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INNLEDNING

Hvorfor skrive en bok om Veien?

Da  jeg  kom  tilbake  til  Oldsaksamlingen  (nå
Kulturhistorisk museum)  i  1992  etter å ha studert
og arbeidet i Bergen og Trondheim, var en av de første
oppgavene jeg ble tildelt, å administrere skolebarn i
en utgravning i en åker ved det store gravfeltet ved
Veien ungdomsskole utenfor Hønefoss. Hønefoss var

på mitt mentale kart den gang langt utenfor allfarvei
oggravfeltetVeien/Bråtenetblektminnefragrunnfag.

Det var en utfordring, mildt sagt; jeg ante ikke hva

jeg gikk til, og hvordan oppgaven skulle gjennom-
føres -det er det vanskeligste jeg har gjort. Hvordan
holde styr på ungdommer, hvordan få dem interessert,
hvordan få dem til å forstå hva arkeologene gjorde, og
hvorfor? Takket være mine gode samarbeidspartnere,
arkeolog i Buskerud ftlkeskommune lnger Liv Gøytil
Lund, som tok initiativ til prosjektet, og arkeolog og
den gang kultursjef i  Hemsedal  Sissel Carlstrøm,
overlevde jeg den første  harde prøven. Etter hver
forsto vi hvordan opplegget måtte være: Vi hadde
kortere Økter med færre barn og med de engasjerte
lærerne Astrid Lundem ogJon Hals som formidlere
til de utallige barnehager og skoleklasser som kom på
besøk. Mange var misunnelige på barna som fikk lov
til å være arkeologer en uke. Jeg var mest engstelig
for å miste informasjon og belqrmret over å overlate
til barn å undersøke unike historiske  dokumenter,
men heldigvis var det til å begynne  med stort sett
ildsteder og kokegroper som  det var lett å passe

på. Min oppgave var å overvåke  den  arkeologiske
dokumentasjonen, mens de andre klarte å formidle til
bamadetinteressantevedåfinnebådekullogkokstein.
De gjorde en stor innsats, som nok har satt sine spor
i mangt et barnesinn i bygda, og som forhåpentlig får
ringvirkninger for kulturminner og det forhistoriske
kildematerialet. Jeg skal ikke dvele mer ved starten;
den varte i flere  år, og flere  arkeologer deltok som
hjelpere på skolegravingene. Min bekymring økte
da vi oppdaget flatmarksgraver, og desto mer da vi
avdekket flere tydelige stolpehull. Det ble da klart for
meg at kildematerialet i denne åkeren var for viktig
til at vi kunne eksperimentere mer med skoleelever,
så dette arbeidet ble trappet ned, og det ble arrangert
to «stolpehullseminarer» med entusiastiske arkeologer
som deltagere. Stolpehullene ble et langhus. «Hus 1»
ble lengre og lengre, til det på kveldstid nådde 45 m.
Den store medieinteressen lokalt og regionalt endte

med planer om å bygge opp huset, slik det kunne
ha sett ut. Et større areal omkring det ble avdekket,
og flere hus kom til syne. Det ble overveldende. 0g
det måtte bremser på. Nå ligger resten av åkeren og

gjemmer mange hemmeligheter. Et langhus har reist
seg£geeftte::rs::o|eegr:rgsååtdryggenforangratie|tet

og skuet mot Tyrifjorden. Sola skinte alltid. Men mest
lå jeg på kne eller sto ved såldebordet; det var hardt
arbeid. Veien ble en hobby ved siden av det daglige
arbeidet ved Oldsaksamlingen, som var krevende nok.
Siden stedets rike historie ble tydeligere og tydeligere,
kom ønsket om å formidle noen av gravingsresulta-
tene. Jeg valgte deltema som det var overkommelig
å presentere på seminarer og få trykt i artikkelform.
Menhervarmeråoppdage.Jegbegynteenny«utgrav-
ning», i magasinet og blant dokumenter i  arkivet.
Gravene  som  Oluf Rygh grov ut på  1870-tallet, lå
som små fragmenter i kjelleren på 01dsaksamlingen,
og fiinnene var sirlig innskrevet i protokoller. Et nytt

puslespill, mange puslespill.Jeg forsøkte å se alle kilder
i sammenheng, graver og hus, 1andskap og navn, og
det utviklet seg et behov for å gå dypere i materialet.

Som  tradisjonell materialist har jeg ingen filo-
sofiske  forbilder, men plukker inspirasjon  der jeg
finner den, og det er mange steder. De senere 10-20
års arkeologi flommer over av ideer etter 70-tallets
nøkternhet, da jeg trådte  mine barnesko  innenfor
faget. Mine tolkninger bygger på premisser som er
hentet fra ulike hold. Jeg vil nevne noen av de etab-
lerte arkeologene fra det hjemlige miljø som har gjort
inntrykk: Arne B.Johansen, som tidlig fremholdt at
vi måtte søke ideer i andre samfunn enn vårt eget;
Lotte Hedeagers fremstilling av Danmarks historie,
en kombinasjon av materialisme og rituell kommu-
nikasjon som uttrykk for ideologi og legitimering av
makt; Oddmunn Farbregd, hvis id6rikdom åpnet mine
øyne for kokegropenes mysterium og gravskikkenes
mangfold, og hans tolkning av branngravskikken som
symbol for transformasjon knyttet til tidlig metallurgi;
og Ellen Høigård Hofseth, også en id6rik arkeolog
som tidlig så det symbolske innhold i gjenstandene
og evnet å trekke inn mange kildekategorier i sine
tolkninger.

Mest ønskerjeg å presentere et kildemateriale som
andre - ikke bare fagfolk - kan ha glede og nytte av.
Det kan skrives mange historier. Mitt håp er at andre
vil skrive sine historier om Veien.



1. MÅLSETTING, PROBLEMSTILLINGER OG METODER

Målet med denne boken er som nevnt i innlednin-

gen å presentere min kunnskap om Veien. Jeg vil gi
en oversikt over og tiennomgang av kildematerialet
som er fremkommet ved utgravninger på 1800- og
1900-tallet. Det består av 90 utgravde gravhauger,
23 flatmarksgraver, minst 4 langhus, minst 22 koke-

groper og litt mer. Jeg vil også presentere  noen av
mine tolkninger av historien bak fiinnene.

Funnene viser at gravplassen ble etablert i yngre
bronsealder, ca.1000 f.Kr., at stedet hadde en sentral
betydningieldrejernalder,ogatgravleggingogandre
aktiviteter hovedsakelig synes å ha tatt slutt før yngre

jernalder, en merkverdig lang kontinuitet. Samtidig
kan det påvises endringer i materialet i løpet av dette
lange tidsrom. Problemstillingene uttrykkes ved føl-

gende spørsmål: Hvorfor ble dette stedet valgt, hva
slagsfiinksjonharstedethattovertid,hvorforskjedde
endringene, og hvorfor mistet stedet sin betydning?

Det vi kan observere ved fortidens begravelser, er
de materielle spor etter rituelle handlinger.

Selv om graver er religiøse ytringer, er mitt premiss
at de også reflekterer samfimnsstrukturen. Jeg tolker
ritualene omkring en begravelse som et offentlig anlig-

gende, like mye myntet på det levende samfimn som
på den avdøde ¢f. Farbregd 1993a). Ritualer uttrykker
en ideologi; ritualer og ideologi er samfinnets lim og
har som funksjon å vedlikeholde en maktstruktur.

Markante endringer i ritualer ser jeg som tegn på
maktpolitiske endringer. Med denne materialistiske
holdningtilkildematerialetknytterjegmegtildepre-
missene som uttrykkes i Lotte Hedeagers behandling
avDanmarksjernalder,sombyggerpåstrukturmarxis-
tiskteori.Ideologienharsomfimksjonførstogfremst
å legitimere de dominerende gruppers politiske makt.
Makten må stadig gjenskapes; den institusjonaliseres
oglegitimeresgjennomritualer(Hedeager1992:39ff.,
97). Det er derfor ikke individet som er interessant for
meg i dette arbeidet, heller ikke fortidsmenneskenes
kosmologi eller religion.

Jegvil1eggevektpåreligionogritualersommakt-
middel. Gravritualer oppfattes imidlertid ikke  som
en direkte rienspeiling av samfunnsstrukturen. De
kan ha som finksjon å maskere motsetninger (Olsen
1997:189  ff.). «Fattige  graver»  tolkes  ikke  som  et
fattig samfunn. Mangel på statusgjenstander kan
væreuttrykkforenegalitærideologi,mentolkesikke
nødvendigvis som tegn på et egalitært samfimn; de kan

være tegn på stabile politiske forhold hvor makten er
konsolidert. «Rike graver» som inneholder gjenstan-
der som må ha vært sjeldne og kommet langveisfra,
import og edelmetaller, gjenspeiler rikdom. En slik
«rituell sløsing» kan tolkes som tegn på sosial uro og
konkurranse, som nødvendiggjør en demonstrasjon
fra eliten ved eksponering av prestisjegjenstander i
begravelsesseremonien.

Selv om jeg har en materialistisk tilnærming til
materialet,trorjegatgravenesutformingogdeutvalgte

gjenstandene som er lagt i dem, har en mening utover
det rent materielle, et symbolsk innhold.Jeg vil derfor
undersøke om gravene kan grupperes etter kjønns- og
aldersbestemmelse etter hva slags utforming de har, og
hva slags gjenstander som er lagt i dem. Et premiss for
analysen er at det ikke er tilfeldig hvordan en grav er
utformet, og hva den inneholder; det er et resultat av
bevisste valg. Fremkommer det tydelige mønstre, kan
det gi grunnlag for å tolke samfiinnsforhold: ideologi,
statusogroller.JegvilogsåseVeienienstørrekulturell
oggeografisksammenhengvedåundersøkehvordan

gj enstander kan vise kontaktretninger.
Jeg vil se grav og hus i sammenheng. Når skjer

endringer i gravskildc og arkitektur, hvordan gir de seg
uttrykk,oghvordankandettetolkes?Detkronologiske

grunnlaget er derfor viktig.
Boken er ordnet kronologisk og tematisk. Stedet

presenteres, i mikro-  og makroperspektiv og sees i
forhold til ferdselsveier, som er noe av bakgrunnen for
stedets maktposisjon. Det arkeologiske kildematerialet

gis en kortfattet historie fra gravhaugundersøkelser
på 1800-tallet til maskinell flateavdekking av hus og
graver ved  1900-tallets slutt. 01uf Rygh, som grov
ut 87 graver på 1800-tallet, dokumenterte med ord,
ikke tegninger. Hans  detaljerte beskrivelser gjorde
det mulig å tegne gravene i plan og profil, noe som
har gitt en illustrasjon av hvordan gravskikken var,
og hvor mange graver det var i hver haug, og at det
var flatmarksgraver under noen av haugene. Dette
har utvidet flatmarksgravfeltet som ble avdekket på
1990-tallet. Jeg har gjennomgått alle funnene som
ble gjort i gravene, og presenterer katalogene i tabell-
form med referanser til 1itteratur hvor gjenstandene
er behandlet. Denne gjennomgangen har dannet

grunnlaget for datering og kronologi, som har gjort at
jeg har kunnet se graver og bygninger i sammenheng.
I tillegg til grav og hus benyttes stedsnavnene og til
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en viss  grad også gårdsgrenser for å tolke  stedets
funksjon. I kapittel 7 gir jeg en sammenfatning av

Tabell l.1.  Kronologi

bokens innhold og min tolkning av det mangfoldige
kildematerialet.

Bronsealder eldre 1700-1100 f.Kr.

yn8re 1100-500 f. Kr.

Eldre jernalder Førromersk jernalder (kelter-tid) 500 f.Kr.-Kr.f.

Eldre romertid 81-82 Kr.f.-200 e.Kr.

Yngre romertid C1-C2-C3 200-400 e.Kr.

Folkevandringstid D1-D2 400-575 / 600 e.Kr.
Yngrejemalder Merovingertid 600-800 e.Kr.

Vikingtid 800-1030 e.Kr.

(forenklet etter Solberg 2000)



2. STEDET

I hjertet av Ringerike troner et av Østlandets største

gravfelt på en sandSlt høyde med fiiruskog. Her er
vid utsikt sørover, mot åkerland og skogkledde åser,
og i det fierne blinker Tyrifjorden. I dette landskaps-
rommet er det tydelig at gravene henvender seg mot
sol og vann  ¢f. Gansum, Jerpåsen og  Keller  1997).
Stedet er valgt som felles gravplass og helligsted over
etpartusenår,tiennom60generasjoner.Hererbygget
store og merkelige hus, her har vært storslåtte fester
og ritualer - og maktkamp markert ved eksponering
av prestisje4lte gj enstander.

Hvorfor er dette  stedet valgt, og hva kan være

grunnene til den lange kontinuiteten? Kapitlet skal
antyde noe av bakgrunnen for valget og gi et kort riss
av naturforholdene og den geografiske beliggenhet i
forhold til ferdsel og muligheter for åkerbruk.

Gravfeltet ligger sentralt i Heradsbygda  (tidligere
YJins herad, NG V:60), en jordbruksbygd som er
naturlig topografisk avgrenset i vest av elva Sokna,
som  kommer fra Hallingdal og i  Øst  av Storelva,
en fortsettelse av den store elva Begna fra Vridres.
StorelvameandrererutiTyrifjordensvestrearm.Mot
sør og nord avgrenses bygda av utmark. Topografien
og bygdenavnet sammensatt med herad, kan tyde på
atdennebygdaharværtenorganisasjonsmessigenhet
(Helleland 1997: 132 f.). I dag er Heradsbygda en del
av Norderhov sogn, og Norderhov er også herredets
navn. Når det gjelder navnet «Ydings herad», foreslår
Rygh at førsteleddet muligens er et gårdsnavn dannet
av «et til svensk )/c7€ n. 'tæt  smaaskog' svarende  ord

(vel beslegtet med Ø¢.ar 'skog')» (NG V:60). Et slikt
naturbetegnende navn kan tenkes å være navn på et
fellesterritorium som omfattet hele Heradsbygda.
Ingen av de Øvrige gårdene i bygda har gravhau-

ger, med unntak av Follum. På denne gården skal
det ha ligget en stor haug, hvor det ved graving ble
fimnet en krukke med aske og en kobberkjel (Wiel
1743/1970:157,  §  48). Disse  fiinn  foreligger ikke,
men ut fra beskrivelsen kan det være en branngrav
fra yngre romertid.

Gravfeltet ligger på gårdene Øvre og Nedre Veien
og på Bråten. I litteraturen er det omtalt som grav-
feltet på Veien/Bråten, og funnene relateres  ofte
bare til Bråten siden de aller fleste haugene ligger på
Bråtensgrunn.01ufRygh,somgrovut87gravhauger
i 1870 og 1875, nevner i sin innberetning at Bråten

er en «først i temmelig sen Tid fraskilt Part af veien»
(1871:96). Dette fremgår klart av gårdsnavnene og
gårdsgrensene  ¢f. Gustafson 2000 og kap. 6). I  alle
sammenhenger refererer jeg derfor til Veien. Navnet
er en sammensetning av veig, som er usikkert tolket,
og vin  («eng», «beite»). Et stedsnavn  sammensatt
med vin er antatt å være et sekundærnavn; det mest
nærliggende er at Veien relateres til nabogården Ve.
Dette er et usammensatt navn med høy alder, og som
betyr «hellig sted». Omkring disse to sentrale gårdene
ligger gårder med navn som kan skrive seg fra jern-
alderen eller før (NG lndl., NG V). Stedsnavnene er
viktige for min tolkning av stedet, ogjeg trekker også
inn gårdsgrenser. Dette vil bli diskutert i et senere
kapittel (6.3).

Veien ligger ca.  135  moh. Tyrifiorden ligger  63
moh. og var en gang i eldre steinalder knyttet til havet

¢f. Reitan 2005:80 f.). Under siste istid dannet det
seg store  sand-  og grusavsetninger i deltaer umid-
delbart utenfor brefronten, for eksempel Hens-,
Kil-  og Eggemoen (Moen  1988:6  ff.). Sandryggen
med Veien-gravfeltet er en slik elveavsetning (fluvial
avsetning), som er omgitt av marine avsetninger av
silt og leire hvor det ble dannet ravinedaler. Området
har typisk innlandsklima med §tabilt kjølige vintre
og varme somre. Ringerike ligger i en overgangssone
mellom barskogområder og løvskog; de lavere deler
av Ringerike har et rikt jordsmonn med edelløvskog
(Moen 1988:11).

Marianne Moen har foretatt tre pollenanalyser i
nærliggende områder (1988). Nærmeste prøvested
er ved Støa, vel 4 km nord for Veien, så detaljer om
lokale forhold ved Veien vil ikke være synlige i dia-

grammet. Diagrammene har få C14-dateringer, og
tolkningen bygger på analyse av de tre diagrammene
og sammenlikning med andre analyser på Østlandet.
Moen antyder en tidligneolittisk rydnings- og beite-
fase. Den egentlige etableringen av jordbruket med
beite  og korndyrking antas  å ha skjedd i senne-
olitikum / overgangen til bronsealder og ha blitt
etterfulgt av varierende dyrkingsaktiviteter (Moen
1988:60 ff.). Tolkningen fåller godt inn i den gene-
relle oppfatning av jordbruksetableringen  (Prescott
1996:84 f.; Myhre og Øye 2002:70; Reitan 2005:81
f.; 2009:45  f.). Gaute Reitan har analysert fimn fra
neolitikum i Buskerud (2005). Funnene fra den siste
fasenavyngresteinalder,senneolitikum,viserensterk
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F.i.g. 2.1.  Tarf ~over Heradsbygd_a med gårds"Jn som ut f ia navnehlasse antas å skriq)e segf ia jerrialder eller tidligere.
H.ererog.såP_åfirtton_avrsombarsammenbengmedferdselPåelvene:EihlisørfirHønefisseneogStøanordf;or.f)ettevaromlas-
tingsste!er.fi:vaferf:`a`Pr?yL_me.:isøre!l_erval|resinord.Demefunksjonenhandebabattijernalderemiså.Dengamlefirdsels-
vegeffor.!ifisse.riegik_k.fir.biFollum_ogveier:.G:avfiltetpåveienermarhertmedenstorstjerne,deneneb;ugenpåfollu;marhert
med en liten stjerne. Nord i skogen ligger i:o bygdeborger
Fig.2.|.Mafof.Herad_s!.yg!awi.tbfi:mnames_s_:PPosedtoderiveftomtbelronAgeorbefore.Herearealsotwoplacenamesrelated
to,trøffriontberi?ers.:Eihel:sou:!.oftbe.wa.terfalls_by_Hønef:s_s_andstøanortboftbewaterfills.Tbesewereplace;forreloadinggoods

fiomprfmyenin_tfi.esoutb:r._yaldr:å?tb:?ortb.Tfiisco_:ldbetbeirfunctionintbepastaswell.rlbeoldr;adp;ssimgtbecwa-te-fills
Passed_t_befafms_Fo!lumandveien.Tbeburia|groundor,VeienismarkedbyastøT;tbeso,itørymoundatFo,,uåism_arkedwitb-a,itt,e
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konsentrasjontilsandjordenrundtTyrifjordenogmot
Drammensfiorden (Reitan 2005:102, kart fig.10.5 og
10.6). Flintsigder må kunne tolkes som et direkte tegn

påkorndyrking.Ca.20sigdererfimnetiBuskerud,over
halvparten på den fruktbare sandjorden i Ringerike/
Hole (Reitan 2005). På Veien er det to fimn fra denne

perioden, en flintdolk (Reitan 2005  appendiks IV:
C  18004)  og en skjeformet skraper av flint (Reitan
2005 appendiks VII, C 506); begge kan teoretisk være
fra en grav eller et offer. Den skjeformede skraperen
er funnet i en gravhaug (opplysning i «tilveksten»);
trolig er den sekundært havnet i $11massen til en av
de mange haugene på Veien.

Den største endringen av landskapet etter men-
neskenesryddingforjordbrukergraninnvandringen
som skjedde  sporadisk fra Kr.f. i de  sørøstlige deler
av landet, med etablering av lokale bestander i yngre
romertid på Jevnaker og Ringerike (Moen 1988:84).
Pågrunnlagavtreslagsbestemmelseravkullprøverfra
strukturerpåVeienerdetsannsynligatdetharværten
fiirumoiområdetmedgravfeltetiheleforhistorisktid.

Enviktigforutsetningforsenterdannelseijernalde-
ren var muligheten for kornproduksj on. En maktelite
hadde behov for overskudd av mat til å fø tjenerskap
oggjester.Kornkunnebyttesmotvarerfradalbygdene,
for eksempel jern, og var nødvendig for brygging
av Ø1. Øl eller mjød var en nødvendig ingrediens i

tiestebud og i rituelle sammenkomster. Forholdene
for et forhistoriskjordbruk er gunstige på Ringerike,
med solrike somre og den lette, sandige jorden, som er
enkel å bearbeide med ard. Ved siden avjordbruk har
naturligrrisandreressurserværtviktigeforbosetningen;
i vassdragene var det fisk, og i de store skoger som
kransetbygda,levdefiigl,småviltogstorvilt,rådyrog
elg, gaupe og bjørn.

Veikrysset
Stedet ligger i et «veikryss», hvor store elvedaler med
langstraktevannmøtes.Daleneførerfrautmarkrikpå

jaktviltogjern(VddresogHallingdalmedkontaktmot
Hardangervidda) og mot andre rike bosetningsområ-
der,somHadeland.MotvestgårveienlangsSoknatil
Krøderen og opp Hallingdal, mot nord langs Begna
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til  Sperillen og Valdres  og Østover langs  Randselva
tilJevnaker, Randsfjorden og Hadeland. Elvene er til
dels farbare, men fosser markerer kritiske steder hvor
ferdsel må gå over land. Vinterstid har både elver og
vann vært farbare over lange strekninger.

Begna møter Randselva og danner Hønefossene
Øst for Veien og meandrerer videre som Storelva inn
i den nordvestlige armen avTyrifiorden. Fra den sør-
vestlige armen renner Drammenselva rolig sørover,
medfosservedGeithus,ÅmotogHokksund.Videre
ut til Drammensfjorden og Oslofjorden har det vært
enroligelvijernalderenogtidligere¢f.Liestø11959).
Det var flere veier til oslofiorden, langs Lier-dalføret
til Drammen euer fra Hokksund via Eikeren til Sande

¢f. Gustafson 2004b).
Ferdseleniforhistorisktidhartroligfiilgtdisseelve-

dalene.VeienogHeradsbygdasstrategiskebeliggenhet
i forhold til ferdsel 1angs dalførene fra fiellområdene i
Hallingdal og særlig Vddres må ha vært viktig i for-
bindelse med varebytte ijernalderen. Ferdsel 1angs de
storeelvenevaravhengigavomlastingvedfossefi]1.De
nærmeste omlastingsstedene kjent i historisk tid kan
illustreres ved gårdsnavn Støa nord for Hønefossene
og Eikli i  sør. Betydningen av S/Øø sier seg selv, en
båtstø, mens Ez.Æ/£. har  sammenheng med Ø./y.ø,  en
elvebåt. Fra nyere tid er det kjent at båtene som fraktet

?i:r#åaer?srtaøT:gens,tlåv:ijnhdesrt:g::edkÅØ5L'sae:faevf:ire:
bli rodd over  Sperillen til Ådalen og Valdres  (NG
V:81). Den gamle ferdselsveien over land mellom
disse  omlastingsstedene passerte Veien og Follum
(Bang 1979). Dette har sannsynligvis vært situasjonen
også i jernalderen. Her var det gode muligheter til å
ha kontroll over varer som ble fraktet begge veier, og
et naturlig sted for varebytte. Utmarksressursene, for
eksempelpelsverk,skinn,gevirogjern,erofteomtalt
som bakgrunn for den eksotiske rikdom som tilflyter
Norden.  Spesielt tydelig blir dette når rikdommen
fins i graver ved ferdselsknutepunkter, noe som vi ser
eksempler på i eldre jernalder i landskapet omkring
Tyrifiorden ¢f. Gustafson 2004b med ref.), og som
kan observeres ved utløpet av mange store elvedaler
i Sør-Norge (Myhre 1992).
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INNLEDNING
MangespadetakertattpåVeien,avskattejegereogav
vitenskapsfolk,medulikeformål,mennysgjerrigheten
hadde de felles. Et historisk kildemateriale er samlet
inn over et par hundre år, og selv om mye kan være
tapt, er det mye å undres over. Det var først og fremst
demangegravhaugenesomtiltrakkfolksnysgjerrighet,
både leg og lærd. Fortellinger ble skapt.

Store gravfelt er ofte forklart som spor etter slag.
Storgårdene Tandberg og Veien, som ligger med en
halv mils avstand, har begge store gravfelt med store
hauger.HerfraeretsagnometslagmeuomkongTane
fra Tandberg og kong Veine, som holdt til på Veien.
Kong Veine angrep først kong Tane, men mislyktes
og ble forfiilgt tilbake til Veien, hvor imidlertid kong
Tane ble drept. Denne ble gravlagt i en av de store
haugene på sin gård. Kong Veine ble senere gravlagt
i «Kongshaugen». Gravfeltene på disse gårdene for-
klares som spor etter disse slagene (Wiel 1743: § 42,
44; Keyser 1837; Faye 1948:95 f.), Slike vandresagn er
vanlige i forbindelse med store gravfelt som nærmest
oppfattes som krigskirkegårder. Kanskj e sagnet reflek-
terer en konkurranse mellom  storgårdene Veien og
Tandberg. 0. Rygh refererer sagnet i innberetningen
fra utgravningen i  1870. Han bemerker at gravene
ikke kan være spor etter falne krigere; tvert imot har
de et fredelig utseende, svært få av gravene inneholder
våpen, og flere av oldsakene  må ha tilhørt kvinner:
«Vi har aapenbart  . . . en fælles Begravelsesplads for
Omegnens Beboere i den ældre Jernalder, i Lighed
med den kristne Tids Kirkegaarde» (1871:131).

På 1800-tallet var det graver som var i fokus, og et
stortfiinnmaterialeblesarnletinnfrahelelandet(Hagen
1997).PåVeienblenoenfåstørregravhaugerundersøkt
av lokale amatører, mens  87 hauger ble profesjonelt
utgravd av Oluf Rygh, professor ved Universitetet i
Christiania. Litt mer enn 100 år senere ble det over flere
år utført undersøkelser i åkerområder nord og sør for

gravfeltet. Ved hjelp av gravemaskiner ble åkerjorden
renset bort, og det ble oppdaget flatmarksgraver, spor
etter hus og kokegroper og andre aktivitetsspor. Noen
undersøkelser ble gjort i forbindelse med planlegging
av mindre inngrep, som grøfter og liknende.

Her følger en kronologisk gjennomgang av under-
søkelserpåveien,medenkortpresentasjonavfiinnene,
som vil bli nærmere beskrevet i kapittel 4 og 5.

3.1.1800-TALLET -SKATTETAKT

1800-tallet var preget  av skattejakt. Funnene var

grunneiers eiendom inntil fornminneloven ble vedtatt
i 1905 (Trøim 1999). Mange av de store gravhaugene
ble regelrett røvet. Noen hauger ble gravd av amatører,
som leverte fiinn  og beskrivelse til myndighetene.
Andre fimn dukket opp tilfeldig og ble solgt til private
eller til museer. Mye forsvant. Riktignok berettes det
om ulykker som rammet dem som brøt seg inn i grav-
hauger. I «Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals
fogderi» fra 1743 fortelles det at en mann som bodde

på Veien, hadde gravd i en av de  store haugene på
gården, og at tre av hans sauer samme dag ble revet
i hjel av udyr. Kona på gården forbannet seg på at
mannen ikke måtte grave mer, for det var årsaken
til  ulykken  (Wiel  1743/1970:156,  §  46). I  samme
verk fortelles om gården Tandberg, Øst for Storelva,
hvor det fortsatt ligger rester av et stort gravfelt. Her
ble  en stor haug gravd ut «for 50 år siden»  (dvs. på
slutten  av  1600-tallet)  av en gårdsgutt, og det ble
fimnet et sverd - noen mente  også gull og penger.
Men den oppkastede jord falt ned på ham og brakk
beina hans, og han var lenge syk. Ingen klarte å få ut
av ham hva han hadde fiinnet, han hadde sverget til
sin husbond at han ikke skulle fortelle det til noen.
Denne hendelsen satte skrekk i folk, så ingen torde
befatte seg med slikt arbeid (op.cit:152, §41). Slike
ulykker forhindret allikevel ikke røverier andre steder.
Flere eksempler lenger frem i tid er nevnt i en artikkel
av Atle Omland (2002:32-48).

De tre første haugene som ble gravd ut på Veien
hvor vi har opplysninger om fiinnomstendigheter, og
hvor fiinn er levert museet, frembrakte svært spesielle

gjenstander. De ble riktignok gravd ut av amatører, så
opplysningene er sparsomme. De blir kort presentert
nedenfor, men funnene blir mer utførlig omtalt i
kapittel 4.2.2.

Kong§baugen

DetførstfremkomnefiinnfragravfeltetpåVeiensom
vi kjenner til, er fra «Kongshaugen».

Funnenebleæorti1824ogerbeskrevetavR.Keyser,
som gir en kort redegjørelse om utgravningen (1837;
kopi av brev i vedlegg a til kapitlet). Dette var en av
de største gravhaugene på feltet, så forventningene
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Fig. 3 .1.  Funn fia «Kong§baugen» fia Ari:jzaler fir nordi5h
Oldkyndigbed 1836-1837, Tab.111
Fig. 3.1.  Objects ftom tbe ricb grave in «:Ibe King;s Mound»

var sikkert store, og de ble til fiille oppftlt. Her ble det
fiinnetgullringer,sverdmedsølvbeslagpåsliren,spyd,
skjold, drikkehorn, skålvekt, mosaikkperle med mer.
Foruten at dette er det rikeste fiinnet fra gravfeltet,
er det mest bemerkelsesverdige at det er en ubrent

grav,imotsetningtilsamtligeØvrigegraver,frayngre
bronsealder til folkevandringstid, som er branngraver.
Selv om det er litt uenighet om datering av fi]nnet,
samler forskerne seg om overgangen mellom yngre
romertid og folkevandringstid, altså omkring 400
e.Kr. (C325-348).

Haugen med skålvekt

I 1825 foretok eierne av Bråten en utgravning av en
haug i hagen. Haugen målte ca. 25 m i diameter og
var altså en av de større på gravfeltet. Herfra stammer
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den berømte skålvekten med ti vektlodd, i tillegg til
sølvbeslag til kniv, drikkehorn og leirkar av høy kvali-
tet. Dette fimnet er behandlet av Egil Bakka, som var
spesieltinteressertivektloddeneogvektsystemet.Han
daterte fiinnet til ca. 400 e.Kr., basert på leirkarene

(C525-535) (Bakka 1981).

Østlandskjel med gullringer

1august1862kometbrevtil«Hr.Universitetsstipendiat,
Cand. mag. 0.  Rygh», hvor det berettes  at det på

gården Veiens grunn i en sandhaug «hvor der tages
Vejftld», var fiinnet «en gammel, næsten aldeles for-
tæret Kobberkjedel, hvori var en Deel Aske blandet
med smaa Beenstumper og Kul, samt og to Guldringe»
(kopi av brev i vedlegg b til kapitlet). Kjelen sto i et
kammer av fire heller med en helle på toppen som
lokk. Finneren var Hans Eriksen, husmann under

gården Nærstad. Han befant seg i  meget små kår
og henvendte  seg derfor gjennom  stud.jur. Aubert

på gården Nærstad for å få vite om universitetet
ville gi ham  en passende godtgjørelse  for funnet,
«saafremt dette  skulde være  . . .  af nogen interesse».
Ryghs påskrift på brevet var følgende: «Besvaret 12.
Aug. med Tilkjendegivelse  at Universitetet gjeme
kjøber Sagerne». Hva husmannen fikk, har jeg ikke
fiinnetut.Bronsekareteren«Østlandskjel»,gullringene
omtales som ormehoderinger. Karet har omfattende
reparasjoner, som tyder på en viss alder. Det er rimelig
å anta at kjelen og ringene  er lagt i graven i yngre
romertid (200-400 e.Kr.) (C2877-2879).

Andf e gullf ;um
Det er fimnet to 4G/ø/z.77gJrz.7zgGr av gull som trolig må
tolkes som offer eller skattefunn.

Den  største   (C325,  175,18  g)   er  funnet  i
«Kongshaugen»  (Brøgger  1921:26, 29, fig.13; Bøe
1922: 19 f.). Den er sannsynligvis nedlagt sekundært.
Slike ringer forekommer sjelden som gravgaver og
dateres til 500-tallet (Bøe 1922:54), vel 100 år yngre
enn fiinnene fra graven i haugen.

En  annen  4G/ø/c.7zgrrz.72g av gull  er  noe  mindre,
men hel (C10604, 164,79 g). Den er en spiral med
41/2 omdreining og stempeldekor (Brøgger 1921:27).
Den ble fiinnet i 1880 ved harving i en åker på Veien,
temmelig langt fra gravfeltet (Abl881 : 142). Funnet
er på grunnlag av dekoren  datert til ca. 500  e.Kr.
(Bøe  1922:52). Også dette kan være  et skattefunn
eller offerfimn.

En g#//fo/z.c7zÆ (C22668) med avbildning av keiser
Konstantin den store (306-337) ble fiinnet i 1893 ved
veiskillet sør for «Kongshaugen», i nordøstre ytterkant
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av hauggravfeltet ifølge  en kartskisse  i topografisk
arkiv i Kulturhistorisk museum. Om funnet er fra en

grav, eller om det er et offer eller en skatt, er uvisst,
nærmere om denne i kapittel 4.2.2 (kart i vedlegg c
til dette kapittel).

3.2.  UTGRAVNINGER I 1870 0G 1875.
OLUF RYGH -EN ARKEOLOGISK PI0NER

Det var med  Oluf Rygh vitenskapen gjorde  sitt
inntog på Veien. Han ble  født i  1833, ble  ansatt
ved  Oldsaksamlingen i  1860 og ble bestyrer der i
1862. I  1866 ble han utnevnt til professor i historie
ved Universitetet i Christiania. Hans store interesse
for arkeologi førte til at stillingen ble omtiort til et

professorat i  arkeologi i  1875, det første  i Norge.
Da han foretok sine første utgravninger på Veien, i
1870, var han 37 år. Etter en arbeidsom innsats for
arkeologien døde han i  1899, 66 år gammel. Oscar
Montelius,Nordensdengangubestridteenerinnenfor
arkeologi, uttrykte det slik i nekrologen: «Norge och
Norden [har] i Rygh f6rlorat en af sina ådlaste, rikast
begåfiJade s6ner, en man som genom sitt outr6ttliga
arbete bidragit till vetenskapens befråmjande och till
att i vida kretsar g6ra sitt fosterlands forntid kånd»
(Montelius 1900).

Fåg 3.2. 0luf Kygb (Fotograf isk Poi'trett tatt av Olsen C3
Tbomsen, Cbristiania, ca.1875-70)
Fig 3.2. 0luf R:ygb

Som den første professor i arkeologi i Norge er han
ansett som landets grunnlegger av faget. Han var
arkeologenes  ubestridte  «konge»  og en  av tidens
mest lærde  menn i Norge  (Hagen  1997:16). Men
Anders Hagen har også kritiske bemerkninger i sin
forskningshistoriske oversikt og beskriver Rygh som
en nøktern forsker uten plass til fantasi og nytenkning.
Han var først og fremst historiker, med en liden-
skapsløs  holdning til oldsakene; de var historiske
dokumenter nærmest på linje med det skrevne ord.
Først når kildematerialet var rikt nok, kunne landets
forhistorie  skrives  (Hagen  1997:74 ff.). Flere som
omtaler Rygh, beskriver ham som en empiriker, en
rendyrket positivist, som mente at gjenstandsstudiet
var det sentrale. Det lå i tiden. Oscar Montelius hadde
utviklet den typologiske  metode innen  arkeologi

på bakgrunn  av naturvitenskapelige metoder. Det
var viktig å få orden på kildematerialet og plassere
oldsakene i et kronologisk system. Det var ikke tiden
for spekulasj oner og teorier om religiøse forestillinger

(Marstrander 1984:13).
Men var det nå slik? Som det vil fremgå nedenfor,

har jeg undret meg over Ryghs fascinasjon over kull.
Er det noen arkeolog som har beskrevet det indre i en

gravhaug,ogikkeminstkullforekomstene,sådetaljert
som Rygh? Han spekulerer i forsiktige ordelag, gjerne
i en beskjeden note. Han antar at kullet må ha hatt en
særlig viktig symbolsk betydning (1871:123).

Han ble vurdert på forskjellig vis av sin samtid og
ettertid, slik det refereres i en artikkel av Larsen og
Stylegar (2002),jf. også Stenvik (2000) og Gustafson
(2000). Den strenge og kildekritiske vitenskapsmann
kunne nok oppfattes som en stivbent tvangstrøye for
sine samtidige. Men artikkelforfatterne fremhever de

positive sidene ved Rygh, særlig at hans undersøkelser
varklartproblemrettet,ogatobservasjonerogfiinnfra
utgravningeneblegrundigdokumentert¢f.kap.4.2.1).

Rygh var kjent som  den flittigste  og lærdeste

professor ved universitetet (Hagen 1997:74) og har
etterlatt seg verk som bærer preg av systematisk og
tålmodig arbeid. Han innførte publiseringen av den
årlige tilvekst av oldsaker i museene, som ble trykt i
Fortidsminnesmerkesforeningens  årsberetning, en
uvurderlig skattkiste for ettertiden. Blant arkeologer
er han mest kjent for verket No7:fÆG O/dføgø., en kro-
nologisk ordnet eksempelsamling av gjenstander fra
forhistorisk tid, som kom ut i 1885. Kronologi er en
nødvendig forutsetning for å skrive historie, og dette
er fortsatt et viktig referanseverk som benyttes ved
katalogisering og i vitenskapelige  arbeider. Mange
av funnene fra Veien er benyttet som illustrasjoner i
verket(tilsammen14gjenstander,selisteivedleggatil
kapittel 4.2.1). I 1999,100 år etter hans død, ble verket
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gj enopptrykt i forbindelse med Oluf Rygh-seminaret
på Stiklestad (8. Sandnes,J. Sandnes, 0. Stemshaug
og L. Stenvik, red. 2000).

Hans andre store fortjeneste er mangebindsverket
om norske gårdsnavn. jvo7ifÆ€ Gøø7id7cøq/72g, som er utgitt

med ett bind for hvert-6rlke, ble påbegynt av Rygh i
1884, men andre måtte avslutte det. I utgangspunktet
var det et forarbeid for revisjon av matrikkelen (det
offisielle register over fast eiendom). Her er det rede-

gjort for historiske kilder og tolkning av navnene, noe
somgørdettiletuunnværligoppslagsverksomfortsatt
er i bruk og nyter stor respekt blant navneforskere,jf.
flere artikler i publikasj onen fra Oluf Rygh-seminaret
i 1999 nevnt ovenfor.

Disse arbeidene bærer nødvendigvis preg av orden
og system, ellers hadde de ikke fortsatt vært verdifiille
oppslagsverk innenfor forskningen. Den grundige
kunnskap om de arkeologiske kildene storde ham i
stand til å forfatte to artikler (1869,1877)  om den
eldre og yngre jernalder, som viser en imponerende
oversikt over fiinnmaterialet fra hele landet, og som

ga grunnlag for analytiske sammenlikninger mellom
landsdeler og landskaper ¢f. Larsen og Stylegar 2002
med referanser). I oversiktsartiklene gir han uttrykk
for strenge vitenskapelige krav til kildematerialet, for
at det skal kunne benyttes i historieskrivingen. Han
mente at altfor mye materiale er preget av mangel på
dokumentasjon - konteksten er vesentlig for at man
skal kunne  etablere  en kronologi  (Rygh  1869:150).
Det er behov for flere utgravninger, og det savnes
«flere og omhyggeligere lagttagelser . . . for at komme
til en klar og sikker Erkjendelse afTilstandene i den
ældre Jernalders Tidsrom»  (1869:181). Dette  fikk
han nå anledning til å tiøre, da Foreningen til norske
fortidsmindesmerkers bevaring i 1870 ga ham støtte
til å foreta utgravninger på Veien. Det var spesielt
eldre jernalders gravskikk som opptok ham. De rike
fimnene som tidligere var innlevert fra Veien, var alle
fra eldre jernalder, og Rygh mente det var all grunn
til å tro at samtlige gravhauger tilhørte dette tidsrom.

01uf Rygh var ingen skattejeger, han hadde et klart
formål med utgravningen. Vel ville han samle inn
oldsaker for å bygge opp samlingen, men hensikten var
særlig å skaffe opplysninger om «den eldre jernalders
ennu kun ufiillstendig og usikkert kjente gravskikk»
(Rygh  1871:98  f.). Denne problemstilling var alle-
rede uttrykt av Wilhelm Frimann Koren Christie,
embetsmann og politiker, som grunnla museet i Bergen
(Hagen  1997:52 f.). Siden gravene var det viktigste
kildemateriaJ`et til forhistorien på den tiden, var dette
noe  som lå i luften. Vivian Wangen påpeker i  sin
avhandling at de rituelle og symbolske aspekter ved

grav og gravskikk var et tema som opptok de tidlige
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arkeologene, men  senere ble  overskygget av andre
spørsmål, men har fått sin renessanse i de senere år
(Wangen 2009:44).

Dette var tiden for «gravhauggravinger», og Ryghs
utgravning var en av de første undersøkelser av store

gravfelt. 0luf Rygh tilhørte sammen med Nicolay
Nicolaysen og Anders Lorange de ivrige menn som
med hakke og spade flittig samlet inn oldsaker. Som
en reaksjon mot det spekulative og i troen på at bare
det konkrete ga sikker kunnskap, gikk de i gang med å
registrere, grave og samle. Frem til slutten av 1800-tallet
ble det drevet en form for arkeologisk høstingsbruk,
der målet var å $11e museene med oldsaker (Hagen
1997:72).

I denne virksomhet ble både Lorange og Rygh
distansert av Fortidsminneforeningens dominerende
leder, den flittige Nicolaysen (Hagen 1997:72). Men
disse pionerene reddet et stort kildemateriale, både ved
sin graving og ved oppkjøp. De etablerte det empiriske
kildematerialet som er grunnlaget for tolkningen av
forhistorien. Mange av haugene ville blitt dyrket bort
eller røvet av ulqrndige; haugbrott var fritt frem inntil
fornminneloven ble vedtatt i 1905.

Metode

Rygh bemerker at de store haugene er sterkt skadet
av tidligere graving. De hauger som var urørte, var
alle  små, så  selv om  man  ikke  kunne  forvente  så
«merkelige  funn»  som  dem  som var innkommet
tidligere, måtte  det iallfall være  «rig Andledning
til lakttagelser med hensyn til Begravelsesmaaden»
(Rygh 1871:99). «Grundeierene Proprietær Andreas
Oppen og Gaardbruger Lars Veien» ga sin tillatelse
til utgravningen. Undersøkelsen i 1870 ble foretatt i
tiden 6.-16. august med en arbeidsstyrke på s mann.
66 hauger ble gravd. Utgravningen fortsatte i 1875,
da 21 hauger ble gravd ut; tidsforbruk og mannskap
er ikke opplyst.

I artikkelen om eldre jernalder fremholder Rygh
at man om man vil være  sikker på at en haug er
fullstendig undersøkt, alltid må gjennomgrave den i
hele dens utstrekning (1869: 169). Denne holdningen
flgte han stort sett på Veien. Rygh valgte de minste
og minst skadede haugene. Gravningen gildc lett og
hurtig, da alle haugene besto av løs sand. Metoden
var å grave en grøft på tvers igjennom haugen ned til
bunnen. Grøften var 8-14 fot bred (2,5 m4,4 m) etter
haugens størrelse. Der det var fimn eller antydning til
kull, aske eller steiner og liknende, ble grøften utvidet.
Atskillige hauger ble fullstendig utgravd. I innberet-
ningen fra 1875 opplyses det at alle unntatt nr.18 ble
totalgravd. De undersøkte haugene ble gjenkastet så
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vidt mulig i sin opprinnelige form. Noen få ble fjernet
etter grunneiers Ønske (nr.1-4/1870).

Selv om  haugene var små, var dette  en hektisk

gravevirksomhet - 66  hauger på  80  dagsverk. At
det gikk i  hurtigste laget, illustrerer et par lako-
niske  kommentarer (mine uthevninger):  Om haug
nr. 39/1870  (1871:113):  «Omtrent i  sentrum fantes
en lerurne med bunden iværet, $1t med kull, og ved
siden av den en hop brente bein.  Ur7e€72 4/GØ Æ722Åf/ cz/

S¢øc7G7z, den har havt en buget Form med Hank og
Stregezirater og har været afbeqrdelig Størrelse (over
5 tommers høyde)» (C5204). Om haug nr. 50 (:116):
«N for centrum stod under Kullaget a) en Lerurne,
sorrL ubeldigvis blev sønderslaaet a,f spaden . . . te;"rre,Hg
liden; prydet på Halsen med horizontale og vertikale
Streger samt derimellom med indtrykte Halvmaaner
med  et punkt under»  (C5213). Begge  karene  er nå
delvis sammenlimt.

Det var  gravhaugene  som  var  undersøkelses-
objektene, så det ble  ikke gravd  mellom  haugene.
Selv om hovedredskapet synes å ha vært spade, er de
svært detaljerte beskrivelsene av gravenes innhold og
fiinnenes beliggenhet i forhold til hverandre i plan og i
nivå tegn på observante gravere og god overvåkning av
Rygh, slik atjeg antar at lite er gått tapt av gjenstander.

Dokumentasjon

Fra Ryghs gravinger foreligger en håndskrevet dagbok,
en håndskrevet tilvekst (hovedkatalogen, heretter kalt
museumskatalogen) og innberetninger (tilvekst) trykt
i Aarsberetninger til Foreningen til norske fortidsmi-
ndesmerkers bevaring. A]1e dokumenter har gitt nyttig
informasjon; de håndskrevne har tilleggsinformasjon
som har vært svært oppklarende, særlig fordi Rygh
har to nummereringer av haugene og en ny nummer-
rekke for hvert gravingsår, jf. kapittel 4.2.1. Når jeg
refererer til haugnummer, føyer jeg derfor til årstallet
1870 eller 1875.

I 1870 er målene på haugene oppgitt i omkrets og
høyde. I 1875 oppgir han diameter og høyde. Begge år
er målene oppgitt i fot.Jeg har regnet om omkretsen til
diameter, og alle mål er regnet om til meter i tabellene

(vedlegg til kap. 4.2.4).Jeg har anvendt følgende mål:
1 tomme = 2,6 cm,1 fot = 31,3 cm.

Som Rygh på forhånd antok, var alle gravene fra
eldre jernalder, romertid og folkevandringstid med
ett unntak, et merovingertidsfunn. Det fremkom
ingen  spektakulære gjenstander; gravene  hadde  et
enkelt innhold, noen hauger ingenting ¢f. kap. 4.2.3,
fig. 4.21) og tegninger i vedlegg b til kapitlet). Men
det var  stor variasjon  i begravelsesmåte,  som var
hans  hovedinteresse. Det er ikke funnet tegninger

fra Ryghs gravinger. Han er imidlertid meget nøy-
aktig i sine beskrivelser; ikke minst er han detaljert
når det gjelder kullforekomster og brente bein. De
fleste observasjoner som er nevnt i innberetningen, er
beskrevet i plan og nivå ved at det er angitt antall fot
fra sentrum i forhold til en himmelretning, eller fra
en ytterkant, og om fimn/observasjoner er i bunnen
av haugen, i  en nedgraving under bunnen eller i
haug$11en. Beskrivelsene har gjort det mulig å tegne

plan og profil av alle haugene. Tegningene må betrak-
tes  som P77.7#zZ!PJÆz.jfø' av mine tolkninger av Ryghs
opplysninger (se rekonstruksjonstegninger i kap. 8).

En interessant observasjon er at han påviste rester
av /€/7%.7zg:fÆz.///rø orgø72z.fÆ€ Æør som  han  samlet inn.

0luf Rygh var den første som erkjente dette mate-
rialet (1875:183 f.). I forbindelse med utgravningen

på Veien i 1875 fremkommer det i en fotnote at hans
lokale gravningsfolk kjente til bruk av «nævertjære»
for reparasjoner av stentøy (1876:193  ff.). Noen  av
fiinnene  fra Veien er analysert av A.K. Holtkjølen
(2001), som viser at det var bjørketjære som ble benyttet
(Gustafson 2002).

Rygh bygget opp igjen alle gravhaugene han grov
ut. Takket være  denne restaureringen kan vi i  dag
oppleve gravfeltet  omtrent slik det var for  150  år
siden, og slik det var i jernalderen ¢f. kap. 4.3). Det
tyder på at han viste forståelse for landskapet; det var
ikke bare oldsakene som hadde betydning, men også
monumentene og deres sammenheng med omgivel-
sene. Han sparte noen hauger på grunn av «de smukke
trær»  (1871:100).

Ka;rtetfral847

I 1847 fikk Foreningen til norske fortidsminnesmerkers
bevaring utarbeidet et kart over gravfeltet i målestokk
1:2000,ved«nuværendegeneralmajorGramsvelvillige
bistand» (Rygh 1871:97). Kartet befinner seg i topo-

grafisk arkiv på Kulturhistorisk museum. En kopi med
noen endringer er trykt i mindre målestokk,1:4000,
som pl. Vl i 4ø7T467t7/77z.7zg J870, hvor innberetningen
om Oluf Ryghs første utgravning på Veien er trykt
(Rygh 1871).

Antall hauger på kartet er 144; i tillegg oppdaget Rygh
7 hauger sørvest for gravfeltet på en rygg ut mot åkeren,
ved området merket A (Rygh 1876:13). Altså var det
kjent til sammen  151  hauger i  1875, men da Rygh
ankom, var flere av de kartlagte haugene forsvunnet.
Han bemerket at det var vanskelig å identifisere hau-

gene i terrenget, men utarbeidet ikke selv noe kart,
men gir noen referanser i innberetningene. Kartet er
nærmere kommentert i kapittel 4.3.
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Fig. 3.3. Kart over gravfiltet På Veien,1847  (KHM topografisk arkiv)
Fig. 3.3. Map of tbe buf ial groumd on Weien,1847
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Fig. 3.4. Kart over gravfiltet På Veien,1847  (Aarsberetning 1870) (fito KHM)
Fig. 3.4. Map of tbe burial ground on Weien, 1847
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Kartet illustrerer landskapet slik det var på 1800-
tallet, og slik gravfeltet ligger på en langstrakt rygg
orientert NNV-S SØ. A11erede da kunne det observeres
overpløyde gravhauger. Her er noen små åkerlapper;
i den vestligste, like ved Bråtens tun, er det markert
fire overpløyde gravhauger, som også kan sees i dag
ved at kornet vokser høyere i fotgrøftene. En haug
ligger i den midtre åkeren, som er markert E. Her ble
det påvist en del av en mulig fotgrøft i forbindelse
med undersøkelse  av området for parkeringsplass.
Undersøkelser for tras6 for E68  i en åker nord for

gravfeltet påviste også mulige fotgrøfter, noe som
tyder på at gravfeltet kan ha strukket seg lenger i den
retning Of. kap. 3.3).

På originalkartet er det påført at oppmålingen
er utført av C. Seip. Kartet har tittelen «Kart over
Kjæmpeh6iene ved Veien paa Ringerige» og viser 144
hauger markert med bokstaver. B okstavmarkeringen
består av seks alfabeter (unntatt w og å), fra nord til
sør. Hver gruppe unntatt den første har i tillegg til
bokstav fra en til fem streker. Den siste gruppen a-g
med fem streker (+ Ø med fire streker) består av åtte
bortgravde hauger ved Bråten-plassen, blant annet i
åkeren Øst for husene.

Til venstre på kartet er en liste over haugene med
angivelse av høyde og om de er skadet. På dette kartet
står navnene «Kongshøien» og «Jomfruhøien» påført
de to store haugene lengst nord, nær tunene på de to
Veien-gårdene. Navnene er overstrøket og tallene  1
og 2 påført for hånd. Her er også gårdsnavnene rettet
fra Veien og Veien nordre, til Veien Øvre og Veien
nedre. På kartet er det påført store bokstaver A, 8,
C, D og E uten forklaring; de skal trolig representere

grupper av hauger.
Kartet i innberetningen (Rygh 1871) har overskrif-

ten «Kart over Gravhaugene ved Veien paa Ringerike.
1847». Her er navnene på de to  store gravhaugene
Kongshøien og Jomfruhøien fjernet, og de har bare
nummer 1 og 2. Gårdsnavnene er rettet til Veien Øvre
og Veien nedre. På gruppene av hauger er strekene
erstattet av tall, altså a-Ø uten tall, a-Ø 1, a-Ø 2, a-Ø 3
og a-Ø 4 samt a-g 5. Listen over hauger har samme
opplysninger som på originalkartet.

3.3.  1900-TALLET-2000.
MASKINENEAVDEKKER

1 tillegg til amatørutgravningene og Ryghs utgravnin-

ger fremkom det oldsaker i forbindelse med bondens
arbeid. I siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel
av 1900-tallet ble det pløyd opp  fem fiinn, alle fra
vikingtid. Fire av fimnene stammer trolig fra graver:
sverd og spyd, sverd, Øks  og en  skålformet spenne.
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Men de fleste fimn ble gjort senere og ved hjelp av
større maskiner.

Vel hundre år etter Oluf Ryghs utgravninger av

gravhauger på Veien ble  det gjort nye oppdagelser.
Kulturhistorisk museums utgravninger på slutten
av 1900-tallet ble foretatt i utkanten av og utenfor

gravfeltet. De fleste av disse utgravningene foregikk i
dyrket mark ved at gravemaskiner fiernet åkerjorden
og avdekket ulike typer groper i undergrunnen. De
vanligste gropene var ildsteder og kokegroper med
dateringer stort sett innenfor eldre jernalder.

Bohgfelt -gravhauger 1982
I forbindelse med et planlagt boligfelt på Veienmoen,
Veien Øvre 49/4, ble en gravhaug undersøkt av Harald

Jacobsen i 1982. Gravhaugen ligger alene, ca. 800 m
SØ for sørenden av gravfeltet på Veien, på kanten av en
ravinedal med utsikt mot Storelva. Her ble det fiinnet
en grav fra eldre jernalder (romertid) med en kam og
annet (C35647). Under haugen var et eldre boplasslag
med blant annet flathuggede pilspisser. Det ble også
funnet slaggklumper under og utenfor gravhaugen
(Jacobsen  1984:141). Ved  nyere gjennomgang av
materialet i magasinet er disse tolket som smieslagg

(Jan Henning Larsen, pers. med.); det har altså vært
smie her i romertid. Bortsett fra en haug på Follum
er denne gravhaugen den eneste i området utenfor

gravfeltet.  Kanskje  representerer disse  to haugene
markering av ferdselsveier forbi fossene? Jacobsen
undersøkte også en av de overpløyde gravhaugene som
var synlige på flyfoto, i åkerlappen midt i gravfeltet,
hvor det var rester av en enkel branngrav fra romertid
(Jacobsen 1984:206 f., se ogsåJacobsen 1990).

Grøfter -1983
Det ble foretatt undersøkelser i forbindelse med flere

gravinger av grøfter, oftest i svært omrotede områder.
Grøften med de mest interessante fimnene var en
vannledningstras6 i skogsområdet Øst for dagens grav-
felt mot gården Branddalen. Her ble det avdekket tre
flatmarksgraver fra førromersk j ernalder (rapport ved
E. Schaller og s. Coulson l983),jf. kapittel 4.1. Her var
også slagg (fra smie) og andre udaterte aktivitetsspor.

E68 -1987
Den største undersøkelsen foregikk i «Persåker», nord
for gravfeltet i forbindelse med utbygging av E68
(rapport ved L.M.  Rui  1987). En forundersøkelse
ved Harald Jacobsen med blant annet flyfotografe-
ring ga indikasjoner på strukturer under åkerjorden
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i  åkerområder nord for dagens gravfelt, «Persåker»
og «Jomfrujordet». Disse ble tolket som bosetnings-
spor (Jacobsen 1990). Utgravningen ble foretatt som
maskinell flateavdekking i «Persåker» vest for tunet

på Veien Øvre. Et formål med feltarbeidet var å finne
enjernaldergård, noe som ikke gikk i opp411else. Det
ble avdekket ulike aktivitetsspor, som kokegroper og
ildsteder. Dessuten ble det fiinnet en mulig flatmarks-

grav og mulige fotgrøfter fra bortpløyde gravhauger,
som  indikerer at gravfeltet kan ha hatt en større
utbredelse i nord. C14-dateringene fra undersøkelsen
lå hovedsakelig innenfor eldre jernalder.

Gangvei -1997
I forbindelse med planlagt gangvei langs Ringveien,
rett Øst for dagens  gravfelt, ble  det foretatt flate-
avdekking. Området var svært omrotet, og det var
usikkert hva som kunne være spor fra forhistorisk tid.
Det ble dokumentert en del av en mulig fotgrøft til
en utpløyd gravhaug og noen mulige kokegroper og
ildsteder. Tre av disse er datert til romertid (rapport
ved 0. Hoftun 1997).

Kuugrop-2000
Inne på gravfeltet var det registrert en kullgrop, som
ble undersøkt sammen med skoleelever (rapport ved
S. Carlstrøm 2000). Den  er datert til middelalder
(1185-1285  e.Kr., T-15126). Det kan bemerkes  at
dateringer av to stolper i en firestolperskonstruksjon i
åkeren sør for gravfeltet har omtrent samme datering
(1050-1250  e.Kr.  og  1170-1285  e.Kr.;  Gustafson
2005c). Skogen med gravhaugene må på dette tids-

punkt ha vært betraktet som  «utmark», hvor det
ble  foretatt kullbrenning. Denne virksomheten har
skapt et skogløst område velegnet til beite eller slått.
Kanskje firestolperskonstruksjonen var en form for
lagerbygning for husdyrf6r? Eller et stabbur?

Skolegravingogforskningsgraving-1992-2000
Fra  1992  til  1998  ble  det tiennomført  to  ukers
utgravninger med  skoleelever hvert år ved maski-
nell flateavdekking i åkeren sør for gravfeltet og ved
den planlagte parkeringsplassen Øst for gravfeltet.
Initiativet kom fra Buskerud $1keskommune ved
kulturleder lnger Liv Gøytil Lund. Dette var del
av skjøtselsplanen for Veien kulturminnepark, hvor

gravfeltet nå nærmest var gjengrodd, skjult av busk
og kratt. Harald Jacobsen  hadde  tidligere foretatt
flyfotografering av området (Jacobsen  1984, 1990),
som viste tydelige vekstspor i åkerarealene omkring

gravfeltet.Dissevarantattåværebosetningsspor,blant
annet kokegroper og hus. Formålet med utgravningene
var dels å avklare hva som kunne befinne seg under
åkerjorden, om dette var forhistoriske spor, og om de
ble berørt av dagens dyrkingsaktiviteter. Dette var også
et formidlingsprosjekt i samarbeid med Veienmarka
ungdomsskole.  Skoleelevene  skulle  få delta på en
arkeologiskutgravning,fåinnsiktihvordanarkeologer
arbeider, bruke ulike redskaper og få erfaring med
undersøkelsesmetoder og dokumentasjon  i tillegg
til informasjon  om  områdets  historie. Besøkende
skoleklasser fikk også omvisning.

Siden utgravningen først og fremst var et formid-
1ingsprosjekt var finansieringen et spleiselag mellom
Buskerud fi71keskommune, Ringerike kommune og
Universitetets  Oldsaksamling  (nå  Kulturhistorisk
museum).Dettevariutgangspunktetingenforsknings-

graving, og det ble avdekket små arealer hvert år. Det
var meget begrenset hva som kunne graves og doku-
menteres med skoleelever. Lærerne som organiserte
formidlingen, var en stor avlastning, slik at vi kunne
konsentrere oss om utgravningen. Til å begynne med
var det stort sett kokegroper og ildsteder og andre
mer uforklarlige groper som ble avdekket. Noen flat-
marksgraver var det mest spektakulære. Dateringene
samlet seg hovedsakelig i eldre jernalder.

I 1994 ble det påvist tre stolpehull, hvorav ett ble
snittet og datert til eldre romertid. Da det var klart at
det her lå bygningsrester, noe som var for komplisert å
undersøke med skoleelever, ble de videre undersøkelsene
omdefinert til forskningsgravinger. I 1995 og 1996 ble
det organisert «stolpehullseminar» med frivillige arkeo-
logersomdeltokenhelg,ogdetførstelanghuset,Hus1,
ble avdekket. Skolegravingene fortsatte parallelt frem til
1998ogundersøktehovedsakeligresteravkokegroperog
ildstederutenforhusene.Mangearkeologerhardeltatt
i skolegravingene og «stolpehullseminarene» (liste over
deltagere i vedlegg a til dette kapittel).

Skolen sørget for at elevene ftlte ut et spørreskjema
etter utgravningene.

Alle elevene bortsett fra to husket noe om jern-
alderen. Det var noen få som  syntes  arbeidet var
slitsomt. Morsomst var det å grave med skje, og bruke
metalldetektor  . ..  nestmorsomst å nivellere, men  å
spade/krafse var bare passe. Det var ikke så morsomt
å sålde, siden vannkrig ble forbudt.

Noen hadde forventninger om gull og grønne
skoger, de fleste var nøkterne. De lærte noe om arkeo-
logenes arbeid: . . . at man trenger enorm konsentrasjon,
at man må ha fingerferdighet og tålmodighet, å bruke
Øynene litt mer enn vanlig . . . og være svært fleksibel
angående været.
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Fig. 3.5. a-e. Utgravnirig med skoleelever (fito KHM). a) Arheologer som ledet utgravningene med skoleelever: Sissel Carktrøm,
Inger Liv Gøytil Lund, Lil Gustøfion.  b): Kjetil Skare og Sissel Carlstrøm  c) Skoleelever graver, omvisning På grc[vbaugen i
bahgrunnen. d) sholeelever venter i)å at enflatmarksgrav skal undersøkes, den mørkeflehk ifirgrumen. e) skoleelever graver ut en
hokegrop. (Foto KHM)
Fig 3.5. a-e. Excavation witb Pupils. a) Arcl)aeologists difecting tbe excavation witb Pupils: Sissel Caflstrøm, Inger Li:v Gøytil
Lund, Lil Gustøfion. b) Ketil Skare and Sissel Caf lstrøm. c) Pupils excavating. Pupils guided on tl)e grave mound in tbe backgroumd.
d) Pupils waitingfir tbe excavation of a flat grave, tbe darh spot in the fireground. e) Pupils excavating a cooking pit.
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Undersøkelsene viste at vekstsporene som kunne
sees  på flyfotografiene  til  Harald Jacobsen  (1990),
representerte bosetningsspor, både kokegroper og
langhus, samt flatmarksgraver. Det var også klart at
kultursporene ble berørt av dagens åkerdrift; det var
tydelige pløyespor fra nyere tid i undergrunnen. Det
er derfor lagt restriksjoner på dyrkingsmetoden her.

Detbleforetattgradiometerkartleggingavetstørre
åkerområde utenfor utgravningsfeltet (rapport ved
Richard Binns 2005). Her fremkom det også tegn på
nedgravinger i undergrunnen, som kan representere
bygningsrester og kokegroper med mer.

Resultatene av undersøkelsene var over all forvent-
ning. Mye ny kunnskap fremkom; vi vet også at det
fortsatt ligger et stort og komplisert kildemateriale i
åkeren, som nå får ligge i fred. Det er ikke om å gjøre
å grave mest mulig, det er om å gjøre å bevare mest
mulig. Det dreier seg om respekt for kildematerialet.
Mye går allikevel tapt.

Langhus og museum
Det var en enorm lokal interesse for utgravningene,
og da langhuset Hus 1 var avdekket, ble det fra kom-
munen og $1keskommunen uttrykt Ønske om å bygge
opp et hus på samme sted. Da dette ble akseptert av
Kulturhistorisk museum, medførte det en totalgra-
ving av husrestene og en avdekking av et større areal
omkring. Til sammen ble det undersøkt omtrent 3500
m2 åkerareal. Det ble avdekket fire langhus som avløste
hverandre: fra førromersk jernalder, eldre romertid,

yngre romertid og begynnelsen av folkevandringstid.
Dessuten ble det undersøkt 20 flatmarksgraver, groper
med råleire, 22 kokegroper og et utall andre groper
og ildsteder, foruten at en del 1Øsfunn ble samlet inn

(rapporter ved  Gustafson  1998, C52050-52075;
V.V. Martens 2000, C52351-C52360).

Et rekonstruksjonsforslag for langhuset Hus 1 ble
utarbeidet av ingeniør/arkeolog Jochen Komber og

arkitekt TorryJØssang (1998). Et langhus ble oppført
nøyaktig på det sted der Hus 1 hadde stått 2000 år
tidligere. Etter noen år ble et museum bygget sørøst
for gravfeltet. Det ble åpnet i 2009.

3.4.  OPPSUMMERINGAV
KILDEMATERIALET

Foregående kapitler har gitt en enkel oversikt over
det arkeologiske  kildematerialet fra Veien  som  er

grunnlaget for å tolke stedet og samfimnet. Kildene
dekker et tidsrom fra ca.1000 f.Kr. til 1000 e.Kr. og er
fremkommet ved utgravninger på 1800-og 1900-tallet
(frem til 2000), dels av amatører, dels av arkeologer.
Noen fiinn er oppdaget ved pløying.

Til sammen er det nå blitt påvist 23 flatmarksgraver
frayngrebronsealderogførromerskjernaldergjennom
arkeologiske utgravninger. Gjennomgangen av Ryghs
dokumentasjon vil vise at det fins ytterligere åtte eller
ni flatmarksgraver. Nitti gravhauger ble undersøkt

på  1800-tallet. Funnene herfra er hovedsakelig fra
romertid, noen få fra folkevandringstid og ett fra
merovingertid. Dessuten er det pløyd opp fem fimn
fra vikingtid, hvorav fire trolig er fra graver.

I tillegg til gravene er det fiinnet en dobbeltsolidus
av gull fra yngre romertid og to betalingsringer av gull
fra folkevandringstid.

Videre består kildene av rester av fire etterfølgende
langhus:  fra førromersk jernalder, eldre romertid,

yngre romertid og overgangen til folkevandringstid,
22 kokegroper og diverse andre groper.

I  tillegg til det arkeologiske  materialet er kartet
fra 1847 og gårdsnavnene interessante kilder; særlig
sistnevnte er viktige for tolkningen av stedet.

I de følgende kapitlene vil de arkeologiske kildene
bli grundigere presentert, først gravene og deretter
husene og kokegropene. I  sluttkapitlene vil jeg se
kildene i sammenheng og i et større perspektiv.
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Det regnes fir en beder fir kminnene å sørge ogfir mennene å mirines.

Tacitus  G€r77Gø7?z.ø 27

INNLEDNING
Vanligvis oppfatter vi en grav som et minne over en
avdød. Ikke alle fikk et synlig minnesmerke; de fleste
døde har ikke etterlatt spor som vi kan observere. I
alle kulturer er overgangen fra liv til død omgitt av et
mangfold av forestimnger. De religiøse spesialister har
tenkt ut intrikate historier og visst å utnytte redselen
for det ukjente. Mye er skrevet om menneskenes

grubling over dødens mysterier. Omfattende ritua-
1er er knyttet til denne  overgangsfasen;  det kan ta
måneder fra kremasjonen til 1evningene er plassert i

graven  ¢f. van Gennep  1999:103  ff.). Det vi finner
ved utgravninger, er sporene etter det siste ritualet.
E11er kanskje ble det også utført ritualer i etterkant
av de sporene vi finner. Vi kan iallfåll regne med at
arkeologens  fiinn bare reflekterer en brøkdel av de
fortidige handlinger.

Hva forventer vi å finne? Hva tolker vi som grav?
I en grav forventer vi først og fremst å finne rester av
den døde, og vi forventer gjenstander som har fiilgt
med den døde i graven, for eksempel deler av drakten
og/eller andre gjenstander som tierne omtales som

gravgaver.Dessutenforventesenformforgravgjemme,
det vil si noe som omgir den avdøde, samt oftest en
markering av graven.

Men slik er detjo ikke alltid. En ubrent begravelse
vil sjelden ha bevarte rester av den avdøde. Hvilke

gjenstander som ble lagt i graven, har sammenheng
med den mening som ble tilskrevet dem. Ofte er det
få eller ingen genstander i gravene. Mange graver er
uten synlig gravgjemme og uten synlige  spor etter
avdøde. Er de da graver?

I noen sammenhenger vil jeg referere til Tacitus'
beskrivelse av germanernes samfiinn fra det 1. århundre
e.Kr.,enoftebenyttetogomdiskutertkilde.Detmanes
til forsiktighet; ta ham ikke for bokstavelig. Samtidig
blir han hyllet som en av verdenshistoriens  største
historikere i sin tid, både når det gjelder beskrivelser
og kunnskap, og når det gjelder språklig utforming,

jf. forordet til T. Width i oversettelsen av G#772ø72z.ø
(1997). Som enhver historiker erTacitus ikke nøytral,
han er preget av sin tid, og verket har politiske og

ideologiske undertoner. Det moralpolitiske formål
skinner igjennom når han sammenlikner germanernes
dyder med forfillet i det romerske borgerskap  ¢f.
Hedeager og Tvarnø 2001:38 ff.). I det arkeologiske
materialet er det forhold man kan kjenne igjen, men
han har også feilaktige oppfatninger. Gc'7-77øø77# var
en fellesbetegnelse for folkegrupper som holdt til Øst
for Rhinen og Limes (grensen). Dem imellom var det
selvfølgelig stor variasjon, og de fleste opplysninger
hadde han trolig om de gruppene som bodde nærmest

grensen, i det nåværende Tyskland. Samtidig har han
sikkert innhentet kunnskap fra krigsfanger så vel som
leiesoldater, som kan ha kommet fra Norden. Om
man ikke kan overføre beskrivelsen av germanerne
til Ringerike, tror jeg at Tacitus kan være en bedre
kilde enn mange andre for inspirasjon til tolkning av
det arkeologiske materiale, med mange forbehold ¢f.
Gundersen 2010).

I de følgende kapitler viljeg presentere gravene og
deresinnhold.Jeggårkronologisktilverksogbehand-
1er først flatmarksgravene og deretter hauggravene.

Den detaljerte presentasjonen av fiinnmaterialet
fra gravene på Veien har som mål å vise grunnlaget
for datering av fiinnene. Kronologien er viktig for
å kunne se graver og hus i sammenheng. Dessuten
viser gjennomgangen at gravene kan grupperes ut
fra sammensetningen av oldsaker og andre trekk
ved gravskikken, noe som kan bidra til tolkning av
samfiinnsforhold. Det kan fremstå mønstre som kan
tolkes i forhold til status og rouer, kjønn og alder. Særlig
vil jeg undersøke forholdet mellom det maskuline
og feminine. Dette  er tradisjonelle tema innenfor
forskning med gravmateriale som utgangspunkt. I de
senere år har det vært en fornyet interesse for studiet
av gravskikk, hvor grav og gravfimn betraktes  som
rituelle levninger med et symbolsk innhold (Wangen
2009:43 ff.).

I kapittel 8 er alle fiinnene presentert i kataloger i
tabellform. Her gis en kort beskrivelse og referanser
til litteratur hvor gjenstandene er behandlet og datert.
Her er også foto av alle gravfiinnene og rekonstruksjon
avendelgravhaugersombyggerpåRyghsbeskrivelser.
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4.1.  FLATMARKSGRAVFELT MED URNEGRAVER

Lil€bålet slukket de flrst med funwende vin som de helte

ut bvor flammen vør nådd, og asken ftlt §ammen i dynger.

Gråtende sank,et de så de l)lekede ben av den milde

trof:aste vem i en gullshål, og da den var dekÅet med fittlag,

satte de den i bans telt, innbyllet i fineste linduk.

Illiaden,23.sa.rLg,250-254

Likbål har flammet ved Tyrifiorden i mer enn 1500
år. Flere enn 60 generasjoner har samlet opp de hvite
beina fra bålrestene. Neppe ble bålet slukket med
vin, og heller ikke ble beina lagt i en gullskål. Mens
J//z.øc7€72j krigere felte mektige eiker med skarpslepne
kobberøkser,blebålenevedTyrifiordenbyggetavfiiru.
Gråt gjorde de vel, som de greske helter da den slagne
Patroklos ble lagt på bålet etter kampene ved Troja,
omtrent da de første likbålene lyste i den nordiske
natten. Men over Patroklos' bein ble det reist haug:
«Kretsrund risset de gravhaugens tomt . . . og dynget
opp jorden om graven.»

Ved overgangen til yngre bronsealder slo brann-

gravskikken igjennom i Norden. Det var slutt på å
bygge haug eller røys; de døde ble brent og knoklene
lagt i en grop i bakken.

Ofte ligger gropene samlet i større felt. Fordi de
vanligvis ikke har en (for oss) synlig markering, er disse

gravene i faglitteraturen omtalt som «flatmarksgraver».
Som det vil fremgå nedenfor, er det ikke uvanlig med
en helle eller stein over gropen (se Nybruget 1978:128
f.). Gravene med en slik markering har trolig vært
synlige, iaJlfill en tid. Beholdere for de brente beina kan
for eksempel være et leirkar eller et tre- eller barkekar
og blir gjerne omtalt som «urnegrav». Fordi det er få
eller ingen gjenstander i gravene, er gravskikken ofte
beskrevet som uanselig, puritansk og nøktern med en
kollektiv karakter (for eksempel Hagen 1983:275 f.).

Som det fremgår nedenfor, er det mange eksempler

på at store gravhaugfelt har en forhistorie i form av
flatmarksgraver, som  trekker etableringen  av grav-

plassen tilbake  til førromersk jernalder, og i flere
tilfeller også til yngre bronsealder. Mye qrder på at

graver i grop samlet i store felt er bakgrunnen for
mange  av de  store  hauggravfeltene på steder som
er valgt ut fra sin strategiske beliggenhet i forhold
til ferdsel, og som er gunstige for jordbruk. En slik
sammenheng er tydelig på Veien. Andre eksempler
er store gravhaugfelt i Østfold og Vestfold som blir

presentert senere i kapitlet.
UnderogutenforhauggravfeltetpåVeienliggeret

eldre flatmarksgravfelt. På grunnlag av beskrivelsene
i Oluf Ryghs innberetninger (1871,1876)  har jeg

tolket innholdet i gravhaugene. Flere hauger synes å
inneholde flere graver, ogjeg har tolket åtte (muligens
ni) anlegg som flatmarksgraver c'/J7? enn haugene. Ved
utgravningene i 1983-2000 utenfor gravhaugfeltet ble
det avdekket 23 flatmarksgraver. Til sammen er det
kjent 31 flatmarksgraver i området.

Jeg vil først beskrive flatmarksgravene fra Veien og
undersøke  hva  som  karakteriserer gravene  og om
det kan påvises mønstre, for eksempel markering av
kjønn eller alder. Deretter vil jeg sammenlikne dem
med andre flatmarksgraver på Østlandet og i Sverige.
Dette er ingen totalgjennomgang, men et utvalg av

publiserte graver, som muligens vil kunne synliggj øre
mønstre og kontaktretninger.

Flatmarksgraverfi-aOlufRygh§utgravninger
Fra utgravningen i 1870 ble de brente beina i haugene
bare beskrevet (beliggenhet i haugen og mengde, dvs.
1iten/stor hop osv.) og ikke samlet inn. Et unntak er
et brent fragment fra haug 60 (bestemt som «kanskje
menneske»). I  1875  samlet han inn bein fra en del
av haugene.

Beinmaterialet er analysert av Pirjo Lahtiperå ved
Bergen museum, unntatt €n av samlingene, som er
bestemt av Per Holck ved Universitetet i Oslo. At
beinsamlingene og analysen hadde de opprinnelige
haugnummer, mens haugene har fått nye nummer
i den trykte katalogen ¢f. kap. 3.2  og 4.2.1), gjorde
det nødvendig med gransking av den håndskrevne
museumskatalogen. Denne æ ennomgangen avklarte
de fleste beinas kontekst, jf. tabellene over analysen
av brente bein (vedlegg a til kapitlet).

Rygh beskriver «hull»  med brente bein, eventu-
elt også med kull, av og til med knust leirkar, flere

ganger med  tetningskitt til trekar, ofte  c7€ÆÆ€/ øu G72
Æø772¢Gf/ge.7z,gjernemedflatunderside.Engangoppgir
han mål på en kampestein, som da er omkring 1  m
(haug 17/1875). Disse gravene må ha vært synlige før
haugen over ble bygget.

Jeg vurderer en tolkning som «flatmarksgrav» som
sikker der graven  er beskrevet  som  et Æz4//. Når det
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Fåg: 4.1. Kart fra 1847 Påfirtflatmarhsgraver, dels under bauger gravet av 0. F{ygb, dels undersøkt t 1983 ogi)ertoden 1992-2000.
Fig. 4.1. Map fiom 1847 witb flat graves mafked
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F}`g:4.2.a-:._Te5ni^riga?_g_raq:b.augerutgrardacvolufFtygbmedflatmafhsgraverunder:a)baugnr.2,b)baugnr.8,c)baugnr.9,
d) baug nr.10, alle fia 1875 , e) baug nf. 45 fia 1870. T;egningene er min tolkning av bans beskfii)elser.

Ftg.4.2.a-:.D`rawjngso.fgiacvemound:ex_cfvf_tedbyolufR;ygbwbicbsbowflatgravesundertbemound.rlbedrawingsaremy
interpretation based on tbe descriptions by Oluf R:ygb.
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beskfTNe;s a;f e;n støire kampesteiri ligger På bunnen og
dekker /rGÆø7:Æ£./f og en stor samling brente bein eller
skår av et /€¢.7iÆør $1t med brente bein (haug 2/1875,
haug 10/1875), må disse nødvendigvis være gravd ned
z/7ød€r ffgz.7%72. Noe usikker er beskrivelsen av grav V i
haug9/1875,hvorenmiddelsstorkampesteindekker
en betydelig samling brente bein (935 g) og del av en
kam.Hererikkenevntnedgravingogingenbeskrivelse
av kar, verken leirkar eller trekar, så dette Æø7z være en

grav på bunnen av haugen som tilhører denne.
Nedenfor følger Ryghs beskrivelse  av de hau-

gene hvor jeg har tolket noen av anleggene som
flatmarksgraver eldre enn haugene de er dekket av.
Flere av haugene inneholder også andre graver som
ikke beskrives i denne sammenhengen. I parentes er
angitt analysen av beinsamlingene, der de er samlet
inn. Beskrivelsen er Ryghs, men språket er delvis nor-
malisert. Beskrivelsen som er grunnlaget for tolkning
som flatmarksgrav, er understreket.

29

1870
Haug45
•... en tredie meæt stor beinhoD i et hull 1 fot under

b!±nngp,2-fotSØforsentrum(beinikkesamletinn).

1875
Haug2
•   4 fot Ø  for midten  Då bunnen. en  stor samling

brente bein, hvoribla-nt noen rester av trekarkit-t
like  under en  stein  som var flat på undersiden.
Steinen har største mål omkring 0,3  m, 0,15  cm
tykk. Beinsamlingens vekt: 552 g (kvinne, voksen,
25-30 år). Tetningskitt: C7505.

Haug 8
•   i sørvestre del av haugen, langt ute, lå på bunnen en

rekke større stein i en bue, bruddstein av måtelig
størrelse, enkelte kampesteiner. Under en  av de
største var et hull f}7lt med aske hvori enkelte brente
beinstumDer. Beinas vekt: 6 g (voksen, 20-40 år).
Ikke C-ri.

Haug9
•   Ia, Ib  (2 flatmarksgraver):  10 fot SØ for midten

et stort hull i bunnen f}71t med umåtelige mengder
kull, hvoriblant fintes brente bein og styld<er av
en tykk og grov leirurne. Dessuten tetningskitt
til trekar. Urne og trekar må være satt ned i hullet
ved siden av hverandre, begge f}71t med brente bein.
Beinsamlingens vekt til sammen: 752 g (2 voksne,
20-30 år, en mulig mann).1a, leirkarskår: C7515,
lb, tetningskitt: C7516.

•   Grav IV (2 flatmarksgraver): I utkanten mot V på

bunnen en stor kampestein, to  fbt under den en
mektig hop kull med biter av leirkar (grovt), tett
ved denne  kullhop  en stor hop brente bein med
stvkker av kitt til trekar. Beinsamlingens vekt til
srimen:  1259 g (2 voksne, 20-30 år, en kvinne).
Leirkarskår: C7522, tetningskitt: C7524.

•   Gravv. 3 fot N for denne hop en middelsstor kam-

p€steinsomdekkctnokenbetydeligsamlingbrente
bein med del av kam (g7iøq/G72 ø' aÆg.ÆÆer:ø/77mÆjg7:øø
ogÆø#fz./4Ø7t?g7øq/Æøz/gg72).Beinsamlingensvekt:935

g (2 voksne, 20-30 år, mulig 2 menn). Kam: C7535.

Haug 10
•   14 fot VSV for midten på bunnen en større kampe-

stein med flat underside og under denne sqricker av

grovleirurnef}dtmedbrentebein.Beinasvekt:184
g (voksen, 30-35, år, bjøm, phalanx). Leirkarskår:
C7513.
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F:§_!._3 ..a-f. Fy.n_n_f ia f latTarh:grver f ta_ Oluf_R;ygbs utgravninger i l875   a) Tetningskitt, C7505, baug 2/1875 . b) Leirkarshår,
C7515_,.!au`g3/18.75, .grav_Ia.   c) Tbtningshitt. C7516, baug 9/1875, grav lb.   d) Leiriarshår, C7522, ba-ug 9/1875,

g:::,IV,.ne)T.e,tTn,i:§\Skittc7524,baug9/1875,gravlv.f)Leirkarshår,C7513,Hauglo/1875,gravl.Al-lefinnfiautgravningen
1875. (Foto KHM)
F:`g.4.3..a=f.Ftn.dsfioy:`fla:grav::exca_wat:dbyolufF!ygbinl875.a)Piecesofbircbtar,b)Potsberdsj)Piecesofbifcbtar,
d) Potsberds, e) Pieces of bircb tar, f) Potsberds
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Ftg. 4.4. Plan over utgravningsfiltet med langbusene. Langbus, kokegroper o_gflatmarhsgmer er marhert. I tillegg til gravene På

Plantegningen var det en grav i vest og to graver På Parheringspla:sen i nord.•Flat;arhs-gravenebarn;.ogbestemmelseavl}ein(K-~kmime,M--mann,v=vokseft,y=un_gdom,b--.barri,g--.gammel.)

Fig.4.4.f'lanoftbeexcavatiorisite.Longbouses,cookingPitsandflatgra:_esarema;fked.Theflatgravesbavenumbersandosteological
analysts(M=male,K--female,v--grownup,u--youtb,b--cbild,g--old)



32

Et interessant forhold er at det i to av haugene,
haug 2/1875 og haug 8/1875, ikke var spor av andre

graver enn flatmarksgraven. Spesielt når det gjelder
haug 2/1875, kan man sette spørsmålstegn ved sam-
menhengen mellom grav i grop og haug. Her var det
en grop på bunnen hvor det var satt ned et tre- eller
barkekar, med mer enn % 1g brente bein, dekket av en
stein av beskjedne dimensjoner, nærmest en mindre
helle.  Selve graven har de trekk som karakteriserer
en flatmarksgrav, men den er dekket av en haug, hvor
det ikke er spor etter andre graver. Kanskje er dette
et eksempel på  en  gravskikk som  representerer  G7ø
overgangsf irm mellom f latmaf ksgracv og bøuggrav .F!n
dateringavtetningskittigravenihaug2/1875villeha
vært interessant, selv om resultatet ikke nødvendigvis
ville gi et sikkert svar. I haug 8/1875 var det en grop
med noen få brente bein under en stein som lå i en
steinrekke i utkanten av haugen. Sammenhengen
mellom haug og grav i grop er her usikker.

Utgravning 1983 (C36223)
I  1983 ble det foretatt en utgravning i forbindelse
med nedlegging av en kommunal vannledning fra
fir.170 gjennom  et  skogholt mot  sørvest og mot

gården Brandalen hvor den svinger mot vest og går
gjennom dyrket mark (rapport ved Eva Schaller og
Sheila Coulson  1983). Skogholtet ligger på samme
sandrygg som det store gravfeltet, grøften går lengst
Øst på ryggen og passerer to enkeltliggende gravhau-

ger. Disse er ikke avmerket på kartet fra 1847, men
på dagens innmålte kart. Nord for de to gravhaugene
ble det avdekket flere groper. Tre av disse tolkerjeg ut
fra beskrivelsene som flatmarksgraver: grav 1 ca.10 m
sørvest for veien inneholdt ca. 675 g rensede brente
bein, grop s ca. 900 g urensede brente bein og grop 9
ca.100 g urensede brente bein. I alle gropene var det
leirkarskår av grovt uornert gods. Beina er analysert,
ogc14-dateringeneviserførromerskjernalder.Disse
flatmarksgravene og de to gravhaugene tolkerjeg som
tilhørende hovedfeltet lenger vest. Det ligger tre små
haugerimellomområdet.Determuligatgravhauger
er fiernet i forbindelse med den omfattende utbygging
av boliger og skole på denne ryggen.

