østlandet under JA. 

Fordeler vi gjenstandsmengden etter lokalitetene, og ser bort fra keramikk og bein (Fig 10), 

blir det igjen 18 lokaliteter. Fordelingen viser at Børke Nordre, Hol og Ringdal Vestre har 

størst gjenstandsmengde, mens Børke Nordre har flest ulike gjenstandstyper. De andre 

lokalitetene har ikke så mange gjenstandstyper. Med bare et eller to funn, kan man 

argumentere for at gjenstandene har havnet i stolpehullene ved en tilfeldighet og er ikke 

intensjonelt nedlagt. Men hvis gjenstandene har spor etter rituell behandling, er plassert i et 

spesielt stolpehull som har en symbolsk betydning, og gjenstandstypen utmerker seg i forhold 

til det allmenne funnbildet i huset gjennom sin karakter som tilsier at den ikke kunne ha blitt 

mistet i stolpehullet men intensjonelt nedlagt. Hvis bein og keramikk blir tatt med igjen, vil 

Missingen, Rødbøl og Ringdal Vestre ha flest stolpehullfunn. 
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 STOLPEHULLFUNN 6

Jeg skal nå gjennomgå tolkninger rundt stolpehullfunn. Jeg deler det inn i fem temaer: 

 6.1 om gullgubber. 

 6.2 om stolpehullfunn med andre gjenstander. 

 6.3 om dyrebein. 

 6.4 om hallen og kulthus. 

 6.5 om stolpehullfunn som husoffer. 

Jeg har valgt å dele tolkningene om stolpehullfunn i disse fem temaene etter gjenstandstype 

og tolkninger, som hver for seg kan symbolisere ulike former for ritualer eller havnet i 

stolpehullet ved uhell eller andre handlinger til ulike tider og steder. I temaene vil jeg 

undersøke tolkningene rundt selve funnkonteksten, noen temaer diskuterer stolpehullfunn som 

husoffer og det andre undersøker forbindelsen mellom stolpehullfunn og selve bygningen. Jeg 

skal diskutere hvordan gjenstandene kan ha havnet i stolpehullet som et resultat av 

husholdningens dagligdagse aktiviteter for å vurdere om de heller kunne ha blitt intensjonelt 

nedlagt som del av et ritual. 

6.1 GULLGUBBER 

Gullgubber er det mest omdiskuterte av stolpehullfunn, og derfor skal jeg i dette kapitlet 

diskutere om det har vært ritual å nedlegge dem i stolpehull. Hansson (2012:36) skrev om 

gullgubber basert på litterære studier og kommer med en oversikt over gullgubber funnet i 

Skandinavia. 

 

Figur 11: Fordelingen av dokumenterte funn av gullgubber (Hansson 2012:Fig11). 
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Ved de gullgubbene man sikkert kan påvise funnkonteksten var det 262 gullgubber fra hele 

Skandinavia, og av dem var hele 56 % stolpehullfunn, så følger vegg med 26 % og gulv med 

41 % (Fig 11) (Hansson 2012:36). Så det er mer vanlig med nedleggelse i stolpehull og som 

nedleggelse i en huskontekst enn ved graver. 

 

Figur 12: Området ved Hov og Vingrom kirke. Boplassområde og hustuft markert. A: Fundament for en tømret 

bygning. B: Oppdelingen i flere rom (Haraldsen 1995:Fig 1, 2). 

På Hov ble det funnet gullgubber i et mulig stolpehull (Fig 12). Hustuften ble anslått til å 

være ca. 15 x 5,5 m og er forskjellig fra langhuset (Haraldsen 1995:136; Tangen 2010:33). 

Det ble avdekket en steinfylt grop som kan være et enormt stolpehull, og de store steinene så 

ut til å ligge i plan. Direkte oppe på en av steinene ble en gullgubbe (C38680) funnet som var 

diagonalt brettet, med et hode synlig i øvre kant (Fig 13). En datering på det samlede 

funnmaterialet plasserer tufta i YJA første århundre, på 600-tallet (Haraldsen 1994; 1995:136; 

Tangen 2010:34). I middelalder ble det bygget en kirke på Røyne i nærheten av Hov, som ble 

bygget av lokale stormenn. Et 10 cm tykt leirgulv ble avdekket, i SV ende av huset lå den 

groplignende strukturen med mye stor stein som gullgubben lå oppå (Haraldsen 1995:142). 

Videre utgravning med påfølgende ettergravninger ble 19 nye gullgubber funnet, av disse var 

kun én helt intakt, mens de resterende enten var brettet, krøllet eller fragmenterte. Samtlige 

var preget med parfigur. Gullgubbene ble funnet blant skjørbrent stein midt i huset, kanskje i 

nærheten av et ildsted. Prøver av neverveggene gav en datering til ca. år 1000, så bruksfasen 

kan altså dateres til mellom år 600 og 1000 e.Kr. Bygningen på Hov var strategisk plassert i et 

område der reiseruta i Gudbrandsdalen ble avløst av den raskere sjøveien på Mjøsa. 
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Utgravningene av stolpehullene viste at stolpene antakeligvis har vært skiftet ut hele fire 

ganger. Stolpene var dessuten svært kraftige, med en diameter på rundt 40 cm. Det fremgår 

ikke hvorvidt den store gropen med gullgubbene ble tolket til stolpehull. Under siste 

utgravning kom antallet gullgubber fra Hov opp i 30 (Tangen 2010:34-35). Grunnen til at det 

er kun de første to gullgubbene (Fig 13) med i materialpresentasjonen er at de resterende ikke 

er per dags dato publisert. 

 

Figur 13: Gullgubbene og fragmenter fra Hov. Bilder etter www.unimus.no, Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, 

Ellen C. Holte. 
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Figur 14: Funnplasser av gullgubber i Skandinavia per 2003 (Hansson 2012:Fig 5). 
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6.1.1 GULLGUBBER OG KULTHUS 

Gullgubber var de første arkeologiske funnene som ble beskrevet og diskutert i detalj, til tross 

for at de er en dårlig definert gruppe. Siden 80-tallet har antall gullgubber funnet økt fra en 

håndfull til tusenvis (Fig 14). I et hus på Uppåkra i Sverige ble det funnet gullgubber og 

støpeformer til gullgubber i stolpehullene, datert til FVT/MVT (Watt 2004:167-171). 

Gullgubber festet på stolpene kan da representere det mytologiske treet Glasir (Tangen 

2010:61). Stolpen kan ha vært en blotsstolpe, i de første kristne lovene i Norge er det klart 

uttrykk for at stolper var forbundet med bestemte skikker, der det står at ingen skulle ha stav 

(blotstolpe) eller alter, trolldomsredskap eller noe man kunne blote til eller noe annet som 

hørte til hedensk skikk (Tangen 2010:54-62). 

 

Figur 15: Plan over bygningen på Uppåkra. (Tangen 2010:Fig 40). 

Gullgubbene dukket opp i FVT, en tid da det var tydelige konkurranseforhold mellom ulike 

herskere om den politiske makten, og i det arkeologiske materialet kan man se forandring i 

organiseringen til den offentlige kulten. Offerkulten og blotet ble flyttet fra de tradisjonelle 

hellige plassene ved vann til stormannen eller høvdingens gård. Huset i Uppåkra (Fig 15) er 

tolket som et mindre langhus med sakrale funksjoner (Carlie 2004:175-176). Kan gullgubbene 

på Hov havnet i stolpehullet på samme måte? De var festet til stolpen og da den ble utskiftet 

skrapte de dem ned i stolpehullet. De var utskiftet fire ganger, og stolpen var ganske kraft ig. 

Stolpene i Uppåkra var også kraftige. 
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Figur 16: Kulthuset på Borg i Sverige (Nielsen 1997:Fig 5) 

Kan Hov ha hatt et kulthus som var lignende kulthuset i Uppåkra? Hustuftens størrelse på ca. 

15 x 5,5 m er nesten lik det antatte kulthuset på Uppåkra med 13 x 6,5 m (Larsson 2006:144), 

så kan bygningen på Hov være en form for kulthus. Utgravningen viser at bygningen hadde 

en boligdel (Fig 12), men det er en mulighet for at bygningen ligger på et eldre boplasslag 

(Haraldsen 1995:142), så kanskje den ikke hadde noen boligdel for de sporene tilhører det 

eldre boplasslaget. Formen fra plantegningen (Fig 12) minner veldig om formen til det antatte 

kulthuset på Borg i Sverige (Fig 16). 

 Hvis gullgubbene viser ulike guder (Watt 2004:216-217), kan det ha vært for å tilkalle 

ulike guder for ulike formål, som Frøy og Gerd ved fruktbarhet og Tor for beskyttelse og mot. 

Så gullgubber kan forbindes med fertilitetsoffer eller med gudene. De er sakrale symboler, 

som skaper og formidler informasjon ved fremstillingen av gudene. Nedleggelsene tyder på at 

ritualet var autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert, det var bestemt at gullgubbene 

skulle nedlegges for et kjent formål og mening. Utfra kriteriene for ritualer kan man koble 

nedleggelsene av gullgubber som noe rituelt. Ritualet kan innebære at aktøren uttrykker sin 

status ved å gi gullgubben, samt skape en forbindelse med gudene, så ritualet kan også ha blitt 

fremført teatralsk ved nedleggelsen. Hvis de var festet på stolpen var de opprinnelig ikke 

nedlagt i stolpen som et offer, de ble skrapt ned ved utskiftingen. Siden gullgubbene hadde 

høy verdi kan det ha vært en seremoni i forbindelse med utskiftingen og nedleggelsen av 

gullgubbene ned i stolpehullet. Aktørene som ofret gullgubbene hadde ulike intensjoner, og 

ofret gullgubbene til forskjellige tider, men ved nedleggelsen i stolpehullet kan de ha samlet 

seg for seremonien. 



35 

 

6.1.2 GULLGUBBER KNYTTET TIL TRANSFORMASJON 

Back Danielsson (2007:194-201) mener gullgubber er agenter i hendelser/fortellinger i 

forbindelse med haller, et medium for historiefortelling. De er forbundet med 

overgangsritualer, som utførelsen av siðr eller sjamanisme, der dyrefigurer kan tolkes som en 

vellykket transformasjon eller åndelige hjelpere (Back Danielsson 2007:194-201). Parfigurene 

på Hov viser da ikke guder eller forfedre, men transformasjon ved hamskifte. De forteller om 

hamskifte, eller er brukt for å oppnå hamskifte. Men det var ikke alle som bedrev med 

hamskifte, det var noe som er knyttet til sjamaner, og mengden stolpehullfunn vil da tyde på 

at det var mange som bedrev hamskifte. Men de kan symbolisere transformasjon ved andre 

anledninger som giftermål. Da passer gullgubbene på Hov som viser et par bedre med 

tolkningen. Tolkningene innfrir mange av kriteriene for ritual, de er kommuniserende der de 

skaper og formidler informasjon om hendelser og transformasjon. De kan symbolisere status, 

ha sosialt transformerende kvaliteter, det var en bevist intensjon ved nedleggelsen og ritualet 

kan ha vært fremført teatralsk. Som sakrale gjenstander trengte de ikke å bli utsatt for rituell 

behandling, men noen gullgubber er funnet brettet, som det ene eksemplet fra Hov og kan ha 

vært gjort i forbindelse med ritualet. Hvis de symboliserte giftermål, er det nok et tegn på at 

bygningen fungerte som kulthus. Siden flere giftet seg enn det var sjamaner som bedrev 

hamskifte, forklarer det bedre mengden i stolpehullet. Ved giftermålet ofret ekteparet en 

gullgubbe som skulle sikre dem fruktbarhet, som symboliserte giftermålet mellom Frøy og 

Gerd, og dermed forbandt dem med gudene. Ved nedskrapningen møtte flere opp, for deres 

offer ble ført videre. Ofret besto av to deler. Og siden det kunne være lenge mellom 

utskiftningen, kan det ha vært etterkommerne som deltok i den andre fasen. Og da kan 

nedleggelsen ved utskiftningen være et offer for deres forfedre som gav gullgubben ved deres 

giftermål. 

6.1.3 FORFEDREKULT OG HØYSETE 

Ved flere deponeringer til forskjellige tider i forbindelse med utskiftninger av stolpen kan vise 

en kontinuerlig kultisk aktivitet. Stolpen på Hov lå i sørvestre ende av huset. I Uppåkra der 

gullgubbene ble funnet i stolpehull i det nordøstlige hjørne, ble tolket som et særskilt kult- og 

æreshjørne, og har en sammenheng med hallens høysete (Finbog 2010:41-43). Stolpen på 

Hov er i andre enden av huset, men kan ha en lignende funksjon. Men hvis gullgubbene ble 

deponert før det var et høysete er det ingen forbindelse. Dateringene viser at bygningen var 

fra på 600-tallet, da det skjedde et skifte i offerritualene som gikk fra våtmarker til 

stormannsgårder. Dateringene strakk seg til ca. år 1000, så gullgubbene på toppen ble lagt der 
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rundt den tiden. Dessverre er ikke de senere utgravningene publisert ennå, men hvis de som er 

funnet i stolpehullet er fra tidligere deponeringer fra før skiftet og før behovet til høvdinger å 

legitimere sin makt, kan de knyttes til kultkontinuitet. De som er deponert senere rundt 

offerskiftet kan knyttes til et høysete. De tidligere deponeringene kan ha skapt en presedens 

for senere deponeringer, og førte til plasseringen av høysetet i sørvestlige hjørne indirekte på 

grunn av kultkontinuiteten, slik som på Borg i Sverige (Finbog 2010:41-43). Så gikk 

gullgubber fra å være forbundet med forfedrekult til å symbolisere høysete, fra religion til 

politisk makt, praksisen med nedleggelser av gullgubber fortsatte gjennom tidene men fikk en 

annen symbolikk. Når de senere utgravningene blir publisert kan det bli belyst nærmer om de 

senere funnene er fra flere deponeringer. Stolpen fra Hov kan da opprinnelig vært en 

blotstolpe men ble en stolpe for høysete. Kultkontinuiteten fortsatte på Hov i middelalder da 

en kirke ble bygget rett i nærheten. Gullgubbenes plassering i stolpehullet og oppe på steinene 

over kan anses som noe mer betydningsfullt enn som et tilfeldig funn. 

6.1.4 GULLGUBBER FORBUNDET MED HERSKERRELIGION 

Gullgubber kan symbolisere gudene, men er nedlagt for å legitimere herskerens sakrale 

avstamning (Eriksen 2010:23). Å knytte gullgubber med en herskerreligion passer med 

tolkningen at Hov var et brohode for et maktapparat, med mulig forbindelse til Odins hov 

(Haraldsen 1995:146). Ved denne tolkningen innfrir gullgubber kriteriet som symbol for 

status. Den er kommunikativt siden den avspeiler gudene og formidler avstamningen og 

legitimerer herskerens makt. Det er en stipulert hensikt og intensjon med nedleggelsen. 

Handlingskonteksten foregår i en hall med høvdingens hoff. Denne tolkningen passer med 

Habbes (2006:92-94) teori om at det arkeologiske materialet ikke nødvendigvis er religiøst 

men politisk og rettslig, det reproduserer et bilde av maktfordelingen. Men det er usikkert om 

det var en høvdingehall som gullgubbene fra Hov er funnet i. Men det utelukker ikke at 

gullgubbene var et uttrykk for herskerreligion. Herskeren kan ha ofret gullgubbene i et 

kulthus for å vise sin status som hersker, og det kan ha vært status å ha en egen kultbygning 

på gården. Men den store mengden under og to gullgubber på toppen er det to nedleggelser. 

Kan gullgubben akkurat som ved kultdyrkningen eller giftermål bli satt på stolpen av 

herskeren for så å bli skrapt ned i stolpehullet ved utskiftningen? Eller ble de under lagt i en 

enkelt nedleggelse før stolpen ble satt i hullet som et innvielsesoffer for å gjøre bygningen til 

en høvdingehall? Hva med de to gullgubbene på toppen av stolpehullet? Hvis nedleggelsen av 

gullgubber i stolpehull er for å legitimere herskerens makt, så passer det med et 

innvielsesritual i bygningen. Men ved avslutningsritual, hvorfor har herskeren et behov for å 
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legitimere sin makt når bygningen mister sin funksjon? Hvis gullgubbene i stolpehullet var 

brukt i giftermål, kan seremonien i bygningen til høvdingen legitimere hans makt fordi han 

fungerer som den høyeste personen i kulten. Men vil gjenstandene da uttrykke hans makt 

fordi handlingskonteksten endret seg? De symboliserer fremdeles det de symboliserte før og 

brukt i samme seremoni. 

6.1.5 GULLGUBBER SETT I LYS AV RITUALTEORI 

Det kan være en mulighet for at gullgubbene fra Hov ble funnet når bygningen var revet, hvis 

de var plassert på stolpen kan den ha kommet bort når de ble skrapt ned i stolpehullet, og da 

valgte de som rev huset å legge dem på steinene som var lagt over stolpehullet. At de havnet 

over steinen ved en tilfeldighet er lite trolig, med tanke på gullgubbene som lå under steinen 

er det for tilfeldig at de havnet akkurat der. Hvis de ble intensjonelt nedlagt på steinene i 

forbindelse med en begravelse av huset, er det som sagt vanskelig å koble det opp mot en 

herskerreligion eller høysete. Sett i lys av kriteriene for ritual, kan nedleggelser av gullgubber 

i stolpehull anses som noe rituelt. Spredningen av funnlokaliteter over Skandinavia (Fig 14) 

mer enn antyder en base for allmenn ordning, som er stipulert gjennom konstitusjonelle regler 

for hvordan nedleggelsen skulle ha blitt foretatt. Gullgubber kan også være et uttrykk for 

aktørens status, som en hersker med forbindelse med gudene, og alternativet til et kulthus er 

en høvdingehall med forbindelse til en herskerreligion. Som Haraldsen nevner kan Hov være 

et brohode for et maktapparat, og gullgubbene legitimerer maktapparatet. Gullgubbene kan ha 

vært en form for kommunikasjon, enten de symboliserte guder eller forfedre, formidler status, 

transformasjon eller offer for fruktbarhet, skaper og formidler de informasjon. Ulike 

fremstillinger kan vise ulike former for informasjon. Man kan anse gullgubber som et sakralt 

symbol, som da ville vært en viktig brikke i en rituell handling. Deres plassering i stolpehull 

viser at ritualet hadde en intensjon og stipulert hensikt i en handling utført på en viss plass 

som blotstolpe med bestemte formål under visse mer eller mindre bestemte tidspunkter som 

innvielses- eller avslutningsritual. Dessverre per dags dato er ikke all informasjon fra 

utgravningen på Hov publisert, så man kan bare spekulere på hva den mulige stolpens og 

bygningens funksjon var. Jeg tror at det kan ha vært et kulthus der, som skiftet fra 

forfedredyrkelse til en herskerreligion, der ekteskap ble inngått og gullgubber festet på stolpen 

i den forbindelse. 
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6.1.6 OPPSUMMERING OG VURDERING GULLGUBBENE FRA HOV 

Funnet av gullgubbene fra Hov kan indikere at bygningen de er funnet i kan ha vært en 

kultbygning. Mengden under indikerer at de er rituelt deponert, og ikke mistet i hullet, og 

dermed gjelder det også for de som er funnet over. Det er flere tolkninger for hva gullgubber 

kan ha symbolisert. Jeg mener de viser til viktige hendelser og ble ofret i den mening. De 

ulike motivene kan vise til guder eller forfedre som symboliserte hendelser som kunne 

forbinde begivenheter i menneskenes liv. Som parmotiv ved bryllup. De legitimerte ikke 

høvdingens makt i seg selv eller ved nedleggelse i stolpehull. Høvdingene kan ha viet par, og 

gjennom seremonien legitimert sin makt på samme måte som offerherre. Høvdingens 

intensjon var forskjellig fra de andre aktørenes intensjon, og hadde ingenting med selve 

ritualet å gjøre. Gullgubbene er sakrale rekvisitter i et ritual i forbindelse med ekteskap der 

paret plasserte gullgubben på en blotsstolpe for å knyte seg til gudene og få et fruktbart 

ekteskap. De to gull gubbene som først ble funnet på Hov er blitt nedlagt i forbindelse med et 

avslutningsritual, som en markør for de underliggende gullgubbene og stolpen som blotstolpe. 

Om de underliggende gullgubbene har andre motiver symboliserte de andre hendelser, men 

fremdeles som del av ritual knyttet til kultdyrkelse og ikke for legitimere høvdingens makt. 

Nedleggelsen av gullgubber tilfredsstiller flere av kriteriene for ritual. 

6.2 ANDRE GJENSTANDER I STOLPEHULL 

Andre gjenstander i stolpehullfunn kan være ødelagte gjenstander eller rester etter produksjon 

som leirkar, korn, møllesteiner, kniver og lignende. Funn i stolpehull som ikke var i bruk da 

huset var i funksjon kan være spor etter rituelle handlinger knyttet til husets overgivelse 

(Carlie 2004:193). I disse tilfellene er det vanskelig å skille mellom intensjonelt nedlagte offer 

og gjenstander som har blitt mistet i stolpehullene. I stolpehull er det også blitt funnet rester, 

av blant annet bein men også gjenstander som glass. Utstyr som malsteiner, økser, skraper, 

leirkar, annet redskap, våpen og gjenstander med religiøs symbolikk var nedlagt for å få 

beskyttelse fra høyere makter i følge Carlie (2004:190-194). 
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6.2.1 STOLPEHULL MED VEVTYNGDER 

 

Figur 17: Vevtyngder funnet i stolpehull på Østlandet under JA. 