Utgravning 1992-2000
I forbindelse med formidlingsgraving med skoleelever,
og senere forskningsgraving, i perioden  1992-2000
bledetvedmaskinellflateavdekkingavåkerjordpåvist
og undersøkt 20 flatmarksgraver. Atten av disse lå
sør for den Østre del av hauggravfeltet, og to lå nord
for midtre del (på parkeringsplassen). De er tidligere

presentert i en  artikkel (Gustafson 2002); se  også
tabeller og figur i dette  kapittel. Som det fremgår,
var det både rensede og urensede bein i gropene; i
flere var det rester av tetningskitt, som viser at beina
har ligget i et organisk kar, og i mange var det skår
av leirkar i Øvre del av graven.

Leirkarskår fra to av gravene (nr. 78 fra tidlig før-
romerskjernalder og nr. 545 fra sen del av perioden)
er analysert. Leiren  som var benyttet, hadde  ulik
kvalitet, men ikke mer enn at den kan skrive seg fra
samme leirtekt, men på ulikt dyp. Begge er magret
med knust glimmerkvartsitt, og begge er brent i åpen
ild ved ca. 700 grader, noe  som tyder på identiske
håndverkstradisjoner (Hulth6n 1999).

HvakarakterisererflatmarksgravenepåVeien?
Det er altså påvist s eller 9 flatmarksgraver fra Ryghs

graving, 3  fra  1983  og 20 fra perioden  1992-2000,
til sammen 31 sikre flatmarksgraver. Tjuesju av disse
er C14-datert. Tre dateringer ligger innenfor yngre
bronsealder, de Øvrige i førromersk jernalder. De tre

yngstekrysserKr.f.Deauerflestedateringererpåfiiru,
noenfåpåløvtrær,ogtreerdatertpåbrentebein.Noen
dateringererforetattpåtetningskitt(bjørketjære),som
kan gi litt for gamle dateringer,100-200 år. Problemet
er diskutert i Gustafson 2002. Foreløpig er det ingen
sikker forklaring på dette forholdet.

Beskrivelsen av flatmarksgravene har en vesentlig
feilkilde, at de fleste, 20 stykker, er funnet under
åkerjord og altså er delvis  Ødelagt av pløying over
mange hundre år. Intakte flatmarksgraver er de som
erfiinnetundergravhaugerved0.Ryghsutgravning,
og antagelig de som ble fiinnet i skogen ved grøfte-

graving i 1983.
Felles for flatmarksgravene med unntak av 6n er

fravær av oldsaker. I grav 540 1å en £ø 7T?7ø~¢€7777&
Som tidligere nevnt er et mulig unntak den usikre
flatmarksgraven V fra haug 9, hvor brente bein og
en del av en kam lå under en kampestein, uten at det
antydes grop eller kar. Dette kan derfor være en grav

på bunnen av haugen og tilhøre denne. En «flatmarks-
grav» må ikke nødvendigvis være nedgravd, men det
synes  å være den vanligste gravtypen på Østlandet
(Nybruget 1978, jf. også eksemplene nedenfor). Det
er atypisk at en grav i en haug er dekket av en stein
hvis det ikke er for å dekke en grop, men det er også
atypisk at en flatmarksgrav inneholder en kam datert
til eldre romertid. Flere av C14-dateringene fra de

yngre undersøkelsene ligger riktignok omkring Kr.f. ,
slik at flatmarksgravskikken kan ha fortsattt inn i
romertid, noe  det er flere  eksempler på i området
rundt Oslofiorden.
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VEIEN. FLATMARKSGRAVER. C14-DATERINGER

122800 ±  100  BP1

-

1P8 2535 ± 70 BP1 JLIL-
1P11  2530 ±  85  BP1 J-
199F 2385 ± 40 BP1

J^

199 2265 ± 40 BP1 LA=-
192 2240 ± 45  BP1 L
1103 2220 ± 70  BP1 -^-
198 2215  ± 80  BP1 -^
'90 2210 ± 45  BP1 -_-
1124 2180 ± 45  BP1 JLL
138 2165  ± 55  BP1 JL^_

10 21 60 ± 45 BP LJL_

37 2150 ± 100 BP
-_-_-

178 2150 ± 60  BP1 JLJJL^-
12 2090 ± 70 BP JL

54 2050 ± 70 BP -
96 2030 ± 70 BP

179 1985 ± 40 BP1

-
11983/1 A 2405  ± 35  BP11

JL_

111983/92185±30BP11 JLJL
111983/92135±30BP11 1-L--

2500Cal  BC            2000Cal  BC            1500Cal  BC            1000Cal  BC             500Cal  BC           Cal  BC/Cal AD           500Cal  BC

Calibrated date
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Fig. 4.5. Diagram over C14-dateringer av flatmarhsgramer. De tre nederste er fia utgravning civ grøft i 1983 (Scballer og Coulson),
de Øvrig/e f ia utgravningene i 1992-2000, P --f ia Parheringsplassen nord f ir gravf ;eltet, de Øvrige f ia åkerunder§Økelsen sør f ir f iltet.
Fig. 4.5. Diagram witb carbon-14 dates fiom flat graves.
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I flere av gravene var det varierende mengde /€z.7'-
ÆørfÆÆ7.. I gravene fra undersøkelsene i 1992-20001å
disse alltid i Øvre del av graven og representerte derfor
ikke et leirkar som gravtiemme. Jeg tolker dem som
rester av kar som er knust i forbindelse med begravel-
sesritualene, hvor noen skår ble lagt i graven med en
symbolskbetydning(¢ørf¢ro/o/o;jf.Wangen2009:134
f.). De kan oppfattes  som  en form for «gravgave».
Også gravene fra 1983 inneholdt leirkarskår, men det
fremgår klart at det ikke dreier seg om hele kar (de
er gjennomgått i magasinet av forf.). De aller fleste
skårene er av grovmagret gods og svært fragmenterte.

Leirkarskårene fra Ryghs utgravning fra gropene

jeg har tolket som flatmarksgraver, er oftest av ham
antatt å være  satt ned som hele kar. Disse er grovt
magret og så fragmenterte at det ikke er mulig å sette
dem sammen, og Ryghs tolkning er derfor usikker.
I grav la i haug 9/1875 er det fiinnet mer enn 1 1g
skår; muligens har dette vært et helt kar. I grav IV,
haug 9/1875, var det bare 30 skår, 207 g, men det var
nok til at Erik Hinsch kunne rekonstruere profilen
og plassere  karet i førromersk jernalder  (1953, fig.
11, nr.13). Et helt kar har det neppe vært. Haug
10/1875, grav 1, inneholdt ca. 20 skår, 218 g; det er
sannsynlig at heller ikke dette har utgjort et helt kar.
Det er derfor trolig at leirkarskårene er fra kar som

er knust i forbindelse med begravelsesritualet, hvor
deler av karet eller karene er lagt i graven, slik det er

påvist i flatmarksgravene som ble gravd ut i perioden
1983-2000.Deteraltsåingensikrebeleggforatleirkar
er benyttet som gravurne i førromersk jernalder her,
en praksis som er velkjent fra andre områder, og som
det er eksempler på i de yngre gravene fra romertid
og folkevandringstid i gravhaugene på Veien.

Felles for en del av gravene er funn av /g/72¢.77grÆz.//,
som viser at beina i flere tilfeller har ligget i et kar
av organisk materiale. Der det har vært mulig å måle
karets diameter, har den vært 16 cm og 22 cm. Dette
e;idl+s;aLdenerustesikrefirmfirgravurne£iaflzii:rn:aik:s-

graver i området.
Under haug 9/1875  er det to  «dobbeltgraver»,

grav la og lb i ett hull og grav IV med to graver i et
annet hull. Begge  «dobbeltgraver»  synes  å bestå  av
6n grav med tetningskitt og 6n med leirkarskår. Ved
utgravningen ble ikke beinsamlingene skilt, men den
osteologiske analysen viser at det er to individer i hver
«dobbeltgrav». Beina er alle av voksne individer. I grav
la/1b var det muligens  en mann, i grav IV var det
en kvinne, men det er ikke mulig å vite fra hvilken
av gravene. Det er usikkert om disse gravene, som
tilsynelatende lå i  samme hull, skal oppfattes  som
«dobbeltgraver» eller uavhengige graver.

Flatmarksgraver. Plan- og profiltegning (ordnet etter datering)

§ å å å § å § ØO å
k]ømass¥  TS¥  S¥  T=:  SS¥v  YÆØ   TSS=  q#   qK=
ifl:Vteot:l, å  å   ;   §  148å277å316g(T,å   §96

iiiii  EE  Eiii  iE
kjønn:alder?:V                      ?:U                      ?:V                           ?:V

beinvekt          1994g(T)       1024g(T)        1250g                   708g

(T - total)
91  (utpløyd): K?:U               94 (utpløyd): K?:V

>»>f:[l_b+l_a:f:e_t,t-v_::i-e_r_e:f:,.T,:T_g_d_e|io,:.q"T_e_d„Jbrente beinvarierende kullfarge og kullinnhold
resede beinC)

i=zi  iiiiiii  EZØ   iiiiii
M:G                     ?:V                          bam                          K?V
1943 g                  833g (T)                930g (T)                  1160g

20cm1-

barn kvlnne? mann k/m? ? tils.

barn..10-12 år 1 1

U :  16-20 2 1 1 4
U : 20-40 5 2 2 6 14

U 40-50 1 1

til sammen 1 7 4 1 7 20

Kjønns- og aldersbestemmelser ved dr. Per Holck,
Anatomisk lnstitutt Universitetet i Oslo

Fig. 4.6. Plan og Prof iltegning av f latmarksgraver uter[f ir gravf iltet mder§Øht i Perioden 1992-2000.
Fig. 4.6. Plan and Profile dfawings of flat graves examiried in tbe Period 1992-2000.
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Ved sin utgravning i 1870 observerte Rygh at de
fleste bein lå i «en hop», og at de må ha blitt omhyg-

gelig samlet og 7'c72f€/ før de ble lagt ned (1871:125).
Sjelden lå beina strødd utover. Av og til er det nevnt
Æz//7 blant de brente beina. De fleste gravene har til-
synelatende rensede bein, men det er usikkert om det

tielder ø//G beinsamlingene.
Ved de nyere utgravningene (1983 og 1992-2000)

var  det klart  at  noen  av gravene  hadde  7-€7zjGc7€ 4€z.77:

kritthvite, knuste bein i en tett klump, sannsynligvis
vasket før de ble knust. De må ha vært innpakket i
stoff eller skinn før de ble lagt i graven. Andre bein-
samlinger hadde mer eller mindre Æz4// z.7z7?ø/ø72c7€Z.

Karakteristisk for de omtalte gravene fra Ryghs
utgravning er som tidligere  nevnt at gropene var
dekket av en stein, ofte en Æø77ø4Gr/gz.7¢. Slike var ikke
observert ved utgravningen i 1983, og disse gravene
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1å ikke under åkerjord og burde være intakte. Steiner
kan allikevel være €ernet herfra. Naturlig nok var det
ingen steiner ved undersøkelsen av gravene avdekket
under åkerjord i 1992-2000. Eventuelle steiner kan ha
blitt fjernet ved århundrers dyrking og benyttet som
bygningsstein siden det ikke fins steiner naturlig på
denne sandryggen.

Gravene  har  et  enhetlig preg og  er  enkle, slik
flatmarksgraver ofte beskrives. Det er allikevel en
del variasjon  som  er illustrert i  tabellen nedenfor
over gravene  fra  undersøkelsene  1983-2000.  De
helt utpløyde gravene er utelatt. Nederst i tabellen
er gravene  funnet ved  grøftegraving  i  1983.  Det
er interessant at dateringene  av disse  dekker hele
den førromerske jernalder og viser at begravelsene
i utkanten av feltet har foregått samtidig med de i
det sentrale området.

Tabe[14.1.1. Flatmarksgravene utgravd 1992-2000 sortert etter kjønn og alder. Gravene fia 1983 neder§t i tabellen.

Nr. Kjønn Alder Gram Rensede \  urens, Tetn.- Leir- kar- Andre Datering
bein bein kitt skår filnn C14 cd. 1 sigma

92 K? Voksen 277 X X 380-200 f. Kr.

96 K? Voksen 1160 X X 100 f.Kr.-65 e.Kr.

98 K? Voksen 87 X x? 385-165 f.Kr.

99 K? Voksen 1480 X 385-210 f.Kr.

P8 K? Voksen 835 X 800-525 f.Kr.

103 M Ung 1360 X X 380-180 f.Kr.

90 M Voksen 2576 X X X 3 70-190 f. Kr.

124 M Vok§en 677 X X 355-170 f.Kr.

540 M Gammel 1943 X X X fibula 475-375 fKr.*

2 M/K Voksen 645 X 1090-840 f.Kr.

545 ) Barn 930 X X 155 f.Kr.-55 e.Kr.

102 ? Ung 1024 X X 340 f.Ki.-155 e.Kr

78 ) Voksen 708 X X X 345-75 f.Kr.

37 ? Voksen 1250 X 365-40 f.Kr.

38 ? Voksen 1994 X X X 355-110 f. Kr.

79 ? Voksen 960 X X 30 f.Kr.-75 e.Kr.

P11 ) Voksen 580 X 800-515 f.Kr.

123 ? Voksen 833 X X 190-5 f.Kr.

1983/1A K Voksen 675 X X 515-400 f.Kr.

1983/8 K? Voksen 900 X X 190-105 f.Kr.

1983/9 (M?) Voksen 100 X X 350-185 f.Kr.

* C14-datering på tetningskitt kan være omkring 200 år for gammel. Flere kontrolldateringer qrder på en feilkilde ved date-

ring av tetningskitt, selv om analysen viser at det er bjørketjære. Dette forhold er diskutert i en artikkel, Gustafson 2002.

Analysen av beina viser at det er påfallende få barn
og ungdom, henholdsvis en og to graver. De fleste er
voksne, det vil si over 20 år, og det er en eldre mann

på 40-50 år (Per Holck 2000 og 2009, rapport, ved-
1agt). Graver med r€72f€c7€ 4€£.72 fins i både manns-og
kvinnegraver og i graver med ungdom og barn. De
fleste graver med zz7~€7zJGc7€ 4ez.72 er bestemt som kvinner.

Graver med voksne individer har både rensede og
urensede bein.

De tre GÅJj:/g gravene, fra bronsealder, inneholder aue
voksne individer, hvorav to er kvinner. De har urensede
bein; her er ingen spor av urne/trekar og heller ingen
leirkarskår. De tre j/73gr/G gravene, fra omkring Kr.f.,
inneholder to voksne, hvorav en er en kvinne, og et
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Fig. 4.7. a-u. Et utvalg av Plan-og Profilfito av flatmarksgra'ver utenflr gracufiltet: a) Grav 2
acvdehket utenfir gravbaug. b) Grav 2, lJalvdelen gravet ut. c) Grav 37, Plan. d) Grav 37, Profil.
e) Grav 38, Profil. f) Grav78, Plan. g) Grav 78 Profil. b) Grc{v 79, Plan, gjennomskjæres ciw veggrøft
til Hus 11. i) Grav 79, leirharskår avdehlzet i toppen, veggrøften snittes. j) Grav 90, Plan. k) Grav
90, Profil.1) Grav 92, Plan. m) Grav 92, Profil. n) Grav 96, Plan. o) Grav 98, Plan. P) Grav 102,

Plan. q) Gm 103 og 102, Profil. r) Gm 123, Profil. s) Grav 124, Profil. t) Gm 545 i midten,
ildsted 83 i Hus 1 bah. u) Grav 545, Profil. (Foto: KHM)
Fig. 4.7 . a-u. A selection of Plan and Profile Pbotos offlat graves outside tl]e burial ground
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Fig. 4.8 . a-k. To flatmarhsgraver, grav 99 og grav 540 tas inn fi.a filt i gipspreparat fir å graves ut i laboratorium
a) Grav 99, Plan. b) Gra;v 99, klar fir gipspreparat. c) Gracv 99 i gipspreparat. d) Vivian Wangen med grav 99 i gipspreparat På
laboratoriet. e) Gm 99 under utgravning. f) Grav 540, Plan. g) Grav 540, tetnirigskitt avdekket. b) Grav 540, tetningshitt.
i) Lil Gustafion børster fiamfibula i grav 540. j) Grav 540 i gipspreparat, under utgravning På laboratoriet. k) La Tane-fibula i

grav 540. (Foto: KHM)
Fig. 4.8. a-h. Two flat graves, grave 99 cmd gra;ve 540 taken fiom tbe field in Plaster Preparation to l)e dug out in tbe laboratory
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Fig. 4.9. Den lange La T2ne-fibulaenfia grav 540 På Veien, konservert. C 52069a (Foto KHM, ACE)
Fig. 4.9. rlbe long La T6ne fibulafiom grave 540 on weien, conserved

barn. De har både rensede og urensede bein; bare 6n
har rester av et organisk kar; alle tre har leirkarskår.

/\4l€72gc7G 4G¢.7ø viser en viss variasjon. En tendens er

at gravene med rensede bein inneholder mest, mellom
1 og 2 kg bein, og opptil 2,5 kg. Dette har trolig sam-
menheng med at der klumpen med rensede bein lå

godt under pløyelaget, har vi den totale mengde som
ble deponert i graven, mens noe kan være pløyd vekk
i graver med urensede bein som lå spredt i gropen.

Variasjonen i mengde bein er typisk for flatmarks-

graver og har vært omdiskutert. Den totale mengde
etter en kremasjon antas å være ca. 3100 g for menn
og ca. 2100 g for kvinner (Holck 1986). Ingen av

gravene fra Veien kan derved inneholde den totale

:veårgate;.:tåeer,tT::eatsjvoanne|:;::1jåeenns.åesdarennnt::
ha sammenheng med for oss ukjente ritualer, i tillegg
til at beina med stor sannsynlighet er knust, noe som
vil forårsake et visst svinn (se for eksempel Wangen
2009:68 ff. med henvisninger).

Klør øØ  orgø7zz.jÆ  77øøft77~z.ø/G  sprer  seg jevnt  i  graver

med rensede og urensede bein, men det er mulig at
flere av dem med rensede bein kan ha hatt organisk
kar siden det i de fleste av dem er fiinnet tetningskitt.
Små biter av tetningskitt kan det være vanskelig å
oppdage, da de likner kullbiter.

£G¢.7iÆø7:jÆÆr er fiinnet i både kvinne- og mannsgraver,
i barnegraven og i graver med trekar. Tilstedeværelse
av leirkarskår er et usikkerhetsmoment siden Øvre del
av gravene var pløyd i stykker.

(Tabell b over C14-dateringene og tabell c detalj-
beskrivelse i vedlegg til kapitlet).

Mangelen på sammenhenger mellom variablene
i tabellen viser at kronologi har liten relevans  for
variasjonene i gravskikk. Den kan videre tyde på at
det var andre aspekter ved individet enn kjønn eller

alder som var viktig å markere. Det er et utall roller
man kan tenke seg, for eksempel gift eller ugift, med
barn eller barnløs, enke eller enkemann samt viktige
roller som medisinmann/-kvinne, jeger, håndverker,
forteller og religiøs leder.

Den larige La Tarie-fibula (Kostrzewski l919 , type A)

Den eneste gjenstanden som er fimnet i flatmarksgra-
vene på Veien bortsett fra leirkarskår, er den lange La
T6ne-fibula,fragrav540.Jegvilderforselittnærmere

på denne fimnkategori.
Funnene fra førromerskjernalder i Norge består av

draktutstyr(nåler,fibler,belter),redskaper,leirkar,noen
fåmetallkarogendafærrevåpen.Deterfimnetforbau-
sende mange La T€ne-fibler i Norge, 23 til sammen
(Nybruget og Martens 1997). «Den lange» er relativt
sjelden i Norge, definisjonen er at den skal være lengre
enn s cm (op.cit.; se tabell nedenfor). De fem avjern
er typiske (dog består en bare av et spiralfragment og
er usikker), mens typeeksemplaret R228 er av bronse.

Det er bemerkelsesverdig at denne  fibulatypen
er enda sjeldnere i  nabolandene. Ifølge Moberg er
det bare funnet en, på Tågerød i Tanum i Bohuslån
(1952:2, fig.1, ca.16 cm lang). I en annen publikasjon
er det en avmerking på 01and (1941:108, på kartet
Abb. 34, jf.  124, Stora Dalby). Nybruget nevner i
tillegg til de norske fiJ.nnene den fra Bohuslån som
den eneste i Sør-Skandinavia (1978:57 f.,161f.). Han
viser også til et fimn fra Ekeh6gen i Halland  som
en variant (Cullberg 1973:165). Denne er avjern og
svært forrustet og fragmentarisk, nå bare 2,5 cm, men
omtales som «1ångstråkt fibula» (op.cit.101). På kon-
tinentet er typen tallrik, særlig i Polen og Østre del av
Tyskland, noe som kan indikere direkte kontakt med
Østersjø-området i yngre del av førromerskjernalder
(Nybruget 1978:161 f.).
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Fig: 4.10. Kart over funnsteder fir den lange La TGne-fil)ulaen i Sør-Norge
Fig. 4.10. Places wbere tbe long La T6ne fibulae are f;ound in Soutb Norway
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Taln[14.1.2. Den lange La T`ene-f ibula -utbredelse i Norge
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Fri \ Kommune Gård/Iok.        T='g' Lengde_ Gmvme           J=,rå`r\±7?tå\h;L;\,\t: nt;¥`¢;,] Kjønn/ald.

Østfold Tune Store Tune/ Under 32757øøØ 9,4 cm Branngrop under K? Mat.
Grålum haug 3 gravhaug

„ ' 32757hhh Spiralfrag. Løsfiinn i haug 3

Buskerud Ringerike Lundstad 20167a 15,1 cm Urnegrav (tetn.kitt),dekketavsteinheue ?' voksne

' Veien Grav 540 52069a 14,5 cm Rensede bein, urnegrav(tetn.kitt) M' mat.

Vestfold Sande Ås 21697c 15,2 Rensede bein i kjeleundergravhaug

Vestfold Sandefiord Nordre 7032 3 1/6 " = Umegrav, leirkar, under
Fevang (8228) ca. 8,2 cm,bronse gravhaug

Telemark Skien Finndal BM1115 (Noe større Urnegrav, leirkar

(Solum) enn R228) (dekkhelle?)

Nybruget 1978:57 f., pl. 4.; Munch 1965:22, 27 f.; Gustafson 2002; Holck 1986.

Fiblene er fiJ.nnet i urner i flatmarksgraver med brente
bein, den fra Grålum uten urne, og den fra Sande skiller
segutvedåværefiinnetienbronsekjelemedjernbånd
(Brøgger 1916; Nybruget og Martens 1997:86.) Det er

hasr:,t:nfie:::ts!i;å|åjielf:;laonrge('si4t;Zåå;.Ålsf;jne|fer:
(diam. 32 cm, dybde 20 cm) var $1t med brente, hvite
bein (rensede) og på disse lå en La T6ne-fibula.

Brøggernevneratdeterfimnettilsvarendekjelerpå
01and,Bornholm,FynogNord-Tyskland(Hannover),
samt at de fins i selve La T6ne-fiinnet i Sveits. Han
betrakter den som en La Tåne-type av vestlig karakter,
som viser den keltiske kulturs betydning i de siste
århundrer f.Kr. (Brøgger 1916). I tillegg til disse kan det
nevnes en av flatmarksgravene (grav 8) på Kyrkbacken
i Våsterg6tland, hvor det i en kjele av samme type ble
fimnet et våpensett (Sahlstr6m og Gejvall 1948a: 10
ff.,108). Der henvises til 1iknende fiinn på Oland, i
Danmark og i Nord-Tyskland. Nær utløpet av Elben
er det undersøkt flere større flatmarksgravfelt, og på
ett av dem var det åtte graver med slike kjeler som

gravgjemme(Wegewitz1937:78).Medhenvisningtil
fiinnene i La T6ne ansees kjelene for å være tilvirket
i keltiske verksteder.

De norske fimnene er gjort i en tid da man sjelden
samlet inn de brente beina, og bare fra tre graver med
den lange fibula er beina analysert; alle stammer fra
voksne individer, en mann på Veien og en kvinne på
Grålum, mens beina fra Lundstad ikke kunne kjønns-
bestemmes (se tabell 4.1.2). I den grad man kan bygge

på kjønnsbestemmelse av brente bein, tyder dette på
at spennen ikke er knyttet til biologisk kjønn, mens
det basert på det lille materialet er grunn til å anta at
spennen er brukt av et voksent, kanskje for den tid

gammelt, menneske. Den store jernsikkerhetsnålen

må ha vært en del av drakten, og jeg vil ut fra dens
sjeldenhet anta at den er knyttet til et prestisjeplagg. I
førindustrielle samfiinn markerer alderdom inngangen
til en ny og viktig livsfase. Gamle kvinner blir enten
identifisert med menn og deltar i deres seremonier,

politiskegjøremålo.a.,elleroppnårenspesieuposisjon
i sin egen kjønnsgruppe, særlig som seremoniledere.
De gamle mennene på sin side får den største sosiale
betydning (van Gennep 1999:102).

Det er verdt å merke seg lokaliseringen av denne
fibeltypen. Funnene er gjort i gode jordbruksstrøk
omkring Oslofiorden, på steder som er strategiske i
forhold til ferdsel, og hvor det senere etableres store

gravhaugfelt med rike funn. Et unntak er Lundstad
påRingerike,hvordetikkeerkjentgravhauger.Stedet
synes allikevel å ligge strategisk til med tanke på ferd-
sel til Hadeland, et forhold som senere markeres ved
de nærliggende rike graver:  Sætrang-graven  (yngre
romertid) og Gjermundbu-graven (vikingtid) på den
andre siden av Randselva.

Flatmarksgravfeltet og funnene  av «den lange
fibula» understreker Veiens og Ringerikes tiknytning
til Oslofiord-området og kontakt med keltisk kultur.

Andre flatmarksgravfelt på Ø stlandet
Karakteristiske trekk ved gravskikken på Veien er at
det er både rensede og urensede bein, at det er vanlig
med urnegrav i kar av organisk materiale, men ikke i
leirkar, at det er vanlig med leirkarskår over de brente
beina, og at det forekommer at graven er dekket av en
stein.Vedenkortgjennomgangavetutvalgpubliserte
flatmarksgraver på Østlandet vil jeg ikke gå i detalj,
men vurdere likhetstrekk med Veien og om det er
mulig å peke på tendenser og kontaktretninger.
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Per Oscar Nybruget har gjennomgått/z% fra før-
romerskjernalder innenfor Oldsaksamlingens distrikt,
det vil si Østlandet og Sørlandet (1978). Senere har
han i  samarbeid med Jes Martens gitt en oversikt
over alle gjenstandsfiinn fra perioden i  Sør-Norge
(1997). Funnene fra Østlandet og Sørlandet skriver
seghovedsakeligfragraver(Nybrugetl978:10,117),
og  de  fleste  er  fra  landskapene  o77¢Ærz.7zg  Of/o#or47€7¢:

Østfold og Vestfold, noen få fra innlandet, hvorav to
er fra Buskerud (op.cit. kart fig. 7 og 8). Han bemerker
atdeflesteflatmarksgraveneerpåvistø7?c7#Æø#gGrfra
senere deler av jernalderen (1978: 122). Tradisjonelt
har man delt gravene inn etter om de har rensede eller
urensede bein, om de har gravurne, etter mengde kull
og ofte etter om de er dekket av en stor stein eller
helle. Nybrugets tabell figur 4 og 6 viser variasjonene
hankanpåvise:urnegrav,branngrop,urnebranngrop,
under flat stein og under gravhaug. Om variasjonene
har kronologisk eller geografisk signifikans. er imid-
1ertid usikkert. De fleste gravene  c7GÆÆ€/ øØ Æ€//€ c'//€7'

rz£77c7j/€£.# fins i Østfold, hvor det er åtte eksemplarer;
i tillegg er det tre i Vestfold og en i Buskerud  (op.
cit. 128). Graven i Buskerud er i Lundstad, hvor det
var brente bein og funn av trekarkitt, altså et kar av
organisk materiale, og en lang La T6ne-fibula av
samme type som i grav 540 på Veien, som også lå i
et organisk kar.

Nybruget avgrenser sitt materiale til graver med

gjenstander, og siden mangel på gjenstander er typisk
for førromerske flatmarksgraver, er ikke hans materiale
representativt for gravskikken. Materialet hans viser
allikevel at den på det tidspunkt vanlige oppfatning
uttrykt i Haakon Scheteligs artikkel om førromersk

jernalder(1913),atbranngropervanligstpåøstlandet
og rensede  bein  en vestlandsskikk, ikke  stemmer
(Nybrugetl978:162ff.,tabellenefig.4og6).Nybruget
finner de samme variasjonene omkring Oslofiorden
og i Sør-Skandinavia og konkluderer med at det må
være en fellesgermansk gravskikk (op.cit: 164 f.). Som
nevntovenforforekommerdetbåderensedeoguren-
sede bein i graver på Veien; de fleste av gravene som
er påvist under yngre hauger, er dekket av en stein.

Østfold
ErlingJohansenbeskriveretstortantallflatmarksgraver
i Østfold (1955). Mange av disse er fremkommet ved
tilfeldigjordarbeid,ogfimnopplysningeneersparsomme.
Deterenvariasjonavgropermedogutenurne,leirkar
euer organisk kar (tetningskitt) og kull, stort sett uten

gravgaver, og dekkstein er nevnt. Hovedsaken for
Johanseneratdeterpåvistetstortantall,merenn1000
graver,ogatfimnavleirkarviseratgravskikkenfortsetter
inn i romertid og folkevandringstid, og hans teori er at

de yngre gravene representerer en underklasse. Senere
undersøkelser og omfattende bruk av C14-metoden
tyder imidlertid på at de fleste flatmarksgraver er fra
førromersk jernalder, og at gravskikken begynner i

yngrebronsealder.Hanpåpekeratmantroligvilfinne
flatmarksgraver på de fleste hauggravfelt om man leter,
slik det er påvist på Veien.

Trond Løken presenterer to samlinger flatmarks-

graver på to  hauggravfelt i  rz% /77å Sør¢j4org Æ./:
på Opstad (1978) og Grålum (1980). På  Opfzøc7 ble
det funnet tolv flatmarksgraver under fire  hauger.
Fem av dem var dekket av større eller mindre 4G//Gr.
Løken skiller ut tre hovedvarianter: grav med leirkar
dekketavhelle,gravmedbålmørjeogleirkarskåruten
dekkhelle og grav markert med bautastein. A11e tre
variantene er C 14-datert til førromerskjernalder. Fem
dateringerfillerinnenforyngrebronsealderogtrekker
feltet tilbake til perioden, som på Veien. Imidlertid
er det to dateringer innenfor eldre bronsealder, en

periode hvor branngravskikken er uvanlig. Dette er
de eneste dateringene foretatt på furu, og en feilkilde

på noen hundre år er derfor mulig. Det forekommer
imidlertid noen få eksempler på brannbegravelser fra
eldre bronsealder også i Danmark (op.cit). Spørsmål
om feildatering må stå åpent; de er uansett unntak

¢f. Melheim 2006, tabell i kap. 6.1).
På G7i#z/77ø ble det ved undersøkelsen av et haug-

gravfelt påvist 25  flatmarksgraver, de  fleste under
haugene(Løken1980).A11ebetegnessombranngroper,
bortsettfratosominneholdthelekar,ogsombenevnes
urnebranngrop. Ni graver lå tett og var dekket av et
tjramflakrn¢dtreflatebeller,envariaritavdekkheller.
Det ble  fimnet  /€z.7:Æø7:JÆÅr £. fof¢€77;  bare  fem  graver

hadde andre gjenstander som gravgaver. Vi merker oss
at en av gravene inneholdt den /ø72gG £ø 7T?7%-/øz//ø.
Bein fra graven er bestemt som ÆØ£.7272€ (op.cit. fig.  1).

DateringeravoldsakerogC14-dateringerpåkullviser
hovedsakelig førromerskjernalder, med noen få fimn
fra eldre romertid.

Løkens konklusjon er at de fleste flatmarksgravene
sannsynligvis  er fra førromersk jernalder, iallfåll de
som er påvist på hauggravfelt. Det ser ikke ut til at
flatmarksgravskikkenfortsetterpara]1eltmedhauggra-
ver i særlig grad. Det samme gjelder flatmarksgravene

på Veien. Som  for mange kulturytringer har C14-
metoden hatt stor beqrdning for å plassere de enkle
flatmarksgravene i en kulturhistorisk sammenheng,
til tross for problemet med det store standardawiket
i perioden (J. Martens 1997).

Gra:N£ekfi€ipåGunnarstorpiskjeberg(nåsarp§borg
Æo77ømzÆ€/, analysert av Vivian Wangen  (2009), er
referert til i flere  sammenhenger. Det har brukstid
hovedsakelig i førromerskj ernalder. Gravfeltet skiller
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seg fra de fleste flatmarksgravfelt ved at gravene er
markert med en stor variasjon av steinsetninger med
mange former. Karakteristisk er også den store varia-
sjon som kan observeres ved begravelsene. A11ikevel
kan ikke kjønn og alder knyttes til bestemte trekk ved

gravenes utforming eller deponering av gjenstander
i  gravene  (2009:56  ff.,  124,  136),  slik det  også  er
observert i gravene fra Veien.

Utgravningen av gravfeltet på  C//ø z. G/G77ø77ø€72 /72c3

F7i€c7r£.Æf/øcJ Æo77ø77ø#7#/ foregikk over flere år, fra 1955-

1959, og ble ledet av Karl Vibe-Mtiller (1987). Det
var stor variasjon av gravminner: hauger, firkantgraver
og flatmarksgraver. Det er flatmarksgravene som er
spesielt interessante i denne sammenheng. Det meste
av fiinnmaterialet er fra førromerskjernalder, og noen
få funn er fra eldre romertid. Flere leirkar har stor
likhet med fimn fra Jylland, som dateres til tiden både
før og etter Kr.f. (1987:68).

Ca. 60 graver er betegnet som flatmarksgraver, som
til dels ligger under og i kontakt med andre gravfor-
mer, som «firkantgraver», det vil si graver omgitt av
en firkantet steinlegning, og noen røyser. De fleste
flatmarksgravene er dekket av en stein, oftest omtalt
som c7€ÆÆÆG//€. Hellene har ofte et største mål omkring
0,5 m, men kan være opptil 1 m. Flere av flatmarks-

gravene er funnet i tilknytning til andre graver; for
eksempel kan dekkhellen være en del av en steinring.

De aller fleste gravene er z/r7z€g7iøøG7', omtrent like
mange med leirkar som med kar av organisk mate-
riale. Tetningskitt er påvist, og der dimensjonen kan
måles, måler de fleste kar omkring 20 cm i diameter
- det minste 15 cm, det største 30 cm. Det fremgår

ikke alltid helt klart om leirkarene er hele; i noen få

graver forekommer det leirkarskår som neppe har
tilhørt hele  kar. Tretten  (fjorten?)  av gravene  har
rG7zj€c7G 4G¢.72, de Øvrige  er sannsynligvis  zf7'G77jcc7G, uten

at det er uttrykt eksplisitt. Det er relativt få graver
med gravgaver. Leirkarene er til dels av høy kvalitet
og fungerer oftest som beingjemme. For Øvrig er
det draktutstyr av bronse (noen få fibler, en perle og
fragmenter av bronse) og belteutstyr, små jernringer
og småredskaper avjern (ni sigder -i sju graver -og
en krumkniv). I tre graver ble det fiinnet bjørneklør.

Telemowk

I So/z# /SÆz.€72 ÆJ ble det på 1800-tallets slutt påvist
flatmarksgraverpåtrelokalitetermellomFrierfiorden
og Norsjø sør for Skien, i Solumskogen, Finndal og
Vindalen. De er publisert av Jens  Storm Munch
(1965).Mellomfjordenogvannethardetgåttgamle
ferdselsveier (Groset 2001:60).

Til tross for mangelfulle fimnopplysninger er det
klartatdetdreiersegomtildelsstoreflatmarksgravfelt
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med z/7-77€g7tøø€r, oftest i form av leirkar, men også trekar

(tetningskitt) og med dekkstein. I Solumskogen har det
vært et felt med 25 sikre flatmarksgraver samt atskillige
usikre, mens de Øvrige felt muligens er mindre, alt i alt
minst 50 graver (Munch  1965:17 ff.; 27 f.). Munch
har gjennomgått funnene som befinner seg i Brekke
museum i Skien. Som normalt er det få tienstander
i gravene  og ikke  mange  som kan  dateres  sikkert.
Når Munch er forsiktig med datering til førromersk

jernalder, er han tydelig påvirket av Erling Johansens
oppfatning, som er at mange av flatmarksgravene er
fra yngre  deler av jernalderen. Etter de  senere  års
C14-dateringer er denne oppfatningen justert, og
flatmarksgravfeltene her har et umiskjennelig preg
av førromersk jernalder.

Svenske flatmarksgravfelt.
Kyrkbacken i Våsterg6tland
1  et belte  på tvers  av  Sverige  fra vestkysten  over
Våsterg6tland og Osterg6tland til Østersjøen ligger
rekke på rekke av flatmarksgravfelt på grusåser som
hever  seg over leirslettene  (Sahlstr6m  og  Gejvall
1948a). Gravene er mest urnebranngroper og brann-

groper; urnene er dels leirkar, dels trekar. De viser en
på£allendeuniformitet,ogSahlstr6mbetegnerdetsom
et kulturområde (op.cit.:1). Funnene dateres til yngre
delavførromerskperiode(yngreLaT€ne-tid)ogviser
kontaktretning mot sørøst og sørvest på kontinentet.

Et karakteristisk og trolig representativt fiinnom-
råde er fra Kyrkbacken i Horns sogn i Våsterg6tland
(op.cit.,jf. også Bankålla och Stora Ro, Sahlstr6m og
Gejvalll948b).Merenn200graverbleundersøkt,og
de fleste ble definert som urnebranngroper. Leirkar
og trekar var omtrent like vanlige. Der tetningskittet
kunne beskrive karets størrelse, målte de aller fleste
kar 15-20 cm i diameter; noen få var mindre, og noen
få var større, omkring 30 cm (1948a:109 f.). Typisk

gravgods var småredskaper og draktutstyr som fibler

:gbe::tår:oofs:itarai:åej:r£åkhaaistri(:g::gÅvså:eåå:åvee:
Vestfold,jf.nedenfor).

Entredjedelavgravenevarc7GÆÆ€/øØ€#j/gø.7z,fraet

par desimeter til nærmere en meter. Mange var flate,
men av figurene fremgår det at mange var ganske
runde, av «kampesten-type»  (op.cit.:fig.121-126).
Steinene må være hentet fra et annet område.

Somdennekortegjennomgangenviser,hargravene
stor likhet med de norske gravene; både gravformen
med leirkar eller kar av organisk materiale, er ofte
dekket  av en  stein og har  de  samme  kategoriene

gravgaver, skjønt disse har litt større variasjon. Det
er liten tvil om at det har vært nær kontakt.
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Sammenfatningomgravskikk
lnntrykket etter riennomgangen av et utvalg flat-
marksgravfelt er at det er mange likhetstrekk over
store  områder, men  at det samtidig er variasjon.
Flatmarksgraver som ofte fremstilles  som enhet-
lige, pregløse med liten informasjon, har tvert om
mange elementer som varierer. Fellestrekk er at de
er branngraver, og at de brente beina er plassert i en

grop uten et kar eller i et trekar, leirkar eller metallkar.
Karakteristisk for gravene er mangel på synlig mar-
kering, derav navnet. Men ofte er gropen «1ukket»,
det vil si dekket av en stein eller helle, som må ha
vært synlig, iall£dl en viss tid. Beina er knust; de kan
være  rene  og hvite  («renset», kanskje vasket)  eller
blandet med kull. Ikke sjelden er det rester av knuste
leirkar. Mangelen på gjenstander er et typisk trekk,
men om slike fins, dreier det seg om draktutstyr og
småredskaper, sjeldnere våpen. Flere  analyser har i
den senere tid påpekt den variasjon av ritualer som

gravskikkene reflekterer (Gustafson 2002; Rødsrud
2003; Wangen 2009).

Gravene på Veien faller inn i denne tradisjonen,
med de samme karakteristiske trekk som nevnt ovenfor.
Gravfeltet her kan altså knyttes til kulturtradisjonen
rundt  Oslofiorden og Øst til  Sverige, og videre  til
kontinentet. Den eneste gjenstanden som er fimnet
i gravene her, bortsett fra leirkarskår, er den lange La
T6ne-fiblen, som er et ytterligere tegn på kontakt
med keltisk kultur.

4.2.  GRAVERI HAUG

lnnledning
Som det fremgår av forrige kapittel, etableres et flat-
marksgravfelt på Veien ca.1000 f.Kr., som er i bruk
til omkring Kr.f.

Det skjer en markant endring omkring Kr.f. ved
at det bygges Æøz/ger over gravene, relativt beskjedne
hauger,mendogsynligeminnesmerker.Fortsattbhrde
døde kremert, men i motsetning til hva som har vært
mangegenerasjonerstradisjon,bhrdebrentebeinaikke
lagt i en grop, men på bunnen av gravhaugen, noen

ganger i en beholder.Trolig er disse beina også knust,
muligensvasket.Nytterdetatdetleggesgjenstander
i noen av gravene. Som Rygh bemerker, er innholdet
i haugene han grov ut, ikke spektakulært, og som det
vilfremgånedenfor,vardetmangehaugerutenfimn.

I det følgende vil jeg først ta for meg gravene som
Rygh undersøkte (kap. 4.2.1), mens de tre «rike» grav-
funnene som ble gravd ut før Ryghs undersøkelser,
og som skiller seg markant fra disse, behandles i et
eget kapittel (4.2.2).
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Her kan man stille spørsmål om materialets 7¢7t7-
JG72/ø/z.Øz./€/. Av 151 hauger som var kjent i 1847, ble 87
haugergravdutav0.Ryghog3haugergravdtidligere,
altsåioverkantavhalvpartenavhaugenekjentpål800-
tallet, men flere hauger er fjernet. Når det gjelder de
små haugene, regner jeg med at Ryghs undersøkelse

gir et representativt bflde. Selv om ikke a]1e haugene er
undersøkt,grovRyghiauedeleravfeltet¢f.kap.4.3).Når
det æelder de store haugene, er forholdet mer usikkert;
mange er fjernet uten at vi vet noe om fiinn, som det vil
fremgåikapittel4.3omgravfeltet.Determuligatdisse
skriversegfiayngreromertid/folkevandringstidsidende
store haugene som vi har opplysninger om, er fra denne
tiden,ogsidendestorehaugeneharsammeplassering,i
utkanten av feltet, som vist på kartet fra 1847.

4.2.1.  Gravfiinnene fta Oluf Ryghs utgravninger

lnnledning
Ryghantokatgravfeltetvarfraeldrejernalder,ogkon-
kluderte etter utgravningen i 1870 at både gravskikk
ogoldsakenesformerbekreftetdette,ogatgravplassen
opphørte en god stund før eldre jernalders slutt (som
han setter ved år 700); de yngste graver daterer han
til ca. 500 e.Kr (1871:132 f.). Dateringen av oldsaker
har ikke endret seg vesentlig på de 145 år som er gått
siden Ryghs utgravning. Det er bare ett fimn fra hans
utgravning som er yngre enn 500 e.Kr., en grav fra
merovingertid (C5168).

Til tross for sin store interesse for kullet i gravene
samletRyghikkeinnkullprøver,ogbarefragravingen
i 1875 samlet han inn brente bein fra flere graver, men
ikke fra alle. I sin artikkel om den yngre jernalder i
Norge (1877) skrevet etter utgravningene på Veien gir
han uttrykk for at brente bein må samles omhyggelig
inn til senere undersøkelse, både fordi det blant beina
kan finnes beingjenstander (som kamfragmenter på
Veien), og fordi man på det tidspunkt hadde oppdaget
mangedyreslagibeinsamlingeneiSverige(op.cit.:171).

Ryghanvendernynummerserieforhvertår-deter
en haug nr.1 i 1870, og en haug nr.1 i 1875 -derfor
angir jeg alltid årstallet når haugnummer refereres.
Noe forvirrende er det at Rygh dessuten opererer med
to nummereringer. For 1870 er det en nummerering i
dagboken, hvor numrene er overstrøket og nye påført.
I museumskatalogen har haugene de nye numrene, og
disse er også anvendt i den trykte innberetningen. For
1875 er nummereringen i museumskatalogen påført
nye nummer i parentes, som er de som benyttes i den
trykte innberetning. Dette har skapt forvirring fordi

gjenstandene i magasinet av og til er påført de opp-
rinnelige haugnummer, som noen ganger har medført
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referanse til feil haug i litteraturen. C-nr. er imidlertid
en  entydig referanse. Dobbeltnummereringen har
skapt forvirring i forbindelse med den osteologiske
analysen, noe som vil bli kommentert nedenfor. Jeg
benytter alltid numrene i de trykte innberetningene.
Den systematiske Rygh har altså vært noe uryddig.
Men dokumentasjonen vitner om stennomtenkte
observasjoner ¢f. kap. 3.2).

I det følgende viljeg tiennomgå gravenes innhold
av oldsaker, som beskrives, dateres og kommenteres.
01dsakene vil bli presentert i kategoriene uÅ¢€77, 7'€c7-
Skøp, kammer, §mykÅer, leirkaf , slagg og bestetenner.±

tillegg til å gi en beskrivelse av funnene og daterings-

grunnlaget prøverjeg å finne ut hva de kan symbolisere,
og om de kan knyttes til kjønn, eller, for å benytte et
mer nøytralt uttrykk, den feminine  eller maskuline
sfære. Dessuten vil jeg undersøke om gjenstandene
kan vise kontaktretninger.

Gjennomgangen av gravfiinnene viser at de danner

gruppervedatgjenstandstyperkombineresoggjensidig
utelukker hverandre, slik det er vist i avhandlingen
om Hunn-gravfeltet ved H. Gjøstein Resi (1986, pl.
104-105). Kategorisering i grupper vises i skjemaet
i kapittel 4.2.3, fig. 4.22.

Våpen

Å la shjoldet i stikken ansees fir den aller største skam, og den som tiør det blif
regnet fir æreløs og nektet rett til både å ta del i oftinger og å opptre På tinget.

Tacitus  G€7.Øø73ø.ø 6

En kategori graver kjennetegnes av våpen. Det er til
sammen sju våpengraver, seks fra romertid og 6n fra
folkevandringstid. Gravene dekker ca. 550 år, omtrent
1 grav per 80 år. Riktignok er det tre graver fra eldre
romertid, altså noe tettere enn i etterfølgende perioder.
Disse er best utstyrt, med ett eller to spyd. Bare i 6n

grav på Veien er det fiinnet sverd, i den rike graven fra
« Kongshaugen» fra overgangen til folkevandringstid

(se kap. 4.2.2).
VåpensettetigravenepåVeienbeståravspyd,lanse

og skjold. Men ikke alle gravene har fiillt sett, to av
dem har bare skjold. For Øvrig er det få andre fimn i
disse gravene:  et leirkarskår, to kniver, en hestetann
og en korsformet spenne.

Sigurd Grieg (1926) har systematisert våpenfimn
fraeldrejernalderigrupper,somfortsatthargyldighet.
Han skiller ikke mellom spyd (med mothaker) og lanse

(uten mothaker), men omtaler stikkvåpnene som spyd

Tabe[14.2.1.1.Gravermedvåpenfiaveien(Rygbsutgravninger)

med eller uten mothaker, korte eller lange. J. Ilkjær
skiller mellom spyd og lanse (1990); det samme gjør
Bemmann  og Hahne  (1994). Grieg omtaler haug
48/1870 som et av de  eldste  funn  som inneholder
spydspiss med mothake  sammen med en spydspiss
uten, en fimnkombinasjon som er meget alminnelig
i romersk-germanske våpengraver. Spydet er av den
eldste  formen, med bare  €72  77?c)ZÆØÆ€ (op.cit. 47). De

Øvrige våpensettene består av enten spyd eller lanse.
A11e gravene har spor etter skjoldet, representert ved
skjoldbulen, flere har også håndtak, men bare to, fra

yngre romertid, har rester av skjoldbeslag, som synes
å vise at skjoldet ikke var buet/rundt, men hadde
rette kanter. Kanskje var det rektangulært, som det i
våpengraven fra Hunn (Resi 1986, pl. 8).

Våpengravene gir det samme nøkterne inntrykk
som  de  Øvrige  gravene  fra  Ryghs  undersøkelser.
Ingen  sløsing  med  eksotiske  gjenstander,  ingen

C-nr. Haugm./åf   \\ :Gravnr. §pyd • SÆalabeslag
'-.F,-,--.-S&

- •_-,
ut8#,JJ\t{rT.f.      -z_¥-,=         -= nndt. + •       ',  "+`     ,S-=:    =--`_:_,    -                                       E5:J-_€._S±€':+

5208-10 48/1870 81-2 1 1 X X

7518-20,08 9/1875ÆI 81-2 2 X X

5175-76 19/1870 82 1 X X X

5151-52 1/1870 C1 X X X Leirkar- skår
5179-81 24/1870Æ C1-2 1 X X X

5211-12 50/1870ÆI C2-3 X X 2 kniver, hestetann

5153-54 2/1870 D 2 X Korsformet spenne

Spyd = med mothake(r), lanse = uten mothaker. Dateringer er hentet fra Ilkjær 1990:346, supplert med annen litteratur.
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1-1-=qm-d

_åffi--,-----                :i.

æB¥æ o , -*.
Fig. 4.12. d-g. Våpengraver
d) Haug 1/1870: C5151-52.
e) Haug 24/1870: C5179-81.

f) Haug 50/1870, grav 11: C5211a-b.
g) Haug 2/1870: C5154.
(fito KHM).
Fig. 4.12. d-g. Weapon graves
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Tabe[14.2.1.2.GravermedvåpenfiaeldrejernalderfraRirigeriheogHole
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c-nr. Gård Sverd Spyd, lan§e skjold Annet bæLt`.4,
5225 Frøyshov Spyd 81

14023-24 Frøyshov Spyd X Ki.anium, knokler 81
5799-5808 Frøyshov 2 spyd x(2) Spore R224, fibula, leirkarskår* 82
5228 Frøyshov Spyd 82
808-17 By 2 2 spyd, 2 1anser X Bronsekjel (Østl.kjele) kniv C3

22366 Hum X Spyd, lanse Kniv, pinsett, knokler, leirkarskår C3

26194 Hole pr. gård X C
27330 Hverven X Kniv, knokler D

(Grieg 1926:46 ff.,187 ff.). * Leirkarskår på Frøyshov (C5808) er avjysk type (Resi 1986:35, datert til eldre romertid). To gårdsnavn i
Hole er sammensatt med gudenavnene Frøya og Frøy: Frøyhov og Frøyshov. Gravfimnene er sannsynligvis fra gravfeltet på Frøyshov
(feil i tilvekst?). Gravanleggene er beskrevet som brolagte kretser (C5225, C5799-5808), gravkammer av heller i haug med steinring
om foten (C14023-24). På gravfeltet er det både branngraver og skjelettgraver.

maktdemonstrasjon med praktsverd eller gullringer.
Den korsformede spennen i graven fra folkevan-
dringstid bryter med dette bildet.

Toavvåpenfiinneneharbelteutstyr,beggefraeldre
romertid. De består av en enkel beltespenne, en spin-
kel, rektangulær fra haug 19/1870 og en kvadratisk
fra haug 9/1875, grav 11. Disse  spennene må være
beltespenner og ikke spenner til bandolæret. Ingen av
dem er helt like noen av formene fra I11erup-fiinnet;
se Abb. 6 i Die Gtirtel (Ilkjær 1993:128). Funnet fra
Haug 19 er omtalt (1993:344), men fiinnet fra haug
9 er ikke omtalt i denne sammenhengen.

Belter hører ikke nødvendigvis til soldatutstyr, men
kan like gjerne høre til kvinnedrakter.

VåpenerikkedominerendeigravmaterialetpåVeien.
Men sammen med andre våpengraver på Ringerike/
Hole føyer de seg inn i en tradisjon. Våpengraver fins
i et belte gjennom landskapene Ringerike-Hadeland-
Toten-Hedmark (Hagen 1983:308, kart s. 307).

De fleste  av disse våpengravene er fra romertid,
slik forholdet også er på Hadeland og Toten. Trolig
er det skjelettgraver på Hurum og By og iallfåll en av

gravene på Frøyshov. Graven fra By som synes å være
en dobbeltgrav, er den eneste med kjele, og herfra er
det et sverd med hjulstempel, som må være importert.

Fra eldre jernalder foreligger det fra Ringerike
to andre våpengraver, som skiller seg ut ved at de er
eksepsjonelt rike og er skjelettgraver: den før omtalte

graven  fra Ko7øgfÆø#gG7z 4Å  7rG£.G73  (ca.  400, C3/D1, jf.
kap. 4.2.2) og graven fra SØ/rø72g (C3), betegnet som
en «offiser» av høyeste rang (Slomann 1959; Solberg
2009:151 f.).

Den kjente våpengraven fra /GØ72øÆ# fra yngre
romertid (200-tall) inneholdt få gjenstander, men til-
strekkelig til å plassere den avdøde blant «høytstående
offiserer» (Ilkjær 1990:296 f., datert til Clb; Solberg

2000:105,107). De reduserte rester av graven besto
av doppsko av bronse med emaljedekor og skjoldbule
av bronse med sølvbelagt knapp. Dette kan ha vært
en skjelettgrav siden det skal være rester av to trekar
av barlind fra graven. På den annen side skal fiinnene
være tiort i et hellekammer som besto av fire store
steiner med en stein over til lokk (Grieg 1926:42 f.,
60 f.); her er det ikke plass til et menneske, og det er
derfor usikkert om dette var en skjelettgrav.

Våpengrav med bronsekjele er en gravkategori som
er særlig tallrik på Hadeland og Toten.

Fra Æøc7G/ø7?c7 foreligger 30 graver med våpen; av
disse er bare noen få fra eldre romertid. Sju av gravene
fra yngre romertid er «kjelegraver», det vil si våpen i
bronsekjel med brente bein (Grieg 1926:15, tabell).
A11e er branngraver; herfra kjennes ingen skjelettgraver
fra romertid (op.cit.:46). Fra ro/g77 er det fire våpen-

graver fra eldre romertid og tolv fra yngre romertid,
hvorav fem er «kjelegraver». Vanligvis er disse satt ned i
små hellekister. Også her er det flest branngraver, men
skjelettgraver forekommer allerede i eldre romertid.
De blir flere i yngre romertid og er gjennomgående
rikt utstyrt (Herteig 1955:74 f., 77,105).

I Tacitus' beskrivelse  av germanerne  fra det  1.
århundre e.Kr. får den unge gutten tildelt våpen som
ledd i et overgangsritual, når han blir regnet for å
være et voksent medlem av samfiinnet og trolig har

gjennomgått en form for «manndomsprøve»:
«. . . det er i:kÅe sKi:kh og bruk a,t ri.oen amlegger våpem fiør

samfi!metlmkjgi'i:tbamdugehgtildet.Dabhfdcnumgeriimm

Prydetmedskjoldogspydpåselvetimg/et...Ho§demerdettedet
Sammesomm;rLnstogaenerfiorvåfemgemem,ogaltsåden

f;Ørsteutmerk£lsesombhrtildelty'i'ighmgm;fiamafubhrbam
beftaktetsommedlema;metsta,tssam/fim,me'iubamtidhgere
ba;re va;r medlem am gnf imihe»(T;dci:tus: Ggrri'mia l3).
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(Han mener selvsagt ikke  en  stat; germanernes
samfimnsform omtales oftest som stammesamfunn,
medhøvdinger.)Tacitustilføyerfølgende:«Dersomde
er av særlig fornem byrd eller deres fedre har innlagt
segstorefortjenester,mottarogsåreneunggutterdenne
utmerkelse av en høvding.» Unggutter kan altså arve
status og få tildelt våpen før de egentlig har gjort seg
fortjent til dem. Det kan være en forklaring på graver
hvor barn/unge har fått med våpen.

De få våpengravene på Veien representerer neppe
de eneste våpen som var i bruk i samfunnet. Det må
ha vært flere våpen, men bare noen ble lagt i graver.
Var våpnene i gravene en mer personlig eiendel enn
andre våpen? Kunne de ikke brukes av andre? Våpnene
til dem som døde i kamp, ble sannsynligvis overtatt
av andre. Men noen få fikk dem med seg i graven.
Hadde de tiort seg spesielt fortjent i kamp? Var det
våpen som hadde en spesiell historie? E11er tilhørte
de lederen for de våpenføre menn?

Redskap

Germanerne bruker også dyreskinn å kle Seg i . . .
de som lever lengre im i landet er mer nøye På det

En annen kategori graver kjennetegnes  av småred-
skap; på Veien vil det si  krumkniv, sigd og synål.
Disse redskapene fins enkeltvis og i kombinasjon ¢f.
fiinnkombinasjonsskjema i kap. 4.2.3, fig. 4.22). Kniv
med rett egg forekommer, men slike fins også i andre
kombinasjoner. Her presenteres redskapene hver for
seg,førjegkommentererfenomenet«redskapsgraver».

Krumkrifv
Krumkniver er funnet i fire graver på Veien. Det
fins flere varianter av kniver med krum egg (R 142).
Terminologien er ikke konsekvent; de kan benevnes
krumkniver, s-formede kniver, rakekniver og skinn-
kniver. De blir av og til sammenblandet med små sigder.
Krumkniven har eggen på utsiden av krumningen,
mens sigden har eggen på innsiden.

I sitt verk om Skedemosse (1967) har U.E. Hagberg
behandlet krumkniver fra Ølandske graver. Han deler
knivene i tre hovedgrupper:  halvrunde kniver uten
skaft, halvrunde kniver med skaftet mer eller mindre
symmetrisk vinkelrett på bladet og de s-formede (som
R  142). Det er sistnevnte type, oftest omtalt som
krumkniv, som er vanligst i Norge, og som er fiinnet

på Veien. De andre typene forekommer, for eksempel
på Store-Dal (nr.105, Petersen 1916).

Fleregraverinneholdtbareskjoldbulen.Detvirker
liteimponerende;hvorvarvåpnene,spydene?Tacitus
skriveratskjoldetvardetviktigsteutsqrretforsolda-
ten -mistet han skjoldet i kamp, var det den største
skam. Så stor vanære var det at en soldat som kom fra
kampen med livet i behold, allikevel hengte seg om
han ikke fikk med seg skjoldet. Skjoldet representerte
noe mer enn beslqrttelse. Om germanernes utrustning
forteller Tacitus dette: «De praler ikke med praktfiille
rustninger, bare skjoldene blir smykket med de mest

;ise?:tpeÅaååe:,:t:ic:;søk;:#e)i:rkauvnå::::T:rfi::å::::
rert (Ilkjær 2000:100).  Skjolddekoren hadde trolig
en identitetsskapende betydning. Farger og mønstre
viste kanskje hvilken stamme eieren tilhørte. Skjoldet
kan derfor ha hatt en stor symbolsk verdi som tegn

på gruppetilhørighet i tillegg til den praktiske som
beslqrttelse. Når det fint dekorerte skjoldet ble lagt på
likbålet, var ingen i tvil om hvem det representerte, og
at det representerte langt mer enn individet.

de velger ut ski.mene av ville dyr . . .

Tacitus  Ger77øø73z.ø  17

Den s-formede kniven, krumkniven, har form-
messig likhet med bronsealderens  rakekniver, men
det er usikkert om det er en tidsmessig kontinuitet
(Nybruget 1978: 17), og om de har hatt samme fiink-
sjon. Krumknivenes variasjon ligger i skaftet, som kan
ha opprullet ende eller dyrehodeliknende avslutning,
men også mindre detaljer.

Knivene fra Veien har omtrent samme størrelse,
med opprullet skaftende, men er individuelt utformet.
To har skaft tilsynelatende uten dekor (C5206, C7507,
skaftenden brukket), men med litt forskjeuig form, en
tredjeharvriddskaft(C7511),ogenfierdehargrupper
av tverrlinjer på skaftet (C5191). Et tilfeldig utvalg

pubhserte krumkniver fra Østlandet skal kort omtales.
Fra By i Løten har en kniv vridd skaft med to vulster
nærknivbladet,menstohardyrehodeliknendeavslutning
(Hagen 1951; 1. Martens  1969). Fra Ula i Glemmen
finsenkrumknivmedoppnilletskaftende(Vibe-Mtiller
1987) og fra Møystad i Vang i Hedmark en kniv med
dyrehodeavslutning og skråstilte linjer langs ryggen
(Nybruget 1978). Knivene har fellestrekk: Håndtaket
har to hovedvarianter, spiralopprullet ende euer dyre-
hodeavslutning, men ingen synes å være identiske, de
har sine individueue særpreg. Felles er også størrelsen;
dette er spinkle redskaper som passer i en spinkel hånd.
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Det synes ikke å være typologiske trekk som kan
dateres sikkert, men de fleste norske kniver i daterte
kontekster er fra romertid (Resi 1986:36; Nybruget
1978; Hagen 1951). De fleste Østnorske krumkniver
er fimnet i graver med småredskap, den rike grav 6
fra  Store-Dal  er et unntak  (Nybruget  1978;  Resi
1986 pl. 104).

Det er fimnet varianter av s-formede kniver med
krumeggigraverfraeldreromertidpåFyn(Albrectsen
1956:174). I  Sverige  synes  de  andre  typene  å være
vanligst, men alle typene fins. Særlig på de store urne-

gravfelteneiG6talandfraførromerskjernalder/tidlig
romertid,ergravermedsmåredskapenvanligkategori,
noe eldre enn de norske (Gustafson 1981 med henv.).

Synål
Det er fiinnet 6n synål, i grav 30/1870. Den er 12,5 cm
lang, med spissovalt øye (C5196) og er fiinnet sammen
med en sigd og en kniv og dessuten en kam.

Slike  nåler kan  ikke  dateres  i  seg  selv, men  fins
ofte i kombinasjon med småredskap  (Hagen  1951;
1. Martens  1969; Resi 1986:35).

•,,`.\.`'

På Veien er det funnet sigder i tre graver. En sigd er
tapt; de  to  som  fins  i  magasinet, er relativt spinkle,
med en kordelengde på  10,3  og  14 cm  (C5205  og
C5294). Slike redskaper kan ikke dateres i seg selv,
men er funnet i kombinasjon med andre funn fra
eldre romertid, ofte i «redskapsgraver» (Hagen 1951;
1. Martens  1969; Resi 1986:35).

I boken  om  Sveriges jordbrukshistorie  blir de
små høstingsredskapene omtalt. LØvkniv, sigd eller
urtekniv fins i mange varianter i graver fra eldre jern-
alder, særlig i senere del av førromerskjernalder og i
eldre romertid, spesielt i Mellom-Sverige (Pedersen
og Widgren 1998:352 ff., kart s. 262).

J.-J.Penackharbehandletvel400høstingsredskaper
fi.aSverige,Danmarkogkontinentet,mendessverreikke
de norske (1993). Han skiller ut 41 typer. Redskapene
har keltiske forbilder, muligens overført fra romerne,
mens noen typer antas å være hjemmelagde.

Allerede i de første århundrene f.Kr. er det lokale
formvariasjoner, men  alle  sigder fra før 200  e.Kr.
har samme grunnform: Bladets  nedre del er en rett
fortsettelse av skaftet. LØvknivene skiller seg ut ved
at de har en skarpt nedbøyd spiss, og egner seg bare
til 1Øvtekt. Sigdene har forskjellig størrelse, noe som
kan ha sammenheng med både hva som skulle skjæres,
og hvem som skulle utføre arbeidet. De kan ha vært
kombinasjonsredskaper,beregnetbådetilåskjærekorn
og til urteinnsamling. Praktiske forsøk har vist at små
sigderikkeegnersegformannshender,deertroligblitt
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benyttet av kvinner og barn. Etter 200 e.Kr. blir det
andre og færre former med romerske forbilder. Disse
sigdene fins i mannsgraver, mens de fra eldre romertid
med noen få unntak er fimnet i kvinnegraver (Penack
1993:215, kart 7; Pedersen og Widgren 1998:357 f.).

Penack æennomførte  eksperimenter for å finne
ut mer om høstingsredskapenes fiinksjon. Han deler
dem i mange typer: 3  typer langljåer, 4 typer kort-
1jåer, 10 typer sigder, 7 typer løvkniver og 16 typer
kombinasjonsredskaper (sigd/urtesamler eller sigd/
1Øvkniv/urtesamler).

Form 17 og 18 synes ut fra kartene å være de van-
1igste i de midtsvenske gravene  (:226, kart 18, :227,
kart 19). Dette er kombinasjonsredskaper -17 = sigd,
1Øvkniv og urtekniv,  18  =  sigd,1Øvkniv og i mindre
utgaver også urtekniv (Penack 1993: 185, liste).

JegharsettnærmerepåsigderfraByiLøtenogUla
i Glemmen,jf. tabell nedenfor. Det er ikke helt lett å

plassere sigdene innenfor Penacks former. De fra Veien
og By har den typisk eldre formen, hvor bladets nedre
del er en rett fortsettelse av skaftet. De kan minne om
form 27, et av de mange kombinasjonsredskaper sigd/
1Øvkniv. Så spinkle redskaper kan også ha vært brukt
til urteinnsamling. Karakteristisk for denne formen
er den lange tangen og en  avsats  mellom tange og
blad, som på to av sigdene fra By. Den ene sigden fra
Veien, C5205, har en antydning til avsats, men ikke
den andre. Form 27 er bare fimnet i Midt-Sverige (i
sju eksemplarer), og Penack antar det er en lokal type
(1993:38). Herfra kan den være havnet i Norge.

Ingen av sigdene fra Veien eller By har den karak-
teristiske krumningen som spesialiserte løvkniver har.
Sigden i grav 98 (C28858) fra Ula i Glemmen skiller
seg ut - den har form 34, som er karakteristisk for
løvkniver. Bare fire av denne typen er fiinnet i Sverige,
i Østre del av Midt-Sverige. Penack antar at formen
er oppstått i Osterg6tland eller på 01and (op.cit:44).

«Redskapsgravene»

Krumkniv, syl og nål er et redskapssett som fins i tall-
rike graver i Sverige (Pedersen og Widgren 1998:261,
kart s. 262). Selv om ikke hele settet er representert
i Veien-gravene og bare den s-formede krumkniven
er fimnet her, oppfatter jeg disse  redskapsgravene
som tilhørende samme tradisjon. Sigd fins også ofte
sammen med redskapssettet. En vanlig rettegget kniv
forekommer, men den er et redskap som fins i mange
sammenhenger til mange tider, og kan ikke tillegges
den samme symbolverdi som «redskapssettet».

Som nevnt over inneholdt mange  av flatmarks-

gravene fra Ula i Glemmen i Østfold redskaper, jf.
tabellen nedenfor. Gravene med sigder er omtalt som
kvinnegraver i Vibe-Mtillers publikasjon  (1987:66).
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Fig 4.13. a-e. Redskap.. krumkmiver, §igder, nål (fito KHM)
a) Krumkmicu, C5191, Haug 27/1870.  b) Kfumlenim, C7511, Haug7/1875. c) Kfumhniv, C7507, Haug 5/1875, grav 1.
d) Kfumkniv, C5206, sigd, C5205, Haug 44/1870. e) Nål, C5196, sågd, C5194, Haug 30/1870.
Fig. 4.13. a-e. Small tools: curved knives, sickles, needles



4.  GFLAVENE

Beinmaterialet er analysert av to osteologer, N  -G.
Gejvall og P. Holck, og kjønnsbestemmelsene stem-
mer ikke alltid overens. I den trykte tilveksten (U.O.
Årbok 1958-1959) har gravene fått andre nummer
enn i publiseringen av undersøkelsen. Det byr derfor

på problemer å sammenlikne beinanalysene til Gejvall
i Vibe-Mtillers publikasjon (1987), som refererer til

gravnummer, og Holcks katalog i doktoravhandlingen
(1986),somrefererertilc-nummer.Detharskjedden
sammenblandingogfeilnummereringavbeinfimnene,
som er diskutert av Ylva Svenfelt (2009), men dette
forholdharallikevelingenbetydningforhovedmønstret.

AvdesjugravenemedsigderharGejvallbestemttre
som «mann» eller «mann?» og fire som «kvinne» eller
«usikker kvinne». I Holcks analyse er alle bestemt som
«kvinne» unntatt grav 100, hvor Holck ser to individer,
en mann og en kvinne; her var det en spiss av en mulig
sigd. Begge gravene med krumkniv er bestemt som
«kvinne» av Gejvall. Den ene er også av Holck bestemt
som «kvinne», mens den andre ikke kunne bestemmes.
For grav 98 (C29858), som inneholder blant annet to
sigder,krumknivogbjørneklør,samstemmerGejvalls
og Holcks analyser helt: «voksen eldre kvinne». Gejvall
kommenterer at bjørneklør vanligvis ikke fins i kvin-
negraver, men aksepterer allikevel at knoklene tyder

på en kvinne, men føyer til et spørsmålstegn. De fleste
bestemmelsene viser voksne individer.

Holcks bestemmelser, og til dels  også Gejvalls,
fåller dermed allikevel inn i det hovedmønster som
tegner seg i Sør-Norge og Vest-Sverige, at sigder og
krumkniver (småredskaper) i eldre jernalder ligger i
kvinnegraver.

Det kvinnelige aspekt ved de små sigdene vises altså
både ved fiinnkontekst og ved utforming. De fins i
osteologisk bestemte kvinnegraver, og eksperimentelt
arbeid viser at størrelsen er tilpasset mindre hender.
Sigurd Grieg oppfatter også disse knivene som kvin-
neredskaper (1926:94). Den eldste redskapsgraven i
Norge er fra sen førromerskjernalder, fra Hals i Øvre
Eiker. I graven lå en krumkniv, en sigd, en syl og en
fibula samt belteutstyr som hørte til kvinnedrakten
(Becker 1993:21).

Redskapene må ha representert viktige symboler
innenfor  den  kvinnelige  sfæren  i  eldre  romertid.
Erika Råf (2001) har behandlet redskapssettet, det
vil si den halvmåneformede krumkniv, syl og nål, i et
kjønnsperspektiv, hvor hun diskuterer redskapenes
funksjon og symbolske betydning. Hun tar også
for seg den s-formede kniven og sigden, som ikke
sjelden fins sammen med redskapssettet (op.cit.:31).
Materialet fra Oland avgrenser skikken med å legge
redskapssett i graver til tidsrommet førromerskjern-
alder og eldre romertid. Osteologiske analyser viser
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at det dreier seg om kvinnegraver. I yngre romertid
forsvinner redskapssettet, det er smykker som fibler og

perler som legges i kvinnegraver. Selv om det i andre
områder forekommer krumkniver i mannsgraver, er
det et tydelig mønster også i Fastlands-Sverige at de
er knyttet til kvinner i eldre romertid (Gustafson 1981
med ref.; se også Pedersen ogwidgren 1998:355, 357).

RåferenigiHagbergstolkning,atredskapssettethar
værtbenyttettilskinnarbeid,pågrunnlagavparalleller
med redskaper fra nyere tid og eksperimentering. De
s-formede krumknivene fiingerte godt som «flåkniver»,
men eksperimentet ble foretatt av menn, og knivene
måtte derfor forstørres for at de skulle passe i deres
hender (Råf2001:25)! Råf spør derfor om det nettopp
varknivenslitenhetsomvarpoenget.Huntenkeratden
også kunne ha vært benyttet som «tilskjærerredskap»
og kanskje som «s6mnadskniv» (2001:25 ff.). Mennene
someksperimenterte,villeikkeprøvedeulikekrumkniv-
t)pene som rakekniver, da de var «olåmpliga f6r dette
åndamål»  (2001:46)!  Det kan også tenkes  at de små
krumknivene var beregnet på å flå små dyr som ekorn,
røyskatt og liknende, som har spesielt attraktivt skinn.

I førromerskjernalder og eldre romertid ble store
klesplagg som kapper fortsatt tilvirket av skinn  ¢f.
TacitusG€7'77øø77z.ø17),mensdetseruttilatvevdeplagg

bleviktigerevedovergangentilyngreromertidogskinn
og pelsverk da mer ble nyttet som pynt (Pedersen og
Widgren  1998:409 f.). I en langt yngre kilde gis en
detaljert beskrives av klesdrakten til volven, seersken,
hvis hodeplagg besto av skinn av lam og katt (Frøyas
dyr; Steinsland 2005:314 f.).

Den individuelle utformingen av krumknivene
tolkes av Råf som uttrykk for at gjenstandene var
strengt personlige  (2001:27). Hun ser gjenstandene
og produktene (pels og skinn) som symboler - å flå
et dyr kan  sees  som  en  transformasjon  (op.cit.:35).
Kvinner som ble begravd med slike  redskaper, har
vært tolket som prestinner i en fruktbarhetskult hvor
krumkniven var symbol for den animale fruktbarheten
og sigden for den vegetative kraften (op.cit.:24). En
mulig tolkning er at kvinnene var spesielt utvalgte,
sjamaner eller «formødre», kvinner med kontroll over
fruktbarhet og kontroll over dyr. Redskapene kan ha
vært en kvinnelig motsvarighet til mennenes våpen,
knyttet til overgangsritualer (op.cit.:40 f.).

Konuusjon
Selv om Råfs tolkninger etter min mer nøkterne opp-
fatningertrukketlittlangt,erdetenkelteslutningerjeg
vil støtte: Dette er kvinnegraver, redskapene må ha hatt
en spesiell symbolsk betydning, det er ikke urimelig at
det er en kultisk sammenheng, og det er nærliggende
å knytte dem til en fruktbarhetskult. Sigdene har ved
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Tabell 4.2.1.3. Graver med sigd og kfumkmiv (Veien, By og Løten)

C-nr. Haug/gravnr. Sigd' cor-de-1engdeCm Krim-kniv Kjønn Alder Kjønn Ald€r Anåiåfilnni,grla+;S#,,,`"W"

Veien Gejv. Holck

5194 (5193-96) 1870/30 14 Synål, kniv, kam

5205-06 (m7) 1870/44 10,3 X (Nål?)

(Ingen nr.) 1870/41 ?

5190-91 r%JO/2:J X Fibula A76

7507, 09, 10 1875/5 X Kam, fibula A120

7511-12 1875/7 X Beslag

By, Løten

9475-78 2 13,1 X Syl' synål

9481, 84, 9734 4 Syl, fib. A28, perle

9499-9503 17 Fragment Syl, synål, perle, br.tråd

9507-11 24 Fragment Synål,br.nål,jernring

9628-30 41 15,1 Syl, synål

9632-34 41 14,7 X Syl

9635 41 11,6

9681-83 80 Synål, kam

9687-90 84 11  + fragm. X Fibula A79-80

Ula, Glemmen

29470 66 L.16,42nagler M? 0.ma. K? Voks.

29474 70 15,2nagler M U.ma K Ad. (C14:52  ±  110)

29833 74 13,9 K U.ma K Ad.

29847 87 8,22nagler K Juv.

29857 97 11,7   +Fragment K? Over50 ) Ad. Leirkar

29858 98 18'4 X K? Over K Mat. Jemnål, beinnål (2?),
nagle  +fragm.L.16,4 50 1eirkar («jysk type»), 7bjørneklør+6mellom-fotsbein

29860 100 ?  Spiss, 3,8 M O.ma. M+K Mat.,juv. Jernring, 3 miniatyrkar,2flint,rullesteinavkvartsitt,6bjørneklør+  1mellomfotsb.

29135 39 underfirkantgr. 3 X K?/? Voks. ? ? Fibula, bronse (A80)

I tabellen harjeg i tillegg til fimnene fra Veien tatt med gravfiinn fra By i Løten (1. Martens 1969) og Ula i Glemmen (Vibe-Mtiller
1987) som typiske eksempler på redskapsgraver som er publisert. Jeg har tatt utgangspunkt i sigder og krumkniver; dessuten fins det
og av og til nål og syl, og i tillegg kan det være små fibler og kam. Alle er branngraver, men bare de brente beina fra Ula er osteologisk
analysert. Det er foretatt analyser av Gejvall og Holck, som ikke alltid samstemmer. Ylva Svenfelt har analysert fiinnene og kommet
frem til at flere fimn er sammenblandet og feilnummerert (2009). Imidlertid endrer det ikke hovedmønsteret når det gjelder redskaps-

gravenes kjønnstilhørighet.

Ula, Glemmen: osteologiske bestemmelser v. N.-G. Gejvall: Voks. = voksen, u.ma. = under middelalder, o.ma. = over middelalder.
L. = hel 1engde for fragmenterte gjenstander. Kommentarer fra publikasjonen: Flere individer over 60 år, middellivslengden høyere
enn vanlig fra perioden. Kraftige, storvoksne, robuste mennesker.
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høstingavgrødenendirektetilknytningtflfruktbarhet.
Hvis sigdene også benyttes til innsamling av urter, kan
det tenkes at de har sammenheng med legekunnskap,
at den gravlagte var legekvinne. Når krumkniv, syl og
nål knyttes til produksjon av lær- og skinnvarer, kan
det tolkes som at dette var kvinners arbeid, men også
atkvinnenehaddekontrolloverproduksjonen.Detfins
mange eksempler på pelsverks betydning som markør
av status og makt (op.cit.:34). Redskapenes konkrete
funksjon  som produksjonsmiddel kan innebære  at
kvinnene som eide  dem eller kontrollerte  arbeidet,
haddeenviktigØkonomiskrolleisamfiinnet,ogdermed
hqr status. Rollen disse gravene uttrykker, kan altså
knyttes til en rituell så vel som en Økonomisk posisjon.

Redskapsgravene fra Veien er med stor sannsyn-
1ighet begrenset til eldre romertid, en tradisjon med
røtter i førromerskjernalder. Dette er tydelig i Sverige,
men det er også noen sikkert daterte fiinn i Norge til
denne perioden (Hagen 1951:56; 1. Martens 1969:42;
Nybruget og Martens  1997:85). I yngre  romertid
finner vi andre tienstander, som draktutstyr, smykker
og hårnåler, i kv.innegraver på 01and, et trekk som vi
også finner på Veien.

Produksjon og bearbeiding av skinn må ha foregått
til alle tider, ikke minst i de nordiske land; huder og

pelsverk er ofte omtalt som viktige varer i bytterelasjo-
ner med eliten i sørlige strøk. Når redskaper knyttet til
denne produksjonen er lagt i enkelte kvinners graver
i en avgrenset periode, må redskapene, og kvinnene,
ha hatt en spesiell betydning. Hvis redskapene kan
tolkes som fruktbarhetssymboler og de ikke lenger
blir lagt i graver i yngre romertid, kan det tyde på en
endring i kulten, en endring i kvinnenes posisjon og
samfunnsendringer for Øvrig (Råf 2001:44 f.).

Det kan være fristende  å antyde en ideologisk
endring, som muligens reflekteres i myten om krigen
mellom vaner og æser, vanene som fruktbarhetsguder
ogæseneknyttettilkrigerideologi.Mytenertolketsom
en muligens reeu konflikt mellom ulike rehgioner eller
ideologier som Æø7g ha skjedd i løpet av yngre romertid
/ folkevandringstid, da Odin-kulten blir synlig. Det er
imidlertid stor uenighet om tolkningen blant forskere
(Davidson 1967:129 ff.; Hedeager 1997:123 ff.; Solli
2002; Steinsland 2005: 147 f.). Som også påvist i sverige
tyder fiinnene fra Veien på en ideologisk endring i
løpet av yngre romertid, noe jeg vil komme tilbake til
i kapittel 6 (se også Pedersen og Widgren 1998:357).

Kammer
AvdetikammenesomerfimnetpåVeien,ernifraOluf
Ryghs utgravninger i 1870 og 1875, mens 6n er fiinnet
vedensenereutgravning(Jacobsen1984).Allekammer
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erfiabranngraver,deerbrentogmerellermindrefiqg-
menterte,ogdeflestetennererbrukket.Nikammerkan
typebestemmes som ettlagskammer (usammensatte)
med halvbueformet grep, mens to ftagmenter som karn
settes sammen, må tilhøre en trehgskam.

Materialet er trolig gevir, sannsynligvis reinsgevir.
Den harde brenningen gjør det imidlertid meget
vanskelig å gi en  sikker materialbestemmelse  (pers.
meddel., osteolog Rolf Lie,1993). Femtifire kammer
fia Øst-  og  Sør-Norge, hvorav trettini er fta eldre

jemalder, er vurdert av to osteologer, Rolf Lie og Anne
Karin Hufthammer. Til tross for en del usikkerhet
og ikke alltid overensstemmelse er hovedinntrykket
at de fleste er laget av reinsgevir; svært sjelden er det
forslått et annet råstoff, for eksempel elg eller hus-
dyrbein. Flere av kammene fia Veien er bestemt som
reinsgevir, mens  andre har en usikker bestemmelse
(Weber 1995); se tabell nedenfor.

Dekorelementene består hovedsakelig av buer og

punktsirkler, ofte forbundet med linjer. Dekoren er riss,
relieff eller gj ennombrutt relieff. Dette er grunnlag for
Ill{j ærs underinndeling av usammensatte ettlagskam-
mer (gnippe 1). Denne er benyttet i tabellen nedenfor
alkjær l993:271 ff.). Ilkjær bygger på Thomas (1960),
men foretar en annen typeinndeling.

Ilkiærs tvDeinndeling av ettlagskammer. av ett stvkke

la        ettlagskam medgjennom-('Ihomastypec)
brutt dekor

la/b    ettlagskam med gjennom-
brutt dekor og relieff

lb        eftlagskam medreliefflekor  (ThomastypeD)

1c        etdagskamuten dekor eller  (ThomastypeA)
med enkel innrisset dekor

Kammene fia Veien kan plasseres i Ilkjærs gruppe la/b
(ettlagskam med gjennombrutt dekor og relieff), lb
(ettlagskam med relieff) og lc (ettlagskam med enkel
innrisset dekor). Heid Gjøstein Resis gjennomgang av

gravfiinn med ettlqgskammer med relieffdekor, de fleste
fia Østlandet, viser at der disse er kombinert med fibler,
tilhører de eldre romertid, 81 og 82 (1986:34, kart pl.
89). Dateringen støttes av Ilkjærs gjennomgang av de
skandinaviske kammene med relieffdekor (1993:284
ff.), mens de med innrisset dekor, type lc, fortsetter i

yngre romertid (C1). Ifø|ge llkjær er trelagskammer
i Norge vanskelige å datere (1993:310), men i Sverige
og Danmark er slike datert til yngre romertid (op.cit.).

SigridThomasharbehandletkammenefiagermansk
område, dog ikke de norske. Hun omtaler de nordiske
kammene som «exact hergestellten» i motsetning til de



56 MØTER  PÅ  VEIEN

Fig. 4.14. Tlegning aru hammer (Lil Gustafion)
Fig. 4.14. Drawings of combs
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mer primitivt utførte elbgermanske (1960: 71). Dette er
også mitt subjektive inntrykk, altså at de norske kam-
mene er velformede og med dekor utført med sikker
hånd. Kammene på Østlandet har store likhetstrekk i
form og dekor, for eksempel de fra Store-Dal (Petersen
1916), By i Løten (1. Martens 1969) og Hunn i Borge

(Resi 1986:34,jf. fimnliste s. 87), og de samme dekore-
1ementer kjennes igjen i det skandinaviske materialet.
Det er allikevel forskjeller, og selv om mange er svært
fragmenterte, synes ingen kammer å være eksakt like

¢f. Resi  1986:43). Dette forhold understreker den
personlige tilknytning og antyder lokal produksjon,
samtidig som likhetstrekkene viser den nære kontakt
mellom Østlandet og Sør-Skandinavia.

I Danmark er relieffornerte ettlagskammer fiinnet i
både manns- og kvinnegraver, og spesielt for Danmark
er at de er fiinnet i svært rike graver med import-
funn (Ilkjær 1993:286). Til det kan bemerkes at slike
kammer i Øst-Norge ikke er fiinnet i kombinasjon
med våpen, derimot med små fibler og småredska-

per som forbindes med kvinnegraver (Resi 1986, pl.
104). Som det fremgår av tabellen nedenfor, er det
få andre gjenstander fimnet sammen med kammene
i gravene fra Veien, slik at grav med kam utgjør en

Tabe[14.2.1.4.Kammerigmverfiaveien
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egen «kategori». To graver har fiinn som plasserer dem
i kategorien «redskapsgrav»:  C7510 med krumkniv
og fibula og C5193 med sigd og synål.

I  tillegg til  at kammene  sannsynligvis  har vært
benyttet til å kjemme  håret, viser funn  at de  også
kan ha vært en del av kvinners frisyre, sammen med
beinnåler (Hoftun 1993:46 ff.). Oddgeir Hoftun har
behandlet kammer fiinnet på Vestlandet og diskute-
rer den symbolske betydningen til kam og til hår og
nevner mange eksempler hvor kam kan ha inngått i et
religiøst ritual (bl.a. «gudinnen» som blir «kjemmet»

på et av feltene på Gundestrupkjelen fra Danmark,
op.cit. 73). Han knytter kammene til en fruktbar-
hetsgudinne  og kvinnelig ledelse  av kultutøvelsen
(op.cit. 86 f.).Jeg mener han trekker for store veksler
på symbolbruk fra fierne  steder og tider, og følger
ham ikke i alle tolkningene, men støtter ham i den
oppfatning at kammer i graver representerer mer enn
redskaper for å pleie håret (eller fierne lus), at de har
en symbolsk betydning og signaliserer at den avdøde
hadde en spesiell rolle. Selv om kammer er funnet i
mannsgraver andre steder, synes kammene å tilhøre
den feminine  sfære på Veien-gravfeltet, og de aller
fleste er fra eldre romertid (81-82).