I materialet fra Østlandet var det funn av vevtyngder (Fig 17), 8 datert FVT/MVT/VIK, og 24 

funn datert til VIK. Noen var hele mens resten var fragmenter. Vevtyngder og spinnehjul 

virker intimt forbundet med hallen siden det er mange funn. Tekstilproduksjon var ansett som 

en kvinneaktivitet. I Slöinge er tekstilproduksjon funnet i samme kontekst som gullgubber og 

glassbegre, som sier noe om statusen til tekstilproduksjon (Eriksen 2010:83). Vevtyngder kan 

lett ha blitt mistet i stolpehullene. Derfor må man vurdere om de er blitt rituelt behandlet, for 

eksempel ødelagt med vilje (Fig 18). De kan ha blitt ødelagt ved at de har falt i gulvet, men da 

ville kun biter ha falt ned i hullet og ikke alle bitene. Gulvene var jordgulv som ikke var så 

harde, og så skjøre var ikke vevtyngdene at de ville ha blitt ødelagt ved å bli mistet på gulvet. 

Fragmentene kan ha blitt feiet ned i stolpehullet, men hvor stor var egentlig åpningen rundt 

hullet når stolpen sto der, spesielt hvis det var steinskoning i tillegg. Hvis de ble feiet ned i 

forbindelse med at stolpen ble trukket opp under utbytting av stolpen, hvorfor hadde de ikke 

plukket dem opp tidligere? Var de hele ville de vel bli tatt opp og brukt igjen senere. Hvis de 

er funnet under steinskoningen, er det mer trolig at de er nedlagt. Men er de da nedlagt som en 

del av steinskoningen? 
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Figur 18: Vevtyngder, tegning Marit Hansen (Helliksen 1997:Fig 38). 

Veving kan forbindes med nornene i mytologien som spant skjebnen. Nornene var kvinner og 

veving var en kvinneaktivitet. Derfor kan vevtyngder deponert i hus bli ansett som sakrale 

symboler. Nornene spant skjebnen, og dermed kunne en nedleggelse være for å gi huset eller 

beboerne langt liv. Det kan ha vært for lykke. Dermed blir nedleggelsen av vevtyngder del av 

et magisk ritual. De kan også forbindes med kvinnelig spådomskunst, og kanskje kan det 

trekke linker til gullgubbene knyttet til transformasjon. Som nevnt kan gullgubber 

symbolisere hamskifte for sjamaner, så vevtyngder kan symbolisere spådomskunst for volver 

(Gardela 2008:46-83). Siden de er funnet i haller, kan høvdingen ha hatt en volve hos seg som 

spådde og fortalte historier om gudene. Vi kan linke materialet til Carlie (2004:164) sitt 

materiale fra syd-Skandinavia, der var det ti funn fra FRJA til VIK, som alle ble tolket som 

intensjonelt nedlagt som del av ritual. Akkurat som i syd-Skandinavia er det enslige funn, 

eller kombinert med andre gjenstander. Hvis de skulle være mistet, burde det ikke i flere 

tilfeller være flere vevtyngder? 

Et spørsmål er om de er brukt som skoningsstein (Carlie 2004:164-165), som med 

malsteiner. Men de er mindre en malsteiner, og dessuten hvis de brukte vevtyngder som 

skoningsstein ville det vært flere funn i stolpehullene siden en husholdning med vev hadde 

mange vevtyngder. Og hvis stein var tilgjengelig, hvorfor benytte seg av vevtyngder? Det er 

vanskelig å tolke dem som del av et ritual etter kriteriene. Det kan ikke bare ha vært en 

funksjonell hensikt siden vanlige steiner var lett tilgjengelige. Praksisen ved nedleggelsen 

over Skandinavia gjennom tidene var for utbredt til ikke å ha hatt en mer symbolsk betydning. 
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Figur 19: Hol Østre i Nannestad, tegnet av Marit Hansen (Guttormsen 1998:Fig 3). 

Fem lokaliteter hadde vevtyngder i stolpehull, på Hol Østre (Helliksen 1997:74-84) var det 

fragmenter av vevtyngder i et hus fra FVT/MVT (Fig 19), det var også brente bein i tre av 

stolpehullene. Det ble også funnet fragmenter fra vevtyngder i stolpehull i Ringdal Vestre, i 

samme bygning som hadde stolpehull som ikke var del av konstruksjonen med slipestein 

(Gjerpe 2008:61-66). Fragmentene tyder på at de ble ødelagt, var det ved uhell eller var det 

intensjonelt som en del av et ritual? De var laget av leire, men hvor skjøre var dem at de 

kunne knuses ved å bli mistet i gulvet? I så fall skjedde det ganske ofte, det var fem 

fragmenter fra Hol og fire fra Ringdal Vestre. Og alle havnet i samme stolpehull. Dette har 

ført til tolkninger om at veven sto i den delen av huset. Men med betraktning at husene hadde 

lang levetid, kan det i løpet av en generasjon falt så mange fragmenter ned i stolpehullet, men 

det betyr at veven har stått på samme sted gjennom hele husets levetid. På Molteberg 

(Bårdseth 2007c:38) var det en tyngde (C53701,13) av bergart fra FRJA i et stolpehull. Lille 

Børke (Lislerud 2003:17) hadde funn av spinnehjul (C52874,5) av rød bergart i stolpehullet, i 

samme hus ble det i stolpehullene funnet en flatoval buttnakket trinnøks, brente bein og brent 

korn. Spinnehjul (C55080,1) ble også funnet på Rødbøl, i takbærende stolpehull, i samme 

bygning var det keramikk, brente bein og byggkorn i stolpehullene (Gjerpe 2008:154-159). 

Hvis det ikke er så uvanlig at de ble mistet i stolpehull, da burde det vært flere av dem akkurat 

som med fragmentene. Siden det er flere funn på Lille Børke og Rødbøl som sammen med 

vevtyngdene kan indikere husoffer, mener jeg de er intensjonelt nedlagt. 
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6.2.2 STOLPEHULLFUNN AV JERN 

 

Figur 20: Gjenstander knyttet til jernproduksjon funnet i stolpehull på Østlandet under JA. 

Av materialet fra Østlandet ble det funnet flere gjenstander knyttet til jernproduksjon i 

stolpehull (Fig 20). Det er lignende funn i syd-Skandinavia, der det er funnet jern blant annet i 

stolpehull og sammen med andre gjenstander, men der er tolkningen et avslutningsoffer når 

huset ble overgitt med magiske gjenstander (Carlie 2004:146). Igjen blir gjenstandene brukt 

til å funksjonsbestemme bygninger, som smie. Hvis vi ser på den norrøne mytologien var 

alver og dverger dyktige smeder som behersket magi. I smiene lagde de blant annet våpen og 

redskaper til bruk i matlaging. Vil gjenstandene da være magiske gjenstander som 

symboliserer fruktbarhet knyttet til mat eller beskyttelse med forbindelsen til våpen? Ved å 

vurdere funnkonteksten om når de kan ha havnet i stolpehullet kan man kanskje se om de har 

falt ned som spor etter aktivitet i bygningen. Om de ligger nede under den primære fyllmassen 

eller skoningsstein er de nedlagt i forbindelse med innvielsesritualer. Hvis det ble bedrevet 

smedvirksomhet i bygningen kan nedleggelsen være for å be gudene om velsigne 

jernproduksjonen, eller gjenstandene som ble produsert skulle bli velsignet ved å bli laget i en 

bygning med husoffer som forbandt dem med gudene eller forfedrene. Av mitt materiale er 

det flere gjenstandstyper, men bare et tilfelle av hver. De kan ha blitt mistet i stolpehullet. Ved 

en større mengde ville det ha tydet mer på en intensjonell nedleggelse, men ved flere funn kan 

det tyde på en større rituell praksis eller at det var vanlig å miste dem i stolpehullet. Som spor 

etter aktivitet i bygningen er det merkelig at det ikke blir påtruffet flere funn etter lang 

brukstid. 

 På Åmål og Hol ble det midt et hus avdekket fire stolpehull, 3 hadde spor etter tre 

nedgravninger og den fjerde hadde spor etter 4 nedgravninger. I dem ble det funnet brente 
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bein, bygg, rug, en kjerne av rose og jernfragmenter (C50256,e og f) i stolpehullene 

(Helliksen 1997:74-84). Med de andre gjenstandene antyder det ikke en smie, og 

jernfragmentene kan ha blitt nedlagt som en magisk gjenstand for beskyttelse. 

Nedgravningene tyder på utskifting av stolpen, og de kan ha blitt nedlagt i den forbindelse og 

ikke som innvielses- eller avslutningsritual. Ved prøveuttak av takbærende stolpehull på 

Ringdal Vestre ble det funnet i et stolpehull fragment av et beslag eller lignende i jern 

(C55058/1), det var en smal plate eller bånd som er svakt bøyd og noe avsmalnet i den ene 

enden ukjent av jern. Ved snitting av et takbærende stolpehull ble det funnet fragment av 

randen fra smeltedigel eller lignende (C55059,8), som er buet og har en avrundet rand, av 

beige, sandblandet leire med sintret og grålig. Det ble funnet to fragmenter av blesterovn av 

leire/slagg (55080,21) i takbærende stolpehull ved snitting på Rødbøl. I to andre takbærende 

stolpehull ble det funnet slagg (C55080,23-24) av jernproduksjon, i stolpehullene var det også 

brente bein og keramikk. I kombinasjon med de andre gjenstandene i andre stolpehull er det 

vanskelig å funksjonsbestemme dem som smier, derimot kan de være en del av husoffer. 

Støpning og smiing er forbundet med hallen og sentrale steder. Den separerte 

kultbygningen på Järrestad virker å være brukt som smie, kanskje som symbolsk 

representasjon for smia i Åsgard (Eriksen 2010:83). Rester etter smiing og støpning som er 

funnet hallkonstruksjoner tyder på nedleggelser siden det er lite sannsynlig at slikt foregikk 

innenfor hallen. Dermed kan man ikke bruke gjenstandene til å funksjonsbestemme 

bygningen. Derimot er gjenstandene symboler for transformasjon, som hvordan man endrer 

og tilpasser jern transformerer det fra en tilstand til noe annet. Forbindelsen med mytologien, 

kan bety at de anså smedkunst som noe guddommelig og magisk. Skapelse og bruk av 

smykker med dyrestil er et annet eksempel på eksklusiv sosial praksis. Det er koblet til ideen 

om transformasjon som nevnt ved gullgubber, og relaterte ritualer som kan ha skjedd i hallen. 

Hallens kan ha hatt transformative og transcendentale aspekter med skapelse i seg selv og til 

andre transformative aspekter som hamr og fylgja forbundet med kongens krigere. Guden som 

er mest forbundet med hallen er Odin, hamskifteren (Eriksen 2010:83-84). Hvis gjenstandene 

som ble laget ble ansett som noe transformerende og kan knyttes til troen på hamskifte, vil 

rester etter produksjonen som transformerte gjenstandene kanskje symbolisere det samme. Og 

siden man brukte smykkene til daglig valgte man å nedlegge gjenstandene i stedet som en 

erstatning for smykkene. 

Etter kriteriene for ritualteori uttrykker smykkene status, men gjør restene etter 

produksjonen det samme? De kan symbolisere transformasjon, endring av gjenstander til 
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smykker. Det er tilfeller der man i stolpehull med gullgubber også har funnet støpeformen. 

Utfra Carlie (2004:243) sine kriterier, utmerker de seg ikke i forhold til det allmenne 

funnbildet i huset, annet enn at det viser spor etter jernproduksjon. Det viser ingen særskilt 

deponeringssett sett på enkeltvis. Men selv om det er bare et tilfelle av hver gjenstandstype, 

kan det hvis det var kombinert med andre gjenstander tyde på en bevisst deponering, som med 

jernbarrene, brynen og vevtyngden fra Moer. Deres plassering i lagene vil kunne gjøre det 

lettere å skille dem fra intensjonelt nedlagte eller om de var mistet oppe i hullet. Hvis de for 

eksempel lå under steinskoningen kan de ikke ha falt eller blitt feiet ned i hullet. Dessverre 

har jeg ikke fått tak i tilstrekkelig informasjon om dette for mitt materiale, enten det ikke er 

blitt publisert ennå eller om det ikke var mulig å tolke det i utgravningen. 

6.2.3 STOLPEHULLFUNN MED FRØ OG KORN 

 

Figur 21: Frø, korn og nøtter funnet i stolpehull på Østlandet under JA. 

Frø og korn forekommer ofte i stolpehullfunn og husoffer generelt. Ofte er de i leirkar eller i 

forbindelse med keramikkskår. Kornene kan være brent eller stekt. I materialet fra Østlandet 

var det to tilfeller av frø, og 17 tilfeller av korn som sikkert er stolpehullfunn (Fig 21). Det er 

også et tilfelle av hasselnøttskall fra RJA og en nøtt fra VIK. Det er lett for både brent og 

ubrent frø kan havne i stolpehull under brukstiden til huset, men det kan også være resultat fra 

rituell deponering som husoffer, men man skal da være forsiktig med å sammenligne det med 

tilfeldige deponeringer (Svendsen 2014:22). Funn av korn og frø blir brukt av forskere til å 

funksjonsbestemme bygningen som kornlager (Løken 1998:116) og steder for tilberedning av 

mat (Vikshåland og Sandvik 2007:36), men de fleste funn er brent, stekt eller forkullet, og 

dermed ville de ikke blitt lagret som såkorn. I bolighus ble kornet sannsynligvis lagret på et 

sted i bygningen, så funn av frø eller korn i flere stolpehull over hele bygningen vil da antyde 
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at de ikke er mistet men intensjonelt nedlagt. Bare i tilfeller der det ikke kan påvises noen 

boligdel kan man vurdere bygningen som lager. Carlie (2004:97) mener at stekingen av korn 

som en del av ritualet ikke er udiskutabelt for det kan ha skjedd i forbindelse med brenningen 

av huset. Men hvis sporene tyder på at huset ikke har brent, da har det skjedd i forbindelse 

med et ritual. Den rituelle behandlingen er da for å ødelegge kornene og frøene for den 

profane verden og gjøre dem mer sakral. De kan være nedlagt som en del av et ritual og 

bygningen brent som en del av et avslutningsritual, men det vil være umulig å avgjøre. Store 

mengder korn nedlagt som ikke er brent eller stekt kan være intensjonelt nedlagt som et depot 

for senere bruk, og ikke i forbindelse med ritual. Men hvis plasseringen er i stolpehull, er det 

ikke trolig nedlagt som et depot, for da måtte man vente med å hente dem opp igjen til 

utskiftningen av stolpen. Da kan det ha vært nedlagt som en del av et innvielsesritual. De kan 

også være nedlagt sammen med leirkar som oppbevarte dem. Leirkar med frø er ikke mistet i 

stolpehullet, men intensjonelt nedlagt som en del av et husoffer. En kildekritikk er at bare 

forkullede frø blir bevart, derfor kan man ikke vite om den eksakte mengden korn som 

eventuelt kan ha blitt deponert (Carlie 2004:98-102). Men det forutsetter at brent og ubrent 

blir nedlagt sammen. 

En måte å vurdere om de er intensjonelt nedlagt er selve plasseringen i stolpehullet. 

Hvis det er av en viss mengde under fyllmassen eller under og imellom skoningsstein. Men 

ved små funn kan de havnet ved husholdningens aktivitet. Carlie (2004:98-102) forteller at 

linfrø kan i forhistorisk tid ha blitt tilskrevet ulike magiske evner, folketro forteller at linfrø 

besitter krefter som fremmer mennesker og dyrs fruktbarhet og beskytter huset fra hekser og 

ondskap fra å ta seg inn i huset. Det er flere typer av frø og korn, kan de symbolisere ulike 

egenskaper eller det samme som linfrø? De er mat og blir brukt til å produsere mat og kan da 

forbindes med fruktbarhet. Ved å bli nedlagt som et offer til gudene ønsker aktørene at jorden 

skal bli fruktbar. Derfor ble de mest trolig nedlagt i forbindelse med et innvielsesritual ved 

oppføringen av bygningen på en gård. Etter kriteriene er ritualet situasjonell fordi den ikke 

kan forstås utenfor en spesifikk situasjon og strategisk fordi praksisen er hensiktsmessig. Den 

utbredte praksisen over tid (Fig 21) og sted tyder på at ritualet hadde en stipulert hensikt, var 

autorativt stipulert og idemessig sanksjonert, det var allmenn kjennskap at husoffer med korn 

og frø fremmet fruktbarhet på gården. Ritualet skaper og formidler, fruktbarhet og 

beskyttelse. 

Fra mitt materiale er det funnet på Åmål en nedgravning av korn i stolpehull etter en 

gavlstolpe (Helliksen 1997:74-84). Det er intensjonelt nedlagt og ikke mistet i stolpehullet, og 
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plasseringen under gavlstolpen antyder ikke et depot for bruk senere, men som et offer. På 

Borge Vestre ble det i et hus funnet forkullet havre og korn i hullet etter takbærende stolpe og 

i et annet hus var det forkullet bygg og korn. I stolpehull etter takbærende stolpe i tredje hus 

var det forkullet, agnekledd bygg. Sammen med keramikk ble det i stolpehull for takbærende 

stolper funnet forkullet havre og bygg i et tredje hus, i et fjerde var det var det forkullet bygg 

og korn, et femte hus var det forkullet korn av kveite i stolpehull etter takbærende stolpe 

(Bårdseth 2007a:82-103). Hvis de ble forkullet som følge av brann, da må alle husene ha blitt 

brent, og hvordan kunne alle tilfellene av frø havne i takbærende stolpehull? Hvis de havnet 

der som følge av brannen, hvorfor havnet dem ikke i andre stolpehull? Jeg har ikke lest noe 

fra utgravningen som antyder at husene ble brent ned, men det kunne skje som en del av 

avslutningen av huset. Hvis huset ikke ble brent kan frøene ha blitt forkullet som en del av et 

ritual og nedlagt intensjonelt i stolpehullene. I Bustgård ble rester av et helt kar funnet med 25 

forkullete korn, kornfragmenter og kull (Bårdseth 2007c:145-148), det er blitt intensjonelt 

nedlagt og blir derfor tolket som et husoffer. På Ullern Østre var det i et langhus datert til 

yngre RJA/FVT funnet i stolpehull frø av siv (Helliksen 1997:18-22), siv er trolig ikke blitt 

brukt til å så, den kan ha blitt brakt inn i bygningen med siv som mat til dyrene. På Lille 

Børke ble det funnet i et hus brent korn i stolpehull (Lislerud og Stene 2007:123-124), det kan 

være intensjonelt nedlagt men i et annet stolpehull var det trekull, så det er mulig huset brent  

ved oppføringen av det yngre huset som del av et avslutningsritual. Men det er ikke flere spor 

som antyder at det er brent. I stolpehull fra Missingen forkullet korn i fyllmassen for 

stolpehull etter takbærende stolpe i tre hus (Bårdseth 2007a:140-166), det var flere funn i 

andre stolpehull, så det er mulig det er nedlagt i samme hensikt som dem. På Ringdal Vestre 

ble det i et langhus fra FVT funnet korn i tre stolpehull øst for inngangen og i ett vest i 

bygningen, og korn i to takbærende stolpehull i et annet hus. Et tredje hus hadde i korn, frø og 

sivaks i to stolpehull (Gjerpe 2008:71-108). Spredningen av kornet i den første bygningen kan 

som sagt tyde på intensjonell nedlegging, og i det tredje huset kan de ulike slagene være et 

samlet offer. Det er ikke skrevet om de er brent. Korn ble funnet i to stolpehull fra et hus på 

Rødbøl, og byggkorn i et annet hus (Gjerpe 2008:152-159). I et firestolpers konstruksjon på 

Gulli var det som sekundært deponert materiale i stolpehullene korn og frø, linbendel, 

meldestokk, bringebær, starr, vassarve og småsyre (Gjerpe 2005:147-151). Den sto midt i en 

u-formet grøft med brente bein fra dyr og beinfragmenter mennesker sammen med samme 

materiale som i bygningen. At det er et lager eller uthus er lite trolig grunnet plasseringen og 

materialet fra grøften. Det kan heller ha vært et lite kulthus. Og gjenstandsmaterialet er offer 
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for å forbinde bygningen med gudene eller forfedrene. På Hesby og Bjørnstad søndre ble det 

funnet hasselnøtt og fragmenter av hasselnøttskall i stolpehullene.  (Bårdseth 2007b:78; 

Gjerpe og Mjærum 2012a:207). Skall er små og kan lett ha blitt feid ned i stolpehullet etter 

rensing i huset. Hasselnøtt kan også kobles med fruktbarhet og dermed blitt nedlagt som offer, 

men det er lite som er skrevet om temaet. Siden det er så få funn i materialet til å trekke linker 

til andre lokaliteter og perioder, tolker jeg hasselnøtt som spor etter husholdningen. 