C-nr. Haugnr./åS Lehgd€(r£kon§truert) Tamtett. Ilkjær- Ilkjær-nr. Dat. Andre fimn Råstffiff       '+

gravm.26/1870 Pr. Cm type ref.

51895193519752177506 6-8 cm 7 1c 3 B/C1 Rein/u

30/187032/187057/18704/1875 Mer enn 6 cm 7 1b H30/1870 81-82 Sigd kniv, synål Rein/s.rein

5,1  cm (hel) 9 1b 5 81-82 Torn Rein/rein

Ca. 5,5 cm 7 1c B/C1 Beinstk. Rein/rein

Ca. 6,5-7 cm Ca.8 1aÆ) H.5 81-82 S.rein/u

7510 5/1875 Mer enn 6 cm 8 1b H.6 82 FibulaKmmkniv S.rein/u

7514 10/1875 Ca. 7,4 cm 5 1b 6 81-82 Leirkarskår,beinnål,slagg S.rein/u

7535 9/1875  V Dimensjon som C7514 ? - 1b 8 81-82 S.gevir/u

7537 11/1875 ? (2 fragmenter, trelag-skam) 7? 3 C? Leirkarskår S.rein/u

7537b 5?/1875 Fragm. Kan tilh. C7510

7537e ?/1875 Fragm.,usikkertilhørighet

35647a 5,5 cm (hel) 9 1c Veien ø B/C1 S.rein/u

A11e kammer unntatt C7537 er halvbueformede, usammensatte ettlagskammer.
Båsiff: bestemmelser av henholdsvis Lie og Hufthammer (Weber 1995). Rein = reinsgevir, u = usikker, s.rein = sannsynligvis reinsge-
vir.
Ilkjærsnummerreferanse(Ilkjær1993/3Textband:390)erhaugnummerdelsfraRyghsskrevneinnberetning,delsfradentrykte,som
ikke er de samme. Uoverensstemmelsen i haugnummer har skapt noe forvirring fordi magasinmaterialet ikke har enhetlig haugnum-
mer. I Ilkjærs lister mangler C5217.
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Smykker
Gravene som Rygh grov ut, har ingen praktsmykker.
De omfatter to enkle fibler avjern og bronse, en spenne
med spadeformet fot av bronse, en korsformet fibula av
bronse, et par drakt-eller hårnåler avjern, en beinnål,
et par lenkenåler avjern og en hektespenne av sølv.

Nedenfor gis en kort gjennomgang av disse.

Fibula
To  fibler er enkle varianter innenfor sine grupper
(Almgren 1897):

«Kraftig profilert fibula», avjern, Almgren gruppe
IV, fig. 76 (typeeksemplaret), er fiinnet i haug 27/1870

(C5190) sammen med en krumkniv.
«Båndformet fibula», av bronse, Almgren gruppe

V, fig.  120  (R230  er typeeksemplaret)  er funnet i
haug 5/1875 (C7509) sammen med en krumkniv og
et kamfragment.

Gravfeltet på By i Løten har graver med innhold
av samme  karakter som på Veien:  fibler, kammer
og småredskaper. Her er flere eksemplarer av typen
«kraftig profilert fibula», dog andre Almgren-typer
enn på Veien. Fiblene på By er funnet sammen med
kam og småredskaper: i haug  16  med en kam med
relieffdekor/gjennombrutt, i haug 3 med et kamfrag-
ment med relieffdekor og i haug 84 med blant annet
en krumkniv og en sigd (1. Martens 1969:21 f.).

Begge fibeltypene er datert til 82  (Resi  1986:32
f.;  Straume  1998:439). De  tilhører de  mest tallrike

gruppene,IVogV;isistnevntegruppefinsdevanligste
i Norge (Straume 1998:439 ff.). Almgren hevder at de
derfor kan være lokalt produsert. Straume foreslår ut
fra spredningskartet at det kan ha vært to verksteder,
ett i Øst og ett i vest (op.cit.:439).

Lenkenål
Lenkenåler,detvilsitonåler(1engde6,4cm)forbundet
med en lenke, er funnet i haug 6/1870. I haugen var
det trolig fire graver. I grav 111 var det et leirkar som
foruten brente bein inneholdt /o fc'// 1enkenåler av

jern, til dels fragmenterte og sammenrustede (C5156,
C5158), sammen med en beinnål og et knivblad, et
beslag og en ring av jern. Utenfor karet ble det dess-
uten fimnet en jernnål av samme type  som  nålene
med lenke, men uten lenke  (C5162a);  resten kan
være rustet bort. Leirkaret er av Bøe omtalt som en
særform, datert til tidlig 300-tall (1931:79).

Tilsvarende  lenkenåler er funnet i  en grav fra
Tveide i Birkenes i Aust-Agder (C14889-94), avbil-
det i  Reichstein  1975, tafel  131, omtalt på  side  99,
sammen med blant annet en likearmet fibula og et
beltebeslag datert til C3. Dateringen passer bra med
Bøes datering av leirkaret.

Det er flere varianter av jern-  eller bronselen-
ker/-kjeder som er festet til nåler eller spenner, som
kan være enkle fibler eller små, korsformede spenner
(Kristoffersen2006).Detereksemplerpåslikesmykker
fra  Kvassheim-gravfeltet (grav 21A, 26,56A, 105),
alle  datert  til yngre  romertid  (Schetelig  1912:19;
Lillehammer 1996). Fra Jylland er det et eksempel

på en enkel variant, et kjede mellom to nåler avjern, i
en kvinnegrav fra yngre romertid (Albrethsen 1973).
Men hun hadde i tillegg smykker av sølv og gull.

Kjeder med perler eller metallenke  som henger
mellom to spenner (i motsetning til kjede rundt halsen)
er ikke uvanlig i danske kvinnegraver og er også kjent

på kontinentet, i langt mer eksklusive utgaver enn
det enkle jernsmykket fra Veien (Hinz 1978). Som
del av kvinnedrakten er dette  spesielle  smykket fra
Veien interessant ved at det viser kontakt sørover til
Danmark og kontinentet.

Nål aq) l'ein

Beinnålen (C5156) ble funnet sammen med lenke-
nålene.DenersværtØdelagtogbeståravmangebiter,
sprukket på langs og på tvers. Den har enkel dekor,
to parallelle riller Øverst. Slike nåler fins i Danmark
allerede fra eldre romertid; Albrectsen  nevner flere
eksempler og oppfatter dem som hårnåler (Albrectsen
1956:156 f.).

Drakt- e[ler båmål
Tojernnålererfiinnetihaug25/1870.Hererdettrohg
fire graver. Siden de to nålene lå på forskjellig sted i
haugen, kan de høre til forskjellige graver. I grav 111
1å den best bevarte  nålen  (C5186), som er  16,2  cm
lang og har 5 vulster i Øvre del, sammen med brente
bein, spinnehjul av metall (?) og et leirkar med hank,
av Straume (1987) datert til C2-C3 (gruppe 3a, ser.
2). I en annen del av haugen, grav IV,1å en liknende
nål, men brukket og mer forrustet (C5185). Typen
er som  R 274, men noe  mindre  og spinklere  enn
typeeksemplaret fra Nedre Hov på Gran (C4455).

Slike nåler er vanlige i yngre romertid og tidlig
folkevandringstid. De kan ha vært brukt som drakt-
nål, på et hodeplagg eller i håret. Man regner med at
nålene i Skandinavia kan ha lukket et sjal eller et kast,
og derved erstattet en spenne (Kristoffersen 2006:23).
Den lange varianten av nåletypen (15-30 cm), som
den fra Veien, er på kontinentet ofte fiinnet på høyre
side av hodet og kan ha tjent til feste av hårnett, hette
eller tørkle (2006); det samme er observert i Danmark
(Æbrectsen 1956: 156).
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Ftg.4.15.Tegningavsmyl€kerDenhorsfbrmedespennenC5153er2/3størrelse.(FraUndset1880medtzlfiyelservedLtlGusta,fson)
Fig. 4.15. Drawings of jewels
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Fil}ulamedspadefirmetfit
En fibula av bronse med rektangulær hodeplate og
spadeformet fot uten stempeldekor (C5163) er fiinnet
i Haug 9/1870 sammen med et spinnehjul. Her var
det dessuten en pilspiss, som Rygh mener er sekundær,
muligens  skutt inn i haugen. Spennen er avbildet i
Schetelig  1911, fig. 29;  han  antar  at typerekken  er
oppstått ved slutten av det 5. århundret og fortsetter

tiennom  det meste  av det 6.  (op.cit.:61).  Senest er
typen datert til Bakkas Stufe llIÆV (fra slutten av det
5. århundre til første tre fjerdedeler av det 6.; Bitner-
Wroblewska 2001:70  ff.), noe som passer bra med
Scheteligs vurdering. Det synes altså å være enighet
om at typen kan dateres til slutten av 400-tallet og
begynnelsen av 500-tallet.

Hovedformen til denne  spennetypen, som har
mange varianter, er oppstått i  Baltikum. Den har
spredt seg i  Skandinavia og viser kontakt mellom
disse  landområder.  Kanskje  skal  man  se  det i  sam-
menheng med det ettertraktede ravet på den baltiske
lqrst, illustrert ved ravperler i graver med spennetypen

(Bitner-Wroblewska 2001:76). Distribusjonskartet i
Bitner-Wroblewska 2001  (fig.  14) viser utbredelsen
av den varianten som er fimnet på Veien (type Horr-
Kvassheim).HovedmengdenerfiinnetiRogalandmed
spredning til Hordaland, og noen få videre mot nord
til  Sognefjorden og Lofoten, noen få mot Øst samt
to på Jylland og en i Bohuslån. Spredningsmønstret
viser at denne  typen er en  spesiell norsk form. En
variant med et sterkere baltisk preg er grunnlag for
en forsiktig tolkning som dreier seg om ekteskaps-
allianser (2001:76).

Korsftmetfibula
Det er fimnet to korsformede fibler på Veien; den ene
er fra «Kongshaugen» og omtales senere, den andre
er i en av gravene Rygh grov, haug 2/1870. Haugen
var tidligere gravd fra toppen, og et gravkammer av
flate heller med en overligger ble avdekket. Kammeret
inneholdt brente bein og en korsformet spenne  av
bronse  (C5153)  foruten sterkt forrustede våpen:  to
spyd,enskjoldbule,ethåndtaksbeslagogetkantbeslag.
Spennen var fiinnet før Ryghs utgravning, men han
synes ikke å tvile på sammenhengen. Den er støpt i
ett, har kort nåleholder (3 cm), og hodeplaten er bre-
dere enn den er høy og dekorert med tre konsentriske
sirkler. Reichstein har ikke tatt stilling til datering og

plasserer spennen i gruppen «Einzelform» (1975:116
nr. 46, taf.139,1).

I  sin  avhandling om  Krosshaug-finnet  (1975)
diskuterer Bente Magnus stiler i folkevandringstid og
kronologiske problemer og gjennomgår forsknings-
historien, hvor hun tar opp til diskusjon  Scheteligs

dateringer  (1906). Om  de  korsformede  spennene
hevder hun at typen kommer i bruk i Norge omkring
400, og går av bruk i løpet av det 5. århundre, altså at
de blir brukt i en hundreårsperiode. Det synes å være
få spenner fra det 6. århundre  (Magnus  1975:132).
Hun foreslår altså et kortere tidsforløp enn Schetelig
og senere Reichstein hevder.

Våpnene som er funnet sammen med spennen i
haug 2, er datert til forskjellig tid av ulike forskere;
de er som nevnt svært Ødelagte. Fett plasserer dem i
det 6. århundre. (1940, part 11, s. 6, nr. 47), Herteig i

yngre romertid (1955:181). Ifølge Bemmann kan de
ikke typebestemmes  sikkert, men han  antar folke-
vandringstid med spørsmålstegn, trolig på grunn av
spennen (1994:516).

Her er det ikke et godt grunnlag for finkronologi.
Selv synes jeg den korsformede spennen har likhet
med et fiinn fra Eine på Vang i Hedmark, Reichstein
taf. 8 (type Eine), som er plassert i D2. Mitt subjektive
inntrykk av Reichsteins katalog er at de eldste typene
fra Dl er smalere og mer elegante, mens de yngre fra
D3 er preget av grovere former og «utvekster». Veien-
spennen er blant de smale og «elegante». Reichstein

plasserer de  eldste  spennene i overgangen mellom
yngre romertid og folkevandringstid, C3 og D1, det
vil  si  mellom  andre  halvdel av det 4. århundre  og
første halvdel av det 5., mens de yngste formene i D3
dateres til andre halvdel av det 5. århundre / tidlig i
det 6. Både begynnelsen og slutten av bruken av de
korsformede  spennene er omdiskutert, men her er
ikke grunnlag for noen finere kronologi enn at graven
er fra folkevandringstid.

Hektespenne

To fragmenter av en hektespenne  av sølv (C6221)
er fimnet i haug 62/1870  sammen med  skår av et
spannformet kar, av Bøe datert til C3 (1931:177), av
Rynning (2007) til D1-D2a.

Hektespennen består av sølvtråd med tre omdrei-
ninger og er brukket, slik at bare spiralen er bevart;
den måler ca. 0,7 cm i diameter, men siden ikke hele
hektespennen  er bevart, er diameteren usikker. Et
løst stykke buet sølvtråd  av samme  tykkelse  hører
trolig til. Denne  danner en halvbue  som måler  1,5
cm i ytre diameter. Rygh viser til Engelhardts jvj/c7øz7ø
77Øj€/zmd pl. V (Engelhardt  1970). Denne spennen
består av to spiraler i s-form, sannsynligvis for å lukke
et halskjede. Det er mer sannsynlig at spennen fra
Veien  er en hektespenne, som  R 271, Hines-klasse
A, fig. 6  (1993), som består av to spiraler forbundet
med en hekte (Veien-spennen er ikke med i Hines'
katalog). Variasjonen i denne spennetypen utgjøres av
antall omdreininger (1-5) og diameteren på spiralen
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(0,4-2,75 cm). Disse trekkene antas å ha kronologisk
signifikans; økende diameter og flere omdreininger er
et ungt trekk (Hines 1993:4 ff.). De som måler under
1 cm i diameter, er hovedsakelig datert til romertid,
de større fra folkevandringstid. Spiralen fra Veien Æø7ø
ha målt 1,5  cm i diameter hvis den løse sølvtråden
hører til. Dette beqrr at den er blant de største, og også

yngste ifølge tabellen til Hines (1993:5), og den skulle
dermed tilhøre folkevandringstidsperiode 111, men et
så lite fragment kan ikke findateres. Skårene fra det
spannformede karet er gitt en noe eldre datering, til
begynnelsen av folkevandringstid.

Hektespenner kan ha vært benyttet på ulike deler
av drakten. Klasse A-spenner synes å være eksklusivt
knyttet til kvinnedrakten  (for to mulige unntak, se
1993:76). I England synes hektespenner bare å være
brukt av kvinner, og bare ved håndleddet (1993:81).

Disse  spennene  er hovedsakelig funnet i  Sør-
SkandinaviaogiEnglandogvisernærkontaktmellom
disse områdene. Alle tre typene, A, 8 og C, har sin
opprinnelse i Sør-Skandinavia i yngre romertid og er
trolig oppstått i området Øland-Skåne-Danmark. I
IØpet av overgangen romertid-folkevandringstid har
skikken spredt seg til oslofiord-området, Vestfold og
Østfold, mens spredningen fortsetter ved overgangen
fra periode 11 til 111 i folkevandringstid (1993:87 f.).
Spredningskartet viser en konsentrasjon  av klasse
A-spenner i Rogaland i periode 11 og 111 av folkevan-
dringstiden(1993:9,fig.10),spredningtiløst-England
i periode 111, siste fjerdedel av det 5. århundre (475-
500). Hines tolker kontakten som tegn på migrasjon
snarere enn handel. Hektespennen representerer en
del av en spesiell drakt, som han omtaler som «folke-
drakten» i East Anglia.

FlerehektespennererpresentertiSivKristoffersens
bok om kvinnedrakten i Rogaland (2006). Et kjent
funn fra Østlandet er den  rike  kvinnegraven fra
Ommundrød i Larvik kommune i Vestfold (Straume
2002:103 f.).

Kommenmtilsmykhene
Gravene fra eldre romertid har få smykker, bare de to
små fiblene. Gravene fra denne perioden karakteri-
seres av kammer og småredskap. De få, men varierte
øvrige smykkene opptrer i yngre romertid og tidlig
folkevandringstid.

Smykkenesomhereromtalt,erendelavdrakten;
detenesteunntaketerdenlangenålen,somkanværeen
hårnål,mensomogsåkanværeendelavdraktutstyret.
Drakt og smykker kan gi signaler om for eksempel

gruppetilhørighet, rolle  eller  status.  Smykker kan
bæres av både kvinner og menn. Smykkene på Veien
er i flere tilfeller sikkert knyttet til kvinnedrakten.
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Unntaket er den korsformede spennen, som skal være
fiinnet sammen med et våpensett. Det samme gjelder
den andre korsformede spennen fra gravfeltet fiinnet
i «Kongshaugen». Fibulaen med spadeformet fot har
en usikker kjønnstilknytning.

Smykkene viser også kontaktretninger. Skikken
medbrukavlenkenålerpekervestovertilRogalandog
sørover til Danmark og kontinentet. Den lange nålen
kan være en del av en håroppsats også kjent sørover,
mens fibelen med spadeformet fot viser en kontakt til
Rogaland. Når en smykketype som sistnevnte opptrer
i en konsentrasjon i et avgrenset geografisk område,
med noen få enkelteksemplarer spredt i ulike retninger,
kan det antydes at denne kontakten har sammenheng
med ekteskapsallianser.

Ekteskapsalliansererethyppigdiskuterttema,ofte
knyttet til kvinneutstyr. Eldrid Straume presenterer
for eksempel i en artikkel en rikt utstyrt grav fra Rør i
Rygge i Østfold fra yngre romertid (1988). På grunn-
1ag av draktutstyret - de spesielle smykkene, som er
sjeldne i Norge, men vanlige på Sjælland - ser hun

graven som spor etter en dansk kvinne, et ekteskap
som kunne fiingere som en form for «gavebytte».

Nøkler,beslagogbelteutstyr
1  to  hauger  er  det  funnet  7zØÆ/ø~ og 4cT/øg:  i  haug
22/1870 en nøkkel og to beslag (C5177-79), i haug
35/1870tonøklerogtobeslag(C5199-5201).Nøklene
er kroknøkler, bare 6n har ring, og alle er avjern.

Nøkkelenihaug22ersomR162.Hervartobeslag,
som hver besto av to rektangulære plater forbundet
med to nagler i ytterendene. Avstanden mellom nagle
og plate er 1,8 cm. Dette kan være beslag til et skrin.

I graven i haug 35 var det en nøkkel som R 162
(qrpeeksemplaret) og en nøkkel med ring, som R 161.
Sammen med disse to nøklene var det to beslag, som
begge er tapt. De er beskrevet som en firkantet plate
med hull i midten, 6n med to nagler og 6n med fire.
Enplateeravbildetiinnberetningen(1871,pl.11,fig.
10). Dette kan være et låsbeslag fra to skrin.

I disse to gravene var det ingen andre fimn.
Nøkler fra eldre jernalder er behandlet  av  Siv

Kristoffersen (2000: 112 ff.) . Selv om hennes undersø-
kelsesområdeprimærterSørvest-Norge,trekkerhun
inn andre funn. Noen av hennes generelle betrakt-
ninger refereres her. Nøkler forekommer i graver fra
romertid,menervanligstifolkevandringstid.Nærmest
uten unntak er de fiinnet i graver som defineres som
kvinnegraver (2000: 116 f.). Funnopplysninger viser
at nøkler med ring ofte er funnet ved beltestedet,
mens  enklere kroknøkler kan være fimnet sammen
med et skrin. Om  nøklene er båret i et belte, eller
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om nøkkelringen er festet til stoff, er usikkert,jf. Fett
nedenfor (1938 b).

Flere  ø€J/øg er funnet i  haug 6/1870. I  haugen
er det sannsynligvis  flere  graver.  Her er det fiinnet
tre ringer hver med to påsittende trekantede beslag,
som har en viss likhet med dem i fig. 69 og 71 i «Die
Gtirtel»  (Ilkjær  1993:214, 216)  fiinnet i grav 11  og

grav IV. Beslagene er svært forrustet; et av dem har
bevart en nagle, de andre kan ha hatt det, men de er
ikke bevart. I grav IV var også to enkle rektangulære
remendebeslag. Ringer med beslag er omtalt som
sannsynlig belteut§tyr, for eksempel flere i grav 76 i
Kvassheim-feltetiRogaland,daterttilyngreromertid-
folkevandringstid, det 4.-5. århundre (Lillehammer
1996:171, 210), og  i  en grav fra  Gjerla  i  Stokke  i
Vestfold, datert til  C3-D  (Straume  1987:84, taf.
27, 2-4). De  omtalte beslagene  er av bronse, mens
beslagene fra Veien er avjern.

I grav 111 i haug 6/1870 ble det fiinnet en ring med
torn, som kan høre til et belte. Denne graven inneholdt
et leirkar med to lenkenåler og en kniv. Belteringer
kan ha varierende form og utsmykning og kan ha

påhengt beslag og nøkler. På Vestlandet har de vært i
bruk fra yngre romertid og hele folkevandringstiden,
overveiende i kvinnegraver (Kristoffersen 2006: 10, 28
f., med ref. til plansjer). Belteringer er ofte laget av
bronse, mens funnet fra Veien er avjern.

Per Fett har behandlet belter i to  artikler (Fett
1938a og b). De  er praktbelter fra mannsgraver i
folkevandringstid med beltestein, beslag og ringer,
hvor det kan ha hengt ildjern, pinsett og kam. Det
eneste beltet som er funnet i en kvinnegrav, er fra
Store-Dal i Skjeberg i Østfold, som dessuten er det
eldste, fra ca. 200 e.Kr (1938b:10 f.). Fett mener at
det normalt ikke hørte belte til kvinnedrakten, men at
de såkalte belteringene hvor det kunne henge nøkler,
som er fimnet i kvinnegraver, var festet til tøyet og
ikke til et belte (op.cit:18 f.).

Belteutstyr fra mannsgraver forekommer i to av
våpengravene på Veien, en rektangulær spenne fra
haug 19/1870 (C5176) og en kvadratisk spenne fra

grav 11 i haug 9/1875 (C7508); disse er omtalt under
kapitlet om våpen. En såkalt «skjoldtornspenne» fra
merovingertid  (C  5168)  er fra  den yngste graven
Rygh grov ut. Den ble funnet sammen med en kniv,
og spennen regnes som et mannsattributt (Gudesen
1980:68, 83,106).

De fleste gravene  som er omtalt her, er ut fra
tradisjonelle tolkninger kvinnegraver. At nøkler er
et kvinnesymbol, er allment akseptert, og vanligvis
blir de knyttet til husfruerollen. De kan ha spilt en
symbolsk rolle ved overgangsritualer i forbindelse
med giftermål ¢f. Aannestad 2004: 77 ff.). Aannestad

behandler nøkler fra yngre jernalder, men hun trekker
også inn fiinn fra eldre jernalder siden tradisjonen med
å legge nøkler i grav går tilbake til folkevandringstid.
Nøkler lagt i grav må ha hatt en symbolsk kraft, trolig
som formidler av en sosial identitet, og kan ha hatt
det samme  meningsinnholdet, selv om det skjedde
store samfunnsendringer fra eldre til yngre jernalder
(se også Kristoffersen 2000:130 f.).

Leirkar
Hovedverket når det gjelder behandling av leirkar, er
£ortsa;r± Johs. Bøes ]ernalderens keramikk i Norge £ra
1931. Meget nyttig for kategorisering og datering
av karene  er  Eldrid  Straumes  kronologikapittel i
hennes avhandling om glass i graver (1987), som er en
sammenfatning av Bøes behandling av kar fra yngre
romertid og folkevandringstid.

Funnene fra Veien kan deles i to hovedkategorier:
den grove uornerte, som er vanskelig å datere, og de
dekorertekarene-finerebordkarogkokepotter-som
kan  knyttes  til Bøes gjennomgang av jernalderens
leirkar (1931). Hit regnes også de spannformede kar,
som i liten grad er representert i materialet og kun
som skår.

I tillegg er det to fiinn av kleberskår, meget frag-
menterte og trolig forbrente (C5183/Haug 1870/25Æ
og C5218b/Haug 1870/60).

Få kar er hele, mange er knust og mer eller mindre
fragmenterte. Av disse  kan  noen rekonstrueres  og

plasseres i en kategori. I flere hauger er det bare noen
få skår, i to bare en hank. En del av fimnene kan derfor
ikke knyttes til en sikker type,jf. alle fiinn i kategorien
«skår» nedenfor. Noen av skårene har negleinntrykk,
og man mistenker dem  for å stamme fra «det lille
kokekar»,mendetteerforusikkerttilatdeerplassert
i denne kategorien.

De grove uornerte karene er svært fragmenterte og
består av fra mer enn 1 kg skår til noen få eller bare
ett. De gir liten informasjon om form  og størrelse.
Deler av et kar som delvis kan settes sammen, er av E.
Hinschdaterttilyngreførromerskjernalderbasertpå

profileringen av randen (1953:68 ff.). Karet (C7522)
varknustogfimnetsammenmedtetningskitt,brente
beinogkulliengropdekketavenkampesteinihaug
9/1875. Dette er trolig to graver i en grop (analyse av
beinavisertoindivider),sannsynligvisflatmarksgraver
som senere er dekket av en gravhaug, jf. kapittel 4.1
(Gustafson 2002). C14-datering av tetningskittet
bekrefteratgravenerfraførromerskjernalder.Funnet
innebærer at flere  andre graver med skår av grove
leirkar teoretisk kan være fra førromersk jernalder,
for eksempel C7515 fiinnet i en grop under samme
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Talnll 4.2.1.5. Leirhar og leirharskår i graver fia veien
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Grov uomert Kar m. hanknedepåsiden \ Bonefom Line kokekar Løs hank skår
kar

5218a/60 5155/3(tapt) 5173/17 5182/24ÆI 5171/14 5152/1 5167a/12

7515/9Æa* 5156/6ÆII 5183/25Æ ? 5173/17 5167b/12 5215/51

7521/9/IIla 5184/25ÆI 52fjÅ./TJ 5170e/13 5220a/62

752:2,/9lTN* 5185/25ÆII 5173/17

7513/10* 52!fJÅ/rJ 5182/24ÆII

7537c/11 5204/39ÆI 5192/28

752;3/rJ 5213/50Æ 5216/54

5222a/65 5220/62

5222b/65 5222a)65

Terminologien er hentet fra Bøe 1931. Første tall er C-nummer, deretter haugnummer og gravnummer innen haugen (ulike kar/skår
kan ha samme C-nummer, ulike C-nummer kan være fra samme grav eller fra ulike graver i samme haug).
C-nummer innenfor C5000 er fra utgravningen i 1870. C-nummer innenfor C7000 er fra utgravningen 1875.
* Følgende C-nummer med grove uornerte skår er tolket som flatmarksgraver: 7515/9Æa, 7522/9ÆV, 7513/10Æ.

haug; C7513 er funnet i grop under en kampestein
dekket av haug 10. Det er flere eksempler på mulige
flatmarksgraver innenfor hauggravfeltet, som disku-
teres i kapittel 4.1. Slike leirkarskår er også fimnet i
flatmarksgravene avdekket utenfor gravfeltet, som alle
er datert til førromerskjernalder. Mye tyder på at slike
kar er knyttet til gravritualene i førromerskjernalder,
men som isolerte fiinn kan slike skår allikevel ikke
dateres nærmere enn til eldre jernalder.

De  «finere bordkar», hvorav flertallet  er «vaser
med hank nede på siden», er av høy kvalitet. Denne
subjektive vurdering baserer seg på inntrykket av at
de er velformede, forseggjorte kar, med omhyggelig
utformet dekor, i motsetning til kar som for eksempel
av Bøe beskrives som «slurvete». Riktignok omtaler
han karet C5203  som  «tarvelig», noe jeg ikke  kan
si meg enig i, et eksempel på hvor subjektive  slike
wrderinger kan være.

Karene filler alle innenfor Bøes kategorier, og flere
er referert til av ham. Referansene er påført fiinnkata-
1ogen. Dekoren kan være streker i ulike mønstre, som
linjerogvinkler,noenharpinneinntrykk,ognoenhar
negleinntrykk (på størrelse med min pekefingernegl).
Sistnevnte dekor er vanlig på «kokepotter». Av de kar
som er plassert i denne kategorien, har bare ett den
karakteristiske sotfarge utenpå og inni og dessuten
matskorper innvendig. Dette har negleinntrykk over
hele buken. De to Øvrige har ikke sot eller matskorpe,
ett har negleinntrykk som dekor, mens det andre har

pinneinntrykk og streker.
To  kar skal fremheves på grunn av sine  særlige

kvaliteter: C5156 i haug 6/1870 og C5222 b i haug
65/1870. C5156 var en grawrne i en av flere graver
i haugen. Den inneholdt foruten brente bein to sett

1enkenåler, en beinnål, en jernkniv og beslag. Den
er  av Bøe  beskrevet  som  en  enestående  særform
(1931:79).Denharhanknedenforranden,menuten
den karakteristiske profilen med hals, skulder og buk,
og nærmere bolleformen. Dekoren  er også spesiell:
skråriflede  horisontale bånd avgrenset av parallelle
linjer med rosetter som avslutning, med hengebuer
under, og skraverte trekanter på hanken og nedover
buken. For å videreføre det subjektive inntrykk: Det
er et kar med mye sjarme og individualitet.

Det andre karet, C5222b, er ikke kommentert av
Bøe. Det er trolig et kar med hank nedenfor randen.
Det har et særdeles tynt gods, finmagret og mørk

grått. Det er knust, omtrent halvdelen er bevart,
men sammenlimingen riør det mulig å få inntrykk
av en elegant svungen profil og en særpreget dekor.
På halsen er bånd med parallelle linjer, på skulder
dobbelte sikksakklinjer med groper i hjørnene og på
skulderknekken en horisontal groprekke begrenset
av parallelle linjer. Min oppfatning er at dette er et
kar med en enkel eleganse og et individuelt preg. En
erfaren keramiker uttrykte  sin beundring for den
elegante formen  og det tynne godset, teknisk sett
meget utfordrende.

Det er noen få graver med skår av spannformede
leirkar, men lite kan sies om form og dekor, bortsett
fra at karene trolig hører til de sylinderformede. Noe
dekor kan sees i form av hulkiler og skrålinjer med

pinneinntrykk samt plastiske knotter og små inn-
stemplede  sirkler.  Spannformede  kar på Østlandet
er nylig analysert i en avhandling (Rynning 2007).

Rynnings  dateringsforslag av skårene  fra Veien
er som følger:
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C-nr.maug Datering

5167a/12 C3

5215/51 D1

5220a/62 D1/D2a

Den varierte produksjon av spannformede kar i yngre
romertid/folkevandringstid har altså ikke nedfelt seg

på Veien. Et eneste helt kar herfra er omtalt i forbin-
delse med graven med skålvekt. Karet er datert av Egil
Bakka til ca. 400 e.Kr (1981; se kap. 4.2.3).

Leirkarene faller inn i en velkjent leirkartradisjon,
samtidig som det er særtrekk og noen kar fremhever
seg. Den store variasjonen innenfor et felles mønster
viser at tradisjonen har vært sterk, men at individet
satte sitt preg. Jeg antar derfor at leirkarene på Veien
er lokalt produsert. Bøe kommenterer at hankevaser
viser stor variasjon på Østlandet, og antyder at det kan
ha vært lokale produksjonssentra rundt Oslofjorden
(Bøe  1931:89 f.).

Straumes organisering av Bøes typer, med karak-
teristikker og  dateringer  (1987), har vært et godt
hjelpemiddel. I fiinntabellen er karene prøvd plassert
i hennes grupper, samtidig som Bøes dateringer blir
referert til der disse er nevnt eksplisitt for karene fra
Veien.

I gravene fra eldre romertid er det ingen funn av
hele leirkar, de opptrer først i yngre romertid. Dette
ser jeg som et resultat av gravskikken. Noen kar er
tydeligvis  plassert hele  i gravene, som  en  «gave»,
mens  andre  bare  er representert ved  noen  skår. I
flere  av flatmarksgravene  fra førromersk jernalder
var det skår av ett eller to kar, noe jeg tolker som en

symbolsk representasjon av det eller de kar som var
del av ritualene og som ble knust, og et par skår ble
så plassert i graven. Denne tradisjonen er også synlig
i gravhaugtradisjonen. Den er sjelden i eldre romertid
(i daterbare graver), og den fortsetter i yngre romertid,
men nå blir også hele  kar satt ned, hvorav noen er
benyttet som gravurner.

Av tabellen fremgår det at de kar hvor formen kan
bestemmes (ikke alle er komplette!) og dateres, er fra

yngre romertid og fåller inn i den generelle oppfatnin-
gen om blomstring av leirkarproduksjon i perioden.
Bøe omtaler «den keramiske periode» i forordet til
sitt verk om jernalderens keramikk i Norge, som han
avgrenser til den seneste del av romertid og folkevan-
dringstid, fra ca. 300/350 til 550/600. «1 denne tiden
må det ha vært opparbeidet en imponerende mengde
lertøi i Norge» (1931). Wenche Slomann uttrykker
det slik:  «Den  store norske  keramikkproduksjonen
. . . begynte en gang i C:2 (3. årh. e.Kr.)» (1972:7).

I de fleste gravene er det ingen andre gjenstander.
Det er to graver med smykker (hårnål, lenkenåler), en
med draktutstyr (hektespenne) og to med redskaper
(kniv og et -mulig -spinnehjul). Av uvanlige fiinn
er en grav med slaggklump og en med hestetann. De
fleste gjenstandene  har unektelig et feminint preg,
men derfra kan man ikke slutte at graver med leirkar
hører til den feminine sfære.

Det kan bemerkes hva som £.ÆÆG er i leirkargravene
av gjenstander som ellers er funnet på Veien: våpen,
småredskaper, kammer. Kan det tyde på at det er en
egen kategori som er begravd med hele leirkar? Kan
det være kvinnene som produserte dem?

Tal)ell 4.2 .1.6. Graver med daterbcife l€ar (På grunnlag av Straume 1987)

C_nr. Årmaugnr./gravm \\. Dat. Kartype Andre fiinn:smykker' jhdrefimn           '+     '+%}'';J{

5173 1870/17 C1 Bolleform Hank
5204 1870/39/11 C1-2 Hankekar
5184 1870/25ÆI C2 Hankekar
5202 1870/37 C2-D Lille kokekar
5203 C2 Hankekar
5222 1870/65 C2 Flere hankekar
5185-88 1870/25ÆII C2-3 Hankekar Hårnål Spinnehjul? Kniv
5213 1870/50Æ C2-3 Hankekar Hank
5156-59,62 1870/6ÆII C3 Hankekar, særform 2 lenkenålerBeinnål Kniv, beslag,jernklump

5167 1870/12 C3 Skår, spannf. Hestetann
5182 1870/24ÆI C2-D Lille kokekar

5220-21 1870/62 C3-D Skår, spannf. Hektespenne
5215 1870/51 D1 Skår, spannf. Slagg

«Hankekar» = «vaser med hank nede på siden». Terminologi fra Bøe 1931.
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Fig. 4.16. a-l* Leirhar: et utvalg av bele har
a) C5156, Haug 6, grav 111. b) C5184, Haug 25, grav 11. c) C5185, Haug 25, grav 111. d) C5203, Haug 37. e) C5213, Haug 50,

graq) 1. f) C5222b, Haug 65. g) C5204, Haug 39, gm 11. b) C5202, Haug 37.
C5156 er et bankehar med «særfirm», C5202 er «det lille hohehar», de Øvrige er «haf med barik riede På siden» (Foto KHM)
Fig. 4.16. Pottery: a cboice of complete vessels
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Slagg
1 sin detaljerte beskrivelse av gravenes innhold omta-
1er Oluf Rygh fiinn av «myrmalm» av en knyttneves
størrelse. Det er svært sannsynlig at dette dreier seg
om slaggklumper. Han antar at de er samtidige med

gravene, at de  er lagt i  haugene  med hensikt, og
bemerker at disse funnene viser at det har foregått

jernutvinning i området i eldre jernalder:

Mærkelig er det også at der i ikhe mindre enn 6 bauger

. . . fandtes Myrmalm, altid i minde Stykher, bøyst
av en hnyttet Nceves Størrelse. Saavidt jeg ved, kan

Myrmalm ikÅe f irehomme naturlig i Sandjord, bvoraf
baade Haugerne og bele den Strækming, bcuorpaa de ligge,

bestaar. Den maa altsaa være bragd bid andenstedsfta.

Den dybde, bvori Malmhlumpeme findtes i Haugerne,
tilsteder beller ikh.e at antage, at de kumde vcere komne

der i senere Tid . . . rimeligfirmodning at Myrmalmen
bar været brugt til at l)lcese Jern  . . .  allerede i den celdre

Jernalder. Om den forresten er nedlagt i Haugerne i
en bestemt Menirig, eller bar fulgt med det Materiale,

bvorc[f de ble byggede, er vel vanskeligt at aftiøre; det

firste syries ikke urimelig.

(Rygh 1871:130)

Det er funnet slagg i følgende gravhauger: 8/1870,
9/1870  (D3), 38/1870, 50/1870  (grav 11  C2/C3),
51/870  (D1), 60/1870,10/1875  (81/82). Bare  fire
har daterende funn, og de sprer seg i eldre romertid,

yngre romertid og folkevandringstid.

I  den trykte innberetningen be§kriver Rygh hvor
slagget ble funnet:

•   8/1870, s.103:.noe kull i N7'-Æø724 samme sted en

hestetann  og et par  stykker myrmalm ¢Å 4z/727?G72,
et tredje  czj!?/ 7%c7€ £. 77%.c7/t?72  av haugen.

Tal}e[14.2 .1.7. Funn i gracvbauger med slaggfia Veien

•    9/1870,  s.104:  I  SV tett ved  Æø7z/g72PÅ 4zf7c73€77  et

stykke myrmalm
•   38/1870,  s.113:  J 77#.c7fg# ¢Å 4ø7277G#  et  temmelig

uregelmessig begrenset lag av kull og aske, som

gikk lengre ut mot N  enn  mot  S. Noe  oØø~ c7G//G
/øg€/ fantes en klump myrmalm.

•   50/1870: s.117:.endelig fantes mot sydøstre z//Æø72/

et stykke myrmalm.
•   51/1870:  s.117...E11ers fantes også her et stykke

myrmalm og kullspor hist og her ¢Å 4z/7g72€72.
•   60/1870: s.118.. .Endelig et stykke myrmalm
•   10/1875: s.198. . .1itt lengre inne i samme retning

(S £or rri!dign) På bumen et stykke myrmalm

Når han beskriver «myrmalmen» som knyttnevestor,
er det sannsynlig at det dreier seg om slagg. At dette
skulle være sintret materiale (sand) i forbindelse med
likbålet, er lite sannsynlig siden det dreier seg om 9
fimn fra de 87 haugene han grov ut, hvorav de aller
fleste hadde mer eller mindre  kull, åpenbart rester
av kremasjonsbålet. Beskrivelsene  viser  at flere  av
slaggklumpene ligger på bunnen av haugen, at de
med andre ord må være samtidige med haugen. Når
slaggets beliggenhet er tett ved kanten, kan det være
en viss tvil om sammenhengen (8/1870 og 9/1870).
Graver fra fire av haugene er datert til eldre og yngre
romertid og folkevandringstid. De få funnene  og
spredningen i tid støtter antagelsen om at det ikke er
tilfeldig, men at slagget er lagt ned med hensikt. Hvis
slagget var kommet med ved en tilfeldighet, måtte det
være fordi det var en slaggforekomst i nærheten, av

produksjonsslagg eller smieslagg. Da ville man for-
vente en langt større mengde, mens det her er snakk
om fra en til tre klumper. Siden slaggklumpene ikke
er tatt vare på, er det ikke mulig å vurdere om dette
er produksjonsslagg eller smieslagg.

Haugnr. Datering
-z:.es-3ææææizBzæsgg5EæEæzæ2sæEi..-(<æ#å==±æ2±`¥, '  , `N'Zf :' ,  ±,,, X- -   -     .      #gfås.æ#æ5±

Fumn Slagg Kommentaø \ \

8/1870 ) Hestetann 3

9/1870 D3 Fibula med spadeformet fot 1 2 graver?
Spinnehjul

38/1870 > 1

50/1870 C2-C3 Leirkar, våpen, rem§penne, tetningskitt, hestetann 1 5 graver?

51/1870 D1 Leirkarskår (spannformet kar) 1

60/1870 ? Leirkarskår 1

10/1875 81-2 Leirkarskår, kam 1
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I to  av haugene er det trolig flere graver, og det er
usikkert hvilken grav slagget eventuelt tilhører. Det
er for få fiinn til at jeg kan se noen q7delige mønster
som grunnlag for tolkning. I en av haugene  er det
våpen, i en annen kvinnesmykke og spinnehjul, for
Øvrig kam og leirkarskår, et innhold som er typisk for
de enkle gravene på Veien.

Slagg under åkerjord

Ved flateavdekking av åkerjord sør for gravfeltet i 1992
ble det avdekket et lag med slaggklumper,1,6 x 0,4 m,
ca. 5 cm tykt (nr.13, C52073, h). Området ligger ca. 30
m N for Hus 11, i utkanten av undersøkelsesområdet,
nær gravfeltet. De fleste slaggklumpene er relativt små
og lette, 2-4 cm, noen med rust og avtrykk av tre/
kull, til sammen ca. 675 g. Flere har sett på slagget,
Sigmund Jacobsen i  1992, Jan Henning Larsen og
Bernt Rundberget i 2009, og alle er enige om at dette
er smieslagg og ikke produksjonsslagg. I  slagglaget
var det litt kull, bestemt som fiiru og bjørk. Trekull
av bjørk er akselleratordatert til 75-225 e.Kr. (1865 ±
60,Tua-527).Rettvedvaretlitestolpehullsommålte
0,20 m i diameter, var 0,15 m dypt og hadde en spiss
form, og som inneholdt kull av furu og bjørk. Trekull
av bjørk er akselleratordatert til 0-115  e.Kr. (1945
±  55, Tua-528). Kullprøvene  har ikke  spesielt god
kontekst; i et område med så mye aktivitet i romertid
vil det være  kull fra perioden overalt. Stolpehullet
er en enslig svale og utgjør ingen konstruksjon, selv
om det var antatt å ha sammenheng med slagglaget.
Det er usikkert om bjørk er byggemateriale, så hva
er egentlig datert? Men det er altså mulig at det har
vært en smie her i romertid. Sikkerhet vil man kunne
få ved å datere kull fra en slaggklump.

HaraldJacobsen undersøkte en gravhaug i 1982 et
stykke fra gravfeltet. Her ble det i tiuegg til en bein-
kam fra romertid, brente bein og annet fiinnet noen
slaggklumper på gammel overflate under haugen og
utenfor, til  sammen ca. 455  g  (C35647, i; Jacobsen
1984:141). Dette dreier seg også om smieslagg, forevist

J.H. Larsen og 8. Rundberget i 2009. Funnene viser
at det var smievirksomhet i området i romertid.

Om tolkningen av disse fiinnene er riktig, har det
vært smeder i virksomhet ved gravfeltet og i  nær-
heten i eldre jernalder, og det er sannsynlig at det var
smieslagg Rygh fant i haugene han grov.

Ved maskinell sålding av en del av åkerlaget som
var fiernet ved avdekking av Hus 1, ble det fiinnet en
del slagg samt brent leire med forslagget innside. Alt
er vurdert som smieslagg. Slike slaggklumper er det
vanlig å finne i åkerlag, påført sammen med annet
avfiJ1,ogkanikkeknyttestilnoenbestemttidsperiode.
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Tolkning av slagg i gra;v

Som nevnt ovenfor slutter Rygh ut fra slaggfunnene
at det ble produsert jern  i Norge i eldre jernalder.
Bjørn Hougen tolker slaggfunnene videre og hevder
at «de gir all grunn til å tro at . . . jernsaker i fundene
er knyttet til  den  hjemlige jernvinne»  (1929:124).
Anathon Bjørn vil trekke den hjemlige jernproduk-
sjonen tilbake til førromerskjernalder ved at han viser
til et gravfunn fra denne perioden fra Ragnhildrød i
Stokke i Vestfold (C6440). Utgraveren Nicolaysen fant
her et stykke brent leire med påsittende jernslagg, som
Bjørn mener må skrive seg fra enjernfremstillingsovn

(Bjørn 1926:38 f.). Dateringen av denne graven med
noen leirkarskår er imidlertid svært usikker (Nybruget,

pers. meddel.). Disse  forskerne  legger  stor vekt på
funn av slagg i graver som grunnlag for datering av

produksjon av jern i Norge, men bare Rygh stiller i
en bisetning spørsmål om hvilken  mening slagget
kan ha hatt. Brøgger synes ikke å tillegge slike fimn
vekt; for ham er det mengdenjern i gravene som viser

jernvinnas omfang og betydning, selv om han nevner
funn av «sinderklumper» i graver, riktignok først fra
det 5. og 6. århundre. Han regner med at det først i
det 4.-5. århundre var noen alminnelig jernproduksjon
i Norge (Brøgger 1925:146). Denne grunnleggende
uenighet er først avklart ved C14-metodens  intro-
duksjon i arkeologisk forskning.

Funn av slagg i graver er lite  diskutert. Mads
Burstr6m tar opp temaet i en artikkel om vikingtids-

graver i  Gåstrikland (1990). Her hadde 32 prosent
av 116 graver fiinn av slagg; i 25 var det slagg blant

gravgavene, og 14 hadde slagg i haug$11en. Funn av
slagg i graver var tidligere benyttet som grunnlag for
datering av j ernfremstilling, slik allerede Rygh gj orde.
Videre er fimnene antatt å speile jernproduksjonens
store Økonomiske betydning, foruten at slagg kunne
være et praktisk materiale til å bygge en haug. Burstr6m
hevder at de praktisk-funksjonelle  tolkningene  har
overskygget gravritualenes  betydning, selv om  et
religiøs-magisk motiv tidlig ble påpekt (1990:262).

Som  Rygh  viser  også  Burstr6m  at  slagget  i
mange tilfeller må være plassert intensjonelt i graven
(1990:262), spesielt der det bare ligger få slaggstykker
blant gravgavene og det ikke  er slagg i haugfirllen.
Slaggstykkene må derfor være tilskrevet en spesiell
meningigravritualet.Analysenbyggerpådenantagelse
at slagg og grav har strukturelle likheter i vikingtidens
forestillingsverden.Burstr6msammenliknerjernpro-
duksjonsprosessen med døden. Når slagget tappes ut
av ovnen, skjer en endring av varm bevegelig masse til
kald og stiv, en transformasjon fra ett stadium til et
annet, som fra liv til død. Begge prosesser involverer



68

sterk varme, i jernvinneovnen  og kremasjonsbålet.
Han  argumenterer også  med likheten  mellom  en
slagghaug og en gravhaug, begge synlige monumenter
i landskapet, noe som må ha vært observert også av
vikingtidens mennesker og ha hatt betydning.

Lars-Erik Englund kommer med en kraftig kritikk
av Burstr6ms tolkning (1994), særlig hans forståelse av

jernfremstillingsprosessen, i tillegg til at han påpeker
feilkilder når det gjelder  slaggfunnenes  samtidig-
het med gravene. Etter hans mening er de fleste av
Burstr6ms  argumenter misforståelser.  Selv hevder
han å ha en «følelsesmessig og uvitenskapelig» myto-
1ogisk-religiøs tolkning; ifølge denne skal fiinnene i

gravene brukes i «1ivet» etter døden (1994:295 f.). Men
hva  skal noen  slaggklumper brukes  til?  Siden disse
neppe kan ha noen praktisk funksjon, mener han at
det er mest sannsynlig at slaggklumpene er havnet i

graven ved en tilfeldighet (1994:296).
Oddmunn Farbregd har satt oppkomsten og spred-

ningen av branngravskikken ved overgangen mellom
eldre og yngre bronsealder i sammenheng med tidlig
metallurgi og ideen om transformasjon fra ett stadium
til et annet. Metallfremstiuing kan liknes med overgang
fra død kropp til ånd; kremasjonsilden får spesiell kraft
og  symbolinnhold  (1993b). Farbregd  har altså  noe
av den  samme tankegangen  som  Burstr6m  (1990),
men hans tema er oppkomsten og den omfattende
spredningen av branngravskikken.

Slagg i grav er også diskutert i hovedfagsavhand-
1ingen til Bernt H. Rundberget, hvor han blant annet
refererer til Farbregd og Burstr6m samt etnoarkeo-
logisk forskning (2002:50 ff., 56  ff.). Han påpeker
det fruktbare ved å tolke jernfremstilling utover det
tradisjonelle teknologiske aspekt, og transformasjon
er også for ham et vesentlig moment. I tillegg til slagg
og jern peker han på at malm og brensel er viktig i

prosessen. Om man leter, kan man finne strukturelle
likheter i alle stadier i fremstillingen, som kan være
et bilde  på livet fra fødsel til død  (2002:63). Dette
forholdet kommer tydelig til syne i j ernfremstillingen
i afrikanske samfiinn, hvor ovnen oppfattes som en
kvinne og jernet er fosteret (2002:50 ff., m. ref.).

Ut fra  Ryghs  beskrivelser er det  sannsynlig  at
slaggklumpene i gravhaugene på Veien har sammen-
heng med gravene, og jeg antar som han at det ikke
er tilfeldig at de er plassert der. Som nevnt innled-
ningsvis  er mitt premiss  for tolkning av gravgaver
at det som er lagt i gravene, først og fremst har en
symbolsk betydning. Ut fra hva jeg kan  observere
av jernalderens  gravskikk, var ritualene  mange  og
kompliserte  og fulle  av symbolsk innhold. Jeg tror
menneskenes tanker og ideer var langt mer sofistikerte
enn at de trodde  at de  skulle bruke potteskåret og

slaggklumpen i et liv etter dette. Ideen om at det er en
sammenheng mellom branngravskikk og metallurgi
synes rimelig, og at slaggklumpene kan symbolisere
transformasjonen fra liv til død, eller fra døden til det
som kommer etter. Slaggklumpene kan også ha hatt
en mer materialistisk mening, ved den Økonomiske
verdien  som var knyttet til jernproduksjonen og
smedens  arbeid. Et maktsentrum trengte  en smed
(Hjårthner-Holdar et al. 2002).

Slagg i gmver i andre omfåder

1 en diskusjon om betydningen av slagg i graver er det
nødvendig å avklare om slagget har en sikker sam-
menheng med graven. Ved et søk i Oldsaksamlingens
tilvekstfortegnelse på «%slagg%» og «°/ograv%» fikk

jeg i underkant av 200 tilslag. Det var ikke noe sam-
svar mellom  antall funn og jernvinneområder. For
eksempelharjernvinne}1keneTelemarkogBuskerud
henholdsvis 17 og 7 fiinn, mot Østfold 28, Vestfold 31
og Akershus 29, hvor det ikke har værtjernutvinning
av betydning. Antall funn vil ha sammenheng med
hvor mange graver som er undersøkt i det enkelte $1ke,
og om slaggklumper er samlet inn, noe det ikke har
vært tradisjon for før i de senere år. Det er dessuten
ingennødvendigsammenhengmellomjernfremstilling
og slagg i grav; kanskje var det i mottaksområder og
distribusjonssentra slagg fikk en  spesiell betydning.
Det kan også tenkes at slaggftnnene fra graver er
j77%.€r/øgg. Den symbolske betydningen er ikke av den

grunn mindre.
Slaggfunnene fra Ryghs utgravning på Veien er

ikke samlet inn og figurerer derfor ikke i tilveksten.
Eldre  gravingsrapporter hvor  slagg ble  observert,

;e::si.¥eeskas:ie;|ien,nir:a;eE:in::srå:.sÅnåe.ååp::snn,ie::
med rimelig sikkerhet at slagget har sammenheng
med graven, krever nøye lesing av rapporter samt

gjennomgang  av funnene  i  magasinet der disse
fins.  En rask gjennomgang av tilvekstteksten  for
noen  av funnene viste  tydelig  a.t  slagget ikke  kan
ha sammenheng med gravene; det er ofte funnet i
haug$1l og i fotgrøfter.

Hestetenner
lnteressant er  0.  Ryghs  observasjon  av ÆGffg/€7?72#
i fire hauger. Han bemerker at de neppe tilfeldig er
kommet med i haugen, og at det merkelig nok bare
var 6n tann i hver haug.

A11e er fra Ryghs utgravning i 1870. Han nevner
ikke om de er brente eller ubrente, men bare i ett til-
felle er tannen tatt med til museet, fra g7iøø 5C}/7870,
og den er ubrent.
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Funnomstendighetene er beskrevet som følger:
•   8/1870: .. noe kull i NV, samme sted en hestetann

og et par stykker myrmalm på bunnen. . .
•   12/1870: . . .ellers intet uten en hestetann, som først

fantes blant gruset ved gjenkastingen  av haugen.
Begravelsen i denne haugen var tydelig forstyrret
ved tidligere gravning (dypt hull i toppen etter
tidligere gravning)

•   50/1870: . . .litt nærmere sentrum fantes en hestetann
•   56/1870:  .. . oppe i haugen en hestetann.

Beskrivelsen av funnomstendighetene for to av hau-

gene tyder på at det er en sikker sammenheng med
haugen. I haug s er en tann fimnet ved en slaggklump

på bunnen, i haug 50 midt i haugen, trolig nær bunnen.
Mer usikker er konteksten for haug 12 og 56. To av
haugene er datert til yngre romertid (haug 12/70 til
C3, haug 50/70 til C2-C3).

Hestetenner i  eldre jernalder er neppe  «avfall».
At tennene er lagt ned med en spesiell hensikt, er
sannsynlig, jf. diskusjonen omkring hestetenner (og
andre ubrente tenner) i forbindelse med kokegroper,
tolket som offer. Jf. også kapittel 5.2. Disse funnene
er datert tilbake til førromersk jernalder (Gustafson
2005a, 2005b; Oma 2005). I fem av kokegropene på
Veien ble det fimnet Zg7m# øu dyr. Det er påfallende
at tennene ikke  er brent i motsetning til de  Øvrige
fiinn av bein i gropene. I en av gropene fra bronse-
alder var det en tann, som ikke er artsbestemt. I to
kokegroper fra førromersk jernalder ble  det fiinnet
hestetenner. C14-datering av en hestetann fra hver av

4.2.2. Andre graver i haug: Rikdommen eksponeres

Compicious consumption.
Veblen, Th. 1899

FørOlufRyghkomtilVeien-gravfeltet,vardetgravd
uttrehaugeravamatører.Graveneerfrayngreromertid
ogovergangentilfolkevandringstidogpresenteresher
i kronologisk rekkefølge på grunnlag av datering av
fiinnene. De mange og spesielle gjenstandene har et
stort potensial for å belyse mange problemstillinger;

jeg velger å se på de aspekter som kan belyse kjønn-
stilhørighet og maktforhold i samfiinnet.

Østla,mdskj el med omeboderinger -1862

I1862bleetbronsekarmedtofingerringeravgulloppda-

getiforbindelsemeduttakavsandtilveiarbeid.Ibrevet
som informerte om fimnet, beskrives fiinnstedet som en
«SandhoughvordertagesvejSld».Detkanqdepåatdet
ikke var en liten haug, selv om det i museumskatalogen
står/z./g#haug.Hvoropplysningenimuseumskatalogen
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gropene bekrefter en sammenheng. Også i to groper
fra romertid og folkevandringstid ble  det funnet
ubrente tenner som kan være fra storfe, muligens fra
hest. Det råder altså en viss usikkerhet når det gjelder
artsbestemmelse av tenner.

Funnene er tydelige tegn på at hest ble konsumert

på Veien, som må ha vært måltider med en spesiell
betydning i en rituell sammenheng - et kollektivt
offermåltid. Ifølge Tacitus ble hesten oppfattet som
et hellig dyr i germanske  stammer (G#øø7zø.ø 45),
Hestens  kultiske  rolle,  sterke  symbolinnhold  og
høye status gjennom forhistorisk tid er uomtvistelig
(for eksempel Østmo  1998). Hest som offer har en
lang tradisjon; hest er funnet i graver og offermyrer/
sjø i jernalder (Oma 2005:244 f.). Kristin Oma har
utredet hestens  mangfoldige betydningsinnhold,
dens  symbolske betydning som grenseoverskrider.
Hesten beveger seg mellom sfærer som normalt ikke
kommuniserer, mellom natt og dag, æsenes rike og

jotnenes rike, mellom liv og død  (Oma 2005:245).
Den sterke tilknytningen hestemåltidet hadde til den
hedenske religion, illustreres i sagaene; et eksempel
er Håkon den godes motvilje mot å spise hestekjøtt
ved de hedenske rituelle gjestebud på Lade og Mære
(Dillmann  1997). Gulatingsloven viser den  strenge
straffen man ble utsatt for ved å spise hestekjøtt på
spesielle dager, nemlig utvisning fra landet og tap av
eiendom (Oma 2005:246 m. henv.).

Hestens  status  ser vi  også  på  sølvbeslagene  på
sverdsliren fra den rike graven i «Kongshaugen» (se
kap. 4.2.2).

kommer fra, er uklart. Bronsekaret var satt i en kiste av
fire hener med en helle som lokk; i karet var det brente
bein, aske, kull og to gullringer, den ene i to biter.

Gravformen med brente bein i en liten hellekiste
ble også observert i flere hauger ved Ryghs utgrav-
ning i 1870 fra yngre romertid og folkevandringstid
(haug  1,2,25/11), jf. kapittel  4.2.4  om  gravskikk.
Haugstørrelsen til disse gravene er av de mellomstore
av Ryghs utgravde  hauger, og to  inneholdt våpen.
Hellekisten er en ny gravform, som her opptrer fra

yngre romertid. Slike små kister som inneholdt urne
med brente bein, er kjent ellers i Norge, for eksempel
i de nærliggende landskap Hadeland og Toten, hvor
«kjelegraver» ofte inneholdt våpen. Vi merker oss også
at den kjente våpengraven fra Jevnaker hadde et lite
steinkammer ¢f. kap. 4.2.1).
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Fig. 4.17. a-b. Grav med Østlandshjel og ormebodering (busmann Eriksens funn) 1862. a) Østlandshjel C2877, b) Ormebodering,

gull C2878
Fig. 4.17 a-b. Grave witb Roman bronze vessel (Østland cauldrori) and gold snake-beadfinger ririgs. Early Roman Period

Gullringene  har  G77  spiralopprulling  og hører til
en kategori som vanligvis har betegnelsen «ormeho-
deringer»  eller  «dyrehoderinger», også omtalt som
«ravnehode». De er alltid av gull og er bare finnet i

graver med voksne individer. Ringer med spiralopp-
rulling er inndelt i flere  typer;  de fra Veien har en
stilisert avslutning uten likhet med noe dyrehode, de
tilhører type 40 (den hele veier 7,21 g og måler 2 cm
i diameter, den oppsqrkkede  mangler noe  og veier
4,79 g, C2877-79; Bøe 1927:15 f., 73).

Kent Andersson har behandlet gullsmedarbeider
i  Norden  (1993a  og  1993b).  Spiralringer fins  som
armringer og fingerringer. Ormehoderinger er hoved-
sakelig utbredt i Norden og antas derfor å være en
nordisk smykketype (dog kan formen være inspirert
av romerske forbilder; gullarmringer med dyrehoder
ble gitt som gave til romerske soldater og germanske
forbundsfeller). Type 40 dateres til Cl og C2 i yngre
romertid (Andersson 1993b:86; katalog 1993a:141).
Også  de  Øvrige  ormehoderinger som  er funnet i
daterbar kontekst, dateres innenfor tidsrommet CI
og C2, ca.150-ca. 300 e.Kr., noen varianter innenfor
en kortere del av tidsrommet (op.cit.).

Ringer av denne type har en middelvekt på 7,64 g
og måler 1,5-2,1 cm i diameter (Andersson 1993b:81).
Veien-ringene har altså omtrent middelvekt og den
største diameter. Andersson antar at denne type ringer
er knyttet til et vektsystem, at den kan ha hatt en
fiinksjon som vektlodd (op.cit:85, 90). Det kan kanskje
forklare hvorfor den ene Veien-ringen er hugget opp?

Utbredelseskarteneforormehoderingerviseratt)pe
40 er spredt enkeltvis i Norge, Sverige og Danmark,
men muligens er produsert i Øst-Sverige på grunnlag
av funnutbredelsen (Ethelberg 2000:71, 73). De fire
variantene av type 39 som har tydeligere «dyrehoder»,

har en markert konsentrasjon på Sjælland og er sann-
synligvis derfor produsert her; enkeltfimn er spredt
i Sverige og Norge (Andersson 1993a, pl.19 og 18).

Ormehoderinger av alle varianter er fimnet i både
manns- og kvinnegraver; allikevel er enkelte varian-
ter tolket som rangsymboler i det militære hierarki
(Anderssonl993b;Ethelberg2000).Nårslikefingerrin-
ger også er fiinnet i kvinnegraver, er en mulig tolkning
at de gjenspeiler ekteskapsallianser, og at ringen var
knyttet til ætten (Magnus 2000; Ethelberg 2000: 150).

Gullringer av forskjeuige typer er tolket som tegn

påenhierarkiskinndelingavsentra.U11aLundHansen
foreslårtrenivåer,hvorormehoderingenrepresentereret
sentnmav3.rang,somvarknyttettilsentraav1.rang,iet
Økonomiskogpohtiskavhengighetsforhold(1995:375f.).

Bronsekjelen  er  en  «Østlandskjele»  (type  E41,
C2877), som er vanligst på Østlandet og i Sverige
og forekommer både i eldre og yngre romertid (Resi
1986:37), men de aller fleste date_res til yngre romer-
tid (C1-C3) og omtales som en ny importtype fra
Clb  i  Danmark av Hansen  (1987:69). Graven på
Veien daterer hun til senere del av yngre romertid,
C3  (Hansen  1987:48,  69,  460), uvisst  på  hvilket

grunnlag.  Siden Østlandskjelen forekommer gjen-
nom hele yngre  romertid og ormehoderinger av
den  stiliserte  type  40  er funnet i  daterbare graver
fra  C1-C2, vil Andersson  plassere  graven i  dette
tidsrom (Andersson 1993b:86). Kjelen fra Veien har
omfattende reparasjoner som tyder på en viss alder,
og det er ikke urimelig å anta at denne kjelen er lagt
i graven i sen yngre romertid.

1. Holand har behandlet importerte kar i Norge fra

jernalderen,deriblantøstlandskjeler.Herfremgåratdet
er en stor overvekt av slike kar i yngre romertid; bare 5
av48karkansikkertdaterestileldreromertid(8),ogde
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fleste av dem er fra Østfold (2001 : 146 ff.). De fleste av

gravenesomkankjønnsbestemmes,ermannsgraver;bare
to antas å være kvinnegraver eller mulig kvinnegrav, og
begge er fra eldre romertid (op.cit. :79,146 ff.). Holand
antar at graven fra Veien er en mannsgrav. Det kan ha
sammenheng med ormehoderingene siden slike ofte
er fimnet i mannsgraver, men som nevnt ovenfor er
de også fimnet i kvinnegraver (Andersson 1993b:85).
Sidendebrentebeinaikkeblesamletinn,erdetingen
uavhengige kilder som kan avklare kjønnet til den
avdøde, men statistisk sett er det sannsynlig at dette
er en mannsgrav (22 mannsgraver mot 2 kvinnegraver
med Østlandskjeler; Holand 2001:79).

Tejeøstigårdharforeslåttatgravermedbrentebein
i «importerte» kar kan være graver for soldater som ble
drept i utlendighet, hvis brente bein ble sendt hjem i
en bronsekjele. Seierherren var forpliktet til å sørge for
at høytstående krigere ble kremert og sendt hjem til en
forskriftsmessig begravelse (Oestigaard 1999:356 ff.).
Med tanke på de mange våpengravene i Østlandskjeler

påTotenogHadelanderideeninteressant.Somnevnter
mange av disse satt ned i et hellekammer, som på Veien.

Kongsbaugen-1824
Dette var en av de største haugene på feltet - den kan
ha vært vel sju m høy - og den ble gravd ut i løpet
av fem dager sommeren 1824. Det ble et eventyrlig
fimn; her var gullringer, sverd med sølvbeslag på shren,
spyd, skj old, drikkehorn, en skålvekt, en mosaikkperle,
spenner,leirkaravhqrkvalitet,ettrespannmedbronse
beslag, rester av klede og skinn med mer (C325-348).
FunneneerbeskrevetavR.Keyseri4727zø/ø'/orjvorc7£.fÆ
OÅdÆj/#c7¢.g4Gc7Jsj6-J837(Keyserl837)meddetaljer
og observasjoner fra utgravningen på grunnlag av en
beretning innsendt av et «Øievidne». Det ble gravd to
sjakter vel 3  m brede fra nord og fra Øst. Det første
sombleoppdaget,varlittkullogbrentebein.Imidten
traff de på store trestykker, som ble antatt å være rester
avetsammenstyrtettømretgravkammer.Innimellom
trestykkene ble de rike fiinnene æort. På et av trestyk-
kene var det et tydelig avtrykk av sverdslirebeslagene,
som var grunnlaget for rekonstruksjonen av sliren ved
Greta Arwidsson 160 år etter utgravningen (1984).

Foruten at dette er den mest rikholdige grav fra
Veien, er det mest bemerkelsesverdige at den er en
z£Gr€#Z g7TøØ, i  motsetning til samtlige  Øvrige graver,
fra yngre bronsealder til folkevandringstid, som alle
er branngraver, muligens med unntak av graven med
skålvekt (se nedenfor). De påviste trestykker tiør at

graven omtales som en «kammergrav». Dessuten var
det ubrente knokler og som nevnt rester av stoff og
skinn. De første fiinnene av kull og bein kan kanskje
tilhøre en sekundærgrav.
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Som det fremgår nedenfor, har de ulike kilder for-
skjemge opplysninger, som ikke alltid overensstemmer.

Jeg har ikke vurdert disse opplysningene i detalj; det
viktigste forhold er de utvilsomme maktsymboler i en
ubrentgravogdateringenavgraven.Idenhåndskrevne
museumskatalogen er det anmerkninger i forbindelse
med fimnet som viser at ikke alle gjenstandene hører
til graven. En av dem er meddelt av «generalmajor
Gram», som var til stede ved gravingen. C340, en
JÆå/uGÆ4 skal være fiinnet i en annen haug på samme

gård, hvor «saavidt erindres» intet annet ble funnet.
Det lyder usannsynlig at en haug med skålvekt ikke
skulle inneholde noe annet. Det er imidlertid opp-
daget en rest av stangen til en skålvekt blant finnene
i Kongshaugen, så graven inneholdt uansett en vekt,
og kanskje to (Jacobsen 1984:176).

På samme sted er det en anmerkning signert O.R.
(01uf Rygh)  hvor det står at han i  1875 ble fortalt
av flere menn, hvorav iallfhl 6n var voksen da funnet
ble tiort, at den største gullring skulle være fiinnet i
haugmassene da et gruslass ble kjørt vekk. C325 er
den største ringen (175,18 g), en stor, snodd gullring,
en  såkalt 4G/ø/z.7ggrrø.7?g (Brøgger  1921:26, 29, fig.13;
Bøe 1922:19 f.). Som Bøe påpeker, er det sannsynlig
at denne er sekundært nedlagt i haugen. Slike ringer
tolkes som offer, depot eller skatter og dateres til 500-
tall (Bøe 1922:54), og ringen er altså vel 100 år yngre
enn fiinnene fra graven. Det er derfor grunn til å tro
at informasjonen er riktig, selv om det ikke stemmer
med beskrivelsen i tilveksten, hvor alle gullringene
skulle være fimnet samtidig (se fig. 4.20 b).

Ved  et tredje  funn, en  /7fj¢z.Æ€/ JP€#72€ av bronse

(C342), er det en anmerkning hvor det står at den
uten tvil er fimnet i en annen haug. Merknaden har
sikkert sammenheng med at dette er et smykke fra
vikingtid og ikke kan være samtidig med de Øvrige
fiinn, som er klart eldre enn vikingtid. I artikkelen om
den eldre jernalder i Norge nevner Rygh dette fiinnet
(1869:176)  og er overbevist om at det er skjedd en
sammenblanding ved avlevering av gjenstandene til
museet. Imidlertid er det mulig at smykket represen-
terer en fGÆ#7?ølørg7øØ fra vikingtid, et fenomen som
også påpekes av Rygh ved noen eksempler i samme
artikkel  (op.cit:177). Et  nærliggende  eksempel er
en rik kvinnegrav fra eldre romertid fra Hundstad
i Hole (fig. 6.2), hvor det i samme haug ble fiinnet
en mannsgrav fra vikingtid med blant annet våpen
og stigbøyle.

Enkeltfiinnfragravenerbehandletavforskereiulike
sammenhenger. Spesielt skal nevnes rekonstruksjon
av sverdsliren med sølvbeslagene (Arwidsson 1984),
den korsformede spennen (Schetelig 1906; Reichstein
1975)  og påvisning av purpurfarge  (kochenille)  på
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Fig. 4.18 . a-b. «Kongsbaugen».
1824. Et utvalg avftnnene
a) Sverdslirebeslag, C337
1)) Sverdslire, rehonstruert

c)  Drikkeborn, rekonstruert C334
d) Gullringer + Perle, C 326, C327,

C339
e)  Korsfirmet spenne C335  (Tegning

fia Scbetelig 1906, lengde 10,5 cm)
f)  Sølvbeslag til belte C338  og Øvre

del av  sci)erdslire, C337

g) Div. belteutstyr, bronse C336
b) Leirkar, C329
Fig. 4.18. «Tbe Kin{s Mound».
A cboice of tbe finds. Ca. AD 400
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stoffrester  (Jørgensen  1986:247 ff.; Walton  1988).
Selv om det er litt uenighet om datering, samler de
seg om overgangen mellom yngre romertid og fol-
kevandringstid, altså omkring 400 e.Kr. W. Slomann
(1977:64) plasserer graven ved overgangen C3-D1,
basert på den korsformede spennens tidlige form og
dekorstilen på  sverdslirebeslagene  (S6sdalastil).  E.
Straume omtaler ftnnet som ledefiinn for periode
D1  (1987:15).

Sverdslirebeslagene er av høy kvalitet, og dekoren
er unik, selv om det fins likhetstrekk med andre smyk-
ker og beslag, blant annet peltaformen på de to store
beslagene og dekoren med en kombinasjon av masker,
hestehoder og fuglehoder og små hoder med spis§e
Ører.Arwidssonantarpågrunnlagavlikhetstrekkhun
finner i norsk smykkemateriale, at beslagene er pro-
dusert i et norskverksted (1984). Nyere undersøkelser
av våpenofferfiinnet i Nydam mose på 1990-tallet har
frembrakt en unik sverdslire  som har peltaformede
sølvbeslag med gapende dyrehoder (fiigler?) som på
Veien-beslagene,innstempletornamentikkiS6sdalastil
med innlagt svart niello (Nydam ld: 375-475 e.Kr.;

Jørgensen og Vang Petersen 2003:272 f.). Disse to
praktslirene har stilistiske likhetstrekk, men de har
også en særpreget individuell dekor.

De to gullringene som er av type 11 og 12, dateres
avAndersson innenfor C3 (1993b:55 ff.) med referanse
til Beckmann og den korsformede spennen av tidlig
type. Ringer av type 11 fins i manns-og kvinnegraver,
men med overvekt i sistnevnte. Type 12 er derimot
bare funnet i mannsgraver, der kjønnsbestemmelser
var mulig, ofte sammen med våpen (op.cit.).

Takket være at dette er en ubrent grav, er det bevart
stoffrester, som er analysert av Lise BenderJørgensen

(1986:64 ff.;  katalog:  247 f.). Det er rester av flere
plagg, de fleste ZZ-spunnet «lqpert», som er vanligst
i perioden, av finere og grovere kvalitet, og det er rest
av brikkevevet bånd. Det mest oppsiktsvekkende var
spor etter rødfarging av «polsk kochenille» (Wålton
1988:156). Kochenille er et insekt som holder til på
en plante  som vokser i sandområder i  Sentral-  og
Øst-Europa mot Ukraina og Kaukasus. Fremstilling
av fargestoffet i forhistorisk tid er kjent i blant annet
Litauen, Polen, Tyskland og Ukraina. Fargestoffet
kan være importert fra baltisk område, eller kanskje
var en purpurfarget kappe - eller kjortel - en gave
fra Østlige kontakter. Bare 6n annen grav i Norge har
spor etter slikt rødt fargestoff fra insekt, fra Evebø/
Eide i Gloppen, også en rikholdig grav, datert til fol-
kevandringstid,littyngreennVeien-graven(Magnus
og Raknes-Pedersen 1983; Walton 1988).

Dette er den eneste graven på Veien med sverd, og
det er til gjengjeld et praktsverd. Herskersymboler i

73

tillegg til sverdet er gullringer, drikkehorn og purpur-
farget stoff. Skålvekten indikerer en Økonomisk/juridisk
rolle. Det er ingen tvil om at det er en mannsgrav, og
at den gravlagte hadde høy status og stor makt.

G. Arwidsson  antyder at den kan ha vært en
dobbeltgrav, blant annet på grunn av den treflikede
spennen, som  er et kvinnesmykke  (1984:26).  Som
nevnt over er denne fra vikingtid, altså langt yngre enn
det Øvrige gravinventar, og må være sekundær. Deler
av et belte med bronsebeslag lå skrått over det høyre
bekkenbeinet til en mann. I en fotnote i Arwidssons
artikkel refereres  den  osteologiske bestemmelsen
som er utført av Nils-Gustaf Gejvall, som hevder at
bekkenet er lite til å være fra en mann (1984:29). Det
er derfor mulig at den døde var en ung mann og det
rike gravgodset et tegn på arvelig status,jf. kapittel 6
om Hus 11 og IV.

Groiven med shåhJekfen -1825

I 1825 foretok eierne av Bråten en utgravning av en
haug i hagen som målte 40 alen, ca. 25 m, i diame-
ter, altså en av de større på gravfeltet. Utgravningen
og funnene  er beskrevet i Nordisk Tidsskrift for
Oldkyndighed  1832  (:398  f.). Herfra stammer den
be;iørr.:ke skålvekten med ti vektlodd (c;a. 0 ,9 gr79 g) ,.i
tillegg til sølvbeslag til kniv, bronsebeslag til drikke-
horn, pinsett av bronse og leirkar av høy kvalitet samt
noenforrustedevåpen,somikkeerbevart(C525-535).

Det ble gravd en ca.12,6 m lang og 3,7-6 m bred
sjakt midt gjennom haugen. I  det indre  av haugen
fantes  en  steinlegning, hvorfra  1000 1ass  stein ble
bortkjørt. Dette er et uvanlig trekk på Veien, der de
Øvrige gravene bare besto  av sand, en sjelden gang
tilført en og annen stein.

En viktig opplysning antyder at det er to graver
i haugen: drikkehornbeslag, leirkarene og noen små
brente beinbiter ble fiinnet nær hverandre, mens en
sølvring(knivbeslag),enpinsettogvektenmedloddene
ved noe forråtnet tre og never ble fimnet noe senere.
Det antydes at trestykkene kan ha vært en eske som
vekten ble  oppbevart i. I  Bergen  museums  tilvekst
(8276; Lorange  1876) er det beskrevet et funn som
består av en sammenfiltret masse av tekstil, hår, never
og tre, og som  er omtalt  som  et usikkert funn fra
1825, fra en gravhaug på Braaten i Norderhovs Pgd.
i Buskeruds Amt. Dette fiinnet er beskrevet i No7ijÆ€
Fo7.77/ø72z.7cgør,ogherfremgårdetatdetskriversegfra

graven med skålvekten (Nicolaysen 1862-1866:143
f.). Funnet av tre og tekstiler qrder på at skålvekten
tilhører en ubrent grav, mens fiinn av brente beinbiter
kan tyde på at det i tillegg har vært en branngrav her.
Om haugen inneholdt to graver, er det trolig ikke
stor tidsforskj ell.
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Fig. 4.19. a, b. Gravbaug med veht.1825. a) Vekt, C 525; b) Spannfirmet leirhar> C 529
Fåg. 4.19. a,1}. Grave witb scales and ten weigl)ts, rangirigfiom 0.95 g to 79,3 g. Ca. AD 400

Gravfimnet er behandlet av Egil Bakka, som var
spesielt interessert i vektloddene  og vektsystemet,
som han antar er en overføring fra det romerske. Han
oppfatter tydeligvis ikke fiinnene som spor etter to

graver. Dateringen  til  ca. 400  e.Kr. baserer han på
leirkarene, særlig et spannformet kar med jernbeslag
rundt munningen. For Øvrig var det skår av to leirkar
av høy kvalitet, med tynt, svart, glittet gods  (Bakka
1981).OgsåidennegravhaugenerlederrolleogØko-
nomisk/juridiskrollemarkertveddrikkehornogvekt.

Gullsohdus-engaveftakeiseren-1893
En gullsolidus  med avbildning av Konstantin den
store (306-337; C22668,11,7 g) ble fiinnet i 1893 ved
veiskilletsørfor«Kongshaugen»,inordøstreytterkant
av hauggravfeltet ifølge  en kartskisse  i topografisk
arkiv(vedleggtilkap.3.1,c).Denbleinnlevertførsti
1921. Om fiinnet er fra en grav, et offer eller en skatt,
er uvisst. Den er ofte omtalt som et gravfiinn fordi den
ble fiinnet innenfor gravfeltet (Skaare 1976:34 f.,136).

Gullmynten har dobbeltsidig preg med keiserens

portrett på den  ene  siden; på den  andre  er det en
allegorisk fremstilling av Roma som en kvinne som
holder en kule  med en Victoria-figur og et septer,
med et skjold ved foten. Mynten har høyere verdi enn
mynt med tilsvarende vekt og omtales  som medal-

jong. Den er påsatt en hempe og er altså benyttet

som hengesmykke. Det er også alle de seks som er
fimnet i Norden, fire danske og to  norske; den fra
Veien er den eldste (Mackeprang 1952:21 f.,106 f.;
Andersson 1995:43).

De  romerske  medaljongene og etterlikningene
som er fra en sikker funnkontekst, er alle  datert til
C3, muligens overgangen til D1 (Andersson 1995:46
f.). Veien-mynten er slitt og må ha vært brukt en tid
før den havnet i jorden.

Dobbeltsolidusen fra Veien er preget i Nikomedia
i  Lilleasia,  som  en  kort  tid  var  hovedstad  før
Konstantinopel ble grunnlagt av Konstantin den
store og innviet i 330. Brøgger hevder allikevel at alle

gullmyntene må stamme fra Gallia og ha sammen-
heng med betaling til germanerne i forbindelse med
kampene ved Rhin-grensen (1921:47). Mackeprang
slutter seg ikke til Brøggers oppfatning og påpeker at
tre av fem originale medaljonger er preget på Østlige
steder, Nikomedia og Antiokia (1952:22). Flere med
ham hevder at myntene må ha kommet en Østlig vei,
også på grunn av randutsmykningens likhet med
ungarske fimn.

Slike mynter var først og fremst anvendt som
gaver, utdelt av keiseren til menn som nøt keiserens
gunst, også til germanske høvdinger, blant annet som
minne om fremgangsrike felttog. Det eneste  sikre
skandinaviskegravfiinneterimidlertidenkvinnegrav;
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Ftg. 4.20. a, b. a) Dobbeltsolidus av gull med Portrett av keiser Konstantin den store. Funnet 1893, usihk.erfunnhontehst. C22668
b) Gullringer (betalingsring;er), shatt eller offir? C325  (den store> sehundcerfunn fia «Kongsbaugen»), C10604 (den lille funnet ved

PIøying). (fito KHM)
Ftg. 4.20. a) Solidus of gold witb tbe Portrait of Emperor Constantine tbe Great. Late F:oman Period, b) goldrings («currency-rings»)

fiom ca. AD 500

det antydes  derfor at medaljongene  i Norden kan
ha mistet sin opprinnelige symbolverdi (Andersson
1995:43  f.). Imidlertid hevder Andersson  at kopier
av romerske medaljonger, som også har påsatt hempe,
kanharepresentertenid6overføring-keiserbildetkan
ha representert den lokale hersker. Disse er fiinnet i
to kvinnegraver og to mannsgraver. Utvilsomt har en
slik gullmedaljong hatt et sterkt symbolinnhold og
signalisertmakt.Menienannenkulturellkontekstenn
den opprinnelige kan betydningen ha skiftet innhold.

Aleksander Bursche har samlet opplysninger om
100 keiserlige gullmedaljonger, som alle er fiinnet Øst
for Limes, et område omtalt som Germania Libera
(det frie Germania) , altså utenfor romersk territorium,
fra Donau til Skandinavia, med Veien-fiinnet som det
nordligste  (Bursche 2001, kart  s.  84). Omtrent alle
har hemper plassert over keiserportrettet, noe  som
viser at dette må ha spilt en spesiell symbolsk rolle,
kanskje har medaljongen fiingert som en legitimering
av makt (:95). Hvordan medaljongen er havnet på
Veien, og hvilken betydning som er tillagt den her,
er åpne spørsmål.

Sa:f'nmenfdtringomrihdommen
Det  er ingen  overdrivelse  å hevde  at Veien  er et

gullrikt sted. Tre  særdeles  rike graver med sjeldne
gjenstanderdaterttilyngreromertidogbegynnelsen
av folkevandringstid viser en tid da maktsymbolene

florerer og synliggjør Veien som sentralsted Of. kap.
6) . HØvdingestatus er illustrert ved gullringer, drikke-
horn, smykker, et rødt klede og sølvbeslag på belter
og sverdslire. Skålvekter kan vise til en juridisk rolle.
Disse gravene er en markant kontrast til de 87 haugene
Oluf Rygh grov ut, som hadde et beskjedent innhold
av gjenstander, om i det hele  tatt noe. I  tillegg er
det funnet en gullmedaljong med portrett av keiser
Konstantin den store og to «betalingsringer» av gull,
til sammen nærmere 340 g gull.

4.2.3.  Sammenfatning om hauggravene
Oluf Rygh grov ut 87 hauger, noe i overkant av halv-

parten av haugfeltet. Selv om utgravningene etter våre
begrepergikknoerasktforseg,gjørhangodeobserva-
sjoner og gir grundige beskrivelser. Stolpediagrammet
nedenfor illustrerer haugenes innhold. Bare 39 hauger
inneholdt gjenstander; av disse hadde 7 hauger bare
leirkarskår. A11e disse haugene bortsett fra tre inneholdt
brente bein, i alle unntatt tre var det kull, og 6n haug
inneholdt verken brente bein euer kull. I de resterende
hauger (uten gjenstander) hadde 19 bare brente bein
og kull, 6 bare brente bein og 13 bare kull, og 9 hauger
var tomme (i stolpediagrammet er det til sammen 86
hauger fordi en av haugene Rygh grov, var Ødelagt).

Dette viser at 25 hauger hadde samme innhold som
flatmarksgravene: bare kull og brente bein, eventuelt
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F|g. 4.21. Stolpediagram som viser innboldet i gravbaugene utgravd av oluf F{ygb i l870 og l875
Fig 4.21. Bar cbaf t sbowing tbe coriteii,ts of grc[q)e momds excavated by Oluf R:ygb
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bare brente bein, noen også med leirkarskår. Tjueto
hauger var uten synlige spor etter den avdøde; de var
tomme eller inneholdt bare kull og ville uten haug
ikke blitt oppfattet som graver. Haugen gjør at de
tolkes som graver, og slik oppfatter også Oluf Rygh
dem. Men er de egentlig det?  Kanskje er de ledd i
de mange ritualer som skulle avsluttes med endelig

plassering av avdøde, men slik ble det ikke. Kanskje
ble haugen bygget før selve gravleggingen av avdøde.
Kanskjebledetbrentbålogbyggethaugførdendøde,
eller restene, ble plassert der. Kanskje viser haugenes
varierende innhold ulike stadier i ritualene knyttet til
døden. «Tomme graver» er et velkjent fenomen og er

gitt ulike tolkninger. Det kan være flere grunner til at
det ikke er spor etter avdøde i haugen (se f.eks. Skre
1998:209 f.) . Jeg tar ikke stilling til mulige tolkninger,
men oppfatter gravhaugen som en grav. Et eksempel
er gravfeltet Gunnarstorp i Østfold, som skriver seg
hovedsakeligfraførromerskjernalder(Wangen2009).
Her er undersøkt  141  anlegg med  stor variasjon  i
konstruksjonselementer - ikke hauger, men stein-
1egninger. Mer enn 50 prosent av anleggene er uten
synlig begravelse og omtales som «anlegg uten grav»

(op.cit.:99f.).Wangenbehandleranleggmedoguten
grav som deler av en helhet, et monument på et hellig
sted hvor ritualer er utført for opprettholdelse av den
sosiale orden (op.cit.:124,137).