6.2.4 STOLPEHULLFUNN MED KERAMIKK 

Tradisjonen med å sette leirkar i grunnen til nybygde hus er et velkjent fenomen fra ulike 

perioder og kulturer verden over. Det var magiske forestillinger for å beskytte hjemmet mot 

sykdommer og onde makter, og derfor var det også viktig å plassere karret på rett sted i huset 

(Løken 1998:114). Ved nedleggelsen av hele kar er det lettere å tolke keramikkskår som 

intensjonelt nedlagt. Et argument for at skår har havnet i stolpehull er at de har blitt knust og 

feid ned i stolpehullet. Hvis et helt kar har knust, ville de ikke feid ned alle bitene ned i et 

stolpehull eller spredd dem til flere, men plukket skårene opp og kastet dem utenfor 

bygningen. Da kan noen av skårene ha falt ned i stolpehullet. Ved avslutningen av huset kan 

hele kar blitt knust og dermed sopt ned i hullene for å fylle hullene igjen. Men med tanke på 

andre stolpehullfunn som blir nedlagt som ritual, er det lite trolig de feide dem ned og anså 

dem som søppel. Ved enslige skår er det vanskeligere å tolke siden de lett kan falle ned i 

stolpehullet ved husholdningers aktiviteter. Deres plassering i stolpehullet som for eksempel 

under skoningssteinene kan tyde på at de er nedlagt. Ved flere typer keramikk i en stolpe, og 

det ikke er keramikk i de andre stolpene, hvorfor havnet da de enslige skårene i samme 

stolpehull. Ble de knust samtidig? Hvis de ble knust ved forskjellige anledninger, hvorfor ble 

de feiet ned i det samme stolpehullet? Og når stolpehullet var for takbærende stolpe, og dette 

gjentar seg ved flere bygninger ved flere lokaliteter, antyder det noe mer enn kun å 

funksjonsbestemme boligdelen av bygningen, eller hadde den takbærende stolpen en mer 

symbolsk betydning? Hvis det er samme takbærende stolpe i en viss himmelretning som 

gjentar seg fra bygning til bygning kan det antyde en blotsstolpe eller at den retningen av 

huset må beskyttes mot mørkere makter. Keramikk brukt ved drikkeseremonier kan antyde at 

de fungerte både som både rekvisita og offergaver ved ritualet (Carlie 2004:77). 
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Figur 22: Keramikk funnet på Østlandet under JA fordelt i perioder. 

Av materialet var det 193 funn av keramikk (Fig 22). De fleste funnene er datert til RJA og 

RJA som strekker seg til FVT og MVT. Det var mer vanlig i EJA enn i YJA, det er bare tre 

funn datert til VIK. Paulsson (1993:82) sin konklusjon er at leirkar og leirkarskår er ofret i 

den hensikt å lade huset med en skapende kraft. Man kan koble keramikk med både 

innvielsesritualer og avslutningsritualer, samt magiske ritualer som beskyttelse. Hvis de skulle 

lade huset med skapende kraft er de mest sannsynlig brukt ved innvielsesritualer. Dermed kan 

man skille mellom keramikk utfra deres plassering der skår lagt nederst og under 

skoningsstein var intensjonelt for å lade huset og de øverst som tilfeldige funn. Keramikk er 

formidlende ved utstilling, handling og opplæring i drikkeritualer, og nedleggelsen var en del 

av drikkeritualet. De har en bevist intensjon der de viser eller skaper en forbindelse med 

forfedrene og gudene i bygningen og innvielsen av huset. Som den mest vanlige funntypen 

over hele Skandinavia tyder det på en autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert handling 

koblet til kulturelle forestillinger, nedleggelsen var en vanlig offerpraksis. Deres plassering i 

takbærende stolper i et spesielt hjørne tyder på at aktøren hadde en forståelse av sted, formål 

og lovens kurs. De er alle leirkarskår, som kan være spor av rituell behandling ved at de er 

blitt knust intensjonelt som en del av ritualet. 

Å gå gjennom hele materialet mitt blir for mye siden det er funn av keramikkskår fra 

nesten alle lokalitetene. I stedet vil jeg gå gjennom de mest interessante tilfellene. Hele kar er 

ikke mistet i stolpehullet, som størsteparten av leirkaret hank (C54978/1) funnet i Bustgård, 

den lå i et veggstolpehull med korn av agnekledt bygg. Det er 8,9 cm høyt, har en rund 

bollelignende form med oppkneppet rand som er dratt svakt utover. Ved siling av massen fra 

nedre del av karet ble det funnet 25 forkullete korn, kornfragmenter og kull (Bårdseth 

2007c:145-148). Fra de nevnte husene på Borge Vestre (Bårdseth 2007a:66-103) i forrige 
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kapitel var det nesten like mange stolpehull med keramikk som med frø. I Årum (Bårdseth 

2007c:12) var det i et stolpehull funnet ett randskår og sju øvrige keramikkskår, 

keramikkskårene kan være fra samme kar. På Missingen (Bårdseth 2007a:140-166) var det 

fem hus fra RJA som hadde keramikk i stolpehull for takbærende stolper og veggstolper. Fra 

et hus ble det funnet skår som hadde strekdekor med tre parallelle linjer og et annet skår har 

matskorpe, resten var uten dekor. I et annet hus var det funnet keramikk i stolpehull for 

takbærende stolper, en dekorert med negleavtrykk men resten er uten dekor, i et tredje hus ble 

det funnet 29,6 gram keramikk fra minst to kar, det fjerde huset hadde kun ett funn av 

keramikkskår i stolpehull for en takbærende stolpe og det fjerde huset hadde to funn av 

keramikk. Kombinert med forkullede korn kan keramikkskårene være intensjonelt nedlagt 

fordi de oppbevarte frøene. 

På Solberg Nordre (Bårdseth 2007c:64-86) ble det funnet i et langhus fra eldre RJA i 

stolpehull fra takbærende stolpe to randskår som sannsynligvis stammer fra samme kar funnet 

ved leirstedet. Hvis karet ved leirstedet ble deponert ble skåret ved stolpehullet deponert 

samtidig, mulig som en del av et beskyttelsesoffer eller innvielsesoffer. Fem keramikkskår fra 

minst to ulike kar ble funnet i et annet stolpehull. I et annet hus fra FRJA var det i takbærende 

stolpehull i midtskipet 34 skår fra et leirkar. Mengden av skårene kan stamme fra samme 

leirkar, og da ble leirkaret sannsynligvis deponert helt som en del av et husoffer. Et langhus 

fra FVT på Ringdal Vestre (Gjerpe 2008:75-122) var det i stolpehullet fire leirkarskår, to fra 

et spannformet leirkar, ett dekorert med et andreaskors. I et annet hus ble det funnet skår fra 

minst to leirkar. I ett stolpehull i den nordre grinda ble det funnet et udekorert leirkarskår i et 

tredje hus. I det fjerde huset ble det i sørøstre takbærende stolpehull funnet leirkarskår og et 

brent bein. I nordøstre takbærende stolpehull ble det funnet et brent bein og tre små skår av 

uornert keramikk i sørøstre hjørnestolpehull som var spadd ned i en grav. Hvis keramikkskår i 

takbærende stolpe kan ha havnet der ved husholdningens aktivitet i boligdelen av huset, vil 

funn i andre stolpehull i andre deler av huset kanskje tyde på at det var intensjonelt nedlagt. 

Men var hjørnestolpen plassert over en grav intensjonelt eller visste de ikke om graven? Hvis 

det var intensjonelt kan nedleggelsen vært offer til mannen. Det femte huset hadde leirkarskår 

med negledekor i stolpehullet og i det sjette ble det funnet en rekke mindre skår fra leirkar.  

Spredningen av keramikk i flere stolpehull i flere hus kan tyde på at det ikke kun var spor 

etter husholdningens aktivitet men nedlagt intensjonelt. I et langhus fra overgangen RJA til 

FVT på Rødbøl (Gjerpe 2008:152-168) var det i stolpehull udekorert keramikkskår. I et annet 

ble det også funnet keramikk og brente bein i flere stolpehull. Det tredje huset var det brente 
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bein, keramikk, slagg og to stykker av smeltedigler i stolpehullet. Keramikk med negledekor 

var i stolpehull etter et fjerde hus og femte hus. Funnkombinasjonen med andre gjenstander 

kan antyde en intensjonell nedleggelse. 

På Gulli (Gjerpe 2008:198-199) ble det funnet fire stolpehull for takbærende stolper 

som inneholdt udekorert keramikkskår. Huset funksjon er ukjent, men det lå ved en 

firestolperskonstruksjon som hadde en mengde funn men ikke noe keramikk. Den er tolket 

som et mulig kulthus og nedleggelsen av keramikk i bygningen kan være husoffer i 

forbindelse med det nærliggende firestolperskonstruksjonen. På Borge Østre ble det i 

stolpehull funnet fire keramikkskår datert til overgangen YBA til FRJA og i seks stolpehull på 

Hørdalen ble det funnet åtte keramikkskår datert til første halvdel av FRJA (Gjerpe og 

Mjærum 2012a:268; 2012b:178-181), og på Molteberg Nordre det det funnet i et stolpehull i 

en grøft 37 udekorerte keramikkskår (C537001), i grøften var det byggkorn (Bårdseth 

2007c:36). Hvis de fra Hørdalen stammer fra samme kar kan spredningen tyde på at det var 

intensjonelt nedlagt. De 37 skårene kan ikke våre tilfeldige funn. Hvis de er fra forskjellige 

kar må de ha blitt samlet og så nedlagt. 

Igjen kommer diskusjonen om hvor lett de kan ha kommet ned i stolpehullet, der 

plasseringen i stolpehullet kan indikere hvordan de havnet der hvis de befant seg under 

skoningsstein. Men ikke alle stolper hadde skoningsstein, da må man se på lagene for 

stolpehullet. Tolkningene av leirkarskår er at de er intensjonelt nedlagt i forbindelse med både 

innvielsesritualer og avslutningsritualer. Men å vurdere hvert enkelt tilfelle om det var 

intensjonelt nedlagt eller ikke er vanskelig, skår kan ha blitt mistet i stolpehull der tidligere 

skår har blitt nedlagt. Plasseringen i stolpehullet kan ha flyttet på seg ved utskiftning av 

stolpen eller ved avslutningen av huset da stolpen ble trukket opp. Ved leirkarskår fra hele kar 

er det lettere å trekke konklusjonen at de er intensjonelt nedlagt og ikke mistet, men med 

enkeltskår er det vanskeligere å vurdere. Kombinert med frø og korn kan hele kar ha 

oppbevart dem, og med skår kan skåret ha fungert som skål med frøene over, men det kan ha 

flyttet på seg ved nedgravningen og utskiftingen av stolpen, og forstyrret av utgravningen. 

Derfor kan det være vanskelig å vurdere ved utgravningen. De kan også være kombinert med 

beinrester som kan være rester etter et måltid, og da kan keramikken blitt brukt ved måltidet 

og fungert som rekvisita ved ritualet. 
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6.2.5 STOLPEHULLFUNN MED MALSTEINER 

Med malsteiner inkluderer det malsteinsliggere, løpere, knakkesteiner, dreiekvern, mortelstein 

og bryner. De blir ikke ansett for å ha noen rituell betydning av arkeologer, ved utgravninger 

blir de vanligvis ansett som brukt som skoningsstein. Carlie (2004:83-84) mener at steiner kan 

også ha en symbolverdi med iboende kraft ved bruk i ulike kontekster, møllesteiner er 

transformerende med sterkt symbolverdi koblet til livgivende, fruktbarhet og reproduksjon. 

Blant annet ble det på Moer lå det i stolpehull for vestre takbærende stolpe en rektangulær 

helle, og det kun i dette stolpehullet og kan ha en bestemt hensikt. Hellen kan ha beskyttet 

stolpen mot nedbrytning, så kanskje den hadde en mer funksjonell verdi fremfor symbolsk i 

følge Guttormsen (2003:40). Ved andre husundersøkelser, som Korsegården på ÅS der det ble 

funnet kvernstein i stolpehullet (Uleberg 1990:50), og i Sverige med kvernsteiner og korn i 

stolpehull, styrker oppfatningen om hverdagslige gjenstander inngår i husofringer 

(Guttormsen 2003:39). 

 

Figur 23: Slipestein C53247/1, lignende C51641c (Bårdseth 2007a:Fig 8_8). 

På Moer ble det funnet i nordre inngangsstolpe en avbrukket brynestein på 70 cm diameter og 

ca. 7 cm tykk (Fig 23) i steinskoningen av sandstein (C51641c). At dette skulle brukes som 

skoningsstein må være tilfeldig når det er nok tilgang på stein i området i følge Guttormsen 

(2003:40). I Korsegården ble det i SØ hjørnet funnet en dreikvern (Fig 24), den var ødelagt 

ved nedleggelsen siden to biter lå lengre opp i stolpehullet. Hoveddelen lå flatt på bunden for 

at stolpen skulle stå på den. Det var ingen eller svak steinskoning i andre stolpehull (Uleberg 

1990:50-53). Hvis det ikke var steinskoning i andre stolpehull, da er det lite trolig at den ble 

brukt som steinskoning. Da hadde den et annet meningsinnhold og symboliserte noe. Og når 

noen tilfeller kan tolkes som intensjonell nedleggelse som del av noe rituelt, kan flere tilfeller 
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gjøre det samme og det å anse malsteiner nedlagt som steinskoning vil være feil tolkning ved 

utgravninger. 

 

Figur 24: Dreikvern i bunnen av stolpehull (Uleberg 1990:Fig 4). 

Carlie (2004:87-94) mener rituelle nedleggelser av malsteiner er vanlig i syd-Skandinavia fra 

senneolitikum til VIK, der det var mest utbredt i JA/FVT, og nesten kun fra langhus der 

nedleggelsene dominerer i stolpehull etter takbærende stolper i hjørneposisjon. Malsteiner kan 

forbindes med fruktbarhet. De blir brukt til å lage mel av korn, og korn kan som nevnt i 

kapittelet om frø forbindes med fruktbarhet. Siden malsteinen transformerer kornet, kan den 

symbolisere transformasjon. I mitt materiale er det tre tilfeller, men kun to av dem er sikkert 

fra stolpehull. Den ene slipesteinen er fra Borge Vestre og den andre fra Ringdal, de er blitt 

antatt å være del av skoningsstein. Men det er ikke sikkert tolkningen er riktig. 

Plasseringen av malsteiner på samme sted ved forskjellige haller i syd-Skandinavia 

tyder på en bevisst nedleggelse som noe rituelt fremfor praktisk hensikt, særlig når de 

dominerer i hull etter takbærende stolper. Hvis de ble brukt som skoningsstein, ville de også 

bli brukt ved andre stolper. De utmerker seg i det allmenne funnbildet i huset. De kan ha en 

transformerende kvalitet, men praksisen er utydelig fordi det er vanskelig å se og forklare 

hvilken effekt nedleggelsen av malsteinen får. Ritualet må ha hatt en hensiktsmessig funksjon 

med nedleggelsen, den er utydelig siden vi ikke kan forklare effekten av handlingen. De kan 

være kommunikative siden de kan formidle en forbindelse med korn og fruktbarhet, kanskje 

en forbindelse med fruktbarhetsguder som Frøy. Ved oppføringen av et nytt hus på en gård, 

ønsket beboerne å skape en forbindelse med Frøy for at jordene skulle bli mer fruktbare. Som 

ved vevtyngder tyder deres plassering på at aktøren hadde en forståelse av sted, formål og 

lovens kurs, de ble nedlagt i stolpehullet som del av et offer. Så nedleggelsen var strategisk. 
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Hvorfor ble malsteiner brukt når annen stein var lett tilgjengelig? Den hadde en funksjon før 

den ble nedlagt, men hvis den ble ødelagt eller ikke kunne brukes som malstein noe mer, 

hvorfor tok de vare på den og lot den bli liggende frem til en ny oppføring av et hus? Det 

skjedde ikke så ofte at en ny bygning ble oppført. Og kan ødeleggelsen være følge av et uhell, 

eller var den intensjonelt ødelagt som del av et ritual? Hvis det var flere andre 

skoningssteiner, var det nødvendig å bruke malsteinen? Og ved tilfeller med bare malstein, 

var den nok til å fungere som steinskoning? Krukker med frø kan ligge under malsteinen, 

hvorfor ble malstein brukt og ikke en annen form for lokk? Det gjør den som en rekvisitt, og 

er intensjonelt nedlagt som del av ritualet med nedleggelsen av keramikk og frø, da må en 

enslig nedleggelse av malstein kunne sees i samme mening. 

Praksisen var flere steder i Skandinavia over tid, så det må ha vært kulturelle 

forestillinger knyttet til ritualet ved nedleggelsen, som var tradisjonell, regulær, regelstyrt, 

idemessig sanksjonert og autorativt sanksjonert. Nedleggelser av malsteiner kan ikke ha vært 

noe tilfeldig, en stein likestilt med vanlige steiner brukt i steinskoning til stolper. For den 

tolkningen er praksisen for utbredt over sted og tid. Men det betyr ikke at i enkelte tilfeller 

kan malsteiner ha blitt brukt som steinskoning. Men det vil være vanskelig å skille mellom 

dem. På Borge Vestre var det et langhus fra YBA til FRJA, og i stolpehull for en takbærende 

stolpe midt i huset ble det funnet en flat stein på 19 x 22cm og 6 cm tykk, kalt skålgropstein. 

Den er omhyggelig slipt og tolket som en kassert skubbekvern, eller en dørstein, en tapp fra et 

dørblad eller grind. Den ble funnet i overflaten av nedgravning for takbærende stolpe S-5206 

(Bårdseth 2007a:66-69). Huset har bosteddel i sør og økonomidel i nord, med en gang i 

mellom delene for å skille dem, huset var trolig et gårdshus, og beboerne bønder. Da har vi 

handlingskonteksten, og formålet med nedleggelsen kan være for fruktbarhet. Siden det ble 

funnet i overflaten av nedgravningen av stolpehullet, kan den ha blitt nedlagt i forbindelse 

med avslutningen av huset og ikke brukt som skoningsstein. Kriteriet angående karakter, kan 

malsteiner symbolisere fruktbarhet med tanke på deres forbindelse med korn, med 

symbolikken oppfyller den det andre kriteriet. Ved kriteriet for ritual behandling, så er den 

omhyggelig slipt, men det er som følge av bruk og ikke som en del av den rituelle 

behandlingen. Men med tanke på symbolikken og plasseringen vil jeg konkludere med at den 

er intensjonelt nedlagt som en del av et ritual, muligens et avslutningsritual. Huset kan blitt 

rituelt ofret tilbake til gudene som takk for den fruktbarhet gården ble velsignet med. Siden 

den lå i takbærende stolpe kan man dra linker til funnene gjort i syd-Skandinavia. 
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I Ringdal Vestre ble det i et hus fra tidlig FVT, ble det funnet i stolpehull S10621 midt 

i huset, som er tolket ikke å være en del av konstruksjonen, en slipestein (C55075/34) som ble 

tolket å være brukt som skoningsstein (Gjerpe 2008:61-66). Hvis stolpen ikke var en del av 

konstruksjonen, men hadde en annen funksjon, hvorfor trengte den da skoningsstein? Stolpen 

kan ha vært en blotstolpe, som nevnt i kapitlet om gullgubber. Det var ingen flere funn som 

indikerer at det var en blotstolpe, men det ble funnet flere vevlodd i andre stolpehull. Det er 

vanskelig å bedømme om denne var intensjonelt nedlagt som en del av ritual, men hvis 

stolpen var en blotstolpe kan nedleggelsen være i forbindelse med den og kan anses som et 

offer. Jeg tror bruken av malsteiner i stolpehull ikke bare var funksjonell, det at den fungerte 

som skoningsstein var bare en bonus i forhold til andre stolpehullfunn. Men de hadde også en 

funksjon som et husoffer for fruktbarhet. Det er mulig at malsteinene ble brukt som 

steinskoning ved tilfeller der de tok det de hadde for hånden, men når praksisen var så utbredt, 

og som regel ved takbærende stolpehull, da virker tolkningen som skoningsstein feil. 

6.2.6 TORDENKILER 

Fra materialpresentasjonen var det et tilfelle med en steinøks fra Lille Børke, en flatoval 

buttnakket trinnøks. Den var 147 mm lang, 42 mm bred, den var slipt og med spor av 

prikkhugging. Huset var et treskipet langhus, og det ble funnet et spinnehjul i stolpehull S-

82a, i stolpehull S-82b ble det funnet svakt brente bein og trinnøksen var 19 cm ned i 

stolpehullet, i stolpehull S-82d var brente bein (Lislerud 2003:17-29). Det ble funnet brent 

korn i stolpehull S82. Huset ble C-datert til 40 f.Kr. til 220 e. Kr, overgangen FRJA til RJA 

(Lislerud og Stene 2007:123-124). Steinøkser blir forbundet med Tor, de ble brukt som 

beskyttelse og fremmet fruktbarhet. Så steinøkser funnet i stolpehull kan være beskyttelse av 

hjemmet, man kan se på det som et husoffer. Men hvis det også kan kobles til religion og kult 

med kobling til mytologien, kan steinøkser også symbolisere husets funksjon som kulthus? 

Alene kan steinøksene tyde på husoffer, men ved flere funn som indikerer et kulthus, kan funn 

av steinøks støtte de tolkningene. Og ved huset var det en stor nedgravning på 2,9 x 4,5 m 

som inneholdt to ubestembare jerngjenstander, en stor flat stein på 35 x 45 cm, et glassbeger 

med forgylte sølvbeslag (C52874/1) og et annet glass (C52874/2). Begge glassene lå i en 

sirkel av mindre til middels store steiner (Lislerud og Stene 2007:127-129). Hvis 

nedgravningen kan forbindes med husene på Lille Børke, kan det tyde på at det foregikk en 

kultisk aktivitet. Men bygningen var trolig ikke et kulthus, men mer sannsynlig en bygning 

der det foregikk en kultdyrkelse. Men det kan også være en vanlig bolig som utførte flere 

former for husoffer. 
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Den skiller seg fra det allmenne funnbildet i huset, for det var ikke et verktøy som 

lenger ble brukt til noe praktisk. Hvordan havnet steinøksen i stolpehullet? Hvis den var 

verdifull fordi den symboliserte Tor og hadde magiske krefter, ville de ikke la den ligge rundt 

i huset og falle ned i hullet ved et uhell, og i så tilfelle ville de vel tatt den opp igjen. På Lille 

Børke lå den 19 cm ned i hullet. Dette tyder på at den var bevisst nedlagt der. 