Kategoriseringavgravfimnene

fiaRyglMutg"jringer
Ved gjennomgangen av gravfimnene fra Oluf Ryghs
undersøkelser ble det mulig å gruppere gravene ut fra
innholdetavgjenstander,somillustrertiskjemaet,figur
4.22. Tydeligst er velkj ente kategorier som ØÆj>G7egrø-
Ø# og graver med fz#Å7t7c7fÆøj>Gr (krumkniv, syl, nål);
sistnevnte gruppe kan også inneholde et smykke og/
eller en kam. Graver med bare  Æø77ø utgjør en  eggn

gruppe;  det samme gjør graver med  ett J7#j/ÆÆ€. En
gruppe  inneholdt bare  /€z.7iÆø7..  Et  premiss  for  mine
tolkninger er at gravens utforming og innhold ikke er
tilfeldig,atgjenstandenesomerlagtigraven,ervalgt
med omhu og representerer noe mer enn individet ¢f.
kap. 1). Når gravfiinnene kan grupperes, antar jeg at
de nettopp representerer en «gruppe», at det er den
avdødes rolle i samfimnet som markeres ved gjenstan-
der med et symbolsk innhold. De største gruppene er
ikke med i skjemaet; de består av 7 graver med bare
leirkarskår, hvorav tre ikke inneholdt brente bein,
25 hauger som inneholdt bare brente bein (de fleste
også kull), og 22 hauger uten synlige spor av avdøde.

Ved analyser av graver er det ofte status og roller
i relasjon til kjønn som Ønskes belyst som grunnlag
for tolkning av samfiinnsforhold. Som nevnt antarjeg
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at kategoriene i dette materialet gjenspeiler roller, og
som det fremgår av gjennomgangen i kapittel 4.2.1,
kan flere kategorier knyttes til kjønn. Ulike roller kan
ha hatt ulik status; rollene kan ha sammenheng med

posisjon, og derved makt. Høy status  tolkes  oftest
ved tilstedeværelse av sjeldne og eksotiske, eventuelt
importerte,tienstander,menslikeerknaptfiinnetved
Ryghs utgravning av de  små haugene; det er ingen
tydelige «maktsymboler» i disse gravene, slik vi ser i
de tre rike gravene.

Overgangen fra ett stadium i livet til et annet mar-
keres ved ritualer; overgangsriter er et krysskulturelt
fenomen:  når et barn blir opptatt i samfiinnet, når
individet blir innlemmet i de voksnes gruppe, når det
blirgift,fårbarn,blirenkeellerenkemann,ognårdet
blir gammel. Ved overgangsriten kan menneskene få
nye roller (van Gennep 1999).

Kvinner som menn kan derfor ha hatt ulike roller
knyttet til ulike stadier i livet. Rollene har kanskje vært
viktigere å markere enn biologisk kjønn. Det kan for
eksempel tenkes at eldre kvinner og eldre menn kan ha
innehattrollermedliktinnhold,somharværtviktigere
å markere enn deres biologiske kjønn. Omvendt kan
eldre kvinner over fruktbarhetsalderen tillegges en rolle
med lav status i motsetning til eldre menn, slik graver
er tolket på et felt i Sverige (Råf 2001:11  med ref.).
Men volven var alltid en eldre kvinne, den førkristne
religions profetiske medium som Odin måtte oppsøke
foråfåkunnskapomfremtiden(Steinsland2005:313).
I sin avhandling om overgangsriter fremholder van
Gennep at det ikke synes å være riter knyttet til over-

gangsalderen eller gråningen av håret, til tross for at
begge disse begivenheter markerer inngangen til en
ny livsfase  som er meget viktig blant halvsiviliserte
folk, som han uttrykker det. Gamle kvinner blir enten
identifisert med menn og deltar i deres  seremonier
og deres politiske tiøremål, eller så oppnår de  en
spesiell posisjon i sin egen kjønnsgruppe, særlig som
seremoniledere. De  gamle  mennene på  sin  side  får
«den største sosiale betydning» (1999:102).

Graver med «kvinneutstyr» og graver med «manns-
utsqrr» betyr altså ikke nødvendigvis at den begravde
er biologisk kvinne eller mann. Men i svært mange
tilfeller, der det  kan  kontrolleres ved  osteologisk
analyse, er det faktisk slik. Spesielt interessante er de
tilfellene der det ikke er overensstemmelse  ¢f. Råf
2001:12 f.). De kan tolkes slik at det er en «maskulin»
og en «feminin» rolle, eller snarere flere, innen hver
kategori, og at kjønnene har endret rolle gjennom sin
livssyklus. Sosialt kjønn er blitt et begrep (se f.eks. Råf
2001; Skogstrand og Fuglestvedt 2006). En person
som biologisk sett er kvinne, kan ha hatt en maskulin
rolle i ett stadium av sitt liv, og omvendt kan en mann
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ha blitt tildelt en feminin rolle, foruten at det kan ha
eksistert roller som ikke kan knyttes til det biologiske
kjønn, som er grenseoverskridende,jf. diskusjonen om
sjamanene og den «skeive» Odin (Solli 2002).

Selv om det er en stor diskusjon omkring forholdet
mellom biologisk og sosialt kjønn, tarjeg ikke konse-
kvensene av den i kategoriseringen av graver på annen
måte enn at jeg knytter gravene til den feminine og
den maskuline «sfære».Jeg bruker biologisk kjønn der
osteologiske analyser foreligger, som argument for at
en gjenstand kan knyttes til en kvinne eller en mann.

I kapittel 6 vil jeg se nærmere på kategoriene i en
samfimnsmessig sammenheng.

OPPsummering
Alle funnene er lagt inn i en kronologisk tabell (se
vedlegg til dette kapittel). Den er delt i to. Den første
delen er gravene gravd ut av Oluf Rygh og en senere
utgravning. Den andre delen består av de tre spesielt
rike gravene som var gravd ut før Ryghs utgravninger,
og i tillegg oppløyde fiinn som kan skrive seg fra grav
eller offer/depot (se anmerkningsfeltet).

Romertid dominerer med 35 graver. De fordeler
seg relativt likt innenfor eldre og yngre: ca.16 graver
fra eldre romertid og ca.19 fra yngre romertid. Noen
av gravene kan bare  dateres innenfor romertid. Fra
folkevandringstid er det bare fem gravfimn, men blant
disse er det tre med spesielle og rike fimn. Fra yngre

jernalder er det en grav fra merovingertid, og fire
gjenstander funnet ved pløying som trolig skriver seg
fravikingtidsgraver.EnspennefimnetiKongshaugen
kan være  en  sekundærgrav. Den ellers  så funnrike
vikingtid markerer seg ikke på Veien.

Tre gullfunn kan være offer eller depotfunn: en

gullsolidus fiinnet på gravfeltet, en betalingsring fra
Kongshaugen  og en  spiralring funnet ved pløying.
Disse gullfunnene fra yngre romertid og folkevan-
dringstidunderstrekerrikdommenfradisseperiodene
slik den kommer til syne i de tre gravene med spesielle
fimn.

Jegvilseneresefiinneneisammenhengmedboset-
ningssporene for å tolke samfunnsforhold (kap. 6).

4.2.4.  Grav§kikk

Jegvilnåsenærmerepåvariasjoneneibegravelsesmåte.
JegreferererførstOlufRyghsobservasjonersidenhan
har detaljerte beskrivelser. Deretter vil jeg foreta en
analyse  av ulike variabler når det gjelder gravskikk.
Når det gjelder de  «rike» gravene, er det begrenset
hva som fins av opplysninger omkring gravskikk.Jeg
vil videre knytte haugenes form og størrelse til fimn
og dateringer.

OlufR;ygbsolnervasjoner
A11e gravene er branngraver, likene er brent, oldsakene
viser spor etter brann, og han observerer at jerngjen-
stander har glødeskall. Når han sier at beinkammer og
bronsespenner ikke har vært i ilden, er det feil, iallfall
for beinkammenes del - de var alle brent.

For hver gravhaug er det nøyaktige beskrivelser av
observasjoner og fimn, men ingen tegninger (se kap.
8 med mine tegninger av rekonstruerte gravhauger).
Forekomster av kull og brente bein er beskrevet, men
ingen nøyaktige mål, og svært lite av dette er samlet
inn, dog noe fra utgravningen i  1875. Dette kan vi
i ettertid beklage siden kull kan C14-bestemmes og
brente bein i heldige tilfeller kan alders- og kjønnsbe-
stemmes,slikvåreetterkommereheltsikkertvilbeklage
at vi forsømte oss. Det vil oppstå nye analysemetoder.
I den tids ånd var det gjenstandene -oldsakene -som
var kildematerialet. Men i artikkelen om yngre jern-
alder to år senere har han en klar oppfordring om å
samle inn brente bein, blant annet fordi det kan være
oldsaker blant dem, slik tilfellet var på Veien (deler
av en kam), foruten at det i Sverige var påvist bein av
forskjellige dyreslag (1877).

En viktig observasjon er at Rygh er oppmerksom

på /g/7%.7zg:rÆ¢.//, som er spor etter organiske kar, som
han samler inn (1875). Ofte fins dette i forbindelse
med groper som jeg har tolket som flatmarksgraver

Of. kap. 4.1 og Gustafson 2002).
En interessant observasjon er pilspissen i haug

9/1870 (C5163-65), som han mener må dateres til

yngre jernalder. Den lå  atskilt fra de  andre  sakene
høyere  oppe  i haugen på skrå med odden  ned, og
han tenker at «den er tilfeldig bortskutt i den senere
tid og boret seg inn i haugen». Pilen R535 har fal og
er trolig fra 600-tall ¢f. Hougen 1932, s. 62 og fig. 6,

jaktfiinn fra  Størkestad med liknende pilspisser og
en  skjoldtornspenne).  Graven inneholdt en  fibula
med spadeformet fot fra 400/450-tidlig 500-tall og
er altså litt eldre. Rygh kan ha rett i sin tolkning, men
kanskje det ikke var et tilfeldig skudd?  Er det spor
etter et ritual?

Det er gravskikken som opptar ham, og spesielt
kullforekomster. Observasjonene nedenfor er hentet
fra utgravningen i  1870; haugnumrene er altså fra
denne utgravningen om ikke annet er nevnt. Han har
få kommentarer til utgravningen i 1875; han bemerker
at utbyttet ikke var stort, og at den har størst interesse
ved at den bekrefter slutningene fra utgravningen i
1870 (1876:201).

Om ku]l
Han observerer kull i alle hauger bortsett fra nr. 53,
55, 64 og 66, men i 53 var det dog brente bein:
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GRAVERutgravdavOlufRyghpåVeien,Ringrike.Funnkombinasjoner
Kategorisering av gravene  med grunnlag i gravgods. Bare graver med daterbare gjenstander, noen med litt
usikkerhet? Gruppene markert med skygge.

criÅf.\ ,

Haug nr.
Dat.  \\

i V!E

:F E fh -g
-

å)/\

Grav nr. `9 e 8 i g, i= '£ C, å
aJ0)jiø=ce

eT5±mc®
.=Ji

jEj
TF¥c^

Tåc=å

i±-aJC=C:CL0,

5208-10 1870/48 81-2 2 X

7518-20, 08 1875/9 ÆI 81-2 2 X X

5174-76 1870/19 82 1 X X

5151-52 1870/1 C1 X skår

5179-81 1870/24Æ C1-2 1 X

5211-12 1870/50ÆI C2-3 X 2 hestet.

5153-54 1870/2 D(2) 2 X korsf. f

5168-70 1870/13 Mero X X skår

5193-96 1870/30 81-2 X X X X

7507,9,10 1875/5 82 X X fibula

5190-91 1870/27 82 X fibula
- 1870/41 8? X

5205-6 1870/44 8? X X nål

7511-12 1875/7 8? X X

7506 1875/4 81-2 X ?

7535 TSJ5/9/V 81-2 X

7513,14,36 1875/10 81-2 X skår slagg

5197-98 1870/32 B-C1 X torn

5217 1870/57 B-C1 X ?

5189 1875/26 B-C1 X

7537 1875/11 C? X skår

5185-88 1870/25ÆII C2-3 X x? håmål hankekar

5185 1870/25ÆV C2-3 hårnål
5156-59,62 1870/6ÆII C3 X £lenkenålbeinnål hankekar X jemklum

5220-21 1870/62 C3-D ;Åektesp. skår,spannf. vz

5163-64 1870/9 D1 X ffiå^aef.fib _  _      ±iiii-Z_

5177-79 1870/22 e.ja. X X

5199-01 1870/35 e.ja. 2 2

5173 1870/17 C1
=b6;fi#oi=iL '  _„

5204 1870/39ÆI C1-2 harikekar
i#_Læ_,"ri       ¥#___

5222 1870/65 C2 flere h. kar

5182 1870/24ÆI C2-D 1. kokekar

5183 1870/25Æ C2-D 1. kokekar klebe

5184 1870/25ÆI C2 hankekar

5202-3 1870/37 C2-D 1. kokekar

C2 hankekar

5213 1870/50Æ C2-3 hankekar haflk Ææ

5167 1870/12 C3 skår,spannf hcste       L

5215 1870/51 D1 Skår,sp?pnf `hgg \

Kategorier: våpen - redskap - kam - smykke - 1eirkar

Fig. 4.22. Skjema som viser hategorisering av grav:ftnnene
Fig.4.22.Diagramsbowingcategorizationofgravefindings(arteficts)
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«NedlegningenafKulogAskevisersigaltsåathave
væretnogetmegetvæsentligvedHaugbygningen;denne
Bestanddel af Monumentet maa man følgelig ogsaa
havetillagtenganskesæregenbetydning.Deforskjellige
Maader,hvorpaaKulogAskefandtesnedlagte,for¢ener
derfor en nøiere Betragtning». (1871:121)

Han dokumenterer og beskriver kullforekomstene i
allehaugene.Oftestlåkullagetpåbunnenavhaugen,på
den naturlige overflate, ofte en kretsrund form, i noen
hauger over hele haugens bunn (nr.1, 2, 3, 6 og 50).

I 6n haug var det to kullag i forskjellige høyder, ett

på bunnen, ett to fot høyere. Vanligvis var kullagets
omfang mindre  enn haugens. Noen hadde kullag
av annen form, f.eks.1angstrakte   (nr.  15, 45, 49  og
60). Ofte var det flere samlinger kull i samme haug.
Lagenes tykkelser var meget forskjellige, fra mindre
enn en tomme til en fot, men kullet kunne  også
forekomme i hoper/dynger på bunnen av haugen (nr.
7, 8, 20, 22, 23, 25, 27-30 og 57). Kull kunne være
nedlagt i «traktformete» eller «pungformete» hull i
bunnen (nr.10,11,15, 26, 36, 47, 57, 60 og 63; dette
tolkes av meg som flatmarksgraver, kokegroper eller
ildsteder, jf. kap. 4.1).

RyghkonkluderermedatÆø#gm€z.ÆÆ€Gr4j(:gg:€/¢G
/z.Æ4c3/€/J /o77¢/.  Da burde  det vært mer kull, svarende
til den mengde ved som trengtes for å brenne et lik.
I noen var det ubetydelig med kull (nr. 33, 56 og 59),
dessuten hadde kullforekomstene for liten utstrekning.
Ryghantarderforatdetforenslikstorbegravelsesplass
brukt over lang tid må ha vært en egen bålplass, og at
alle likene ble brent på samme sted.

Om han ikke samlet inn kull, har han ikke over-
sett betydningen  av dette. Han tenker seg 7~z./z/ø/er z.
/¢./Æ7?j//7z z.7?g /¢./ Æz£//€Æ Etter at bålet var utbrent, samlet

man opp ikke bare rester av beina og hva ilden hadde
levnet av eiendeler som var lagt med liket på bålet,
men også en del kull og aske, som ble brakt til begra-
velsesstedet, hvor det ble strødd ut i et horisontalt lag,
dynget opp i en haug eller $1t i hull. «Det lader ogsaa
til, at man har knust de større Kul . . . for at faa Massen
mer ensartet, thi overalt var Kullene fint smuldrede
. . . neppe nogensteds et helt stykke Kul af en Valnøds
Størrelse» (1871:122 f.). Den umake og omhu som var
anvendtvedkulletsnedlegning,bestyrkerdenslutning
a:id€iLr2iivdcitL2igcsærdelesvektPådennebestanddelav

g7øuÆøz/g€7?. «Det lader sig gjette, at man har givet den
enreligiøs-symbolskbetydning,enviende,beslqmende
eller rensende kraft.» (1871:123).

Han mener at de forskjellige former som kull- og
askesamlingenehadde,måhahattsinmeningoghen-
sikt, og at det heller ikke var tilfeldig at det i samme
haug kunne være flere kullsamlinger, selv om det ikke
var tegn til flere begravelser. I en fotnote foreslår han

at man kan tenke seg at flere av den avdødes frender
har båret hver sin del av kull og aske til haugen og lagt
demnedpåforskjeuigestederidenne(1871:123).Han
har omfattende kommentarer til kullets betydning i
sin artikkel om yngre jernalder, som er skrevet etter
utgravningen på Veien. Der er han tydelig inspirert
av resultatene fra denne undersøkelsen (1877: 164 ff.).

Rygh uttrykker håp om at man med tiden vil kunne
se klarere i denne for gravskikken og dens betydning
viktige sak, når det ved fremtidige undersøkelser blir
lagt nøye merke til hvordan kull og aske forekommer.
Man kan spørre seg om så er skjedd.

Om brente beiri og gravgj ei'i'ii'i'ier

Brente bein forekommer ikke fullt så ofte som kull og
aske; i 18 av 66 hauger var det ingen spor av bein, men
han tviler ikke på at disse også er gravminner, som de
andre haugene. De har samme form og oppbygning
og består av samme masse, derfor kan ikke beina være
fortært. Han våger en gjetning: at liket er så grundig
brent at det kun er støv tilbake. Mengden brente bein
er påfållende liten og dessuten meget forskjellig i de
ulike hauger. Han beklager at han forsømte å måle de
største samlinger; ofte var det kun en håndfull eller
to, i atskillige bare enkelte beinsplinter (for eksempel
nr. 611,11,13 og 15). I en fotnote bemerker han at
det umulig kan være utvalgte bein  som er nedlagt,
og resten kastet, da gravskikken viser umiskjennelig

pietet mot den avdøde.
Vanligvis lå beina i en samlet «hop», uten noe frem-

med stoff blandet mellom dem. «De maa være blevne
omhyggeligsamledeogrensede,førdenedlagdes.Kull
og aske fandtes ofte omkring, over eller under dem,
men ikke egentlig blandede med dem»  (1871:125).
Det ser derfor ut til at det er rensede bein i gravhau-

gene, men det er usikkert om dette gjelder alle, også
for gravene jeg har tolket som flatmarksgraver, mens
det i flatmarksgravene utenfor gravhaugene forekom
både rensede og urensede bein,jf. kapittel 4.1.

I noen hauger lå beina i et gravkammer av stein-
heller (nr.1, 2 og 25/11), i et leirkar hvelvet over (3Æ)
ellerietståendeleirkar(6ÆII,24Ælog111).Skjoldbule
hvelvet over beina forekommer i fire graver (nr. 19,
24Æ,48og50Æ).Etsteinlagoverbeinaforekommeri
tre graver (37, 41 og 44) og et kretsformet lag av stein
over beina i to graver (50 og 51). Dessuten nevner
han en større stein (22) og at beina lå under en flat
stein med en eggformet stein over (35).

Familiegravsteder?

Særhgoppmerksomhetvierhanhaugerhvordettydelig
er flere begravelser, som kanskje kan tolkes som fami-
liebegravelser.Av66haugerhar7flerebegravelser-fra
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utgravningen i 1870 er det 2 begravelser i nr. 3 og 39, 3
begravelser i nr. 24 og 45, 4 begravelser i nr. 6 og 25 og
5 begravelser i nr. 50. Dessuten er det flere begravelser
i haug 9 og 10/1875, som han ikke kommenterer. Han
refererer til eksempler på at yngre jernalders folk har
lagt sine døde i eldrejernalders hauger (Rygh 1869:176;
han nevner «Kongshaugen», hvor det ble fimnet en
spenne fra vikingtid, som han riktignok mener er en
tilfeldig sammenblanding av fiinn).

Stratigrafiske observasjoner viser at noen graver
må være  samtidige;  i  haug 39  1å begge  begravelser

på bunnen med 2 fots avstand, og i haug 50 var det
4 begravelser på bunnen med 2-4 fots avstand (og
en grav høyt oppe, som altså må være yngre). Hans
forklaring er et de kanskje døde samtidig av sott eller
i krig (1871:126 f.).

SkjørlMente stein

Ildskjørnede stein oppfattes som spor etter likbrannen
(nr.10,14,15 ofl.). Når det står at disse lå i en grop
med kull, tolker jeg observasjonene som kokegroper
som er dekket av gravhaugene og er eldre enn disse.

0ldsakene
«Udbyttet av Oldsager i disse Hauger var hverken
meget rigt eller særdeles  mærkeligt», kommenterer
Rygh (1871:127). Kun noe over halvdelen, 37 hauger,
inneholdt oldsaker, jf. kapittel 4.2.3. I  regelen lå
oldsakene sammen med beina; alle «benhoper» måtte
derfor omhyggelig gjennomsøkes.

Leirkar er de vanligste fimn; i mange av haugene
var det bare skår, hvor det var helt klart at det £.ÆÆ€ Øør
72GCJ/øgzG/4€/ZÆør-detvar«aabenbartatUrneskaarene
vare indlagte samtidigt med begravelsen og i en bestemt
Hensigt. Men i hvilken Hensigt?» (op.cit.:128). Hele
kar var benyttet som gravurner, men like ofte kunne
de stå ved siden av beina (25 11,111 og 501); i nr. 37
sto et kar på hodet ved siden av beinsamlingen.

Han ramser videre opp ulike gjenstandskategorier,
som våpen  og smykker  (til disse  regner han også
kammer), foruten redskaper, beslag og annet uten sær-
1ige kommentarer. Det er interessant at han bemerker
fiinn som hestetenner og «myrmalm» (trolig slagg),
som han antar ikke er en tilfeldig innblanding, men
er lagt i graven med hensikt .

Gravenesvariasjon,analyse
Kontinuitet fra førromersk jernalder er synlig først
og fremst ved branngravskikken; kullet er ikke i lagt
i grop, men kan betegnes som brannflak av forskjellig
størrelse. Beina er knust og «renset», kanskje vasket.
Brente bein og kull ble fraktet til gravstedet. Som nevnt
i kapittel 4.2.3 hadde 19 hauger samme innhold som
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flatmarksgravene, Æz4// og 47'€72/€ 4Gø.7c, og 6 bare 47-G77/g

4G£.72. Av 39  hauger med  gjenstander hadde  6 bare
/€ø.7iÆø7:fÆc3r, også karakteristisk for flatmarksgravene.

Som Rygh skriver, er det stor variasjon i gravenes
innhold, særlig når det gjelder kull og bein, mengde
og beliggenhet. Variasjon i gravgjemmene er vist i
tabellen  nedenfor. Bare i  15  graver har restene  av
den døde, de brente bein, en form for gravgjemme;
for Øvrig ligger de i en «hop» eller «samling» av vari-
erende størrelse, og noen ganger er det bare smuler. I
tabellen er det også tatt med seks graver hvor beina
(og ev. gjenstander) er dekket av stein, ikke egentlig
«gravgjemme», men en markering. Som det fremgår
i kapittel 4.1, er flere av gravene jeg har tolket som
flatmarksgraver under haugene, en grop dekket av en
stein. Disse er ikke omtalt her.

De  små kistegravene  hadde  hauger av middels
størrelse. Haug 1/1870 målte  10,2 m i diameter og
inneholdt våpen  (skjoldbule)  som er datert til C1.
Haug 2/1870 målte 9,3  m i diameter og inneholdt
våpen  (skjoldbule  og to lanser)  og en korsformet
spenne som er datert til D2. Haug 25 målte 10,4 m i
diameter, var 1,1 m høy og inneholdt flere graver; grav
11 var en hellekiste ftlt med brente bein, og et leirkar

ftlt med sand sto utenfor ved en sidehelle. Leirkaret
er datert til C2-3.  Slike  små kister som inneholdt
en urne med brente bein, er kjent ellers i Norge, for
eksempel i det nærliggende landskapet Hadeland. Her
var mange kjelegraver med våpen, hvor bronsekjelene
var satt ned i et lite kammer av steinheller, ofte med en
helle som lokk (Grieg 1926:32 f.). Også på Toten er
en slik gravform kjent (Herteig 1955:77). Vi merker
oss også at den kjente våpengraven fra Jevnaker hadde
et lite steinkammer. Funnstedet er ukjent og fiinnene
redusert, men  nok til å vise  en høystatuskriger fra
200-tallet, jf. kapittel 4.2.1  om våpengravene. Det
synes å være en tendens at hellekister er mannsgraver.

Et eksempel på en liknende gravform i romersk
område  er en  soldatbegravelse ved  Rhin-grensen
(Mainz), hvor et leirkar med brente bein var plas-
sert i  en «kiste»  konstruert av taktegl  (Rasmussen
2003:161).Derfraåslutteatvåpengraveriheuekister
skulle romme soldater som hadde tilknytning til den
romerske arm6, krever en egen analyse,jf. graven med
bronsekar, brente bein og ormehoderinger i hellekiste
(kap. 4.2.2 og Oestigaard 1999).

Flere graver i åri baug

Noen hauger bygges over eldre flatmarksgraver, som
må ha vært synlige ved at de var dekket av en stein.
Som nevnt i kapittel 4.1 er det mulig at et par graver
tolket som flatmarksgraver under en haug har fø77¢77zG72-
Æe72g med haugen. Der det er flere samlinger bein på
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Hellekiste C1 Våpen M 1/1870
„ D1 M 2/1870

C2 Leirkar 25/187011

Skjoldbule 82 Våpen M 19/1870
„ C1-2 M 24/1870 I
„ 81-2 M 48/1870
', C2-3 ', M 50/187011

81-2 M 9/1875 iid

Leirkar C3 Smykker (1cnkenål) K 6/1870111
„ C2-D 24/187011
„ E.ja. 24/1870111

Leirkar på hodet C2-3 3/1870 I

Trekar ? 50/1870111
„ 8 K (bein) 9/187511 c

Dekket av stein ? 50/1870 V Lag m. små stein
', D1 Leirkarskår 51/1870 Lag m. små stein

E.ja Nøkkel, beslag K 22/1870 S tore kampesteiner

C2-D 2 leirkar m. sand 3;J / rsJ 0 3 1ag stein
„ E.ja Nøkkel, beslag K 35/1870 Bruddstein med eggformet stein over

8 Sigd K 41/1870 Bruddstein og kampestein

Liten åpning mellomsteinene 8 Sigd, krumkniv, nål K 44/1870 Bruddstein og kampestein

Gravgjemmene består av små hellekister, leirkar og trekar (tetningskitt); dessuten kan skjoldbulen tjene som gravgjemme for de brente
bein unntatt der våpnene er lagt ned i en hellekiste.

bunnen av en haug, er det usikkert om det dreier seg
om flere graver, slik Rygh har tolket det. Men noen
haugerhartydeligstratigrafi,medgraverigrop,graver

på bunn og graver i haug$11en. Et eksempel er haug
9/1875  (se  kap. 4.1, fig. 4.2). Her var det to groper
som hver hadde to graver. Begge groper hadde 6n grav
med organisk kar og €n med leirkarskår. På bunnen av
haugen var det brente bein og en kam under en stein
og en samling bein med leirkarskår, og i haug411en
var det to graver, en med våpen og et organisk kar
med brente bein. Muligens  er det i denne  haugen
åtte graver. Her er både menn og kvinner begravd
ifølge den osteologiske analysen (Lahtiperå 1980; se
vedlegg a til kap. 4.1). C14-datering av trekarkitt fra
en flatmarksgrav (førromersk jernalder) og fra karet
i den sekundære grav i haug$11en  (eldre romertid)
viser at det er liten tidsforskjell. Haugbyggerne har

sannsynligvis vært klar over at det var eldre graver
der de bygget haug (Gustafson 2002). Dette er et av
flere eksempler på flere graver i en haug, som Rygh
foreslår som familiegraver.

Tabellen nedenfor viser at de fleste hauger som
inneholdt flere graver, har funn fra yngre romertid,
men det er flere graver som ikke har daterbare fiinn.
Både gjenstander og beinanalyser tyder på at menn
og kvinner kan være gravlagt i samme haug. Det er
nærliggende å anta at det var en personlig forbindelse
mellom den som haugen ble bygget for, og den som
siden ble lagt i den, særlig når det er nærhet i tid.
Kanskje kan DNA-analyser i fremtiden påvise slekt-
skapsforhold. Det er mange mulige tolkninger (for
eksempel  Skre  1998:212  f.), men  dette  tema ligger
utenfor rammen av denne avhandlingen.
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Tabell 4.2.4.2. Hauger med flere graver
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3/1870 2 Leirkar C;2,/3

6/1870 4 Leirkar, smykker C3
24/1870 3 Våpen C1/2

Leirkar C2

25/1870 4 X Leirkar, hårnål C=2./3

39/1870 2 Hårnål C1/2

45/1870 1

50/1870 5 X 1 Leirkar C;2./3
Våpen C;2/3

9/1875 8 X 4 Våpen (sekundær grav) 81/2
Trekarkitt (sekundær grav) AD40-205
Trekarkitt (i grop, flatm.grav) BC360-125
Her er flere flatmarksgraver

10/1875 2 X 1 Kam 81/2

Tabellen viser det ø7z/ø//graver Rygh har tolket. Det er
markert med x hvor det er J/7ø/z.g7tzj¢JÆG forhold med

graver i ulike nivåer, og hvor jeg har tolket grop under
LJmnsornflatmarksgrav.ANgjenstanderc:iba:rery€Nrrt
de som er daterbare, og datering av disse.

Gravfumeneogbaugenesfirmogstørrelse

Lmgbaugene
De fleste haugene er runde, det er bare seks langhauger.
Disse synes å ligge to og to sammen, men i forskjellige
deler av gravfeltet. De har forskjellig lengde, fra 18
m til 11 m. Det som karakteriserer disse haugene, er
mangelen på gravgaver. Bare 6n av haugene inneholdt

gjenstander, en kam og litt smeltet bronse. Brente
bein fra denne haugen er bestemt som tilhørende en
voksen person. To hauger inneholdt brente bein, og
alle haugene unntatt 6n inneholdt kull.

Langhauger inneholder ofte kvinnegraver (Løken
1987; Gustafson 1993; Tzigaridas 1998). Det er indi-
kasjoner på at kammer ligger i kvinnegraver på Veien,

Talæ[14.2.4.3.Langbauger

jf. kapittel 4.2 og funnkombinasjonsskjemaet. Det er
derfor en mulig bekreftelse på at langhauger på Veien
er kvinnebegravelser.

Størrelse

Blant gravene som Rygh grov ut, er det liten variasjon
når det gjelder gravenes høyde, mens diameteren har
en litt større variasjon.

Tabellen i vedlegg b til dette kapitlet viser grav-
haugene  utgravd  av Rygh  sortert etter c7¢.ø77%/gr og
hvordan funn og dateringer fordeler seg på størrelse.
De seks største rundhaugene, som måler ca. 14-18
m i diameter, hadde lite innhold, bare 6n gjenstand,
en kam  (81-2). Våpengravene  måler ca. 9-13  m
i  diameter.  Redskapsgravene  har omtrent samme
variasjon, 9,4-12 m. Nøkler ble fiinnet i hauger med
svært ulik dimensjon,12 m og 6,4 m, likeså kammer,
i hauger på 6,5-14 m. Det ser derfor ikke ut til å være
noen  sammenheng mellom gjenstandskategori  og
haugdiameter. Også tomme hauger og hauger med
bare kull sprer seg over hele størrelsesregistret.

Haug"\. Lengde' Bredde Hgde, Gjenstander, Brente Kull Annet
m m datering bein

21/1875 18,2 12 1,6 X

47/1870 16 5 0,8 - - X 3 groper m. lnill under haugen

46/1870 13 6,9 0,8 - X

3/1875 12,8 6'9 0,78 X Kokegrop og grop m. kullunderhaug

4/1875 11,6 7,5 1,4 Kam, 81-2, smeltetbronse X X Voksen, 25-30 år

20/1875 11 6,6 1,0 - - X
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Tabellen i vedlegg c til kapitlet viser haugene sor-
tert etter ÆøjJc7c. Det er ikke helt sammenfåll mellom
høyde  og diameter, men tendensen er den samme,
funnkategoriene og innholdet for øvrig sprer seg.

De «rike» gravene

De tre gravhaugene som ble undersøkt av amatører
før Ryghs utgravninger, har ikke detaljerte beskrivel-
ser av innholdet. De er datert til yngre romertid og
overgangen til folkevandringstid (kap. 4.2.2).

Den eldste, fra yngre romertid, var en kistegrav
med bronsekar, men uten våpen. Her lå to gullringer
over de brente beina. Graven  med  skålvekten  fra
ca. 400 kan være en branngrav, men her er det også
indikasjoner på en ubrent grav. Den rikeste graven fra
omtrent samme tid stammer fra den største gravhau-

gen, «Kongshaugen», og skilte seg fra alle de Øvrige
gravene ved at den var ubrent. Her var rester av treverk,
noe som kan antyde at dette var en kammergrav, som
den rike graven fra Sætrang, også en skjelettgrav, men

1itt eldre (Slomann 1959). Tendensen når det gjelder
de «rike» gravene, er klar, de stammer fra store hauger
(se kap. 4.3 om gravfeltet). Den rikeste graven skiller
seg fra de Øvrige ved at den er en ubrent grav.

Æ)slutntng
Gravskikken viser stor variasjon, men ingen klare
mønstre, slikjeg mener å kunne påvise når det gjelder

gjenstandeneigravene(sekategoriskjemaet,kap.4.2.3).
Gravskikkvariasjoner er fremstilt i tabell i vedlegg d
til dette kapittel.

Det synes ikke å være noen sammenheng mellom
haugenes dimensjoner og innhold når det gjelder gra-
veneRyghgrovut.Derimoterdetenklarsammenheng
mellom spesielt store hauger og rikt gravgods.

Deterentendenstflatlanghaugererknyttettilkvin-
ner,ogatgravermedsmåheuekisterermannsbegravelser.

Det er et slående tradisjonsbrudd når den rikest
utstyrte graven i den største gravhaugen er ubrent
(Kongshaugen) etter nær 1500 år med branngravskikk.

4.3.  GRAVFELTET

Man finder saaledes ogsaa ber den Erfiring bekfæftet, at vore bedenske Forftdre gjerne lagde sine GraqJe

i)aa iøinefildende Punkter, bvor der var god Udsigt, og bvor Gravene selv hunde sees langt fia.

Rygh 1870:96

Kartet fra  1847 viser  144 hauger, Rygh oppdaget
7 hauger, så til  sammen var  151  hauger kjent, jf.
kapittel 3.2. Mye var endret fra kartet ble tegnet, til
Rygh  ankom til området i  1870. Han bemerker at
det var oppført et meieri omtrent ved 8  på kartet
og et skolehus ved C, og at veivesenet hadde anlagt
et grustak ved D  ¢f. husmann Eriksen, som i  1862
fant en bronsekjele med ormehoderinger, kap. 4.2.2).
Området merket E på kartet har vært benyttet som
ekserserplass, så her kan hauger være fiernet. Dessuten
kan noen hauger være dyrket vekk (1871).

I innberetningen fra 1870 (1871:97 f.) bemerker
Rygh at det på få unntagelser nær ikke var mulig å
identifisere haugene ut fra kartet fra  1847. Det ble
ikke tegnet noe nytt kart, men Rygh kommer med
enkelte bemerkninger om kartet. I 1875 gir han flere
holdepunkter.

Jeg gjør her et forsøk på å identifisere haugene,
delvis for å få informasjon om den horisontale stra-
tigrafi ved  daterende  funn  og å påvise  eventuelle
mønstre ved å identifisere haugene med de rike fiin-
nene, de store haugene, langhaugene og haugene med

gjenstander. Hensikten er også å finne ut hvor det har
ligget «flatmarksgraver» og «kokegroper», som bygger

på mine tolkninger av Ryghs opplysninger ¢f. kap. 4.1).

Som forklart i kapittel 3.2 er haugene på en kart-
variant fra 1847 merket med bokstaver, men på grunn
av haugenes antall er det benyttet flere alfabeter, som
har et tall i tillegg. På kartet på figur 4.23 harjeg skre-
vet tall i sirkel for å vise hvor de ulike hauggruppene
ligger: Lengst mot N ligger hauger med alfabet uten
tall, ved sirkel 1 1igger hauger med alfabet og 1-tall,
ved sirkel 2  alfabet med 2-tall, ved sirkel 3  alfabet
med 3-tall og ved sirkel 4 alfabet med 4-tall. Alfabet
med 5-tall utgjør fem overpløyde hauger i åker og to
utgravde ved og på Bråten-tunet.

På kartet har jeg påført Ryghs gravhaugnummer
som det har vært mulig å identifisere, med årstall bak.
Av plasshensyn har haugene fra 1870 bare /70 og fra
1875 bare /75.

Gravhaugene som ble gravd ut forut for Ryghs
undersøkelser, er påført med årstall: «Jomfruhaugen»
ca.1770, «Kongshaugen» 1824, haugen med skålvekten
1825, bronsekjel med gullringer 1862. Funn av gull-
solidusen kan påføres ganske nøyaktig ved veikrysset
sør for Kongshaugen på grunnlag av en kartskisse i
museumsarkivet. Dessuten er åkerområder som ble
flateavdekket i 1992-2000 sør for gravfeltet og i 1996
Øst for gravfeltet, påført årstall.
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Fig. 4.23. Utsnitt av kartet fia 1847 Påfirt gravbaugnummer fia Rygbs utgravninger og markering av store bauger
Fig. 4.23. Section of tbe map of 1847 witb grave mound numbers from tbe excavations by Oluf Rygb, and marhing of large mounds
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Storehugerog«rike»fim
«Kongshaugen » (2) og «Jomfruhaugen» (1) var blant de
største haugene og er avmerket på kartet fra 1847, men
varvedRyghsbesøkjevnetmedjorden(Ryghl871:99).
Nær tunet på Veien nedre lå «Jomfruhaugen» med en
høyde angitt til 18 fot (5,6 m), mens «Kongshaugen»
ved tunet på Veien Øvre hadde en høyde på s fot (2,5
m), med den bemerkning at % av høyden var bortgravd
(den ble gravd ut i 1824). Det kan bety at haugen antas
å ha vært omkring 7,5 m høy. I tillegg til disse to er
det seks hauger med en høyde på over 4,5  m og to
med en høyde på over 3 m. Disse åtte haugene som
merker seg ut som spesielt store, fra 3 til 7,5 m høye,
kan vi ut fra listen identifisere på kartet.

Som  Rygh bemerker, ligger de  store  haugene  i
utkanten av feltet og kranser dette fra N til S; ingen
ligger i «bak-kant», i Øst. Han tenker seg at dette var
«æresplasser». De  er utvilsomt maktsymboler, men
beliggenheten kan også ha kronologiske årsaker. På
det tidspunkt haugene ble bygget, var det en stor flate
med småhauger tett i tett, og de  store  haugene fra

yngre romertid/folkevandringstid ble plassert utenfor.
«Jomfruhaugen» skal være gravd ut på slutten av

1700-tallet; det er sagn om rike fimn, men det er ukjent
hva som ble fimnet (Rygh 1871 :99). De rike fimnene
fra «Kongshaugen» ble gravd ut i 1824 og er fra tidlig
folkevandringstid (D1). Funnet med skålvekten og
annet fra 1825, datert til ca. 400 e.Kr. (D1), stammer
fra en haug merket æ2 på kartet. I sin innberetning
(1871:98)  skriver Rygh at dette fimnet stammer fra
den store haug like ved husene på Bråten merket a2 på
kartet. Han må ha ment æ2, som er en stor haug ved
husene (høyde 15 fot = 4,7 m), mens a21igger Øst på
feltet langt fra husene og er ca. 1 m høy. Funnet er altså

gjort i en stor haug i gravfeltets sørvestre ytterkant. Det
tredjerikefimnet,medØstlandskjeleogormehoderinger
av gull fra yngre romertid (C), ble gjort av husmann
Eriksen i 1862 ved grustekt, trolig i feltet markert D

på kartet, i Østre ytterkant av feltet. Dette fiinnet har
med andre ord ikke en spesielt markert beliggenhet.
Ved utgravningen i 1992 i åkeren Øst for Bråten-tunet
ble det fiinnet en pilspiss avjern av typen R540, som
dateres til folkevandringstid. Funnet ble gjort nær

gravhaugen merket d4, som er en av de store haugene,
med en høyde på 15 fot (= 4,7 m); det er bemerket på
kartet at den var utgravd i midten. Haugen hadde et
stort krater. Det er mulig at pilen stammer fra haugen,
og derved daterer den til folkevandringstid.

De rikeste fimnene kan altså identifiseres på kartet;
disseerogsåblantdeyngste,frayngreromertid/tidlig
folkevandringstid. To av dem er fra store hauger. De
ligger i utkanten av gravfeltet. Det samme gjelder de
Øvrige større hauger, med en høydepÆ over 3 m. Det

er grunn til å anta at de store haugene er fra samme
tidsrom. Når de ligger i utkanten av feltet, kan det ha
sammenhengmedatselveflatenvaropptatt.Dessuten
er de her godt synlige maktsymboler.

R;ygb 1870

Som nevnt i kapittel 3.2 består dokumentasjonen fra
Ryghs utgravninger av en dagbok, en håndskrevet
museumskatalog og en trykt innberetning (tilvekst).
De har alle litt forskjellige opplysninger og supplerer
hverandre. Noe forvirrende er det at han opererer med

/o7T//€//ø.g Æøz/g7z#77ø77# i disse kildene. Haugnumrene
i  dagboken  er overstrøket, og haugene  er gitt  nye
nummer, som er de som benyttes i museumskatalogen
og i den trykte tilveksten ¢f. tabell 4.3.1 nedenfor).

I tilveksten er det få holdepunkter for haugenes
beliggenhet.  Sikkert identifiserte er haug 1-4, som
er fire av de seks markert lengst Øst på kartet Øst for
«hovedveien» og nord for plassen Tajet. Haug 1 er den
sørligste. De tilhører gruppe 3 på det trykte kartet,
markert c, e, g, i,1 og r. To av haugene var fiernet før
Rygh kom. Etter utgravningen ble haugene fjernet
etter grunneiers Ønske.

I  dagboken er det flere opplysninger enn i inn-
beretningen. Ingen  av haugene  er identifisert ved
kartnummer, men det fins  opplysninger om belig-

genhet, som riktignok er svært upresise.
I den trykte innberetningen opplyser han at han på

enkelte unntagelser nær ikke kan identifisere haugene

på kartet og derfor gir haugene nummer «efter den
orden hvori haugene blev undersøgte, idetheletaget
fraNordmotsydigravfeltet»(1871:100).Dettekan
ikke stemme siden det i dagboken fremgår at haugene
han grov første arbeidsdag, lørdag 6. august, nr.1-8, er
rettet til nr. 26-31, 25 og 24 i den trykte innberetning.
Mandag 8. august grov han nr. 9-16, rettet til nr. 32
og  17-23, tirsdag 9. august nr.  17  (rettet til nr.  16)
og så videre; deretter er det ikke oppgitt dato. Den
trykte innberetningens haug nr. 1-4 ved Tajet har
opprinnelig nr. 44-47 i dagboken og kan dermed ikke
være de første han grov. A11e haugene til og med nr.
47 har endret nummer.

Fra haug nr. 25  i tillegg til nr.  15  og  nr.  17 er
det beskrivelser  av beliggenhet. Men  disse  er det
ikke lett å tyde. Holdepunkter er Ysteriet, det vil si
Meieriet, som er ved 8 i nordre ytterkant, skolehuset,
som er nær C i nordre ytterkant, sandtaket SØ for
skolehuset, som er ved D, også i ytterkanten av grav-
feltet, og haugene ved husmannsplassen Tajet, som
er identifisert. Disse  angivelser er i  den  nordre  del
av gravfeltet. Derimot er det uklart hvor «veien til
Ysteriet» 1igger, om den er tegnet på kartet eller er en
nybygget vei, hvor «hjørnet av veiene til Ysteriet og
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Tal)e[14.3.1. Gravbauger gravd i 1870 med 0. R:ygbs infbrmasjon om beliggenbet

1 tabellen er Ryghs to nummersystemer oppført. Her er Ryghs beliggenhetsangivelse samt datering og andre opplysninger som ansees
som interessante, om det var en langhaug, om det var flatmarksgrav eller kokegrop under haugen, eventuelle fiinn. Usikker tolkning av
håndskriften er angitt ved?. De haugene som er identifisert og påført kartet fra 1847, er markert med X.

1878 / \ ;, \ r Beh      nhet. infimnas.on fta dågbok (nummer i   arente§''br  \ t t\D\iw  To \\ \  1   snin   er. dåter.{\  \  \\)l\;Åi;;`)^

Nr.iqykt Nr. ida  bori` , haur= fia t.rykt imb:retninB                        P i     å.,.®å      ,.        :.-.5..-:\ihribåritnrigog "           TT'"wil,   "`     .`,

kqF?grqpo.a.
>\`mri§eumskatdog    ' •,r":   ..J,  i  ,,Sl

21 15 Like ved ysteriet

16 17 N for nr. 14

10 23 Like ved Privetet (?) Kokegrop

8 25 Tett foran skolehuset

7 26 SØ for skolehuset

6 27 SØ for skolehu§et C3

5 28 Sandtak SØ for skolehuset

33 29 Skogkant like ved veien fra skolehuset

34 30 Ø for 29 (33)

35 31 Nedenfor 30 (34) ved veien tfl Ysteriet E.ja.

36 32 Nærmere Bråten ved samme vei

37X 33 På venstre siden av veien til Ysteriet C2-D1
38 34 På samme side av veien nærmere Ysteriet

39 35 Nær 34 (38) C1-2
40 36 Nærmere Bråten

41 37 På østre side av veien til Ysteriet E.ja.

43 39 Nær ved «potetesageren» til Bråten

44 40 På hjørnet av veiene tfl Tajet og Ysteriet 8
45 40 Bak 39 (43) Flatmarksgrav

1X 44 Den sydligste haug på Tajet C1, våpen

2X 45 Haug nr. 2 fra S på Tajet D2, våpen

3X 46 Haug nr. 3 på Tajet

4X 47 Haug nr. 4 på Tajet

46 42 Innenfor 40 (44) Langhaug

47 43 N for 31 Langhaug

48 (videre 48 Eneste haug østenfor skogsveien Ø for Veien 82, våpen

49 samme nr.) 49 V for skogsveien, en av de nordvestligste

50 50 Tett ved 49 C2-3,våpen

51 51 Ø for 40? D

52 52 S for 5 1

53 53 Ved siden av 52

54 54 Ved siden av 53

55 55 S for 54

56 56 Litt lengre Ø

57 57 Mellom 55 og 56

58 58 Tett ved 56 Kokegrop

59 59 S for 58

60 60 N for 59

61 61 Ø for 60

62 62 Like ved 61

63 63 Ø for 62

64 64 S for 63

65 65 Lengre N ?

66 66 Langt S på Østre side av veien
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Tabell 4.3.2 . Gracul]auger gravd i 1875 med 0. R;yghs i7rf;ormasjon om beliggenbet

Alle haugene fra undersøkelsen i 1875 unntatt nr.19 (som ligger ved D på kartet) er identifisert og omtrentlig markert på kartet.

`\ 1875 Nr. i 1875      , BeHggenhet opply§t i trykt innbereming      F`                                  n,\`\\u\\, ; Div. opplysninger: datering,
trykt inn- Nr. i mu§ems- `rf=                                                                                                         -_'   1.    -`< 1anghaug, flatmarksgrav,  \ '

\\beretning katalog    ` k®kegrop o.a.

1 Rygg vest i gravfeltet, 1engst N

2 3 „ Flatmarksgrav

3 Langhaug

4 5 Langhaug,81-2

5 6 82

6 Kokegrop

7 8 Inne i gravflokken noe N for husene på Bråten, tett ved nr.
46/1870

8 Et stykke NV for husene på Bråten i gravfeltets utkant, S for Flatmarksgrav
37/1870

9 11 I kanten av dyrket mark, Ø for Bråtens hus, formentlig y3 på kartet 81-2, våpen. Flatmarksgraver

10 10 Rett Ø for 9, æ3 på kartet 81-2. Flatmarksgrav

11 12 Et stykke Ø for nr. 9 og 10, inne i skogen, antagelig q4 C

12 Vest for nr.11, o4

13 x4

14 z4

15 æ4

16 Inne på dyrket mark på Broten, uten tvil ø2 Kålkovn

17 20 Vest for nr. 7 i gravfeltets nordlige del

18 Lenger mot NV i den nordlige del av gravflokken, øst for
37/1870, på den andre siden av «Skovveien»

19 Ved skolehusets uthus, D på kartet

20 På Veiens grunn, i gravfeltets nordøstligste del, uten tvil e på Langhaug
kartet (egentlig i NV)

21 Like ved nr. 20, g på kartet Langhaug

Tajet» er, og hvor «skogsveien Ø for Veien» er. De siste

gravene han grov, fra nr. 51, er beskrevet i forhold til
hverandre, men jeg har ikke kunnet identifisere noe
«fastpunkt». Disse ligger sannsynligvis i den søndre
del av gravfeltet. Den siste haugen han grov, nr. 66,
var en enkeltliggende haug utenfor kartets ramme,
mot Øst, like ved hovedveien.

Når den systematiske Oluf Rygh er så upresis og
nærmest rotete, må det ha sammenheng med at doku-
mentasjon av haugenes beliggenhet ikke ble ansett som
viktig.Hansinteressevarknyttettilgravskikk,oghans
beskrivelse av innholdet i gravene er ganske detaljert.

Ftygb1875

De  undersøkte  haugene  fra  1875  har  en  egen
nummerering. Også her har han to  sett nummer;
i museumskatalogen er nye haugnummer skrevet i

parentes, som er de nummer som er benyttet i den
trykte innberetningen. I den trykte innberetningen er
det flere opplysninger som kan identifisere haugene

på kartet. De første seks haugene er de omtalte nyre-
gistrerte på ryggen vest for gravfeltet som ikke var
kartfestet i 1847. Dette er haug 1-6, fra N mot S. Den
sjuende haugen lå i åkeren og var overpløyd; den ble
ikke undersøkt og har ikke fått nummer.

Konklujon
Svært få (5) av gravene undersøkt i 1870 er identifi-
sert, mens jeg har kunnet markere omtrent alle (20)
fra 1875 på kartet.

Noenavq/¢G77g7'zzq#72Gkanidentifiseres.Toavgravene

fiaeldreromertidkanplasseres:Haug9/1875(y3)hgger
ØforBråtentunet,midtifeltet,oghaug48/1870erden
eneste Ø for skogsveien Ø for Veien. Funn fra yngre
romertid er fra haug 50/1870, som ligger tett ved nr.
49, en av de nordvestligste haugene, og haug 1/1870,
somliggervedhusmannsplassenTajetiøstreytterkant.
Fra folkevandringstid er det et fiinn også i Østre ytter-
kant, haug 2/1870 ved Tajet. To av våpengravene, en
fra eldre romertid (19/1870) og en fra yngre romertid
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(24/1870) , har ingen geografiske holdepunkter. Ut fra
numrene kan disse ha ligget nær skolehuset, altså i N.
Det kunne tenkes at våpengravene lå samlet, men det

gjør de ikke, de fprø. f€g i både tid og rom.
Z,ø7¢g4øz/gG72G (6) kan identifiseres; de ligger spredt,

tilsynelatende to og to, delvis i utkanten i V og N,
mens to ligger inne i feltet.

KOÆ€grop€7% under haugene (ifølge min tolkning) ,
ligger mot  åkeren i V (3  og  6/1875), i  N  (10  og
11/1875) og i S (58/1870).

Det mest interessante resultatet av et noe omsten-
delig detektivarbeid er indikasjonen på omfanget av

flatmafksgra,vfeltet Som baf ligget i ormådet før baug-
g7Ø/€/Z€/ c'/ø4/€r€f.  Flatmarksgraver som ifølge min
tolkning er påvist under gravhauger, sprer seg og
ut$11er kartet fra undersøkelsene i 1992-2000, hvor
det ble påvist flatmarksgraver både  sør og nord for

gravfeltet, slik at det kan se ut til at store deler av
gravhaugområdet har vært ett stort flatmarksgravfelt,
jf. kapittel 4.1. og kartet her.

De cJø/gr/gg7':øøG7z€ i haugene som Rygh grov ut, og
som noenlunde kan plasseres, sprer seg over hele feltet
-df:tsf:iui{fla:ibeleområdetertattibruksomgra;vfiltpå

fø77ø#G /g.c7. Kanskje bet)ff det at de enkelte slekter etab-
1ertesegpåhversindelavflatenidethemgeområdet?

Om det har vært en plan for plasseringen av flat-
marksgravene og av hauggravene, er umulig å si. En
viss «horisontal stratigrafi» er det allikevel ved at de
f/o7t? haugene  ligger i yzzGrÆø72/, og hvor  det  fore-
1igger fimn, er de av de j;77gf/G i gravfeltet og har de
rikeste fiinnene. Som nevnt er det derfor mulig at de
Øvrige store haugene er fra samme tidsrom, fra slut-
ten av romertid / begynnelsen av folkevandringstid.
Beliggenhetenkanhasammenhengmedatselveflaten

pådettetidspunktvaropptatt,ogsamtidigerhaugene
ved sin plassering godt synlige maktsymboler. De få
fiinnene fra vikingtid, som trolig stammer fra graver,
ergjortvedpløying.Detteviseratdissemåhaliggeti

ytterkantellerutenforhauggravfeltet,ogunderbygger
den antydede horisontale stratigrafi.

Gravfeltetslikdetersynligidag,eraltsåfraromer-
tid og folkevandringstid. Rygh grov i alle  deler av
feltet, og bare ett fiinn fremkom fra yngre jernalder,

graven fra merovingertid. Jeg tar det forbehold at de
store haugene i ytterkant ikke er undersøkt; dessuten
var mange av haugene uten daterende fimn.

Gravhaugene i 1847 og i 2000
Tildettekapitleterdetutarbeidetlisterogdiagrammer
over gravhaugene i vedlegg a-g.

Rygh skriver at de undersøkte haugene ble gjen-
kastet så vidt mulig til sin opprinnelige form. Bare nr.
1-4/1870 ble fiernet etter grunneiers ønske.
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Jeg vil sammenlikne haugenes dimensjoner i 1847,
i 1870/75 og i dag for å finne ut i hvilken grad grav-
feltet er endret. På dagens gravfelt er det kartlagt vel
110 hauger. De fleste er små hauger for en stor del
restaurert av Rygh, mens de tienværende store er slik
de var på 1800-tallet, selv om de fleste er berørt av
inngrep. Som allerede nevnt ovenfor er det vanskelig å
finneuthvilkehaugerRyghgrovutmedutgangspunkt
i 1847-kartet. Det gjelder også dagens kart. Noen få
av haugene Rygh grov ut, kan muligens identifiseres
i marken, men jeg har ikke gjort store anstrengelser
for å avklare dette. En ettergraving ut fra klare pro-
blemstillinger kunne være interessant. Det ville for
eksempel være mulig å finne beinmateriale og kull,
med det informasjonspotensial vi nå er kjent med.

På kartet fra  1847 er bare høydemål angitt. For
utgravningen i 1870 angir Oluf Rygh bare omkretsen
i den trykte innberetningen, mens høyden for de fleste
haugene er angitt i dagboken og i museumskatalogen.
Fra utgravningen i 1875 er diameter og høyde angitt
i den trykte innberetningen.

For å kunne sammenlikne gravfeltet på 1800-tallet
med dagens gravfelt må vi sammenlikne høyden på
haugene på kartet fra 1847 med haugene på dagens
kart. Det kan antas at det er en sammenheng mellom
høyde og diameter. Diagrammet over gravhaugene
fra 1847-kartet sortert etter høyde viser at de fleste
haugene er under 1,5 m høye, jevnt synkende til 1itt
under 1 m. Ti hauger er over 2 m høye, og to hauger
over 3 m. Spesielt store er seks hauger som er over 4,5
m høye, i tillegg til de to store haugene ved tunene på
de to Veien-gårdene, Kongshaugen og Jomfruhaugen.
Disse åtte haugene med en høyde på over 4,5 m ligger
som nevnt alle i ytterkant av gravfeltet.

Diagrammet over dagens hauger viser at de aller
fleste haugene er under 1 m høye, jevnt synkende til
0,5 m. Bare tre hauger er over 2 m høye; den høyeste er
4,5 m. Det viser at fem hauger som er over 4,5 m høye,
itilleggtildetostorehaugenevedVeien-gårdenestun
er fiernet, uten at vi har noen informasjon om fiinn.

Diagrammet over haugene gravd av Rygh viser at
de har en høyde jevnt fordelt mellom 1,6 m og 0,6
m. De fleste er under 1 m, og han valgte som nevnt å

grave de minste haugene. I diagrammet over dagens
hauger «mangler» haugene med en høyde på mellom
1 og 2 m fra 1847.

Tendensen er altså en viss  «innsynkning», men
det kan også ha sammenheng med unøyaktig måling.

Hovedmønsteret er allikevel det samme, mange
relativt små hauger med jevn høyde, tett i tett, og
noen få som skiller seg ut ved sin størrelse, som ligger i
utkanten av feltet. Gravfeltet i dag gir altså det samme
visuelle bilde som for 150 år siden.
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Fig. 4.24. Dagens kart oqJer gravbauger med nummer
Fig. 4.24. Map of grave mound§ of today
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a) OverpIøyd gravbaug i åher Øst fir Bråten. Fotgrøften vi,ses
tydelig

b) De aller fleste gravbaugene er løve
bauger som ligger tett i tett

c) og d) De store baugene ligger i uthanten av gravfiltet

Fig. 4.25. a-d. Foto av gravbauger
a)-Oq)erpIøydgravbaugiåkerøstfirBråten,fitgrøftenvisestydehgikorriåheren
1)) De aller fleste grafubaugene er lave bauger som hgger tett i tett
c) d) De store baugene ligger i utkanten av gravfiltet

(Foto KHM)
Fig. 4.25. Pbotos of grave mounds



5. LANGHUS OG ANDRE BOSETNINGSSPOR

INNLEDNING
Fra 1992 til 2000 ble det foretatt maskinell flateavdek-
king i åkeren rett utenfor gravfeltet i sør. Matjorden
ble fjernet med gravemaskin, og i undergrunnen, som
besto  av fin, gul sand, markerte  alle  nedgravinger
seg tydelig. De fleste  årene ble ganske  små arealer
undersøkt som  en  del  av et formidlingsprosjekt i
samarbeidmedVeienmarkaungdomsskole,jf.kapittel
3.3. Til å begynne med var det stort sett ildsteder,
kokegroper og andre groper som ble avdekket; som var
enkle å undersøke og dokumentere. Dette var ingen
totalundersøkelse - bare en mindre del av åkeren ble
avdekket, og flyfoto viser at det er flere groper skjult
under pløyelaget.

I forbindelse  med utgravning med skoleelever i
1994 dukket de tre første stolpehullene opp. Det ene
ble snittet og datert til romertid. Stolpehullet var $1t
med brent leire, og i ytterkant av stolpeavtrykket var
rett oppstående biter forkullet tre etter selve stolpen.
De to andre markerte seg på overflaten ved rødbrent
leire. Dette var starten på forskningsgravingene. Flere
hus ble avdekket. Husene har tallbetegnelse avhengig
av når de ble erkjent.

Nedenfor følger en kort redegjørelse for under-
søkelsen  av langhusene  før de beskrives  og tolkes.
De blir omtalt i kronologisk rekkefølge, det vil si det
eldste huset, Hus V, først, og deretter Hus 1, Hus 11
og Hus IV. Hus 111, en firestolperskonstruksjon fra
middelalder, blir ikke videre omtalt, jf. kapittel 3.3.

(om utgraving av en kullgrop).
Deretter blir kokegropene behandlet siden de antas

å ha en spesieu betydning, mens de Øvrige, mer difihse

groper og kullflekker ikke presenteres, siden jeg ikke
kan sette dem i noen meningsSlt sammenheng.

5.1.  LANGHUSENE

Det første  huset som ble  avdekket, ble  kalt Hus  1.
Mange  arkeologer deltok i undersøkelsen  av dette
langhuset.Jegvilnevnetosomharhattspesiellbetyd-
ning, Wenche Helliksen og Espen Uleberg, ved at de

på eget initiativ og i en travel arbeidstid med andre
oppgaver introduserte «Pen Map», og sørget for elek-
tronisk innmåling av huset. Dette ble fiilgt opp ved
de videre undersøkelsene. Hittil hadde vi benyttet
målebånd og Pytagoras for å få rette vinkler. Den tid

varforbi.EtbesøkavTrondLøken,somhaddeerfaring
fra atskillige jernalderlanghus fra undersøkelsene på
Forsandmoen i Rogaland, var også betydningsfiillt.
Han gjorde oss oppmerksom på at langhuset hadde
en  særegen  konstruksjon, som  også var påvist på
Forsandmoen. Et stolpepar ved sentralildstedet var
trukket ut mot ytterveggen, og stolpen som var rek-
tangulær, var plassert i husets lengderetning, mens
de Øvrige rektangulære stolpene var plassert på tvers.
Enda mer spesielt var det at det her var Zo stolpepar
som var trukket ut ved /o ildsteder og derved skapte
to større stolpefrie rom omkring ildstedene.

Ønsket om -og tillatelsen til - å bygge opp et hus
shkdetÆzØ€hasettutiromertid(KomberogJØssang
1998), medførte at et areal omkring ble avdekket, hvor
det ble påvist ytterligere tre, kanskje fire hus. I tilknyt-
ning til husene ble det avdekket ca. 2400 m2, 8-10 m
Ø for,10-12 m N for, 8-9 m S for og 30 m V for Hus
I(rapportvedV.V.Martens2000).Totalterdetgravd
ca.3500m2iområdetomkringgravfeltet.HusIligger
lengst øst på flaten hvor utgravningen ble foretatt; de
Øvrige husene ligger lenger vest. Dateringene viser
klart at husene avløser hverandre, som redegjort for
nedenfor. Det er klart at det ikke ligger «ekstrahus»
i tilknytning til Hus I-IV, slik det er vanlig på jern-
aldergårdsanlegg ¢f. Løken 2006:312).

A]1e strukturer måtte totalgraves, og avsluttende
undersøkelse ble foretatt i 2000 (V.V. Martens 2000).
Siden  undersøkelsene  ble  foretatt over mange  år,
måtte  deler av området, spesielt der det var rester
av hus, dekkes til over vinteren. Det bød på mange
vanskeligheter. Selv om presenninger ble boltet fast
og holdt nede med tunge steiner, var vinden fra sør
sterkere og rev opp dekket. Stadig nye opprensninger
medførte slitasje på strukturene. Det ga dessuten en
illustrerendepåminningomvindretningensbetydning
i dette landskapet.

Husene og spesielt dateringsproblemene er tid-
1igere diskutert i en  artikkel  (Gustafson 2005c), så
her refereres bare  konklusjonene. C14-dateringene

presenteres i tabeller i vedlegg d til dette kapittel.
Husene blir beskrevet i kronologisk rekkefølge, før
hendelsene vil bli forsøkt rekonstruert og husene
tolket. I kapittel 6 vil husarkitektur og gravskikk bli
sett i sammenheng, som utgangspunkt for tolkning
av samfiinnsendringer.
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EÆ Grav/ Grave
H lldsted / Hearth
| Kokegrop / Cooking pit
E  Stolpehull Hus 111 / Postholes House ITT
| Stolpehull Hus 1 / Postholes House I
- Stolpehull Hus V / Postholes House V
EE Stolpehull Hus 11 / Postholes House il
SÆ StolpehullHus lv/ Postholes House iv
E Veggrille Hus 11 / Wall trench House 11
BSSS Veggrille Hus lv / Wall trench House iv

Fig:5.1.Oq)ersihtsplanoverfiltetmedlangbusene1,11,IVogV.Hus111erenfirestolpershonstruksjonfiamiddelalder.Veggrøfter,
stolpebull, ildsteder og kohergroper er marhert.
F;g.5.1.Tbeexcava;ionar;awåtbtbefourlongbouses,I,I|,Iyandv.HouselllisasmallbousewåtbfiurpostsfiomtbeMedåaeval

Period.Walls,Postboles,fireplacesandcoohingPitsafemarhed.
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Talnll 5.1.1. Husenes firm, dimensjon og kronologi
Målene er tatt fra stolpehullets midtpunkt

MØTER  PÅ VEIEN

Hnsnr. Orien-     , bfri J C 'v  , •,Råqgde, Bredde, \Midt- Amtau Antu \ :\ Vegg-(     , \)\`";ft:`:,c`f-,`+       -,` D        ,,"\)',\,,t

tering m; \ største(min§te)   ) skipets•st'br. §tolpeparE^stinder fld- §te-  ,,der" riarke-   ,`,`ringi,.,

V NØ-SV Konveks 21-23 C. 6-7,5 3,5 7-8 1 Stolper? Hestetenneriildstedogstolpehull Førrom.ja

I N-S Konveks 45-47 8(7) 4,7 17 3(4) Stolper Ravklump ogleirkar§kåristolpehull.Hestetenner? Eldreromer-tid

11 N-S Konveks 33-35? 10 (7-8) 3,5 5 2 Grøft Yngreromer-tid

IV N-S Konveks 35? 8(5) 4? 5? ? Grøft Yngrert./firt

Utgravningene - metode - beskrivelse
A11e strukturer ble nummerert og målt inn. Det ble
tatt kullprøver fra alle, de fleste ble treslagsbestemt
og et utvalg datert. De viktigste naturvitenskapelige
metodene  som ble benyttet, var C14-metoden for
datering og makrofossilanalyse for fiinksjonstolkning
og for å finne dateringsmateriale (korn).

Fra alle strukturer som var antatt å tilhøre hus, ble
det tatt prøver for 77øøÆro/ojfz./ø72ø/yf€. For Hus 1, som
var brent ned, var det mulig å skille mellom prøver
fra stolpeøq//rj/ÆÆ og stolpeÆzf//, men dette var sjelden
mulig for de Øvrige husene.

Fof/ø/ø7M/j;f€ ble bare foretatt i et område som
dekket Hus  1; her var det få forstyrrelser i nordre
del, mer i den søndre del. Det Øvrige areal hadde en
vrimmel av strukturer, og dateringene viste  aktivi-
teter i området fra bronsealder og eldre jernalder, et
tidsrom som dekker vel 1500 år, noe som ville gjøre
tolkning av fosfatanalyse umulig. Forsøk ble gjort
med jJo//€7%7zø/jw i ulike kulturlag, med varierende
resultat. Disse blir presentert nedenfor.

Dø/G77.72g er viktig for  å  se  husene  i  forhold  til
hverandre og i sammenheng med gravene. De mange
feilkilder forbundet med bruk av materiale fra stolpe-
hull for datering av hus  er diskutert i en artikkel
(Gustafson 2005c) og vil ikke bli diskutert i detalj her.
Det er klart at funn fra stolpehull ikke nødvendigvis
hører til huset, men kan være langt eldre. Problemet
er særlig stort i et område hvor det er påvist aktiviteter
fraetlangttidsrom,somherpåVeien.Detbletydelig
demonstrert i Hus 11 og IV, som stratigrafisk må være
fra eldre jernalder, mens korn og kull fra stolpehull
ble datert til bronsealder. Hvis ikke husene er brent,
hvor kommer kullet fra? Ikke fra huset. Hvis huset
er bygget av fiirustolper, er egenalder en feilkilde, noe

som er illustrert ved datering av midtpartiet av en av
de særlig store uttrukne stolpene i Hus 1, som trolig
var av et 300 år gammelt fiirutre. Et godt grunnlag
for å datere hus er strukturer med entydig daterings-
materiale, som kokegroper og ildsteder, som sikkert
kan knyttes til huset, eller som er stratigrafisk eldre
eller yngre enn huskonstruksjonen.

Alle husene  er treskipede, med litt forskjellige
dimensjoner og varierende  arkitektur. Alle  er også
svakt konvekse. Veggkonstruksjonen skiller dem ved
at Hus 1 og antagelig Hus V har små stolper i vegg-
1injen, mens Hus 11 og IV har veggrøfter. Bare Hus 1
har den spesielle konstruksj onsdetaljen med uttrukne
stolper ved ildsteder. Den gj ennomgående parstilling
av to rekker takbærende stolper er grunnlaget for å
anta at husene var grz.77c74j(gc7G (Løken 1990).

HUSV
Huset var orientert SV-NØ og lå sørvest for Hus 1.
Det tangerte dette husets vestvegg, og husene  kan
derfor ikke ha vært samtidige. Dateringene gjør det
klart at Hus V er eldre enn Hus 1. Det ble fiinnet brent
leire i mange av stolpehullene, men ikke mye og langt
fra så markant som i Hus 1. Det var lite kull. Det er
derfor usikkert om huset har brent. Uansett ble det
revet for at Hus 1 skulle kunne bygges.

Form og dimensjon

Dette er det minste  av de  avdekkede husene. Hvis
det har vært symmetrisk, var lengden trolig 23  m.
Det er svakt konvekst; avstanden mellom stolpene
(grindbredde) i det nordligste stolpepar er 2,5 m, i det
midterste 3,5 m, hvor avstanden mellom grindene er 4
m, større enn mellom de Øvrige. I dette «midtrommet»
er det et stort ildsted. Skal huset smalne tilsvarende
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F3g. 5 .2. Plan over Hus V med struhturnummer og C14-dateringer. Grå filt er kokegrfper.
Fig 5.2. Houæ V witb structuf e-riumbers and carbon-14 dates. Grey batcbings are cooking-i)its.
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Tabell 5.1.2.  HUS V. Dimensjoner
Tabellen vi§er avsi:anden mellom de takbærende stoli)ene (m. nr.), som står Parvis, halt gririd. Kolonrien til bøyre viser avstanden mellom

grin-dene. Målene illustrerer busets konvehse firi'n og det 5tørre ri'ridtrommet med ildsted.
Målene er tatt fra stolpebullets midtpunki, eventuelt avtryb.Åets om det er synhg

Grind nr.
(

Takbærer, Avstand, m `                        .             .                    g         g!-,         S         8

(ftaN) st®1pe". ®ipdbredde)   , grinder         '   =<'=J5JL         '+     ~':*|)`\M\^t

1 113 2,5 114

2 916 3 874 3

3 912 3,25 870 3,25

4 903 3,5 868 3,5

898 ildsted

5 899 3,5 864 4

6 893 3,25 858 2,5

7 890 3,25 854 2,5

8? (nr. ikke på fig.) 878 ?

mot S med like mange grinder, mangler et stolpepar,
det vil si 6n stolpe, nr. 878, fins, men den mangler en

god makker. Huset blir da 23 m langt, med en eventuell
gavl i tillegg. Dette er noe i overkant av normallengden
på langhus fra eldrejernalder på Østlandet, som synes
å være mellom  10 og 20 m (Helliksen 1997:144 f.).
Etter Helliksens  undersøkelser er det imidlertid
fremkommet et stort kildemateriale, som jeg ikke har
hatt mulighet til å gjennomgå.

Bredden er usikker siden det er et virvar av små
stolpehull  som  ikke gir noe  sikkert mønster, men
sannsynligvis har det vært veggstolper. Har de stått
ca. 1 m fra de takbærende stolper, blir huset ca. 6 m

på det bredeste. Fire stolper som er tolket som del av
Østveggen,1igger på rekke 2 m utenfor takbæreme. I
tilfelle dette er riktig tolkning, kan huset ha vært 7,5 m

på det bredeste.To små stolper mellom det nordligste
stolpeparet i «midtrommet» (grind 4, nr. 903 og 868)
kan representere en skillevegg, som deler huset i to.

Ildsted med bestetemer

Ildstedet i «midtrommet» 1igger i midtaksen og er
tolket å tilhøre huset på grunn av beliggenheten.
Konstrueres  et diagonalkryss  over ildstedet, møter
det to grinder, nr. 4 og 6, med tilnærmet samme

grindbredde, 3,5 m og 3,25 m; mellom disse står en
grind også med bredde 3,5 m.

I fldstedet var det noen skjørbrente steiner, men det
haddeikkesammekaraktersom«kokegropene»,somhar
et kullag i bunnen og et lag brente stein over. I ildstedet
ble det fimnet ubrente tenner. En hestetann er C14-datert
ogviserattenneneersamtidigemedildstedet.Ubrente
tenneriildstederellerkokegropereretfenomenmaner
blitt oppmerksom på i de senere år, og det er tolket som
et «offer», et tegn på ritualer i forbindelse med spesielle
måltider,hvormanharspisthestekjøtt.Tenneneerlagt
ned i ildstedet/kokegropen etter at gropen har vært
benyttettilmatlaging(Gustafson2005a:233-241;Oma
2005:243-249).Detteforholdgirhusetet«rituelt»preg,
mens det for Øvrig ikke har uvanlige trekk.

Fig.5.3.Ild5tediHu§V,fiafirro-
mershjernalder.
Fig. 5.3. Fif eplace from House V,

Pre-Romari lron Age
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HUSV

yngre
(youn

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); Oxcal v3.8 Broiik Rainsey (2002); cub r;4 sd: 12 prob usp[clmon]
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!868,stolpe. Furu   30185+75BPJJ-
|890,stolpe. Kom  2 15±70BP J--
1899,stolpe. Kom  21/00±65BP LJJIILL--
! 898, ildsted. LØvtræ 2105±45BP JL_L-

ger)
: 850,kokegrop. Bjørk  2020±95BP) _ _,IL__
i 849,kokegrop. Bjørk 1975±80BP

;815,kokegrop.Furu1  1760±70BP JL
i834,kokegrop.Fuui,,,,1

(  1720±45BP111'
1111

_Jl-11'1'

3 000CalBC                2000CalB C                1000CalB C             CalB C/CalAD             1000CalAD

Calibrated date

Fig. 5.4. Diagram over C14-dateringerfta Hus V
Fig. 5.4. House V. Diagram witb cafbon-14 dai:es

I stolpehull 866 ble det også funnet en ubrent heste-
tann.Jeg antar at den er intensjonelt lagt ned, som et
husoffer i forbindelse med byggingen av huset. Den
er forsøkt C14-datert for å avklare samtidighet med
huset. Det ble oversendt deler av tannen som normalt
burde være tilstrekkelig for datering, men den inne-
holdt forbausende lite kollagen, for lite til datering.
Det er vanskelig å forklare siden tannen i ildstedet lot
segdatere.SteinarGulliksenvedC14-1aboratorietved
NTNU anbefhte å ikke sende mer materiale. Fordi
tannen inneholder så lite kollagen, ville prøven være
mer utsatt for forurensning og resultatet usikkert.

Datering
Kull fra ildstedet som sannsynlig er fra siste bruk, er
det beste grunnlag for å datere huset (180-45 f.Kr.).
Kull og korn fra stolpehullene er datert, med noe
usikkert resultat. Muligens er kornene som er datert
til førromerskjernalder, litt eldre enn ildstedet, sam-
tidige med huset. Stratigrafiske forhold gir et sikrere

grunnlag for datering, for eksempel kokegroper som
ligger slik at de ikke kan være samtidige med huset.
To er datert til folkevandringstid og må være yngre
enn huset, og to er fra førromersk jernalder / eldre
romertid,1itt yngre enn ildstedsdateringen, og er også
trolig yngre enn huset. Det er mulig at huset har to
faser, og at et par mindre ildsteder som ligger inne i
huset, hører til dette; disse er imidlertid ikke datert
(notat ved Z. Tsigaridas (2001)).

HUSI
Hus 1 var det første som ble gravd ut i sin helhet.
Undersøkelsen hadde «Gene-prosjektet» som mal,
med de observasjoner og analyser (makrofossilana-
1yse, fosfatanalyse)  som var  benyttet  for  å  tolke
huset, både  konstruksjon  og funksjon  (Ramquist
1983). Det var viktig å skille ut de strukturer som
hørte til huset; her var de erfarne husgraverne Trond
Løken og Lars Pilø til stor hjelp. Disse strukturene
(stolpehull og ildsteder) fikk en egen nummerrekke,
mens de strukturer som lå i samme område og var
eldre eller yngre enn huset, fikk en annen nummer-
rekke  (500-nummer).  De  Øvrige  strukturene  fikk
en nummerrekke  som begynte  med  600. Alt ble
snittet og totalgravd, og det meste av massene ble
vannsåldet, noe tørrsåldet.

Det som karakteriserte strukturene som hørte til
dette huset, var brannmassen: brent leire og kull. Ikke
alle stolpene var like Vdelige, men sammenhengen med
de Øvrige strukturene bestemte tolkningen. I søndre
del av huset var det særlig mange forstyrrelser. Her
skrånet terrenget lett, og gavlpartiet i denne del er
ødelagt. Det gjelder også søndre deler av ytterveggene,
som besto av små stolper. Mengde brannmasse varierte,
noe som viser at huset har brent ujevnt; flere stolper
i  sør var lite preget av brannen, og stolpeavtrykket
kunne knapt skimtes.
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Fig. 5.5. a-g. Noen av arkeologene som l)ar deltatt i utgravning ao HuS I På Veien:
a) Arkeologer På  «stolpebullseminar» 1995: Hilde Amundsen, Knut Paascbe, Ragnbild Sjurseike, Sissel C;arlstrøm, Isa Trøym, Inger
Liv Gøytil Lund, Espen Uleberg, Lil Gustafion, Liv APpel, Ronny Henriksen. b) Hus 1 avdehhes av ivrige arkeologer c) Hus 1, firsøk
med å mafhere stolpebull med barberskum blåste vekh! d) Hus 1, stolpebullene marhert med Papptallerkerier e) Afkeologene Trond
Løhen og Wencbe Hellihsen med immåhngsutstyr f) Wericbe Helhhsen måler inn g) Arheologer i arbeid: Lars Pilø og Trond Løken i
l]vert sitt stolpebull. Kjetil Skare måler inn i bakgrunmn. Foto KHM
Fig. 5.5. Some of tbe arcbaeologists cwbo Paf ticipated iri tl)e excavation of House 1 on Weien
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Form og dimensjon

Det særpregede ved dette husets arkitektur er som
nevnt at de takbærende stolpene ved de to hovedild-
stedene er trukket ut mot ytterveggen og derved
skaper et større rom. Huset er orientert N-S  med
17 par takbærende stolper. Lengden er litt usikker
siden gavlpartiet lengst sør var Ødelagt, og lengden
refereres  som både 45  m og 47 m. De  takbærende
stolpene er sikre og gir midtskipet en lengde på ca.
42,5  m. Avstanden fra siste takbærer til de ytterste

gavlstolpene i N er ca.1,5 m; hvis det var tilsvarende
gavl i sør, blir total lengde vel 45 m. Med et ekstra par
takbærende stolper i sør vil huset bli noen m lengre.
Midtskipet er svakt konvekst, grindbredden Øker

jevnt fra ca. 2,75/3 m i ytterpartiene til 3,6 m på det
bredeste, mens bredden ved de uttrukne stolpene ved
ildstedene er 4,7 m (grind 10) og 4,2 m (grind 15).
Husets største bredde er s m (mellom ytterveggene).

Formenervideresynligvedveggstolpenesjevnebue.
Vestreveggerbestbevart;denviserogsåathusetikke
kan være påbygd. Huset er delt i to ved en skillevegg;
nordre del er ca. 16,5 m lang, søndre ca. 26 m (gavl-

partiet ikke medregnet). Søndre del er videre delt i
to, hver på 13 m, med hvert sitt ildsted, som ligger i
husets midtlinje, og med hvert sitt stolpepar trukket
ut mot veggen. Her er ikke påvist skillevegg. I nordre
del av huset var det to motstående innganger, mens
inngangen i sør ikke kunne erkjennes.

Husetharentydeligsymmetrisomgirethierarkisk
og rituelt uttrykk. Den viktigste del av huset er den
søndre  del, med ildsteder og uttrukne  stolper som
skaper to større rom. Det kan se ut til at man først
kom inn i det sørligste ildstedsrommet, for herfra å gå
mot midtrommet, som markerer seg som det rituelle
sentrum. Dette er det største stolpefrie rom med det
største ildstedet.

Tabell 5.1.3. HUS 1. Dimen§joner
T;abelleri viser avstariden mellom de takbærende stolpene (med nummer), som ståf i)arvi§ i tabellen, kalt gririder. Kolonnen til l)øyre viser
avstanderi mellom griridene. NB: De uttrukjte stolperie ba;r trolig ingen grind Of Komber ogJØs§ang 1998).

Grindnr. Takhærer, Avstand mellom Tåkbærer, A#stand
(fra N),                      , \\1\:,"(_   j\ stolpenr. stolpene(grindbredde) , m ."

\`\ri:nori\grinder, *  \  \\

NORD-del

1 1 2,75 2

2 3 ) Fjernet 1,7

Inngang

3 5 3,2 6 2,5

4 7 3,2 8 2'1

5 9 3,3 10 2,5

Kokegrop 85

6 11 3,5 12 3,2

7 13 3,5 14 2'2

8 15 3,5 16 2,3   skillevegg

SØR-del

9 17 3,6 18 2,0

Midtildsted 83

10 19 4,7 20 3,9   uttrukne stolper

11 21 3,6 22 2,2

12 23 3,5 24 4,7  mulig skillevegg

13 25 3,2 26 2,3

14 27 3,3 28 2,6

Ildsted 84

15 29 4,2 30 2,1    uttrukne stolper

16 31 3,0 32 3,5

17 33 3,0 34 2,7
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Fig. 5 .6. Plan over Hus 1, de uttrukne stoli)eræ ved midtildstedene mark.ert med skråpil
Fig. 5.6. House 1., tbe two trestles by tbe two central beartbs are marhed by afrow
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Fig. 5.7. House 1 witb structure-numbers. Carbon-14 dates of structures wbicb are older or younger tban tbe bouse are inserted.
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Grindbredden er målt fra omtrent midtpunkt i
stolpeavtrykk der det var synlig, ellers  midtpunkt i
stolpehullet. Avstanden mellom grindene er målt i
vestre rekke; østre rekke har litt andre mål på grunn
av skjevheter, men det spiller mindre rolle for helhets-
bildet. Målene illustrerer den konvekse formen og de
store rommene omkring midtildstedene. Avstanden
fra nordligste grind til ytterste gavlstolper er ca.1,5
m; med tilsvarende i sør vil husets lengde bli vel 45 m.

Stolpene

Der brannen har vært kraftigst, kunne det skilles
mellom stolpeavtrykk og hullet stolpen var satt ned
i. Det var ingen tydelige tegn til utskifting av stol-

per. Stolpene var både runde  og rektangulære uten
at det kunne observeres noen systematisk fordeling
av formene; dog var det en tendens til rektangulære
stolper i midtre del av huset ved sentralildstedet. De
rektangulære var plassert på /ØG7:f av husets lengde-
retning. De uttrukne  stolpene var rektangulære og

plassert på /ø7zgr av husets lengderetning og var særlig
kraftige, noe som har konsekvenser for tolkning av
husets takkonstruksjon, jf. de opphøyede partiene
i taket til «rekonstruksjonen»  (Komber og JØssang
1998). Det ble observert at stolpene ofte sto i søndre

ytterkant av hullet. Dette viser en del av byggeproses-
sen, at grindene ble reist fra nord mot sør (tegninger
i vedlegg a til kapitlet).

A11e de takbærende stolpene var av/z%. I  noen
av stolpehullene hvor avtrykkene var tydelige, kunne
det observeres brente trebiter som sto på høykant og
markerte den brente stolpen. Treslagsbestemmelsene
og dateringene  tilhører utvilsomt stolpene. Disse
observasjonene viser også at stolpene ikke kan være
trukket opp etter at huset brant. Avtrykkene av stol-

pene var ikke like tydelige i hele huset, noe som har
sammenheng med brannens forløp, og det ble klart
at stolpene ikke hadde svidd ytterside, noe som er en
kj ent konserveringsmetode.

87i€73/ /G£.7t? ble fimnet i stolpeavtrykkene i alle deler
av huset, noe som viser at leire var en del av konstruk-
sjonen, men om det har vært leirklint innertak, eller
omdetharværtgnistfangoverildsteder,erikkemulig
å slutte. At veggstolpene var markert med brent leire,
tyder på at leire var en del av veggkonstruksjonen.
Det fantes biter med stråavtrykk, men ikke kraftige
kvister som for eksempel i Gene  (Ramqvist  1997).
Det var mest brent leire i den nordlige del av huset
og omkring midtrommet. Her var det mest forslagget
leire,noedetogsåvarendelavveddetsøndreildstedet

(vedlegg b og c til dette kapittel).
Utenfor huset ble det avdekket en grop med #Æ/€c.7i€

(nr. 506, fig. 5.8. i). Det er foretatt analyse av denne og
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av tolv prøver av brent og sintret leire fra stolpehull og
det nordlige ildsted, nr. 85  (dessuten biter av leirkar
fra to  flatmarksgraver) ved  Keramiska forsknings-
1aboratoriet i Lund (Hulth6n 1999, vedlagt). Formålet
var å avklare om råleiren hadde samme kvaliteter som
leiren fra huset (og leirkarskårene) , hva temperaturen
var ved brannen, og dessuten om det kunne spores
magring og bemaling. De fleste prøvene har svært
like egenskaper, og leiren kan skrive seg fra samme
kilde. Gropen med råleire er derfor sannsynligvis et
lager beregnet på reparasjoner i huset. Det var en viss
variasjon, noe som kan bety at det ble benyttet ulike
leirtyper for ulike formål - for eksempel var det to
ulike leirtyper i ildsted 85. I leirprøvene fra huset var
det ingen spor etter magring; organisk materiale, for
eksempel gjødsel, ville vært oppdaget. Den naturlige
forekomst av silt/sand var tilstrekkelig magring. Det
kunne ikke påvises spor av bemaling.

Ildstedene

Omtrent midt i huset, og i midtaksen, lå det største
ildstedet (83), med rund form,1,2 x 1,3 m. Det var
flatbunnet med en dybde på ca. 0,15  m; i bunnen
var en del flate brente steiner. Her er husets største
bredde; dessuten var de nærmeste takbærende stol-

pene trukket ut mot veggen, og det var større avstand
mellom grindene nord og sør for ildstedet, ca. 4 m
og 4,5  m, mens  den normale avstand var vel 2-2,5
m. Det samme tielder ildstedet i den søndre del av
huset (84), hvor det også var uttrukne stolper og større
avstand mellom grindene nord og sør for ildsteder.
Dette ildstedet var mindre og ovalt (0,95 x 0,75 m).

I nordre del av huset lå nok et ildsted (85), men
forskjøvet i forhold til midtlinjen. Det var derfor noe
usikkerhet om det tilhørte huset. Det lå mellom to

grinder med knapt 3,2 m avstand. Det var rundt med
mål 1,1 x 0,95 m, med mye skjørbrent stein og har
karakter som kokegrop. Dateringen overlapper med
de to Øvrige ildstedene, og det antas å ha sammenheng
med huset. Derimot vurderes ildsted 86, også nærmest
en kokegrop, å z.ÆÆ€ tilhøre huset. Det lå lengst nord,
også forskjøvet i forhold til midtlinjen og svært nær
en stolpe. Dateringen er nær de Øvrige fra huset og
overlapper den eldste ildstedsdateringen. Kokegropen
kan være anlagt rett før huset ble bygget.

Det kan bemerkes  at det var bjørk i ildstedene,
ikke fiiru. Kokegroper fra førromerskj ernalder hadde
oftest bjørk, mens de yngre kokegropene nesten alltid
hadde fi]ruved.

Fum i stolpebullene - busof f lr

1  hullet til takbærende  stolpe  nr.11  (nordre  del  av
huset) ble det funnet en sukkerbitformet 7tzøÆ/z#¢
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Fig. 5 .8. ai. Langbuset Hus 1 avdekhes og graves ut
a)-Hus 1 avdehke;, balve stolpebull gravet ut, sei;t mot  sør og Tyr¢f f orden., b)  Hus 1,  stolpebull  5  snittet;__c) Hu_s_I, s_t_o!Pebull .11  s?itte^t;
d)Husl,stolpebulll9,reht;ngulær-t,uttruhhet;e)Husl,stolpebulll8,gjfnnomshåre_tf?stolpe_s_om_tilbør_e:Hus:II.,.?-st?lp.er:busfra
mtddelalder;f)Husl,nr.83,mådttldstedet,balvpartengrawetut,steinibume_navdekket;g_)_Husl,_fl:.84,søndr_e.i!dsted,_b_al.vparte^n

gravet ut., bi Kohegrop 85, halvparten graq)et ut. Ligger innenfor Hus 1, men bører neppe til buset: i) Lager afu råleire, nr.506, utenfbr
Hus 1.  1/4 gravet ut.
Fåg.5.8.-a-å.UncoveringofHouse1bytopsoilstripptng,excavatingPostboles(b,c,d,e),fteplaces0g),coohingPit(b)andPitwitbclay.
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med største mål  1,4 cm. Den kan se ut som forar-
beidet til en perle. Et stykke rav blir neppe mistet
for tilfeldig å havne i et hull gravd for å sette ned en
stolpe ved byggingen av et hus. Det er utvilsomt et
offer i forbindelse med reisingen av huset. Rav synes
å være  en  sjeldenhet i Norge på den tid huset ble
bygget; det er først i yngre romertid rav kommer til
syne som perler i kvinnegraver (Magnus 2003:128),
noe som kan ha sammenheng med gravskikken. En
rik kvinnegrav fra Hundstad i Hole med ravperler
(fig. 6.1) er et nærliggende eksempel fra vårt område,
men graven er ca. 200 år yngre enn husets tilblivelse
(Gustafson 2004b:133). Det er sannsynlig at rav ble
tillagt magiske egenskaper og kanskje var knyttet
til sola (Magnus 2003:126; Jensen 2000). En mulig
synål eller en tein avjern (stolpe 14) og to leirkarskår
(stolpe  17)  kan også tenkes  å være bevisst lagt ned.
De Øvrige funn fra stolpehullene er mer usikre med
hensyn til tolkning;  de er små flintavslag og små,
brente beinbiter fra forskjellige  stolpehull. Selv om
enhver gjenstand kan ha et symbolinnhold, tror jeg
disse funnene tilfeldig er havnet der ved graving av
stolpehullene.Detvarforbausendeliteåfinneistolpe-
hullene - forventningene var store siden huset var
stort, særlig når det gjaldt stolpene ved midtrommet.
Men det var ikke her finnene ble gjort.

Ved graving av stolpehullene i den søndre del av
husetbledetfiinnetubrente/g7¢7z€7~(troligavhest).På
det tidspunkt ble de antatt å være sekundære siden det
varmyeforstyrrelseravdyregangerher.Iettertiderjeg
overbevist om at de også var husoffer, som tennene i
HusV,ogsidenvifanttennerikokegropersomkunne
C14-dateres og viste samtidighet med kokegropene.
Dessverre kan min overbevisning ikke etterprøves.

Graver
På flaten med husene ble  det avdekket deler av et
flatmarksgravfelt,jf.kapittel4.1.Tograverlåinnenfor
Hus 1, begge i det store midtrommet, grav 545 (barn)
ved midtildstedet og 540 (eldre mann) nær stolpe 23,
ved en mulig skillevegg i sør (se fig. 4.4). Grav 545 er
C14-datert til 155 f.Kr.-55 e.Kr., mens den andre er
noen hundre år eldre, 475-375 f.Kr., og inneholdt en
lang La T6ne-fibula (datering på tetningskitt som er
muligens ca.100 år for gammel). Barnegraven over-
1apper de tidligste dateringene fra huset, men det er
usikkert om den er samtidig med huset. Begravelsen
kan ha foregått inne i huset, i tilfelle rett etter at
huset var bygget. Det er også et spørsmål om huset
er bygget med hensikt over den eldre graven med

prestisjefibulaen, siden det respekterer graven. Flere
av flatmarksgravene er datert til tiden omkring Kr.f.
Det er sannsynlig at flatmarksgravfeltet var kjent da

Hus V og Hus 1 ble reist, siden disse tar hensyn til

gravene, noe Hus 11 og IV ikke gjør. Flatmarksgraver
kan ha vært markert av en stein, slik det fremgår av
beskrivelsene av graver under hauger som 0. Rygh

grov (se kap. 4.1).

Funksjonsimdehmg-amalyser
Dette var det første huset som ble undersøkt på Veien.
Den nærmeste tanken var at dette var et hus på en
stormannsgård med boligdel og fiøs. Fortsatt vil nok
mange mene det. A11e vil trolig være enige i at det
er et spesielt hus, på grunn av dimensjonene og den
særegne arkitekturen, og at det gir uttrykk for makt
og prestisje. Jeg hadde mine sterke tvil om det skulle
oppfattes som et storgårdshus, om det i det hele tatt
hadde ligget en gård på dette stedet, som jeg tolket
som et helligsted,jf. kapittel 6.3 ¢f. Gustafson 2001).

For å komme nærmere en tolkning av fiinksjons-
inndelingen av huset ble det benyttet to metoder,
fosfatmåling og makrofossilanalyse. Disse benyttes
vanligvis for å skille rom for folk fra rom for husdyr.
Undersøkelsen på Gene i Nord-Sverige  (Ramquist
1983) var modell for vår utgravning.

Fosfithaftering
Den vanlige oppfatningen avjernalderens gårdshus i
Skandinavia er at de har 6n del for folk og 6n del for
dyr, og store hus kan i tillegg ha flere rom med andre
fiinksjoner. Hvis det ikke er konstruksjonsdetaljer som
indikererfiøs,sombåseskillerogtetterestolpesetting,
er fosfatkartering en vanlig metode benyttet for å

påvise husdyrdelen. Høye fosfatverdier er tolket som
spor etter dyr (Ramquist l983:153-161), selv om dette
ikke alltid stemmer. Hvis husdyrgjødsel omstendelig
ble fiernet for å benyttes som gjødning på åkeren, er
det kanskje ikke så høye fosfatverdier her. Det er også
et spørsmål om dyra i det hele tatt sto inne, noe som
ikke var nødvendig. Fjøs  og stall har sammenheng
med kontroll over dyra og privateiendom, altså sam-
fiinnsstrukturen ¢f. Myrdal 1984).

Siden  det ikke var påvist konstruksjonsdetaljer
som indikerte fjøs, ble det samlet inn jordprøver fra
arealet med Hus 1 og 1 m utenfor huset i alle retnin-

ger. Prøvene ble tatt med ca. 1 m avstand i 6 rekker:
2  rekker innenfor midtskipet, 1  rekke på hver side
meuom dette og langveggene og 1 rekke på hver side 1
mutenforhuset,tilsammen300prøver,ogdessuten2
referanseprøver. På grunn av veggenes buede form ble
avstanden mellom prøvene noe varierende, også fordi
vi unngikk å ta prøver fra strukturer. En feilkilde er
de mange forstyrrelsene i sørdelen av huset. Analysen
viser et mønster som  tyder på funksjonsforskjeller.
Det er høye verdier i den nordligste halvdel av den
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Fig. 5 .9 . a-f. Funn fia Hus 1
arRavhlurip f tm;t i stolpebull 11.  (C52050)  b) Letrharshår fumet_i s!olp_ebull 17   c)-f ) B,r_ent l_e_i:e_:_c)`f ra stolpebull  nr. 22>
d) stolpeburil if. 26 med ;qjtrykh ctfij l]lomst,  e) stolpebull nr.12, f) stolpebull nr.18, sintret (foto: KHM).
Fig.5.9.a-fFindsftomHousel
a)-Piece of amber fiom postbole ll, b) Potsberd fiom postbole 22, c-f ) buTnt clay from postbole 22, 26,12,18.
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nordre del, fra grind 4, ved de to døråpningene, og
dessuten rett utenfor gavlen. I den del av huset med
ildstedene var det relativt lave verdier. Lengst sør stakk
en «tunge» med høye verdier inn fra vest. Analysen
er foretatt av J. Lienemann, som  har samarbeidet
med arkeologen H. Zimmermann ved undersøkelser
av langhus på kontinentet. Han beskriver mønstret
som uvanlig; det skiller seg fra hus som er inndelt i
boligdel og fiøs. Tolkningen er usikker, men viser klart
til funksjonsforskjeller (Lienemann  1997, rapport
vedlagt). Han forutsetter at det må ha vært et fjøs i
huset, og velger den nordligste delen, som viser høye
fosfatverdier i topper, selv om dette også er uvanlig.
I  dette rommet var det to grå, ovale forsenkninger
mellom de takbærende stolpene i grind 3 og 4. Disse
er ikke tolket. Det var antydning til tilsvarende mellom
stolpene i neste grind mot sør.

De  høye verdiene lengst sør kan ikke  ha sam-
menheng  med  fjøs  siden vi  her  har  de  spesielle
arkitektoniske detaljene med uttrukne stolper. Siden
det er mange  strukturer i dette  området som  ikke
tilhører huset, kan fosfatverdiene være påvirket av
aktiviteter som ikke har sammenheng med huset.

Den  nordligste  delen Æø72  altså ha vært rom  for
husdyr. Dette rommet blir vel 6  m langt, 8  m til

gavlstolpene, og vil ikke utgjøre et stort fjøs, som man
skulle forvente på en storgård.

/\4løÆro/ojfz./Grerogsåbenyttetforåtolkefimksjons-
forskjeller. Der det er fiinnet korn, holdt menneskene
til, og der foregikk matlaging. Det ble lagt vekt på å
skille  prøver fra J/o/PGøØ¢rj/ÆÆ  og J/o/P€4z///;  fimn  fra
avtrykket antas å ha sammenheng med huset, mens
fimn fra hullet kan være eldre. Analysen er foretatt av
E.C. Soltvedt ved Arkeologisk museum i Stavanger
(Soltvedt 1997, rapport vedlagt). Det var ikke store
mengder makrofossiler, og de var sterkt brent. Siden
det er forskjell på funnfordelingen i hull og avtrykk,
tyder det på at de forkullede planterestene ligger in
situ og ikke  er forstyrret av for eksempel mark og
mikroorganismeaktiviteter (Soltvedt 1997:2).

Korn ble fiinnet i alle deler av huset; til sammen
ble det gjort 101 funn. Det er flest fiinn i midtre og
søndre del fra grind 6, der det er ildsteder, altså sør for
området med høye fosfatverdier (se tabeu nedenfor).
Det var lite korn i den nordligste delen, hvor det var
høye fosfatverdier; der var det bare i  avtrykkene til
stolpe 6 og 7 og i hullet til stolpe 8. Men fiinn fra en
av hjørnestolpene, to veggstolper og en av de ovale
forsenkningene i dette området gjør mønstret mindre
tydelig.

Til sammen ble det identifisert 15 øg7%Æ/GCJZ4j(gg,
hvorav s var i avtrykk, 4 ÆtøG/€, hvorav 3 var i avtrykk

(sørlig del), og  1  Åøu7.€, som var i  hull. Agnekledd

bygg er den vanligste  kornsorten  i jernalderen  i
Norden, mens  hvete  er mer sjelden  (Pedersen  og
Widgren  1998:379). I  «Rigstula»  serveres  hvete-
brød og stekt fugl i rikmannshjemmet (Steinsland
2005:388). Det ble funnet mer ugras enn korn, som
er vanlig i jernalderkontekster og har sammenheng
medinnhøstingsmetoden.Bemerkelsesverdigerfiinn
av 77øG/4Ør, fra avtrykk i stolpe 14 (sør i nordre del) og
stolpe 22  (midtrommet). Dette var en viktig plante
i folkemedisinen (desinfiserende virkning, bl.a. mot
urinveisinfeksjon). Funn av forkullet frø kan bety at
den har vært samlet inn og brukt som medisinplante,
men planten er også brukt til farging av tekstiler.
Bringebærfrø er sannsynligvis spor etter innsamling.
Det er fimnet flest i norddelen, et i midtrommet og et
i den sørligste delen. Nøtter ble også samlet; noen få
hasselnøttskall er funnet spredt i huset. Frø av 77ø€/J€-
fzoÆÆ (C4€72o¢od£.#77ø) er dominerende og fimnet i alle

deler av huset. Planten kan være samlet inn eller fiilgt
med kornet ved innhøstingen. Den er en indikasjon

på gjødslet åker, og mengden i denne undersøkelsen
tyder på at dette har vært tilfellet. Funn viser også at
den har vært benyttet som  matplante i jernalderen
(Bårdseth 2009a).

I avtrykket av stolpe 6 var det spesielt mye ugrasfrø
i tillegg til fire  korn. Muligens kan det ha foregått
«drøfting» her, det vil si rensing av korn for ugrasfrø
ved at korn ble kastet opp i luften. Her er to mot-
stilte innganger, som har gitt gjennomtrekk som er

gunstig for rensingen. Høy kan være lagret i denne
del av huset (Soltvedt 1997:4-5, 9). En tolkning som
lager passer ikke med fosfatmengden, som indikerer
rom for dyr, men funnene kan være spor etter f6r for
dyra. Dessuten kan rom ha forskjellige fimksjoner
avhengig av årstid.

Fosfat-  og makrofossilanalysene gir etter min
mening ikke grunnlag for en tolkning av fiinksjons-
inndeling i  en boligdel og et stort fjøs, slik Trond
Løken har foreslått (2001). Det er mulig den nord-
1igste del har vært rom for dyr; en lengde på ca. 6 m
utgjør ikke et fiøs på en storgård, men kanskje har den
vært stall for prestisjedyr som hester? Min tolkning
av dette huset har sammenheng med tolkningen av
stedet (se kap. 6).

Brannen

Forkullede stolperester og mengden brent og sintret
leirevarierer(vedleggtilkap.5.1).Mengdebrannmasse
er størst i  nordre  del av huset. Trolig har brannen
oppstått her. Spesielt parstolpene 5 og 6 rett sør for
inngangene i nord har en stor mengde, henholdsvis
2030 g og 990 g. Enkelte stolper i søndre del hadde
også svært mye brannmasse, som  nr.19  og  18  (ved
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Tal)e[15.1.4. Hu§ 1. Makf oftssiler
Funn fra takbærende stolper fia avtryk,Å og bull. Furm fra aotrykk er utbevet, de lm størst sanrw}ynligbet for samtidigbet med buset.
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\ d`rifi\d h+r.(fi:*N':L,
Triærendestolpenr. Korn  '  .".,J,y`".

(

Annet Tmærendestolpenr.J, Kom
•Annet

Nord Avtr Hull Avtr Hull

1 1 2 H,2C

2 3 Fjernet

Inngang

3 5 6 4C C

4 7 2C 8 3C

5 9 10 Ubrenttann

Kokegr. 85

6 11 1C Rav 12 3H, 4C

7 13 14 4C, H, A, C Melbær

8 15 2C 16 H,C, H Skillevegg

Sør

9 17 3C Skår 18 3C C
Ildsted 83

10 19 2C 2H, 5C 20 H,6C Uttruknestolper

11 21 22 2H Melbær

12 23 T C 24 3C, 2H

13 25 T 8C 26

14 27 H, T, C T 28

Ildsted 84

15 29 H,2C 30* H,7C Uttruknestolper

16 31 C C 32 C' 4C

17 33 C 34 C
* I stolpe 30 kunne det ikke skilles mellom avtrykk og hull.

Kom: H = fJordez4# (bygg), T =  rrg./z.cz4Ø (hvete), A = ,4qÆ% (havre), C = cerealia (korn/fragment, ubestemt).

sentralildstedet 83)  og nr. 27 i  sør (nær ildsted 84).
Fordelingen stemmer ikke helt med makrofossilana-
1ysen hvor kull ble målt. De som markerer seg med
større mengde kull, er stolpe 7, 8, 14, 16 og 29. Det
var ikke spesielt mye ved ildstedene.

Brent og sintret leire fra et utvalg stolper (nr. 5,10,
12,18,19 og 22) og fra et ildsted (nr. 85) er analysert
vedB.Hulth6n(1999),sommåltetemperaturen.Prøver
fra stolpe 18 og 22 har vært utsatt for høyest tempera-
tur; disse stolpene er fra midtrommet. Forslagget leire
fra stolpe  18  har vært utsatt for 1200-1250 grader,
den høyeste temperaturen målt. Ved en brann vil de
høyeste temperaturene være øverst i huset. Det kan
bety at leirklinte vegger var høyere i midtrommet enn
for Øvrig, eller at det var et innertak her.

Brannmassens dybde kan gi informasjon om tak-
type.Ettorvtakvilkvelevarmen,mensmedettretak
vil brannen gå dypere. I flere av stolphullene var det

brannmasse med en dybde opp til 0,5 m, særlig i den
nordre delen, hvor det var qrdeligst spor etter brannen
(vedlegg til kap. 5.1), også i den uttrukne stolpen nr.
19. J. Komber har vurdert at et torvtak ville være for
tungt; derfor har det oppbygde huset tretak.

Datering
C14-dateringer dekker flere generasjoner, selv med
ett standardawik. Det er foretatt en serie dateringer,
fra ildsteder og stolperester og av strukturer som
stratigrafisk må være eldre og yngre enn huset. Sees
disse i sammenheng, er det godt grunnlag for å hevde
at langhusets brukstid var i eldre romertid. Datering
av kull fra ildsteder bør representere husets sluttfase.
C14-dateringene fra midtildstedet  83  dekker eldre
romertid  (65-240 e.Kr.), mens  kull fra det sørlige
ildstedet 84, som også utvilsomt hører til huset, har
en eldre datering, omkring Kr.f.,180 f.Kr.-20 e.Kr.
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HUS   |          Atmosphericdatafromstuivereial. (1998); Ckcal v3.8 BronkRamsey (2002); cubr.4 sd:12prob usp[chron]

1500CalBC        1000CalBC        500CalBC      CalBC/CalAD      500CalAD      -1000CalAD

Calibrated date

Fig. 5.10. Diagram over C14-dateringer fia Hus I
Fig. 5.10. House 1. Diagram witb carbon-14 dates

En mulig forklaring kan være et det er datert kull fra
en tidlig bruksfase.

Kokegropen 504, som stratigrafisk må være €/drG
enn huset, er datert til  165  f.Kr.-Kr.f., førromersk

jernalder, mens en kokegrop 549, som må være y7?g7-€
ennhuset,erdaterttil245-425e.Kr.,yngreromertid.
Dissedateringenesammenmeddateringenefrahusets
strukturer avgrenser husets brukstid til eldre romertid.

Dettehusethartroligståttifleregenerasjoner.Selv
om det ikke kunne observeres spor etter utskifting av
stolpene, tyder C14-dateringene på at dette Æø# ha
skjedd, siden dateringene fra stolper synes å danne to

grupper. På den annen side er stolpene av fiiru, med
de feilkildene som dette representerer. Dette er godt
illustrert ved dateringen  av midtpartiet i den store
stolpen nr.19 til førromersk jernalder; den må være
skåret av en flere hundre år gammel fiiru.

HUS 11

Huset lå  15  m vest for Hus 1, parallelt med dette,
orientert omtrent nord-sør, men med en helt annen
arkitektur. Det er treskipet, med to rekker med tak-
bærende stolper, og veggen er markert med en grøft,
uten andre konstruksjonsspor. Et annet særpreg er at

den indre del i nord mangler spor etter takbærende
stolper. Det er ikke tegn til at huset har brent.

Form og dimensjon

Huset ble avdekket og undersøkt i flere omganger;
deler av veggrøftene ble derfor Ødelagt eller slitt bort
av stadige opprensinger.

Huset var svakt konvekst, ca.10 m bredt på det
bredeste og ca. 7-8 m i nordre ende, målt fra midten
avveggrøftene.Detvaringensynligendeveggisør,så
dettegavlpartietvartilsynelatendeheltåpent.Lengden
frakortveggeniNtilsørendenavvestveggenerca.33
m, men omtrent her står de to sørligste takbærerne, så
man må regne med at huset har strukket seg iallfåll et

parmeterutenforstolpene.Lengdenblirdaca.35-36
m. Huset har to deler: søndre del med en lengde på
vel 20 m hadde fem par takbærende stolper, mens
man som  nevnt ikke kunne finne  synlige spor av
takbærende stolper i nordre del på ca. 15 m, til tross
for intens leting. De to nordligste stolpeparene hadde
større avstand enn de Øvrige, og her hvor huset var

på det bredeste, var det to kokegroper/ildsteder som
lå omtrent langs  husets  midtlinje. Beliggenheten, i
et stolpefritt rom på ca. 60 m2, gjør at disse antas å
tilhøre huset.
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Datering
De to kokegropene/ildstedene  som  antas  å tilhøre
huset,erbeggedaterttilyngreromertid,235-335e.Kr
(nr.118) og 215-400 e.Kr (nr.120), og gir det beste
grunnlag for datering av huset. Datering på bjørk og
hegg fra veggrøften overlapper (145-375 e.Kr.), men
spørsmålet er hva som egentlig er datert. Et korn fra
veggrøften ga et annet resultat,10-130 e.Kr., opplagt
eldre enn huset. En fiiruprøve fra et stolpehull kunne
være en rest av stolpen, men siden det ikke er tegn til
at huset har brent, er det usikkert hva som er datert.
Dateringen til 1915-1700 f.Kr. viser at kullet ikke har
sammenhengmedhuset.Veggrøfteninordliggerover
en liten kokegrop datert til 1505-1400 f.Kr. Hus 11
respekterer ikke gravene, veggrøften  skjærer gjennom
to flatmarksgraver (nr. 37:  365-40  f.Kr., og 79:  30
f.Kr.-75 e.Kr.). Tre graver ligger innenfor huset, alle
datert til førromersk jernalder.

Kulturlag
1nordredelvardettidligereavdekketdelavetkiilturlag
(nr. 53). Det ble tatt ut prøver for pollenanalyse, som
resulterte i en del kornpouen og pollen av engplanter,
somvargrunnlagetfortolkningenavlagetsomrestav
enåker(H.I.Høeg,rapportvedlagt).Lagetlåtemmelig
midt i nordre del av Hus 11 og er sannsynligvis en rest
av et gulvlag som må tilhøre huset. Det ble ikke påvist
makrofossiler, også et tegn på at huset ikke har brent.
Laget var opptil 20 cm tykt. All masse ble vannsåldet,
men det ble gjort få fiinn - 1itt kull, små biter brent
leireognoensmåbiterbrentebein.Ietprofilgjennom
kulturlagetkomdetfremengropmedlnillibunnenav
lagetsombledaterttil265430e.Kr.Vedutgravningen
av kulturlaget kom det frem et ildsted (538), som fikk
omtrent identisk datering, 265-425  e.Kr. I ettertid
ble det klart at det var samme struktur som var datert
to ganger. Dette gir en bakre datering av kulturlaget.
Dateringene er noe yngre enn de to fra ildstedene som
tilhørerhuset,mendeoverlapperhverandre,ogsamlet
viser dateringene at husets brukstid må ligge innenfor

yngre romertid. Huset er altså yngre enn Hus 1.
Ingen av funnene kan bidra til tolkning av fimk-

sjonen til denne del av huset, men pollenanalysen gir
en indikasjon på at det kan ha vært et kornlager her
(Martens og Gustafson 2002).

HUS IV
Dette huset er enda dårligere bevart enn Hus 11, noe
som har sammenheng med gjentatte opprensinger.
Det ligger rett over Hus 11 og har samme form, med
svakt buede veggrøfter, men ikke samme dimensjon.
Østre veggrøft overlapper veggrøften i Hus 11, og
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stratigrafien i snitt gjennom begge grøfter viste helt
klart at Hus IV er j/72gr€ enn Hus 11. Siden Hus 11
ikke viser noen tegn til at det har brent ned, må det
være revet for at Hus IV kunne bygges.

Form og dimensjon

Huset er som Hus 11 svakt konvekst, med veggrøf-
ter og åpen gavl i sør, men det har ikke de enorme
dimensjonene. Det er smalere, ca. 8 m bredt, omtrent
samme lengde, ca. 35  m, og litt forskjøvet mot sør.
Også dette huset har et stolpefritt rom i nord, mens
det er takbærende stolper i søndre del, trolig fem par.
Ingen ildsteder/kokegroper kan sikkert tolkes å tilhøre
huset (fig. 5.11).

Datering
Av stratigrafiske grunner er det helt klart at dette huset
er yngre enn Hus 11, men sannsynligvis bygget nokså
snart etter at dette ble revet. Trolig ble huset revet
nettopp for å bygge Hus IV. Det må altså være bygget
i yngre romertid eller tidlig folkevandringstid. Forsøk

på å datere huset var lite vellykkede. Det ble datert
trekull av fiiru og et korn fra samme stolpehull, som

ga henholdsvis bronsealder og førromersk jernalder,
noe som viser at de ikke kan ha noen sammenheng
med huset. Byggkorn fra et stolpehull som ble datert
til førromerskjernalder, og et korn fra veggrøften som
ble datert til tidlig romertid, kan heller ikke ha sam-
menhengmedhuset.Kullavbjørkogsåfraveggrøften
ble datert til 255-425 e.Kr., en datering som «passer»,
men igjen er spørsmålet hva som egentlig er datert.
En kokegrop som ligger innenfor huset, men ikke i
midtlinjen, har omtrent samme datering, 255-425
e.Kr.(nr.711),menplasseringengjøratdeterusikkert
om den tilhører huset. Dateringsgrunnlaget for dette
huset er med andre ord spinkelt. De  stratigrafiske
observasjonene som gjelder Hus 11, gjør at det mest
sannsynlig er bygget ved overgangen mellom yngre
romertid og folkevandringstid (fig. 5.12).

Nok et hus?
Ved å kombinere stolpehull i området med Hus V har
Jes Martens forsøkt å rekonstruere nok et hus, som må
være yngre enn Hus V og Hus 1. Dette ligger på skrå
NØ-SV som Hus V og overlapper delvis dette. Jeg
er usikker på denne tolkningen, men det store antall
stolpehull i dette området Æø7z tyde på at det har ligget
flere bygninger her, eventuelt andre konstruksjoner.

SAMMENFATNING O G TOLKNING
Etter en vurdering av C14-dateringene kan jeg kon-
kludere med en huskronologi. Hus V er det eldste,
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BEE Grav / Grave
H lldsted / Hearth
= Kokegrop / Cooking pit
| Slolpehull / Postholes
EEE  Stolpehull HuS 11 / Postholes House  ii
EE &olpehull Hus IV/ Pcx5tholes House iv
H Veggrille Hus 11 / Wall trench House 11

Veggrille Hus lv/ Wall trench House lv

Fig. 5.11. Plan over Hus 11 og IV Påfirt struhturnummer
Fig. 5.11. House 11 and IV witb structufe numbers.
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3000CalBC      2000CalBC      1000CalBC   CalBC/CalAD   1000CalAD

Calibrated date

Fig. 5.12. Diagram over C14-dateringerfia Hus 11 og Hus IV
Fig. 5.12. Hou§e 11 and House IV. Diagram witl] carl)on-14 dates

bygget i førromerskjernalder, og må ha blitt revet for
at Hus 1 skulle kunne bygges. Det er mulig det brant
ned, men uansett måtte restene fiernes for at man skulle
kunne bygge Hus 1. Dette er et praktbygg omtrent
dobbelt så langt som Hus V, med en helt annen og
avansert arkitektur, og orienteres N-S. Hus 1 har sin
brukstid i eldre romertid og brant ved overgangen
til yngre romertid. Etter brannen ble Hus 11 reist, ca.
15 m vest for Hus 1, ikke mindre imponerende, men
med et helt annet arkitektonisk uttrykk. Dette er
også orientert N-S. I samme periode, muligens ved
overgangen til folkevandringstid, ble dette huset revet
for byggingen av Hus IV. Dette ble reist på samme
tomt, med samme arkitektur, men med litt andre
dimensjoner -det var ikke fiillt så bredt. Dette huset
sto muligens inn i folkevandringstid, men bruksperio-
den er usikker. Det er sannsynlig at disse fire husene
følger rett etter hverandre. En levetid på ca. 200 år for
et hus er mulig, men vanskelig å belegge ¢f. Løken,
Pilø og Hemmdorf 1996:59).

Somdetfiemgåravbeskrivelseneovenfor,dreierdet
seg om hus med en spesiell arkitektur og usedvanlige
dimensjoner,bortsettfraHusV.Husl,Iloglvharsine

parallellerpåForsandmoeniRogaland,hvordeomtales
som haller, altså bygninger knyttet til makt og prestisje
(Løken2001).PåForsandmoenerdetavdekketsjuhus
av samme type som Hus 1 på Veien (op.cit.56 f.); det
eldste er datert til førromersk jernalder. Det største er
fra samme tid og har omtrent samme dimensjoner som
Hus I - det er nesten 50 m langt og vel 7 m bredt - og
er datert til eldre romertid. Løken antar at det stolpeffie
midtrommet har hatt en «hallfimksjon».

Parallellen til Hus 11 på Forsandmoen omtales av
Løken som et enestående hus, spesielt bredden på ca.
9 m, og det har et stort midtrom med to ildsteder på
ca. 54 m2. Hus 11 har omtrent samme dimensjoner,
men er litt bredere, og midtrommet er ca. 63  m2.
Slike brede hus er sjeldne og er knyttet til maktsentra
(Løken 2001:77, 62 fig. 6). Løken omtaler dette huset
som en sal, en bygning som bare har «hallfimksjon».
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Fig. 5.13. a-b. Oppbygging øo et langbus. a) Reisverketfir det rtye Hus 1. b) Et nytt lmghus, et rehonstruÆsjonsfirslag. (Foto: KHM)
Fig. 5.13. a-b. Construction of a longbouse

Husene på Forsandmoen som har samme spesielle
arkitektur som på Veien, tolkes av Løken som bygnin-

ger med en spesialfinksjon, ikke egentlige gårdshus.
Her er to typer prestisjebygg, ett med flere rom, hvorav
ett fiingerer som «hall»  (som  Hus 1 på Veien). Det
andre bygg er ettroms og har bare en «hallfiinksjon»
og kalles sal (som Hus 11 og IV på Veien).

Nylig er det avdekket et imponerende langhus med
uttrukne  stolper fra eldre romertid på Missingen i
Østfold, minst 60 m langt. Bårdseth (2009b) har tolket
det som en høvdinggård som huset en krigergruppe,
og mener at høvdingen tilhørte «krigeraristokratiet».
Mangel på prestisjegjenstander gj ør at hun ikke knytter

gården til det Øverste aristokratiske nivå. Huset har
samme form og arkitektur som Hus 1 på Veien, som
riktignok er noe kortere. Gravenes innhold på Veien
fra denne perioden er beskjedne, og våpengravene har
intet prestisjepreg -de sprer seg i tid med omtrent ett
funn per hundre år. Min tolkning av husets fiinksjon
bygger på beliggenhet og stedsnavn (se kap. 6.3).

Diskusjonen omkring betegnelsene Æø// og jø/ er
oversiktlig referert i  Løken 2001. For meg er ikke
betegnelsen  av husene viktig, men  tolkningen  av
husene sett i sammenheng med stedets fiinksjon. Det
vil jeg ta for meg i kapittel 6.3.

5.2.  KOKEGROPENE

Kokegroper er avdekket i mange ulike kontekster;
de er et vanlig fenomen på plasser hvor det har stått

jernalderhus. I  forbindelse  med flateavdekkingen i
åkeren ved gravfeltet ble det foruten flatmarksgraver
og langhus også avdekket kokegroper. De detaljerte
beskrivelsene til Oluf Rygh fra utgravningene på
1870-tallet tyder på at det også ligger kokegroper og
flatmarksgraver zÆc7ø~ g7t"Ætøzfgg72€, jf. kapittel 4.1 og
Gustafson 2002.

Kokegropene lå ikke samlet som et kokegropfelt,
men det er en tendens til at de lå omkring en «åpen

plass». Siden de fire langhusene ikke er samtidige, men
tett etterfølgende, kan det åpne feltet ikke karakteri-
seres som et «tun». De fleste flatmarksgravene ligger
også i dette området. To graver lå inni Hus 1, det vil
si  at Hus 1  er bygget over. Hus 11  og IV er bygget
over tre graver, og vegg-grøften skjærer gjennom to
av dem. Ved bygging av disse husene er det ikke tatt
hensyn til gravene, noe som imidlertid er tilfellet ved
anlegging av kokegropene.

Kokegropene lå utenfor husene. Noen av gropene
overlappet husene og må være yngre, og noen må ha
ligget under husene og må være eldre. I husene var det
vanligvis ikke kokegroper. Et av ildstedene i Hus 1 var
fiillt av skjørbrent stein (nr. 85), men tilhører trolig £.ÆÆe
huset. Grop 898 (førromerskjernalder) hører trolig til
hus V og var betegnet som kokegrop. Den var atypisk
ved at det ikke var det klare skille mellom kullag og
steinlag - kullet var temmelig oppløst, og noen svært
oppsprukne  stein lå spredt i det kullholdige laget.
Gropen bør heller kalles ildstedsgrop. Innenfor Hus
11 ligger to groper som var omtalt som kokegroper,
som sannsynligvis hører til huset (nr.118 og 120).

Tjueto kokegroper er C 14-datert. I tillegg var her
en del groper som kan tolkes som kokegropbunner
(de mest sannsynlige er med på oversiktene), samt
ildstedsgroper (uten kokstein, ikke med på oversiktene).
Dateringene følger det normale mønster i Norge, flest
i eldre jernalder, men tradisjonen begynner i bronse-
alder (Gustafson 1999). De eldste dateringene er fem

groper fra yngre bronsealder, fire groper er datert til
førromersk jernalder, ni til romertid og tre til folke-
vandringstid. Ved slutten av folkevandringstid er det
slutt på bruken av kokegropene. Her er det altså en
1500 år lang tradisjon som blir brutt.

ListeoverC14-dateringerivedleggtildettekapittel.



5.  LANGHUS  OG ANDRE  BOSETNINGSSPOR

735
• -.:: :-r_1 ___                                     ,

Hus  11

Hus lv

949

Husl

-'                         ,1                                                   1`.

•-'                       ``)                              L_ ,

-``    L,       r\,=,

115

-,'J

684-_0

e81

®
7

944.   `18,i

1          -    0     a`   -

(`J

\JJ

=1      rr\)l-_,l        ,-

J

HusV

U
C

834               (i

:-.,J   (  : ,,--J15

•850

Fig. 5 .14. Utgravriingsf eltet med kohegropene markert og Påf irt nummer.
Fig. 5.14. Tbe excavation area ruJitb cooking Pits.

Signaturer:I Kokegrop

Annet



116 MØTER  PÅ VEIEN

2000                                 1500                                1000                                  500                       1 calBC/1 calAD                       501

Calibrated date (calBC/calAD)

Fig 5 .15 . Diagram over C14-dateringer fia hohegroper.
Fig. 5.15. Diagram witb carbon-14 dates fiom tbe cooking Pits.
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KOKEGROPER. Profiltegninger

/////    kulturlag
xxxxx    kullag              xxxx        noemindrekull
0       skjørbrentstein

vww    rødfarget sand, påvirket av varme    . prøve av rødbrent sand
l vw                                    o kontrollprøve av sand

Fig 5 .16. Prof iltegning av kohegroperie
Fig. 5.16. Profile drawing§ of tbe cooking Pits
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Som det fremgår av profiltegningene, er det en viss
variasjon. Felles  er innholdet av kull og skjørbrent
stein. Gropene fra bronsealder skiller seg ut ved at
de er særlig dype, om lag 0,5 m, med bratt sidekant
(ikke  alle  er godt dokumentert). Nr. 621, 62  og 95
hadde et tettpakket lag med hardt brent, oppsprukket
og rødfarget stein, nr. 735 hadde samme karakter, om
enn ikke så qJkt steinlag. Kanskje har de vært benyttet
flere ganger. Gropene fra jernalderen er grunnere og
videre, med ett lag ildpåvirkede, nevestore steiner over
et kullag, slik kokegroper vanligvis karakteriseres.

Profiltegningene gir ikke alltid et riktig bilde av
mengden skjørbrent stein. For å få et mål på denne
og et sammenlikningsgrunnlag, er skjørbrent stein
målt i 10 liters-bøtter. Ofte er de målt i to omganger
siden gropene ble gravd i to halvdeler på forskjellig
tidspunkt. Dette målet er svært omtrentlig og er ikke
dokumentert for alle gropene. I flere av gropene er bare
mengden i halve gropen dokumentert; derfor står det
«+ ?» i tabellen i vedlegg 5.2a. Mengden varierte med
størrelsen og hvor godt gropen var bevart. I gropene
hvor steinlaget var intakt, var det fra omkring 20 1 til
over 100 1 stein.

I tillegg til gropene med kull og skjørbrent stein ble
det avdekket en grop med bare stein (nr. 824). Her var
ca. 301 nevestor stein som hadde spor av ildpåvirkning;
steinene var litt sprukne og litt rødbrente. Dette tolker

jeg som et lager av kokstein som har vært brukt og kan
gjenbrukes. At noen av steinene tas opp og brukes på
nytt, kan være forklaringen på variasjonen av mengde
kokstein i gropene, også variasjonen i hver halvdel.

I kanten av flere av gropene ble det observert rød-
farget sand, som var påvirket av brenning i gropene.
Dette er påvist i de fleste gropene frajernalderen, men
utvilsomt er det også brent i gropene fra bronsealderen
siden det var mye kull i dem; sannsynligvis har det
brent bål i alle gropene. I flere groper ble det dessuten
observert brente trestykker in situ. Vanligvis var den
røde sanden i gropenes sidekanter, og av og til også
under bunnen. Det ble foretatt temperaturmåling
av brent sand i kanten  av noen groper. Den viser
en temperatur på mellom 300 og 500/600 grader C
(Lindahl og Ramsted 2001, rapport vedlagt).

I de aller fleste kokegropene var det benyttet fiiru;
unntakene er de fire fra førromersk jernalder og en
fra folkevandringstid, hvor dateringene er foretatt

på bjørk. I  ildstedene i Hus 1  er det også benyttet
bjørk. Stedet ligger på en fiirumo, og den omfattende
bruken av furu som brensel kan beq7 at det var slik
også i bronsealder og jernalder. Erfaring fra andre
undersøkelser qrder på at man har benyttet den lokale
vegetasjon som brensel. Bruk av fiiru som brensel kan
representere en feilkilde ved at fiirutrær kan bli gamle.

Et godt eksempel på dette er en av de største stolpene
i Hus 1, hvor innerveden er datert, og hvor resultatet
ble flere hundre år «for gammelt» (Gustafson 2005c
ogkap.5.1).Jegtrorimidlertidikkemanharbenyttet
store fiirutrær som brensel i kokegropene, og det er
ikke slik at fiirudateringene alltid er de eldste.

I de best bevarte gropene var det et kulturlag over
de brente steinene, et sekundært på$1t lag. I to groper
var det ildsted og kuuag som daterte dette laget. I grop
735  er kullet i bunnen datert til yngre bronsealder
(905-810f.Kr.).DateringenavdetfGÆZÆc7Ø7.€Æz¢//øgg4

prøve 8 (1015-845 f.Kr.), overlapper dateringen fra
bunnen. Nr. 950 er et ildsted  (260-415  e.Kr.)  som
ligger ouGr kulturlaget i kokegrop nr. 949  (240-410
e.Kr.); disse dateringene overlapper også hverandre.
Som påvist i andre områder viser disse dateringene
at laget er påført relativt raskt etter at gropene  er

gått ut av bruk; altså kan det inneholde informasjon
om samtidige aktiviteter omkring gropene. I flere av

gropene ble det tatt ut jordprøver fra dette laget for
pollenanalyse, i håp om at den kunne gi informa-
sjon om landskapet. I denne sanden var det dårlige
bevaringsforhold; det var lite pollen i motsetning til
i groper andre  steder (se  artikler av Gustafson  om

groper ved Andelva i Eidsvoll og i Flå i Hallingdal
samt på moreneryggen i Ås i Gustafson, Heibreen
og Martens 2005).

I flere groper var det funn av brente bein både i
laget over gropene og innimellom steinene. Stort sett
er det dyrebein (artsbestemt som sau/geit), men i to

groper ble det også fiinnet et mulig menneskebein (nr.
849, eldre romertid, og nr. 58, folkevandringstid). Om
dette eventuelle menneskebein er havnet i kokegropen
tilfeldig og stammer fra en branngrav, er uvisst. Det
er ingen graver i umiddelbar nærhet. Brente bein av
sau/geit er fimnet i groper fra hele jernalderen, også
andre steder, og det er sannsynlig at dette er rester etter
måltider tilberedt i gropene. Bein fra kokegropmål-
tider blir ikke brent, men kokt, så disse dyrebeina må
være sekundært brent og trolig knust etter måltidet.
Kanskje dreier det seg om en spesiell behandling av
rester etter rituelle  måltider, men om  noen bevisst
har plassert beina i gropene, eller om de er havnet
der tilfeldig, er et åpent spørsmål.

I fem groper ble det funnet tenner av dyr. Det er

påfållende  at tennene i motsetning til Øvrige bein
z.ÆÆ€ er brent. I  en  av gropene  fra bronsealder var
det en tann, som ikke er artsbestemt. I to groper fra
førromersk jernalder - en kokegrop  (nr. 524)  og et
ildsted (nr. 898) i Hus V (se kap. 5.1) -ble det fiinnet
hestetenner. C14-datering av en hestetann fra hver
av gropene bekrefter en sammenheng. To ganger er
hester ofret, og sannsynligvis spist, og det er sikkert
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Fig 5.17. a-f. Foto civ et utvalg hohegroper.
a) Nr. 986, liten grop fia l)ronsealder
lJ) Nr. 62 , grop fia bronsealder
c) Nr. 735, grop fra bronsealder
d) Nr. 834, grop fia eldre jernalder
e) Nr. 681, grop fiå eldre jemmlder

f) Nr 949, grop fia eldre jernalder
Foto KHM
Fig.5.17.a-f.Aselectionofpbotosofcookingpits
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ikke de eneste tilfeller. Også i to groper fra romertid
og folkevandringstid ble det funnet ubrente tenner
som kan være fra storfe (ikke umulig hest).

På Veien  overlapper bronsealderdateringene  av
kokegroper med de eldste dateringene av flatmarksgra-
vene.Flatmarksgravskikkenogbrukenavkokegropene
synes  å begynne samtidig, omkring  1000 f.Kr. Det
kan tyde på at bruken av kokegroper har en sam-
menheng med ritualer knyttet til flatmarksgravene.
Overgangen til hauggravskikk skjer omkring Kr.f.
Om ideologien endret seg i løpet av eldre jernalder,
fortsetter bruken av kokegroper i gravhaugperioden
og slutter i folkevandringstid.

Som allerede antydet mener jeg det er rimelig å
tolke kokegropene  i  dette  området som  spor etter
matlaging. Måltider på et helligsted må ha hatt en
rituell funksjon.  Sammenhengen med graver i tid
og rom er et argument som støtter oppfatningen at

matlaging i kokegroper ikke  er et hverdagsmåltid.
Nettopp  den lange  tradisjon på Hove i Asen var
Farbregds argument for å knytte kokegropene til reli-

giøse handlinger, som offermåltider (Farbregd 1986; jf.
også Narmo 1996). Funnene av hestetennene støtter
denne tolkningen. Hestens posisjon i det forhistoriske
samfiinn er velkjent. Hvis tennene representerer et
offer i forbindelse med rituelle måltider (Gustafson
2005b; Oma 2005), er dette en tradisjon som følger
kokegropene på dette stedet.

Gropene lå som nevnt utenfor husene og repre-
senterer derfor en utendørsaktivitet, fester i det fri
og derfor ikke vinterfester. Mange ritualer kan være
utført på denne  kultplassen, knyttet ikke bare til
begravelser, men også andre overgangsritualer og for
eksempel årstidsfester. Noen av dem har vært knyttet
til kokegropene.
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I de følgende kapitler viljeg se funnene fra Veien i en
større sammenheng. Jeg vil se på forholdet mellom

graver og langhus, kontaktretninger, mønstre  og
endringer for å tolke samfunnsforhold.

6.1.  HISTORIEN BAKURNEGRAVFELTET.
FRA BRONSEALDER TIL ELDRE
TERNALDER

Eldre forskning var opptatt av spørsmålet om når de
store gravfeltene ble anlagt, noe som ble sett i sammen-
heng med etableringen av den faste gårdsbosetningen.
Konkrete spor etter gården var stort sett fraværende,

gravervarhovedkildentilbosetningshistorien,ogdet
var sjelden fimn som kunne dateres lenger tilbake enn
til eldre romertid. Ofte ble det antydet at gravfeltenes
historie  kanskje  kunne trekkes lenger tilbake i tid.
Bjørn Hougen bemerker de «traktformete groper» med
kull og av og til brente bein under haugene på Veien
og ser i dem en arv fra førromersk tid, «og man kan
heller ikke stille seg avvisende overfor den mulighet,
at gravplassen er anlagt alt før vår tidsregnings begyn-
nelse» (1929:111). Også Anders Hagen ser arkaiske
trekk ved gravene som peker mot en anleggelsestid
til førromerskjernalder (Hagen 1951:59).

Bronsealderen

Undersøkelsene  har vist at gravfeltet på Veien ble
etablert allerede i yngre bronsealder, ca.1000 f.Kr.; et
urnegravfelt som viser nær kontakt med Oslofiord-
området,  Sverige  og kontinentet  (kap. 4.1). Men
bronsene glimrer ved sitt fravær. Heller ikke fra ftlket
forØvrigerdetoverveldendefiinnavbronserfradenne

yngre del av bronsealderen. De fleste fiinn er fra eldre
bronsealder og er tolket som depotnedleggelser, trolig
offer. Funnene hører til i den maskuline sfære, noe som
fdler inn i det generelle mønster i landet (Johansen
1993:46 f.). Dette er en kontrast til offerfiinnene fra

yngrebronsealdersomkarakteriseresavkvinnesmykker
(op.cit. ogJohansen 1981:100 f.,105). Bare tre funn
er tolket som graver, også de fra eldre bronsealder

¢f. tabell  nedenfor basert på Melheim 2006).  En
av disse kan være en branngrav; en bronsekniv fra
Svarstad i Hole skal være funnet med brente bein i et
lite, steinmurt kammer i en røys (Johansen 1981:41,

privat eie). De første branngravene kom samtidig med
spor etter metallurgi i Øst-Norge, 1ike tidlig som i
Sør-Skandinavia. Branngravskikkens  sammenheng

med metallurgiens inntog i  samfunnet er påpekt
av flere, for eksempel  Farbregd  (1993b), jf. kapittel
4.2.1  om slaggfunn i graver. I yngre bronsealder ble
branngravskikken enerådende (Melheim 2006:99 f.),
nettopp på det tidspunkt de første kremasjonsbålene
ble tent på Veien.

Yngre bronsealder markerer seg som  nevnt lite
materielt  i  Buskerud  og på  Ringerike. Men ikke
langt unna, i Lunner på Hadeland, er det gjort et
spektakulært offerfimn fra yngre bronsealders slutt-
fase (periode VI), «Vestby-funnet»: tre halsringer, to
bukker, en stangnål, et perlekjede og en fingerring
(Johansen  1981:198). Disse  gjenstandene  er tolket
å tilhøre  en  helligdom  felles  for et større område,
kanskje «gudinnen med halsring» (Bjørn 1929:57 ff.).
Markeringen av det feminine ved offernedleggelser
i yngre bronsealder har vært knyttet til Nerthus og
er tolket som at fruktbarhetsguddommer får større
bevdning(Johansenl993:127ff.;Melheim2006:131),

jf. også Tacitus' beskrivelse  av Nerthus-dyrkelsen i
århundret etter Kr (GGr77øø7%.ø 40).

Ved Tyrif orden er det tegn fra bronsealderen,
helleristninger  som  fremstiller båter og kretsfigu-
rer. Det er to  lokaliteter  som  har størst interesse,
fem felt på Berget og et felt på en flyttblokk ved
Sundvollen. Ristningene ligger ved en  av ferdsels-
veiene  på Tyrifjorden, ned  Steinsfjorden gjennom
Kroksund  og langs  «rorleden»  inn  i  Holsfjorden
(Østmo 1990:121). Videre gikk ferdselen kanskje ned
Lierdalføret ut til Drammensfjorden. Ristningene er
bemerkelsesverdige av flere grunner.

På lokaliteten Berget, en bratt fiellhammer som
styrter rett ned i Sorden, er det hugget inn sju båter;
kanskje har risteren stått i en båt. Figurene har for-
skjellige  stiltrekk og synes  derfor å være ristet over
et visst tidsrom innenfor eldre bronsealder, muligens
mot overgangen til yngre bronsealder. På Berget IV
er det to båter som hører til en av de eldste typene
i Skandinavia, og risteren må ha fått inspirasjon fra
Sør-Skandinavia, «formidlet nokså direkte» (Østmo
1990:35  ff., 94 ff.,111  ff.,122).

Hvem ristet båtfigurene i den bratte berghammeren
ved Tyrifiorden? Hadde han reist langt for å bytte til
seg bronseøks for pelsverk? Hadde han knyttet venn-
skapsbånd, kanskje familiebånd med høvdinger i sør?
De tallrike båtfigurene, ristet på berg og på bronse-

gjenstander, illustrerer muligens  hvilken betydning
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reisen har hatt i bronsealderen, selv om figurene nok
i tillegg har hatt et symbolsk innhold og kan gis en
annen tolkning.

Figurene  på  Steinen ved  Sundvollen viser  en

påfallende kontakt med Vestlandet, muligens i eldre
bronsealder, men ikke så langt tilbake i tid som Berget

(op.cit.110). De nærmeste paralleller til kretstegnene
er på Voss, og Østmo anqder en «ganske nær kontakt
mellom Ringerike og Voss»  (op.cit.103  f.,110). På
Berget IV er det også ristet inn en kretsfigur som kan
minne om en «labyrint», og som er sammenliknet med
figurene på «brillespenner». Disse  dateres  til yngre
bronsealder (periode IV). Kanskje har vi her et lite
tegn fra denne del av bronsealderen, som ellers er lite
synlig på Ringerike.

Ristningene i «det indre Østlandet» er få i forhold til
mylderetavbåterogandrefigurerlengersør,iØstfold/
Bohuslån og Vestfold/Telemark. Men Tyrifiords-
ristningene kan oppfattes som den innerste «utløper»
av denne ristningstradisj onen, med et begrenset anta.11
og en snevrere motivkrets, men allikevel med tydelige
tegn på at den tilhører en kultur med feues billedspråk,
og på at det har vært kontakt mot sør og mot vest.

Sør-Norge   tilhører   den   sørskandinaviske
bronsealderkultur, med samme materielle uttrykk
i prestisjetienstander. Selv om det er få bronser på
Østlandet i forhold til  Sør-Skandinavias  overflod,
avspeiler funnene her enhver fluktuasjon i sørskan-
dinavisk materiale (Johansen 1981 :86); de parallelle
endringer i materiell kultur viser nær kontakt og et
kultureltfelleskap.Kartoverfordelingenavbronserfra

hele perioden viser et tydelig mønster; funnene kon-
sentrerer seg i gode jordbruksstrøk, spesielt omkring
Oslof orden, men i innlandet er det visse områder
som merker seg ut, Ringerike, Hadeland, Toten og
Hedmarken (Johansen 1981:128), påfillende likt rik-
domskonsentrasjonene i romertid. Samfiinnet beskrives
oftest som  et hierarkisk samfunn, hvor makten var
basert på kontroll over utveksling av varer og presti-
sjetienstander, og hvor lederen foresto utførelsen av
ritualer (Johansen 1981:148 ff.; Østmol990:125 ff.).

Om man oppfatter gravenes utforming og innhold
som en refleks  av samfunnsstrukturen, skjer det en
markant endring ved overgangen til yngre bronsealder.
Et hovedtreldc ved fiinnforholdene er at rikdoms- og
maktsymboler i form av skinnende bronser ikke blir
lagt i  store, dominerende hauger eller røyser, men
deponert som  offer-  eller votivfiinn på bortgjemte
steder (Johansen 1993 :44). Offeræenstandene fra yngre
bronsealder er som nevnt knyttet til den kvinnelige
sfære. Offergavenes fiinksjon er tolket på mange vis.
Sett i sammenheng med gravskikkens ideologiuttrykk
slik de enkle flatmarksgravene kan oppfattes, tolker j eg
offergavene også som et uttrykk for en feuesskapsideo-
1ogi, en gave til gudene fra samfunnet. Det er ikke
individet som markeres, men fellesskapet. Samtidig
tolker jeg ritualene og praktgjenstandene  som pre-
steskapets maktsymboler. Den lange  kontinuiteten
i branngravskikken kan oppfattes som et tegn på et
konsolidert maktsystem som bygget på kunnskap om
og kontroll med ritualene i forbindelse med gravleg-

ging og offerhandlinger.

Tabe[16.1.1. Funn fia bronsealder i Bu§herud (etter Melbeim 2006, tabeller i appendiks)

_
w
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C3574-5 Lunde N. Eiker 2 dolker X EBA 1-2 Depot M
C24821 Nærstad, v.Randselva Ringerike 1 dolk X EBA 1-2 Depot M

C;r7762, Seter, v. stein Gol 1 dolk X EBA 1-2? Depot M
C25370a, b Skogsborg Røyken 2 økser Bergart EBA Depot, usikker M
C13875 Skalstad Rlngerike Randlistøks X EBA1 Depot, usikker M
C3225 Bjerknes Kongsberg Dolk X EBA 1-2 Depot, usikker M
C18884 Verket Hurum Spyd X EBA2 Depot, usikker M
C10300 Sand Hurum Spyd X YBA5 Depot, usikker M

C2342 Gomnes Bingerike Sverd X EBA 2? P M
C25535 Borgergård Knapp X EBA3 > -

C13414 Mo Ringerike Holkøks X YBA 5-6 P K

C18744 Kløviken Hole Kniv X EBA3 Gravrøys, ubr.

Joh.nr.4 Svarstad Hole Kniv X EBA3 Gravrøys, br.? -

Br.mus. Sætrang Ringerike Dolk/sverd X EBA3 Gravh./røys -
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De materielle uttrykk, bronser og båter, viser nær
kontakt med kontinentet, hvor branngravskikken
etablerte seg som urnegravfelt og signaliserer en lik-
hetsideologi. Som vi skal se nedenfor, viser også den

gryende jernalderen det samme tegn på et kulturelt
fellesskap og ritualene en ideologisk kontinuitet.

Dentidligejernalder

På mange måter er det kulturelt sett nær sammen-
heng mellom yngre bronsealder og eldre jernalder.
Kontinuiteten er mest synlig i gravskikken, som nevnt
ovenfor; mange flatmarksgravfelt har sin begynnelse
i yngre bronsealder og fortsetter uendret i førromersk

jernalder.  Riktignok ble  det  slutt på tilførselen  av
bronsegjenstander, som må ha hatt betydning for de

grupper som hadde behov for prakten for å legiti-
mere sin posisjon, presteskapet og høvdingene, som
kanskje var samme person. Uansett mistet makteliten
disse  prestisjesymbolene. Muligens  har de  etablert
nye maktmidler. Det var denne gruppen som hadde
kontakt med kontinentet, direkte eller indirekte, og
de  har sannsynligvis  også hentet ekspertise  derfra
til å produsere jern. Ordet/.Gr72 er av keltisk opphav,
ikke romersk, noe som viser nær kontakt med kon-
tinentet før den romerske påvirkning, som æør seg

gjeldende  særlig etter Kr.f.  (Solberg 2000:35). Det
er sannsynlig at kunnskapen om jernproduksjon og
den metallurgiske ekspertise har vært monopolisert
i den eldste fasen.

Nybruget har påpekt de mange likhetstrekk i grav-
skikksåvelsomæenstandsmaterialetsomviserkontakt
med kontinentet (1978:159 ff.); for Østlandets del ser
han særlig kontakt med Sverige og Østersjø-området
og kontinentet Øst for Oder  (op.cit.  159). Som vist
ovenfor (kap. 4.1)  stammer mange av gjenstandene
fra det keltiske  kulturområdet; om de er beskjedne
i antall, er de typiske, som draktutstyr (belter, nåler,

:Pal;:i,;eårå:jielseannågevråf:vnngerta::åebpar::s:åJ:;1:rnd:rna,
direkte eller indirekte fra Mellom-Europa, produsert
i det sentrale keltiske kulturområdet.

Beltet fra graven fra Hals i Øvre Eiker har sine

paralleller i  Sverige  og Danmark og er av Becker
tolket som tegn på ekteskapsallianse, da slike belter i
Skandinavia tilhører kvinnedrakten (Becker l 993 :21 ) .
I denne graven var det lagt ned sigd, krumkniv og
syl. På grunnlag av dette redskapssettet knytter han
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fiinnet til Midt-Sverige (op.cit. 8:22, :34 kart fig. 23,

jf. også  kap. 4.2.1  om  redskapsgravene). Av andre
smykker kan nevnes fem halsringer, trolig lokale nor-
diske produkter som vitner om vedvarende kontakt,

påvirkning og videreutvikling av trekk fra keltiske
områder (Resi 1998:61).

Våpengravskikken  sprer seg i  Skandinavia i tre
bølger i yngre  del av førromersk jernalder - først i
Jylland, deretter de danske Øyer og Sør-Sverige før den
siste bølgen når Norge (J. Martens 2002,jf. fig.19).
Det er få slike graver i Norge, og det hefter usikkerhet
ved dateringene. I en ny gjennomgang av våpenfunn
og presentasjon  av den  sensasjonelt rike våpengrav
fra Bøli i Eidsberg i indre  Østfold argumenterer J.
Martens for at det kan være seks-åtte våpengraver som
kan knyttes til «våpengrav-tradisjonen» i førromersk

jernalder, de fleste fra Oslofiord-området. J Martens
anser denne gravtradisjonen for å være nær knyttet
til Jylland fra slutten av førromerskjernalder / tidlig
romertid (2008).

Selv om  det førromerske jernaldermaterialet i
Sør-Norge er av beskjedent omfang, avspeiler det på
forbløffende vis utviklingen i det Øvrige Nord-Europa
(J. Martens 1999:69). Presentasjonen av to graver fra
Nordre Rør i Borge i Østfold med bronsekjedebelte
og halsring med fiigleformede endestykker under-
streker at det sørøstlige Norge ideologisk sett var en
integrert del av det nordeuropeiske kulturfellesskap
i yngre førromersk jernalder (op.cit.).

Hensikten  med denne  korte  presentasjonen  av
funn fra førromersk jernalder er å synligtiøre den
kontakt som har vært mellom Oslofjord-området og
kontinentet, også det keltiske kulturområdet. Selv om
landskapet omkring Tyrifiorden kan oppfattes  som

perifert i denne  sammenheng, er helleristningene,
flatmarksgravfeltet med datering tilbake til yngre
bronsealder og de to lange La Tåne-fiblene tydelige
tegn på en sterk kultur-påvirkning.

Gj enstandene viser kontakt og kulturelt fellesskap;
båten og reisen er bakgrunnen for å forstå innfø-
ringen  av branngravskikken og etablering av store
urnegravfelt. Et åpent spørsmål er fortsatt hvordan
branngravskikken ble etablert - om det var direkte
ved innvandring eller indirekte ved påvirkning eller
begge deler. Var det de som dro ut for å skaffe bronser,
de som hadde kontakter for å skaffe bronser, de som
kom med bronsene, som formidlet de nye ideene?
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6.2.  FRA ROMERTID TIL FOLKEVANDRINGSTID.
GRAVER I HAUG -ØKONOMISK 0G KULTISK SENTRUM

Resultatet skulde da blive, at defleste grave med gravgod5 var kvindelige, og at, bortseet fra våberigravene,

mariden vc{f bleven tarveligere udstyret. Men dette resultat tør dog endu ei tillcegges videre betydning.

1. Uridset,1880, s.100.

I vel 1000 år ble de døde brent på bål og kull og beina
lagt i groper. Fortsatt brant bålene, men beina ble
ikke gravet ned, men dekket av haug, og ofte lå det
et kullflak i bunnen av haugen. Denne endringen i

gravpraksis skjedde omkring Kr.f., og skikken bredte
seg over det meste av distriktene omkring oslofiorden
og innover i landet. Sammen med beina og kullet ble
det ofte lagt tienstander, men ikke  alltid, som  det
fremgår av kapittel 4.2.3.

Skjemaet med den kronologiske oversikten over
funn  fra gravhauger på Veien viser  at romertiden
dominerer (vedlegg til kap. 4.2.3). Det er omtrent like
mange graver i eldre som i yngre romertid; noen av
funnene kan ikke dateres nøyaktig, men befinner seg
i en overgangssone mellom eldre og yngre romertid.
Det gjelder også noen av fimnene fra yngre romertid
/ tidlig folkevandringstid, og noen kan bare plasseres
innenfor eldre jernalder.

I yngre romertid og tidlig folkevandringstid finner
vi en ny «kategori» graver, tre graver med spektakulære
funn, edelmetaller og romersk import (kap. 4.2.2).

Det skjer altså en endring i gravskildc ved tiden
omkringKristifødsel,vedatdetbyggesgravhaug,ogat
detleggesgjenstanderigravene,ogiyngreromertidog
overgangentilfolkevandringstidvedeksotiskegravgaver.
En av disse gravene er dessuten en skjelettgrav, noe som
brytertotaltmeddenlokalegravskikk.ForØvrigerdet
fågraverfrafolkevandringstid,menderimotetparfimn
av «betalingsgull», som muligens kan tolkes som offer.

Kategoriene

Ved gjennomgangen av gjenstandene i gravene som
Ryghgrovut,harjegsettnærmerepåomgjenstandene
kan knyttes til kjønn, eller den maskuline og feminine
sfære, som man kan uttrykke det mer nøytralt. Gravene
er sortert i et skjema som viser at de kan grupperes i
kategorier (kap. 4.2.3, fig. 4.22).

Innenfor den  maskuline  sfæren  er  z/c;P€#g7øG72€
de  tydeligste; de beskjedne  sju gravene  med enkelt
våpenutsqrr er spredt over 400-500 år. Innenfor den
feminine  sfære  er 7?c7fÆø¢Jg7tzu€#G med sigd og/eller
krumkniv tydeligst; av disse er det også sju. Redskaper
i kvinnegraver kan kanskje tolkes som en motsvarighet
til våpen i mannsgravene, knyttet til initieringsriter.
Noen  av disse gravene  kan  dateres  til eldre  romer-
tid; trolig er alle fra denne perioden. To av gravene

inneholdt små fibler, som understreker kjønnstilhø-
righeten, to  inneholdt en  kam. Graver med Æø772 er
en egen kategori, som på Veien synes å tilhøre den
feminine sfære. Litt yngre er fire graver med f77øj;ÆÆ#
som hører til kvinnedrakt og frisyre, mens fibel med
spadeformet fot har usikker kjønnstilhørighet. To

graver  med  72ØÆ/# er også  med  stor  sannsynlighet
kvinnegraver. De elleve gravene med bare leirkar kan
vanskelig knyttes til kjønn, men en tradisjonell opp-
fatning er at det var kvinnene som produserte leirkar.

Den korte gjennomgangen viser at det blant de

gravenesomhartydeligkjønnstilhørighet,erflestkvin-
negraver.Mannenharingendominerendeogsynligplass
igraveneføriyngreromertid.Somsitertiinnledningen
til kapitlet bemerket 1. Undset dette forhold, men ut
fra sin tid tillegger han det ikke betydning.

I de tolkningene som er referert i kapittel 4.2.1, er
markeringen av kvinner i graver knyttet til religiøst
lederskap; kvinnene kan ha hatt en ledende rolle ved
utføring av de religiøse ritualene Of. offerfiinnene fra

yngrebronsealder,kap.6.1).Dettegjelderredskapsgra-
vene og gravene med kam; de fleste av disse dateres
med større eller mindre sikkerhet til eldre romertid.
Hva betyr det at disse kategoriene forsvinner i løpet
av yngre romertid?  Hvis  de  har tilknytning til det
religiøse felt innenfor samfunnsstrukturen, kan det
tyde på en endring innen dette feltet. Dessuten kan
det tyde på en endring av kvinnerollen. Som antydet i
forbindelse med redskapsgravene kan dette muligens
knyttes til en endring fra en fruktbarhetsreligion til en
krigerideologi som i flere sammenhenger er knyttet
til Odin-kulten, som er foreslått etablert i løpet av
overgangen mellom yngre romertid og folkevan-
dringstid (Hedeager 1997; Solberg 2000:172 ff.). Gro
Steinsland ser denne endringen i sammenheng med

gudenavnet Nerthus (gudinne for fruktbarhet), som
endrer «kjønn» til den mannlige guden Njård. Hun
foreslår at dette  skjer noe  senere, i yngre jernalder,
som et tegn på en mer maskulin, krigersk gudsdyrkelse

(2005: 147 f.). Det er altså flere forhold som tyder på
en grunnleggende samfiinnsendring i yngre romertid.

Kontakter

Et annet aspekt ved oldsakene  som er antydet ved

gj ennomgangen, er kulturell kontakt, som setter Veien
i en større geografisk sammenheng.
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Redskapsgravene viser en  tydelig kontaktretning
mot Øst og  Sverige.  Slike graver er karakteristiske

på gravfeltet på By i Løten i Hedmark. 1. Martens
antyder at den eldste bebyggelsesfasen her kan slq71des
direkte svensk innflytelse (1969:43). Dette gravfeltet
har i det hele tatt store likhetstrekk med Veien, som

påpekt av Hagen (1951) og 1. Martens (1969:44 f.).
Allegravenevarbranngraver,oftestbrannflak,mange

gravervarutenoldsaker,oginnholdeter«enkeltinntil
det kjedelige» (Hagen 1951 :51). Også her dominerer
det fibler, kammer og småredskap i eldre jernalder.

Våpengravene knytter seg til en innlandstradisj on
som går som et belte fra Ringerike via Hadeland og
Toten til Hedmark,jf. kap. 4.2.1 (Hougen 1929:117;
Herteig 1955:72,79, 91 f.). Som det fremgår i kapitlet,
skiller gravene fra Veien seg fra dem i disse landska-

pene - de er få og enkle.
En type leirkar med fasettert rand og ellers stor

likhet med kar fra Vendsyssel på Nord-Jylland, er
fimnet på gravfelt rundt Oslofjorden (Resi 1986:43
f., kart pl. 90; Hougen  1924:26,1929:90). Analyser
av magringsmateriale av noen slike leirkar fra graver i
Østfold viser at karene sannsynligvis ikke kan være pro-
dusertiJylland.Analysene«tydersnarerepåmobilitet
av personer og ideer enn på import» (Resi 1986:43 f.,
53).Vardetjyskeekspertersomproduserteleirkarene
etterhjemligtradisjon,ellervardetekteskapsallianser
som førte jyske kvinner til Østfold? 0g til Vestfold.
OgsåpåRingerikeerdetfimnetskåravetsliktkar,på

gravfeltetFrøishov(C5799-5808).Desammespørsmål
kan  stilles  om dette fiinnet. Dette er en våpengrav
fra eldre romertid (sen), men det forhindrer ikke at
karet kan være produsert av en kvinne fra Vendsyssel.

De rike gravene fra yngre romertid / tidlig folke-
vandringstid(kap.4.2.2)viserentydeligpåvirkningfra
Vestfold,bådevedgravskikkoggjenstander(Hougen
1929:115 ff.; Slomann 1959:39 f.). I søndre Vestfold er
rikeskjelettgraverfrayngreromertidetmarkanttrekk.
PåRingerikedominererbranngravskikken,mendefå
skjelettbegravelseneiområdetharsærligrikegravgaver
(somgullringer,bronsekar,glass);«Kongshaugen»på
Veien (våpengrav, C3/D 1), Sætrang-graven (dobbelt-

grav C3), Hundstad (kvinnegrav C2) og By (dobbelt
våpengrav, C3). Importen i søndre Vestfold merker
seg særlig ved glass med slipte ovaler, av samme type
som er fiinnet på Sætrang og Hundstad.

VeienogRingerikeharmottattimpulserframange
retninger;særligtydeligerdenØstligekontaktenieldre
romertid, mens yngre romertid viser kontakt sørover
mot Vestfold og kanskje videre mot kontinentet. De
rikeskjelettgraveneantyderethøvdingsjiktsomØnsket
å markere seg, både gjennom en fremmed gravskikk
og gjennom eksponering av rikdom.
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Sentra i yngre romertid

Som det fremgår i kapittel 4.2.2, er Veien er et gullrikt
sted, og fiinnene synliggjør Veien som et maktsentrum
i yngre romertid og begynnelsen av folkevandringstid.
Det er nærliggende å benytte begrepet «prangende
forbruk», det vil si å vise frem rikdom og luksus med
det formål å vedlikeholde eller få høyere sosial status.
Begrepet er hentet fra Økonomisk analyse av indus-
trielle samfimn fra vår tid (Veblen 1899). Selv om det
ikke er forsvarlig å overføre termer fra samfimn med
så grunnleggende forskj ellig struktur, er det allikevel
kanskje et snev av likhet.

De rike gravene gjenspeiler et lagdelt samfiinn;
hvor det er rikdom, er det fattigdom, og hvor det er
makt,erdetundertrykkelse.Oftebetegnesjernalderens
hierarkiske  samfunnsstruktur som  høvdingdøm-
mer, en  samfinnsform  som  innebærer Økonomisk
spesialisering, redistribusjon  av varer  og gavebytte.
Når rikdommen legges  i graver, tolkes  det som  en
demonstrasjon av makt, en rituell sløsing med verdier,
et politisk virkemiddel i en  konkurransesituasjon.
Investeringiritualersynesåforegåitidermedpohtiske
og sosiale endringer, spesielt i yngre romertid (og i
begynnelsen  av vikingtid; Holand 2001:82). De to
rikholdige gravene fra ca. 400 inneholdt gjenstander
somgjenspeilerlederroller:Drikkehornenevarviktige
igjestebudsseremoniene,ogvektenevisertiljuridiske
roller.Vektenevarberegnetforveiingavedelmetaller,
særlig gull, og kan ha sammenheng med bøter ¢f.
Brøgger 1921:12, 34 ff.; Solberg 2000:106).

Maktposisjonen vedlikeholdes ved å knytte til seg
tilhengere gjennom avhengighetsforhold, nedover i
hierarkiet ved å yte beslqrttelse og ved raushet. Mat
samlesinnogredistribueresgjennomstore,feuesfester.
Oppover i hierarkiet, eller på samme nivå, skapes alli-
anser ved gaver, som innebærer gjengaver og skaper
lojalitetsbånd,vedfestermeddrikkeritualersombefester
allianser,vedgiftermålogvedfosterbarn.Importfiinnene
tolkesinnenfordenneoppfatningavsamfiinnsstrukturen
som tegn på gavebytte mellom mektige slekter for å
etablere, vedlikeholde og styrke allianser.

En leder måtte altså sikre mat og drikke til store
festerogskaffeeksotiskegjenstandersomkunnebenyt-
tessomgaver.Detvarviktigåhaenvisskontrollmed
devarersomkunnebenyttessombytteobjekter,detvil
si utmarksressursene. Ved en økonomisk spesialisering
kunnefiellbygdenetilføreskornmothuder,skinn,gevir
ogjern.Enslikspesialiseringskapteogsåavhengighet.
Hvis redistribusjonssystemet brøt sammen, kunne det
medføre sult og nød og for lederen tap av ære.

Stefan Brink forutsetter en nær sammenheng
mellom religiøse, økonomiske, politiske og juridiske
forholdijernaldersamfiinnet.Hanharsattoppenrekke
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kriterier for det han omtaler som mangefunksjonelle
sentra (1996:236):

1. spesielle bygninger (f.eks. hall)
2. spesielle fiinn: gull, import
3. spesielle begravelser, for eksempel store hauger
4. stedsnavn - for eksempel Jø/ og Øz. /ØG/

Fabech og Ringtved (1995) benytter de samme kri-
terier og i tillegg strategisk beliggenhet i forhold til
ferdsel. Som det har fremgått av beskrivelsen av Veiens
beliggenhet og av fiinn  som er tiort her, opp$11es
alle kriterier.

Noe som synes å mangle på Veien, men som ikke
er nevnt som et kriterium, er spor etter håndverksvirk-
somhet. Ved utgravningene ble det påvist et slagglag
somerbestemtsomsmieslagg,altsåikkeproduksjons-
slagg.Dateringeritilknytningtil1agetviserromertid.
Kontekstenernoeusikker,mendetermuligatdethar
vært smedvirksomhet her i perioden, noe også fimn
av slagg i graver indikerer, jf. kapittel 4.2.1. Tilgang

på jern og dyktige smeder har utvilsomt vært viktig
for ikke  å si nødvendig i et Økonomisk og politisk
sentrum (Hjårtner-Holdar et al. 2002).

Gullringer av forskjellig type er tolket som tegn

på en hierarkisk inndeling av politiske  og Økono-
miske sentra. Ulla Lund Hansen foreslår tre nivåer,
hvor  or77%4oc7#z.7zgG7? representerer  et  sentrum  av 3.
rang, som var knyttet til sentra av 1. rang, i et Øko-
nomisk og politisk avhengighetsforhold  (1995:375
f.). Ethelberg har forsøkt å sammenlikne Tacitus'
beskrivelse  av samfiinnsstrukturen  i  GGr773ø72z.ø med
funnene på Sjælland i romertid og mener å se seks
statuslag. Ormehoderinger knytter han til Princeps
(Srste) i statuslag 3, som er underlagt Reges (konge)
i statuslag 1 (gullarmringer) (Ethelberg 2000: 162 ff.).
Han mener også å se at den status som var knyttet til
ringen, var arvelig (op.cit: 150).

PågrunnlagavdennemodellenharBergljotSolberg

pekt på sentra av 3. rang langs ]qrsten av Sør-Norge
i yngre romertid  (2000). De ligger ved ytterbJsten
hvor store vassdrag munner ut;  store  elver og dal-
fører fungerte som ferdselsveier, hvor man fraktet

produkter fra innlandet. I Østfold ligger sentra ved
Glommasmunning,ogiVestfolderdetsærligrikefimn
iBrunlanes/Tjø11ing,hvorNumedalslågenmunnerut.
I Solum/Gjerpen er det fiinnet en rik mannsgrav med
ormehodering ved Skiensvassdragets utløp. Sentraene
i søndre Vestfold og Grenland synes å være knyttet til

Jylland (Solberg 2000:93 ff., 96 ff.). 8. Myhre (1992)
har sett et liknende mønster med utgangspunkt i
importfunn. De rike gravene samler seg der de store
elveneløperutihavet;destorevassdrageneharfiingert

som ferdselsveier fra innlandet og ressursene der, og
sentraene  markerer høvdingdømmer. Hans  analyse
begrenser seg til Vestlandet og Agder-$1kene.

Nettopp ved et slikt ferdselsknutepunkt ligger
Veien.  Som  påpekt i  kapittel 2  er beliggenheten
strategisk i forhold til ferdselsveier mot Hallingdal
og Valdres. 0g som nevnt flere ganger er det på Veien
funnet er en grav med ormehoderinger i bronsekar.
Et tilsvarende innlandssentrum ved Numedalslågen
er Efteløt prestegård sør for Kongsberg, hvor det er
funnet en våpengrav med ormehodering (Hougen
1929:96; Solberg 2000:102).

Disse innlandssentrene ved store elvedaler repre-
senterer mellomstasjoner mellom lqrsten og de store
utmarksområdene med attraktive byttevarer som pels-
verk, gevir og jern. Ikke minst må behovet for jern ha
vært kritisk, og jernet ble stort sett produsert i Øvre
del av innlandsdalene (Larsen og Rundberget 2009).
Vddreseretområdemedomfattendejernproduksjon
(Larsen2000),somkanhaværtnoeavgrunnlagetfor
de rike gravene her i yngre romertid, en periode som
viser tydelig kontakt mot sørøst, mot Hadeland, men
like gjerne mot Veien og Ringerike. Senere er kontakten
sterkere mot Vestlandet (Hougen 1929:118 ff.).

Funneneillustrerernettverkmeuomlqrstoginriland,
alliansermellomættersomhaddebehovforprestisje-

tienstander for å markere sin posisjon. Kontroll over
produksjon av byttevarer og strategisk beliggenhet
måhaværtavstorbetydning(Solberg2000:122).Fra

gravfeltet på Veien er konkrete spor etter utmarksres-
surser kammene  av reinsdyrgevir og slaggklumper.
Redskapsgraveneviserbearbeidingavskinnogpelsverk.

Gravermedeksotiskimport(edelmetaller,bronser
ogglass)synesåreflektereetmylderavlokalestormenn
og høvdinger av ulik rang. På Ringerike/Hole samler
de  rike funnene  seg på Veien og  Sætrang på hver
sin side av Begna/Randselva og By og Hundstad på
Holehalvøya, som strekker seg midt ut i Tyrifjorden.
Dessuten markerer Hokksund seg ved rike funn: gull
og import. Her er også et veikryss; ferdselen kan ha

gått videre mot vest og Numedalslågen eller sørover
langs Eikeren til Sande, hvor rike graver med våpen
og import markerer et sentrum ved oslofiorden (Resi
og Sjurseike 2004; Gustafson 2004b). Når rikdom-
men legges i graver, tolkes det som en demonstrasjon
av makt, en rituell sløsing med verdier, et politisk
virkemiddel i en konkurransesituasjon. Dette  kan
være situasjonen i yngre romertid, da konkurrerende
aristokratiske slekter på Ringerike/Hole kappes om
å  demonstrere  sin maktposisjon. De  «fremmede»
skjelettgravene kan tolkes som maktskifte eller som en
demonstrasjon av overhøyhet ved å oppta nye skikker
fra alliansepartnere i sør.
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To bygdeborger som ligger som  «grenseposter»
nord i Heradsbygda, kan kanskje knyttes til de uro-
lige tider som rikdommen er en indikasjon på (se fig.
2.1). Disse er ikke datert, men undersøkelser i andre
områder viser en  tendens  til  at bygdeborger var i
bruk i romertid og folkevandringstid. Funksjonen er
imidlertid omdiskutert; det er foreslått tilflukt, forsvar,

grensemarkering, kontroll over ferdsel eller kultiske
samlingssteder (f.eks. Ystgaard 2003).

Spredningavprestisjerienstandertolkessomresultat
av gavebytte mellom ledende familier for å etablere a]]i-
anser.Allianserkunneogsåoppnåsgjennomgiftermål.
Det er i flere sammenhenger påpekt at mange av de
rike skjelettgravene i yngre romertid er kvinnegraver.
«Fremmedelementene»  i innlandets  dominerende
branngravskikk kan tolkes som et tegn på etablering av
al]iansergjennomgiftermål.KvinnegravenpåHundstad
iHoleogkvinnenidobbeltgravenpåSætrangereksem-

pler fra vårt område. Når Hougen beskriver den rike
kvinnegraven fra S. Kjørstad i Fron i Gudbrandsdalen
«hvis vi vil la fantasien råde - snarest leder tanken hen

på en nybygger fra Vestfold -Ringerike» (1929:120), er
en nærliggende tolkning at kvinnen kom herfra som et
ledd i en alliansepolitikk (1929:120). Samme tolkning
kan man gi den eksklusive Evang-graven fra Ø. Toten,

medblantannethakekorsfibula,hvorHerteigserennær
forbindelse med den danske Øygruppe (1955:55 ff„ 64).

Det er en tendens til at rike mannsgraver tolkes
som tegn på makt og prestisje, mens rike kvinnegraver
oppfattes som tegn på giftermålsallianser. Selv om kri-

gerideologien dominerer fiinnbildet i disse landskapene
i yngre romertid, vil jeg tolke de rike kvinnegravene
slik at kvinnene faktisk hadde  en viktig posisjon i
samfiinnet, at de gjennom begravelsesseremoniene
kunne representere slektens makt og prestisje like vel
som menn. Som tidligere nevnt indikerer redskaps-

gravene kvinners økonomiske og rituelle roner. Kvadet
BØ"z/yer ofte benyttet som illustrasjon på ritualene
som utspilte seg i høvdingens hall, hvor husfruen hadde
en aktiv politisk rolle i forbindelse med gjestebuds-
seremoniene,ogkongenogdronningenhaddeseparate,
men komplementære roller. Denne tradisjonen kan
harøtterlengertilbakeijernaldersamfimnet(Enright
1988;  Solberg 2000:89  f.; Holand 2001:85-87). De
mangedrikkebegreikvinnegraverersettisammenheng
med denne tolkningen (Solberg 2004).

Det er ingen glassbegre i de rikt utstyrte gravene

på Veien, men bronsekjelen og drikkehornene  kan
ha hatt en viktig funksjon i drikkeritualer. Disse er
fiinnet i mannsgraver.

Fig. 6.2. Kq)innegrav fia Hundstad, Hole, fia yngre romertid
G_raven er datert til C2, ca. 300 e.Kf. og er et ehsempel På riht utstyrt skjelettgrav med bl.a. ravperler.  (C16688-98 . E.I.].KHM)
F£g. 6.2. Woman's burial fiom Hmdstad in Hole. Inbumation grave from ca. AD 300 (Late Roman Period) .
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Endringer i romertid
1 denne del avjernalderen benyttes gjenstander i gra-
vene som grunnlag for forståelsen av samfiinnsforhold,

jf.premisseneuttryktikapittel1.Detfremtrertydehge
mønstre og skjer markante endringer. Ved overgangen
fra førromerskjernalder til eldre romertid bygges det
hauger over gravene, og det legges gjenstander i en
del graver. Det skjer en endring i gravinventaret i

yngre romertid ved at kategoriene «redskapsgraver»
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og «kammer» forsvinner; disse er funn som knyttes
til kvinneroller.

Rikdommen eksponeres i yngre romertid og ved
overgangen til folkevandringstid. Dette er felles for
RingerikeogVestfold.Funnenevisertydeligekontak-
tretninger mot sør. I IØpet av folkevandringstid minker

gravfimnene,ogyngrejernaldererknaptsynlig.Ineste
kapittelviljegsepåomdeterensammenhengmeuom
endringer i gravskikk og langhusenes arkitektur.

6.3.  GRAVSKIKK OGARKITEKTUR.
VEIEN SOM KULTSTED 0G SENTRALPLASS

Det år genom gemensamma ritual ocb kultbandlingctf som dessa Platsers kollek.tiva betydelse baf konstruerats.

Vikstrand 2001 :323

Før jeg ser gravskildc og arkitektur i sammenheng,
vil jeg presentere min tolkning av stedet, området
med gravfelt og langhus, og trekke inn stedsnavnene.

Helligstedet: stedsnavn - gåf dsgrenser

lngen av gårdene i Heradsbygd har gravhauger, og det
er ikke gjort funn som tyder på oppløyde graver. Et
unntak er Follum. På denne gården skal det ha ligget
en stor haug (kap. 3.1). Det store gravfeltet i kontrast
til mangel på graver på gårdene omkring, er et argu-
ment for at dette er et fellesgravfelt for bygda. Dette
er en omdiskutert tolkning, som jeg vil kommentere
nedenfor. Videre argumenter bygger på gårdsnavnene.

Gårdsnavnene som ut fra navneklassene kan regnes
å skrive seg fra jernalderen (eller før), kan relateres til
Ve/Veien, som ligger sentralt i bygda. Tolkningen av

gårdsnavnenebyggerhovedsakeligpå0.Ryghsjvo7ijÆG
Gøørc772øØ7%  (Forord  og indledning  1898, NG  lndl.
ogbd.V,BuskerudsAmt,1909,NGV,s.31-34)samt
JVo7TÆf/øc77zø77ø7z/GÆf£.Æo72(NSL);seogsåGustafson2000).