Det er funnet flere flintavslag i stolpehull. På Borge Vestre ble det i to hus fra FRJA 

funnet flintavslag med en lengde på 2 cm, i Lille Børke var det funnet tre flintavslag under 

flateavdekkingen, i Missingen ble det funnet i et hus fra RJA, Årum Nedre og Årum Øvre var 

det i et hus fra YBA og FRJA et flintavslag, fragment av flint ble funnet i stolpehull på 

Ringdal Vestre fra FVT, Molteberg Nordre ble det i et stolpehull funnet to småfragmenter av 

leirkar, åtte avslag og en kjerne av flint og i Jarlsberg og Tem var det i hus fra MVT funnet 

brente bein, et randskår fra trolig et spannformet leirkar og tre fragmenter av flint i 

stolpehullene for takbærende stolper (Bårdseth 2007a:150-151; 2007c:12, 38; Gjerpe 

2013:150; Gjerpe og Mjærum 2012a:104-105; Lislerud og Stene 2007:127). Disse kan 

forbindes med steinøksene, antikke redskaper som får en magisk egenskap brukt som 

beskyttelse (Carlie 2004:153-155). De er små deler som lett kunne falt ned i stolpehullet, men 

hvis de ble ansett som magiske og brukt som beskyttelse er det mer trolig de er blitt nedlagt i 

forbindelse med innvielses- eller avslutningsritual. Funnene fra Lille Børke kan opprinnelig 

ha ligget på toppen av stolpehullene og blitt brukt i forbindelse med et avslutningsritual. På 

Jarlsberg og Tem ble de funnet sammen med keramikk og brente bein, så i det tilfellet 

indikerer kombinasjonen at det var intensjonelt nedlagt. Mengden flintavslag på Molteberg 

tyder på at det var intensjonelt nedlagt, i kombinasjon med leirkaret og kjernen av flint. 

De var hellige gjenstander, og derfor ikke utsatt for rituell behandling, den rituelle 

behandlingen var for å ødelegge gjenstanden slik at den ikke kunne brukes i denne verden 

men i den profane, og hvis de anså tordenkiler som en gjenstand fra Tor, var den allerede fra 

gudenes verden. Tordenkiler ble ansett som å besitte særskilte krefter som beskyttet mot 

torden og påfølgende branner, den holdt troll og onde makter unna, avskrap av tordenkiler 

beskyttet både dyr og mennesker mot sykdommer og kunne brukes i kjærlighetsmagi (Carlie 

2004:154-155). Etter kriteriene er gjenstandene sakrale symboler, og kan være nedlagt 

teatralsk. Steinøkser var antikke under JA og endret meningsinnhold fra noe praktisk til noe 

magisk og sakralt. Den lange praksisen og spesielle plasseringen tyder på at det var formelt, 

regelbundet og tradisjonelt. De har en menig, form og essens som formidler og skaper 

informasjon i form av beskyttelse mot onde makter og forbindelsen med Tor. Siden antikke 
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steinøkser ikke hører til i en JA-kontekst, betyr det at de var gamle gjenstander som var 

vurdert som verdifulle i JA. Det er bare et tilfelle fra mitt materiale, men praksisen er velkjent 

over hele Skandinavia. Det at steinøksen ble funnet med brente bein, og andre funn i de andre 

stolpehullene, tyder på en eller flere nedleggelser. Den kan ha blitt nedlagt i forbindelse med 

et innvielsesritual, for å beskytte hjemmet og frembringe fruktbarhet for husstanden. Den kan 

også som med gullgubbene skape en forbindelse med gudene og legitimere høvdingens makt, 

at han stammer fra Tor. Eller beboerne anså at deres slekt stammet fra Tor, og steinøksen 

viste deres sakrale avstamning. De andre nedleggelsene kan da være både husoffer for både 

gudene og husstandens forfedre. 

6.2.7 RITUALTEORI FOR ANDRE GJENSTANDER 

Vevtyngder og rester etter jernproduksjon kan anses som statussymboler for en høvding i en 

hall med forbindelser til mytologien. Vevtyngder i en hallkontekst uttrykker status ved 

aktørens forbindelse til norner og jern kan symbolisere transformasjon som med gullgubber. 

Men de kan symbolisere skjebnen, fødsel og fruktbarhet, og være nedlagt som del av 

innvielsesritualer for beskyttelse og fruktbarhet i landet. Alle gjenstandene skifter mening og 

form til noe mer sakralt, bortsett fra tordenkiler og kanskje flint som allerede var ansett som 

noe hellig. De gjennomgår rituell behandling, frø og korn blir stekt, brent og forkullet. 

Keramikken kan bli knust og delene bli brukt i ritualet, eller keramikkskårene blir brukt til å 

oppbevare andre frø og korn. Den skaper og formidler informasjon om bygningen, aktørene 

og meningen bak ritualet. Etter kriteriene er ritualet situasjonell fordi den ikke kan forstås 

utenfor en spesifikk situasjon og strategisk fordi praksisen er hensiktsmessig eller kan 

assosieres med en hensikt, kan det tolkes som rituelt nedlagt. Man kan koble keramikk med 

både innvielsesritualer og avslutningsritualer, samt magiske ritualer som beskyttelse. 

Keramikk er formidlende ved utstilling, handling og opplæring, og har en bevist intensjon ved 

nedleggelsen. Derfor er ikke alle funn spor etter dagligdagse husholdningsaktiviteter selv om 

det i noen eksempler kan være tilfelle. Som den mest vanlige funntypen over hele 

Skandinavia tyder det på en autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert handling koblet til 

kulturelle forestillinger. Deres plassering i stolpehullet tyder på at aktøren hadde en forståelse 

av sted, formål og lovens kurs. Plasseringen av malsteiner på samme sted ved forskjellige 

haller tyder på en bevisst nedleggelse som noe rituelt fremfor praktisk hensikt. De har en 

transformerende kvalitet, men praksisen er utydelig fordi det er vanskelig å se og forklare 

hvilken effekt handlingen får. Etter kriteriene er steinøkser sakrale symboler. Den lange 

praksisen og spesielle plasseringen tyder på at det var formelt, regelbundet og tradisjonelt. De 
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har en menig, form og essens som formidler og skaper informasjon i form av beskyttelse mot 

onde makter og forbindelse med guden Tor. Med tanke på symbolikken og verdien til 

tordenkilene og flint må nedleggelsen ha vært teatralsk fremfor å bare bli lagt ned i 

stolpehullene. 

6.2.8 OPPSUMMERING OG VURDERING AV GJENSTANDER FRA ØSTLANDET 

Det er vanskelig å skille funnene mellom de som er intensjonelt nedlagt og tilfeldige funn. De 

ulike gjenstandstypene kan symbolisere ulike former for nedleggelser. Vevtyngder og 

spinnehjul er nedlagt som del av et ritual som symbol for skjebnen og fremmer fruktbarhet, 

lykke og beskyttelse. Eksemplene fra Østlandet er spor etter det. Keramikk, frø og korn er 

nedlagt for fruktbarhet i forbindelse med innvielsesritualer. De kan være spor etter aktiviteter 

i husholdningen, men kombinert med andre gjenstander som i eksemplene indikerer 

intensjonell nedleggelse som del av ritual. Skårene er vanskelig å vurdere, men ødeleggelsen 

er for å gjøre dem sakrale og delene fungerer som erstatning for hele karet og i kombinasjon 

med andre gjenstander intensjonelt nedlagt. Dermed er flere av leirkarskårene fra Østlandet 

rituelt nedlagt. Malsteiner er tolket som skoningsstein, men jeg tror basert på de nevnte 

argumentene har et større meningsinnhold og kan knyttes til fruktbarhet på samme måte som 

med frø og korn. De er nedlagt i forbindelse med innvielsesritualer, men ved Borge Vestre var 

den nedlagt som en del av avslutningsritualet. Siden den ikke fungerte som skoningsstein i det 

tilfellet mer enn antyder det et større meningsinnhold. Jernfragmenter er vanskeligere å 

vurdere som intensjonelt nedlagt, men jeg mener de er del av et innvielsesritual for å skape en 

forbindelse med mytologiske vesener for å beskytte jernarbeidet og gi gjenstander fra 

produksjonen magiske egenskaper som beskyttelse. Tordenkiler og gjenstandene av flint ble 

ansett som sakrale symboler intensjonelt nedlagt som innvielsesoffer og magisk offer for 

beskyttelse av bygningen og beboerne. Alle gjenstandstypene tilfredsstiller flere av kriteriene 

for ritualteori, og dermed tolkes nedleggelsen av dem som rituell. 
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6.3 DYREBEIN 

Dyrebein er den største gjenstandstypen som er funnet ved boplassområder. Det er funnet mye 

dyrebein i stolpehullfunn, og jeg vil diskutere om det kan knyttes til ritualer og om det kan 

tolkes som dyreoffer i en husofferkontekst. 

 

Figur 25: Bein funnet i stolpehull på Østlandet under JA fordelt i perioder. 

Utfra materialet fra Østlandet er bein en av det mest vanlige gjenstandstypen funnet i 

stolpehull (Fig 25), men er det intensjonelt nedlagt som en del av et offer? Det er flest funn 

datert til RJA. Det går ned i FVT og øker litt i VIK. Kun i to tilfeller fra RJA er det ubrente 

bein, mens mesteparten er brente bein. 

6.3.1 DYREBEIN SOM OFFER I STOLPEHULL 

På grunn av bevaringsforhold for bein er det trolig den mest vanligste typen av nedleggelser i 

husofferkontekst i følge Carlie (2004:103-109). Men det kan også bety at beinrester er den 

gjenstandstypen som lettest kan bli mistet i stolpehull, så hvordan skille dem fra de som er 

intensjonelt deponert. Restene i stolpehull betyr at det var dyrebein i husholdningen som 

rester etter slakt og matproduksjon. Det er ikke spor etter dyr som har oppholdt seg i 

bygningen, og dermed kan man ikke funksjonsbestemme delene av bygningen som stall eller 

fjøs. Hvis dyrene døde inne i bygningen ble kroppene sannsynligvis dratt ut og ikke blitt 

liggende å råtne. Men hvis huset ble brent og dyrene fremdeles oppholdt seg inne i bygningen, 

ble det igjen beinrester som da kan ha falt ned i stolpehullet. Hvis brannen var del av et 

avslutningsritual og dyrene intensjonelt etterlatt i bygningen som et offer, da kan dyrebeinene 

tolkes som del av ritualet men ikke intensjonelt nedlagt i stolpehullet. Med bein der kjøttet 

fremdeles var på beinene, ville de ikke være små nok til å falle ned i stolpehullet, og ble de 
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mistet ville de blitt plukket opp og kastet et annet sted. Som rester av et måltid der bare 

beinrestene er igjen, da kunne noen ha blitt mistet på gulvet og havnet i stolpehullet. Men de 

ville ikke blitt kastet ned i hullet som søppel men heller blitt kastet utenfor. Ved store 

mengder vil det antyde intensjonell nedleggelse men noen få funn kan være spor etter 

husholdningen. Ved spor etter husholdningen vil det også være få funn i noen stolpehull som 

kan funksjonsbestemme boligdelen i bygningen, men spredningen til flere stolpehull over hele 

bygningen tyder på intensjonell nedleggelse siden de ikke satt hvor de vill i bygningen og 

spiste måltidet. Ved tilberedning av måltidet blir delene stekt over bål. Beinet vil ikke bli 

brent siden kjøttet beskytter det. I så fall må alt kjøttet bli brent opp, og da er det uspiselig. 

Dermed er brente bein tegn på rituell behandling. 

En kildekritikk er at brente bein, som frø, bevares bedre når det er begravd. Ved 

beinfragmenter som er brent, kan det være beinrester etter den delen av beinet som stakk ut av 

kjøttet og ble brent under stekingen over bålet, og resten av beinet kan ha råtnet bort under 

nedgravningen. Men det betyr at hele beinet havnet i stolpehullet og dyrebein etter enkelte dyr 

som ku og hest er store. Åpningen rundt stolpehullet kan ikke ha vært så stort at de kan ha falt 

ned der. Og de kan heller ikke blitt feid inntil stolpehullet og blitt liggende til stolpen ble 

trukket opp for så å falle ned i hullet men heller blitt kastet utenfor bygningen. Hvis de ble 

brukt i fyllmassen til stolpehullet eller feid ned ved avslutningen av bygningen for å begrave 

hullet, betyr det at beinrester lå omkring bygningen. I så fall må de ha vært rester etter et 

måltid som fant sted ved avslutningen og ikke spor etter husholdningen som ville ryddet opp. 

Hvis det var et måltid ved avslutningen som del av et ritual og de ble feiet ned i hullet etterpå, 

var det intensjonelt som en del av et ritual eller var det kun for å fylle igjen stolpehullet? Hvis 

det ikke var et hellig måltid som fant sted, da må beinene ha blitt hentet fra et annet sted som 

en avfallshaug utenfor bygningen. Men hvorfor akkurat bein? De ville heller brukt jord og 

stein som lå rundt for å få fylt hullet eller brukt det som fyllmasse til stolpen. Avfallet kan 

også ha vært i en grop og ikke i en haug for så å bli begravet når det ble fullt. Avfallsgroper er 

vanlig å finne i arkeologiske utgravninger i forbindelse med bygninger. Så beinrestene kan ha 

vært utilgjengelig, om de ikke gravde i avfallsgropen for å få tak i fyllmasse og fikk med seg 

bein. Beinrestene er ikke spor etter slakting for slaktingen og parteringen fant sannsynligvis 

sted utenfor bygningen. Man må vurdere hvert enkelt tilfelle der funn av dyrebein har blitt 

påtruffet i stolpehull og vurdere om de er nedlagt intensjonelt eller ikke. Ved andre former for 

ritualer var dyr brukt som offer, ved graver og kultdyrkelse. Derfor er det rimelig å anta at dyr 

ble brukt også i en husofferkontekst. 
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Dyrebein etter ulike dyr har blitt funnet. De kan ha ulik symbolikk i en 

offersammenheng. Dyr som var del av husholdningen dukker opp i den norrøne mytologien, 

og derfor kan dyrebein bli koblet med dem. Det er ikke alltid mulig og artsbestemme dyrebein 

som er funnet i en utgravning. Ofte blir det nærmeste å komme frem til om det er pattedyr. 

Bruken av nyttebudskap som kyr, kan kobles med den førnordiske mytologien der de første 

gudene fikk liv fra Audhumlas spener i tidens begynnelse (Carlie 2004:116). Kyr var viktige i 

samfunnet som i tillegg til tilgang på melk, lær og kjøtt viste økonomisk velstand og status, og 

ga muligheter for sosial innflytelse. Dette gjorde nyttebudskap til et av de viktigere offerdyr.  

Symbolsk kan man forbinde kyr med fruktbarhet, slik gudene fikk liv fra Audhumla og 

spedbarn som får melk. En nedleggelse av bein fra kyr vil da kunne fremme fruktbarhet og 

velstand for husholdningen. Kranium og horn gir inntrykk av å ha en beskyttelsesmagisk 

funksjon, det kan knyttes til senere forestillinger om spisse gjenstander kunne avverge ondt i 

følge Carlie (2004:116-119). Får, som sau og geit, kan man knytte til den norrøne mytologien, 

som geitene som drog Tors vogn og Heidrun som det rant ferskt mjød av spenene hver dag så 

krigerne kunne drikke seg fornøyde (Carlie 2004:120-121). Får var viktig for produksjon av 

melk og kjøtt, men enda mer viktig siden ull ble brukt i produksjonen av tekstiler. Som nevnt 

ved vevtyngder var veving og tekstilproduksjon nært forbundet med hallen. Dyrene ble 

benyttet seg for det meste av husholdningen selv, noen få var handelsvarer. Men med får var 

det en høyere produksjon av ull og tekstil enn det en husholdning trengte, som da ble en mer 

vanlig handelsvare med tiden. Bein etter får kan da symbolisere velstand. De kan forbindes 

med Tor og Heidrun, kanskje de også symboliserer hell for krigere og for at de skal kjempe 

tappert nok til å havne i Valhall. 

Svin derimot ble kun holdt for kjøttet sin skyld, de kunne blitt brukt til lær, men der er 

kuskinn bedre egnet. Det å kunne holde gris for kjøttet sin skyld, betyr at steder der det var 

mye slaktning og konsumering var en måte å vise sin høye status på. I mytologien har vi 

grisen Særimne, som kunne slaktes hver dag for å gi kjøtt til krigerne i Valhall. Grisen blir 

også knyttet til Frøya som av og til fikk tilnavnet Syr (sugge) og hennes bror Frøy som red på 

en galte (Carlie 2004:120-124). Siden grisen kan knyttes til begge fruktbarhetsgudene, Frøy 

for fruktbarhet og Frøya for fruktbarhet og kjærlighet, vil en nedleggelse symbolisere 

fruktbarhet for bygningen. Det kan også være et tegn for status, både som offer og som del av 

måltid i forbindelse med ritualet. Hesten fikk økt betydning i kultdyrkelsen i VIK, i 

offerkontekst spesielt ved graver (Carlie 2004:124; Stylegar 2006:207-209). Hesten kan 

forbindes med Sleipner, som ble ridd av Odin. I tillegg til kjøttet ble hesten holdt som 
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bruksdyr ved gården, reising og i krig. Den kan som grisen symbolisere status, med 

forbindelsen til Odin. Hesten kan også forbindes med Frøy og fruktbarhetskulter (Stylegar 

2006:216-217). Hunden kan forbindes med den norrøne mytologien, om udyret Garm som er 

vakthund og som skal kjempe mot Tyr i Ragnarok eller Fenris som skal kjempe mot Tor 

(Carlie 2004:130-131). Hunder ble ikke spist, de var dyr som ble benyttet som beskyttelse og 

ved jakt. Hundebein i stolpehull og husofferkontekst er dermed ikke mistet under aktivitet i 

husholdningen, men intensjonelt nedlagt som en del av et offer for beskyttelse. Dermed kan 

det vært en del av et magiskritual eller innvielsesritual. Tamfugler som høns og gås kom også 

sent i det Skandinaviske samfunnet (Carlie 2004:132-131). Bein etter fugl mindre enn andre 

nyttedyr og dermed lettere å bli mistet i et stolpehull. I mytologien hadde Odin to ravner, men 

dyrebein etter tamfugler kan ikke symbolisere alle former for fugler. Ville fugler fra jakt kan 

være nedlagt for senere jakthell eller som blotsoffer. De kan ha blitt nedlagt som beskyttelse. 

Guder kunne kle seg i dyreham og nedleggelsen av fuglebein kan kobles med ønsket om at 

gudene skulle fly over og holde øye med dem. Akkurat som med gullgubber er det en tolkning 

at dyrebein kan fungere som del av et hamskifte (Paulsson 1993:35). Dyrebein er en rekvisitt i 

et ritual der mennesket ønsker å ta en annen dyrelignende form. Men denne tolkningen 

fungerer best i samme kontekst som gullgubber i kulthus. I boliger må det være et annet 

meningsinnhold. 

Nedleggelse av dyrebein kan være i forbindelse med innvielsesritualer for å kjøpe 

marken fri fra gudene, for fruktbarhet og lykke. Eller for å få beskyttelse fra ulike dyreånder, 

som ved nedleggelsen av hund vil ånden til hunden vokte bygningen. I forbindelse med 

avslutningsritualer kan de være nedlagt som et offer for forfedrene eller for å gi bygningen 

tilbake til gudene. Beinmateriale som finnes i en husofferkontekst kan være rester etter 

måltider, måltidet er en del av ritualet i forbindelse med innvielsen av huset. Restene blir 

dermed nedlagt i stolpehullene for å sikre fortsatt fruktbarhet og velstand på gården, både for 

dyr, mennesker og avling. Jeg har fortalt om keramikk som kan være rester av dette måltidet 

og sammen med beinrester kan de ha vært nedlagt i samme meningsinnhold. Sammen kan de 

indikere at det har vært et måltid og begge gjenstandene er intensjonelt nedlagt. 

6.3.2 DYREBEIN FRA ØSTLANDET 

Det var en tro på at magisk ladede produkter fra et visst dyr kunne brukes for å øke tilveksten 

hos andre husdyr, omsorgen for husdyr var intimt knyttet til standarden til huset de holdt til i. 

Siden bygningsoffer under JA ikke hørte til de offisielle religiøse handlingene, henger 

bygningsoffer sammen med JA-menneskenes hverdagslige forestillingsverden. Forestillinger 
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som lykke og misunnelse, hverdagens gudevesener, landvetter, haugbonden og dyr- og 

matoffer (Paulsson 1993:5-11). I materialet fra Østlandet var det mange funn av dyrebein, og 

mesteparten var brent. Som nevnt ved Garder Østre ble det funnet brente bein i flere av 

stolpehullene og i to av stolpehullene ble det funnet keramikkskår, en spillebrikke av bein og 

en jernkniv (Helliksen 1997:50-55) og de kan være deponert sammen som del av et offer. På 

Åmål og Hol ble brente bein og jernfragment funnet i stolpehullene i et hus, mens i et annet 

hus var det fire stolpehull som inneholdt vevtyngder og brente bein i tre stolpehull. Som nevnt 

ble de utskiftet flere ganger, og beinene kan ha blitt nedlagt under utskiftningen og dermed 

var del av et magisk ritual og ikke innvielses- eller avslutningsritual.  

På Haugtun, Svarstad ble det både i stolpehullene og i ildstedet funnet brente 

lemmeknokler fra bever. Det er tolket at beveren ble spist. Beveren var høyt skattet grunnet 

flott og sterkt skinn, velsmakende kjøtt, og i utskillingen av et sekret kalt bevergjel (Berg-

Hansen 2015:123-127). Beveren kan ikke knyttes til den norrøne mytologien. Men deres verdi 

kan knytte den som offer, og nedleggelsen kan være for jaktlykke. Men med funnene ved 

ildstedet og lemmeknokler er små, er det mer sannsynlig at de havnet der på grunn av aktivitet 

i bygningen. Det kan ha vært en bygning der jegerne tilvirket beverskrotten for skinnet, kjøttet 

og bevergjelet, en produksjonsbygning. Siden symbolikken er utydelig og få lignende tilfeller 

med beverbein som del av et ritual til å bygge tolkningen på, konkluderer jeg med at det ikke 

er intensjonelt nedlagt som del av et ritual. Det ene huset på Borge Vestre der skålgropsteinen 

ble funnet ble det i fyllmassen for takbærende stolpe funnet beinfragmenter av pattedyr. I 

andre stolpehull var det som nevnt keramikk og forkullet byggkorn. Et annet hus hadde 

keramikkskår, havre og korn, og bein fra et pattedyr. Mens et tredje hus hadde keramikk for 

mulig bordkar og beinfragmenter av pattedyr i to stolpehull. Ved dette huset ble det også 

funnet et steinkammer på 0,20 x 0,25 meter, laget av steinheller og inneholdt kullblandet sand 

og brente bein fra trolig hjort eller sau. Kammeret lå like nord for stolpehullet med 

beinfragmenter og keramikk, og er trolig konstruert samtidig med huset men kan være yngre. 

I et fjerde hus keramikk, havre og bygg fra tre stolpehull for takbærende stolper og 

beinfragment i ett (Bårdseth 2007a:66-94). Kammeret kan tolkes som et husoffer, som viser at 

det ikke var uvanlig med husoffer på Borge Vestre, og nedleggelsene i de andre stolpehullene 

kan sees i samme sammenheng. Kombinasjonen med de andre gjenstandene tyder på 

intensjonell nedleggelse. 

I det ene huset fra Missingen ble det tillegg til forkullet korn, keramikk og flint funnet 

brente bein fra pattedyr og tenner av hest, sau/geit eller svin i tre stolpehull for takbærende 
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stolper. I et annet hus ble det funnet mynter, forkullet korn, keramikk, flintavslag, men i 

stolpehull for takbærende stolper i midtpartiet av huset ble det funnet brente bein fra pattedyr 

og brent tannfragment fra sau eller geit (C53678 og C53683). Det var forkullet korn i noen av 

stolpehullene. Det tredje huset hadde keramikk, tannfragmenter fra sau/geit og beinfragmenter 

fra pattedyr i stolpehull for takbærende stolper (Bårdseth 2007a:140-155). Tenner er små og 

kan ha falt i stolpehull, men ved flere tilfeller i flere hus ved ulike brukstider er det lite trolig. 

Hestehodet ble trolig ikke spist og de ville ikke ha tennene løst på tallerken hvis de spiste det. 

Hodet er ikke like kjøttfullt. Derimot ble hoder brukt i kultdyrkelsen, og tennene kan bli brukt 

som en erstatning for å legge ned hele dyrehodet. At tennene falt ned i stolpehullet i 

forbindelse med slakting er usannsynlig, for som nevnt ble slakting utført utenfor bygningen, 

og hvis tenner som sitter godt fast i kraniet skulle falt av, antyder det en meget brutal slakting 

av dyret og behandling av kraniet. I kombinasjon med de andre kan det konkluderes som 

husoffer. 

Bjørnstad Søndre hadde i stolpehullene tre jernfragment, keramikkskår, og brente bein 

fra pattedyr (C54975) (Bårdseth 2007b:78) og i to stolpehull på Solberg Nordre tre fragmenter 

brente bein av pattedyr med elleve fragmenter av keramikk (Bårdseth 2007c:64-65). På 

Bustgård ble det funnet i nedgravningen til østre takbærende stolpe 48 fragmenter brente bein 

med en samlet vekt på 3,4 gram. I nedgravingen til vestre takbærende stolpe var det 12 brente 

beinfragmenter med en samlet vekt på 0,2 gram (Bårdseth 2007c:103-106). Mengden 

beinfragmenter sammen kan bety at det er intensjonelt nedlagt. Hvis de stammer fra samme 

bein kan de være intensjonelt ødelagt som en del av ritualet, eller de er naturlig ødelagt av 

tæring i jorda. De kan være del av et bein som var delvis brent og som råtnet bort. I så tilfelle 

kan beinet ha vært større, og dermed lite trolig falt ned i stolpehullet. I stolpehullet etter en 

hjørnestolpe som var nedgravet i en grav på Ringdal Vestre var det funnet brente bein og 

leirkarskår. I et annet hus var det i stolpehull ble det funnet i to stolpehull for takbærende 

stolper ble det funnet brente bein og korn. Et tredje hus hadde i sørøstre takbærende stolpehull 

leirkarskår og et brent bein. I nordøstre takbærende stolpehull ble det funnet et brent bein 

(Gjerpe 2008:67-108). Igjen kan kombinasjonen med keramikk tyde på et rituelt måltid der de 

er rester som ble nedlagt som en del av ritualet. Det samme kan tolkes på Rødbøl, der det ble 

funnet keramikk og brente bein i flere stolpehull i samme hus som hadde spinnehjul og 

byggkorn i takbærende stolpehull. Et annet hus hadde flere funn av brente bein, keramikk, 

slagg og to stykker av smeltedigler. I de andre husene var beinfragmentene som regel under 
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10 gram, men i fem stolpehull var det over 20 gram. Et tredje hus hadde keramikk og brent 

bein (Gjerpe 2008:154-168). 

Den nevnte firestolperskonstruksjonen på Gulli som hadde en mengde frø hadde 

brente bein i et stolpehull (Gjerpe 2005:147-151). En annen firestolperskonstruksjon på 

Skinnmo midt mellom en gravhaug og fotgrøft var det i tre av stolpehullene brente bein fra 

pattedyr, en del av dem var under skoningssteinen (Gjerpe 2008:289). Siden de var under 

skoningssteinene er de deponert. Og det utelukker at det fungerte som et lager, for å nedlegge 

et husoffer i et uthus gir ingen mening. Derfor kan man tolke begge 

firestolperskonstruksjonene som små kulthus En lemmeknokkel fra svin eller større dyr ble 

funnet i stolpehull på Elgesem der det også i takbærende stolpehull var byggkorn (Gjerpe 

2008:231-238). En stor lemmeknokkel kan ikke ha falt ned i stolpehullet ved et uhell under 

brukstiden. Det kan være sopt ned under begravingen av huset eller nedlagt intensjonelt som 

en del av avslutningsritualet. Som nevnt ble det funnet i huset på Jarlsberg og Tem i 

stolpehullene for takbærende stolper brente bein, et randskår og tre fragmenter av flint 

(Gjerpe og Mjærum 2012a:104-105), på Hesby ble det i tillegg korn og bunnskår til et leirkar 

funnet brente bein i stolpehull (Gjerpe og Mjærum 2012a:186, 207) og et stolpehull fra Borge 

Østre inneholdt fire keramikkskår og to større fragmenter av bein (Gjerpe og Mjærum 

2012a:268). De kan alle tolkes som rester etter et rituelt måltid for så å bli nedlagt i 

stolpehullet som et innvielsesoffer. Ved en gravhaug fra EJA på Hørdalen ble det funnet seks 

stolpehull som inneholdt åtte keramikkskår, 2,9 gram brente bein og ett avslag av flint og 

byggkorn. Stolpehullene danner ikke noe tydelig system, men er en konstruksjon i tilknytning 

til en ovn (Gjerpe og Mjærum 2012b:178-181). Det er for lite spor som tyder på hva 

konstruksjonen er, en bolig med husoffer eller et kulthus i forbindelse med gravhaugen. 

6.3.3 RITUALTEORI PÅ DYREBEIN 

Siden symbolikken kan være forskjellig, er det et problem at man ikke med sikkerhet kan 

artsbestemme beinrestene i en arkeologisk kontekst. Derfor kan man ikke helt sikkert tolke 

meningen med nedleggelsen om det var for beskyttelse, fruktbarhet eller lykke siden ulike 

former for dyrebein kan ha ulik symbolikk. Bruken av dyrebein over tid, den spesielle 

plassering i huskonstruksjonen til visse tidspunkt som de ulike former for ritualer, innfrir flere 

av kriteriene fra ritualteori. De ulike beintypene kan indikere at det var forskjellige kulturelle 

forestillinger knyttet til handlingen eller ulik praksis i ulike tider og steder, kun i slutten av 

JA der vi fra skriftlige kilder kan koble dyrene med den norrøne mytologien kan vi tolke en 

mening. Men meningen kan ha skiftet med tiden under JA. Dyrebein var tankefigurer og 
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utvelgelsen av dyrebeinene ga dem mening, form og essens, det gjorde beinene til et sakralt 

symbol, et måltid for gudene eller forfedrene. Praksisen finnes over hele Skandinavia, som 

tyder på at det var en base for allmenn ordning, det må ha vært stipulerte konstitusjonelle 

regler og hensikter, autoritativt stipulert og idemessig sanksjonert for hvordan nedleggelsen 

skulle foretas. De trodde at ved å gjennomføre en nedleggelse kjøpte de området fra høyere 

makter eller de høyere makter ville gi dem noe tilbake. I mange tilfeller bærer beinene preg av 

rituell håndtering, som brenning, men det kan være en følge av steking over bål, men sett i lys 

av funnkonteksten og kombinasjonen med de andre gjenstandene kan håndteringen vært en 

del av ritualet. Dyrebein er forbundet med fruktbarhet, i en forestillingsverden der gården med 

sine bygninger en integrert del, som fordrer at aktøren hadde en strategisk forståelse av sted, 

formål og lovens kurs. Der dyrebein var del av et hellig måltid, var ritualet det hellige 

måltidet, som var formelt, tradisjonelt, regelbundet, regulært, regelstyrt, der dyrebeinene ble 

omgjort til sakrale symboler etter måltidet som teatralsk ble nedlagt i stolpehullene ved 

innvielsesseremonier eller avslutningsseremonier. 

6.3.4 OPPSUMMERING OG VURDERING AV DYREBEIN FRA ØSTLANDET 

Dyrebein kan som ved andre gjenstander lett ha havnet i stolpehullene ved uhell og det er 

vanskelig å skille dem fra intensjonelt nedlagt som del av ritual. Men som argumentert er de 

trolig ikke feiet ned i stolpehullet. De ulike formene for dyrebein hadde forskjellig symbolikk, 

men de ble nedlagt for å skape en forbindelse med høyere makter og fremme beskyttelse av 

hjemmet. Kombinert med funn av keramikk er de rekvisitter etter rituelle måltider, og ble da 

ofret for at de høyere makter skulle ta del i måltidet og dermed knytte seg til bygningen. 

Eksemplene jeg nevner fra Østlandet er da rituelt nedlagt. Nedleggelsen av bein i stolpehull 

som et eget offer eller som del av et måltid tilfredsstiller flere av kriteriene for ritual. Selv om 

man kan argumentere for at mange tilfeller med dyrebein i stolpehull er spor etter dagligdagse 

husholdningsaktiviteter, er det også mulig å argumentere for at de var nedlagt som offer. 

6.4 HALL OG KULTHUS 

I dette kapitlet vil jeg undersøke forbindelsen mellom stolpehullfunn og selve bygningen, og 

hva bygningen ble brukt til. Jeg skal diskutere Missingen-hallen (Bårdseth 2009) fra romertid 

som inneholder stolpehullfunn med mynter og de bygningene jeg har tolket som kulthus eller 

hall med en del som har en kultfunksjon. 

 Nedleggelsen av gjenstander i stolpehull tolkes som en markør for å skille delene av 

huset fra hverandre. Derfor kan man utfra stolpehullfunn ikke bare funksjonsinndele 
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bygningen men også anse dem som intensjonelt nedlagt som del av et ritual. De ulike 

gjenstandene var nedlagt som offer for de ulike delene som en forbindelse med aktivitetene 

som vil bli foretatt i den delen av bygningen. Derfor kan offeret forbindes med en velsignelse 

av arbeidet. De markerer statusen til eieren, og da kan man utfra stolpehullfunnene vurderer 

om bygningen kan kalles en hall. Som nevnt kan man forbinde vevtyngder og spinnehjul med 

hallen, dermed kan bygningene på Ringdal Vestre, Hol, Lille Børke og Rødbøl ha hatt 

hallfunksjon selv om de ikke hadde en hall. 

6.4.1 MISSINGEN, EN HALL MED KULTISK AKTIVITET 

Et av de mest interessante bygningene fra materialpresentasjonen er hallen fra Missingen. 

Langhuset med en hallfunksjon er datert til RJA, år 1-200. den var ca 60 meter lang, og er en 

av de største bygningene fra denne perioden i sør-Skandinavia og en av de eldte kjente haller. 

Den er tolket som en hall under et RJA kriger-aristokrati (Bårdseth 2009:146-147). 

 

Figur 26: Stolpehullfunn fra Missingen 

I stolpehullene fra Missingen ble det funnet en stor mengde brente bein og keramikk, samt 

noen få funn av ubrente bein, flintavslag, korn og mynt (Fig 26). 
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Figur 27: Hallen i Missingen, tegnet av Per Erik Gjesvold, KHM (Bårdseth 2007a:Fig 9_4). 

Den passer med kriteriene for hall. Keramikken og de brente og ubrente beinene kan være 

nedlagt som en del av innvielsesritualet, der det var et måltid og de ble nedlagt for å skape en 

forbindelse med guder og forfedre. Flintavslagene ble nedlagt for beskyttelse fra gudene, som 

nevnt med tordenkilene kan de ha samme meningsinnhold og være en forbindelse med Tor. 

Korn kan være en forbindelse med Frøy for å fremme fruktbarhet. De kan alle vært nedlagt 

samtidig som en del av innvielsesritualet men det kan også ha vært ulike ritualer for 

nedleggelsen av hver gjenstand. Inndelingen og utformingen av bygningen (Fig 27) viser den 

hadde en midtre del som hadde en hallfunksjon. Nedleggelsen av frø for fruktbarhet kan bety 

at det ble inngått ekteskap i bygningen, som ble godkjent og utført foran høvdingen. Frø kan 

dermed tolkes som et forsøk på å legitimere høvdingens makt ved å tilegne ham evner for å 

godkjenne og utføre ekteskapsseremonier. Et kjennetegn på de tidlige hallene er et par 

utvidede stolper, som ligger nærmere de ytre veggene enn den andre takbærende stolpene i 

midten av skipet som genererte et større rom der politiske møter, lederskap og seremonier 

kunne finne sted (Bårdseth 2009:147). Stolpene kan også med sin størrelse fungert som 

blotsstolper siden de skiller seg ut fra de andre. Med blotsstolper understreker det rommets 

kultiske funksjon. De kan som nevnt ved gullgubbene på Hov vært forbundet med høysetet, 

men høysetet kom senere. Eriksen (2010:79-80) forteller at stolper kunne bli byttet ut når 
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hallen har løpt sitt løp, men også ved høvdingeskifte. Nedleggelser i stolper kan da ha vært 

innvielsesritual, ikke i forbindelse med en ny bygning men med en ny høvding. Og ritualet var 

ikke for å kjøpe bygningen fra gudene som ved andre innvielsesritualer, men for legitimere 

den nye høvdingens makt, gi ham beskyttelse og ved flint som tordenkiler også gi ham mot 

med forbindelsen til Tor. Stolpenes symbolikk, deres kultiske mening, gir gjenstander 

deponert i stolpehullene en større mening. Det gjør nedleggelsen noe mer enn en symbolsk, 

høytidelig og regelstyrt handling, nedleggelsen må ha vært mer ritualisert til forskjell fra en 

handling som er mer praktisk anlagt eller ved aktiviteter i husholdningen. 

 

Figur 28: Sølvdenar av Marcus Aurelius (Bårdseth 2009:Fig 3). 

I fyllmassen for et stolpehull ble det funnet en klippet romersk denar av sølv, med portrett av 

Faustina II med omskrift Fauvstina Avgvsta på den ene siden, på den andre en drapert trone 

med ornament, to små gutter og omskriften Saecli Felicit (C53679,1). Et av langhusene som 

ble oppført over den med hallfunksjon, ble det også funnet en mynt i stolpehullet som også er 

fra det andre århundret. Den ene siden viser Marcus Aurelius og på den andre siden antar man 

viser Genius Exercitus som foretar en offerhandling (Fig 28). Kan mynten ha hatt samme 

funksjon som en gullgubbe? I følge Paulsson (1993:5) skulle husbyggerne skjenke et husoffer 

til overnaturlige makter som hersker på plassen, etter gammel tradisjon hodet til et menneske, 

men det kan erstattes av et dyr eller en fugl. Mynter kan dermed ha vært en erstatning for 

hodet, og kanskje gullgubbene dermed hadde samme funksjon. I stolpehullene ble det som 

nevnt funnet tenner etter dyr i to av husene, det ene med mynten. I kapitlet om dyrebein 

fortalte jeg at deler av dyret ble brukt som offer som erstatning for hodet. Bygningene er fra 

RJA, før gullgubbene dukket opp. Så tradisjonen kan ha vært en utvikling fra bruk av hoder, 

til deler av hoder og mynter, så til bruken av gullgubber. Meningsinnholdet til gullgubber kan 

ha endret seg ved offerskiftet til å legitimere høvdingens makt, men kanskje den tradisjonen 
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var tidligere men med andre gjenstander. Mynten kan ha vært et minne for en hendelse, 

handel eller plyndring, og ble nedlagt for å symbolisere handel og knytte bygningen opp mot 

dette. Den ene mynten var klippet, kanskje det var med intensjon som del av den rituelle 

behandlingen for å gjøre mynten sakral. De kan også ha vært nedlagt som beskyttelsesoffer 

for bygningen og høvdingen. Bårdseth (2009:154-156) knytter hallen til et krigeraristokrati 

som var i Østfold der hallrommet kunne tilrettelegge for møter og konsultasjoner samt fester 

og seremonier. Nedleggelsene kan da være for å beskytte krigerne og bringe hell på 

slagmarken. Myntene kan ses som et symbol på forhandlinger med fremmede stammer, og 

nedleggelsen skulle sikre at forhandlingene gikk godt for seg eller symbolisere bygningen 

som en bygning for slike aktiviteter. 

6.4.2 KULTHUS OG DØDSHUS PÅ ØSTLANDET 

Jeg har fortalt om stolpehullfunn som ble gjort i firestolperskonstruksjoner på Gulli og 

Skinnmo. Jeg konkluderte med at det foregikk kultisk aktivitet i bygningene basert på 

nedleggelsene. Bygningen på Hov konkluderte jeg også som et kulthus med politiske 

forbindelser. Det var forskjellig gjenstandstype med frø i stolpehullene på Gulli og brente 

bein på Skinnmo. 

 

Figur 29: Firestolperskonstruksjon dødshus (Lindström 2006:Fig 4 og 6). 

På østre Södermanland er det funnet en lignende konstruksjon (Fig 29) som er tolket som 

dødshus med en mengde deponeringer i stolpehullene (Lindström 2006:81). Dødshus ble 
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brukt til oppbevaring av de døde for de ble gravlagt, og det passer med Skinnmo som lå nær 

en gravhaug. Men når den ikke ble brukt til å oppbevare de døde kan den ha fungert som et 

lite kulthus til ære for forfedrene. Når noen døde ble de lagt der slik at ånden kunne møte 

forfedrene. En del av ånden ble værende og senere ofringer i bygningen som matoffer var for 

at forfedrene skulle ta del i det rituelle måltidet. Dermed kan man anse 

firestolperskonstruksjoner som et uttrykk for en forfedrekult. Nedleggelsene kan også være 

offer for å be forfedrene om fruktbarhet for gården og beboerne, som ved Gulli. Kulthuset fra 

østre Södermanland var fra yngre steinalder, så bruken av dødshus hadde en lang tradisjon, 

gjenstandsmaterialet skiftet men meningen fortsatte. Som nevnt endret de rituelle 

nedleggelsene seg under FVT. Kultdyrkelsen gikk over til hallene og høvdinger viser sin makt 

gjennom dyrebare offer på egne gårder der bygdens folk deltok. Dette passer med tolkningen 

av Hov som en hall med kultisk funksjon. Men Gulli og Skinnmo er datert til VIK. Så bruken 

av små kulthus fortsatte. Hvis vi deler det inn i to kultdyrkelser, den private og den offentlige, 

er Gulli og Skinnmo del av den private mens Hov del av den offentlige. Den offentlige ble 

styrt av høvdingene som brukte ritualer som en del av en maktdemonstrasjon. Den er mer 

knyttet opp til gudene for å legitimere høvdingens makt. Men kultdyrkelsen fortsatte i det 

private for forfedrene. De mindre dødshusene kan ha vært brukt av flere enn bare en familie, 

flere gårder kan ha benyttet seg av bygningen, selv høvdingen. Gjenstandsmaterialet kan ikke 

kobles med politisk rettet ritual for å legitimere makt, så endringen i offerkulten var kun 

delvis, det var den offentlige kulten som fant sted i våtmarkene som endret seg mens 

kultdyrkelsen for forfedrene fortsatte som før. En bygning med usikker konstruksjon i 

nærheten av en gravhaug fra EJA på Hørdalen hadde seks stolpehull med åtte keramikkskår, 

brente bein, ett avslag av flint og byggkorn (Gjerpe og Mjærum 2012b:178-181). Muligens 

med gjenstandsmaterialet, de få stolpehullene og nærheten til gravhaugen betyr at bygningen 

var en form for dødshus, eller hadde lignende kultdyrkelse som dødshus. Men det er for 

usikkert å trekke konklusjon om. 