Sentralt i bygda ligger gårdene  %,  7r€fjø/ og %z.€7¢.
7rc = helligdom, hellig sted (NG lndl.: 85; NSL: 336
f.). Rygh henviser til sted for hedensk gudsdyrkelse;
«rimeligvis har her stått et tempel» (NG V:33).

Tolkningen av navnet 7rc er udiskutabel - navnet
er den sikreste språklige indikasjon på en kultplass/
helligdom (Andersson 1992:77 ff.; Brink 1996:261;
Heueland l997:127,136). Slik blir navnet også tolket av
Magnus Olsen, som imidlertid ikke synes å legge vekt

på det som en indikasjon på eldre sentrale kultplasser
(1926:261). Vikstrand antyder at stedsnavnet Ve (Vi)
kan være brukt om rituelle plasser - kultplasser - felles
for et større  område  (2001:322  ff.): «Det år genom

gemensamma ritualer och kulthandlingar som dessa
platsers kollektiva betydelse har konstruerats» (:323).
Han anser at Ve (Vi) først og fremst er en plass, et

hellig område, men at det innenfor området kan ha
befunnet seg ulike strukturer, også bygninger (:325).

yeJJø/ = uG sammensatt med fø/.
Sø/ = sal, stort værelse. I sammensetninger kan Sø/

bety oppholdssted, gård (NG lndl.:73).
Sø/=hus,bygningmedettrom,istedsnavnvisstnok

med den allmenne betydningen «gård» (NSL:266).
Det «finnes  i navne, der inneholder Minde  om

hedensk Gudedyrkelse. Vessal 1igger i  skråningen
ovenfor Gaarden Ve og har formodentlig hørt til
Templet der» (NG V:33).

Sø/ kan bety et hus med spesialfunksjon knyttet
til høy sosial prestisje, en festhall (Brink 1996:255 ff.;

jf. Løken 2001).
Frcz.c#  =  uGz.g sammensatt med  q;¢.7€.

7rz.77  =  «havnegang»  (NG  lndl.:85  ff.), «naturlig
eng, beite» (NSL:343 f.).

7rGc.g =  «sterk drikk», tidligere  den  mer allmenne
betydning «væske» (NSL:337 f.), sterk drikk, væske,
fiiktighet, grunnbetydningen er «styrke» snarere enn
væske (NG V:31 f.).

Rygh/Falk antyder at  7Zz.g i denne sammenhen-

gen kan ha en  sakral betydning, beslektet med  Ø€,
«helligdom» (NG V:31 f.); betydningen blir i tilfelle
«den hellige enga».

For en gangs slqrld mener Rygh/Fdk at et uforklart
navn ikke har sammenheng med et elvenavn. Veien-
valdet går ned til Hønefossen. I en kilde fra 1337 er
«Væighini fossar» omtalt: Ogmund på Veigin tiuater

prestene ved Mari kirke i Oslo rett til hugst i Veigin
skog til istandsettelse av deres mølle i Veigin-Fossen
(NG V:31). Det viser at Veien knyttes til fossen.

Sør i bygda ligger
Sørøm = sør-heim, «sørgården» (NG V:31).
f7ez.77ø = bosted, sted hvor man har sitt tilhold (NG

lndl.,53).
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f7G¢.77z = «1iggested, oppholdssted». Kan være brukt
om større områder og senere fått den snevrere betydnin-

genboplass,gård,foreksempelsørheim(NSL:147f.).
Gården ligger sør for %yvf?jjøÆ/%ø.€7?. Det er åpen-

b8;it tif sRedct e;i navngitt fia disse sentrale gårdene.
I lia ovenfor «Ve-gårdene» 1igger
Æø//%m = sammensatt med Æ€z.77ø, gården i heuingen

(NG V:33).
Fo/J#m = sammensatt med 4€¢'77ø, forleddet/o/z. = fole,

mannstilnavn (NG V:32)?
O¢?c# = sammensatt med uØ.7z, oppvin = den høyt-

1iggende gård (NG V:32; eg. den høytliggende eng,

havnegang, jf. betydningen av Øø.72, se ovenfor under
Vzeien).

04?J¢/ = sammensatt med Jø/ = den høytliggende

gård (NG V:33).
For tolkning av fø/, se ovenfor under 7€jjø/. Oj!¢fø/

er det mest utbredte av gårdsnavn sammensatt med
jø/ (NG lndl.:73, NSL:266).

Kø./c = navngitt etter jordveiens form (NG V:32;

gården kiler seg mellom fJø//#772 og Fo//#77ø).
Gårdene  med de  «terrengbeskrivende»  navnene

Hallum,Oppenogoppsal,sornrig#€i.irraoNerrforwe/
7r€fjøÅ/7tø.G7z, må være navngitt herfra.

Fig. 6.3. Kart over Heradsbygda med gårdsgrenser tegnet etter dagens ØK-hart og Påfirt dagens tun. En eldre gren§e mellom Ve og
Vessalfia kart fia 1865 ogl889 er stiplet
Fig. 6.3. Map of tlæ settlement of Herad§bygda witb flfm boundaries of todc{y. Ari old boundary fiom 1865 and 1889 between tbe

ftms Ve and Vessal is marked out.
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At flere av gårdsnavnene relaterer seg til et sentral-
område som inneholder 7rG, underbygger tolkningen
7iirrffNrye*be;R£grr¢re;Xsentraltbelligsted,fille§forbygda.
Denne oppfatningen deles også av lokalhistorikerne
T. Slåtto (1979:23) og A. Syvertsen (1978).

Topografi og gårdsnavn i tillegg til gravfeltets
størrelse og beliggenhet og mangel på graver på de
omkringliggende gårder er derved grunnlaget for en
hypotese at navnet 7r€ viser til området med gravfeltet.

For å belyse forholdet mellom Ve, Vessal og Veien
har jeg sett på gÆr/fg7?72jmG. Bruk av gårdsgrenser
for tolkning av bosetningsstruktur er et omdiskutert
tema. Navn kan være forsvunnet, og grenser kan være
endret gjennom historiens løp. Vi arbeider med frag-
menter, og det er mange feilkilder vi ikke har kontroll
over. Det gjelder i like  høy grad  det arkeologiske
kildematerialet. Mitt premiss  for denne  analysen
er at fragmentene, med  alle  forbehold, gjenspeiler
noe av en fortidig virkelighet hvis de synes å vise et
forklarlig mønster.

På kartet er tegnet inn  72øØ72€g£rc7G7%f vald. Med
utgangspunktiformenpågårdsvaldene,pådeklassiske
navneklasser og delvis på sameie, har jeg forsøkt en
rekonstruksj on av den relative tidsfølge for oppdeling
i enkeltgårder (Gustafson 2000). Det er en forenklet
analyse i forhold til de prinsipper 0. Farbregd har satt
opp som grunnlag for gårdsgrenseanalyse (1984), og
her skal jeg bare gjengi et utdrag.

Gårdskjernene som er påført kartet, er bare delvis
fra eldre kart (Ve og Veien). Det er dessuten usikkert
hvor relevante de er, da de senere års undersøkelser på
Østlandet har påvist gårdsanlegg fra eldre jernalder i
åkerområder utenfor kjente gårdskjerner. På grunnlag
av topografi og gårdsgrenser synes  Heradsbygda å
bestå av tre hoveddeler: et midtparti med Ve/Veien/
Vessal, i sør Sørum og i nord gårdene i lia ovenfor,
Follum/Hallum/Oppen/Opsal.

I midtpartiet ligger Ve-valdet som et lite fragment
midt i bygda. Det eneste  eldre kart jeg har klart å
oppspore, er over Ve, fra 1865/1889. Det viser at det
lille Ve-valdet er et nytt fenomen. Ve og Vessal var i
forrige århundre omtrent like store, og formen kan
tyde på at de har utgjort ett stort vald som er blitt delt
i to på langs. Ut fra navneformen burde Vessal være
sekundært i forhold til Ve. Ve og Veien uttiør da to
omtrent like store vald som sammen danner et bredt
belte på tvers av bygda. Veien er også et sekundærnavn
fordi det er sammensatt med Øg.72; det er sannsynlig
at det er sekundært i forhold til  7rø.

Jeg hevder ikke at gårdsgrenser og vald eksisterte
i eldre jernalder slik de fremstilles på kartet, men at
den struktur som fremgår av grenser og navn, har en
rot i eldre jernalder. Etablering av faste gårdsgrenser
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oppstår kanskje først i yngre jernalder / middelalder.
Min  tolkning  av gårdsgrenser  og  navn  er  at  7rG

er et primærvald  som  danner den  sentrale  del  av
bygda.  Navnet  7rG viser  at  her ligger  helligstedet,
lenge før noen grenser dannes, og her etableres en

/G//GJ g7tzu¢/øff, men  når stedet fikk navnet  Jr€, er
uvisst. Den Øvrige bosetningen ligger omkring dette
sentrale området.

Gra;vbauger

Gravhaugen er tolket som et symbol på den frie mam/
kvinne, på eiendomsrett og på rett til å arvejord (Skre
1998:201  f., 228  ff., 2001:10 f.). Jeg støtter meg til
denne tolkning. Kanskj e betyr bygging av gravhauger
som her synes å oppstå i eldre romertid, at den tid-
1igere felles rettighet til jord nå blir fordelt mellom
de enkelte slekter, noe som kan være forårsaket av at
det nå er en større befolkning. Et argument for denne
tolkningen er mitt forsøk på å plassere de utgravde

gravhaugene med daterte fiinn på kartet fra 1847. Siden
disse sprer seg tyder det på at hele området er tatt i
bruk på samme tid (kap. 4.3). Den felles gravplassen
beholdes fortsatt som en markering av fellesskapet.

Dette  er i  strid  med  tolkningen  at  manglende

gravhaug betyr at befolkningen består av ufrie, eller
en slags «leilendinger», under et jordegods. En slik
struktur mener Dagfinn  Skre  å  se på  Romerike
allerede i eldre jernalder. Han trekker også en sam-
menlikning med Veien (1998:247 ff.). Ut fra en slik
oppfatning vil Veien-gravfeltet kunne tolkes som et

gårdsgravfelt, tilhørende en jordherre, mens gårdene
omkring med «jernaldernavn» er bosatt av ufrie, uten
eiendomsrett til jorden. Harald Jacobsen oppfatter
også gravfeltet som tilhørende 6n bosetningsenhet
(1984:202-204). En liten tvil kan anes hos Skre, ved
at han ser det uforklarlig med det usedvanlig store
antall graver (1998:248). En slikjordegodsstruktur
allerede i eldre romertid ser jeg som lite sannsynlig;
den burde vært synlig i en mer hierarkisk gravskikk,
som  her gir seg uttrykk først i yngre  romertid /
folkevandringstid.

Man kan regne med ca. 200 gravhauger på Veien fra

perioden ca. Kr.f.-500 e.Kr. En generasjon kan regnes
for 30 år; 500:30 = 16 generasjoner. 200:16 = 12,5, det
vil si en haug per generasjon i ca. tolv bosetningsen-
heter. Det er ni gårder med «jernaldernavn». Denne
utregningen er meget omtrentlig og bygger på pre-
misset at bare 6n person fikk en synlig begravelse per

generasjon (regnet som 30 år), som representant for
ætten. I noen av haugene er det flere graver; jeg har
imidlertid ikke regnet ut hvor mange graver dette ville
utgjøre, da det er for mange usikkerhetsmomenter

¢f. kap. 4.2.4). Slike beregninger er foretatt for flere
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områder (Løken 2006:315 ff.).Jeg ser det som et tegn

på at det ikke er urimelig at gravplassen er benyttet
av flere gårder.

Jeg legger vekt på den lange  kontinuiteten, at
stedet er valgt som gravplass og helligsted allerede i
bronsealder, 1000 år før gravhaugene ble påbegynt,
beliggenheten  midt i bygda  samt  stedsnavnet Ve.
Etter min oppfatning er dette  sterke indisier på at
dette er et kultsted, et helligsted, felles for et større
område. Når det bygges store hus med en særpreget
arkitektur på kultstedet, får det konsekvenser for
tolkningen av husene.

Sentralplass

En kultplass kan ha andre funksjoner enn religiøse.
Ordet uG4o77c7, en symbolsk innhegning av tingplassen,
indikerer helligstedets  sammenheng med juridiske
forhold (T. Andersson 1992:79; Vikstrand 2001:323
f.).  Stefan Brink forutsetter en  nær sammenheng
mellom religiøse, Økonomiske, politiske og juridiske
forholdijernaldersamfimnet.Hanharsattoppenrekke
kriterier for det han omtaler som mangefunksjonelle
sentra (1996:236). Som det har fremgått av kapittel
6.2, er alle  kriteriene  til stede i yngre romertid på
Veien. Funnene har også gitt grunnlag for tolkning
av stedet som et «sentrum  av 3. rang». Her er altså
tydelige tegn på en kombinasjon av religiøs og politisk
makt i yngre romertid.

GrøvskikÅogc[fkitektuf

Gravfeltet viser en lang kontinuitet, en fasttømret
tradisjon, men det skjer endring i ritualene. Som det
vil fremgå av beskrivelsen nedenfor, ser det ut til at
endring i gravskikk skjer parallelt med endring i arki-
tektur. Samtidig med flatmarksgravene bygges det et
enkelt langhus (Hus V), når det omkring Kr.f. bygges
haug over grav, bygges det et avansert langhus (Hus
1), og når rikdommen legges i grav i yngre romertid
og tidlig folkevandringstid, reises  det mektige hus
med en ny arkitektur (Hus 11 og IV).

Den eldste perioden med flatmarksgraver uttrykker

politisk stabilitet, lokalsamfunnets  fellesskap  og en
likhetsideologi ¢f. Hedeager l992:84 f.). Dette betyr
ikke nødvendigvis et egalitært samfimn. Ideologiens
funksjon kan være å maskere motsetninger. Gravene
reflekterer  1000  års  temmelig uendret tradisjon og
kan tolkes som en konsolidering av maktstrukturen.
B ak de tilsynelatende enkle gravene ligger kompliserte
rituelle handlinger som indikerer religiøse spesialister

¢f. Holck l986:41 ff.,156 og østigård 2006:17 f„ om
kremasjon). Makten kan ha vært knyttet til mono-

polisering av kunnskap  om utøvelse  av de  religiøse
ritualene. Det eneste mulige maktsymbolet fra denne

periodenerdenlangefibulalagtigraventilenvoksen,
kraftig mann på omkring 50 år.

Samtidig med flatmarksgravfeltet i førromersk

jernalder bygges det et langhus, Hus V, et temmelig
normalt langhus, ikke av de minste, men uten særpreg.
Det eneste trekk som indikerer et kultisk aspekt, er
som nevnt i kapittel 5.1 ildstedet i midtrommet, som
inneholdt hestetenner, tolket som et offer i forbindelse
med rituelle måltider.

Den første  endringen  skjer omkring  Kr.f.; Hus
V rives for at Hus 1 skal kunne bygges. Dette er et
hus  med  en  særegen  arkitektur, og det settes  opp
nøyaktig nord-sør. På omtrent samme  tidspunkt
bygges det haug over grav. Mange av ritualene i for-
bindelse med kremering av den avdøde vedlikeholdes,
men  nye ritualer er innført. Under haugene ligger
brente, knuste bein, kull og av og til leirkarskår, som
i flatmarksgravene. Forskjellen er at gravene ikke er
lagt i en grop i bakken, men at det er bygget haug
over dem. En annen forskjell er at det i noen graver
legges  med gjenstander, men halvdelen av gravene
er uten oldsaker Of. kap. 4.2.3). Forholdene tyder på
en samfiinnsendring; som nevnt ovenfor kan det ha
sammenheng med rettighet til jord.

Ved haugleggingen får graven en synlig og varig
markering, men haugene som er samtidige med Hus 1,
er lite dominerende, og gravgavene demonstrerer ikke
makt i form av «rituell sløsing» med statusgjenstander.
Ingen graver peker seg ut som «høvdinggraver»; gravene

gir fortsatt uttrykk for en flat struktur. Gjenstandene i
gravene som er samtidige med Hus 1, fra eldre romertid,
er småredskap og kammer, som er tolket å tilhøre den
feminine sfære; i tillegg er det tre våpengraver med
enkelt utstyr: spyd og skjold. Funnene kan indikere
ulike roller. Den feminine sfære er mer synlig enn den
maskuline, og gjenstandene er tolket som at kvinnene
hadde en viktig rolle innenfor ritualene, og at disse
kan ha sammenheng med en fruktbarhetskult, jf.
forrige kapittel.

Hus 1 plasseres nord-sør, mens huset som ble revet,
lå skrått i forhold til himmelretningene. Den frem-
herskende vindretningen er sør-nord, fra Tyrifi orden.
Vi erfarte at den kunne være kraftig. Taket ville fort
blåse  av et hus  som ble lagt  Øst-vest. Men  huset
måtte  ikke  nødvendigvis  ligge  72Ø)/øÆZz.g nord-sør.
Denne endringen i orientering er utvilsomt æort
med hensikt. Det har vært viktig at huset rettet seg
mot sør, mot sol og mot vann. Ravklumpen funnet i
et av stolpehullene kan tolkes i samme retning, som
et symbol på sol og fruktbarhet. Huset er dobbelt så
langt som Hus V. Det har dessuten en særegen arki-
tektur ved de uttrukne stolpene ved to midtildsteder
som danner to større rom i den søndre del av huset,
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den rituelle del. I forhold til de beskjedne samtidige

gravhaugene, er det huset som er monumentet. Den
markante todelingen i den rituell del er påfillende.
I forlengelsen av tolkningen av gravfiinnene referert
ovenfor kan man spekulere over en sammenheng med
vanegudene Njård-Nerthus, som av noen er tolket som
et gudepar, «tvilling-guddommer» eller «hermafroditt»

(Solberg 1999; Solli 2002:116 ff.). Njård forekommer
i stedsnavnet Norderhov (Njårds hov) sør for Veien,
som ble kirkested i middelalder,jf. nedenfor om teofore
navn, som domineres av vaneguder.

Hus 1 har stått i lang tid, trolig flere generasjoner,
og brenner ned ved overgangen til yngre romertid.
På grunn av det nye Hus 11, som bygges opp med en
markant ny arkitektur, som en bevisst kontrast, tolker

jeg brannen som tegn på konflikt og maktskifte, et
nytt lederskap og en ny ideologi. Brannen var ikke
en tilfeldig ulykke.

Hus 11  bygges  15  m lenger vest;  dette  er også
orientert nord-sør. Det har en helt annen form; det er
spesielt bredt og har ett stort midtrom. Det uttrykker
makt. Dette huset er trolig bygget i yngre romertid.

Jeg har ovenfor antydet en ideologisk endring i denne
perioden på grunnlag av gravgavene. Den feminine
kultiske rolle får mindre betydning, og jeg har foreslått
at vi ser en refleks av en endring fra fruktbarhetskult
til krigerideologi.

Hus 11  rives, og Hus IV bygges umiddelbart på
samme tomt, med samme arkitektur, men litt andre
dimensjoner. Dette kan være et tegn på arvelig status
- en ny generasjon får et nytt hus. Det er mange
eksempler på utskifting av «haller»  som  et uttrykk
for makt og status ¢f. Weber 2007:188 f.).

Hus 11  og IV er samtidige  med de rikt utstyrte

gravene fra yngre romertid og overgangen til folke-
vandringstid. De  Øvrige  gravene  fra  denne  tiden
karakteriseres ved en variasjon av leirkar og enkle
smykkersomhørertilkvinnedrakten.Detertovåpen-

graver. Den rikest utstyrte og eneste med sverd, fra
storhaugen «Kongshaugen», er en skjelettgrav, det
tydeligste tegn på innflytelse og dominans utenfra. Den
nye eliten Ønsket kanskje å markere sin tilknytning til
sørligestrøkmedmektigehøvdinger,iVestfold,kanskje
Sjælland, ved å bryte en uendelig lang tradisjon med
en ny begravelsesseremoni. Med utgangspunkt i den
nye arkitekturen vil jeg tro at denne endringen skjer
allerede ved byggingen av Hus 11, i yngre romertid.

Disse langhusene, som ligger på et kultsted, tolkes
som spesialbygg knyttet til makt og prestisje, med en

politisk,religiøsogøkonomiskfiinksjon.Beliggenheten
er grunnlaget for min tolkning, at dette ikke er å
betrakte som gårdshus, selv ikke en storgård. De Øvrige
bygg som vanligvis fins på storgårder, er ikke funnet.

133

En storgård bør ha et stort fiøs. Dette er ikke påvist
i disse prestisjebyggene.

De som holdt tfl her, var mennesker med Økonomisk
ogreligiøsmakt.Elitenhaddebehovforbygningersom
markerte status, med store rom som kunne benyttes
til samlinger, tiestebud og ritualer. Hus 1,11 og IV
kan utvilsomt tolkes  slik. En så avansert arkitektur
må ha vært et virkningsfiillt maktuttrykk.

Endringer i arkitektur skjer parallelt med endringer
i gravritualer, og disse tolkes som dramatiske samfiinns-
endringer, endringer fra en fellesskapsideologi til et
hierarkisk samfiinn med tydelig maktdemonstrasj on

gjennom rituell sløsing med gravgaver. Jeg har i flere
sammenhenger antydet at ideologiskiftet kan knyttes
til en overgang fra en fruktbarhetskult med kvinner
som ritueue ledere til en krigerideologi ved overgangen
til yngre romertid. På Veien sees dette ved at det er
slutt med å legge redskapssett og kammer i gravene.
Derimot legges  eksotiske gjenstander i gravene, og
det bygges hus med en ny arkitektur.

Teof ire stedsnavri - vaneguder

Samlingen av teofore stedsnavn på Ringerike/Hole
domineres  av vanegudene. Halvøya som  stikker ut
i  nordenden  av Tyrifjorden  (Røyse), har en spesiell
konsentrasjon  av stedsnavn  som inneholder gude-
navn (Magnus Olsen, tillegg i Munch 1967:313 ff.).
Særlig mange  navn er det i den vestre  del, hvor vi
finner Frøy(-vin eller -hov) og Frøya(-hov), U11(-vin)
og Odin(-aker). I den Østre del, som atskilles fra den
vestre ved lave åser, ligger «Halvdanshaugen» og nord
for denne Njårds hov (Norderhov), hvor det bygges
kirke i middelalderen. Tvers overfor er et stedsnavn
som inneholder Høne(-vin). Kan dette også være et

gudenavn siden Njård og Høne har en nær tilknytning
i gudelæren? I  krigen mellom vanene og æsene ble
fredenetablertvedbytteavgisler;æsenHøneblebyttet
mot vanen Njård  (Munch  1967:27 f.). Tolkningen
er antydet av Rygh  (NG V:30), mens religionshis-
torikere og navneforskere i dag stiller seg awisende.
Selv om Høne er en av hovedgudene, er Holtsmarks
anmerkning at han ikke synes å være dyrket som gud,
og at navnet ikke forekommer i stedsnavn (1967:52).
Harsson hevder at navnet mest sannsynlig skriver seg
fra et eldre navn på elva Begna (Harsson 2002). Siden

jeg ikke er ekspert på dette tema, får tolkningen ligge
som et åpent spørsmål. Navn sammensatt med Høne
og U11 fins lenger nord nær Ve, og U11 forekommer
to ganger lenger sør i Eiker. I tillegg til gudenavnene
har vi navnet Helgeland (hellig land) på Holehalvøya
(Gustafson 2004).

Frøy, Frøya, U11 og Njård er vaneguder, mens Odin
hører til blant æsene. Frøy og Frøya var søsken og
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Fig. 6.4. Kart over Ringerike og Hole og område mot O§loff orden med stedsnavn med kultisk innbold. Tlolkj2ing av navnene er l)entet

fia Rygb 1909 og Magnus Olsen i Muncb 1967. (NB: Høne-navriet er omdishutert)
Fig 6.4. Map §bowing Place-names related to riames of deities. Tbe interpretation of tbe names is according to R;ygb 1909 and Magnus
Olsen in Muncb 1967 . Tbe name Høne is disputed.



6. GRAV, HUS  OG  SAMFUNN

barn til Njård. Njård er det mannlige motstykke til
Nerthus,fruktbarhetsgudinnenbeskrevetiTacitus'verk
fra omkring Kr.f. (Holtsmarks anmerkning i Munch
1967:42 f.; Davidson 1967:97 ff.,110). Gudeverdenen
reflektert i stedsnavnene er således dominert av vanene,
knyttet til fruktbarhetskult, mens Odin representerer
æsene og krigerideologien, men også har andre sider
som sjaman (Solli 2002). Dominansen av vaneguder
kan være et argument for at fruktbarhetskulten sto
sterkt i dette landskapet. Disse stedsnavnene antas å
ha en anselig alder, men kan ikke dateres nærmere
enn til eldre jernalder; muligens er de eldre.

R:ingerike

De  mange  våpengravene  i  yngre  romertid  på
Opplandene - Hadeland, Toten og Hedemarken -
sees ofte i sammenheng med Ringerike, selv om det
ikke er samme type våpengraver her og de ikke er så
tallrike (kap. 4.2.1).

Forholdet er tolket på mange måter. H. Sheteligs
tolkning at det kan dreie seg om hjemvendte solda-
ter som har deltatt i Markomannerkrigen (166-180
e.Kr.), og andre  krigshandlinger ved  Romerrikets

grenser ved Donau har fått ny aktualitet (Hagen
1983:309  ff.;  Solberg 2000:92, 2009:150 f.). Det er
velkjent at germanere deltok som leiesoldater i den
romerske hær, og de har selvfølgelig også deltatt på
den «germanske» siden. T. Østigård har foreslått at
noen av gravene med romerske kjeler med våpen og
brente bein er begravelser av militære ledere som døde

på slagmarken, og som seierherren var forpliktet til å
sende hjem (Oestigaard 1999). De store våpenoffer-
funnene i myrer i Danmark viser krigerske forhold;
det antas at en av de ofrede hærene kom fra Norden
i yngre romertid (Ilkjær 2000:70 ff.). Våpengravene
i  Øst-Norge gjenspeiler det militære hierarki  som
kunne observeres i våpenofferfiinnene, noe som støtter
tolkningen at krigere fra Norge tok del i militære
aktiviteter i Sør-Skandinavia. Det er flere graver med
krigere fra nivå 2, mens krigeren i Sætrang-graven er
den eneste «offiser» på nivå 1 på Østlandet (Solberg
2009:151  f.).

Våpengravene  er også sett som tegn på interne
uroligheter og konkurranse mellom landskapene
Hedmark, Toten, Hadeland og Ringerike (Solberg
2000:103ff.)ogorganiseringavstørreenheterinnenfor
områder med  navn  sammensatt med  rz.ÆG.  Solbergs
analyse  av geografisk og kronologisk fordeling av
våpengraver fra eldre jernalder tyder på at en makt-
sentralisering skjer tidligere og er sterkere i Øst enn
i resten av Norge. Kontrasten mellom et stort antall
våpengraver i yngre romertid og få slike graver i folke-
vandringstid ser hun som tegn på konsolidering av
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makt og at militære eliter kontrollerte større territorier
(Solberg 2009).

Landskapsnavnene sammensatt med r£.Æ€, Ringerike,
Romerike og Ranarike (Bohuslån), har gitt grunnlag
for mange spekulasjoner omkring de første forsøk på
etablering av «småriker» i eldre jernalder siden slike
navn er omtalt som stammenavn i et verk avJordanes
fra 500-tallet  (Solberg 2000:162). Det er antatt at
landskapsnavn sammensatt med 7.z.ÆG eller /ø73/ gjen-
speiler etablering av større politiske enheter i løpet av
folkevandringstid (ev. begynnelsen av merovingertid) ,
selv om det er usikkert hva slags samfiinn og leder-
skap  de  representerer.  Stammeorganisasjonen var
mer sosial enn territoriell (Skre 1998:257 ff.; Solberg
2000:106,162ff.).Navneleddet7.z.ÆGharkeltiskerøtter,
og betydningen «makt, myndighet» gir klare assosia-
sjoner til erobring og herredømme. T. Anderssons

grundige gjennomgang av ulike forskeres tolkning av
7~z.Æc-navn konkluderer med at navnene i seg selv ikke

gir grunnlag for tolkning av samfiinnsstruktur, og at
de må sees i sammenheng med arkeologiske fiinn og
eventuelt andre kilder (T. Andersson 1976:81).

Funnbildet på Veien fra yngre romertid og folke-
vandringstid  kan  støtte  Solbergs  teori. Det er få

graver fra folkevandringstid; 6n grav med våpen og
korsformet spenne er det eneste fiinnet med tegn på

prestisje. I folkevandringstid legges ikke rikdommen
lenger i gravene, men ofres i forbindelse med felles
ritualer.  Som  omtalt i kapittel 3.1  er to gullringer
(«betalipgsringer»)  fra denne  perioden  funnet på
Veien. En er lagt i  den  store  «Kongshaugen» flere

generasjoner etter begravelsen, en annen er fiinnet i
åkeren et stykke fra gravfeltet. Slike «betalingsringer»
omtales ofte som «markfiinn» fordi de ikke er fimnet i

graver. Jeg tolker fiinnene på Ringerike som «offisielle»
ofringer; det er ikke lenger elitens individer og slekt
som markeres. At det nå er få graver, kan tolkes som
et tegn på at makten er konsolidert og sentralisert.

På denne tid bygges «Halvdanshaugen». Selve byg-

gingen av denne haugen, som måler 55 m i diameter
og er over 5 m hq/; må ha vært en maktdemonstrasjon.
Den ligger alene på en stor slette, uten tilknytning
til andre graver, men nær en  av ferdselsveiene fra
Tyrifjorden. Uten dagens  skogkant ville  den vært
synlig fra vannet, som et mektig symbol på makt, på
tilhørighet, og kanskje også på trygghet.

De  tre C14-dateringene  som i første omgang
ble knyttet til byggingen av haugen, ligger innen-
for tidsrommet 416-569  e.Kr. (Larsen og Rolfsen
2004:60 f.).  Som  en parallell til dateringen er det
nærliggende  å trekke frem Raknehaugen i hjertet
av Romerike, hvor de nyeste C14-dateringer viser at
tømmeret som haugen er bygget av, mest sannsynlig



136 MØTER  PÅ  VEIEN

ble hugget i perioden 533-551 e.Kr. (Skre 1997:31).
Når to  storhauger blir bygget i  hvert sitt «rike»  i
løpet av folkevandringstid, er det ikke urimelig å gi
samme forklaring ¢f. Skre l998:326; Solberg 2000:164
ff.). Mitt forslag til tolkning er at de konkurrerende
aristokratiske slekter på Ringerike/Hole som i yngre
romertid kappes om å demonstrere sin maktposisjon,
blir innlemmet i en større organisasjon, i «Ringerike».
I tidlig merovingertid ble det bygget storhauger flere
steder på Østlandet, noe som er tolket som etablering
av «småriker» (Myhre  1992:163 f.; Skre 1998:326).

536 -kfisetid

Somdetfremgårovenfor,erdettegnpågrunnleggende
samfunnsendringeriløpetavfolkevandringstid.Mot
overgangen til merovingertid etableres det en ny og
enklere teknologi i jernvinna, 1eirkarproduksjonen
opphører, det oppstår nye smykkestiler, det er doku-
mentert Ødegårder og tilsynelatende  avfolkning, og
det skjer  språklige  og religiøse  endringer. Mange
har sett disse forhold som tegn på en krise, og det er
stilt spørsmål om årsaker (Solberg 2000:197 f., 210).
Den justinianske byllepesten som herjet i Europa på
denne tid, er foreslått som en del av forklaringen. Det
er imidlertid usikkert om pesten nådde Skandinavia
siden den svarte rotten  som  spredte pesten, ikke  er

påvist i  Norden  (Axboe 2001:12). Men utvilsomt
fikk pesten virkning i de områder på kontinentet som
skandinaviske høvdinger var knyttet til ved allianser
og varebytte. Romerrikets oppløsning og de mange
folkevandringer hadde allerede skapt uro, og kanskje
var det vanskeligere å skaffe prestisjegjenstander og
få avkastning på egne produkter.

Et forhold som nå synes klart, er at det skjer en
klimatisk katastrofe i året 536, som kan ha vart i flere
år. Bo Gråslund har overbevisende argumentert for
at fortellingen om Fimbulvinteren har en rot i virke-
1igheten, og at det ikke dreier seg om en ekstremkald
vinter, men derimot om to somre som ikke kom (2007).
Situasjonen beskrives i kilder som at sola ikke har noen
virkning, at tre vintre følger uten sommer imellom.
Årsakentilatsolaforsvant,eromdiskutert;kanskjedet
var et voldsomt vulkanutbrudd som medførte et sam-
menhengendemørktslørforansolaovertoellerkanskje
flere år. Dessuten fiilgte ti år med kalde somre. Dette
må ha fått katastrofhe følger for områder i periferien
i Europa og for folk som var avhengige av jordbruk,
for uten sol ble ikke kornet modent og beitene fikk
dårlig vekst. Gråslund mener å kunne dokumentere
en gjengroing av kulturlandskapet i paleobotanisk
materiale som tolkes som et resultat av avfolkning (op.
cit.110f.).Naturkatastrofenkanhalagtgrunnlagettil
enøkonomiskmaktsamlingtilenjordeiendeoverklasse,

som illustreres ved storhauger (:114).
Morten Axbo har foreslått at gullofringer i folke-

vandringstid intensiveres etter år 536. Hensikten er
å få sola tilbake - det foretas «desperate sacrifices to
revive the darkened sun . . . after a time they saw the
desired result of their sacrifice: the sun recovered, and
life continued» (2001:13). Gråslund tviler på denne
tolkning siden det er vanskelig å datere disse fiinnene
nøyaktig til de aktuelle årene (2007:113).

Bjørn Myhre hevder at det arkeologiske og natur-
vitenskapelige  kildematerialet har frembrakt  nye
resultater  som  ikke  gir grunnlag for en  hypotese
om  en generell og relativt brå nedgangstid i  Sør-
Norge. Hypotesen om  en krisetid er i ferd med å
bli forskningshistorie (Myhre og Øye 2002:179 ff.).
Riktignok blir gårder forlatt, men det er fordi folk
samles i større enheter. Jorden blir fortsatt dyrket,
og det skjer en omstrukturering avjordbruket. Som
Gråslund ser også Myhre en sentralisering av makt
og fremveksten av større jordegods som bakgrunnen
for  storhauger  som ble bygget på  500-600-tallet,
for eksempel Halvdanshaugen (: 185 f., 205 f.). Det
skjer  omfattende  endringer, men  over et lengre
tidsrom, og  de  har  sammenheng  med  sosiale  og

politiske forhold.
Mats Widgren  støtter Gråslunds  tolkning av

«Fimbulvinteren»  (2012). Han legger vekt på  et
samfinns sårbarhet for å forstå virkningen av klima-
endringen, og at den fikk forskjellige konsekvenser
i ulike  områder. Det ser ut til at områder nær den
romerske sfære, som hadde nettverk til kontinentet,
blirsterkestberørt(:132):«Internalpowerrelationhips
and the various types of exchange relatonships with
the continent arguably may have had an indirect, but
deceisive impact on the outcome of the crisis» (:133).
Han  ser klare  tegn på Økende  sosial  stratifisering
og konsentrasjon av land på færre hender, som også
Gråslund og Myhre.  Samfunnsforandring og en
antatt krise kan ikke forklares ved klimaendring eller
sosiale endringer alene, men med en kombinasjon av
disse. Klimakrisen kan ha forsterket en prosess som
allerede var i gang.

Kan klimakrisen ha påvirket forholdene på Veien?
De små høvdingdømmer beskrevet ovenfor i kapittel
6.2 var avhengige av korn for å fø slaver og tjenerskap,
for å brygge øl til fester og trolig som byttemiddel for
å anskaffe utmarksprodukter i øvre dalfører hvor det
ikke var gunstige dyrkingsforhold. Det er flere steder
argumentert for at rikdommen på Veien baserer seg

på den strategiske beliggenhet ved ferdselsveger fra
dal og fjell mot lq7sten, og at utmarksprodukter var
attraktive gaver som kunne nyttes for å skape allianser.
Dette nettverket kan ha vart over flere generasjoner.
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Gi-aver.     Merov  ticl. Vik.tid våDen (svei.d`   kvinne

åion,:erike:       :               i|            t;;'              å
Liei.                         1                     23                  (17)                     5
Eikei-                     4                    14                 ( 12)                    2

Fig 6.5. Kart over Ringerihe og Hole og område mot Osloff orden Påfirt spesielle gravf.um fia yngre jernalder, skattef.um og
storhauger.
Fig. 6.5. Map sbowing lafge mounds and ricbly equipped warriors' graves and boards fiom Viking Age.
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En slik økonomisk spesialisering og avhengighet er
svært sårbar. En klimakatastrofe ville bryte redistri-
busjonssystemet og maktgrunnlaget for høvdingen
og medføre strukturelle samfunnsendringer. Det er
en mulighet for at dette har skjedd på Ringerike og er
noe av bakgrunnen for at Veien mistet sin posisjon. En
avfolkning og oppløsning av de gamle maktstrukturer

gjorde det enklere for de overlevende eliter å samle
større jordegods. Som hevdet av de siterte forfattere
er et tydelig trekk ved slutten  av folkevandringstid
en Økende stratifisering og sentralisert makt illustrert
ved storhauger.

Vikingtid

Pågrunnlagavmengdengranpolleneerdetargumentert
for at «Halvdanshaugen» kan være anlagt i vikingtid
(Høeg 2004). Her foreligger også C14-dateringer fra
vikingtid, og forfatterne antyder at haugen kan være
oppført i flere faser (Larsen og Rolfsen 2004:60 f.).

Jeg anser det som sannsynlig at dette mektige makt-
symbolet ble utnyttet i vikingtid. Det må ha vært
viktig å innlemme det i kongemaktens ideol,ogi som
et ledd i kontrollen over dette landskapet. En måte
kunne være å etablere en fiktiv slektskapsrelasjon ved
å bygge på haugen og begrave en «kongeætling» her

¢f. Myhre 2004:223). At den nærliggende stein gård
var en av mange kongsgårder, vises av sølvskatten fra
sen vikingtid og middelalderkirken der, i tillegg til
tradisjoner i sagaene (Harsson 2004:117). To steder
merker seg ut som viktige for kongemakten i tillegg
til Stein: Gjermundbu på Ringerike og Huseby ved
Drammen (Gustafson 2004b).

Veien får aldri tilbake sin posisjon. I den turbu-
1ente vikingtid markeres andre sentra ved rike fimn
og storhauger som nevnt over. På Veien bygges ikke
kirke i middelalderen, slik man kan observere mange
steder, hvor de tidlige kirker bygges  på førkristne
kultsteder, som  er det sosiale  sentrum i bygda  (se
f.eks. Hofseth 1990). Det er en påfallende topogra-
fisk sammenheng mellom tidlige middelalderkirker
og gravhauger (Sollund og Brendalsmo 2013). Den
nærmeste  middelalderkirken ligger lenger  sør, på
Norderhov, Njårds hov (dvs. gård eller høyde). Veien
var nok en storgård i middelalderen; her bodde  en
høyættet mann Fillipus av Veigin (død 1207), som var

giftmedMargrete,datteravkongMagnusErlingsson,
som hadde fått henne med en av sine mange friller
(Bugge  1916:139,197 f., 222, 232). Men dette er en
annen historie.



7. VEIEN -KUIJTSTED OG SENTRALPLASS
PÅ RINGERIKE -EN OPPSUMMERING

I hjertet av Ringerike, nord for Tyrifiorden på en
fiirukledd sandrygg, ligger gravplassen på Veien, midt
i Heradsbygd. I litteraturen er gravfeltet ofte omtalt
som VeierL/Bråten, siden det ligger innenfor begge

gårder. Men fordi Bråten er en plass skilt ut fra Veien
i nyere tid, benytter jeg Veien-navnet her.

Formålet med denne boken er å presentere Veien og
det arkeologiske kildematerialet som er fremkommet
de siste par hundre år. Dette er et av de største grav-
feltene på Østlandet, opprinnelig med mer enn 150
hauger, nå redusert til noe over 100. På 1800-tallet
ble det gravd ut til sammen 90 hauger, 87 av dem av
arkeologen Oluf Rygh. Gravfiinnene er hovedsakelig
fra romertid, noen få fra folkevandringstid og ett fra
merovingertid. Dessuten er det pløyd opp fem fiinn
fra vikingtid. På slutten av 1900-tallet til 2000 ble det
foretatt utgravninger i områder omkring gravfeltet
som avdekket 23 flatmarksgraver fra bronsealder og
førromerskjernalder,41anghusdaterttileldrejemalder,
en del kokegroper og andre nedgravinger. Funnene
viser at gravplassen etableres i yngre bronsealder, ca.
1000 f.Kr., at stedet har hatt en sentral betydning i
eldre j ernalder, og at gravlegging og andre aktiviteter
harsattfåsporvedovergangentilyngrejernalder.De
fire langhusene følger hverandre i tid innenfor eldre

jernalder. Det spesielle ved dette stedet er den mer-
kverdig lange kontinuiteten, mer enn 60 generasj oner,
at det bygges langhus med en særpreget arkitektur ved

gravfeltet, og at det er mulig å se parallelle endringer
i gravskikk og arkitektur.

I kapittel 1 gir jeg en kort beskrivelse av målset-
ting, problemstilling og metoder. Mine premisser
for tolkning av gravfunnene er at de også reflekterer
samfiinnsstrukturen. Det er ikke er tilfeldig hvordan
en grav er utformet, og hva den inneholder, det er et
resultat av bevisste valg. Hva vi kan observere ved
fortidensbegravelser,erdemateriellesporetterrituelle
handlinger, et offentlig anliggende som var like mye
myntet på det levende samfimn som på den avdøde.
Ritualer uttrykker en ideologi og har som fimksjon å
vedlikeholde en maktstruktur, å legitimere de domi-
nerende gruppers politiske makt. Markante endringer
i ritualer serjeg som tegn på maktpolitiske endringer.

Gravritualer oppfattes ikke som en direkte gjenspei-
1ing av samfimnsstrukturen. De kan ha som fiinksjon
å maskere motsetninger. «Fattige graver» tolkes ikke

som et fattig samfiinn. Mangel på statusgjenstander
kan være uttrykk for en egalitær ideologi, men tolkes
ikke nødvendigvis som et egalitært samfiinn - de kan
være tegn på stabile politiske forhold hvor makten er
konsolidert. Graver som inneholder gjenstander som
må ha vært sjeldne  og må ha kommet langveisfra,
import og edelmetaller, gjenspeiler rikdom. En slik
«rituell sløsing» kan tolkes som tegn på sosial uro og
konkurranse, som nødvendiggjør en demonstrasjon
fra eliten ved eksponering av prestisjegjenstander i
begravelsesseremonien.

Selv om jeg har en materialistisk tilnærming til
materialet, anser jeg at gravenes  utforming og de
utvalgte gjenstandene som er lagt i dem, har en mening
utover det rent materielle, et symbolsk innhold som
kan reflektere kjønn, roller og status.

Vedgjennomgangenavkildematerialetønskerjeg
å belyse følgende tema: hvorfor dette stedet ble valgt,
hvilke endringer som kan observeres over det lange
tidsrom, og hvordan kan de tolkes, og hvorfor stedet
mistet sin betydning.

Boken er ordnet kronologisk og tematisk. Stedet

presenteres, i mikro-  og makroperspektiv, og sees i
forhold til ferdselsveier, som er noe av bakgrunnen
for stedets maktposisjon  (kap. 2, se fig. 2.1  og 6.1).
Veien har en strategisk beliggenhet i et «veikryss» hvor
ferdsel fra utmarksområder i Hallingdal og Valdres
møtes. Herfra kommer varer fra jakt, fangst og jern-
utvinning. Pelsverk, gevir og jern er ofte nevnt som
attraktive byttevarer for å skaffe eksotiske gjenstander.

Det arkeologiske kildematerialet gis en kortfattet
historie  fra gravhaugundersøkelser på  1800-tallet
til  maskinell flateavdekking av hus  og graver ved
1900-tallets slutt (kap. 3). I de følgende kapitler (kap.
4) beskriver og daterer jeg fimnene grundigere for å
kunne se hele materialet i sammenheng. Jeg mener
å kunne finne  mønstre  og endringer over tid  som

grunnlag for tolkninger av samfimnsforhold.

GRAVENE
Branngravskikkenergjennomgående,medettunntak,
densærligrikholdigegraveni«Kongshaugen».Gravene
fordeler seg i to qJdelige hovedkategorier: graver under
flatmark, hvor brente bein ligger i en grop, og graver
markert med en haug, hvor beina ligger på haugbun-
nen, og hvor det kan være flere graver.
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I  kap.  4.1  beskrives  flatmarksgravene,  de  fleste
ble avdekket under åkerjord utenfor gravfeltet, noen
kunne jeg på grunnlag av Oluf Ryghs beskrivelser
tolke som graver som ligger under haugene og er eldre
enn disse. Et interessant resultat er at det synes å ha
ligget et flatmarksgravfelt forut for hauggravene, noe
som illustreres på et kart fra 1847, hvorjeg har kunnet

påføre gravene (fig. 4.1). De brente beina er knust; i
noen graver er de tydelig «renset», mens de i andre er
blandet med kull. I flere av gravene er det tetningskitt,
som viser at beina er lagt i en beholder av organisk
materiale;  derfor betegnelsen «urnegravfelt». Den
eneste gjenstand som ble fiinnet, var en La T6ne-fibula

(fig. 4.9); for Øvrig var det enkelte skår av leirkar, trolig
resteravkarbenyttetibegravelsesritualet.Beskrivelsene
fra Ryghs gravinger viser at flatmarksgravene ofte var
dekket av en stein. At gravene avdekket under åkerjor-
den var uten markering, er naturlig; eventuelle steiner
her vil være fjernet. Gravene har stor likhet med de
store flatmarksgravfeltene i Øst-Sverige og viser nær
kontakt(fig.4.11).Detstoreflatmarksgravfeltetmed
urnegraver samt den lange  La T6ne-fibula knytter
området til kulturtradisjonen rundt Oslofiorden og
videre til kontinentet.

Rygh samlet inn brente bein fra en del av gravene
fra utgravningen i 1875; de fleste av disse harjeg tolket
som flatmarksgraver. De osteologiske analysene av bein
fra gamle og nye utgravninger viser at de begravde
hovedsakeligvarvoksne,omtrentliktfordeltpåmenn
og kvinner hvor kjønn kunne antydes; det var få unge
og bare ett barn.

I kapittel 4.2 behandles gravene med haug over.
Her ligger de brente beina på haugbunnen, av og til i
en beholder, en del med gravgods, og det forekommer
flere graver i samme haug. I 1870 og 1875 grov Oluf
Rygh ut 87 hauger, noe i overkant av halvparten av
haugfeltet. Selv om utgravningene etter våre begreper

gikk noe raskt for seg, gjør han gode observasjoner
og gir grundige beskrivelser. Stolpediagrammet fig.
4.21  i   kapittel 4.2.3  illustrerer  haugenes  innhold.
Bare  39  hauger  inneholdt g7.G7#/ø72dc7~,  og  av  disse
hadde  7 Gø7f /cz.7iÆø7'jÆÆ7.. A11e disse haugene bortsett

fra tre hadde brente bein, alle unntatt tre hadde kull,
og en haug inneholdt verken brente bein eller kull.
I  de  resterende  hauger hadde  19 bare  47i€#/€ 4Gz.72 og
Æz///, 6 bare 47i€72/G 4€z.72 og 13 bare Æz///. I ni hauger var

det  z.77g.g72Zz.72g.  Dette  viser  at 25  av  haugene  hadde

samme innhold som flatmarksgravene; forskjellen er
at bein og kull ikke er gravd ned i grop, og at det er
bygget haug over.

01uf Rygh dokumenterte med ord, ikke tegninger.
Hans detaljerte beskrivelser gjorde det mulig å tegne

gravene  i plan og profil, som gir en illustrasjon  av

gravskikken, hvor mange graver det var i hver haug,
og  at det var flatmarksgraver under haugene, noe
som utvider flatmarksgravfeltet som ble  avdekket

på 1990-tallet (tegninger i kap. 8). A11e fiinnene fra
gravene presenteres i kataloger i form av tabeller med
referansertillitteraturhvorgjenstandeneerbehandlet,
som grunnlag for datering og kronologi, for å kunne
se graver og bygninger i sammenheng (kap. 8).

Romertid dominerer med 35 graver (tabell i vedlegg
til kap. 4.2.3). De fordeler seg relativt likt innenfor
eldre og yngre: ca.16 graver fra eldre romertid og ca.
19 fra yngre romertid. Fra folkevandringstid er det
bare fem gravfunn, men blant disse er det tre  med
spesielle og rike funn. Fra yngre jernalder er det få
funn, det er en grav fra merovingertid og fem gjen-
stander fimnet ved pløying som kan  skrive  seg fra
vikingtidsgraver. En spenne fiinnet i «Kongshaugen»
kan være  en  sekundærgrav. Den ellers  så funnrike
vikingtid markerer seg ikke på Veien.

Gravene i haug kan grupperes  i Æø/ggo77.Gr ut fra
innholdet av gjenstander, illustrert i skjemaet fig. 4.22
i kapittel 4.2.3. Tydeligst er velkjente kategorier som
øÆj>€77g7tzuGr og graver med f77øc3rGc7JÆøPGr (krumkniv,

sigd, syl og nål). Sistnevnte gruppe kan også inneholde
et  smykke, og/eller en  kam.  Graver med bare  Æø77ø
utgjør en egen gruppe, også graver med et f77z);ÆÆG, og
en gruppe inneholder bare /€c.7iÆø7'. Når gravfiinnene
kan grupperes, antar jeg at de nettopp representerer
en «gruppe», at det er den avdødes rolle i samfim-
net som markeres ved gjenstander med et symbolsk
innhold. Dette forhold diskuteres i kap. 6. De største

gruppene, som er de uten daterbare gjenstander eller
uten gjenstander, er ikke med i skjemaet.

En egen kategori er tre graver med eksotiske gjen-
stander, de «rike» gravene, fimn som delvis er et resultat
av amatørers skattejakt på 1800-tallet. De presenteres
i kapittel 4.2.2, fig. 4.17, 4.18 og 4.19. En bronsekjel

(Østlandskjel) med brente bein og to fingerringer av
gull (or77z€Åoc7ø~£.7zg#) ble fiinnet i 1862. Kjelen sto i et
kammeravfirehellermedenhellepåtoppensomlokk.
Gravenertroligfrayngreromertid.«Kongshaugen»var
den største gravhaugen på feltet. Ved en utgravning i
1824 ble det blant annet fimnet gullringer, sverd med
sølvbeslagpåsliren,spyd,skjold,drikkehorn,skålvekt,
mosaikkperle og rester av stoff farget purpurrødt av
kochenille. Foruten at dette er det rikeste fiinnet fra

gravfeltet, er det mest bemerkelsesverdige at det er en
ubrent grav, i motsetning til samtlige øvrige graver,
som er branngraver. Graven er datert til ca. 400 e.Kr. I
1825 ble det gravd ut en stor haug i hagen på Bråten.
Herfra stammer den berømte skålvekten med ti vekt-
1odd, sølvbeslag til kniv, drikkehorn og leirkar av høy
kvalitet, datert til ca. 400 e.Kr.
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De rike gravfiinnene er fra yngre romertid og over-

gangen til folkevandringstid, en tid da maktsymbolene
florerer og synliggjør Veien som et maktsentrum. I
tillegg er det fimnet en gullmedalj ong, en dobbeltsoli-
dus fra Konstantin den store fra yngre romertid og to
«betalingsringer» av gull fra tidlig folkevandringstid

(fig. 4.20). Disse fiinnene er ikke fra graver.
Etter gjennomgangen av gravfimnene gjør jeg et

forsøk på å systematisere gravskikken på grunnlag av
Ryghs beskrivelser (kap. 4.2.4.) Formålet var å finne
mønstre, men konklusjonen er snarere at det var stor
variasjon. Det var mangel på sammenheng mellom

gravgods og haugstørrelse, bortsett fra at de få store
haugene som var undersøkt, inneholdt rikt gravgods.
Andre trekk var at langhauger synes å være knyttet
til kvinner, et kjent forhold fra andre analyser, og at
kammergraver trolig var mannsgraver.

I kapittel 4.3 harjeg foretatt en del detektivarbeid
foråplassereRyghsgraverpåkartetfra1847(fig.4.23).
IfølgeRyghvarkartetmisvisende,oghantegnetikke
noe nytt, men refererer av og til haugnummeret på
1847-kartet,ogbeskriveravogtilhaugensbeliggen-
het. Noen hauger har jeg kunnet plassere, og de som
har dekket en flatmarksgrav, viser som nevnt ovenfor
at det har ligget et felt med flatmarksgraver spredt
i området før haugene ble bygget. Noen av dem har
hattenstørresteinovergropen.Demåhaværtsynlige
den gang haugen ble bygget. Også dateringer tyder

på det samme, for eksempel haug 9 fra 1875. Hauger
med flere graver er av Rygh tolket som familiegraver.

Et annet resultat er at daterte hauger som jeg har
kunnet identifisere på kartet fra 1847, ligger spredt.
Det ser ut til at hele området med graver ble tatt i
bruk til samme tid. De særlig store haugene ligger i

ytterkantenavfeltet,noesomkanbetyatdetbarevar
her det var ledig plass. At to av haugene inneholdt
spesielt rike funn fra tidlig folkevandringstid, kan
betyatdeØvrigestorehaugenesomikkeerundersøkt
(noen er fiernet), også er fra denne tid.

LANGHUSENE OG KOKEGROPENE
Langhusene  og kokegropene presenteres  i kapittel
5. Rett sør for gravfeltet ble det foretatt maskinell
flateavdekking av åkerjorden. Foruten diverse groper
ble det fiinnet rester av fire langhus. Tre av disse har
en særpreget arkitektur. Etter en vurdering av C14-
dateringeneharjegkonkludertmedenhuskronologi.
HusVerdeteldste,byggetiførromerskjernalder,og
må ha blitt revet for at Hus 1 skuue kunne bygges. Dette
eretpraktbyggomtrentdobbeltsålangtsomHusV,
vel 45 m langt og s m bredt, med svakt konkav form.
Detharenheltannenogavansertarkitekturvedatde
takbærendestolpenevedtoavildstedeneertrukketut
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mot veggene, slik at det blir to større stolpefrie rom.
Dette huset plasseres N-S. I et av stolpehullene ble
det funnet en sukkerbitformet ravklump, som tolkes
som husoffer (fig. 5.9). Hus 1 hadde sin brukstid i eldre
romertid og brant ved overgangen til yngre romertid.
Etter brannen ble Hus 11 reist, ca.15 m vest for Hus
1, ikke mindre imponerende, men med et helt annet
arkitektonisk uttrykk. Det er spesielt bredt, ca.10 m, og
35-36 m langt. Dette ble også plassert N-S. I samme

periode,muligensvedovergangentilfolkevandringstid,
ble dette huset revet for byggingen av Hus IV. Dette
ble reist på samme tomt, med samme arkitektur, men
medlittandredimensjoner-detvarikkefiilltsåbredt.
Dette huset sto muligens inn i folkevandringstid, men
bruksperioden er usikker. Det er sannsynlig at disse
fire husene fiilgte rett etter hverandre.

Med unntak av Hus V har husene en spesiell arki-
tekturogusedvanligedimensjoner.Hus1,11ogIVhar
sine paralleller på Forsandmoen i Rogaland, hvor de
omtales  som haller, altså bygninger knyttet til makt
og prestisje  (Løken 2001). På Forsandmoen er det
avdekket sju hus av samme type som Hus 1 på Veien;
det eldste er datert til førromerskjernalder. Det største
er fra samme tid og har omtrent samme dimensjoner
som Hus I - det er nesten 50 m langt og vel 7 m
bredt - og er datert til eldre romertid. Løken antar at
det stolpefrie midtrommet har hatt en hallfiinksjon.

Langhuset på Forsandmoen  som er en parallell
til Hus 11 på Veien, omtales av Løken som et ene-
stående hus, spesielt bredden på ca. 9 m. Det har et
stort midtrom med to ildsteder, ca. 54 m2. Hus 11 har
omtrent samme dimensjoner, men er litt bredere, og
midtrommet er ca. 63 m2. Slike brede hus er sjeldne
ogerknyttettilmaktsentra.Løkenomtalerdettehuset
som en sal, en bygning som bare har en «hallfiink-
sjon». De husene på Forsandmoen som har samme
spesielle arkitektur som de på Veien, tolkes av Løken
sombygningermedenspesialfiinksjon,ikkeegentlige

gårdshus. Det er to typer prestisjebygg, ett med flere
rom, hvorav ett fungerer som hall. Det andre bygg
er ettroms og har bare en hallfunksjon og kalles sal.

For å tolke fiinksjonsinndelingen i Hus 1 ble det
foretatt fosfatanalyse og makrofossilanalyse. For de
Øvrige husene ble slike analyser ikke foretatt fordi det
var for mange forstyrrelser. Tolkningen av analysene

girikkegrunnlagforåslutteatHus1varetgårdshus
med et stort fjøs. Beliggenhet og stedsnavn er andre
argumenter for å tolke husene som spesialhus.

Somvanligiaktivitetsområderogbostederieldre

jernalder ble det avdekket kokegroper. Tjueto koke-
gropererdatert,ogdetkanhaværtfleresomerpløyd
istykker.Deeldsteerfrabronsealderogdeyngstefra
folkevandringstid, en 1500 år lang tradisjon, som er
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normaltpåØstlandet.Flatmarksgravskikkenogbruken
av kokegropene synes å begynne samtidig, omkring
1000 f.Kr. Det kan tyde på at bruken av kokegroper
har sammenheng med ritualer knyttet til begravelsene.
Overgangen til hauggravskikk skjer omkring Kr.f.
Om ideologien endret seg i løpet av eldre jernalder,
fortsatte bruken av kokegroper i gravhaugperioden
og sluttet i folkevandringstid.

Jeg mener det er rimelig å tolke kokegropene i dette
området som spor etter matlaging. Måltider på et hel-
1igsted må ha hatt en rituell fiinksjon. Sammenhengen
med graver i tid og rom er et argument som støtter
den oppfatning at matlaging i kokegroper ikke er et
hverdagsmåltid.Funneneavhestetenneritoavgropene
støtter denne tolkningen. Tennene tolkes  som spor
etter offer i forbindelse med rituelle måltider. Hestens

posisjon i det forhistoriske samfimn er velkjent.
Dette er et eksempel på kokegroper på en kult-

plass, som viser at bruken av kokegroper har en lang
tradisjon, og er knyttet til ritualer, ikke bare ved
begravelser, men trolig også andre overgangsritualer
for eksempel årstidsfester.

SAMFUNNET
1 kapittel 6 ser jeg fiinnene fra Veien i en større sam-
menheng og diskuterer til slutt forholdet mellom

gravene og langhusene.
Endringer i gravskikken skjer omkring Kr.f. ved at

det bygges haug over gravene. Innholdet i haugene i
romertid er enkelt, men gravene kan ut fra æenstan-
dene deles i kategorier. Det mest påfallende er at det
er flest graver som kan knyttes til kvinner; spesielt er
redskapsgravene interessante. Tolkningene  av grav-
fiinnene knytter kvinnegraver til religiøst lederskap.
Dette gjelder redskapsgravene og gravene med kam;
de  fleste  av disse  dateres  med  større  eller mindre
sikkerhet til eldre romertid. Disse kategoriene synes
å forsvinne i løpet av yngre romertid, noe som kan
tyde på forandringer innenfor det religiøse feltet og
av kvinnerollen. Det kan tolkes som en endring fra
en fruktbarhetsreligion til en krigerideologi  som i
flere sammenhenger er knyttet til Odin-kulten, som
er foreslått etablert i løpet av overgangen mellom

yngre romertid og folkevandringstid (Hedeager 1997,
Solberg 2000:172  ff.).  Gro  Steinsland  ser denne
endringen i sammenheng med gudenavnet Nerthus
(gudinne  for fruktbarhet), som  endrer «kjønn»  til
den mannlige guden Njård, og foreslår at dette skjer
i yngre jernalder som et tegn på en mer maskulin,
krigersk gudsdyrkelse (2005:147 f.).

Det er i yngre romertid og overgangen til folke-
vandringstid eksotiske gjenstander legges i grav, og
synliggjør Veien som et Økonomisk senter. Den rikeste

graven, fra «Kongshaugen», er den eneste ubrente
graven, fra ca. 400, tidlig folkevandringstid. Dette
bryter med en mer enn 1000-årig branngravskikk i
området og tolkes som tegn på maktskifte og sosial
uro. Det har vært nødvendig å markere posisjon ved
«prangende forbruk». Ubrent grav tyder på kontakt
med sør, Vestfold og Danmark. Også en rekke av

gjenstandene fimnet i graver viser et vidt kontaktnett
i flere retninger.

Nårjeg skal tolke stedets betydning, leggerjeg stor
vekt på gårdsnavnene og 0. Ryghs tolkninger i JVorjÆ€
Gøø7id72øØ7?G, men også andre forskeres tolkninger (se
også Gustafson 2000).

Sentralt i bygda ligger gårdene  7Z  7€ffø/ og 7rGø.G77.
Navnet 7re er den sikreste språklige indikasjon på en
kultplass/helligdom (T. Andersson 1992:77 ff.; Brink
1996:261; Helleland 1997: 127,136).  7rez.€7z er ikke sik-

kert tolket; navnet er sammensatt av u€¢.g og Øz.72, vin
betyr «havnegang, naturlig eng, beite».  JZz.g kan bety
«sterkdrikk,fiiktighet»;grunnbetydningener«styrke»
snarere enn væske. 7r€ og 7rGffø/1igger midt i bygda og
var ifølge  et kart fra  1800-tallet omtrent like store.
Formene kan tyde på at de har uttiort ett stort vald
som er delt i to på langs. Ut fra navneformen burde
Vessal være sekundært i forhold til Ve. Veien er også
et sekundærnavn fordi det er sammensatt med q#.7z; det
er sannsynlig at også det er sekundært i forhold til 7r€
(fig. 6.3).  Jr€ og 7r€¢.€72 utgjør to omtrent like store vald
som sammen danner et bredt belte på tvers av bygda.

Min tolkning av gårdsgrenser og navn er at  7rG
representerer et primærvald som danner den sentrale
delavbygda.Navnet7r€viseratherliggerheuigstedet,
lenge før noen grenser dannes. Her etableres en/€//€f

g7øøj>/øjf, men når stedet fikk navnet 7e, er uvisst. Den
Øvrige bosetningen ligger omkring dette sentrale områ-
det. De gårdsnavnene som man ut fra navneklassene
vanligvis regner å skrive seg fra jernalderen eller før,
kan relateres til Ve/Veien. Det er ikke påvist graver

pådissegårdene,medettunntak,enhaugpåFollum.
Jeg hevder ikke at gårdsgrenser eksisterte i eldre

jernalder, men at den struktur som fremgår av grenser
ognavn,harenrotieldrejernalder.Etableringavfaste

gårdsgrenser oppstår kanskje først i yngre jernalder
/ middelalder.

Et filles kultsted og sentralsted

Gravhaugen er tolket som  et symbol på den frie
mann/kvinne og eiendomsrett og derved på rett til
å arve jord  (Skre  1998:228  ff., 2001:10 f.). Kanskje
betyr bygging av gravhauger som her synes å oppstå
i eldre romertid, at den tidligere felles rettighet til

jord nå blir fordelt mellom de  enkelte  slekter, noe
som kan være forårsaket av en befolkningsøkning.
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Samtidig beholdes  den felles  gravplassen  som  en
fortsatt markering av fellesskapet.

Dette er i strid med tolkningen at manglende

gravhaug betyr at befolkningen består av ufrie, eller
en  slags  «1eilendinger», under et jordegods.  En  slik
struktur mener Dagfinn Skre å se på Romerike allerede
i eldre jernalder, og trekker også en sammenlikning
med Veien (1998:247 ff.). Ut fra en slik oppfatning
vil Veien-gravfeltet kunne tolkes som et gårdsgravfelt,
tilhørende en jordherre, mens gårdene omkring med
«jernaldernavn» var bosatt av ufrie, uten eiendomsrett
til jorden. Harald Jacobsen oppfatter også gravfeltet
som tilhørende 6n bosetningsenhet (1984:202-204).
En  slik jordegodsstruktur allerede i eldre romertid
ser jeg som lite sannsynlig; den burde vært synlig i
en mer hierarkisk gravskikk, som her gir seg uttrykk
først i yngre romertid / folkevandringstid. Jeg legger
ogsåvektpådenlangekontinuiteten,atstedetervalgt
somgravplass-oghelligsted-alleredeibronsealder,

på landskap, på gårdsstruktur og på navn. Det store
gravfeltetmeddenlangekontinuitetenogstedsnavnet
Ve er etter min oppfatning sterke indisier på at dette
er et felles kultsted, et helligsted. Når det bygges store
hus med en særpreget arkitektur på kultstedet, får det
konsekvenser for tolkningen av husene.

En kultplass kan ha andre fiinksjoner enn religiøse.
OrdetØ€4o#cZ,ensymbolskinnhegningavtingplassen,
indikerer helligstedets  sammenheng med juridiske
forhold (T. Andersson 1992:79; Vikstrand 2001 :323
f.). Stefan Brink forutsetter en nær sammenheng
mellom religiøse, Økonomiske, politiske og juridiske
forholdijernaldersamfimnet.Hanharsattoppenrekke
kriterier for det han omtaler som mangefimksjonelle
sentra (1996:236). Alle kriteriene er til stede i yngre
romertid på Veien. Funnene har også gitt grunnlag
for tolkning av stedet som et «sentrum av 3. rang»
knyttet til «sentra av 1. rang». Her er altså tydelige
tegn på en kombinasjon av religiøs og politisk makt
iyngreromertidogovergangentilfolkevandringstid.

GravskikÅoga,rkitehtuf

Den eldste perioden med flatmarksgraver uttrykker

politisk stabilitet, lokalsamfiinnets fellesskap og en
likhetsideologi ¢f. Hedeager 1992:84 f.). Dette betyr
ikke  nødvendigvis  et egalitært samfunn.  Gravene
reflekterer 1000  års  temmelig uendret tradisjon og
kan tolkes som en konsolidering av maktstrukturen.
Bakdetilsynelatendeenklegraveneliggerkompliserte
rituelle handlinger som indikerer religiøse spesialister.
Makten kan ha vært knyttet til monopolisering av
kunnskap om utøvelse av de religiøse ritualene.

Samtidig med flatmarksgravfeltet i førromersk

jernalder bygges det et langhus, Hus V, et temmelig
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normalt hus, ikke  av de minste, men uten særpreg.
Det eneste trekk som indikerer et kultisk aspekt, er
ildstedet i midtrommet, som inneholdt hestetenner,
tolket som et offer i forbindelse med rituelle måltider.

Omkring Kr.f. ble Hus V revet for at man skulle
kunne bygge Hus 1, som er dobbelt så langt og har en
særegen arkitektur. Omtrent samtidig ble det bygget
haug over gravene. Mange av ritualene i forbindelse
med kremering av den avdøde ble vedlikeholdt, men
nyeritualerbleinnført.Denneendringigravskikkkan
ha sammenheng med rettighet tiljord. Ved haugleg-

gingen får graven en synlig og varig markering, men
haugene som er samtidige med Hus 1, er lite domin-
erende; det er huset som er monumentet. Gravgavene
demonstrerer ikke makt i form av «rituell sløsing»
med statusgjenstander. Ingen graver peker seg ut som
«høvdinggraver»; gravene gir fortsatt uttrykk for en
ideologi med flat struktur. Gjenstandene i gravene
som er samtidige med Hus 1, fra eldre romertid, er
småredskaper og kammer, som trolig tilhører den
feminine sfære 1 tillegg er det tre våpengraver med
enkelt utstyr: spyd og skjold. Funnene kan indikere
ulike roller. Den feminine sfære er mer synlig enn den
maskuline, og gjenstandene er tolket som at kvinnene
hadde en viktig rolle innenfor ritualene, og at disse
kan ha sammenheng med en fruktbarhetskult.

Hus1plasseresnord-sør,mensHusV,somblerevet,
låskråttiforholdtilhimmelretningene.Denfremhers-
kende vindretningen er sør-nord, fra Tyrifjorden. Et
hus som ble lagt Øst-vest, ville snart miste taket. Men
huset måtte ikke nødvendigvis ligge 72ØjtøÆ/c.g nord-sør.
Denne endringen i orientering er utvilsomt gjort med
hensikt. Det har vært viktig at huset rettet seg mot
sør, mot sol og mot vann. Ravklumpen fiinnet i et
av stolpehullene kan tolkes i samme retning, som et
symbolpåsologfruktbarhet.Densørligedelavhuset
er den rituelle del, hvor de uttrukne stolpene ved to
midtildsteder danner to større rom. Kan todelingen
knyttes til vanegudene Njård-Nerthus, som av noen
er tolket som et gudepar, «tvilling-guddommer» eller
«hermafroditt»  (Solberg  1999;  Solli 2002:116  ff.)?
Njård forekommer i stedsnavnet Norderhov (Njårds
hov) sør for Veien, som ble kirkested i middelalder.
Samlingen av teofore stedsnavn på Ringerike/Hole
domineres  av vanegudene. Halvøya som  stikker ut
i nordenden av Tyrifjorden  (Røyse), har en spesiell
konsentrasjonavstedsnavnsominneholdergudenavn,
Frøy(-vin eller -hov)  og Frøya(-hov), U11(-vin)  og
Odin(-aker). Frøy, Frøya, U11 og Njård er vaneguder,
mens Odin hører til blant æsene. Frøy og Frøya var
søsken og barn til Njård. Dominansen av vaneguder
kan være et tegn på at fruktbarhetskulten sto sterkt i
dette landskapet (kart fig. 6.4).
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Hus1brennernedvedovergangentilyngreromertid.
Brannen tolkes som et tegn på konflikt og maktskifte,
ikkesomentilfeldigulykke.Etn)mhus,Hus11,bygges
15 m mot vest. Dette er også orientert mot sør, men
med en markant ny arkitektur. Hus 11 er spesielt bredt
med ett stort midtrom, et nytt uttrykk for makt.

Endringer i arkitektur skjer parallelt med endringer
i gravritualer, og disse tolkes som dramatiske samfimn-
sendringer, endringer fra en fellesskapsideologi til et
hierarkisk samfiinn med tydelig maktdemonstrasj on

gjennom rituell sløsing med gravgaver. Jeg har antydet
at ideologiskiftet kan knyttes til en overgang fra en
fruktbarhetskult med kvinner som rituelle ledere til
en krigerideologi i yngre romertid. På Veien sees dette
ved at det er slutt med å legge redskapssett og kammer
i gravene. Derimot legges  eksotiske  gjenstander i

gravene, og det bygges hus med en ny arkitektur. Når
Hus 11 rives og Hus IV med samme arkitektur bygges

på tomten, kan det tolkes som etablering av arverett.
Disse langhusene, som ligger på et kultsted, tolkes

som spesialbygg knyttet til makt og prestisje, med en

politisk,religiøsogøkonomiskfiinksjon.Beliggenheten
er grunnlaget for min tolkning, at dette ikke er å
betrakte som gårdshus, selv ikke en storgård. De Øvrige
bygg som vanligvis fins på storgårder, er ikke fiinnet.
En storgård bør ha et stort fiøs. Dette er ikke påvist i
disse prestisjebyggene. Men de som holdt til her, var
mennesker med Økonomisk og religiøs makt. Eliten
hadde behov for bygninger som markerte status, med
store rom som kunne benyttes til samlinger, gjestebud
og ritualer. Hus 1, 11 og IV kan utvilsomt tolkes slik.

Her er hus og grav, men slikjeg tolker det, er det
ikke en storgård med sitt eget gravfelt, men et felles

Tabe[17.1. Sammenf itnirig av f tnn og langbus

heuigsted med en felles gravplass, og husene en sam-
1ingsplass for ritualer og seremonier, for fester med

gavebytte og etablering av allianser, hvor samfunnets
maktelite holdt til.

Når maktsymbolene blekner i løpet av folke-
vandringstid, kan det tolkes  som at konkurrerende
småhøvdinger samles til et «rike», Ringerike, og stor-
haugen «Halvdanshaugen» bygges som et samlende
symbol. Fra haugen foreligger C14-dateringer fra
folkevandringstid og fra vikingtid, noe som kan tyde

på gjenbruk av dette maktsymbolet.
En mulig årsak til høvdingdømmenes  sammen-

brudd kan være klimakrisen i år 536 og etterfølgende
år. Bo  Gråslund har argumentert for at historiene
om «Fimbulvinteren» har rot i en virkelighet, og at
det dreier seg om en ekstrem kald sommer, hvor sola
forsvant, kanskje over to år, med en etterfølgende
kuldeperiode  (2007). Dette må ha fått katastrofale
virkninger for j ordbrukssamfiinn som var avhengige
av korn som føde og som byttemiddel for å anskaffe
utmarksprodukter. Som nevnt i mange sammenhenger
antas det at grunnlaget for Veiens maktposisjon er den
strategiske beliggenhet hvor ferdselsveier fra fiell og
dalfører møtes , med kontroll over utmarksprodukter
som kunne nyttes som gaver ved alliansebygging. Dette
kan ha skapt et sårbart system som brøt sammen når
kornet uteble. En avfolkning vil gi overlevende eliter
muligheter til å samle større jordegods. En Økende
stratifiseringogmaktsentraliseringillustrertvedstor-
hauger er et tydelig mønster flere steder ved slutten
av folkevandringstid / tidlig merovingertid, men
årsakene diskuteres (Myhre og Øye 2002; Gråslund
2007; Widgren 2013).

\F,ERIODE
\u    ,,),\r  ,`\(  \u,`  ,-'"     \\',,\,

ÅR GRAVFORM «RIKDOM»       [:;S;\,L:::\:!:\;;~   \ `LANGHUS
Bronsealder, yngre 1000 f.Kr.-500f.Kr. 3 flatmarksgraver

``             -                                        `,.

Førromerskjernalder 500 f.Kr.-Kr.f. 28 flatmarksgraver HUSV
Romertid, eldre 81, 82 Kr.f.-150/200 e.Kr. Små hauger, 16medgjenstander HUSI

Romertid, yngre C1, C2, C3 150/200400 Små hauger, 19 Øsdandskjele med Gullsolidu§ HUS 11
e.Kr. med gj enstander ormehoderinger av guu

Folkevandringstid D1 400-475 e.FL.. 5 hauger med «Kongshaugen» med HUS IV
gjenstander. Stor- sverd, gullringer m. m.
hauger Grav med vekt

D2 475-575/600e.Kr. Betalings-ringer,gull

Yngre jernalder 575/600-1030e.KI.. 1 haug, merov.tid4-5fiinniåker,graver?Vik.tid



7. VEIEN -CUIJT SITE AND CENTRAL PLACE
IN RINGERIKE -A SUMMARY

In the heart of Ringerike, north of the Tyrifiord on a

pine-coveredsandridge,liestheancientburialground
Veien, in the middle of the farming community of
Heradsbygd. In the literature, the burial ground is
often referred to as Veien/Bråten since it lies within
both farms. But since Bråten is an area sectioned out of
Veien in more recent times, I use the name Veien here.

'Ihe main purpose of this book is to present Veien

and the  archaeological  material  discovered  there
in the last two  centuries. 'Ihis is  one  of the largest
burial grounds  in Eastern Norway, originally more
than 150 mounds, now reduced to a little over 100.
In the  1800s, a total of 90 mounds were excavated,
87 of them by the  archaeologist Oluf Rygh. The
grave finds  are mainly from the  Roman Period, a
few from the Migration Period and one from the
Merovingian Period. In addition, five finds from the
Viking Period have been ploughed up. At the end
of the 20th century, excavations were undertaken in
areas surrounding the burial ground which uncovered
23 flat graves from the Bronze Age and Pre-Roman
lron Age, four longhouses dating to the Early lron
Age, a number of cooking pits and other pits.1he
finds show that the burial ground was established in
the Late Bronze Age, ca.1000 BC, that the site had
a central significance in the Early lron Age and that
burials and other activities have left few traces into the
Late lron Age. The four longhouses follow each other
in time within the Early lron Age. What is special
about this place is that it has a notably long continuiqr,
more than 60 generations, that longhouses are built
in a distinctive architectural style close by the burial

ground, and that it is possible to see parallel changes
in burial practice and architecture.

In chapter 1, I have provided a short description of
the objectives, problems  and methods. My premises
for interpreting the grave finds are that these also
reflect the social structure. How a grave is formed and
what it contains is not random, but rather the result of
conscious choices. What we can observe from burials
from the past are the material traces of ritual practices,
a public occasion that addressed society as  much  as
the deceased. Rituals express an ideology and have the
fiinctionofmaintainingapowerstructure,legitimating
thedominantgroup'spoliticalpower.Iconsiderdistinct
changes in rituals as signs of changes in political power.

Burial rituals are not perceived as a direct reflection
of the social structure. They can have the fiinction of
maskingcontradictions.«Poor»gravesarenotinterpre-
ted as a «poor» society. The lack of high-status goods
can be an expression of an egalitarian ideology, but is
not necessarily interpreted as an egalitarian society;
they could be a sign of stable political conditions where

power is consolidated. Graves which include objects
which must have been rare and from far away, such as
imported goods and precious metals, reflect wealth.
Such a «ritual squandering» can be interpreted as a
sign of social unrest and competition, which neces-
sitate a demonstration from the elite in the form of
exposing prestigious objects in the burial ceremony.

Even though 1  take  a materialistic approach to
the material, I recognise that the design of the graves
and the selected objects that are placed in them have
a meaning beyond the purely material, a symbolic
content that can reflect gender, role and status.

By reviewing the source material, I wish to illumi-
nate the following topic: why this place was chosen,
which changes can be observed over the long term
and how they can be interpreted, and why the  site
lost its significance.

'Ihe book is  ordered chronologically and the-

matically. The site is presented, in micro and macro

perspectives  and in relation  to  transport routes  as
these are some of the basis for the site's position of

power  (ch. 2, see  figures  2.1  and 6.1). Veien has  a
strategic location at a crossroads leading from  the
outfields and mountains of Hallingdal and Vddres.
From these areas come goods from hunting, trapping
and iron extraction. Furs, antlers and iron are often
mentioned as attractive exchange goods for acquiring
exotic objects.

'Ihe  presentation  of the  archaeological  source

material provides  a short history from the grave
mound investigations of the 1800s to the mechanised
exposure of houses and graves at the end of the 20th
century by topsoil stripping (ch. 3). In the subsequent
chapters (ch. 4), I describe and date the finds more
comprehensively in order to be able to see the whole
collection in a wider context. I argue that being able
to  find patterns  and changes  over time provides  a
basis for interpreting social relations.
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THEBURms
The tradition of cremation burials is consistent, with
one  exception, the particularly rich grave  in «The
King's  Mound»  (Ko77gfÆ)ø#gG7z). 'Ihe  graves  can  be
subdivided into two clear main categories: flat graves,
where burnt bones lie in a pit, and graves marked by a
mound, where the bones lie at the base of the mound.

In chapter 4, the flat graves are described, both
those which were  uncovered beneath  arable land
outside the burial ground and those which, based on
Oluf Rygh's descriptions, I interpret as burials under
mounds, but older than the mounds. An interesting
result is that there appears to have been a field of flat

graves prior to the mound graves. 'Ihis is illustrated
on a map of 1847, where 1 have been able to add the
burials (fig. 4.1). 'Ihe burnt bones are crushed, in some

graves they are clearly «cleaned», while in others, the
bones  are mixed with charcoal. In a number of the

graves, it is the rings of birch tar that show that the
bones have been placed in a container made of organic
material, hence the term «urnfield». The only object
found was  a La Tåne  fibula  (fig. 4.9); in addition,
there were some potsherds, most likely the remains
of vessels used in the burial ritual. The descriptions
from Rygh's excavations show that the flat graves were
often covered with stones. That the burials uncovered
beneath the arable land were unmarked is not sur-

prising; any stones here would have been removed.'Ihe burials share a likeness with the large, flat grave

burial grounds  in Eastern  Sweden  and show close
contact(fig.4.11).Thelarge,flatgraveburialground
with urn burials, as well as the long La T6ne fibula,
connects the area to the cultural tradition around the
Oslo fjord and further afield to the continent.

Rygh couected burnt bones from some of the graves
from the excavation of 1875, and 1 have interpreted
the majority of these as flat graves. The osteological
analyses of bones from old and new excavations show
that the deceased were mainly adults, with men and
women represented almost equally in those  cases
where sex could be determined; there were just a few
adolescents and a single child.

Chapter 4.2  addresses  the burials with mounds,
where the burnt bones lie at the base of the mound,
sometimes in a vessel, some with grave goods, and
there is evidence of several burials in the same mound.
In 1870 and 1875, Oluf Rygh excavated 87 mounds,
a little over half of the burial ground. Even though
the excavations were, by our standards, rather hasty,
he made good observations and detailed descriptions.
The bar chart fig. 4.21 in chapter 4.2.3 illustrates the
contents  of the mounds. Just thirty-nine mounds
contain ør/g/øc/f; of these, seven had onlypo/rÅf7rf7j. A11

but three of these mounds had burnt bones, all except
three had charcoal, and one mound contained neither
burnt bones nor charcoal. In the remaining mounds,
nineteenhadjust4zm/4o7z~#c7c4ø7"ø/,sixhadjust
4z4r7z/ 4o7z# and thirteen only c4ø7.coø/. In nine mounds,
there was 72o/Æ¢.7¢g. 'Ihis shows that twenty-five of the
mounds had the same contents as the flat graves, the
difference being that the bones and charcoal are not
in a pit and that a mound is built over them.

01uf Rygh documented through words, not dra-
wings. His detailed descriptions made it possible to
draw the graves in plan and section, which gives an
illustration of how the burial traditions were and how
many burials there were in each mound and of the fact
that there were flat graves under some of the mounds.
This expands the field of flat graves that was uncovered
in the 1990s outside the burial ground (drawings in ch.
8). I present all the finds from the burials in catalogues
in the form of tables with reference to the literature
where the artefacts are documented, which provides
a basis for dating and chronology, in order to be able
to see burials and buildings in relation (ch. 8).

The graves from the Roman Period dominate with
thirty-five burials (table in the appendix to ch. 4.2.3).
They are spread relatively evenly between early and
late: ca. sixteen burials from the Early Roman Period
and ca. nineteen from the Late Roman Period. There
are just five burials from the Migration Period, but
among these  are three with  special and rich finds.
There  are few finds from the Late lron Age, one
burial from the Merovingian Period and five artefacts
found via ploughing that may be from Viking Period

graves. A brooch found in 'Ihe King's Mound may
be a secondary burial.The otherwise find-rich Viking
Period is not well represented at Veien.

The burials in the mounds can be grouped into
cø/€go77.€r based on their artefacts, illustrated by fig.
4.22 in chapter 4.2.3. Most evident are well-known
categories such as "€ø4o73 4z/7`£.ø/J and burials with J77øø//
/oo/f (curved knife, sickle, awl and needle). The latter

group can also include jewellery and/or a comb. Graves
withjust co7%4f form their own group, as do burials with
one piece of/.øw€//øry, and one group contains just c/øy
Ø€fjG/f. When grave finds can be grouped, I  assume
that they represent a «grouping», the deceased's role
in society being marked by artefacts with a symbolic
content. This relationship is  discussed in chapter 6.
The largest groups, those without datable  artefacts
or with no artefacts at all, are not part of this figure.

In a separate category are three burials with exotic
artefacts, «the richly furnished graves», finds which
are partly a result of amateur treasure hunting in the
19thcentury.Itispresentedinchapter4.2.2,fig.4.17,
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4.18 and 4.19. A bronze cauldron (Østlandskjel€) with
burnt bones and two snake-head finger rings of gold
(or7#€Æoc7G77.#gør)werefoundin1862.Thecauldronwas

placed in a chamber of four stone slabs with another
on the top as a seal. The burial is most likely from the
Late  Roman Period. «The  King's Mound» was the
largest burial mound in the field. At an excavation in
1824, finds included among other things gold rings, a
sword with silver scabbard mounts, spears, shields, a
drinkinghorn,asetofscales,amillefioriglassbeadand
remains of fabric dyed purple with cochineal. Besides
being the richest find in the burial ground, it is most
notable that it is an inhumation, in contrast to all the
other graves, which are cremation burials. The burial
is dated to ca. AD 400. In 1825, a large mound was
excavated in the garden at Bråten. It contained the
famous set of scales with ten weights, in addition to
a silver attachment for a knife, a drinking horn and

pottery of high quality, dating to ca. AD 400.
The rich grave finds are from the Late  Roman

Period and the transition to the Migration Period, a
time when symbols of power flourish and make clear
that Veien is  a centre of power. In addition, a gold
medallion, a double solidus of constantine the Great
from the Late Roman lron Age and two «currency
rings» in gold from the Early Migration Period have
been found (fig. 4.20).'Ihese finds are not from burials.

After a review of the burial finds, I  attempt to
systematise the burial traditions based on  Rygh's
descriptions (ch. 4.2.4.).The aim was to find patterns,
but the conclusion is in fact that there was a large vari-
ation and a lack of any relation between grave goods
and mound size, except that the few especially large
mounds that were investigated earlier contained rich

grave goods. Other possible conclusions are that long
barrows seem to be connected to women, something
suggested in other analyses, and that chamber burials
are most likely male graves.