6.4.3 LANGHUS MED KULTISK FUNKSJON 

Kunne langhus uten en egen del med hallfunksjon også vært sted for kultisk aktivitet? På Lille 

Børke og Borge Vestre var det nedgravet steinkammer i tilknytning til en av bygningene. Var 

steinkammeret et vanlig husoffer eller var det for å vise bygningen som et hus med 

kultfunksjon? Huset på Borge Vestre hadde flere faser fra YBA til eldre FRJA, hadde 

stolpehullfunn keramikk for mulig bordkar og beinfragmenter av pattedyr. Steinkammeret på 

0,20 x 0,25 meter var laget av steinheller og inneholdt kullblandet sand og brente bein fra 
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trolig hjort eller sau, den lå like nord for det ene stolpehullet med brente bein og trolig 

konstruert samtidig med huset men kan være yngre, utfra et byggkorn funnet i nedgravingen 

er det datert til eldre FRJA. I stolpehull etter takbærende stolpe var det forkullet, agnekledd 

bygg. Huset har en bosteddel i vest og økonomidel i øst (Bårdseth 2007a:92-93). 

Nedgravningen på Lille Børke inneholdt to mindre nedgravninger under det øverste laget som 

ble tolket som stolpehull, nedgravningen inneholdt to ubestembare jerngjenstander og en stor 

flat stein på 35 x 45 cm, et glassbeger med forgylte sølvbeslag (C52874/1) og et annet glass 

(C52874/2) som lå i en sirkel av mindre til middels store steiner. Det ble også funnet rester av 

to begre i samme nedgravning. Ut fra ulike dateringer antas det at nedleggingen skjedde ca. 

450 til 550/600 e.Kr. (Lislerud og Stene 2007:127-129). Det var i det ene huset i nærheten 

som inneholdt en steinøks. Nedleggelsene på Lille Børke skjedde rett før offerskiftet, og 

Borge Vestre lenge før. Det kan forbindes med forfedredyrkelse, og aktiviteter som senere 

skulle foregå i hallen kan ha blitt foretatt i disse bygningene. Herskerideologien kan ha dukket 

opp tidligere, de hadde høvdinger. Og den kultiske funksjonen som høvdingen hadde, var 

tidligere i langhus. Så da hallene kom var det ikke et uttrykk for en herskerideologi eller 

krigeraristokrati, men derimot et behov for en bygning med plass for større kultisk aktivitet 

med flere aktører. Derfor kan man også se hallen som noe annet enn uttrykk for status. 

6.4.4 RITUALER I HALLEN OG KULTHUS 

Stolpehullfunnene blir sett på som noe som fremmer statusen til bygningens eier. Det passer 

med kriteriet for ritual at det fremmer aktørens status, alene fordrer det ikke at ritual har 

funnet sted, men hvis gjenstandene fremmer status burde ritualet også fremme status. 

Offerritualet var strategisk siden det var hensiktsmessig for å beskytte herskeren. For å spore 

ritual må man se på handlingskonteksten, den konkrete handlingskonteksten er de ulike 

formene for bygningene og den abstrakte er de deltagende aktørene. Høvdingen kan ha en 

særskilt rolle under ritualet med egne intensjoner, men det er de andre aktørenes intensjoner 

som er den egentlige meningen med ritualet. Den konkrete og abstrakte handlingskonteksten 

endret seg, men selve ritualet og dens mening var mer eller mindre den samme gjennom 

tidene. Dette gjelder ritualer ved ekteskapsinngåelse, fruktbarhet og beskyttelse ved å skape 

forbindelser med høyere makter. Derimot kan flere varianter av ritualet ha utviklet som ekstra 

kraftfulle ofre for krigerne og herskeren, med nye gjenstander med annen symbolikk og nye 

forbindelser med høyere makter. Men ritualet ved nedleggelsen var det samme. Den rituelle 

håndteringen som transformerte gjenstandene til noe sakralt kan indikere at nedleggelser av 

gjenstandene var for å gjøre hallen sakral. Dermed har ritualet ved nedleggelsen en 
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situasjonell kvalitet, den kan ikke forståes utenfor situasjonen. Ritualet var strategisk siden 

den var hensiktsmessig, utydelig for det er vanskelig å forklare effekten den hadde. Ritualet 

må ha vært formelt, tradisjonelt og regelbundet, siden praksisen var utbredt over tid og sted 

selv om meningen og intensjonene endret seg. Gjenstandene var sakrale eller ble gjort sakralt, 

og nedleggelsen kan ha blitt fremført teatralsk for å forsterke de magiske egenskapene og gi 

nedleggelsen mer mening som offer. Stolpenes symbolikk, deres kultiske mening, gir 

gjenstander deponert i stolpehullene en større mening. Det gjør nedleggelsen noe mer enn en 

symbolsk, høytidelig og regelstyrt handling, nedleggelsen må ha vært mer ritualisert til 

forskjell fra en handling som er mer praktisk anlagt. Bolighus, kulthus og hall er ulike 

handlingskontekster med aktører som beboere, herskere og andre som benyttet seg av 

bygningen. Ved kulthus kan det ha vært seremonier for ekteskap og for å ære guder og 

forfedre. Gullgubber kan blitt ofret i den forbindelse. Lignende handlinger kan ha blitt foretatt 

i hallen. Nedleggelser ved innvielsesritualer ble utført av høvdingen for å legitimere sin makt, 

og ved et maktskift kan et avslutningsritual bli gjennomført. Ritualene kan i den forbindelse 

bli fremført for å forbinde den nye herskeren med den gamle og gjøre ære på forgjengeren. 

Ulike handlingskontekster ved ritualene behøver ikke å ha påvirket symbolikken til 

gjenstandene. Deres mening forble den samme. Men det at man kan spore 

handlingskonteksten i et ritual utfra bygningen tilfredsstiller det siste kriteriet for ritual. 

6.4.5 OPPSUMMERING OG VURDERING AV HALL OG KULTHUS PÅ ØSTLANDET 

Det siste kriteriet for ritual omhandler handlingskonteksten. Missingen er en bygning med en 

del som fungerte som hall og som har en kultisk funksjon. Den kultiske funksjonen som 

foregikk i hallen og kulthus skjedde tidligere ved langhus uten hallfunksjon og ikke bare ved 

våtmarker som skiftet ved offerskiftet på 600-tallet. Husofringer kan sees som en del av 

kultaktiviteten ikke bare i det private men også den offentlige, og den offentlige foregikk i 

andre bygninger enn bare hallen. Dermed var det ikke et offerskifte men en endring der man 

gikk vekk fra våtmarkene. Kultdyrkelsen som dukket opp i hallene foregikk lenge før og etter 

i andre bygninger og ikke kun forbeholdt hallen. Gjenstandsmaterialet som er funnet både i 

langhus uten hallfunksjon og med hallfunksjon indikerer at kultdyrkelsen kan ha vært den 

samme men i andre abstrakte handlingskontekster der høvdingen hadde en mer fremtredende 

posisjon. Dermed er ikke nedleggelsen av gjenstander opprinnelig for å legitimere høvdingens 

makt selv om det er hans intensjon, symbolikken og meningsinnholdet er det samme tross en 

annen kontekst. Jeg mener de nevnte eksemplene fra Østlandet viser langhus med kultisk 

funksjon i den sammenheng og firestolperskonstruksjoner fungerte som små kulthus. 
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6.5 HUSOFFER 

Når det gjelder temaet stolpehullfunn, kommer man ikke bort fra diskusjonen om det var et 

husoffer. De ulike formene for ritualer som innvielses- og avslutningsritualer er former for 

husoffer. Jeg har vært innom temaet husoffer forbundet med politiske intensjoner, men dette 

skjedde ved offerskiftet på 600-tallet og ved de store hallene forbundet med høvdinger. 

Husoffer forbundet med religion skjedde i private gårder både før og etter offerskiftet. Jeg 

skal diskutere Kristensens (2006) tolkninger der hun vinkler husoffer inn på kvinnens 

fruktbarhet. Jeg vil undersøke hennes hypoteser og se om det kan utbroderes mer, blant tolker 

hun dolker som symbol for kvinnens fruktbarhet, der vil jeg bruke argumentene til Ole‐Magne 

Nøttveit (2006) om dolker som symbol for maskulin identitet og Bjørn Bandliens (2006) 

hypoteser om maskulinitet i norrøn middelalder for å diskutere om husoffer også kan være for 

mannens fruktbarhet og ikke bare kvinnens. 

6.5.1 HUSOFFER FOR KVINNENS FRUKTBARHET 

Dagligdagse gjenstander som knyttes til matproduksjon og tekstilproduksjon er koblet med 

kvinnens virke og arbeidsoppgaver, kan man da koble husofferet med kvinnen (Kristensen 

2006:25-27)? Som nevnt ved de andre gjenstandene er de ofte tolket som uttrykk for 

fruktbarhet. Kristensen (2010:62-65) mener keramikk symboliserer kvinnekroppen og linker 

keramikk til kvinnekroppens funksjoner. Hun påstår at det er mulig å forstå flere av de øvrige 

materialgruppene, som bein og stein, ut fra de samme prinsippene, og at spinnehjul, 

vevtyngder, kniver og økser hadde en betydning ut over sin praktiske funksjon. Gjenstanden 

blir forbundet med kvinnens fruktbarhet og kvinnelighet er forbundet med mat. Dermed kan 

kvinner ha hatt en vesentlig rolle i den delen av kultutøvelsen som var knyttet til mat, fertilitet 

og transformasjon (Kristensen 2010:65). Det siste punktet kan være riktig. Kvinner hadde en 

vesentlig rolle i ritualer der mat var inkludert siden kvinner hadde ansvar for maten. Men 

menn deltok også i matproduksjonen. På en gård arbeidet mennene på jordene, tok seg av 

husdyrene og produsert gjenstander brukt i husholdningen. Kvinner gjorde ikke alt arbeidet 

mens mennene var krigere som slappet av i hjemmet. Både menn og kvinner gjorde sin del 

eller samarbeidet i husholdningen. Dermed er det også mulig at menn kan ha vært med på 

tilberedningen av maten, både til daglig og ved religiøse ritualer. 

 Både keramikk og bein kan ha en praktisk og symbolsk tilknytning til kvinnelivet og 

nedleggelsene være et forsøk på å rettferdiggjøre og sette i system kvinnens symbolske og 

praktiske rolle. Ved innvielsesritualer blir gjenstander nedlagt som et offer for å bekrefte 

kvinnens fertile egenskaper og plassere det i en større helhet, gårdens fruktbarhet og 
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framtidige eksistens i følge Kristensen (2010:66-67). Kristensen (2010:67) forbinder gårdens 

fruktbarhet med kvinnens fruktbarhet og mener at siden vevtyngder og spinnehjul er 

arbeidsredskap knyttet til datidens kvinnearbeid, kan steintøy også tolkes inn i samme 

sammenheng og assosieres med forestillinger om fruktbarhet og kontinuitet. Men hva med 

mannens fruktbarhet? Hvis kvinnen er fruktbar mens mannen er steril, da blir ikke gården 

særlig fruktbar. Mulig gjenstanden symboliserer kvinnelig fruktbarhet og dermed vil 

gjenstanden fremme fruktbarhet til mannen, dyrene og åkeren. Men hvis man kjønner 

gjenstandene slik Kristensen (2010:62-65) gjør, burde vel andre gjenstander bli tilegnet 

mannen og mannens fruktbarhet. Beinrester forbundet med mat kan være rester etter måltider 

som da blir nedlagt, om kvinnen har tilberedt maten betyr ikke det at beinrestene dermed 

symboliserer kvinnen og kvinnens fruktbarhet. Restene kan ha blitt nedlagt som et symbolsk 

måltid til gudene eller forfedrene, som skapte en kobling for beskyttelse av husholdningen. De 

kan fremme fruktbarhet, men som gaveoffer og ikke fordi de forbindes med kvinnens 

fruktbarhet. Hvis det hadde vært gjenstander av personlig karakter, som spenner, beslag til 

drakter, perler og kammer er forbindelsen med kvinner tydeligere. Det er mange funn av slike 

gjenstander i stolpehull fra syd-Skandinavia, ett tilfelle ble det i et langhus fra FVT funnet en 

bronsefibula i et stolpehull, nedsatt kniv i et annet og spann i et tredje (Carlie 2004:182). 

6.5.2 HUSOFFER FOR MANNENS FRUKTBARHET 

På Garder ble det i et 16 m langt langhus med rette vegger, datert fra yngre JA/VIK til tidlig 

middelalder, funnet i flere av stolpehullene brente bein og i to av stolpehullene ble det funnet 

keramikkskår, en spillebrikke av bein og en jernkniv (Helliksen 1997:50-55). Kristensen 

(2010:69) mener at kniver også symboliserte kvinnelige egenskaper siden den hadde en 

sentral plass i kvinnelivet under JA ved at den blant annet var en del av våpengaven fra en 

frier til en kvinnes familie ved ekteskapsinngåelse, og det å bære en liten kniv i beltet 

symboliserer forholdet mellom giver og mottaker av gaven. Men kniver har også vært 

forbundet til mannen, dolker som symbol for maskulin identitet går tilbake til førkristen tid 

(Nøttveit 2006:138-141). Kniver og dolker kan forbindes med ære, kjønnsroller, voldelighet 

og seksualitet som var ansett i samfunnet som høyverdige verdier (Bandlien 2005:7-8, 178-

190). De kan også ha vært fallossymboler, og på den måten symbolisert mannens fruktbarhet.  

Guden Frøy ble fremstilt med en fallos i tempelet i Uppsala som symbol for fred og lykke 

(Nøttveit 2006:143-148), dermed kan fallosformen linkes til Frøy og symbolisere det samme. 

Kniver ble brukt til mange formål, til krig, jakt eller produksjon. Dermed kan man forbinde 

dem til mannens virke, og en nedleggelse av kniv i stolpehull vil da ha vært for å fremme 
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mannens fruktbarhet. Kvinnene i JA kan ha brukt kniven mye i husholdningen, og kniven var 

ikke bare forbeholdt menn, men som et symbol er det mer forbundet med mannen. 

 Sammen med kniven ble det i de to stolpehullene også funnet en spillebrikke av bein 

og keramikk. Alle kan ha blitt mistet i stolpehullene ved uhell, deres plassering i fyllmassen 

kunne fortalt mer men jeg har ikke funnet nok informasjon om konteksten, eller i hvilket av 

de to stolpehullene de ble funnet sammen. Spillebrikken og kniven kan ha vært i et stolpehull 

og keramikk i begge. Keramikk har jeg fortalt om i et annet kapittel, og kan være nedlagt 

tidligere i forbindelse med et innvielsesritual, og kniven med spillebrikken er kun spor etter 

bygningens bruk senere. Men hvis kniven er nedlagt for fruktbarhet som en del av et husoffer, 

kan spillebrikken ha blitt nedlagt sammen med den? Å kjønne spillebrikken er vanskelig, den 

kan ha blitt brukt av begge kjønn i spill. Kanskje barn i husholdningen var de som spilte mest. 

Så forbinder vi den med barn og nedleggelsen da kan ha vært for beskyttelse av barnet i et 

magisk offer. Spill med spillebrikker handlet om kriger, som Hnefatafl (Murray 1978:58-60), 

det er mer sannsynlig at det var menn som bedrev krigsspill. Nå er det ikke funnet så mange 

spillebrikker i stolpehull som er tolket som rituelt nedlagt, så det er vanskelig å finne 

koblinger. Spillebrikken er laget av bein, så kanskje den symboliserer det samme som 

dyrebein. Men siden spillebrikken lå ved kniven, og den er et mannssymbol, kanskje brikken 

også symboliserer mannen hvis det var menn som oftest spilte. Sammen symboliserte de 

maskulinitet. Det ville vært lettere å tolke spillebrikken som intensjonelt nedlagt hvis det var 

flere spillebrikker i stolpehullet. 

 En annen tolkning av kniver er at de kan kobles med tordenkilene. De blir stukket ned 

i hullet for å verne mot onde makter. I syd-Skandinavia er det flere funn av kniver fra JA som 

er stukket ned i stolpehull (Carlie 2004:150). Tordenkilene blir forbundet med Tor, og da er 

det lite trolig at man kan forbinde dem med kvinnene. I stedet blir da knivene en forbindelse 

mellom Tor og mannen. Smykker av Tors hammere kan være båret av begge kjønn som 

beskyttelsesamulett, og kniver ble brukt av begge kjønn, så forbindelsen kan være til guden 

men ikke symbol for kjønnet. 

 Bandlien (2006:16) argumenterer for at det var et liminalt kjønn fremfor et tredje 

kjønn. Det er når aktørene inntar en liminal posisjon i et overgangsritual. Dette er en posisjon 

som gudene tar, som Odin gjør for å oppnå kunnskap og Loke skifter kjønn i sagaene. Under 

ritualenes sfære oppheves alle kategorier, som kjønnskategorier (Bandlien 2006:16-18). Det 

er ikke sikkert hypotesene stemmer, eller at det var gjeldende for alle former for ritualer, men 

la oss anta det for diskusjonens skyld. Liminalfasen er mest forbundet med overgangsritualer 
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for mennesker, man er i en ny posisjon der man er noe hellig. Hva da med offerritualer? Noen 

må utføre ritualene ved nedleggelsen av gjenstandene i stolpehull, inntar de en rolle når de 

utfører det? Hva har det å si for hva offeret blir gitt for? Hvis kjønnskategorier kan opphøre i 

selve ritualet, kan også det man forbinder med gjenstandene, det de symboliserer, også 

opphøre. Knivene er ikke lenger symbol for mannen, og de andre gjenstandene som 

symboliserer kvinnen symboliserer ikke lenger kvinnen. Man kan si gjenstandene 

symboliserer det liminale kjønn, fruktbarhet ikke bare for kvinnen men også mannen, begge 

kjønn smelter sammen til et kjønn. Hvilket kjønn gjenstandene kan forbindes til i det daglige 

liv har ikke noe å si, som offer kan gjenstandene forbindes til begge. I Osebergskipet var det 

gravlagt to kvinner, de var gravlagt med en masse utstyr for menn, men ingen for kvinner. Og 

det er funnet utstyr for tekstilproduksjon som er typiske gjenstander for kvinner i 

mannsgraver. Selv om et kjønn bruker en type gjenstand mest, betyr ikke det at den 

gjenstanden er typisk for det kjønnet, at gjenstanden kun kan forbindes med og symbolisere et 

kjønn. 

 Hvis vi kjønner gjenstandene, kan man forbinde dem med fruktbarhet fra begge kjønn. 

Gjenstander som er typiske for kvinner symboliserer kvinnelig fruktbarhet og 

mannsgjenstander er for mannlig fruktbarhet. Jeg mener kniver og spillebrikker er for 

mannens fruktbarhet. Dette kan også tillegges gullgubber, de kan avbilde både menn og 

kvinner. Uavhengig hvilket kjønn gjenstandene representerer, fremmer de fruktbarhet for hele 

husstanden. 

6.5.3 GULLGUBBENE SOM SYMBOL FOR FRUKTBARHET 

Tidligere diskuterte jeg hvordan husoffer ble knyttet til kvinnens fruktbarhet. Hva da med 

stolpehullfunn med gullgubber? De er blitt tolket i forbindelse med forfedrekult, hallen og 

høysetet. Men kan man koble gullgubber med husoffer til fruktbarhet. Siden gullgubber har 

flere typer motiver, mann, kvinne, par og dyremotiv, kan de symbolisere husoffer for ulike 

typer fruktbarhet innad husstanden. At gullgubber med mannsmotiv er for mannens 

fruktbarhet, kvinnemotiv for kvinnens fruktbarhet, par for parets fruktbarhet, dyremotiv for 

dyrene i husstandens fruktbarhet. Vi vet ikke hvem som la gullgubbene ned i stolpehull eller 

andre deponeringer, men de fleste funn av gullgubber ble nedlagt i forbindelse med hallen og 

kulthus, kanskje som en del av et giftemål og ofringen av gullgubben var for at paret skulle få 

et fruktbart ekteskap. Hallen og kulthus ble antageligvis ikke bare brukt av selve gården de 

var lokalisert i, mennesker kunne valfartet til disse bygningene, derav den store størrelsen for 

å ha plass til flere. Flere mennesker enn bare gårdens beboere å ha bidratt til oppreisningen av 
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disse bygningene. Siden hallen og kulthuset hadde en betydning for religionen, kunne de som 

bidrog i oppreisningen ofret gjenstander i stolpehullene for å få for eksempel gudenes 

velsignelse og sikre deres egen husstands fruktbarhet. Hvis man forbinder nedleggelser i 

stolpehull med en forfedrekult, kan nedleggelsene vært ofre for å forbinde forfedrene med 

hallen og kulthuset, en forbindelse med fortidens forfedre med nåtidens kultdyrkelse. 

6.5.4 BYGNINGER VED AVSLUTNINGSRITUALER 

Det som går igjen i tolkningene er at stolpehullfunn er en form for bygningsoffer. Hvor 

gjenstandene ble nedlagt i stolpehullet forteller når ofret ble gjennomført, under oppføringen 

av bygningen eller ved rivningen. Ved innvielsesoffer kan det ha vært et fruktbarhetsoffer for 

husstanden. Eller det kan ha vært en måte å forbinde bygningen med gudene eller forfedrene. 

Da hallen sluttet som funksjon til mennesker, kan den da ha blitt “ofret” til forfedrene eller 

gudene. Ved nedlegging av objekter i stolpehull etter at hallen ble fjernet, kan det være et 

ritual der man “ofret” den gamle hallen til forfedrene og gudene når de hadde bygget en ny 

hall. 

 

Figur 30: Tegnet rekonstruksjon av hallen i Missingen, tegnet av Helge Schjelderup (Bårdseth 2009:Fig 8) 

Arkitekt Helge Schjelderup tegnet en rekonstruksjon av Missingen-hallen, for å få en større 

forståelse av huset og dets funksjoner (Fig 30). Ifølge Schjelderup ville den konvekse formen 

av ytterveggene generert en konveks form på taket, gitt at takets vinkel er den samme langs 

hele lengden av huset. Formen på taket vil dermed ligne en båt snudd opp ned, og det høyeste 

punktet kunne ha vært ca. 7.5 meter (Bårdseth 2009:153-154). 

Hallen har en form der veggene buler utover som et skip, det er skrevet mye om at 

hallen symboliserer skipene de brukte. Skipssettinger i Sverige er formet med steiner satt 

rundt i en avlang sirkel i form av et skip. Skipene var viktige, også symbolsk både i form av 

skipssettinger i Sverige og i formen av hallene. Da hallen mistet sin funksjon som hall for 

mennesker, endret den symbolske betydningen seg fra hall med form som skip til skip for 

forfedrene eller guder. Og for å markere denne symbolske endringen fra hall til skip nedla de 
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objekter i stolpehullene som sto igjen etter at hallen forsvant. Det er også en mulighet at 

symbolikken ikke endret seg fra hall til skip, men fortsatte som hall for forfedrene. En hall 

kunne stå i mange år før det var nødvendig med å bygge en ny hall. Nye generasjoner kan ha 

tatt over bruken. I det de skulle bygge en ny hall ville de minnes de som benyttet seg av den 

gamle hallen før dem. Kanskje de trodde at forfedrenes ånder fremdeles ville benytte seg av 

hallen de brukte mens de var i live, selv om hallen ikke lenger var der fysisk. Derfor i det de 

bygde en ny hall og fjernet den gamle, nedla de objekter i stolpehullene til forfedrene. Det kan 

ha vært offer til forfedrene, eller en markør for stolpehullene slik ånden til forfedrene eller 

gudene kunne finne dem igjen. Hallen mistet sin funksjon for levende mennesker som bygget 

en ny hall, dermed kan den gamle ha blitt “ofret”. I noen tilfeller er bygningen blitt brent, som 

med gjenstandene utsatt for rituell behandling ble den ødelagt for den profane verden og ble et 

sakralt sted. 

Et eksempel fra materialet er bygningen på Jarlsberg og Tem, den var et treskipet 

langhus som ble ødelagt av brann i begynnelsen av 600-tallet og en mann ble begravet sentralt 

i boligdelen rett etterpå med et nesten komplett våpensett (Gjerpe og Mjærum 2012a:11). 

Dermed endret lokaliteten seg fra boplass til gravfelt. Brannen kan ha vært intensjonell i den 

mening at den skulle fungere som hall for de som ble gravlagt der senere. 

Gjenstandsmaterialet i stolpehullene kan forbindes med dette, de var nedlagt som et 

avslutningsritual for bygningen og som offer til forfedrene. Spor etter voldelige handlinger er 

viktig for tolkningen om det er ritual eller angrep på herskerens maktbase i følge Eriksen 

(2010:54-55). Brannen kan ha vært gjort av fiender, og mannen som ble gravlagt ble drept i 

angrepet. Derfor er det vanskelig å tolke ved bygninger som er brent om det var intensjonelt 

ved et avslutningsritual eller som følge av fiender eller uhell. men havnet gjenstandsmaterialet 

i stolpehullene som følge av brannen, eller ble de feiet ned i stolpehullene etter brannen? Eller 

ble de nedlagt som en minneseremoni etter brannen som et avslutningsritual? Man kan 

spekulere men uten helt sikre spor kan ikke tolkningene være helt sikre. 

6.5.5 OPPSUMMERING OG VURDERING AV HUSOFFER 

Som nevnt kan flere gjenstander kobles med fruktbarhet. Noen av gjenstandene symboliserer 

fruktbarhet ved forbindelsen til hvilket kjønn som benyttet seg av dem. Dermed fremmer de 

hver for seg fruktbarhet for det kjønnet det representerer eller for hele husstanden samlet. I 

motsetning til Kristensen som knytter alle gjenstandene med kvinnen, mener jeg at noen kan 

knyttes til kvinnen mens andre til mannen. Kniver og spillebrikker anser jeg som gjenstander 

mest forbundet med mannen, og kan i tillegg til fruktbarhet også symbolisere beskyttelse, 
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mot, ære og hell på slagmarken. Eksemplene fra Østlandet er dermed nedlagt intensjonelt i 

den forbindelse. Andre gjenstandstyper som dyrebein, gullgubber, frø og korn, malsteiner og 

tordenkiler forbinder jeg ikke med kjønnet som brukte dem, men derimot kan de knyttes til 

gudene med ulik symbolikk og mening ved nedleggelsen. Ved avslutningsritualer ble 

bygningen ofret til forfedrene eller gudene. For å markere dette ble det foretatt nedleggelser i 

stolpehullene som offer og som en markør for bygningen i den sakrale verden. 

 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 7

De ulike gjenstandstypene kan symbolisere ulike meninger og nedleggelser av dem i 

stolpehull er en form for husoffer for å fremme ulike ting. Gullgubbene fra Hov ble nedlagt 

over stein som ble brukt til å nedgrave et mulig stolpehull som inneholdt flere gullgubber. De 

var del av et avslutningsritual for bygningen. De kan ha hatt en annen mening enn de andre 

gullgubbene siden det var en annen form for ritual. Det er mange tolkninger for hva 

gullgubbene egentlig var, men ved de som var funnet først kan de ha vært et siste offer til 

forfedrene og gudene som skulle ta over bygningen i den sakrale verden. Vevtyngder kan 

forbindes med nornene, i langhus kan de symbolisert skjebnen, fødsel og fruktbarhet. 

Nedleggelsen av vevtyngder og spinnehjul kan bli nedlagt i forbindelse med innvielsesritualer 

for å fremme fruktbarhet og for å få et godt liv. Jerngjenstander og gjenstander brukt i 

produksjonen av jern kan forbindes med dverger og smia i Åsgard, og ble ansett som magiske 

gjenstander som skulle velsigne arbeidet eller brukt som beskyttelse. Kniver og spillebrikker 

kan symbolisere beskyttelse og nedlagt i forbindelse med innvielsesritualer og magiske 

ritualer. Frø og korn kan forbindes med fruktbarhetsguden Frøy, de ble nedlagt for at gården 

og jorden skulle bli fruktbar. De kan ha blitt nedlagt i forbindelse med innvielsen av tomten, 

men frø og korn kan ha blitt benyttet i senere ofre for å styrke forbindelsen med Frøy.  

Keramikk ble brukt som rekvisitter i ritualet, de er rester etter et måltid og ble brukt til 

å oppbevare bein og korn. Keramikkskår kan ha blitt brukt som erstatning for hele karet, knust 

som en del av den rituelle behandlingen for å bli sakral og unyttig i den profane verden. 

Malsteiner er tolket som skoningsstein, men som diskutert er det mer trolig at de var 

intensjonelt nedlagt som del av et ritual. De kan kobles med frø og symbolisere fruktbarhet 

for guden Frøy. De kan også bli brukt som et merke for blotsstolpen og kan ha fungert som 

skoningsstein men nedleggelsen hadde en større mening. Antikke økser og flint kan forbindes 

med tordenguden Tor. De ble nedlagt som beskyttelse av hjemmet, en praksis som fortsatte 

lenge etter JA. Dyrebein kan ha vært rester etter måltidet. Deler av dyret ble brukt som 

erstatning for hele kroppen der dyrets ånd skulle beskytte hjemmet. De kunne også vært brukt 
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ved innvielsesritualer for å kjøpe plassen fra gudene. Ulike former for dyr kan ha hatt ulik 

symbolikk og forbindes med ulike guder. Dermed kan meningsinnholdet med ritualet vært 

forskjellig. Nedleggelsen av gullgubbene endret meningsinnhold med tiden, men symbolikken 

kan ha forblitt den samme. Kan ulik meningsinnhold til forskjellige tider overføres til de 

andre gjenstandene? Siden vi ikke vet om mytologien før VIK, og det fra skriftlige kilder 

skrevet i middelalder, kan man ikke helt sikkert vite meningsinnholdet stemmer med den 

nedskrevne mytologien gjennom hele JA. Troen kan ha endret seg gjennom hele JA. I noen 

samfunn som jordbrukssamfunn kan kultdyrkelsen i hovedsak handlet om Frøy. I andre kan 

andre guder ha vært benyttet, og andre jordbrukssamfunn kan ha brukt en annen gud som Tor 

som symbol på fruktbarhet. Meningsinnhold og symbolikk kan ha endret seg mellom ulike 

perioder på flere steder, og dermed kan de ulike tolkningene stemme ved et tilfelle og en 

annen tolkning på et annet. En tolkning utelukker ikke en annen, men en tolkning kan ikke 

skape en presedens og bli brukt ved alle tilfeller. 

Som Tove Paulsson (1993:83) avslutter med i sin avhandling, er arkeologenes tolkning 

i felt den viktigste faktoren som styrer frekvensen av bestemte bygningsoffer. For med økt 

kunnskap om utseendet til husoffer og plasser de kan framtre, vil det i fremtiden bli flere nye 

offer som påtreffes og registreres. Bygningsoffer er vanlig å finne i det arkeologiske 

materialet, og tidligere har det blitt tolket som rester etter husholdningen men i senere tid har 

det fått økt oppmerksomhet som mulig rituell nedleggelse. Man må studere ritualteori for å 

tolke om stolpehullfunn er del av ritual mener Paulsson. Ritualteori som jeg har gjennomgått, 

diskutert kjennetegn og kriterier for ritual. Med begrepet ritual menes en bestemt handling 

med symbolsk betydning som blir gjentatt etter bestemte regler (Habbe 2006:92). Med 

begrepet religiøst ritual menes en religiøs handling, et ritual knyttet til religion. Begrepet 

formell handling menes en handling uten noen symbolsk eller religiøs betydning, som er del 

av et hendelsesforløp (Habbe 2006:92-94). I forbindelse med stolpehull menes religiøst ritual 

med at gjenstander har blitt deponert i stolpehullene som offer til for eksempel gudene eller 

forfedrene som en del av en forfedrekult. De ble deponert i forbindelse med innvielses-, 

magiske- og avslutningsritualer. Ved innvielse og magiske ritualer var det ritualer for å 

fremme fruktbarhet og beskyttelse av hjemmet. Mens ved avslutningsritualer ble bygningen 

ofret til forfedrene til bruk i det hinsidige. Bygningen ble rituell begravet, noen tilfeller brent, 

og husoffer ble nedlagt i stolpehullene til forfedrene og gudene. Dermed blir det et botsoffer. 

Innvielsesoffer var for å kjøpe marken av de høyere makter, og ved avslutningen takket de for 

å ha brukt området. 
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Stolpehullfunn kan brukes til å funksjonsbestemme og funksjonsinndele bygninger, 

men det utelukker ikke stolpehullfunn som rituelt deponert. Om man vurderer dem som 

husoffer og ikke som spor etter dagligdags husholdningsaktiviteter kan gjenstandene 

fremdeles fortelle om bygningens funksjon og hvilken funksjon de ulike delene av bygningen 

hadde. Kan man se på alt som ritual eller alt som spor etter husholdningens aktiviteter? 

Tillegger arkeologer funnene egenskaper, symbolikk og mening som faktisk ikke er tilfelle? 

De kan ikke alle tolkes som spor etter aktivitet for husholdningen for i noen tilfeller skiller 

stolpehullfunnet seg ut fra andre funn. Som ved gullgubber, steinøkser, hele dyr og 

gjenstander som ved sin form og størrelse ikke kan ha falt ned i stolpehullet og kombinert 

med andre gjenstander fremstår som intensjonelt nedlagt. Nedleggelsen må ha hatt en 

funksjon som ikke kan tolkes som praktisk ved å grave ned stolpehullet eller kvitte seg med 

søppel. Og påvises det nedleggelse i et stolpehull skaper det en presedens som kan indikere at 

andre stolpehullfunn også var intensjonelt nedlagt. Det kan være få funn, kan det indikere 

spor etter aktivitet eller ritual? Ved flere funn forteller det om hvor utbredt den rituelle 

praksisen er eller hvor stor aktivitet det var i bygningen? Gjenstandsmengden etter noen 

gjenstandstyper kan indikere spor etter aktivitet mens andre spor etter ritual. 

 På Østlandet under JA er det flere tilfeller av stolpehullfunn som kan tolkes som rituelt 

nedlagt. Det forteller om en praksis som foregikk på flere steder til ulike tider. Meningen og 

symbolikken kan ha endret seg, handlingskonteksten endret seg ved offerskiftet på 600-tallet. 

Men praksisen med rituelle nedleggelser i stolpehull fortsatte. Tolkningen av stolpehullfunn 

begynner i utgravningen. For å kunne tolke stolpehullfunn må utgravningen være nøye med å 

vurdere stolpehullets plassering og funksjon, de ulike fyllmassene, gjenstandenes posisjon i 

hullet og tilstand. Det er ikke alltid mulig å tyde disse sporene, og analyser kan ikke få alle 

detaljer grunnet for lite materiale eller materialets tilstand, men de er viktige for å vurdere det 

som intensjonelt nedlagt eller ikke. I stedet for å anse dem som spor etter dagligdagse 

aktiviteter etter husholdningen og bruke dem på å funksjonsinndele bygningen bør man heller 

anse alt som rituelt nedlagt til det motsatte er påvist. 
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 KATALOG OVER LOKALITETER  2

2.1 GULLGUBBER FRA HOV, VINGROM I LILLEHAMMER, OPPLAND FYLKE: 

I 1993 ble det på gården Hov ved Vingrom kirke funnet en gullgubbe med avbildet parmotiv. 

Figurene ble funnet i forbindelse med rekognosering i nærheten av en kjent boplass fra JA 

(Hansson 2012:33). Det var i forbindelse med utbygging av en ny vei til Lillehammer-OL i 

1994. Veien skulle gå helt nede ved Mjøsa, og området hadde ikke tidligere bemerket seg noe 

særlig i kulturhistorisk forstand (Haraldsen 1994, 1995). Man visste allikevel at de mest 

fruktbare jordlagene i dette landskapet var å finne her, helt nede ved Mjøsstranda, og at dette 

kunne være et naturlig sted å finne fortidsspor. På grunn av hastverk førte det til at mange av 

funnene ble gjort i beltesporene på bulldosere. De uforutsette funnene førte heldigvis til større 

kvalitet på videre undersøkelse. Man påviste blant annet stolpehull, og en 15 meter lang 

hustuft som ble funnet innenfor et kontinuerlig kulturlag som strakte seg 50 meter. Hustufta lå 

utenfor veien og kunne sikres innenfor planområdet, og utgravning av tuften ble derfor 

nedprioritert med tanke på veiutbyggingen, men noe av hustufta ble allikevel gravet i 1993. 

Den ble anslått til å være ca. 15 x 5,5 m (Haraldsen 1995:136; Tangen 2010:33) og er 

forskjellig fra langhuset (Haraldsen 1995:Fig 2). I løsmasser i tuftas nordre del ble det funnet 

en blå perle og en komplett ringnål i bronse, i sør dukket det opp et sverd (bred-skramasax), 

smykker, jernsaker (ildstål), en grønnperle og en liten bit gullfolie. Det ble avdekket en 

steinfylt grop som kan være et enormt stolpehull, og de store steinene så ut til å ligge i plan. 

Direkte oppe på en av steinene ble en gullgubbe (C38680) funnet som var diagonalt brettet, 

med et hode synlig i øvre kant. En datering på det samlede funnmaterialet plasserer tufta i 

YJA første århundre, på 600-tallet (Haraldsen 1994; 1995:136; Tangen 2010:34). I 

middelalder ble det bygget en kirke på Røyne i nærheten av Hov, som ble bygget av lokale 

stormenn. I følge Tom Haraldsen (1995:137) signaliserer det en maktkonsentrasjon på Røyne, 

Hov og Boleng. Funnet av et rituelt bygg på en gård ved navn Hov, gir klare assosiasjoner til 

norrøn litteraturs beskrivelse av gudehov og de viktige religiøse handlinger som skal ha 

funnet sted der. Det ble funnet hestetenner i tuften, åpner for muligheten at hest kan ha blitt 

spist i forbindelse med ritualer. Funn av et glass, og dessuten endestykke på et drikkehorn, 

tenderer mot drikkeritualer, men bygget er for lite til å romme store gilder (Tangen 2010:35). 

Det brente hustuftet funnet på Hov ble datert til 600-tallet. På 90-tallet fant de 2 gullgubber, et 

enegget sverd, bronsenål, kniver og et antall ildstål. I lia var det funnet skafthulløkser, og det 

er i området flere hustufter fra VIK og middelalder. Haraldsen mener det var en landsbypreget 

bebyggelse i JA, med 40 gravrøyser og fotgrøfter datert til YJA. Det ble funnet et par 



99 

 

stolpehull, der en var sekundært i en koksteinsgrop, den andre med steinforing. Et 10 cm tykt 

lerigulv ble avdekket, i SV ende av huset lå den groplignende strukturen med mye stor stein 

som gullgubben lå oppå. Utgravningen var under tidspress på grunn av OL, det ble avtalt å 

fortsette utgravningen senere og de måtte sikre feltet for fremtidige undersøkelser (Haraldsen 

1995:136-137, 140-142). I 2004 var det klart for videre utgravning på Hov, med påfølgende 

ettergravninger i ulike perioder frem til 2008. 11 nye gullgubber ble funnet, av disse var kun 

én helt intakt, mens de resterende enten var brettet, krøllet eller fragmenterte. Samtlige var 

preget med parfigur. Gullgubbene ble funnet blant skjørbrent stein midt i huset, kanskje i 

nærheten av et ildsted. Det ble også funnet deler av et glass . I 2005 fortsatte undersøkelsene, 

og man kom nå opp i 19 gullgubber fra den 15 meter lange tufta inkludert de som var funnet 

fra før. Prøver av neverveggene gav en datering til ca. år 1000, så bruksfasen kan altså dateres 

til mellom år 600 og 1000 e.Kr. Bygningen på Hov må ha vært helt spesiell, den er svært 

strategisk plassert, i et område der reiseruta i Gudbrandsdalen ble avløst av den raskere 

sjøveien på Mjøsa. Utgravningene av stolpehullene viste at stolpene antakeligvis har vært 

skiftet ut hele fire ganger. Stolpene var dessuten svært kraftige, med en diameter på rundt 40 

cm. Det fremgår ikke hvorvidt den store gropen med gullgubbene ble tolket til stolpehull. 

Under siste utgravning kom antallet gullgubber fra Hov opp i 30 (Tangen 2010:34-35). 

2.2 STOLPEHULLFUNN FRA AKERSHUS 

Ullern østre, GNR 3/1: 

Hus 1 var et langhus datert til yngre RJA/FVT, ble det funnet i stolpehull et keramikkskår av 

fint gods og leire. I stolpehull S-78 var det frø av siv (Helliksen 1997:18-22). 

Garder østre, GNR 164/4 og 6: 

Hus 1 var et 16 m langt enskipet langhus med rette vegger, dateringene strekker seg fra yngre 

JA/VIK til tidlig middelalder. I flere av stolpehullene ble det funnet brente bein, og i to av 

stolpehullene ble det funnet keramikkskår, en spillebrikke av bein og en jernkniv (Helliksen 

1997:50-55). 

Åmål 148/1 og Hol østre 149/7: 

I hus II, som er et treskipet langhus datert til RJA ble det funnet brente bein og jernfragment i 

stolpehullene. Det ble funnet bygg og rug i stolpehullene, og en kjerne av rose. Hus III er et 

treskipet langhus, og i stolpehull etter en gavlstolpe var det nedgravning av korn datert til 

435-610 e. Kr, FVT/MVT. I hus IV, et treskipet langhus fra FRJA, ble det funnet fragmenter 

av vevtyngder av leire (280 gram) i stolpehull, brent leire i to av stolpehullene og brente bein i 

tre stolpehull (Helliksen 1997:74-84). 
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Haugtun, Svarstad, GNR 118/143 og 118/144: 

På lokaliteten (id88218) ble det funnet blant annet flere kokegroper, en smie og stolpehull til 

to huskonstruksjoner. Kokegropene strekker seg fra YBA/FRJA til VIK. Hus I er et treskipet, 

grindbygd hus datert til FRJA. Spor tyder på at huset var boplass og det ble utført 

jernbearbeiding i huset. I et av stolpehullene og i ildstedet ble det funnet brente lemmeknokler 

fra bever. Det tyder på at beveren ble spist. Beveren var høyt skattet grunnet flott og sterkt 

skinn, velsmakende kjøtt, og i utskillingen av et sekret kalt bevergjel (Berg-Hansen 2015:123-

127). 

2.3 STOLPEHULLFUNN FRA HEDMARK 

Lille Børke, Børke Nordre, GNR 30/3: 

På Lille Børke ble det funnet tre treskipete hus og et mulig husoffer av glass. I Hus II ble det 

funnet et spinnehjul (F-1) i S-82a, som var i rød bergart, 46 mm i diameter og 13 mm tykt, 

med flat underside og buet overside. I stolpehull S-82b ble det funnet svakt brente bein (F-3), 

en flatoval buttnakket trinnøks (F-2) var 19 cm ned i stolpehullet. Den var 147 mm lang, 42 

mm bred, den var slipt og med spor av prikkhugging. I stolpehull S-82d var brente bein (F-5). 