In chapter 4.3, I have undertaken some detective
work in order to place Rygh's graves on the map from
1847  (fig. 4.23). According to  Rygh, the  map was
misleading, and although he did not make any new
drawings, he sometimes refers to the mound number
on the 1847 map and sometimes describes the mound's
location. I have been able to place some mounds on
the map. As mentioned above, they show that there
have been flat graves in the area before the mounds
were built. Some of the flat graves under mounds have
had a larger stone over the pit. They must have been
visible  at the time the mounds were built. Datings
suggest the same, for example Mound 9 from 1875.
Mounds with multiple burials are interpreted as family

graves by Rygh.
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Another result is that the dated mounds that 1 have
been able to identiS on the map of 1847 are widely
spread. It looks like  all of the  area with burials was
in use at the same time. The especially large mounds
are situated at the outer edge of the field, which may
mean that it was only here there was available space.
The fact that two of these contained particularly rich
finds from the Early Migration Period may mean that
the other large mounds that have not been investigated
- some have been removed - are also from this time.

THE LONGHOUSES AND
THE COOKING PITS
'Ihe longhouses  and cooking pits  are presented in

chapter 5. Immediately south of the burial ground,
mechanical topsoil stripping was undertaken. As well
as various pits, the remains of four longhouses were
found. Three of these have a distinctive architecture.
After a consideration of the carbon-14 datings, I have
created a house  chronology. House V is the oldest,
built in the Pre-Roman lron Age, and must have
been demolished in order for House 1  to be built.
This is an impressive building almost twice as large
as House V, at least 45 m long and s m wide, with a
slightly concave form. It has a completely different
and more advanced architecture in that the two pairs
of roof-supporting posts by two of the hearths  are
set closer to the walls, creating two large post~free
rooms. This house is positioned N-S. Found in one
of the postholes was a sugar lump-shaped piece of
amber, which has been interpreted as an offering (fig.
5.9). House 1 was in use in the Early Roman Period
and burnt down in the transition to the Late Roman
Period. After the fire, House 11 was constructed about
15  m west of House 1, no less impressive but with
a completely different architectural expression. It is

particularly wide, ca. 10 m, and 35-36 m long. This
was also placed N-S. In the same period, perhaps at
the transition to the Migration Period, the house was

pulled down for the building of House IV. 'Ihis was
built on the same plot, in the same architectural style,
but with slightly different dimensions - it was not quite
so wide. This house possibly stood in the Migration
Period, but its period of use is not securely dated. It is
likely that these houses followed each other directly.

With the exception of House V, the houses have a
special architecture and unusual dimensions. Houses
1,11 and IV have their parallels at Forsandmoen in
Rogaland, where they are referred to as halls, that is
buildings  connected to power and prestige  (Løken
2001). At Forsandmoen, seven houses  of the  same
type as House 1 at Veien have been uncovered, the
eldest dating from the Pre-Roman lron Age. 'Ihe
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1argest has  roughly the  same  dimensions  as  House
1; it is almost 50 m long and about 7 m wide, dating
to the Late Roman Period. Løken suggests that the

post-free middle room has functioned as a hall.
The parallel to House 11 at Veien is referred to by

Løken as an exceptional house, especially its width of
ca. 9 m and its large middle room with two hearths,
measuring ca. 54 m2. House 11 at Veien has appro-
ximately the same dimensions, but is a little broader,
and the middle room is 63 m2. Such wide houses are
rare  and are  connected to  centres  of power. Løken
refers to this house as a `sal', a building which solely
functions as a hall. 'Ihe houses at Forsandmoen that
have the same special architecture as those at Veien
are interpreted by Løken as buildings with a special
fiinction and not as proper farmhouses. There are two
types of prestige buildings, one with multiple rooms,
of which one fimctions as a hall. 'Ihe other type has
one room and functions as a hall and is called a `sal'.

In order to interpret the  functional divisions  in
House 1, phosphate analysis and macrofossil analysis
was undertaken. Such analyses were not done for the
other houses because of too many disturbances. 'Ihe
interpretation of the  analyses  does  not provide the

grounds to conclude that House 1 was a farmhouse
with a large barn. 'Ihe location and place names are
other arguments for interpreting the houses as special
buildings.

As usual in activity areas and settlements from the
EarlylronAge,cookingpitswerefound.Twenty-two
cooking pits have been dated, and there may have been
others that have been destroyed by ploughing. The
oldest are from the Late Bronze Age and the youngest
from the Migration Period, a 1500-year-1ong tradition,
which is normal in Eastern Norway. 'Ihe tradition of
flat graves and the use of cooking pits seem to start at
the same time, around 1000 BC.1his could suggest that
the use of cooking pits is related to rituals connected
to fiinerals. The change of burial practises happened
around the transition BC/AD. Even if the ideology
changed in the course of the Early lron Age, the use of
cooking pits continued into the burial mound period
and ended in the Migration Period.

I  consider it reasonable to interpret the  cooking

pits in this area as traces of cooking. Meals at a holy
place must have had a ritual function. The connection
with burials in time and space is an argument which
supports the view that the use of cooking pits is not
for everyday meals. The finds of horse teeth in two
of the pits supports this interpretation. The teeth are
interpreted as remains of an offering in connection
with ritual meals. The horse's position in prehistoric
society is well known.

'Ihis is an example of cooking pits at a ritual site

that shows that the use of cooking pits  has  a long
tradition. Many rituals may have been performed at
this site - not just rituals related to fimerals, but also
other transitional rites  and  seasonal festivities, for
example. Some of them have been connected to the
cooking pits.

THE SOCIETY
ln chapter 6, I place the finds from Veien in a larger
context  and discuss  the  relationship between  the
burials and the longhouses.

Changes  in burial traditions  are  considered  to
begin in the Early Roman Period with the building
of mounds over burials. 'Ihe contents of the mounds
in the Roman Period are simple, but the graves can
be  categorised based on  the  artefacts  they contain.
The most striking aspect is that the majoriqr ofgraves
can be  connected to women, and the  tool burials
are especially interesting. 'Ihe interpretations of the
finds associate female graves to religious leadership.
This applies to the tool burials and the burials with
combs, the majority ofwhich are dated with a varying
degree  of confidence  to  the  Early Roman Period.
These categories seem to disappear in the course of
the Late Roman Period, something which suggests
changes within the field of religion and female roles.
It can be interpreted as  a change from a fertility
cult to a warrior ideology which, in many contexts,
is associated with the cult of Odin, which has been
suggested as being established around the transition
between the Late Roman Period and the Migration
Period  (Hedeager  1997;  Solberg 2000:172ff.).  Gro
Steinsland sees this change in relation to the name
of the deity Nerthus  (the goddess of fertility), who
changes gender to the male god Njård, and suggests
that this happened in the Late lron Age as a sign of
a more masculine, warlike worship (2005: 147f.).

It is in the Late Roman Period and the transition
to the Migration Period that exotic artefacts are placed
in graves, and mark Veien as an economic centre. The
richest burial from the «King's Mound» is the only
unburnt grave, from ca. 400, early in the Migration
Period.This breaks with a more than 1000-year-long
cremation burial tradition in the area and is interpreted
as a sign of a power shift and social unrest. It has been
necessary to make a statement through «conspicuous
consumption». Inhumation burials  suggest contact
with the south, Vestfold and Denmark. In addition,
a series  of artefacts found in the burials suggests  a
broad contact network in many directions.

When 1  interpret the  site's  significance, I place

great importance on the farm names and 0. Rygh's
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interpretations in No7TfÆG Gøø7'd7¢øØ72G, but also other

researchers' interpretations (see also Gustafson 2000).
At the centre of the community lie the farms  7G,
7r€ffø/ and 7rGz.€73. 'Ihe name  % is the clearest linguistic
indication of a ritual site or holy place (T. Andersson
1992:77 ff.; Brink l996:261; Helleland l997:127,136).
The meaning of %z.G72 is not established; the name is
a combination of uGø.g and Øø.77, `a natural meadow or

pasture'. 7reø.g can mean `strong drink or moisture', but
the basic meaning is `strength' rather than liquid.  %
and 7r€fjø/1ie in the middle of the settlement area, and
were according to a map from the 1800s approximately
the same size. 'Ihe forms may suggest that they have
constituted one large piece of land that was divided
in two lengthways. Based on the name form,  7r€fjø/
should be  secondary to  7G.  7Zz.G7c is  also  a secondary
name, as it is combined with uz.7?; it is likely that it is
also secondary in relation to  7rg. 7r€ and 7rez.G# comprise
two  similarly sized territories that together form  a
broad belt across the settlement area (fig. 6.3).

My interpretation of the farm boundaries  and
names is that  7r€ represents a primary territory that
formed the central part of the settlement area. The
name 7Z shows that a holy place lay here, long before
any boundaries were  made, and  that a fÆø7.Gd Gz4r¢.ø/

¢/øc€ was established here. It is unknown when the
site acquired the name  7r€. The other settlements lie
around this central area. The farm names which are
estimated to derive from the lron Age or before, based
on the  naming classes, can be related to Ve/Veien.
No graves have been found on these farms, with one
exception, a mound at Follum.

I  do not claim that the farm boundaries existed
in the Early lron Age but that the structure which is
evident from the boundaries and names has its roots
intheEarlylronAge.Theestablishmentofpermanent
farm boundaries perhaps first appears in the Late lron
Age or in the Middle Ages.

A shared ritual site and central Place

The burial mound is interpreted as a symbol of the free
man/woman and right of ownership and thus right
of inheritance of land (Skre 1998:228ff.; 2001:10f.).
Maybe the construction of burial mounds, which is
here considered to begin in the Early Roman Period,
means that the previous shared rights to land are now
subdivided to lineages, something that could be due
to there being a larger population. At the same time,
the  shared burial site is  maintained as  a continued
marking of the community.

This is in contrast to the interpretation that the
missing burial mounds  mean that the  inhabitants
are unfree, or some sort of serfs, living on an estate.
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Dagfinn  Skre  argues  that it is  possible  to  see  such
a structure in Romerike by the Early lron Age. He
also  makes  comparisons with Veien  (1998:247ff.).
From such a position, the Veien burial ground could
be interpreted as a farm burial ground, affiliated with
the lord of an estate, while the surrounding farms
with `Iron Age names' were inhabited by serfs with
no  ownership  rights  to  the land. Harald Jacobsen
also perceives  the burial ground as  affiliated with
one settlement unit (1984:202-204). I consider such
an estate structure in the Early Roman Period to be
somewhat unlikely; it should be clear from  a more
hierarchical burial tradition, which is not expressed
here until in the  Late  Roman Period / Migration
Period. I also place emphasis on the long continuity,
that the place was chosen as a burial site - and holy

place - as early as the Bronze Age, on the landscape,
on the farm structure and on names. The large burial

ground with long continuity and the place name 7rG are,
in my opinion, strong indicators that this is a shared
ritual site, a holy place. When large houses are built
with a distinctive architectural style at a ritual site, it
has consequences for how one interprets the houses.

A ritual site  may have  other fiinctions  than the

purely religious.1he word u€Åo72c7, a symbolic enclosure
of the meeting place, indicates the holy place's link
to  legal  matters  (T. Andersson  1992:79; Vikstrand
2001:323f.).  Stefan  Brink sees  a  close  connection
betweenreligious,economic,politicalandlegalmatters
in lron Age society. He has set up a series of criteria
for what he calls multifiinctional centres (1996:236).
A]1 the criteria are in place in the Late Roman Period
at Veien. 'Ihe rich finds have also provided a basis for
interpreting the place as a «centre of the third order»
connected to centres of the «first order».Thus, here are
clear signs of a combination of religious and political

power in the Late Roman Period and the transition
to the Migration Period.

Buf ial traditions and arcbitecture

Theoldestperiod,withitsflatgraves,expressespolitical
stability, society's sense of community and an ideology
of equality (cf. Hedeager  1992:84f.). This  does  not
necessarily mean an equal society. The burials reflect
1000 years of somewhat unchanged tradition and can
be interpreted as a consolidation of the power structure.
Behind the apparently simple graves lie complicated
ritual actions that indicate religious specialists. Power
may have been connected to monopolising knowledge
regarding the practice of religious rituals.

Contemporary with the flat grave burial ground
in the Pre-Roman lron Age, a longhouse was built,
House V, a rather normal house, by no means small,
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but featureless.The only characteristic that indicates a
ritual aspect is the hearth in the middle room, which
contained horse  teeth, interpreted  as  an  offering
associated with a ritual meal.

In the years around the transition BC/AD, House
V was dismantled in order to build House 1, which
is  twice  as  long  and  has  a  distinctive  architecture.
Around the same time, mounds were built over the
burials. Many of the rituals related to the cremation
of the deceased were maintained, but new rituals were
initiated. This  change in burial traditions  could be
connectedtolandrights.Throughmoundconstruction,
the grave receives a visible and long-1asting marker,
but the mounds that are contemporary with House
1  are not dominating; it is rather the  house that is
the monument. 'Ihe grave goods do not demonstrate

power in the form of «conspicuous consumption» of
high-status  objects. No  graves  stick out  as  «1ordly

graves»; the burials continue to express an ideology
with a flat structure. The finds in the graves that are
contemporary with House 1, from the Early Roman
Period, are small tools and combs, which are likely to
be associated with the feminine sphere; in addition,
there are three weapon burials with simple equipment:
spear and  shield. The  finds  could indicate  different
roles. The  feminine  sphere  is  more visible than the
masculine, and the finds are interpreted as evidence
for these women having important roles within the
ritualsandthatthesemaybeconnectedtofertilitycults.

House  1  is  oriented  north-south, while  House
V, which was  dismantled, was placed diagonally in
relation to  the  cardinal directions. The prevailing
wind direction is south-north, from the Tyrifjord. A
house which was built east-west would soon lose its
roof. But a house would not necessarily have  to lie
G#øc//j/ north-south. This change in orientation was
undoubtedly done for a reason. It was important that
the house was directed to the south, towards the sun
and the water.The lump of amber found in one of the

postholes can be interpreted in the same manner, as
a symbol of the sun and fertility. The southernmost

part of the house is the ritual part, where withdrawn
posts by two mid-hearths form two large rooms. Can
the division into two be connected to the Vanir gods
Njård-Nerthus, who  are interpreted by some  as  a
deitycouple,`twingods'ora`hermaphrodite'(Solberg
1999;  Solli  2002:116ff.)?  Njård  occurs  in  the  place
name Norderhov (Njård's  temple)  south of Veien,
which became  the  site  of a church in  the Middle
Ages. The collection ofplace names related to deities
in Ringerike/Hole is dominated by the Vanir gods.
The peninsula that sticks out of the northern end of
the Tyrifiord (Røyse) has a special concentration of

theophoric place  names  that include Frøy(-vin  or
-hov)  and Frøya(-hov), U11(-vin)  and  Odin(-aker).

Frøy, Frøya, Ull and Njård are Vanir gods, but Odin
belongs to the Æsir. Frøy and Frøya were siblings and
the children of Njård. 'Ihe dominance of vanir gods
could be  a sign that the fertility cult was  strong in
this landscape (map fig. 6.4).

House 1 burnt down during the transition to the
Late Roman Period. The fire is interpreted as a sign
of conflict and a change in power rather than as an
accident. A new house, House ll,was built 15 m to the
west. 'Ihis is also oriented towards the south but has
a new architectural style. House 11 is especially wide
with a large middle room, a new expression ofpower.

Changes  in  architecture  happen parallel with
changes  in burial rituals, and  these  are  interpre-
ted  as  dramatic  social  changes,  changes  from  a
community-based ideology to a hierarchical society
with visible demonstrations of power through ritual
consumption via grave goods. I have suggested that
the shift in ideology can be connected to a transition
from a fertility cult with women as ritual leaders to
a warrior ideology in the Late Roman Period. At
Veien, this can be seen by the ending of the practice of

placing tools and combs in the graves. Instead, exotic
objects are placed in graves, and houses are built in a
new architectural style. The destruction of House 11
and construction of House IV on the same plot can be
interpreted as the establishment of inheritance rights.

These longhouses situated within a ritual site are
interpreted as special buildings connected to power
and prestige, with political, religious  and economic
fiinctions. The location is the basis for my interpre-
tation that these are not to be considered farmhouses,
not even an estate. The  other buildings which one
usually finds on estates are not to be found. An estate
should have a large barn. This is not evident in these

prestigious buildings. But those who lived here were
people with economic and religious power. The elite
had  a  need for buildings which  expressed  status,
with large rooms that could be used for gatherings,
hosting guests  and rituals. Houses 1, 11  and IV can
undoubtedly be interpreted as such.

Here are houses and graves; however, as 1 interpret
it, it is not an estate with its own burial ground but
a shared holy place with a shared burial ground,
and the houses are a gathering place for rituals and
ceremonies, for celebrations with gift exchange and
the establishment of alliances, where socieq7's power
elites were present.

The fading of symbols of power in the course of
the Migration Period can be interpreted as competing

petty kingdoms being united into one `kingdom',
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Ringerike, and the large mound «Halvdan's Mound»
(fJø/ØÆ!ø72fÆøz/gg73) is built as a uniting symbol. Carbon-
14 datings from the Migration Period and the Viking
Period from  the  mound can  suggest re-use  of this

power symbol.
A possible reason for the breakdown of the petty

kingdoms could be the climatic problems of 536 and
the subsequent years. Bo Gråslund has argued that the
stories of the Fimbulwinter have roots in reality, and
that it is not about a long harsh winter, but an extre-
mely cold summer, where the sun disappeared, possibly
for over two years, with a subsequent colder period
(2007). 'Ihis must have had catastrophic consequences
for agricultural societies that were dependent on grain
as food and trading resource used to acquire outfield

products. As mentioned in a number of contexts, it

TrHHhe7 .1. Summary of f inds and longbouses
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is thought that the basis for Veien's position of power
in the Late Roman Period / Migration Period was
its  strategic location  at transport routes  from  the
mountains and valleys towards the sea, with control
over outfield products which could be used as gifts
for the building of alliances. This may have created
a vulnerable system which collapsed when the crops
failed. Depopulation would provide the surviving elites
with the possibilities of gathering larger estates. An
increasing stratification and centralisation of power
illustrated by large mounds is a visible pattern in a
number of places at the end of the Migration Period
and Early Merovingian Period, but the reasons remain
under discussion  (Myhre and Øye 2002; Gråslund
2007; Widgren 2013).

yEAR GRAVETi¥E «RICHE§» LGNGricjusE'
-,:Si     "f.-,,4j     ,

Bronze Age, Late 1000 -500 BC 3 flat graves

Pre-Roman lron Age 500 BC-AD 1 28 flat graves HOUSE V

Early Roman Period 81, 82 AD 1-150/200 Small mounds,16withfinds HOUSE I

Late Roman Period C1, C2, C3 AD 150/200400 Small mounds, Øsdand cauldron Gold HOUSE 11
19 with finds with snake-headrings,gold solidus

Migration Period D1 AD 400475 5 mounds withfinds.Largemounds «King's Mound»withsword,goldringsandmore.Gravewithscales HOUSE IV

D2 AD 475-575/600 Curencyring'gold

Late lron Age AD 575/600-1030 1 mound,Merovingian.4-5findsinfields,graves?VikingPeriod



Sverdslirebeslagfia «Kongsbaugen»
Mount fiom the sword scabbard cbai)e fiom tbe «Kin{s Mourid»
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8.  KATALOGER, FOTO, TEGNINGER

LITTERATUR:
Al:mgic:n,0.T$97..Studienåbernordeuropåiscbe

Fibelfirmen der ersten nacl]cl]ristlicben Jabrbunderte.

Stockholm
Bemmann,J. & G. Hahne 1994: Waffenfiihrende

Grabinventare der jdngere r6mischen Kaiserzeit
und V61kervanderungszeit in Skandinavien. Studier
zur zeitlichen Ordnung anhand der norwegischen
Fundf=. Bericbt der r6miscb-germaniscben Kommission.

Band 75, 283-
Bitner-Wroblewska, A 2001 : F7.c)772 Sø#/ø72c7 /o Rogø/ø72c7.

Warsawa.
Bøe,J.1931:/c772ø/Jø7?72JÆø7t377%.ÆÆz.jvorg€.Bergen

Museums skrifter. Nr. 14.
Fett, P.1938 a: Beltet fra Hove og nogen andre belter fra

folkevandringstiden. BørgG# /\4l#fGz/77" 4°7i4oÆ 193 7, nr.

5:3-15.

Fett, P.1938 b: Setrangbeltet og andre belter fra eldre

jernalder. Bø~ggæ /14:ørc#7#f 4°7i4c7Æ  1937 nr. 7:4-21.
Fett, P 1940: Arms in Norway between 400-600

A.D. Bergen Museums Årbok 1938/39. Historisk
Antikvarisk rekke nr. 2/1.

Grieg,S.1926.. Hadelands eldste bosetningsbistorie. Skrif+€i
utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I
Hist.-Filos. Klasse.1925. No. 2. Oslo.

Gudesen, H. G.1980: /\4:ø7t7Øz.72g#/z.c7G72 z. Øf/-jvorg€. Varia

nr. 2. Oslo
He;rteig,AL.E.1955..Bidragtiljernalderens

4z#¢7#.73gfÆ¢.j/orz.G4Å rc7/g7z. Skrifter utg. av Det

Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.11 Hist.- Filos.
Klasse.1955. No.1. Oslo.

Hines, J.1993 :  C/ø¢J. fJ€Æ/€J¢g777gG7: j4grø;ff€72. Stockholm.

Hougen, 8.1932: Jaktfimn fra dalbygdenes
£oNkJeNa.ndi"gs++d. Universitetets Oldsah§amling. Årbok

1930, 51-87. Oslo.
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"itæi,|.L990..IllerupÅdal1-2.DieLanzenundSpeere.

Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 25.1-2. Højbjerg.
Ilkjær,].1993:J//ø.øpj4°c7ø/j.Dz.€Gz27./€/.Jutland

Archaeological Society Publications XV:3. Århus.

(Textband und tafelband)
Kristoffersen, S. 2000:  SØGrd og J4G7272€. Dj/r"72ø77#72/z.ÆÆ

og jojz.ø/ Æo72/gÆf/. Studia humanitatis Bergensia.

Pc:tf:rsc:n,J. L916.. Gravplassen På Store Dal i Shjeberg.

Norske Oldfiinn 1. Oslo.
Reichstein J.1975 : Dc.€ KrGz/z/orø¢.g€ Fz.4€/. Offa-Bticher.

Neue Folge, Band 34. Neumtinster.
R!€§i,H.G . T986.. Gravpla§5en På Hum i Ø§f bld.Norskf3

0ldfiinn HI. Oslo.
R:y"ri"8,1.Cmf:n 2/Of J] .. Spannf irmede kar På Østlandet.

Produksjon, distribusjori, hommmihasjon.Up"bh.
hovedfagsoppgave. Universitetet i Oslo

Schetelig, H.1905:Spandformede lerkar fra
folkevandringstiden. Forg7%.72gø7? /z./ 72o7iJÆ€

firtidsmindesmærhers bevaring. Aarsberetning £or T904,
s.42-91. Kristiania.

Schetelig, H.1906: The cruciform brooches of Norway.
BergenMuseumsÅrbokL906.No.8.

Schetelig, H.1910: Smaa broncespænder fra
folkevandringstiden. 01dtiden 1910, s. 51-99.

Stia:mn!e,E. T98;] .. Glåser mit Facettenscbhf f aus

Skandinavi§cl]en Gråbern des. 4 und 5 . ]abrbmderts

7?.  C47~. 'Ihe lnstitute for Comparative Research in

Human Culture. Serie 8. Skrifter L"II. Oslo.
1homas, S.1960: Studien zu den germanischen

Kåmmen der r6mischen Kaiserzeit. 47i4€¢./r z/7?c7

Forscbungsbericbte z:uf såcl)siscben Bodendenhmal2flege 8 .

Undset,1: 1880: Fra Norges ældre jernalder. Æør4Øgør/cv
nordiskoldkyndigbet,&9-T84.
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LITTERATUR:
ALrrLg;ie;n,0.T897..Studienåbernordeuropåiscbe

Fibelf trmen der ersten nacbcl)ristlicben ]abrbunderte.

Stockholm.
Gricg, S. T926.. Hadelands eldste bosetningsbistorie.

Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i
Oslo. I Hist.-Filos. Klasse.1925. No. 2. Oslo.

Hinsch, E.1953: Førromerskjemalder i Norge.
Nordiska Arkeologmøtet I  1951. F2.72fÆø

Fornminnesf ireningens Tidskrif it Ul.l, 51-71.
Helsinki.

T:"tær,J.T990..IllerupÅdal1-2.DieLanzenundSpeere.

Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 25.1-2. Højbjerg.
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Ilkjær,J.1993:J//##pj4°c7ø/j.D2.€GzZ7-Zg/.]utland

Archaeological Society Publications XV:3. Århus.

(Textban und tafelband)
Martens,1.1969: Gravfeltet på By i Løten, Hedmark.

Universitetes Oldsaksamhng, Årbok  T965-T966..
11-148. Oslo.

Resi, H. Gjøstein.1986:  Gxøøj>/ørfG7z ÆzØ z. ØJyo/J.

Norske Oldfiinn XII. Oslo
Straume, E.1998: Fibeln der r6mischen Kaiserzeit aus

Norwegen - der Stand der Forschung. JOO/øÆ7'g

f ibelf trmen nacb 05car Almgren.Trrkc;"2(i:]o"HLe,
Arbeitstagung 25.-28. mai 1997, s. 437-451.

Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wunsdorf.
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8.2 KOMMENTARER TIL GRAVFUNNENE FRA 0. RYGHS UTGRAVINGER (SE KPT. 4.2.1).

vÅPEN

yåp::ne:årnbne::::iefearvuJpø#ån#;#Luebrhe?:J:::reenr:
£iaL oNe;rstLkl s. 346. Cnr. er riktig ref iranse, men noen
baugnumf e er ber feil (riktig rLf. i Paf entes):

NBråtenHøj24,C5179-82.Type:spyd:6,skjoldbule:
6a, håndtak 5c. Dat: Clb-C2. Gr. 7
Litt: Herteig 1955.s.181, Fett 1938 nr. 48.
N Bråten høj 48, C5208-10. Type: spyd 20, lanse 6,
skjoldbule 1. Dat: 81-82. Gr.1
Litt: Grieg 1926, s.49, abb,34, Herteig 1955, s.177.
N. Bråten 2, C5174-76   (= haug 19/1870). Type:
1anse 6, skjoldbule 2, håndtak 3a. Dat: 82. Gr.2. Litt.
Herteig 1955 s.177.
N Bråten 7, C 7518-20 (= Haug 9/1875). Type: 1anse
6, skjoldbule 1. Dat: 81-82. Gr.1

Haug 50/1870, som bare inneholder en skjoldbule, er
ikke i Ilkjærs katalog, men datering av typen passer
bra med et leirkar fra samme haug, men som muligens
tilhører en annen grav.

Det eneste fiinnet som ikke så lett lar seg plassere
er fra haug 2/1870. Det er datert svært forskjellig av
ulike forfattere, jfr. katalogen. Funnet er ikke med i
Ilkjærs katalog, mens det iflg. Bemmann og Hahne
ikke kan typebestemmes, men dateres til folkevan-
dringstid? trolig basert på den korsformete spennen
(1994:516).

Noen misforståelser hos llkjær: Die Gtirtel (1993),
er oppstått  pga. forvirring m.h.t. haugnummer:

På side  344 omtales  fimnene fra Haug   6   som
krumkniv, kam og fibula (må være grav fra  1870,
siden det ikke  er fiinn fra haug 6/1875).   Dette er
feil, den eneste grav med denne kombinasjonen er
fra haug 5/1875, og her er ikke belteutstyr. I  haug
6 er flere beslag og ring med torn og er uten våpen.
Beskrivelsen av en firkantet   beltespenne  kan passe
med den fra haug 9/1875.

KAMMER
Kommentarer til tabellen.
C5197 har en uvanlig dekor og har også dekorert rygg,
den har ikke det vanlige bueformete   relieff, men et
komplisert og til dels dypt innskåret mønster, og er
av Ilkjær plassert som type lb.

C  7535  er nå mer fragmentert enn foto i Resi
1986 pl. 37,5 som viser at kammen sannsynligvis er

type  lb. Fragmentet er så lite at typebestemmelsen
er noe usikker. Det er en uoverensstemmelse mellom
min typebestemmelser og Ilkjærs i Liste 33  (Ilkjær
1993/4Tafelband).

C  7510 har relieff, dog enkelt, og jeg har derfor
bestemt den som type lb, mens Ilkjær har plassert den
som type lc. Kammen er omtalt som fimn i haug 6
(Ilkjær 1993:287), som er nummeret i den håndskrevne
museumskatalogen, mens i den trykte innberetning
er dette haug 5. Ilkjær påpeker at det trekantete
relieffmønster awiker fra de Øvrige bueformene, som
må være grunnen til at han plasserer den som type
lc (men C5197 awiker også). Denne kammen er
fimnet sammen med en bronsefibula (Almgren gr. V,
fig.120) som daterer graven til 82 (op.cit., se også Resi
1986:32,34), ulik typebestemmelse har derfor ingen
betydning for dateringen. Graven inneholdt også en
krumkniv. Beltespennen som omtales av Ilkjær tilhører
ikke denne graven, men haug 9/grav 11. Misforståelsen
kommer av at spennen har Cnr 7508, et nummer som
fåller innimellom Cnr. fra haug 5.

Tiuegg§opplysninger:
Kamfragmentene under  Cnr 7535-7537 ble oppdaget
ved tiennomgangen av brente bein samlet inn i 1875.
I den håndskrevne museumskatalogen er anført fra
hvilken haug, men dette haugnummer er ikke identisk
med nummeret i den trykte tilveksten. Trelagskammen
har Cnr 7537, og må være  den som er oppført i
Ilkjærs liste 48a under Bråten  (1993/4 Tafelband).
Dette Cnr tilhører i den skrevne museumskatalogen
haug 12, i den trykte innberetningen haug 11, hvor
det opplyses  at det er funnet to  småstykker av en
"halvmåneformet benkam". Med samme Cnr er to

små fragmenter som også må tilhøre kammer. Siden
han opplyser at stykkene kan settes sammen, må det
være trelagskamfragmentene Rygh referer til. C 753 7b
har i magasinet merke haug 6a, men i haug 6 er ingen
fiinn. Haug 6 i den håndskrevne museumskatalogen
tilsvarer haug 5  i den trykte, og fragmentet Æø7¢ til-
høre kammen C7510 i denne haugen ¢fr. tegning
hvor bitene er satt sammen). Det andre fragmentet
7537e er merket haug  9, som i den trykte tilveksten
er haug   8. Her var bare  6 g brente bein, og det er
kanskje ikke sannsynlig at det blant disse ble fimnet
et kamfragment i etterkant? Muligens stammer det fra
en av de mange beinsamlingene fra haug 9 (haugnr.
i trykt tilvekst).
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8.3  GRAVFUNNENE FRA OLUF RYGHS UTGRAVNINGER 1870 0G 1875. FOTOLISTE ( SE KPT. 4.2.1)
Fotografer: EIJ: Eirik lrgens Johnsen, ACE: Ann Christine Eek, EH: Ellen Holthe

HaugJhry\, ,gravnr = æ63n\\\}„  5                                   , ,s<f.','+-g`,:,f2:{':-:-`5)

æ

1870

1 5151-52 Skjoldhåndtak, kantbeslag våpengrav 25266-3 ACE
2 5153 Korsform.spenne « 29243-112,113 ACE

5154 Skjoldbule, 2 lan§er « 25266-11 ACE
6ÆI 5160 ring m.beslag beslag mm 25267-1 EIJ

6ÆII 5156~59,62 Smykker (i leirkar) smykkegrav 29267~4 EIJ

5156 Deler av beinnål 25275-3 EIJ

5156 Leirkar 29243-23 ACE
6ÆV 5160-61 Ringer m beslag beslag mm 25267-1 og 7 EIJ

9 5163 Fibula, smykkegrav 29243-271 ACE
5164 Spinnehjul 24672-10 EH
5165 Pilspiss, sekundær 25267-10 EIJ

11 5166 Jernstift,jernstkr. 25268-1 EIJ

12 5167 Leirkarskår, spannf. leirkarskår 25268-5 EIJ

13 5168 Skjoldtornspenne mm belteutsq7r 25268-7 EIJ

5170 Leirkarskår leirkarskår 25269-4 EIJ
14 5171 Hank leirkarskår 25269-8 EIJ

17 5173 Leirkar, skår,hank leirkar 25276-3 EIJ

19 5174 Skjoldbule, håndtak våpengrav 25269-10 EIJ

5175 Spyd «

5176 Beltespenne «

22 5177-78 Nøkkel, beslag nøkkel, beslag 25270-3 EIJ

24Æ 5179 Skjoldbule våpengrav 2;52]5-rjr/ EIJ

5180 Spyd «

5181 Kantb eslag, håndtak «

24ÆI 5182a Leirkarskår leirkar 25275-9 EIJ

24ÆII 5182b Leirkarskår leirkarskår 25275-11 EIJ

25Æ 5183 Leirkar leirkar 25276-5 EIJ

25ÆI 5184 Leirkar leirkar 29243-88 ACE

25ÆII 5186, 87,88 Håmål, kniv, spinnehjul? smykker 25275-1 EIJ

5185 Leirkar 29243-93 ACE

2;5NN 5185 Hårnål (foto m. grav 111) smykker 25275-1 EIJ

26 5189 Kam kam 25081-17 EIJ

27 5190 Fibula redskapsgrav 29243-296 ACE
5191 Krumkniv 29243-161 ACE

28 5192 Leirkarskår 1eirkarskår 29243-109 ACE

30 5193 kam redskapsgrav 29243-269 ACE

5194, 5196 Sigd, synål 29243-154 ACE

32 5197 Kam kam 29243-264 ACE

5198 Tom 29243-163 ACE

35 5199-5200 2 nøkler nøkkel 29243-158 ACE

37 5202 Leirkar 1eirkar 29243-140 ACE
5203 Leirkar 29243-100 ACE

39ÆI 5204 Leirkar 1eirkar 29243-136 ACE

44 5205-06 Sigd, krumkniv redskapsgrav 29243-159 ACE

5207 Jernnål (usikker alder) 29243-160 ACE

48 5208a Skjoldbule våpengrav 29243-148-151 ACE
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Haug nr/gravnr kategori fotograf

5208b Skjoldhåndtak 29243-151 ACE
5209-10 2 spyd 29243-157 ACE

50Æ 5213 Leirkar leirkar 29243-104 ACE
5213 Hank 29243-106 ACE

50ÆI 5211b Skjoldbule våpengrav 29243-145 ACE
5211b Skjoldhåndtak 29243-147 ACE
5212 2 kniver 29243-155 ACE

50ÆV 5214 Tetningskitt (remspenne) 29243-275 ACE
5214b Hestetann 29242-162 ACE

51 5215 L eirkarskår, sp an nf. kar 1eirkarskår 29243-120 ACE
54 5216 Leirkarskår leirkarskår 29243-110 ACE
57 5217 Kam kam 25081-10,11 EJE

flatt stk. av bein 25081-13 EJE
60 5218 Leirkarskår leirkars kår, grov 29243-279, 280 ACE
61 5219 Ring m nål, jern 29243-273 ACE
62 5220-21 Sølvhektespenne+fragm. smykkegrav 29243-107 (copy) ACE

5220 Leirkarskår, spannf. 29243-121 ACE
65 5222a Leirkarskår 1eirkarskår 29243-124,125 ACE

5222c Leirkar, fragm. 1eirkar 29243-130 ACE

•`Haugm,      c:-,Jgmvnr
#

•  ""                   {f \-,J,`,`      N,iål.-.g=-_æ.
rTNNEÆN "   rr   -  N\N   , _ "*:-1   _     _r

`_t3æf€-*I_:   -\,   .,:,tfJW"[" \           _...~F_.    \^ffl,      \xt\   „    N]r\\u.ffi"      ,W,,\..\vEF;\

1875

2 7505 Tetningskitt flatmarksgrav 25081-22 EIJ
4 7506 Kam kam 29243-267,268 ACE
5 7509 Fibula, redskapsgrav 25081-5,6 EIJ

7510 Kam 25081-9 EIJ
7507 Knimkniv ( +4 j ernstykker) 25081-21 EIJ
7537b del av kam (C7510?) 25081-2,3 EIJ

7 7511 Krumkniv redskapsgrav 29243-126 ACE
9/1a 7515 Leirkarskår flatmarksgrav 29243-287, 288, 289,291 ACE

9/1b 7516 Tetningskitt flatmarksgrav 25081-29,30 EIJ
9/11 7518 Skjoldbule våpengrav 29243-152 ACE

7519,20 2 §pyd (1anser) 29243-128 ACE
7508 Remspenne 25081-7 EIJ
7517 Tetningskitt 25081-27,28 EIJ

9/111 7521 Leirkarskår 1eirkarskår, grov 29243-277 ACE
9rTN:N 7522 Leirkarskår flatmarksgrav 29243-283 ACE

7524 Tetningskitt flatmarksgrav 25081-24,25 EIJ
9/V 7535 Kam kam 25081-8 EIJ
10Æ 7513 Leirkarskår flatmarksgrav 29243-292 ACE
10ÆI 7514 Kam kam 25081-14,16 EIJ
11 7537e Kam, fragment kam 25081-1 EIJ

7537 Kam, fiagment 29243-108 ACE
7537c Leirkarskår 25081-20 EIJ
7537d Leirkarskår 25081~19 EIJ

17 7523 Leirkarskår 1eirkarskår, grov 29243-293 ACE
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8.4  FOT0 AVALLE GRAVFUNNENE FRA OLUF RYGHS UTGRAVNINGER I 1870 0G 1875

:/+;,t+         ,+          ,T/++                                 /ri`',ii-I--=LI_iT----tåJrt,t,l-~..'*tJ
®t

C5151-52

®ep®

C5153

ii-G}
C5156-5158-5159

C5170

3ØÆØ,-
EB'®.,-.

C5154

=?
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-'--iiii=-
C5179-81

C5185
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-p-H,
C5174-76

C5192

C5186-88

EE-!
C5193
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C5196-5194

r-
C5199-5200

Jffi
B

C5208

C5206-5205

41
C5210-5209

=--LL+
C5211
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C5213

C5212a-b
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:``

C5217

C5218a

§Æpå

C5220

C5222b
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C5215

C5217

C 5219
Hau8 61

C5219

C5222a C5222a

C7506
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C7509

45® de
®åiæ

C7518

9åFåeS

C7535

C7537e
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C 7537
Haug 1 1
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GL aåÆ®  ©æ qæ- æ
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e®CCC
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u            D                                                                      I             DHD
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8.5  TEGNINGERAV ET UTVALG GRAVER FRA RYGHS UTGRAVNINGER I 1870 0G 1875.
DE ER TOLKNINGER PÅ GRUNNLAG AV HANS BESKRIVELSER.
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Grav  11-C5160a   Beslag

Grav  111  -C5156b   Leirkar
e   Lenkenål
h   Beinnål

C5157c   Kniv

C5158d   Lenkenål
C5159f    Beslag
C5162g   Beslag

Gravlv-C5160i    Beslag
C5161k   Beslag

lm
LJ   LJ   LJ
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Haug  10/  1870
D:  7,28m  h:  O,9m
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Vei
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Haug  16/  1870
D:  10,47m,  h:  1,lm

XXXX

XXx

xxXXxxx

xxXxxxx
x   xx   xx   xAA  xx`  xX   xX`  x

xxxxXxx

xxxXxxx
XXX

1m
LLLL

181



182

Haug 25/ 1870
D:  10,37m,  h:  1,lm

n"

I  +0ÅA

AAIV
/A

E):      JTJvlxA#AX

111   +OAA

11    ofiE        #

Gravl  -C5183      a)Leirkarskår
Grav  11  -C5184    b)  Leirkarved  hellekammer
Grav  111  -C5185   c)  Leirkar med  brente bein

C5186   d)  Hårnål
C5187   e)  Kniv
C5188   f )  Spinnehjul

Grav  lv -C5185   g)  Hårnål

lm
LJ   LJ   L=

A*xA;P:xAx
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Haug  35/  1870
D:   11,96m,  h:   1,3m

XX

XXXXX

X  X  X X  X  y\  y\
X XX Xx KrE ; xX xX

xxxxxx
XXXXX

XX

Aå2æLå?A

C5199 -Nøkkel
C5200 -  Nøkkel

2 Beslag

Haug 39/ 1870
D:  9,17m  h:  1,lm

xxxxxx
XXXXX

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

XXXXX

IAAA    X      X

dÅAAII

C5204  -Leirkar  i  grav  11

1m
LJ   LJ   LJ
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Haug 44/ 1870
D:  9,57m,  h:  0,9m

o8°ocojoo
9°o°o&°o°o°o
ooooOoo
oOoooOo

C5205 - Sigd
C5206 - Krumkniv
C5207 - Nål 1m

L   LJ   LJ

Haug  50/ 1870
D:  11,56m,  h:  0.9m

I

xX     xX     xX    v   ®Ub;   X      Xx      :      :      x

x        x        x             iiA4A]Vx        x        x
t`.JZ.

xxxxxxxxxx

x        x        x         x        x         d3
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Haug 9/ 1875
D:  11,58m,  h:  1,4m

ZiAA  gs    C7521  -Leirkarskår
X

\
111\`_,

Aske'O
under stein

[]AAAAA23rALiA

'!xE

C7522 - Leirkarskår
C7524 -Tetningskift

©

'\©

C7518 -20 -Våpen
C7508 -Remmespenne
C7517 - Tetningskitt

lm
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70-ÅrJc7øgc72. U 0 Skrifter. Ny rekke. Nr. 5: 21-29.

Oslo. Rekonstruerer sverdsliren. S ammenlikner
sverd-doppskoens sølvebeslag med fiinn fra Nydam
mose. Paralleller til dekoren finner hun blant
relieffspenner i S6sdala-Nydam-gruppene. Hun
nevner den treflikete spennen som argument (bl.a.)
for at dette er en mulig dobbeltgrav. Denne spennen
er imidlertid fra vikin~stid, og må være plassert i
haugen langt seinere enn hovedbegravelsen, og
kan være en sekundærgrav. Iflg. tilveksten kan den
komme fra en annen haug.

Brøgger, A.W.1921 : Ær/og og Ø7.c'. Videnskapsselskapets

Skrifter 11, Hist.-filos. Klasse,1921, no 3. Kristiania.

Bøe, J.1922: Norske guldfiind fra folkevandringstiden.
Bc7gg72J /14lz4fø77Æ j4ø7i4oÆ,  1920-21, Hist. -Antikv.

Række nr. 2: 20, fig. 9.

Bøe, J 1927: Norsk gravguld fra ældre jernalder. Bf7gG7zj
Mz/j€z/%j 4ø7i4c7Æ,1926. Hist.-antikv. Række nr. 2.

Bergen.

Bøe,J.1931:/€772ø/#€7'€7zfÆc'7iø77%.ÆÆ¢.Norg€.Bergen

Museums Skrifter. Nr. 14. Bergen.
C329 fig.159 s.113, i gruppen  "Hankeløse begre og

krukker: begre med lav nederdel og høy smal hals"
omtalt s.118,119:  om gruppen: når  neppe vesentlig

ut over 4. årh .... "vanskelig å tro at fig.159 fra Veien
- som de Øvrige lerkar i fimdet - kan være så sent

som fra midten av  femte århundre, selv om det nok
tilhører det yngre lag". Referer her til Schetelig 1906
som plasserer den korsformete spennen til slutten av
4. årh. (fig.143-44).

C 328 omtalt s.82, undergruppe: ''1avere bukede vaser"
ref. til Schetelig 1906 s.122, daterer graven til midt
400-tall, mens spennen er eldre. Bøe tientar her at
tidspunktet er noe sent.

Grif3g,S. T926.. Hadeland§ eldste bosetnirigsbistorie.

Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i
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"kjiær,J.T993.. Illerup Ådal. 8. 3 Die Gijrtel. Bestandteile

z/7zd Zz£4€Æ6.7'. Jutland Archaeological Society
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Jørgensen. E. og Vang Petersen, P. 2003: Nydam mose
- nye fimd og iagttagelser. I  SGz.7-c'72J #¢.z#/ JVorc7€7z Ø.

skyggenafdetromersheimperium:.2,58-2;R>4.GyNHmg.

(Sverdslirebeslag med trekk som likner beslagene C
337)

Jørgensen, L. 8.1986: Fo7.Æz.J/o7-c.jÆe /t7#/¢./# 2.

SÆø72c7c.72øØz.€72. Norske Fortidsminder. Serie 8. Bind

9. København.
Reichstein, J.1975 : Dz.€ Æ7?z/z/or77#.gc Fg.4G/. Offa-Bticher,

Neue Folge, Band 34 (Neumdnster)
s.116, nr. 45 (NB ikke gravet av Nicolaysen!), taf.121-

123, datering C3/D1 (NB slangehoderingen taf.
123, 4 hører ikke til fiinnet!), s.121 om datering: den
korsformete spennen betegnes som "Einzelform",
men det "nur fliichtig angedeutete Tierkopf "

plasserer spennen uten videre blant de eldste. Han
legger også vekt på beltet: med ''sanduhrfbrmigen
" beslag festet direkte på beltet og ikke hengende

som på Sætrangbeltet.  Samme beslag fra Tibble i
Uppland, Lilla Jored, Bohuslån og Evje, Setesdalen (i
vestlandskjel). S.108: De eldste korsformete fiblene

opptrer ved slutten av C3.
Kommentar: han legger vekt på det "flyktig antydete

dyrehodet" på den korsformete spennen. To av
beltespennene har også dyrehoder, av samme type
som de som avslutter de korsformete spennene.
Særlig den ene spennen har et dyrehode med
markerte nesebor og Ører, som finns på de noe

yngre typene. "Stil", eller i dette tilfellet formen
på dyrehodet, er således vanskelig å benytte som
dateringsmiddel.

Slomann, W.1959: SØ/rø72g¢7z7ze/. Norske Oldfiinn IX.

Oslo.  (Sætranggraven dateres til siste del av 4. årh,
bl.a. basert på våpnene.

Veien-graven nevnes sporadisk som noe yngre, bl.a. den
høyhalsede krukke herfra, s.26. Drikkehornet fra
Veien er noe yngre enn det på Sætrang, s. 40. Den
«rike graven» fra Veien daterer hun til begynnelsen
av 5. årh., s. 40.)

Slomann, W.1977: Der Ubergang zwischen der spåten
Kaiserzeit und der frtihen V61kerwanderungszeit in
Norwege;n. Arcbåeologiscbe Beittrage zur Cbronologie

der Vi6lkerwanderungszeit. Antiquitas. Reibe 3 ,8 2;f J , s.

61-64. Bonnas (s. 64: den korsformete fibula fra det
store fiinn fra Veien plasseres i overgangen C3-D1,
sølvbeslagene til sverdsliren dekorert i S6sdala-stil).

Schetelig, H.1906: The Cruciform Brooches of Norway.
B#gø72j /14lz4J€#77ejj4ør4c7Æ 1906, no  8. Bergen
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Fig.143, s.121 ff, den korsformete spennen:" its form

alone might belong to the end of the 4th century",
mens graven for Øvrig ikke kan være eldre enn
midten av 5.årh. , sammenlikner sverdslirebeslagene
med nye fiinn fta Nydam mose som han daterer til
midten av 5. årh.

Stiæ:im!€,E.T98;]..GlåsermitFacettenscbhffaus

shandinavi5cben Gråbem de$ 4. und 5 . Jabrbunderts

7z. C*. The lnstitute for Comparative Reseach in
Human Culture. Serie 8: Skrifter L"II.

s.15: Veien-graven er ledefimn periode D1, tidlig
folkevandringstid.

Wdton, P.1988: Dyes and Wools in lron Age Ttxtiles
fiom Norway and Denmark /ozfr7?ø/ o/Dø7#.jÆ
4rcÆøøo/og:)/. Vol. 7 :144-158  (s.148,156: tekstiler fia

Veien viser spor av rødfarging med polsk cochinille

(som Evebø).

Sluttkommentar:
Katalogen er meget enkel, og det er ikke gjort forsøk

på detaljbeskrivelse eller å gå i dybden for de enkelte
gjenstander, her er mye  å hente  for videre  studier.
Hovedsaken har vært å referere argumenter for date-
ring av graven. De fleste daterer graven til overgangen
3-400-tall, eller tidlig 400-tall, altså begynnelsen på
folkevandringstid.

Detalier om utgravninæn
1 et b-rev datef: Chris-tiania 6. mars 1825 uten under-
skrift informeres det om detaljer ved utgravningen som
foregikk 20.juli 1824.  Dette må være grunnlaget for
R. Keysers imberetning.
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I den håndskrevne tilveksten (museumskatalogen)
fra ca.1830, står det at gravningen begynte  16. juli
og varte til 20. juli, altså 5 dagers arbeid. Her er det
tilføyetinformasjonfra''generalmajorGram"somvar
til stede ved utgravningen. Det må være Johan Georg
Boll Gram som ble generalmajor i 1866, han var født
i 1809 og var altså 15 år da gravhaugen ble gravet ut.
Faren var Jens Jensen Gram, sorenskriver i Ringerike
og Hallingdal, som eide Ask gods og døde 2. november
1824. I Andreas Fayes referering av sagnet om kong
Tane  og kong Veine  trykt i  1844  (Faye  1948:96),
står det at gravhaugen ble gravet ut under oppsyn av
sønn til avdøde  sorenskriver Gram, som personlig
fortalte detaljer om utgravningen og fiinnene. Det er
bemerkelsesverdig at en så ung person skulle forestå
utgravningen av den store haugen. Det er imidlertid
mulig at hans far også var til stede. Til tross for at
han hadde fått slag i 1821 og døde i november 1824
kan han ha vært den som organiserte utgravningen.
Sønnen må ha vært spesielt interessert, siden han bisto
ved kartleggingen av gravfeltet i 1847 (se kpt. 3.2).

I Oluf Ryghs innberetning om utgravningen på
Veien i 1870 står det at "Kongshaugen" ble gravet ut
under generalmajor Grams ledelse (Rygh  1871:98).

J.G.B. Gram var på det tidspunkt blitt generalmajor
og bodde på gården Ask. Han kan ha vært til stede
ved Ryghs utgravning og var da hovedinformant om
utgravningen av "Kongshaugen". Han døde i 1873.

I  museumskatalogen  står det  at informasjonen
fra generalmajoren (om skålvekten) ble formidlet via
student Anders  Lorange  (f.  1847, cand.jur. i  1872),
som må ha vært på stedet.
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Veien. Gravfimn fta 1825
C 525-535

Cm -Eætbff  : :,->g=-g,,i(\^y^y,tri!",``Å`tJit!,,

525 Skålvekt bronse 101odd, 0,94-79,2 g Brøgger 1921,s.3ff.,fig.1,3Bakka1981.

Ca. 400, evt. 1ittseinere.

526 Pinsett bronse Med ring i Øvre ende

527 Beslag (holk) sølv Knivskaft? Hul cylinder, lukket i ene endemedsirkelrundplatem.hullimidten(dennefinnsikke1874)

528 Beslag, drik- bronse Randbeslag, 3 fragmenter. Feste m. nagler
kehorn m. sølvhoder.

529 Leirkar h.  12,5 Spannformet, med rest av jernbånd. Dekor: Bakka 1981,
cm diam. felt m. pinneinntryldc avgrenset av horison- fig. 2

15cm tale og vertikale parallelle streker

530 Leirkar Hankeløst beger? Dekor, snodd tråd rundt Bakka 1981,
halsen, hulkiler på skulder fig. 4, rekon-struert

531 Leirkar

532 Leirkarskår

533 Leirkarskår

534 Leirkarskår

535 div Bruddstkr. av tre, ncver, jern

LITTERATUR (med kommentarer) :
Bakka, E.1981: A Set ofweights from Late roman

or Early Migration Times found at Bråten in
Ri ngerike, E astern N orway. FrzzÆ 77#./fg/ø//g7~/z.cÆ€

S/zfc7¢.€72.15. Band. Berlin: 294-315, Taf.111. Daterer

finnet til omkring 400 e.Kr. eller litt etter, basert

på drikkehornbeslaget og leirkarene, særlig det
spannformete. Dekoren på dette er vanlig og dekker
et langt tidsrom, allerede fra 4. årh. Jernbånd var
vanlig i Fvt., sjelden før, båndet dekker noe av
dekoren, altså er karet et tidlig eksemplar.

Brøgger, A.W.1921 : Er/og og Ør€. Videnskapsselskapets
Skrifter 11, Hist.-filos. Klasse,1921, no 3. (Kristiania)

Bøe,J.1931:/#72ø/JG7?7zJÆG7iø77øz.Æø.NorgG.Bergens

Museums Skrifter 14. (Bergen): 109, om
keramikkskår, tidlig 5. årh.
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Veien. Gravfimn fia 1862 (Husmann Eriksens fiinn)
C2;%]7-2%fl9
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yG\ri\  \ )\ Gjenstand Råat®ff,: M® B€§kriw€be@æ,\t\`+
--_         t-€gææÆv

-_i  t..`L::•`V€ ®,       h          !: æ,  ` æ=-,I-=Ir;-iT,l-
2877 Østlandskjel bronse d. 23,5 cm Reparert.Type Hansen 1987s. 69, 434, 460. C3 Kjelen ftlt

h.17,5 cm E41 1995, 211, kart s.108 med aske ogbrentebeinogkull

2878 Ormehode- gull 7,21 g Beckmann, form Beckmann 1969, nr.293. S. C1-C2C3(300-t?)C1-C2
rin8 diam. 2 cm 40 (to omdreinin- 49 daterer fomen.

ger) Hansen 1995 s. 211Anderson1993as.1411993bs.86:form40,C1-C2Bøe1926s.15f,no38

2879 Ormehode-rin8 gull 4,79 g Samme type, 2fragmenter

LITTERATUR (med kommentarer):
An:d€isson,K. L993a:. Romartida guldsmide i Norden. 1.

Kø/ø/og. Aun 17. Uppsala: 141, nr. 740 a og 740 b.
A;ndersson,K. L993;h.. Romartida guld§mide i Norden. 11

Fz.73gwz.7zgør. Occ.Papers in archaeology. 6. Form 40,

dat. C1-C2. Veien-graven s.86, Østlandskjelen kan
ikke findateres innenfor yngre romertid.

Beckmann, Ch.1969: Metallfingerringe der r6mischen
Kaiserzeit im freien Germanien. Søø/4z#g-/øÆr4. 26,
1969:5-106 (fimnet mangler på kart taf.17), : 49,

daterer form 40 til C1- C2.
Bøe, J.1927: Norsk gravguld fra ældre jernalder. BGrg€77f

/14lz/j€z/77¢j4ø7.4oÆ,  1926. Hist.-antikv. Række nr. 2.

Bergen: 15f, no 38.

Hfi"sen,TJ.L.19&] : Råmiscl]er lmport im Norden.
Nordiske Fortidsminder. Ser.B, 8.10. København
:434, 460.

Ha."sen,U .I..L995.. Himlingøye -Seeland -Europa.
Ein Gråberfeld der jtingeren r6mischen Kaiserzeit
auf Zeeland, seine Bedeutung und internationale
Beziehungen. Nordiske Fortidsminder. Serie 8. Band
13.  København. Liste: 211, kart: 208.

Typ. 40 relativt sjelden i Danmark i forhold til de andre
typene ormehoderinger, bare 5. I Sverige 7, Norge
3, Finland 1. Typen har den største spredning
av ormehoderinger, 374 ff: ormehodefingerring
markerer sentrum av kategori 3.

Ethelberg, P. et.al. 2000: SÆoøgz3rd€.  Ein Bestattungsplaz

mit reichen Frauengråbern des. 3. Jhs.n.Chr. auf
Seeland. (:183-Form 40 antagelig en svensk type,
en østsvensk form.  Slangehoderingene av form 39
og 40 . . .utvikler seg synkront så vel typologisk som
kronologisk på Sjæuand og i Sverige. Ringene inngår
i utvekslingsallianser de to områdene imellom.)
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8.7 FOTOLISTE OVER FUNNENE FRA DE TRE «RIKE GRAVENE» (SE FOTO I KPT. 4.2.2.).

Kpt. 8.7 Veien. Funn fia «rike graver» og gullfiinn. Fotoliste (se foto i kpt. 4.2.2)

Cnr.               :?:-_,\.+LJ-:f,-_= Gjenstand     , cfm Farge/sorthv fotograf :`..•       "k\"l" ,x"N#llr`,l," -:-+:  F

2877 Østlandskjel, bronse 21066-18 farge 0.Holst 1862

2878 O rmehodering, gull 24793-02 farge EIJ

525 Skålvekt 22057 c farge EIJ 1825

529 Leirkar 20344-10 sort/hv 0.Holst

337 Div beslag til sverdslire 10678 sort/hv ) 1824

Sverdslire rekonstruert 21066-4 farge > Kongs-

334+343 Drikkehorn, rekonstr. 21066-3 farge EIJ haugen

326,327+339 2 gullringer, 1 perle 21065- 13 farge 0.Holst

335 Korsformet spenne, tegn. 29243-118 sort/hv A.C. Eek

329 1eirkar 21404-5 sortÆv 0.Holst

336  m.fl. 2 beltespenner, div beslag 10681 sort/hv >

337, 338 Beslag og beltespenne 10683 sort/hv ?

GULLFUNN
22668 Dobbeltsolidus, gull 22064-10 farge ?

325, 10604 2 betalingsringer, gull 21065-01 farge 0.Hol§t

EIJ = E.I.Johnsen     O.Holst = Ove Holst   A.C. Eek = Ann christine Eek
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3.3 a)

VEIEN KUITURMINNEPARK.
Deltagere i diverse undersøkelser:

Utgravning med skolebarn: (1992-1998)
Sissel Carlstrøm
lnger Liv Gøytil Lund
Kjetil Skare
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«Stolpehullseminar» I (24-27 august 1995)
Hilde Amundsen
Liv Appel
Sissel Carlstrøm
lnger Liv  Gøytil Lund
Wenche Helliksen
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Knut Paasche
Ragnhild Sjurseike
lsa Trøim
Espen Uleberg
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Hilde Amundsen
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Espen Uleberg

Nve i tillegg:
CLristian-K-euer
Trond Løken
Lars Pilø
Kj ersti Randers

Videre utgravning av Langhuset (Hus 1)
Kjetil Skare
Nina Hildre
Utgravning av andre strukturer:
Siri Olsen
Hanne Aannestad

Maskinell sålding avjordhauger:
Jan Henning Larsen
Kristin Os

Utgravning av resten av området:
Vibeke Vandrup Martens
Nina Hildre
Kathrine Tønnesen
Anne Skogsfiord
Desiree Nævdal
Stig Knutsen
Birgit Tansøy
Monica Hansen

Andre som har vært involvert i planlegging
av oppbyggingen av Hus 1:
Torry JØssang, arkitekt og Jochen Komber,
arkeologi/ingeniør, arkeolog Bente Magnus
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3.3 b)

VEIEN KUIJTURMINNEPARK, BRÅTEN 48/1, RINGERIKE KOMMUNE, BUSKERUD

Funn fi.a utgravninger 1992-2000

IJanghus

C 52050              Hus l

C 52051              Hus ll

C 52052             Hus lll

Graver
C52053     Nr.2
C52054     Nr.37
C52055     Nr.38
C52056     Nr.78
C52057     Nr.79

C52058      Nr.90
C52059     Nr.91
C52060     Nr.92
C52061      Nr.94
C52062     Nr.96

C 52073              Strukturer

C 52074              Løsfiinn

C52063     Nr.98                 C52068     Nr.124
C52064     Nr.99                C52069     Nr.540
C52065     Nr.102              C52070     Nr.545
C52066     Nr.103              C52071      PS
C52067     Nr.123              C52072     P11

C 52075               LØsfimn fia maskinell sålding av åkeriord

Funn fra utgravnim 2000 (rapport V.V. Martens)

C52351-52360 -forts. av Hus 11,111, IV, og div groper

Funn fia nyere tid levert til Ringerike museum

3.3 c)

Liste over utgravningsrapporter
Skolegravning:
1992: Lil Gustafson
1993: Sissel Carlstrøm og Lil Gustafson
1994: Lil Gustafson
1995/96: Lil Gustafson
1996: Sissel Carlstrøm
1997: Kjetil Skare
1998: Jens Rytter

Forskningsgravning
1998: Siri Olsen (strukturer ved/over/under Hus

1 som ikke hadde sammenheng med huset)
1998: Lil Gustafson (Hus 1)
1998: Kristin Os (maskinsålding av matjord)
1999: Vivian Wangen (flatmarksgraver i preparat)
2000: Vibeke Vandrup Martens
2000: Lil Gustafson (kokegroper)
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4.1a)Analyseavbrentebeinfi.agravergravetav0.Rygh1875
RapportvedpirioLahtiperå,ZoologiskMuseum,Bergeno1.08.1980

01uf Rygh samlet inn brente bein fra utgravningen
i 1875, men ikke fra alle gravene. Beina ble sendt til
Bergen Museum for analyse i 1980. De ble returnert
til KHM i 2009.

Ved gjennomgang av rapporten (osteologisk rapport)
ble det snart klart at det ikke var samsvar med opplys-
ningene i den trykte innberetningen/tilveksten når det

gjelder mengde bein. For eksempel: i rapporten står

:|¥S3,åorpdpeftø:tmmfåu5g532:?i?:;:,sipd.erna;r:::e,inÆ::ieet:
til forvirringen er at de brente beina hadde beholdt det
opprinnelige haugnummer, mens Øvrige fimn har nye
haugnummer som gjengitt i den trykte innberetnin-

gen. Den opprinnelig haug nr. 3 har endret nummer

til haug 2 i den trykte innbretningen, hvor det var en
«stor samling brændte ben». Det endrete nummer står
i parentes i den håndskrevne «museumsprotokollen».
Den trykte imberetningen må altså sammenboldes med
den båndskreverie Protokolleri, f ordi l]augnumrene ik.he
f/c77ø77%r oØG7~G7zf.   En sammenlikning av Oluf Ryghs
beskrivelser av beinmengden med mengden oppgitt
i den osteologiske rapport viser et sammenfåll som
bekrefter at samtlige referanser i  den osteologiske
rapport viser til de opprinnelige haugnummer, altså
i den håndskrevne museumsprotokollen.

En  forenklet tabell nedenfor tar utgangspunkt i
Ryghsmengdebeskrivelse.Haugnr.erfi.adentrykte
innberetningen.

MFri\dQskriyeise,\ •,ffamy analyse: alder, haugm/ Cnrtienstanderi l)i'tl       + `                            :                                         å,\,,---

?vbrehtebeinv.0.Rygh kjø- gmm haugen)
enkelte 6 V 8 flatm.grav?

Liten hop 105 V 4 7506 (kam) 8
Noen (liten hop) 216 V 11 7537 (kam) C? sekundærgrav?

Liten samling 102 V,K? 10ÆI 7536 (nål, tapt)

I leirkar 184 V 10Æ 7513  (1eirkar) flatm.grav

Hop 392 V,K? 5Æ 7507,09,10 (kam,krumkniv,fibula) 82 på bunnen

Hop (samling) 475 V,M? 5fll Uten oldsaker på bunnen

Stor samling 552 VK 2 7505 (tetn.kitt) flatm.grav

Trekar og leirkar Slt med 752 (2 2 V (1M?) 9Æa 9Æb 7515(leirkar) C14 2 flatm.graver
br.bein graver) 7516 (tetn.kitt)

Betydelig samling (betyde-lighop) 935 2 V (2M?) 9/V 7535 (kam) flatm.gr.?

Stor hop 1259 (2graver) 2 V(1 K) 9ÆV 7522 (leirkar) 7524(tetn.kitt) C14 2 flatm.graver

En mengde 1501 (2graver) 2 V (M+K) 9ÆI 7517 (tetn.kitt)7518(skjoldbulemm,7519,20,08) 81-2 2 sekundær- graver

Kolonne 1: i parentes er mengdebeskrivelsen i den håndskrevne protokoll:
Liten hop/samling:100-200 g, hop/samling: ca. 400g, stor samling: ca.550g, betydelig samling/hop:ca 900 g, en mengde/stor hop:ca.
1250-1500 g.
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Tabellen viser at det er samsvar med hans mengde-
beskrivelse og beinas vekt.  Der det ut fra beskrivelsen
fremgår at det var to graver, er beina blandet, men
analysen viser at det er to  individer. Dette  er  de
største beinsamlingene. Der det er fiinnet oldsaker,
er det usikkert hvilke bein som hører til disse. Dette
har betydning for analyse av kjønn i forhold til gjen-
standskategorier, men det er få kjønnsanalyser med

gjenstander.

I den håndskrevne museumsprotokoll er det verdifiille
opplysninger om graver  med flere  beinsamlinger
som oppklarte  konteksten til de analyserte beina. I
teksten var beinfiinn påskrevet bokstaver, som gj engis
i  Lahtiperå's  rapport:  haug  11, a,b,e,f som  tilsvarer
haug 9 grav la, Ib,11, IV og V.

Her fremgår også at det i haug 10 var to beinsam-
1inger, en sammen med knust leirkar under en stein,
en annen på bunnen hvor det ble funnet en beinnål.
I den trykte innberetningen er dette ikke klart.

Noen Cnr. fmer utenfor serien for utgravingen, C7535,
C7536, C7537. Dette  er  deler  av gjenstander av
bein/gevir, kam eller beinnål, som er finnet etter
utgravningen,  4/ø72/ c7€  GrG7ø/€ 4€ø.73ø.  Referansene  i
hovedprotokollen  er  tydelig  til  c7€  o4Prz.7z72G/z.gc
baugnummer.

C7535 er fiinnet blant en av beinsamlingene fra
haug  11, altså haug 9  i  den trykte innberetning. I
beskrivelsen  av haug  11  i  museumsprotokollen  er
tilføyd i margen  C7535 ved beinsamling f, denne
tilhører grav V.

C7536, en beinnål, er funnet blant brente bein
merket b i haug 10, som også har nr. 10 i den trykte
tilveksten. Opplysninger om haug  10  i "museum-
sprotokollen»: 1eirkar m brente bein (a), liten samling
brente bein blandet m kull (b) m.1iten beinnål (denne
er ikke funnet i magasinet).

C7537  er  påført  flere  gjenstander  som  trolig
stammer fra flere graver. I den skriftlige museums-

protokollen er under dette nummer bare nevnt to biter
av en beinkam finnet i en liten hop brente bein 1/2
alen fra toppen i haug 12, som tilsvarer haug 11 i den
trykte innberetningen. Dette må være de to bitene av
en trelagskam som altså hører til en sekundærgrav.

Det er flere funn med dette  Cnr   merket med
haugnummer. Disse er sannsynligvis også nummeret
fra den skriftlige museumsprotokouen, ikke den trykte

innberetningen. På grunnlag av disse  opplysninger
og fragmentenes dekor har jeg plassert dem der de
sannsynligvis hører hjemme.

Kamfragmentet som har nr. C7537b, merket haug
6a, er høyst sannsynlig del av kammen C7510 i haug
5, som er det nye nummer for haug 6. Mønsteret

passer med denne.
C7537e er merket haug 9, men passer ikke med

kammen fra denne haugen. Haug 9 har nytt nummer
8, så fragmentet stammer muligens fra denne haugen.

Fra haug 6, er to beinsamlinger merket haug 6a og
6b. I haug 6 er det verken fimn av oldsaker eller bein,
men haugen tilsvarer haug 5 i trykt innberetning, hvor
det var to beinsamlinger. I innberetningen står at den
ene samling bein er med oldsaker, mens den andre er
«uten oldsaker». I den håndskrevne «museumsproto-
kollen» opplyses at den første beinsamlingen hadde
spor av «bronse-ir». Dette var et holdepunkt, og ved

gjennomgang av de brente beina kunne jeg tydelig se
smeltet bronse på noen bein fra samlingen merket 6 a.
Dette er altså beina fiinnet sammen med æenstandene
og de er bestemt som sannsynlig ÆØz.727% Dette er den
eneste graven med krumkniv som er kjønnsbestemt.
Her er også en liten fibula og en kam, graven har
utvilsomt et «feminint» preg.

A11e beina  er  av voksne  individer, 1itt varierende
mellom 20 og 40 år, ingen barn, ingen eldre. Av 19
individer er 6 bestemt som  K eller mulig K, 5  som
M eller mulig M.

Blant individene som er begravet sammen er det
både to menn og mann og kvinne.

Tilleggstabell
Første kolonne (magasin ref.)  er den referanse som

gis i P Pirjo Lahtiperå's rapport (J.S.638), og som må
være magasinmarkeringen. Dette er de opprinnelige
haugnummer (i den håndskrevne  «museumsproto-
koll»), mens  annen kolonne viser haugnumrene  i
den /rj/ÆZc /ø./ØeÆJ/ som er de nummer som anvendes
i denne boken. A]1e bein er brente unntatt fra haug s
som er den eneste hvor det ble funnet ubrente bein,
av Rygh beskrevet som «friske» og trolig et lik gravet
ned i haugen lenge etter at den var oppkastet.
Gravkontekst er grunnlaget for å tolke  en del av
beinfunnene  som  flatmarksgraver under hauger.
«Kampestein» kan være opptil 1 m stor.
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\\^Mpgasinref.i
•'

±\'ffit    ,    `  (,` ,< •,`rindrc
i         !    .             .                        .            .            -8            ,.=                    .

{`\"n  Vkri    riri^:\,\M\W,\m,`M „  W
!lghri.rapp.    ` 8,,nr.trykttiktkst.

fiag. oppl. P. L*tiperå               `,!
iå:S-.-,`\,:\\,)^t;,"             +iw`

-){,

Haug3 2 679 552 Voksen (25-30 år) K På bunnen under en påundersidenflatstein,trekar

Haug5 4 (lang-haug) 174 145 dyre-bein Voksen (25-30 år)

Haug6a 5/1 448 392 Voksen (25-30 år) mulig K 10 fot V for midten, påbunnen

Haug 6b 1C7507-10 5/11 461 475 dyre-bein Voksen (25-30 år) mulig M 7 fot vest for midten

Haug 6b 11 5 2,5 Ubest.

Haug9 8 381 Ubr. (nye) Voksen (25-30 år)

5 6 brente Voksen (20-40) et hull Slt med askeunderenstorstein

Haug 10a 10/1 167 184 Bjørnphalarix 111 1 Voksen (30-35 år) På bunnen en størrekampesteinm.flatunderside,leirkarunderdenne.

Haug 10b 10/11 162 102 Voksen (20-25 år) mulig K På bunnen

Haug 11a 9 grav la, Ib 631 752 2 voksne (20-30 år) en Et stort huu i bunnen,
(1 pose) mulig M leirkar og tetningskitt,måværesattnedvedsidenavhverandre

Haug11b 9 grav 11 1568 1501 2 voksne (25-30 år) 1 M En del under skjoldbule
(2 poser) (844+724) (593+908) oglK + trekar

Haug 11e(3po§er) 9gravIV 1441 1259 Sau/ geit 2 voksne (20-30 år) en K Stor kampestein på bun-nen.Leirkarogtrekar2fotunderden.

Haug11f 9gravV 1053 935 2 voksne (20-30 år), mulig En middelsstor kampe-
(2 poser) 2M stein dekket brent beinogkam

Haug 12 11 150 216 Voksen (30-35 år) En fot under toppen
Haug 12c 78 62 Voksen (20-25 år)

Lathipåra, P: Brånda ben från Hole och Ringerike kommune i Buskerud.J.S. 638. (1.8.1980). Top.ark.

Hock, P.C7507-101987:250 485 dyrebein Voksen, mulig K Samme som 6a eller 6b?

Holck, P.1987: Cremated bones. A Medical-Anthropological Study of an Archaeological Material on Cremation Burials. Antropolo-

giske skrifter 1.
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4.1b)TabelloverC14-dateringeravflatmarksgraver

nr. Cnr. bdin ,l `,lren§eS b£ih  `gram , tem.•kitt skår treslag   h C14-d\atering bein-analyse utgr.år

BP cal, 1 s. kjønn alder o,@.

2 52053 645 fiiru, bjørk 2850±100 BC1090-840 Beta-57189 K,M kraftig 1992

37 52054 1250 filru 2150±100 BC365-40 T-11077 > voksen 1993

38 52055 X 1994 X X (fi-) bjørk 2165±55 BC355-110 Tua-796 ? voksen 1993

78 52056 X X tetn.kitt 2370±75 BC515-385 Tua-2582 K? voksen 1994

78 52056 708 X X hlru 2150±60 BC345-75 Beta-78738 K? voksen 1994/98

79 52057 960 X bjørk, selje(filru) 1985±40 BC30-AD75 Tua-3503 ) voksen 1997

90 52058 X X tetn.kitt 2345±100 BC510-350 Tua-2583 M voksenca.30 1997

90 52058 X 2576 X X filru 2210±45 BC370-190 T-14172 M voksen,ca.30 1997

91 52059 utpl,d ? voksen

92 52060 277 X fiiru (bjørk) 2240±45 BC380-200 Tua-3504 K? 18-20 år 1997

94 52061 utpløyd K? voksen 1995

96 52062 1160 X X fiJru 2030±70 BC100-65AD Beta-99422 K? 30år 1995

98 52063 86,5 fim 2215±80 BC385-165 T-14173 K? ca. 20 år,spinkel 1995

99 52064 X filru 2385±40 BC475-395 Tua-3506 K? 20-30 år

99 52064 X 1480 bjørk (fiiruibunn) 2265±40 BC385-210 Tua-3505 K? 20-30 år 1996/99

102 52065 X 1024 X filru 2160±45 BC340-115 Tua-3507 ? 16-18 år 1997

103 52066 X X tetn.kitt 2335±70 BC430-365 Tua-2584 M? 18-22

103 52066 X 1316 X filru 2220±70 BC380-180 T-14174 M? 18-22 år 1997

123 52067 X 833 X fim 2090±70 BC190-5 T-14175 ? yn8reenn20 1997

124 52068 X 677 X filru 2180±45 BC355-170 Tua-3508 M? c.30 år 1997

540 52069 X 1943 X X tetn.kitt 2360±75 BC475-375 Tua-2585 M 40-50 år 1997/99

545 52070 X 930 X vier/osp,-selje(fiiru) 2050±70 BC155-AD55 Tua-2426 ? barn,10-12 år 1998

P11 52072 580 filru 2530±85 BC800-515 T-14171 ? 40år 1996

P8 52071 835 filru 2535±70 BC 800-525 T-14170 K? 30år 1996

9/1t) 7516 X tetn.kitt 2105±70 BC200-25 Tua~2586 ? voksen

9ÆV 7524 X tetn.kitt 2190±70 BC365-125 Tua-2588 ) voksen
-..`,:il"  ,.

TLJL ? iSæi==f_,= - - <æ,.'S \W'    `u,y_,_»rilFÅ

4
) ffl"            J    _F#R   iJ,,_"

•2'               ,                 ,

_\'N.                      H  ,  MS

1A 36223c X 684 X 2405±35 BC515-400 Tua-8176 K 20-40 1983

8 36223u 995 X 2135±30 BC190-105 Tua-8177 K voksen'u.30 1983

9 36223z 103 X 2185±30 BC350-185 Tua-8178 M? voksen 1983

P = parkeringsplass
1983 = utgr. ved Schaller og Coulson
Nr 9/1b og 9ÆV er flatmarksgraver under haug 9, gravet av 0. Rygh 1875. Datert på tetningskitt
Noen graver har dobbelt datering (kull og tetningskitt), nr. 78,90, 99,103. Treslag i parentes ikke brukt til datering.
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4.2.1 a) Liste over fiinn fia 0. Ryghs utgravninger 1870 og 1875, som typeeksemplarer i Norske Oldsaker
og avbildet i annen litteratur.

Typeeksemplarer i Rygh: Norske oldsager
142 -krumkniv                                        C 5206
144 -sigd                                                     C 5194
155 -beltesten                                             C 344
162 -nøkkel                                               C 5200
173 -synål                                                     C 5196
181 -skålvekt                                              C 525
200 a, b, c, d -sølvbeslag, sverdskede    C 337, 338
204 -spydspiss                                            C 5209
218 -skjoldbule                                          C 5208
230 -fibula, br.                                            C 7509
305 -gullring                                              C 326

Bøe,Johs.JernalderenskeramikkiNorge.
Bergens  Museums skrifter. Nr.14. Bergen 1931

Avbildet:
Fig.  101, s. 77 -C  5156  (haug 6,1870)  -  kar med

hank nede på siden (finere bordkar), s. 79: indivi-
duell variant, jfr. fig. 100 fra Vestre Slidre. Dekor:
skråskraverte horisontalfelter, roestter, hengebuer,
skraverte trekanter. Fra i grav med to lenkenåler,
tidlig 300-tall

Fig.103,s.79-C5202(haug37/1870)-karmedhank
nede på siden (1avere buket)  (udatert grav, tarvelig
kvalitet)

Fig. 109, s. 82 -C5184 (haug 25/1870) -kar med
hank nede på siden (1avere buket)

s. 81 -et velformet kar med smukt avpolert overflate,

gulbrent,vinkelbord
Fig.159, s.113 -C  320  (kongshaugen) begre  med

lav nedredel og høy smal hals, omtalt s.119, ikke så
sent som midten av 5.årh (midt 400 tall) -Shetelig,
Cruc.br. fig.143-44

Bare omtalt:
Kpt. 3. tidlige bolleformer
C 5173, s. 46 -et skår fra udatert grav, m blindøre,

se Mffler ordningll fig 157
C 5204, s 82 , kar med hank nede på siden
C 328, s 82 kar m hank nede på siden, lavere bukede

vaser, (som fig 103, fig.109) typologisk ytterpunkt.
Shetelig dat midt 400tall, men korsf.spenne er typ
eldre, Shetelig, cruc br. s.122

C525-35, s.109, begre med høy hals, utvidet oventil,
et skår med overfladisk likhet (kar av denne form
tilhører vesentlig 4. årh - R 360

(Haug 44/1870)
(Haug 30/1870)
(Kongshaugen)
(Haug 35/1870)
(Haug30/1870)
(Haug ved Bråten-huset)
(Kongshaugen)
(Haug 48/1870)
(Haug 48/1870)
(Haug 5/1875)
(Kongshaugen)

Schetelig, H: 'Ihe cruciform brooches of
Norway. Bergen Museums Aarbog 1906. No 8.
Bergen 1907.
fig.   143,  s.   122   -   C   335,  korsformet  spenne

(Kongshaugen), omtalt s.121, spennen av en tidlig
form, slutten av 4. århundre, støpt i ett, sølvinnlegg

Sølvbeslag R 200 a -C 337, beslag til slire av en yngre
type, kjent i Nydamfimnet, midt. 5. årh.

Grieg, Sigurd: Hadelands eldste boset-
ningshistorie. Skrifter utg. av Det Norske
Videnskaps-Akademi i Oslo. I Hist.-Filos. Klasse.
1925. No. 2. Oslo 1926
C 5208-10 Våpenfunn, gruppe 1  a. . .det er et av de

eldste fiinn som inneholder en spydspiss med mot-
hake sammen med en annen spydspiss, og denne
fimdkombinasjon er, som vi senere skal se, meget
almindelig i de romersk-germanske våbengraver.

Henviser tilJahn,1916: Die bewaffnung der Germanen
in die åltere Eisenzeit etwa 700 v Chr. bis 200 n.
Chr., fig. 98, forklaring s. 89, s. s.187 sitat.

å:5,.3e?::nssi#Tsoe=ma?Å:=ekefo4308?3agn.dH6i::.
antikv. rekke, nr. 2/1
Partll,s.6,45.Kongshaugen,C325ff..(fig.80)450AD
47, C  5153-54 -korsf. spenne, 5. årh, lanse  6. årh.

Dat 500 AD  ....
48, C 5179-80 -5. årh.

Undset,1: 1880:
Fra  Norges  ældre jernalder. j4ør4Øgø'/or 7øo7~/£.jÆ

Oldkyndigbet,8;9-TR4.
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4.2.1 b) Undset 1880. To fig. med tegninger av et utvalg oldsaker fi.a 0. Ryghs utgravninger.

1.i

•L..         ,;..

li',g.   ,-'9,   se.  p`  f,j.,.- t,?.
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VEDLEGG KPT. 4.2.3

4.2.3a)Tabellsomvisergravfiinnogandrefimnfi.aVeienkronologisk

LLiLj

^. _¥0) E g ^. iE

C:C=S3cOaJE

iiE .i=F
!ODEi 3å

•:ri}:u,  \"  ,    -'

* *

r`=:<ri#:,

M

ECO ±c^

E£C

i
±¥a3£ jEEf

iE !£
±¥cC£

t.åU)Æ^CO

JiJ2£ Ei£ ±J2J2 jJ2J=

t.C=cdu,±^ce

8;;,:*:,`

:,\!,(`Lf/\\•'L)),rCA

L=jeu=

å
æf T=oEJ=

I£fiNe
gc=u0jj®J=

•,,;#,j;yj

rri1•JiY,.,'`

* * * * * * * *
(',^ +   -   -ifirJ,:,-WN"!"fi,, J),,`(,,     '\,å=-

h,*
X aå

*

?pcO * * X

W,,Ir:;(-:l-,\,,`\,`
*,"\ ,          I\\++\+:    :

* * X *

i: X C\ * *

i]æ J!
X *

=+%
X X * X X *

5;i
tij

CN N TJ T+

tiQ
C\'T+Ca C\'T+æ Cu'HCQ cr1Q= Ct11CQ r\'t+FQ

CqCf] C\æ S ^.CZ= ^®ff) ^,CZ=

TlCJ1ff) -u'CZ= T+CJ1CQ

T+u Tlu
C\'T+u 1T+0

C\CJ Cuu
cl18 Cn'8 c,18 cl1Clu

C1u Cnu

HQ'C)

Cu0
Q'C\u Q18 Q'C®u

\E¥=
E.5 aJ=æT+

HE=Cr`\1^r`CXJT+
0SCXJH

<teCX)T+
=00H

0T+`lr\t\CX)T+ 0\H±CX)T+
teæCX)-

t`S:CX)' 1Sæ-
=CX)rl

t=teCX)1
CNSCX)rl t\St\CX)T+ ®SCXDT+

t+±CX)T+
t\HRCX)H SSCX)T+

H5:SCX)1 J+t=14St\COT+

mSCX)T+

H=SCxJH =§aJ1 >t=lr\S:CX)T+

S£CX)H
HHiCXJH

CtT+±CX)1 t\SCOT+
ISSCX)H

§CX)I

C\?CX)HTlCN'eSS1®

5

0H1CX)&L4

CX)CjC,C\1CX)T+K

*1CnCr`dul
®01^t\ lr,CeK:

®C,¢1COT+Ee

æ'=Hlr)
C,r+C^t`C>14r` -Cr\18Hn

1

®'8S C\11TITI* CXJ0\tlCr`TJlr)

t\T+C\ln Cr\CX)TIm

Si'TI1^1lr)

S3r+lr)

T+CX)1®r`T+L4

gCulrl ¢CXJT+10

§

C\11r+T+rt14 CX)CX)'mCæT+10

lr\CXJH14 C,HC\Lr)

C\®0\1^'®1®1lr)

t`®T+lr)
C,18rqlr\

C\CX)T+1® Cr)a3Hlr\



223

-       ,      +     ,+-,y`

¥

1

UVæ0

å

^.€
•!E

^.

VaJ >

^> `>

gå
J£'= ±Ceta,

8ag`V
Ng.§

¥   '-1'
accCL

C:aJ'lJ . 0 3
c=&

:gi!
'1> Q

L.^®E< C:® C=& ! =J= £¥i ?
8` ¥' = € E;

EZ kE*i iE
£ ^. h =t;L L tj 1

:€ft% 8fLc=5( € bJJj0^ a3d JiU,
Ha3'0

E-+T+---
i iE EE

€ C=j t;tE0 j ^i  i i; ^>9!
å.!S S 5:å E =0 oCE! c%h 0 a,Cn 0c® 0  i3   5; OlcL 0 0 Eg

"    5:_ci;,--*,,:3`,,

Ejig
E¥

=a¥`=? =?•=?

LåE

å-f-JJ i!i JZ9 i!aJFQ iCZ= E
""^---`       -

8,E

Æå-
aJii?r8åE

11`jjiii

f8±

.`

=å1-.B)

±å£

å.E

1=J=aJEC=a,CLc^,J2aå ®C=C=_aJ0CLIC®

L0qC)£®E0C\

j:;ji

®C=

iB:-,,

C=¥c^f-f
=0u)C:

f! €

.g E`-å:- -i?
J2S) ES •:::

> ¢.       J,_       J` V)-

å C® c* H TJC)
C) Q

±'5
+ - V
E ±` i j Jj

C u CJ C)
`5 '5 `5: '5

.å
Ct C1 t ng8H tCtCX)rl 0CX)CX)1 tC\COTl 0 05§

då
1^ .0

®CXD ®CO CtCX)

d§ 5§ g)S1 T+ H aT+

å

Cr`t\CXJC\

CX)

1?£C»tc=

lr\c,m1æ1^

c:gEm¥£nC\C®

§TJ

=¥E?£T+tc®

c, ¢ ® r` t`1t` ® c?& ® ® C*
r` ® ®= Cq rQ 0` Cr` C®
CXJ ~ CNc€ Cl C\ r` r` 0`0 r\ Cq cr)£ L4 14 t+ 1 C\

.'XJ: 1  ,   _ --:. "

1¥

=j-: =i

* C\

),H,E\v
=€fri'F>,,å

*

i9-ij^

±U, ±V)

X * C\

:     ^"T"   -k'f:,

cåtiiu)
u)w.j

• 1   \  . {Iti,!`- ,`,,1.CA.