Det ble funnet brent korn i stolpehull S82. Hus II ble C-datert til 40 f.Kr. til 220 e. Kr, 

overgangen FRJA til RJA. Nordøst for Hus III ble det funnet en stor nedgravning (S-69) på 

2,9 x 4,5 m. den ble delt inn i fire ruter (A-D). I rute B som var østre del var det to mindre 

nedgravninger under det øverste laget som ble tolket som stolpehull. I rute C som var den 

søndre delen ble det funnet to ubestembare jerngjenstander og en stor flat stein på 35 x 45 cm. 

I ruta A i nordøstre del ble det funnet et glassbeger med forgylte sølvbeslag (C52874/1), et 

annet glass (C52874/2) ble funnet i rute D i den vestlige delen. Begge glassene lå i en sirkel 

av mindre til middels store steiner. Det ble også funnet rester av to begre i samme 

nedgravning, og funnene ble tolket som nedlagt intensjonelt. Ni andre nedgravninger tolket 

som stolpehull kan ha hatt tilknytning til S-69, men man kunne ikke knyttet stolpehullene til 

et hus. Ut fra ulike dateringer antas det at nedleggingen skjedde ca. 450 til 550/600 e.Kr. 

(Lislerud og Stene 2007:17, 29, 123-124, 127-129), FVT muligens starten på MVT. 

2.4 STOLPEHULLFUNN FRA ØSTFOLD, E6-PROSJEKTET 

Lundeby, Lokalitet 2, hus 1: 

På Lundeby ble det funnet bosetningsspor i form av 60 stolpehull, datert til FRJA. Fra 

stolpehull S-5029 ble det funnet to små skår av keramikk uten dekor magret med småstein 

(C53237) (Bårdseth 2007a:48). 
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Borge Vestre, Lokalitet 3 og 19, Hus 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10: 

Husene på Borge Vestre var treskipet langhus fra YBA til FRJA, bortsett fra hus 2 som var 

toskipet. Fra stolpehull for en takbærende stolpe midt i hus 1 ble det funnet en flat stein på 19 

x 22cm og 6 cm tykk, skålgropstein. Den er omhyggelig slipt, og kan være en kassert 

skubbekvern, eller en dørstein, en tapp fra et dørblad eller grind, funnet i overflaten av 

nedgravning for takbærende stolpe S-5206. Fra fire stolpehull til takbærende stolper (S-5205, S-

5218, S-5225 og S-5231) i den søndre delen av huset ble det funnet keramikk, bukskår uten 

dekor. Fra takbærende stolpehull S-5205 og S-5224 var det funnet i fyllmassen 

beinfragmenter av pattedyr. Huset har bosteddel i sør og økonomidel i nord, med en gang i 

mellom delene for å skille dem. I stolpehullene ble det også funnet forkullet byggkorn. . 

Overlappende med hus 1 var hus 2 fra FRJA, der det ble funnet keramikk i to stolpehull for 

takbærende stolper (S-5411 og S-5413), randskår og bukskår uten dekor. I fyllmassen til 

stolpehull S-5396 ble det funnet flintavslag, og brent leire ble funnet i S-5413, S-5415 og S-

5423. Dateringene fra huset viser spor fra EBA, YBA og eldre FRJA. Forkullet korn var i 

stolpehullene. Huset har en bosteddel og en økonomidel. Hus 4 er fra FRJA, og det ble funnet 

keramikkskår fra tre stolpehull og fra takbærende stolper var det forkullet havre og korn (S-

5139, S-5156 og S-5278), bukskår uten dekor. I stolpehull S-5135 ble det funnet bein fra et 

pattedyr. Hus 5 er et toskipet langhus fra YBA til FRJA, der en malstein ble funnet i et 

stolpehull i nordenden av huset (S-5598). Den er rund og jevnt tykk, 10 x 11 cm og 4 cm tykk 

med spor etter sliping og knakkespor. Keramikk ble funnet i stolpehull i søndre del av huset 

(S-5140, S-5173 og S-5600), den var uten dekor og er muligens fra et finere (bord)kar fra 

EJA. I stolpehull S-5140 ble det funnet flintavslag med en lengde på 2 cm. I takbærende 

stolpehull var det forkullet bygg og korn . Hus 7 med flere faser fra YBA til eldre FRJA, 

hadde stolpehullfunn i S-5353 med keramikk for mulig bordkar, og beinfragmenter av 

pattedyr i S-5132 og S-5353. Det bør nevnes at et husoffer i form av et steinkammer (S-5131) 

på 0,20 x 0,25 meter, laget av steinheller og inneholdt kullblandet sand og brente bein fra 

trolig hjort eller sau. Kammeret lå like nord for stolpehull S-5132, trolig konstruert samtidig 

med huset men kan være yngre, utfra et byggkorn funnet i nedgravingen er det datert til eldre 

FRJA, 410-395 f.Kr. I stolpehull etter takbærende stolpe var det forkullet, agnekledd bygg. 

Huset har en bosteddel i vest og økonomidel i øst . Hus 8 er fra eldre FRJA, det ble funnet 

keramikk fra tre stolpehull for takbærende stolper, og forkullet havre og bygg (S-5309, S-

5317 og S-5354). Beinfragment fra S-5317 og sandstein i S-5309, som er 4 x 4 cm og 1 cm 

tykk. I hus 9 fra FRJA ble det funnet keramikk i stolpehull og i stolpehull etter takbærende 
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stolpe var det forkullet bygg og korn, og i hus 10 fra YBA til FRJA ble det funnet keramikk i 

stolpehull S-5704 og S-5705 fra oppreisningen av huset, og flintavslag i S-5176 med en 

lengde på 2 cm. I takbærende stolpehull ble det funnet forkullet korn av kveite. Huset er trolig 

todelt med bosted og fjøs (Bårdseth 2007a:66-73, 78, 82-83, 92-94, 99-103). 

Missingen, Lokalitet 4 og 5, Hus 1, 2, 3, 5 og 6: 

Missingen var en storgård fra RJA. I hus 1 fra eldre RJA ble det i stolpehull for takbærende 

stolper og veggstolper lengst sør i huset funnet keramikk. Et skår hadde strekdekor med tre 

parallelle linjer og et annet skår har matskorpe. Resten var uten dekor. Et avslag av flint ble 

funnet i stolpehull for takbærende stolpe og et ble funnet i stolpehull for veggstolpe. Det ble 

funnet brente bein fra pattedyr og tenner av hest, sau/geit eller svin i dreneringsgrøfta og tre 

stolpehull for takbærende stolper. Også var det forkullet korn i stolpehull etter takbærende 

stolpe. Hus 2 er fra overgangen eldre til yngre RJA. I fyllmassen for stolpehull S-6536 ble det 

funnet en klippet romersk denar av sølv, med portrett av Faustina II med omskrift 

FAVSTINA AVGVSTA på den ene siden, på den andre en drapert trone med ornament, to 

små gutter og omskriften SAECVLI FELICIT (C53679). Også her var det funnet keramikk i 

stolpehull for takbærende stolper, en dekorert med negleavtrykk men resten er uten dekor. I 

stolpehull S-6465 ble det funnet flintavslag. I stolpehull for takbærende stolper i midtpartiet 

av huset ble det funnet brente bein fra pattedyr og brent tannfragment fra sau eller geit 

(C53678 og C53683). Det var forkullet korn i noen av stolpehullene. Huset var delt i tre deler, 

en økonomidel i nord, en økonomi- og bosteddel i sør, og i midten et rom som kan ha hatt 

funksjon som hall. I hus 3 fra EJA ble det funnet keramikk, tannfragmenter fra sau/geit og 

beinfragmenter fra pattedyr i stolpehull for takbærende stolper . Hus 5 er et treskipet langhus 

fra EJA, og hadde kun ett funn, et keramikkskår i stolpehull S-7464 for en takbærende stolpe . 

Hus 6 er et treskipet langhus fra RJA og hadde to funn av keramikk fra stolpehull S-7239 og 

S-9407. I stolpehull for takbærende stolpe ble det funnet forkullet korn. Huset kan ha hatt to 

eller flere rom med bosteddelen mot øst (Bårdseth 2007a:140, 143, 150-151, 154-155, 161, 

165-166). 

Bjørnstad Søndre, Lokalitet 11, Hus 1: 

Hus 1 er et treskipet hus med mulig hallfunksjon fra YJA. I stolpehullene ble det funnet tre 

jernfragment med uviss funksjon, noen keramikkskår, litt brent leire og brente bein fra 

pattedyr (C54975) (Bårdseth 2007b:78). 

Årum Nedre og Årum Øvre, Lokalitet 18, Hus 1: 
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Hus 1 er et treskipet langhus fra overgangen mellom YBA og FRJA. I stolpehull S-3194 ble 

det funnet ett randskår og sju øvrige keramikkskår, og i S-3190 ett randskår, i S-3217 var det 

to randskår og ett bukskår. I S-3220 var det et flintavslag (Bårdseth 2007c:12). 

Molteberg Nordre, Lokalitet 23 og 23B: 

I stolpehull S-3059 ble det funnet to småfragmenter av leirkar, åtte avslag og en kjerne av 

flint. C-dateringen i øvrige strukturer spenner i tid fra BA til overgangen mellom RJA og FVT 

(Bårdseth 2007c:38). 

Solberg Nordre, Lokalitet 27, Hus 1: 

Hus 1 er et treskipet langhus fra eldre RJA. I stolpehull fra takbærende stolpe, S-19009, ble 

det funnet to randskår som sannsynligvis stammer fra samme kar funnet ved leirstedet. I S-

19010 lå det fem keramikkskår fra minst to ulike kar. I S-19007 og S-19018 var det 11 og tre 

fragmenter brente bein av pattedyr (Bårdseth 2007c:64-65). 

Solberg Nordre, Lokalitet 28, Hus 1: 

Hus 1 var et treskipet langhus fra FRJA. I takbærende stolpehull S- 21201 i midtskipet var det 

34 skår fra et leirkar (Bårdseth 2007c:86). 

Bustgård, Lokalitet 32, Hus 1: 

Hus 1 er et toskipet hus fra RJA-FVT. Keramikkskår ble funnet i stolpehull S-2064 til 

takbærende stolpe, og brent leire fra nedgravingen til takbærende stolpe S-2066 . Spredt over 

hele lokaliteten var det en stor mengde strukturer, hovedsakelig flere stolpehull. Det ble 

funnet uspesifisert korn i takbærende stolpe S-2065 og S-2120. Det var vanskelig å tolke 

konstruksjonen, man trodde det var et treskipet langhus men har gått bort fra denne tolkningen 

(Bårdseth 2007c:94-95). 

Bustgård, Lokalitet 33, Hus 1 og 3: 

Hus 1 var et treskipet, grindbygd langhus fra yngre RJA. I nedgravningen til østre takbærende 

stolpe S-20042 ble det funnet 48 fragmenter brente bein med en samlet vekt på 3,4 gram. I 

nedgravingen til vestre takbærende stolpe var det 12 brente beinfragmenter med en samlet 

vekt på 0,2 gram . Hus 3 er et treskipet langhus fra FVT, der det var funnet skår av leirkar i 

nedgravningen til takbærende stolper S-20070 og S-20072 (Bårdseth 2007c:103-106, 120). 

Bustgård, Lokalitet 36, Hus 1: 

Hus 1 var et treskipet langhus fra RJA, og i veggstolpehull S-22012 lå størsteparten av et lite 

leirkar med hank (C54978/1), med korn av agnekledt bygg. Det er 8,9 cm høyt, har en rund 

bollelignende form med oppkneppet rand som er dratt svakt utover. Ved siling av massen fra 

nedre del av karet ble det funnet 25 forkullete korn, kornfragmenter og kull. Det kan 
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klassifiseres med et miniatyrkar og blir derfor tolket som et husoffer. I nedgravningen av 

takbærende stolpe S-22019 ble det funnet fragmenter av brent leire som mulig kan være rester 

av leirforing til et ildsted eller istykkerslått ildhund (Bårdseth 2007c:145-148). 

2.5 STOLPEHULLFUNN FRA VESTFOLD, E18-PROSJEKTET 

Ringdal Vestre, Lokalitet 13: 

Her ble 23 hus undersøkt som er fra RJ til MVT. Hus 1 var et treskipet, grindbygd langhus fra 

FVT. I stolpehull etter dørstolpen (S10127) var det keramikk og nyere tids rådyrbein etter en 

forstyrret nedgravning. Det er usikkert om keramikken stammer fra den forstyrrede 

nedgravningen. I Hus 3, som er et treskipet langhus fra tidlig FVT, ble det i stolpehullene 

funnet fragmenter av vevlodd av leire i stolpehull S10611 og S11802 i søndre del av huset. 

Det antyder at det sto en vev i den delen av huset. I stolpehull S10621 midt i huset, som er 

tolket ikke å være en del av konstruksjonen, ble det funnet en slipestein (C55075/34) som ble 

brukt som skoningsstein. Hus 4 er et treskipet hus fra FVT. Det ble funnet et jernfragment, 

muligens stilken til en spiker, i S10377. Leirkarskår ble funnet i stolpehullene S10654 og 

S10739. En hjørnestolpe ble spadd ned i en grav (Grav 6, S12452), og stolpehull S10393 

inneholdt brente bein og leirkarskår, men det stammer trolig fra graven . I Hus 5, et treskipet 

langhus fra FVT, ble det funnet korn i tre stolpehull øst for inngangen og i ett vest i 

bygningen . Hus 6 er et treskipet langhus fra sen FVT. I snittingen av stolpehull ble det funnet 

fire leirkarskår, to fra et spannformet leirkar, ett dekorert med et andreaskors. I to stolpehull 

ble det funnet brente bein, og korn i takbærende stolpehull. Hus 9 er et treskipet langhus fra 

FVT, og idet ble funnet skår fra minst to leirkar, korn i nordre, nest østligste og sørøstre 

stolpehull, og ugress i to søndre stolpehull . Hus 10 er fra eldre jernalder, og hadde i ett 

stolpehull i den nordre grinda ble det funnet et udekorert leirkarskår og i det andre atypisk 

leirklining som kan være fragment av en støpeform . Hus 16 er et lite grindbygd, treskipet hus 

fra sein yngre RJA. I stolpehull S12477 som er det sørøstre takbærende stolpehull ble det 

funnet leirkarskår og et brent bein. I nordøstre takbærende stolpehull S10308 ble det funnet et 

brent bein og tre små skår av uornert keramikk i sørøstre hjørnestolpehull S10225. I S10851 

var det korn, frø og sivaks i S10788. Hus 17 er et treskipet langhus fra FVT, og i stolpehull 

S10851 ble det funnet leirkarskår med negledekor . Hus 23 er et udefinert husområde. Det kan 

være rester av et enskipet langhus. I stolpehullene ble det funnet en rekke mindre skår fra 

leirkar. Det antas at huset er fra slutten av RJA (Gjerpe 2008:61-80, 90, 94, 105-122). 

Rødbøl, Lokalitet 19, 20 og 21: 



105 

 

Hus 2 er et treskipet langhus fra overgangen RJA til FVT. I stolpehull S16410 ble det funnet 

udekorert keramikkskår. Korn ble funnet i S16405 og S16407. Hus 3 er et treskipet langhus 

også fra overgangen RJA til FVT. Et spinnehjul ble funnet i takbærende stolpehull S16304, 

det kan være et husoffer eller et funn som gjenspeiler rommets funksjon. Det ble også funnet 

keramikk og brente bein i flere stolpehull. I S16307 var det byggkorn. Hus 4, et treskipet 

langhus fra overgangen RJA til FVT, det ble gjort funn i de fleste stolpehullene, som 

inneholdt brente bein, keramikk, slagg og to stykker av smeltedigler. I de andre husene var 

beinfragmentene som regel under 10 gram, men i fem stolpehull til Hus 4 var det over 20 

gram. De fleste funnene er tolket som å være tilfeldig deponert, trolig som avfall fra gulvet 

eller tidligere aktivitet på stedet. Hus 5 fra overgangen RJA til FVT er et treskipet langhus, og 

det var keramikk med negledekor i stolpehull S16006 . Hus 6 er et treskipet langhus fra 

overgangen RJA til FVT. det ble funnet keramikk i stolpehull S16459 og brent bein i S16478 

(Gjerpe 2008:152-168). 

Gulli, Lokalitet 5 og 15: 

Hus 1 er en firestolpers konstruksjon som sto midt i en u-formet grøft som inneholdt ca. 350 

gram brente bein og deler av en kam med flettbåndsornamentikk laget av gevir, det var også 

funn av fragment av skulderblad fra en voksen kvinne, to tannfragmenter, deler av skalletak 

og halsvirvel av menneske. Ellers var det brente bein av svin, rovdyr, sau/geit og 

hodeskalle/ryggvirvel muligens fra hest. Av sekundært deponert materiale i stolpehullene var 

korn, frø og trekull. Det ble også funnet i både stolpehull og grøft linbendel, meldestokk, 

bringebær, starr, vassarve og småsyre. Brente bein var funnet i stolpehull S1563. 

Konstruksjonen kan ha vært et uthus, kulthus, døde hus eller grav med spesiell utforming. 

Lignende husgraver eller gravhus er funnet fra VIK. Hus 2 er datert til slutten av FRJA. Det 

ble funnet fire stolpehull for takbærende stolper, som inneholdt udekorert keramikkskår. Det 

er usikkert hva husets konstruksjon og bruk var (Gjerpe 2008:147-151, 198-199). 

Elgesem, Lokalitet 46: 

Hus 2 er et grindbygd, treskipet hus fra overgangen RJA til FVT. Det var få funn, blant annet 

en lemmeknokkel i stolpehull S44020 fra svin eller større dyr. I takbærende stolpehull S44002 

var det byggkorn (Gjerpe 2008:231-238). 

Skinnmo, Lokalitet 47: 

En firestolperskonstruksjon ble funnet midt mellom Gravhaug S23017 og fotgrøft S23037. 

Det er tolket som småhus til oppbevaring av korn eller andre økonomiske funksjoner. I tre av 

stolpehullene var det brente bein fra pattedyr, en del av dem var under skoningssteinene og 
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kan være deponert under oppføringen av anlegget. Det er lignende firestolperkonstruksjonen 

på Gulli, og kan være i forbindelse med et dødshus eller kulthus (Gjerpe 2008:289). 

Jarlsberg og Tem, Lokalitet 8, 9 og 10: 

Lokalitetene 8 og 9 befinner seg i nærheten av Jarlsberg hovedgård som i følge skriftlige 

kilder var en kongsgård og regionalt maktsentrum i VIK. På lokalitet 9 ble det funnet et 

treskipet langhus kalt Hus 1, som ble ødelagt av brann i begynnelsen av 600-tallet og en mann 

ble begravet sentralt i boligdelen rett etterpå med et nesten komplett våpensett. Dermed endret 

lokaliteten seg fra boplass til gravfelt. Boplassaktiviteten strakk seg fra RJA til tidlig MVT, 

og det var fotgrøfter fra JA. Det var også aktivitet på stedet i EBA og YBA, i FRJA og 

middelalder. I stolpehullene 1090121 og 1090166 ble det funnet tett pakket stein i bunnen, 

som fundament og skoning for takbærende stolper. Det ble funnet fragmenter av brente bein, 

keramikkskår og en mulig perle i laget med leirklining, og i laget ble det identifisert rester av 

ovner og bearbeiding av jern, gjenstander typisk for boplasser lå blandet i den brente leiren fra 

veggene i Hus 1. I stolpehullene for takbærende stolper ble det funnet brente bein, det ble 

også funnet et randskår fra trolig et spannformet leirkar og tre fragmenter av flint (Gjerpe og 

Mjærum 2012a:11, 59, 62, 104-105). 

Hesby, Lokalitet 13: 

Det fremkom 256 strukturer som betegnes som stolpehull, og i ett tilfelle kunne noen av dem 

tolkes som en del av et treskipet langhus, trolig fra RJA. I stolpehull 1130332 ble det funnet 

korn datert til eldre RJA, og i 1130336 og 1130238 ble det funnet bunnskår til et leirkar trolig 

fra RJA. I tillegg ble det funnet brente bein i stolpehull (Gjerpe og Mjærum 2012a:186, 207). 

Åmot øvre, Lokalitet 11: 

Det ble registrert 470 strukturer der 20 er tolket som stolpehull. Hus 1 ble tolket som et 

treskipet langhus fra sen FRJA og tidlig RJA. I stolpehullene ble det funnet keramikkskår i 

nedgravningen for takbærende stolpe og fragmenter av brent leire i nedgravningen for en 

veggstolpe (Gjerpe og Mjærum 2012a:231-234). 

Borge østre, Lokalitet 22: 

På Borge østre er det spor fra aktiviteter fra neolitikum til middelalder. Flere stolpehull ble 

registrert, i 1220440 ble det funnet fire keramikkskår og to større fragmenter av bein. Et mulig 

stolpehull ble datert til overgangen YBA til FRJA (Gjerpe og Mjærum 2012a:268). 

Hørdalen, Lokalitet 50: 

Ved en gravhaug fra EJA ble det funnet bosetningsspor med blant annet seks stolpehull. I 

disse stolpehullene ble det funnet åtte keramikkskår, 2,9 gram brente bein og ett avslag av 
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flint. Det ble også funnet byggkorn. Stolpehullene danner ikke noe tydelig system, men er en 

konstruksjon i tilknytning til en ovn. Det er blitt datert til første halvdel av FRJA (Gjerpe og 

Mjærum 2012b:178-181).  