:+-\\\ * ji
(\,',,'_-, :;,,r,;--*-'>1`*jææz7<JFf£3

*

\          •   #-4,1,\,,`æJ_J.l

+zEczsz€r        ?å

*_= -Æ

£,f *

*

y,        ("          ,
C\

T=01

a \,0 T+Q T+Q
-C}Q

cC'Ta, ce'T0 i
1t2q=

• `  :ri  ."* „ ,,-1   1"_'

TlTH`\t€CX)Tl

åCXJH

T+?ODT+

SCO, §CX)T+

lr)?aD1 c®T+RCOTl

r¢CX)0`T+*h

\4S
/\N  .\.I,!J'!.'whl"il,

t`C®tQ

¢®1C1®T+1^

LA1Cqlr)

t141C®mT+L^ 0\t\1RT1L4 T+0'0\Cr`11^
81CO®T+lr)

::+



VEDLEGG KPT. 4.2.4

4.2.4 a) Liste over hauger gravet av Oluf Rygh (haug nr: uten år = 1870, 75 = 1875)

Haug form •diam høyde fimn dat. brente kuu( flatm. .\- kokegrop gropm.    \\
nr m fn (komm.) bein grav kull
1 rund 10,2 våpen C1 br.b k
2 rund 9,3 våpen D2 br.b k
3 rund 11,7 leirkar C3-D1 br.b k
4 ødelagt br.b k
5 rund 6,5 0,8 br.b k
6 rund 11,3 1 smykker C2-3 br.b k
7 rund 11,7 0,8 k
8 rund 7,5 0,8 k
9 rund 8 0,8 smykker D3 br.b k
10 rund 7,3 0'9 k 4 kok.gr.
11 rund 11,5 1,1 br.b k 6 kok.gr.

12 rund 9,3 0,9 leirkar D
13 rund 5,6 0,7 beltespm.m. Merov. br.b k

14 rund 7,8 0,8 skår k gr.m.kull
15 rund 12,5 1,6 br.b k gr.m.kull
16 rund 10,5 1,1 br.b k
17 rund 8,7 1 leirkar C1 br.b k
18 rund 14,4 1'3 br.b k
19 rund 13 1,4 våpen 82 br.b k
20 rund 7,5 0,9 br.b k
21 rund 9,6 1,3 br.b k
22 rund 6,4 1,3 nøkkel C-D br.b k
23 rund 12 1,3 br.b k
24 rund 10,4 1,2 våpen C1-2 br.b k
25 rund 10,4 1,1 leirkar C2-3 br.b k
26 rund 6,5 0'8 kam B-C1 br.b k gr.m.kull
27 rund 10,2 1J fib.,krumkniv 82 br.b k

28 rund 9,4 0,9 skår br.b k
29 rund 7,4 0,9 br.b

30 rund 12 1,3 kam,-sigd,nål 81-2 br.b k

31 rund 9,5 0,9 br.b k
32 rund 13,1 1,4 kam 81-2 br.b k
33 rund 14,1 1,7 br.b k
34 rund 12,3 1,4 k
35 rund 12 1,3 2 nøkler,-beslag C-D br.b k

36 rund 13,8 1,3 k gr.m.kull
37 rund 12,4 1,3 leirkar C2-D1 br.b k
38 rund 6,2 0,9 slagg br.b k
39 rund 9,2 1,1 leirkar C1-2 br.b k
40 rund 11,3 1,3 br.b k
41 rund 9,4 1,2 sigd B-C1 br.b k
42 rund 13,2 k
43 rund 8,9 1,1 k
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Hqug,\ fbm dim høyde fiJnn dflt. brente mtri.,,,,,±i-*k#op gropmJ,,\,,,,l,
nr` m m (komm.) bein grav kLm               -ft

44 rund 9,6 0,9 sigd,krumkniv B-C1 br.b k

45 rund 10,5 0'8 br.b k
46 lang 13 0,8 k fl.m.gr-
47 lang 16 0,8 k 3gr.m.kull

48 rund 10,1 1,1 våpen 81-2 br.b k
49 rund 7,2 0,8 k
50 rund 11,6 0,9 1eirkar C2-3 br.b k
51 rund 8,4 0,8 skår D br.b k
52 rund 6,9 0'6 skår br.b k
53 rund 6,2 0,6 br.b

54 rund 9,1 0,9 skår k
55 rund 7,7 0,8

56 rund 7 br.b k
57 rund 9 1 kam B-C1 br.b k
58 rund 6,5 0,8 br.b k 2 kok.gr?
59 rund 6 0,6 br.b k
60 rund 9,2 0,9 skår br.b k
61 rund 6 0,6 slagg k
62 rund 7,8 0,8 hekte,-skår D k

63 rund 9,3 0,9

64 rund 7,5 0,8

65 rund 5,2 0,6 leirkar C2 k
66 rund 7 0,6

75.1 rund 9'4 0,6

75.2` rund 10 0,78 br.b fl.m.gr.

75.3 1ang 12,8 0,78 br.b kok.gr. gr.m.kull
75.4 1ang 11,6 1,4 kam 81-2 br.b k
75.5 rund 9,4 1,6 fib.krumkn.kam 82 br.b

75.6 rund 18,8 1,6 2 kok.gr.

75.7 rund 10 1,1 krumkniv B-C1 br.b k
75.8 rund 13,5 1,3 br.b k fl.m.gr.

75.9 rund 11,6 1,4 våpen 81-2 br.b k 3  fl.m.gr.

75.10 rund 14 1,6 kam 81-2 br.b k fl.m.gr.

75.11 rund 9,4 1,1 kam C br.b k
75.12 rund 6,3 0,8 k
75.13 rund 3 litenhaug

75.14 rund 3 litenhaug

75.15 rund 3 1itenhaug

75.16 rund kalkovn

75.17 rund 10,3 1,1 skår br.b k
75.18 rund 14'4 1,3 br.b

75.19 rund 11 1,3 br.b k

75.20 lang 11 1 k
75.21 lang 18,2 1,6 k
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4.2.4 b) Liste over hauger gravet av Oluf Rygh sortert etter diameter (haug nr: uten år = 1870, 75 = 1875)

Haug nr fom diam høyde filnn dat. brente kull flatm. kokegrop 8rop m.
m m` (komm.) bein grav kuu

m m

75.f} rund 18,8 1'6 2 kok.gr.

75.21 lang 18,2 1,6 k

47 1ang 16 0,8 k 3 gr.m.kull

18 rund 14,4 1,3 br.b k

75.18 rund 14,4 1,3 br.b

33 rund 14,1 1,7 br.b k

75.10 rund 14 1,6 kam 81-2 br.b k fl.m.gr.

36 rund 13,8 1,3 k gr.m.kull

75.8 rund 13,5 1,3 br.b k fl.m.gr.

42 rund 13,2 k

32 rund 13,1 1,4 kam 81-2 br.b k

19 rund 13 1,4 våpen 82 br.b k

46 1ang 13 0,8 k fl.m.gr.

75.3 1ang 12,8 0,78 br.b kok.gr. gr.m.kull

15 rund 12,5 1,6 br.b k gr.m.kull

37 rund 12,4 1,3 leirkar C2-D1 br.b k

34 rund 12,3 1,4 k

23 rund 12 1,3 br.b k

30 rund 12 1,3 kam,sigd,nål 81-2 br.b k

35 rund 12 1,3 2 nøkler,beslag C-D br.b k

7 rund 11,7 0,8 k

3 rund 11,7 leirkar C3-D1 br.b k

75.4 1ang 11'6 1,4 kam 81-2 br.b k

75.9 rund 11,6 1,4 våpen 81-2 br.b k 3  fl.m.gr.

50 rund 11,6 0,9 leirkar C2-3 br.b k

11 rund 11,5 1,1 br.b k 6 kok.gr.

40 rund 11,3 1,3 br.b k

6 rund 11,3 1 smykker C2-3 br.b k

75.19 rund 11 1,3 br.b k

75.20 lang 11 1 k

16 rund 10,5 1,1 br.b k

45 rund 10,5 0,8 br.b k

24 rund 10,4 1,2 våpen C1-2 br.b k

25 rund 10,4 1,1 leirkar C2-3 br.b k

75.17 rund 10,3 1,1 skår br.b k

27 rund 10,2 1,1 fib. , krumkniv 82 br.b k

1 rund 10'2 våpen C1 br.b k

48 rund 10,1 1,1 våpen 81-2 br.b k

75.7 rund 10 1J krumkniv B-C1 br.b k

7 5 .2` rund 10 0,78 br.b fl.m.gr.

21 rund 9,6 1,3 br.b k

44 rund 9,6 0,9 sigd, krumkniv B-C1 br.b k

31 rund 9,5 0,9 br.b k
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Hæugnr fom. •;,,dåm høyde fiLnn dat. brente kuu flatm.   \ kok£grop gropm.    ``\
\    ri\   ^/ m (komm.) bein grav kull

75.5 rund 9,4 1,6 fib. krumkn. kam 82 br.b

41 rund 9'4 1,2 sigd B-C1 br.b k
75 . 1 1 rund 9,4 1,1 kam C br.b k
28 rund 9,4 0,9 skår br.b k
75.1 rund 9,4 0,6

12 rund 9,3 0,9 leirkar D
63 rund 9,3 0,9

2 rund 9'3 våpen D2 br.b k
39 rund 9,2 1,1 leirkar C1-2 br.b k
60 rund 9'2 0,9 skår br.b k
54 rund 9,1 0,9 skår k

57 rund 9 1 kam B-C1 br.b k
43 rund 8,9 1,1 k
17 rund 8,7 1 leirkar C1 br.b k
51 rund 8,4 0,8 skår D br.b k

9 rund 8 0,8 smykker D3 br.b k
14 rund 7,8 0,8 skår k gr.m.kull
62 rund 7,8 0,8 hekte,skår D k
55 rund 7,7 0,8

20 rund 7,5 0,9 br.b k
8 rund 7,5 0,8 k

64 rund 7,5 0,8

29 rund 7,4 0,9 br.b

10 rund 7'3 0'9 k 4 kok.gr.

49 rund 7,2 0,8 k

66 rund 7 0,6

56 rund 7 br.b k

52 rund 6,9 0'6 skår br.b k

5 rund 6,5 0,8 br.b k

26 rund 6,5 0,8 kam B-C1 br.b k gr.m.kull
58 rund 6,5 0,8 br.b k 2 kok.gr?

22 rund 6,4 1,3 nøkkel C-D br.b k
75.12 rund 6,3 0,8 k

38 rund 6,2 0,9 slagg br.b k

53 rund 6,2 0'6 br.b

59 rund 6 0,6 br.b k

61 rund 6 0,6 slagg k

13 rund 5,6 0,7 beltesp m.m. Merov. br.b k

65 rund 5,2 0,6 leirkar C2 k

75.13 rund 3 liten haug

75.14 rund 3 1iten haug

75.15 rund 3 1iten haug

4 Ødelagt br.b k

75.16 rund kalkovn
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4.2.4 c) Liste over hauger gravet av Oluf Rygh sortert etter høyde (haug nr: uten år = 1870, 75 = 1875)

Haug fom diam i høyde ffinn dat. brentey kull flatm, kokegrop grop m.
nr m m tkomm.) bein grav kun

33 rund 14,1 1,7 br.b k

75.6 rund 18,8 1,6 2 kok.gr.

75.21 lang 18,2 1,6 k

75.10 rund 14 1'6 kam 81-2 br.b k fl.m.gr.

15 rund 12,5 1,6 br.b k gr.m.kull

75.5 rund 9,4 1,6 fib. krumkn. kam 82 br.b

32 rund 13,1 1,4 kam 81-2 br.b k

19 rund 13 1,4 våpen 82 br.b k

34 rund 12,3 1,4 k

75.4 lang 11,6 1,4 kam 81-2 br.b k

75.9 rund 11,6 1,4 våpen 81-2 br.b k 3  fl.m.gr.

18 rund 14,4 1,3 br.b k

75.18 rund 14,4 1,3 br.b

36 rund 13,8 1,3 k gr.m.kull

75.8 rund 13,5 1,3 br.b k fl.m.gr.

37 rund 12,4 1,3 1eirkar C2-D1 br.b k

23 rund 12 1,3 br.b k

30 rund 12 1,3 kam,sigd,nål br.b k

35 rund 12 1,3 2 nøkler,beslag br.b k

40 rund 11'3 1,3 br.b k

75.19 rund 11 1,3 br.b k

21 rund 9,6 1,3 br.b k

22 rund 6,4 1,3 nøkkel br.b k

24 rund 10,4 1,2 våpen C1-2 br.b k

41 rund 9,4 1,2 sigd br.b k

11 rund 11,5 1'1 br.b k 6 kok.gr.

16 rund 10,5 1,1 br.b k

25 rund 10,4 1'1 1eirkar C2-3 br.b k
75.17 rund 10,3 1,1 skår br.b k

27 rund 10,2 1,1 fib., krumkniv 82 br.b k

48 rund 10,1 1,1 våpen 81-2 br.b k

75.7 rund 10 1'1 krumkniv br.b k

75 . 1 1 rund 9,4 1,1 kam C br.b k

39 rund 9,2 1,1 1eirkar C1-2 br.b k

43 rund 8,9 1,1 k

6 I-und 11,3 1 smykker C`2-3 br.b k

75.20 lang 11 1 k

57 rund 9 1 kam br.b k

17 rund 8,7 1 1eirkar C1 br.b k

50 rund 11,6 0,9 leirkar C2-3 br.b k

44 rund 9,6 0,9 sigd, krumkniv br.b k

31 rund 9,5 0'9 br.b k

28 rund 9,4 0,9 skår br.b k

12 rund 9,3 0,9 1eirkar D

63 rund 9,3 0,9
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Haug form diam høyde
.,

`ht. ktente kuu flatm, k®ksgrop
\

nr    `     `; m m bein grav æ

60 rund 9,2 0,9 skår br.b k
54 rund 9,1 0,9 skår k

20 rund 7,5 0,9 br.b k

29 rund 7,4 0,9 br.b

10 rund 7'3 0,9 k 4 kok.gr.

38 rund 6,2 0,9 slagg br.b k

47 lang 16 0,8 k gr.m.kull
46 1ang 13 0,8 k

7 rund 11,7 0,8 k

45 rund 10,5 0,8 br.b k fl.m.gr.

51 rund 8,4 0'8 skår D br.b k

9 rund 8 0,8 smykker D3 br.b k

14 rund 7,8 0,8 skår k gr.m.kull
62 rund 7,8 0,8 hekte,skår D k

55 rund 7,7 0'8

8 rund 7,5 0,8 k

64 rund 7,5 0,8

49 rund 7,2 0,8 k

5 rund 6,5 0,8 br.b k

26 rund 6,5 0,8 kam B-C1 br.b k gr.m.kull
58 rund 6,5 0,8 br.b k 2 kok.gr?

75.12 rund 6,3 0,8 k

75.3 lang 12,8 0,78 br.b k kok.gr.

7 5 .2` rund 10 0,78 br.b fl.m.gr.

13 rund 5,6 0,7 beltesp m.m. Merov. br.b k

75.1 rund 9,4 0,6

66 rund 7 0,6

52 rund 6,9 0,6 skår br.b k

53 rund 6,2 0,6 br.b

59 rund 6 0,6 br.b k

61 rund 6 0,6 slagg k
65 rund 5,2 0,6 leirkar C2 k

42 rund 13,2 k

3 rund 11,7 leirkar C3-D1 br.b k

1 rund 10,2 våpen C1 br.b k

2 rund 9,3 våpen D2 br.b k

56 rund 7 br.b k
75.13 rund 3 1iten haug

75.14 rund 3 liten haug

75.15 rund 3 liten haug

4 ødelagt br_b k

75.16 rund kalkovn
1
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VEDLEGG KPT. 4.3

4.3 a) Liste over haugene fia kartet fta 1847, med forsøk på identifikasjon av Ryghs haugnummer
(høyde omregnet til m, fot: 31,3 cm, tomme: 2,6 cm)
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nr, fot tom, hq¢e merknad Ryghs nr. dat. kommentar/innhold                                    \,`,'">,X„+:,`
•m',,,, på kartet antatt identi£et

a 14 9 4,6 utgr.i midten

b 12 3,8

C 17 6 5,5 utgr.i midten

d 6 5 2 utgr.i midten

e 3 3 1 20/18751angh. aske med litt kull

f 5 1,6

8 6 6 2 21/18751angh. brent sand, 1itt kull

h 5 5 1'7

1 4 1 1,3

J 6 4 2
k 2 11 0,9

1 6 2 1,9 utgr.i midten

m 7 3 2,2

n 3 1 1

0 3 9 1,2

P 3 1 1 utgr.i midten

q 3 2 1 utgr.i midten

r 3 3 1 utgr.i midten

S 3 5 1

t 4 11 1,5

u 3 1 1

V 5 5 1,7 utgr.i midten

X 2 6 0,9

y 2 9 0,9

Z 4 7 1,4

æ 3 11 1,2

ø 3 10 2,2

al 4 9 1,5

bl 3 10 1,2

cl 3 1 1

dl 3 7 1,1

el 2 6 0'8

fl 2 9 0,9

g1 6 1 1,9

hl 5 4 1,7 utgr.fra søndr.side

il 6 4 2

jl 3 1 1,9

kl 3 10 1,2

11 4 10 1,5

ml 3 11 1,2

nl 5 4 1,7

ol 5 1 1,6

pl 2 9 0,9

ql 4 8 1,5

rl 3 11 1,2
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-,nr' fot h--  ,`  Æ  , Rygh§\Tf.antattidentitet
-daft.     ,

'       ,-t\J`,Y\,,,\ PF   e  Lrn-

pa kartet'                `+,L\ ,
^   ,„   \  `-SE:±,Bff*\W!`+-:f\r;'-:-

sl 5 5 1,7

tl 5 9 1,8

ul 4 11 1,5

vl 2 7 0,8

xl 5 3 1,7

yl 3 7 1,1

zl 3 11 1,2

æl 3 2 1

øl 5 7 1'8

a2 3 6 1

b2 2 9 0,9

c2 5 5 1,7

d2 3 9 1,2

e2 3 10 1,2

f2 4 11 1,5

g2 2 9 0,9

h2 4 8 1,5

i2 5 2 1,6

j2 5 10 1,8

k2 3 6 1,1

12 3 1 1

m2 3 11 1,2

n2 2 9 0,9

o2 5 1 1,6

p2 3 6 1,1

q2 5 1,6

r2 5 3 1'7

s2 2 9 0,9

t2 3 4 1

u2 3 5 1

v2 3 9 1,2

x2 2 7 1,4

y2 3 11 1,2 utgr.i midten
z2 5 7 1,8

æ2 15 4,7 utgr.fra østre side Utgr. 1825 D1 Skålvekt, leirkar m.m.
Ø2 6 3 2 utgr.i midten 16/1870 kalkovn
a3 4 11 1,5

b3 3 7 lJ
c3 3 5 1 (4 hauger ved Tajet) 1/1870, fiernet C1 våpen
d3 2 3 0,7

e3 3 6 1,1 2/1870,fi. D2 våpen, korsf. spenne
f3 3 5 1

g3 5 4 1,7 3/1870,fi. C:2,13 1eirkar, beslag
h3 4 4 1,4

i3 2 4 0,7 4/1870'fi. htt kull og br.bein

j3 4 10 1,5

k3 3 0,9
13 4 10 1,5 1870? fj.

m3 5 3 1,7

n3 3 5 1

o3 4 1 1,3
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•,ihride•,ht:` Rygh?nr.)antaft\identitet dat. -*-       LJ-,       *  ^i:"-:.r.,;--..-ri`ril,J,.,

p3 4 11 1,5

q3 3 2 1 11/1870 ten. 6 kokegroper

r3 5 1 1,6 1870? fi

s3 3 1 1

t3 5 2 1,6

u3 5 1 1'6

v3 5 5 1,7

x3 4 9 1,5

y3 5 3 1,7 9/1875 81-82 6 graver:våpen, kam, 3 fl.m.gr.

z3 5 1 1,6 utgr.i midten

æ3 5 1 1,6 10/1875 81-82 kam, slagg. F1.m.grav

Ø3 4 6 1,4 utgr.i midten

a4 3 7 1'1

b4 2 6 0'8

c4 3 5 1

d4 15 4,7 utgr.i midten
e4 3 4 1

f4 3 4 1

g4 3 5 1

h4 3 5 1

i4 3 2 1

j4 3 5 1

k4 3 5 1

14 3 5 1

m4 2 11 0,9

n4 10 3'1 utgr.i midten

o4 2 6 0,8 12/1875 kull

p4 3 9 1'2

q4 3 6 1,1 11/1875 C kam. Litt brent bein

r4 2 8 0,8

s4 2 1 0,7

t4 2 6 0,8

u4 2 0,6

v4 3 1 1

x4 3 2 1 13/1875

y4 2 9 0,9

z4 3 5 1 14/1875

æ4 3 1 1 15/1875

Ø4 1 0,3 bortgravet 5 hauger

a5 1 0,3 bortgravet i åker

b5 1 0,3 bortgravet

c5 1 0,3 bortgravet
d5 1 0,3 bortgravet

e5 1 0,3 bortgravet 3 hauger

f5 1 0,3 bortgravet på tunet

g5 1 0,3 bortgravet

1 18 11 6 utgr.fra søndr.side „Jomfruhaugen" gravdca.1770
2 8 2,5 3/4 av høyden Semet „Kongshaugen" D1 Utgr.1824. Ubrent. Rike fiinn
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4. 3 b) Liste over haugene fi.a kartet fi.a 1847 sortert etter høyde

nr. fot hfflJde` merknad Ryghshri+\ d#',   .\ 8      £      6     9         ©"ET*.     J   , ¥mmem"fmnfiop`=g=f'}±+:<{`*   `   ,j{m'       .,   |:ffiÅribi£:}=,\
_m,;    _  ,   - på kartet antatt identitet ±*'f:-\.uuÆH.¥           \    '  \^NffNNi„#

1 18 11 6 utgr.fra søndr.side «Jomfruhaugen» gravd ca.1770
C 17 6 5,5 utgr.i midten

æ2 15 4,7 utgr.fra Østre side Utgr.1825 D1 Skålvekt, leirkar m.m.

d4 15 4,7 utgr.i midten
a 14 9 4,6 utgr.i midten

b 12 3,8

n4 10 3,1 utgr.i midten

2 8 2,5 3/4 av høyden fiernet „Kongshaugen" D1 Utgr.1824. Ubrent. Rike fiinn

m 7 3 2,2

Ø 3 10 2,2

d 6 5 2 utgr.i midten

8 6 6 2 21/1875 langh. brent sand, fitt kull

J 6 4 2

il 6 4 2

Ø2 6 3 2 utgr.i midten 16/1870 kalkovn

1 6 2 1,9 utgr.i midten

g1 6 1 1,9

jl 3 1 1,9

tl 5 9 1,8

øl 5 7 1,8

j2 5 10 1,8

z2 5 7 1,8

h,5 5 1,7

V 5 5 1,7 utgr.i midten
hl 5 4 1,7 utgr.fra søndr.side

nl 5 4 1,7

sl 5 5 1,7

xl 5 3 1,7

c2 5 5 1,7

r2 5 3 1'7

g3 5 4 1,7 3/1870'fj. C2/3 leirkar, beslag

m3 5 3 1,7

v3 5 5 1,7

y3 5 3 1,7 9/1875 81-82 6 graver:våpen, kam, 3 fl.m.gr.
f 5 1,6

ol 5 1 1,6

i2 5 2 1,6

o2 5 1 1,6

q2 5 1,6

r3 5 1 1,6 1870? fi

t3 5 2 1,6

u3 5 1 1,6

z3 5 1 1,6 utgr.i midten

æ3 5 1 1,6 10/1875 81-82 kam, slagg. F1.m.grav

t 4 11 1,5

al 4 9 1,5

11 4 10 1,5

ql 4 8 1,5
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antatt idenmet
ul 4 11 1,5

f2 4 11 1,5

h2 4 8 1,5

a3 4 11 1,5

j3 4 10 1,5

13 4 10 1,5 1870, t.

p3 4 11 1,5

x3 4 9 1,5

Z 4 7 1,4

x2 2 7 1,4

h3 4 4 1,4

ø3 4 6 1,4 utgr.i midten
1 4 1 1,3

o3 4 1 1,3

0 3 9 1,2

æ 3 11 1'2

bl 3 10 1,2

kl 3 10 1,2

ml 3 11 1,2

rl 3 11 1,2

zl 3 11 1,2

d2 3 9 1'2

e2 3 10 1,2

m2 3 11 1'2

v2 3 9 1,2

y2 3 11 1,2 utgr.i midten

p4 3 9 1,2

dl 3 7 1'1

yl 3 7 1,1

k2 3 6 1,1

p2 3 6 1,1

b3 3 7 1,1

e3 3 6 1,1 2/1870,fj. D2 våpen, korsf.spenne

a4 3 7 1,1

q4 3 6 1,1 11/1875 C kam. Litt brent bein
e 3 3 1 20/1875 langh. aske med htt kull
n 3 1 1

P 3 1 1 utgr.i midten

q 3 2 1 utgr.i midten

r 3 3 1 utgr.i midten
S 3 5 1

u 3 1 1

cl 3 1 1

æl 3 2 1

a2 3 6 1

n 3 1 1

t2 3 4 1

LL2 3 5 1

c3 3 5 1 (4 hauger ved Tajet) 1/1870, fiernet C1 våpen
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f3 3 5 1

n3 3 5 1

q3 3 2 1 11/1870 ten. 6 kokegroper

s3 3 1 1

c4 3 5 1

e4 3 4 1

f4 3 4 1

g4 3 5 1

h4 3 5 1

i4 3 2 1

j4 3 5 1

k4 3 5 1

14 3 5 1

v4 3 1 1

x4 3 2 1 13/1875

z4 3 5 1 14/1875

æ4 3 1 1 15/1875

k 2 11 0,9

X 2 6 0,9

y 2 9 0,9

fl 2 9 0,9

pl 2 9 0,9

b2 2 9 0'9

g2 2 9 0,9

n2 2 9 0,9

s2 2 9 0,9

k3 3 0,9

m4 2 11 0,9

y4 2 9 0,9

el 2 6 0,8

vl 2 7 0,8

b4 2 6 0,8

o4 2 6 0,8 12/1875 kull

r4 2 8 0,8

t4 2 6 0,8

d3 2 3 0,7

i3 2 4 0,7 4/1870,fi. litt kull og br.bein

s4 2 1 0,7

u4 2 0,6

ø4 1 0,3 bortgravet 5 hauger

a5 1 0,3 bortgravet i åker

b5 1 0,3 bortgravet

c5 1 0,3 bortgravet

d5 1 0,3 bortgravet

e5 1 0'3 bortgravet 3 hauger

f5 1 0,3 bortgravet på tunet

g5 1 0'3 bortgravet



4. 3 c) Liste over dagens hauger

Haug m € fom diam høyde        r-, riotgrøft langhLLg     ,
1 rund 20 4

2 rund 30 3,5

3 rund 15 1,3

4 rund 9 0,8

5 rund 7 0,6 X

6 rund 6 0,9

7 rund 9,5 0,8

8 rund 9 0,3

9 rund 12 0,7 X

10 rund 8,5 0,8 X

11 rund 10,5 0,9 X

12 1ang 8 1'3 X 12x8

13 lang 10 0,6 15xl0

14 lang 14 2 20xl4
15 rund 6 0,8

16 rund 8,5 0,8 X

17 rund 6 0,5

18 rund 9 0,8 X

19 rund 10,5 0,7 X

20 rund 12 1 X

21 rund 6 0,4 X

22 rund 10 2

23 rund 4 0,3

24 rund 13,5 1

25 rund 13 0,7 X

26 rund 5 0,7

27 1ang 7 0,9 15x7

28 rund 10 0,7

29 rund 8 0,7 X

30 rund 9 0,8 X

31 rund 10 0,8 X

32 rund 12,5 0,9 X

33 rund 8,5 0,5

34 rund 9 0,4

35 rund 10 0,5 X

36 rund 13 0'8 X

37 rund 10,5 0,9 X

38 rund 10 0,9

39 rund 10 0,9 X

40 rund 10 0,7

41 1ang 7 0,8 15x7

42 rund 9,5 0'8 X

43 rund 12 0,7

44

45 rund 8,5 0,3
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46 rund 10 0,6 X

47 rund 8 0,5

48 rund 8 0,6

49 rund 15 1,2 X

50 rund 8,5 0,8 X

51 lang 10 1,2 X 14xl0

52 1ang 6 1 X 9x6

53 rund 14 1,5

54 rund 9 0,8 X

55 rund 12 1

56 rund 12 0,9 X

57 rund 7 0,4

58 rund 12 1 X

59 rund 12 1,2 X

60 rund 14 0,9 X

61 rund 14 1,1 X

62 rund 10 0,7

63 utenf

64 utenf

65 utenf

66 utenf

67 åker

68 rund 5 0'3

69 rund 12 0,9

70 rund 9 0'3

71 rund 12 0,9

72 rund 14 0,9

73 rund 5 0,4

74 rund 9 0,8 X

75 rund 7,5 0,6 X

76 rund 7 0,7 X

77 rund 7 0,8 X

78 rund 7 0,6

79 rund 25 3,5

80 rund 7 0,7 X

81 rund 8 0,7

82 rund 8 0,8 X

83 rund 8 0,9 X

84 rund 8 0,9 X

85 rund 7 0,8

86 rund 7 0'7 X

87 rund 13 1

88 rund 10 0,9 X

89 rund 9 1 X

90 rund 7 0,7

91 rund 8 0'9



\Hqug\pr. "
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92 rund 6 0,5

93 rund 8 0,7

94 rund 10 0,9

95 rund 7 0,4

96 rund 9 0,5

97 rund 10 0,6

98 utenf

99 rund 8 0,7

100 rund 8 0,3

101 rund 5 0,5

102 rund 7 0,6

103 rund 7 0,6

104 rund 6 0,5

105 rund 8 0,9

106 rund 11 0,8

107 rund 10 0,6

108 rund 8 0,7

109 rund 7 0,6

110 rund 7 0'4

111 rund 5 0,7

112 rund 5 0,4

113 1ang 3,5 0,7 7x3,5
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4. 3 d) Liste over dagens hauger sortert etter høyde

haugnr. fom m høyde m. x = fotgr langhaug
1 rund 20 4
2 rund 30 3,5

79 rund 25 3,5
14 lang 20 2 20xl4
22 rund 10 2
53 rund 14 1,5

3 rund 15 1,3

12 lang 12 1,3 X 12x8
49 rund 15 1,2 X

51 lang 14 1,2 X 14xl0
59 rund 12 1,2 X

61 rund 14 1,1 X

20 rund 12 1 X

24 rund 13,5 1

52 lang 9 1 X 9x6
55 rund 12 1

58 rund 12 1 X

87 rund 13 1

89 rund 9 1 X

6 rund 6 0,9
11 rund 10,5 0,9 X

27 1ang 15 0'9 15x7

32 rund 12,5 0,9 X

37 rund 10,5 0,9 X

38 rund 10 0,9
39 rund 10 0,9 X

56 rund 12 0,9 X

60 rund 14 0,9 X

69 rund 12 0,9

71 rund 12 0,9
72 rund 14 0,9
83 rund 8 0,9 X

84 rund 8 0,9 X

88 rund 10 0,9 X

91 rund 8 0,9
94 rund 10 0,9
105 rund 8 0,9
4 rund 9 0,8
7 rund 9,5 0,8

10 nmd 8,5 0,8 X

15 rund 6 0,8

16 rund 8,5 0,8 X

18 rund 9 0,8 X

30 rund 9 0,8 X

31 rund 10 0,8 X

36 rund 13 0,8 X

41 lang 15 0,8 15x7

42 rund 9,5 0,8 X

50 rund 8,5 0,8 X

54 rund 9 0,8 X

74 rund 9 0,8 X

77 rund 7 0,8 X

82 rund 8 0,8 X

85 rund 7 0,8
106 rund 11 0,8

9 rund 12 0,7 X

19 rund 10,5 0,7 X

-hgm. fom m^ høyde m. x = fotgr h`ghug
25 rund 13 0,7 X

26 rund 5 0,7

28 rund 10 0,7
29 rund 8 0,7 X

40 rund 10 0,7
43 rund 12 0,7
62 rund 10 0,7
76 rund 7 0,7 X

80 rund 7 0,7 X

81 rund 8 0,7
86 rund 7 0,7 X

90 rund 7 0,7
93 rund 8 0,7
99 rund 8 0,7
108 rund 8 0,7
111 rund 5 0,7
113 1ang 7 0,7 7x3,5
5 rund 7 0,6 X

13 1ang 15 0,6 15xl0
46 rund 10 0,6 X

48 rund 8 0,6
75 rund 7,5 0,6 X

78 rund 7 0,6
97 rund 10 0,6
102 rund 7 0,6
103 rund 7 0,6
107 rund 10 0,6
109 rund 7 0,6
17 rund 6 0,5
33 rund 8,5 0,5
35 rund 10 0,5 X

47 rund 8 0,5
92 rund 6 0,5
96 rund 9 0,5
101 rund 5 0,5
104 rund 6 0,5
21 rund 6 0,4 X

34 rund 9 0,4
57 rund 7 0,4
73 rund 5 0,4
95 rund 7 0,4
110 rund 7 0,4
112 rund 5 0,4
8 rund 9 0,3

23 rund 4 0,3
45 rund 8,5 0,3

68 rund 5 0,3
70 rund 9 0,3

100 rund 8 0,3
44
63 utenf
64 utenf
65 utenf
66 utenf
67 åker
98 utenf



4. 3 e) Diagram. Gravhauger på kart fi.a 1847 sortert etter høyde

Gravhauger på kart fra 1847 sortert etter høyde

1          61116      2126      3136      4146      5156      6166      7176      8186      9196101106111116121126131136141

antall

4. 3 f) Hauger gravet av 0. Rygh 1870 og 75 sortert etter høyde

Hauger gravet av 0. Rygh  1870 og 75

247

Ly ==1I=i

1        3       5       7       9      11     13     15     17     19    21     23    25    27    29    31     33    35    37    39    41     43    45    47    49    51     53    55    57    59    61     63    65    67

antall
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4. 3 g) Diagram. Hauger gravet av 0. Rygh 1870 og 1875 sortert etter diameter

Hauger gravet av 0. Rygh  1870 og 1875 sortert etter diameter

20

18

16

14

1     3    5    7    91113151719  2123  25  27  29  3133  35  37  39 4143 45 47 49  5153  55  57  59  6163 65  67 69  7173  75  77  79  8183  85  87

antall

4.3 h) Diagram. Dagens hauger sortert etter høyde

Gravhauger, dagens hauger. Sortert etter høyde

111111111 IIIlllllllllllllllI[lllllmm

11111111111-
1111111111,[11111111111]1111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllml

1         5        91317     2125      29      33     37     4145     49      53      57     6165      69      73     77      8185     89      93      97101105109113

EE



VEDLEGG KPT. 5.1

5.1 a) Hus 1. Tegning av takbærende stolper, plan.
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5.1 b) Hus 1. Fordeling av brent leire i stolpehull

Ei!

1

1---------11+

-+---+--+--T
-+--  - +L--+

l_t_  T -_-Tl
1_!

_  _L___I

T-++----,---
-+_    1_-    --+--1

11

-- +---+- --
1

1

_11      i      1-+
'                                                                                          11                                          j                                            1                   -

+---------------,1

-11

1

-11(
11

1
i _1

Lld"
®® ' _T__

+
+-d.'_

0
1                      1                                           1                      'J

!

®* 1.KDO- 1 J,\ iL
^0 (

_--1               (1

11

1_1lJ 1

( 11, j¥_
__1±:,1

Q
----®9u -___

1

(1

•=-±
1

! Je''
! 1 Fqsl 1

1

_a ® 11

T-
f --1---

1 ! 1

1

10,
1(

1
1

>j
j ±

0O
-. - :NN

1 - [[*?.1;.;1 1

(

1 £J 1

T__
11

I 1 iilf F4
-1

T c'
®11)

)1 --±i 'n '3,
\-+-'

=1
'

1 ]H] HIIII, 1

1

11 LJ®
11-

- -„ 8.

T
09
]li'

1 i'r 0_T1 1

T
1 I i 11

`

'J
3 1±-Krm\\l 1 Cr [lEIllll 1 !J

!

- 11

T-
)!1

1(

-+'1

.F
J„ ¥

•

1

- L j+11

d} S
111111

`Eiiii]±-'j
` ''

+L1 1 - „ LJ
111

1T 1_1
1 d»           ,_c

- i£ _1

1--_ 1

!1L lo1 ®,
1

li \J1 1

11

1 -L S t ;{

m± L

11L

'-
1

1

1
1

1                                                            r1 L !dl ii i 1,1

1

il.,.---
1

1

®19
1!

_-
1 ;d,

1

1 n (K" I

11

1

:.iT
ili `

E'
NL=_T

1

N
d8

'

~.iåi .-±,1l   '
\\

€_E5K"      11 1++\ L9
1

E

-1
!1

#
11

1

tlLLL    -,
`.

._ _ -



5.1c)Hus1.Tabellovermengdebrentogsintretleireistolpehull

VEIEN KULTURMINNEPARK

HU6L
TAKBÆRENDE STOLP Brent leire

gram gram gram

NR rødbr.leire sintret leire ti[ sammen
1 135 3 138
2 186 50 236
3 12 1 13
5 1840 190 2030
6 945 45 990
7 414 68 482
8 145 32 177
9 135 0 135

10 646 142 788
11 110 0 110

12 465 250 715
13 220 12 232
14 42 16 58
15 69 13 82
16 30 17 47
17 400 47 447
t8 270 527 797
19 592 318 91_0

20 15 4 19
21 290 15 305
22 7. 68 75
23 25 0 25
24 35 50 85
25 69 8 77
26 290 17 307
27 585 191 776
28 136 42 178
29 25 0 25
30 0 0 0
31 15 2 17
32 1 0 1

33 0 0 0
34 0 0 0

8149 2129 10277
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5.1 d)  Tabell. Liste over C-14-dateringer fi.a langhusene

HUSV struhm;,, typs   y • k®ntekst •,:` BP,\ Cri ls. hh.nr. kommentæ
868 takbær.stolpe tilh.hus filru 3085+-75 BC1420-1225 Tua-3189

890 „ korn 2215+-70 BC380-175 Tua-3183

899 kom 2100+-65 BC190-35 Tua-3184

898 ildsted „ 1øvtre 2105+-45 BC180-45 T-15090 daterer huset
', hestetann 2085+-50 BC170-10 Tua-2841

yngre ennhus 850 kokegr. i vegg-linjen bjørk 2020+-95 BC155-AD85 T-15275

849 kokegr. nær Ve88 bjørk 1975+-80 BC45-AD120 T-15089

918 kokegr. bjørk 1945+80 BC5-AD140 T-15091

815 kokegr. i ve88-1injen fiJru 1760+-70 AD220-390 T-15087

834 kokegr. i ve88-linjen filru 1720+-75 AD255-405 T-15088

H'USI, strukt. nr. type kontekst treslagÆom BP Cal ls, lab.rir` kommentar
19 takbær.stolpe fiJru 2200+-70 BC376-165 Beta-99477 midtpartietdatert

14 „ korn 2110+-70 BC195-35 Tua-2428

6 korn 2050+-70 BC155-AD50 Tua-2427

6 „ fim 2010+-60 BC50-AD70 Beta-78737

11 filru 1910+-60 AD55-160 Beta-99476

8 fim 1870+-60 AD85-235 Beta-78739

84 ildsted isør bjørk 2065+-80 BC180-AD20 T-15928

85 ildsted bjørk 2020+-60 BC60-AD65 Beta-99416

83 ildsted sentralt bjørk 1880+-90 AD65-240 8 eta-99478

eldre ennhus 86 kokegr i nord bjørk 2080+-70 BC180-AD5 Beta-90554 tilhørerikkehus

eldre ennhus 524 kokegr. filru 2130+-70 BC340-45 T-14184

504 kokegr. filru 2075+-55 BC165-0 T-14179

yngre ennhus 549 kokegr. fiJru 1705+-80 AD245-425 T-14185

Flatm.8rav 545 8rav(barn) v sentralildsted løvtre 2050+-70 BC155-AD55 Tua-2426 under huset?

Flatm. 540 8rav midtrom v tetn.kitt 2360+-75 BC475-375 Tua-2585 under huset?
8rav (eldre skille- vegg LaTene M.LaTene:

mann) is fibula BC 250-130
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120 ildsted/kokegr i midt-lin-jen filru 1760+-80 AD215-400 T-14181

118 „ „ filru 1770+-40 AD235-335 T-14180

715 takbær.stolpe filru 3505+-75 BC1915-1700 Tua-3185

46 d-e Vegg bjørk/hegg 1780+-70 AD145-375 Tua-3186

538 ildsted underkulturlag bjørk 1690+-60 AD265-425 Beta-99417

538 ildsted '' 1675+-55 AD265T430 Tua-797

eldre ennhus 986 kokegr under vegg filru 3170+-55 BC1505-1400 T-15095

59 kokegr filru 2850+-75 BC1115-910 T-11186

37 grav Skåret avVe88 filru 2150+-100 BC365-40 T-1107

79 8rav bjørk 1985+-40 BC30-AD75 Tua-3503

yngre ennhus 58 kokegr bjørk 1565+-100 AD410-610 T-11187

HUS IV strukr \ nr,, typa , ko"trit treslag/kom BP cal ls. hb.nr. komm£n[ar ,

690 takbær.stolpe filru 3305+-70 BC1675-1510 Tua-3187

690 hvetekorn 2090+-70 BC190-0 Tua-3180

717
', byggkorn 2210+-70 BC375-175 Tua-3181

688a Ve88 korn 1940+-65 AD10-130 Tua-3182

688 c-d Ve88 bjørk 1690+-70 AD255-430 Tua-3183

tilhører? 711 kokegr. innenfor filru 1700+-65 AD255-425 T-15085 Usikker
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5.2 a) Liste over C-14-dateringer mm fi.a kokegropene

"Qæ-- fom lan -  dybd. bkgt.-+r _. =__æH.æ±_¥ - -,tæslag •-`,B`F.-=  -=      ,;<i--- # å".>Sæ._-_æ.æ±f..+=--->   3 . -`,.<',:."i*&±å#SÆi
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§and grid.: -=:
59 rund 0'9 0,4 10 filru 2850±75 BC1115-910 T-11186

62 rund 1,4 0,58 35+? filru 2750±60 BC1015-805 8-99419

735 rund 1,45 0,5 20+? filru 2710±50 BC905-810 T-15086
735b sek. filru 2805±70 BC1015-845 Tua-2901

61 rund 1,45 0,52 mye tann, br. bein filru 2570±70 BC805-560 8-99418

95 rund 1,8 0,5 50+? filru 2600±60 BC785-505 8-99421

524 oval 1,2xl,5 0,3 17+? hestetennerbrentbein filru 2130±70 BC340-45 T-14184

524 hestetann tann 2200±55 BC365-180 Tua-2842
898 rund 1,2 0,2 5+lite hestetennerbr.beinsau/geit løvtr 2105±45 BC180-45 T-15090

898 hestetann tann 2085±50 BC170-10 Tua-2841

944 rund 1'6 0,2 8+30 br.bein sau/geit bjørk 2030±80 BC115-AD70 T-15276 X 500
850 rund 1 0,3 2+? bjørk 2020±95 BC155-AD85 T-15275

849 rund 1,4 0,25 15+50 br. bein sau/geit,fiigl,menneske? bjørk 1975±80 BC45-AD120 T-15089 X

918 rund 1 0,8 10+? bjørk 1945±80 BC5-AD140 T-15091

106 oval 1,3xO,8 0,15 Lite filru 1800±60 JD145-330 8-99425
88 rund 1,2 0,2 tot.10 brent bein filru 1760±60 AD225-380 8-99420 X

815 rund 1,6xl,4 0,3 13+20 filru 1760±70 AD220-390 T-15087 X 3-400
949 rund 1,7 0,3 5+40 fiJru 1735±65 AD240-410 T-15092 X 5-600

950 sek. filru 1700±50 AD260-415 T-15093
549 oval 1,6xl,4 0,25 tot.40 brent bein filru 1705±80 AD245-425 T-14185 X

834 mnd 1'8 0,35 15+90 tenner,storfe?brentbein filru 1720±45 AD255-405 T-15088 X 6-700

681 rund 1,35 0,25 20+? br. bein sau/geit filru 1705±80 AD245-425 T-15082 X 300
711 oval 1'3xl,1 0'14 tot.12 fim 1700±65 AD255-425 T-15085
684 oval 2xl,45 0,4 10+17 filru 1580±80 AD410-595 T-15084 X 5-600
947 oval 1'8xl,3 0,2 40+25 temer,storfe?brentbein filru 1565±80 AD415-605 T-15277 X

58 rund 1,1 0,3 lite 1br.b.menneske? bjørk 1565±100 AD410-610 T-11187

: = ::tb;,fiår]::]dd;:,[°ug;SÅ daterång, NTNU, Trondhe]m            sek. = sekundært bå] ; S]]masse å kokegrop
Tua = Akseleratorlab. , Uppsala, Sverige
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Pollenanalvse
Høeg,H.I..:Diverserapporter1993-2000,seegenliste.

Analvse av makrofossiler
Solriedt, E-C.  1997:  makrofossilanalyse  av prøver
fta Veien kulturminnepark, Bråten 48/1, Ringerike
k.,  Buskerud. Arkeologisk  museum  i  Stavanger.
Oppdragsrapport 1997-7. Stavanger.

Fosfatanalvse:
Lieneman.n, J.  1998:  Phosphatkartierung in einem
Langhaus  aus  der fttihen  r6mischen  Eisenzeit in
Ringerike, Norwegen. ABOIA GmbH. 01denbug.

Analvse av leire
Hulth6n,B.1999:Leromailånghusetpåveien,Bråten
48/1, Ringerike k. Buskerud, Norge. Laboratory for
Ceramic Research. KFL. Rapportserie no 99/10. Lund
University, Sweden.

Analvse av temDeratur i brent sand:
Lindihl,A.ogRamstedtE.2001:Bråndasandprover
fiånAkershus,BuskerudochVestfold.KFLRAPPORT
010815. Keramiska Forskningslaboratoriet. Kartår-

geologiska avdelningen. Lunds
Universitet, Sverige.

Osteolorisk analvse
Holck,PT2000:ÅnalyseavbrentebeinfiaVeienkul-
turminnepark (C 52055-72, diverse flatmarksgraver)

Holck, P. 2009:  Bestemmelse  av brente  bein  fra
Bråten48/1,Ringerikekommune,Buskerud(C36223,
3 flatmarksgraver)

Hufthammer, A. K. Rapport Veien kulturminnepark,
Bråten, Ringerike  k. Buskerud. Js  0867, Js  1148.
Universitetet i Bergen, Zoologisk lnstitutt, Avd.
Zoologisk Museum.
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Rapportdato Utgravningsår Kontekst Antallprøver        , Komm.
22.02.1995 1993 Profil ved gravhaug nr. 79 3 serier, tils.16 prøver Mye korn, åker rett etter

Kulturlag under åkerjorden graninnv.
16.03.1995 1994 Kultulag nr. 53 ved nr. 60 2 serier, tils. 9 prøver Mye kom og åkerugras.

(kull) under åkerjord(iHus11,gulvlag?) Bygg, rug. Etter graninv.

06.12.1995 1995 Nr. 46, grøft (Hus 11, 7 prøver Mye korn, og ugress. Bygg,
veggrøft) hvete, rug .Etter graninnv.

12.11.1996 1996 Hus 1,11 stolpehull, frastolpeavtrykkog-hull 11 prøver Ingcn fiinn

23.10.1997, 22.07.98, 1997/98 Kulturlag i flatmarks- graver, 2 fra hver grav, tils. 10 Funn i grav 92, pr.1,124
18.11.98 nr. 92, 124, 540, 79, 545 Prøver pr.1.

05.11.2000 2000 Kulturlag over kokegroperNr.735,898,749 3 serier, tils. 10 prøver Lite fimn

KOMMENTAIUR VED LIL GUSTAFSON

]ORDPROFIL VED GRAVHAUG NR. 79
Serie A, b  og  C  er tre  serier tatt ut i  forskjellige
stratigrafiske kontekster fra jordprofilen i kanten av
sjakten som går forbi gravhaugen.

Et svært kullholdig lag utgjør et skille, prøver som
er under dette laget:

Serie A,1-4 nedenfra, Serie 8,1-2  (nedenfra),
Serie C,1-3, alle prøver.

Disse nederste prøvene inneholder mye kornpollen,
alle slag er representert, men ikk€ i a]1e prøvene og i ulik
mengde. De nederste prøvene er tolket som kornåker

på stedet, rett etter graninnvandringen. Dateringen er
basert på mengde granpollen i forhold til andre treslag.

I Serie A synes det å være en gjengroing i midtpar-
tiet, mens de tre Øverste, 7, 8, og 9 tolkes som ryddet
område med kornåker på stedet. Serie 8, 3-4 som er
tatt over kullaget, tolkes på samme måte. Disse prøvene
er fra samme lag som Serie A, 8 og 9.

Muligens representerer det kullholdige laget ryd-
ding ved brenning.

Et uavklart spørsmål er om noen  av lagene  kan
knyttes til gravhaug nr. 79. Ved avdekking av åker-

jord i sjakten langs haugen fremkom det bueformer i
undergrunnen som kan representere en eldre ytterkant
av haugen som seinere er utpløyd. Det er ikke qrdelig
om haugens ytterkant er pløyd vekk, men dagens åker

går helt inntil haugfoten. Muligens har haugen ligget
på en eldre åker, som er blitt bevart under dagens åker.
Dagens pløyelag er 40-50 cm tykt.

TORDPROFILER I HUS 11
Prøverfra et kulturlag (rrr. 53) (serie D)
Dagens åkerlag var ca. 30 cm tykt, under dette ble
det avdekket et opptil  15  cm tykt kulturlag. Dette
ble  først tolket  som  rest av en  eldre  åker, seinere
tolket som mulig gulv i Hus 11. Prøve 1-6 var tatt i
kulturlaget, prøve  7 i åkerlaget over. Prøve 8-9 var
tatt i kulturlaget, rett over en kullkonsentrasjon (nr.
60). Dette er seinere avdekket og tolket som et lite
ildsted (53 8), datert til yngre romertid/tidlig folke-
vandringstid. Kull er datert i to omganger, førjeg var
klar over at det var samme struktur: nr. 60: AD 265-
430 (bjørk), nr 53 8: 265-425 (furu). Pollenprøvene
fra prøve 4-6 og 8-9 er altså yngre enn evt. samtidig
med dateringene.

Serie D. Prøve 1-2 er tatt under kulturlaget og var

pollentomme.
Prøvenefrakulturlagethartilnærmetliktpolleninn-

hold, mens prøve 7, fra åkerlaget over, skilte seg ut.
Prøvene fra kulturlaget inneholdt 5 % korn (bygg,

rug og ubest.), 55-60 °/o gress, mye engplanter og 15-20
% trepollen. Forholdene tolkes som at det har vært
et åpent område med kornåker på stedet og beite/
forsankingsområder omkring. Lite  skog som besto
av furu og gran, altså yngre enn graninnvandringen
(ca. 1500 BP).

Øverste prøve, 7 var fra bunnen av dagens åkerlag.
Den inneholdt mer trepollen, 35 %, særlig mye furu,
mindre gress, men mer korn. Ikke mer gran her enn i
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prøvene fra kulturlaget under. Tolkes som intensivering
av korndyrking i et endret landskap.

Dakulturlagetvaravdekketisinhelhet,vardetklart
at det lå innenfor veggrøftene til Hus 11, i bakre del
som tilsynelatende ikke hadde spor etter takbærende
stolper. Polleninnholdet som var tolket som kornåker,
måomtolkes.Muligenserdetteetlagerrom,foroppbe-
varing av korn til mat og for til dyr, og evt. annet. Det
var svært lite fimn i kulturlaget og ingen gjenstander.

Dette rommet kan ha hatt en annen stolpesetting og
evt. annet tak enn oppholdsrommet med to ildsteder.

Po[]enserte f ia cveggrøf iten t£[ Hus []

7 prøver ble tatt ut,1-5 under kulturlaget i veggrøften,
6-7 fra selve kulturlaget.

Prøve  1-3 var pollentomme, 5-7 inneholdt mye

pollen.
Det var 15-20% trepollen, som viser at det er et

sqrkke til skog, granpollen tolkes som at prøvene er

yngre enn graninnvandringen (ca.1500 BP).
12-6 °/o korn  (bygg, hvete, rug, ubest.)  50-60 °/o

pollen av gress, mye engplanter er tolket som at det
er kornåker og engÆeite på stedet.

Polleninnholdet er nokså likt det som er bevart i
kulturlaget inne i huset og tolkes som dette.

Kulturlaget i veggrøften må være avsatt i forbin-
delse  med bygging av huset, og bør være  samtidig
med huset. Jeg antar at pollen ikke oppbevares lenge
i  sandjorda hvor huset ligger.  Siden  det er så mye
kornpollen og åker/eng-planter kan det bety at huset
ble bygget på en åker.

PO LLENPRØVER FRA
FLATMARKSGRAVER
Det ble tatt ut to prøver fra fem flatmarksgraver, bl.a.
de to som var fiinnet i Hus 1, hvorav en muligens kan
ha sammenheng med huset, siden dateringen filler
sammen med de eldste fra huset (omkring Kr.f.)

Grav 540 og 545 (fra Hus 1) og grav 79 (ved Hus
lI,gjennomskråetaweggrøften)varallepollentomme.
Grav 545  og grav 79  har dateringer omkring Kr.f.,
mensgrav540troligernoeeldrepgafiinnavLaTene
fibula (midten av førromersk jemalder).

To graver, 92 og 124  er fra midten av førromersk

jemalder, en ligger under Hus 11 og en mellom Hus
11 og Hus 1. Begge inneholdt mye pollen.

Pollen i jorden som ligger i gropa hvor beinsam-
1ingen er lagt ned, er trolig fra samme tid som graven.

I begge gravene var det en del granpollen, 3,7% og
1,8°/o (av total) 9,1°/o og 12,7°/o av trepollen,  noe som
tolkes  at grana er vel etablert. Vanligvis  antar man
at dette skjer først ca. 1500 BP, altså i sein romertid.
Gravene er imidlertid utvilsomt fra førromerskjern-
alder. Forklaringen er enten fiernflukt eller en lokal

granbestand etablert tidlig.   Det er lite trepollen i
forhold til, gress, korn og urter, som tyder på et åpent
landskap. Det er mye korn, 22,2% og  14,8 %, bare
rug er artsbestemt. Dette tolkes som at gravene lå i
en kornåker, rundt området har det vært eng og beite.

Det forhold at det noen graver var tomme for
pollen, mens det i andre var mye, kan ha sammenheng
med når på året begravelsen fant sted. Polleninnholdet
viser at det var korndyrking, beite og eng i området.
Men det er forbausende at det er så mye gran-pollen.
Detviseratdateringvedinnholdetavgranpollenkan
være problematisk.

KONKLUSJON
Pollenprøversomertattfrakulturlaginnenforutgrav-
ningsområdetviseratdetharværtkorndyrking,beite
og eng i tiden rett før og etter graninnvandringen, dvs
innenfor romertid, dessuten også i førromersk jern-
alder. Men som nevnt ovenfor, datering på grunnlag
av innhold av granpollen er problematisk, prøvene
kan være eldre.
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RAPPoRT  ovER  ANm¥SE  AV  poLLENPRØvER  FRA  3   uoRDPROFILER  FRA
VEIEN,14/11-93.

av

Helge  lrgens  Høeg

VED GRAVHAUG  NR.  79

Serie A,  8, C

Innledning
deg  har  mottatt  16  prøver  fc)rdelt  på  3  serier  fra

jordprc]filer  på  Veien.     Seriene  er  kalt  h.h.v.   Serie  A,   8  og
C'

Preparering
Prøvene  er  p.reparert  efter  standardmetodene,   dvs.   ca.   1

cm3  prøve  er  kokt  i  kalilut  for  å  løs.e  opp  humussyrer,   silt
gjennom  250  H  nylonnett  for  å  bli  kvitt  ,grove  partikler,   kokt
i  en  blanding  av  9  deler  eddiksyreanhydrid  og  1  del
konsentrert  svovelsyre    for  å  løse  opp  cellulose,   farvet  med
basisk  fuchsin  og  oppbevart  i  glyserol  for  å  nevne  det
viktigste.     Prøvene  er .ikke  kokt  i   flussyre  fc)r..  å  løse  opp
sand,   men  det  er  foretatt  en  forsiktig  dekantering.

Analysering                                                                               i
Det  er  forsøkt  opptalt  ca.   400  pollenkorn  pr.   prøve.

Pollenkornene  var  relativt  godt  oppbevart.     Det  er  tegnet
prosentpollendiagram  for  alle  3  seriene  hvår  summen  av  alle
pollenkorn,   ZP,   utgjør  100%.     Sporer  og  andre  mikroorganismer
er  også  regnet  i  prosent  av  2}P.

P.g.a.   diagramtegningen  er  den  opprindelige  mmmereringen
av  prøvene  snudd  opp  ned.     Prøve  1  i  serie  A  har  f .eks.   fått
nytt   nr.   9   og  omvendt,.

1Resultater
Serie  A

Serien  bestod  av  9  prøver.    Alle  var  relativt  pollenrike.
De  3  nederste  prøvene  innehc]ldt  ubetydelig  med  kiillstøv,   de
andre  meget..     Mesteparten  kom  fra  bartrær.     I  p.røv'e  7  nedenfra
var  noe  av  kullet  fra  furu.

Bunnprøven  inneholdt  ikke  granpollen.     Den  inneholdt
nesten  ikke  trepc>llen  i  det  hele  tatt,   bare  ca.1%.     I  de
andre  prøvene  var ,det  granpollen,   lite  i  de  nederste  prøvene,
noe  mer  i.  de  4  Øverste.     Antagelig  er  hele  prøveserien,
iallfall  de  s  Øverste  prøvene,  yngre  enn  graninnvandringen.

Diagrarnmet  kan  inndeles   i  4  .sorier,   den  nederste  prøven,
de  to  neste,   de  tre.neste  og  de  tre  Øverste.

`SgæsL. burinDrøven.     I  denne  prøven  var  det  en  del
korrosjon,   og  pollenkornene  var  vanskelig  å  besterme.     Prøven
i.nneholdt  riesten   90%  gresspollen,   10%  kornpc)11en  og   litt
annet.     Områclet  må  ha  vært  åpent,   kanskje  vekselvis  gressbakke
og  koi`nåker.           '

e   2,    Drø-v-e   2   o nedenfra.      T disse   i.ir`Ø-`7er`.e  `.Jar
pollenkornene  godt  oppbevart,.     Mengden -av  gresspollen  er
avtagende,   og  mengden  trepollen`Øker,   først   fiJ.ru  og  så  bjerk`
Vi  konmer   efter  hvert  Qpp  i   60%  tr.epollen.     I  prøve  2  er  det
poliep  av  alle  kornslage.ne,   mest  hvete  og  rug.     I  den  neste  er
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det  betydelig  mindre  kornpollen,   ikke  rug,   og  de  andre  var
tildels  ikke  mulig  å  artsbesterme.    Det  ble  sett  1  pollenkorn
av  havre  og  1  av  hvete.     Det  virker  som  o.m  det  har  vært
kornåker  på  stedet  fortsatt,  men  skogen  har  rykket  nærmere  mot
s lutten .

også--så:E=Jk=r:g-:å--å6di--å-å==:gå:£fgngåesi;åegE:g:åå:1:år
avtar  yLter.1.igere  nQe.     Mengden  av  furupollen  avtar  igjen,
mens  bjerk,   hassel  og  or  øker.     Skogen  var  på  det  tetteste  ved
siste  prøve  i  forige  sone  og  gjennc>m  denne  sonen,     Bregner  var
den  vesentlige  delen  av  undervegeta.sjonen..

Alle  prøvene  inneholdt  kornpollen,  .vesentlig  ubestemte
korn,   men  også  rug  i  de  to  nederste.     Det  var  også  en  del
soleie,   kurvplanter  og  andre  urter.    Det  er  fortsatt
korndyrking  i  området,   ganske  nær,   men  ikke  nødvendigvis  på
prøvestedet.     Meget  åker  er  vokst  t.il  med  skog,   særlig  hassel
og  bjerk.

ryddef:fl=€±p--å-3:-:-,-7inåååål2g=ås::£å±atTste5eåkågeåe:gåå:
trepollen  totalt  går  tilbake.    Bregnene  blir  kraftig.redusert,
og  gress  og  kurvplanter  øker.     I)et  .er  meget  kor.npollen  i
prøvene,   en  del  ubestemt,   men  også  hvete  og  rug  og  litt  bygg
og  havre.     I.gjen  er  det  ant.agelig  kornåker  på  stedet.

J'

serie  8.
Serien  bestod  av  4  prøver.    Alle  var  relativt  pollenrike,

og  pollenkornene  var  godt  oppbevarte.     Det  er  t.alt  40-0   -  500
pcller`_!f.cr_r=  pr,   pr¢ve:     De  t.`?  nede.r.qte  prøvene   inneholdt
ubetydelig  med  kullstøv,   de  to  neste  så.meget  at  laget  kunne
karakteriseres  som  et  kullag.    Mesteparten  av  kullet.  var  fra
bartrær.     I  den  nest  øverste  prøven  var  det  noe  furu,   muligens
også  noe  gran.

Skogen  har  vært  åpen.     Det  er  bare  30   -45%  trepollen,
Furu  har  vært  det  viktigste  treslaget,   men  det  har  også  vært
noe  bjerk,   or  og  gran.     Den  siste  ba.re  i  de  tre  Øverste
prøvene.     Seri.ei-i  omfatter  tidsroit`met  fra  like  før  til  noe
ef ter  graninnvandringen.     Hvis  di.a.grarmet  kan  sarmenligne§  med
det   fra  Serie  A,   må  hele  Serie  8  tilsvare.sone  2   i  Serie  A.Det
er  meget  gresspollen  og  en  del  pollen  fra  andre`urter  som
soleie  og  kurvplanter.

Prøvene  inneholdt  meget  kornpollen.     I  de  to  nederste  var
det  bare  ubestem.te  korn,   i  de  to  rieste  alle  kornslagep^e,-v-eserit.lig  hvete  og  rug.     Det  kan  ha  Vært  vekselv`is  kornåker  og
gress  på  stedet  eller  i  nærme.ste  omegn.

Serie  C
Serien  bestod  av  3  prøver.     De  var  pollenrike  og  pollenkornene
var  godt  oppbevarte.     Det  er  talt  250   -450  pc)llenkorn  pr,
prøve.     Den  nederste  prøven  inneholdt  en  del  kullstøv,   av
dette  var  det  både  løvtre  og  bartre.     Den  midterste  inneholdt
m.eget   :K..`.}11støi.r;      Her   bl±.   det.   bare   Sett.   bart.re.      T)en   ØveL^sEe
prøven  kan. kalles  et  kullag.     Her  var  det  også  vesentlig  kull
fra  bart.rær.

Det   er  40   -50%   trepollen,. furu  er  den  dc>minerende
pollenprodusenten,   men  det  er  også  en  del  bjerk  og .or  og  litt
hassel  og  gran.     Hele  serien  er  yngre  enn  graninnvandringen.
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Det  er  40   -30%  gresspollen  og  ganske  meget  urter,   bl.a.
soleie  og  kurvplanter.     Det  er  lite  bregnesporer  i  de  to
nederste  prøvene,   meget  i  den  Øverste.     Kanskje  er  vi  ved
overgangen  mellc>m  sone  2  og  3   i   Serie  A?     Alle  prøvene
innehc>1dt  meget  kor.npc]llen,   den  nederste  bl.a.   bygg,   havre  og
h.vete,   den  midterste  byg`g  og  havre  og  den  Øverste  hvete  og
rug.     Antaåelig  var  det  også  her  kornåker  på  stedet.

Konklusjon
Uten  å  vite  noe  om  prøvestedet,   avstanden  mellom

prøveserielokalitetene  og  avstanden  mellom. prøvene,   er  det
vanskelig  å  uttale  seg  om  s.amtidighet  mellom  seriene,     Det   .
synes  imid.lertid  helt  klart  at  alle  seriene  dekker  tidsrom
hvor  det  har  vært  åpen  vegetasjon  med  meget  gress  og  ugress,
og  korndyrking  svært  nært.     Se`rie  A  kan  inneholde  en  fase  med
sterkt  redusert  jordbruksaktivitet  i  området,   men  ikke  en
ødefase.

261



262

`,-åa[v`::.-;,    =--'--_=    =--J= ---: ---- :R

:===±8
.  .   ___i  _    _:_L::::ftrJLL_Å-

f}L____LIJIJ•.`ri

L!L#
11

E                                                                        _B                                    I___I_I__I_E[_&

(



NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER.  RAPPORTER

_   I___F
J

G,_+Zå:'`{,_L__

?,J

JOLÅ_. ____tL_ _ _ _         __if

263



264 MØTER  PÅ  VEIEN

1

RAPPORT   OVER   ANALYSE   AV   POLLENPRØVER   FRA   EN   JORDPROFIL   FRA
VEIEN,    16/3~95.

HUS 11,  prøver fra  l(ulturlag nr,  53
av

Helge  lrgens  Høeg

Serie D

Innledning
Jeg  har  mc)ttatt  9  prøver.     Prøve  1   -7   er  fra  en  serie

fra  en   jc)rdprofil   på  Veien.      Prøve   s   og   9   ei-   fra  en  annen   like
ved  den  første.

Preparering
Prøvene  er  preparert  efter  standardmetodene,  dvs.  ca.   i

cm3  prøve  er  kokt  i  kalilut  for  å  løse  opp  humussyrer,  silt
gjennom  250  u  nylonnett  for  å  bli  kvitt  grove  partikler,   kokt
i   en  blanciing  av  9  deler  eddiksyreanhydrid  og  1  del
konsentrert  svovelsyre  for  å  løse  opp  cellulose,   farvet  med
basisk  fuchsin  og  oppbevart  i  glyserol  for  å  nevne  det
viktigste.     Prøvene  er  ikke  kokt  i   flussyre  for  å  løse  opp
sand,   men  det  er  foretatt  en  forsiktig  dekantering.

Analysering
Det  er  opptalt  ca.   400   (200   -600)   pollenkorn  pr,   prøve,

Pollenkornene  var  relativt  godt  oppbevart.     Det  er  tegnet  ett
prc)sentpollendiagram  som  omfatter  begge  seriene.     Den  er  kalt
serie  D.     Prøve  s  og  9  er  inntegnet  over  prøve  7.     Summen  av
alle  pollenkorn,   EP,   utgjør  100%.     Sporer  og  andre
mikrc)organismer  er  også  regnet  i  prosent  av  ZP.

E3esultater
Prøve  1  og  2  var  helt  pollentomme.     Det  var  også  bare  en

og  annen  kullpartikkel  å  se.     Alle  de  andre  prøvene  inneholdt
meget  kullstøv.

Prøve   3   -   6  og  s  og  9  hadde  meget  til   felles.     De  var
forholdsvis  pollenrike  med  untagelse  av  prøve  5  som  var  sterkt
korrodert.     I   alle  prøvene  var  det  bare  15  -20%  trepollen.
Det  var  mest  pollen  fra  furu,   men  også  noe  bjerk,   or  og  litt
mindre  gran.     Ved  at  furu  er  den  st:ørste  og  gran  den  minste
pollenprodusenten  av  dissa,  har  antagelig  den  lille  rest  av
skog  som  har  vokst   i  området  bestått  av  omtrent  like  deler  av
disse  treslagene.

Det  er   55   ~   60%  pollen  av  gress   i  prøvene.     Det  er  også
meget  polle_n  av  rfi.e].de,.   soleie,   nellikfamilien,   prestekrave  og
tungekronede  k.urvplap.ter,   f .eks.   1øvetarin,   føllblomst  og
dylle.     Det   er   ca.   10%  bregnesporer.

Aile  prøvene   innehc)ldt  ca.   5%  ubestemt   korn,   i   tillegg  er
det  noe  pollen   fra  bygg  i  prøve  3  og  4  og  rug  i  prøve  3,   5,   6,
8   og   9.      Når  det   er   5%   kornpollen  og  bare   15   -20%   trepollen,
må  området  ha  vært  helt  åpent.     Det  må  ha  vært  åker  på  steclet
c}g  bei.te-  c)fj  f6rsa.n.kingsområder  rundt,   eller  det  hqr  vekslet
mellom  kc>rnåker  c]g  eng  på  stedet  gjennom  et   lengre  tidsrom.

P-føve   7,   derimc>t,   skilte  seg  rioe  ut.      I   denne  var  det  35%
trepollen.      DetJce   sk¥ldes  særlig  mer  pollen   fra   fur`i_     t   deri_ii_e
prøven   t7ar   det   bet¥-delig  mindre  pollen  av  gress,   meri  en  del



2

mer  pollen  fra  korn  enn.  i  de  andre  prøvene.
Ved  at  prøve  7  er  fra  et  lag  som  ligger  over  laget  prøve

3  -   6  og  8  -  9  er  fra,   må  prøve  7  være  yngre  enn  de  andre,   men
aldersforskjellen  behøver  ikke  være  stor.     Det  er  f .eks.   ikke
mer  pollen  av  gran  i  denne  prøven,   men  vegetasjc)nen  er  blitt
noe  anderledes  og  korndyrkingen  er  blitt  intensifisert.

Ør  Jff  dfd`T`
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RAPPORT   OVER   POLLENANALYSE   AV   PRØVER   FRA   VEIEN.

6/12-95

av

Helge  lrgens  Høeg

267

HUS H, ku!turlag i veggrøft nr. 46

Innledning

Jeg  har  mottatt  7  prøver  fra  et  jordprofilo     Prøvene  ble
preparert  efter  standardmetodene  og  analyserto     Prøve  1  -   3
var  pollentomme.     Prøve  2   inneholdt  noe  kullstøv.     Prøve  4  -7
inneholdt  pollen,   de  tre  Øverste  meget.

Resultater

De  prøvene  som  inneholdt  pollen,   skilte  seg  lite  fra
hverandre.     Det  virket  som  om  de  var  fra  samme  omrotede   lag.
Det  var  15  -  20%  trepollen.     Det  må  ha  vært  et  stykke  til
skog,   og  det  har  antagelig  heller  ikke  vært  trær  i  nærheten.

Skogen  som  var  i  området  har  bestått  av  bjerk,   furu,   or
og  gran.     Alle  prøvene  er  derfor  yngre  enn  graninnvandringen,
dvs.   antagelig  yng.re  enn  1500  BP.

Rundt  lokaliteten  var  det  som  nevnt,   skogløst.     Prøvene
inneholder  50   -60%  pollen  fra  gres§.     Det  er  også  meget
pollen  av  melde,   nesle,   soleie,   nellik,   prestekrave  og  andre
kurvplanter.     Det  er  12  -  6%  pollen  fra  ikke  artsbestemt  korn.
I  tillegg  er  noen  kornpollen  bestemt  til  arto     Det  er  pollen
av  bygg  i  alle  prøvene,   av  hvete  i  de  to  midterste  og  rug  i
den  nest  øverste.     Det  er  også  1000  -   3500%  kullstøv  i
prøvene,   .rTLest   i  de  øverste.

Området  hvor  prøvene  er  innsamlet  har  iallfall  en  stor
del  av-det  tid.sro.n.-met  sc>m  er  representert,   vært  kornåker.
Resten  av  tiden  har  det  vært  eng  og/eller  beite.

v?4#~tt` Jl---}
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1

RAPPORT   OVER   EN   PoliliENANALYTISK   UNI)ERSøKELSE   AV   SEKS   PRøVER
Fm   BRÅTEN   48/i,   VEIEN   KULTURMINNEPARK.

av

Helge  lrgens  Høeg

23/10-97

GRAVER

Feltarbeid
Jeg  har  selv  ikke  s`ett  p.røves.tede.t.    Prøvene  er  overle.verL

meg  fra  Lil  Gustafson.     Prøvene  er  fordelt  på  3  prøveserier,   to
fra  h.verF  fra  henholdsvis  grav  i  hus  1,  g.rav  nr.   92  og  grav  nro
124a

Laboratoriearbeid
Prøvene  er  preparert  @fber  s.ta.ndardmetodene.     De.  e'r  kokt  i

10%  kalilut  for  å  løse  opp  humussyrer,  skylt  med  desi=ilert  vann,
skylt  med  eddiksyre,  vameE opp  i  vambad  med  eddiksyreanhydrid
og  konsentrert  svovelsyre   for   å  løse  c>pp   cellulose,   skylt  med
e!ddiksyre,   skylt  med  vaim,  varmet  opp  i  vannbad  med  kalilut  for
å gjøre  prøvene  alkaliske  og  for  å  1`øse  opp mer  humussyrer,  skylt
med  vann,  overført  til  prøveglass  med  alkohol,  tilsa.tt  glyserol
og  farvet  med basisk  fuchsin.    Mellom hver  behandiing  er  prøvene
sentri.fugerLr.

Under  analysearbeidet  e`r  det  vanli.gvis  talt  me.11om  400  og.
500  pollenkorn.

Resulta€er
Prøvene   var  pol.1e.r£fattige   ell.er   pclleritcATuTLe,   des.dt=rl   rlc}e

korroderte  som  vanlig  er  i  prøver  fra  jordprofiler.
Gr.a#   12.4,   pr.1   %

12
23

3
6
2

172
3
1
2

49
1
2

±_o`l.±_e±Ti_t¥P§_._  Gra.V _  9L2
Bjerk
Furu
Or
Gran
Sta_rr
Gress
Syre
Burot
Melde
Smalkjempæ
Korn
Ru9
Ro§efam.
Mj ødurt
Soleie
S kj ermp 1 .
Nellikfam.
E{urvplmte  t®
Kurvp.l.antæ   ], +
Pres'tekrave
Tistæl
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Kornblomst
Knoppurt
Tunbendel
Vindelslirekne
Perikum
KIØver
Vortemelk
Poliensum
Trepollen
Bregner
Fugletelg
Einstape

MØTER  PÅ  VEIEN

11,9

54
.3 1,_ 5.

47,4

23,7

2
1
4
1
1
1

332

6
i3JJi
1,8

20'6

Grav  i  hus  i.  nr.  5*0
Begge  pollenprøvene var  pollenEomme,  men  de  inneh.oldt  meget

kullstøv,

Grav  nr.   92.
Prøve  1  var  tellbar.     I  p.røve  2  ble  det  b.are  sett  noen  få

pollenkorn.     Begge  inneholdt  meget  kullstøv.
Grav  nr.   124.

Prøve  1  inneholdt  brukbart  med  pollen.     I  prøve  Z  ble  det
sett  1  pollen'kc>rn  av  gran,  ellers  var  den  tom.    .Begge  innehold'c
meget  kulls.tøv.

Konklusjon
Bare  to  prøver  inneholdt  pollen  av  betydning,   den  nede.rske

prøven  i  grav  nr.   92  og  grav  nr.124.     I begge  var  det  pollen  av
gran,  3,7%  og  1,8%  av Eotalt pollen.    I  prosent  av  trepollen blir
det  9,1%  og  12,7%.     Pc>11ensammensetningen  tyder  på  at  prøvene  er
gc}dE  ¥ngre   enn  graninnvandringen,   åvs.   g.odt  yiigl`e   ei-ii-i   15$0  E}P,
hvis  iklte  det  lokalt  har  vært  en  +.idligere  graninnvandring.

I  prøvene var  det henholdsvis bare  31,5% o,g 13,3%  trep.ollena
Det  ser  ut  til  å  ha  vært  langt  til  s-kog`    Dette  gjelder  særlig
ved  grav  nr.   124.     Her  var  deL  mege.t  po.11en  fra  gress7   korn  og
ar.i.dre  urter.

I  -begge  prøvene.,  dvs.  ved  begge  lc}kalitetene,  er  det  meget
kornpollen,   også  pollen  av  rug.    Gravene  er  saHri_syn].ågvis  anlagt
i  æn  kornåker.     B.undt  i  amrådet  har  det  vært  eng  og  beite.

Ved  at  det  ikke  var  pollen  i  prøvene  fra  grav  i  hus  1,  kan
deE  ikke  sies  noe  om  denne.

JL/L#-^  J,r-  ¢`fl `



RAPPORT    OVER   EN   POLljENANALYTISK   UNI)ERSøKELSE    AV   TO    PRØVER   FRA
BRATEN   48/1,    VEIEN   KULTURMINNEPARK.

EN                                                                                                                       ..                                            C;RPN 79

Helge  lrgens  Høeg

2:J /2-98

Feltarbeid
Jeg  har  selv  ikke  sett  prøve§tedet.     Prøvene  er  c)verlevert

meg  fra  Lil  Gustafsc)n.     Prøvene  er  fra  nr.i9-`,   Grav.     Den  første
er  tatf  mellom  keramikkskår,   den  andre  i  Øvre  del

Laboratoriearbeid
Prøvene  er  preparert  efter  s€andardmeLodene.     De  er  kokt  i

10%  kalilut  for  å  løse  opp  humussyrer,  skylt  med  destilert  vann,
skylt  med  eddiksyre,   varmet  c)pp  i  vannbad  med  eddiksyreanhydrid
og   konsentrert   §vc)veilsyre   for   å   løse   opp   cellulose,   sk¥lt  med
eddiksyre,   skylt  med  vann,   varmet  opp  i  .vannbad  med  kalilut  for
å gjøre  prøvene  alkaliske  og for  å  løse opp  mer  humussyrer,  skylt
med  vann,   overført  til  prøveglass  med.  alkohol,   tilsaEf  glyserol
og  farvet  med  basisk  fuchsin.    Mellom hver  behandling  er  prøvene
s entr i fugert .
Resultater

Prøvene  var  helt  pollentomme,  men  det  var  stort  innhold  av
kullstøv.

^mft JT #c+}
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Høeg   -   Pollen,   876   842   262,
Helge  li-gens  Høeg,
Skogbrynet   21  F,
0283   0SI.O

Grav 545

Oslo,   18/11-98

RAPPORT   OVER   EN   POLLENANALYTISK   UNDERSøKEI]SE   AV   PRØVER   FRA
VEIEN   98,    GRAV   545.       PROSJEKT   19.983002..

av

Helge  lrgens  Høeg

Feltarbeid
Jeg  har  mottatt  2  prøver  merket  1  og  2,   grav'  545,   Veien.

I.aboratoriearbeid
Prøvene  er  preparert  efter  standardmetodene.    De  er  kokt  i

10%  kalilut  for  å  løse  opp  humussyrer,   silt  gjennom nylonduk  med
maskevidde  1/4 mm,  skylt med destilert vann,  skylt med  eddiksyre,
varmet    c>pp    i    v.annbad    med    eddiksyreanhydrid    og    konsentrert
svovelsyre  for  å  løse  opp  cellulose,   skylt  med  eddiksyre,  skyiE
med  vann,   varmet  cipp   i   vanr.`ba.d  m+ed   kalilut  for  å  gjøre  prøverLe
alkaliske   og   for   å   løse   opp   mer   humussyrer,    skylt   med   vann,
overført  til  prøveglass  med  alkc]hol,  filsatt  glyserol  og  farvet
med    basisk     fuchsin.         Mellom    hver    behandling     er    prøvene
sentr i fugert .

Prøvene   er   mikroskopert   med   300x   fcirstørrelse.       Det   er
analysert.  4  varv  over  dekkglasset.

Resu.].ta.ter

ku|å_BeDgegteE:arnøviekTkeev:airesponlolee:åo¥å;rm:åsåø?:åee?o::E|::æ:Ek:e:::
om  miljøe.c  j.  området  den  gangen  graven  ble  anlagt.

!fJ7r  Jti-'-
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Høeg   ~   Pc}llen,   876   842   262,
Helge  lrgeng  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Skaiti,   5/11-00.

KOKEGROPER

RAPPORT   OVER   EN   POLLENANALYTISK   UNDERSØKEljsE   AV   PRØVER   FRA
VEIEN   KUI.TURMINNEPARK,    RINGERIKE   I{OMMUNE,    BUSKERUD.

av

Helge  lrgens  Høeg

Prøver
Jeg  har  mottatt  fra  Lil  Gustafson  10  prøver  fordelt  på  3

serier  innsamlet  på  Vsien.

Laboratoriearbeid
Prøvene  er  preparert  efter  standardmetoderie.     Prøvene  er

-*ik±H±£år#:±åE::å5å==7åig:=#¥=|=:::::::::==reT=iåE==¥#g:F
med   eddiksyre,   varmet   opp   i   vannbad   med   eddiksyreanhydrid  og
koflsentrert   svovelsyre   .for   å   løse   opp   cellulcise;    skylt   m.ed
eddiksvre,   skylt  med  van._r`.,-   var."et  epp  i  `,Tær.r.bad  *T`e€  kaiiiut  fc>i-
å gjøre prøvene alkaliske og for  å løse opp mer humussyrer,  skylt
med  vann,  overført  til  prøveglass  med  alkohol,  tilsatt  glyserol
og  farvet  me±d  basisk  fuch§in.    Mellom hver  behandling  er  prøv.ene
sentrifugert.       Før   silingen   ble   det   foretatt   en   forsiktig
dekant.ering   for   å   bli   kvitt  mestep&rten  av   sanden   i  pr.øvena,
Skulle  man  fjerngt  all  sander`„  måtte prøvene  blitt  beh3ndleåt iiied
flussyre.

Prøvene   er   mikroskopert   med   300x   forstørreise.       Det-  er
analysert  s  varv  over.  dekkglasset.     Alle  polienkorn,   sporer  fra
sporeplanEer  som  moser,  bregner  og  kråkefotplanter  er  opptalt.
Det var  ikke mange.    Da det var betydelig  flere kullpartikler  enn
pollenkorn,   dvs.   m@r   enn  100   kullpartikler  før  pollenkorn  ble
sett,   er  ku,11et  ikke  t@11et.

Analyser  og  resul+.ater
Alle  p:L~øvene  inneholdt  meget  gand  og  meget  kullstøv.

Vsier`.,   Seri.e   735,   Prøve  1   -3.
I  prøvE±  2 bls  det  sett  stt pollenkorn av bje-fk,  ellers  ingen

pollenkorn  eller  sporera
Veiæn,   Sær.i.e   898p   Prøve  1   -3.

Ingen  pollsnkorn  eJ.1e+L"  sporær  ble  sett
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2

Veien,   Serie   `749,   Prøve   1   -   4.
I  prøve  4 ble det  §ett  ett pollenkorn  av ±±æ±±£  (furu)  og ett

av  Liguliflorae  {del  av  kurvplantefamilien,   f.ek§.1øvetann)  en
spore     av     j2gszppLtLe±±g     (bregne)     og     en     spore     av     Bg£i£3Z£±±:±±æ
(marinøkkel ) ¢

Konklusjon
Pollenanalygen  var neppe  til  noen  hjelp  i  dette  tilfellet.

#r-Jft-  `fdl.
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Makrofossilanalyser av prøver fra Veien
kultuminnepark, Bråten gnr. 48/1, Ringerike k.,
Buskerud

Innhold

1 Lriedning

2 Metode

3 Resultater

4 Artene og deres kulturhistorie

5 Sammendrag

6 Referanser

7 Tabell og figurer
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Makrofossilanalyse av prøver fi.a Veien kultumimepark, Bråten gnr.
48/1, Ringerike k., Buskerud

1 Innledring
Rapporten -imeholder resultatene av makrofossilanalyser av til sammen 94 j ordprøver fia Hus
I (fig.1) Veien kulturmimepark. Fra Hus 11 ble en prøve analysert, i denne var ingen fimn av
makrofossiler. Hus H er ikke ferdig utgravd. Denne rapporten omhandler analysene ffa Hus 1.
Huset ble delvis utgravd i 1995/96 og undersøkelsene fortsatte i 1997. Formålet med
makrofossilanalysene er å fi.amskaffe planterester som kan gi økt informasjon om aktiviteter i
huset og hvilke ressurser som har vært utnyttet. Det er også et øriske å få makrofossiler som
kan AMS-CL4 dateres for å tidfeste bruken av huset. Det har vært analysert prøver i tre
omganger. I første omgang ble 22 prøver analysert for å vurdere makrofossilinnholdet i
avsetningene og fiamskaffe forkullete kom som kunne akseleratordateres. I neste omgang (feb.
1997) mottok Ams 23 prøver, tåbell ble oversendt i mai 1997. Det ble avtalt at rapport skulle
foreligge når prøver ffa feltsesongen i 1997 var ferdig analysert (49 prøver).

Prøver er tatt i 33 strukturer etter takbærende stolper. I tillegg er det tatt prøver ffa en
midtstolpe (nr. 90), to inngangsstolper (nr.  35 og 37), hjørnestolper (nr.43 og 73) og en
veggstolpe (nr. 69). Masse fi.a hullet og stolpeavtrykket er samlet inn  separat der dette var
mulig. Fra strukturer der det ikke var mulig å differensiere mellom hull og avtrykk  ble det tatt
udefinert prøve (nr. 30, 37, 43  og 69). Prøver ffa to sentrale ildsteder er analysert ( nr.  83 og
84) og ffa "pølse" 1ignende strukturer (nr. 87 og 88). Kom fimnet ved analyse av trekull fi.a
struktur m-. 2,  19, 20, 32, 45 og 48 ble tilsendt Ams og er tatt med i tabell 1 og rpporten. I
ffamstillingen av resultatene er hull og aimrkk holdt adskilt for å kunne se om det er forskjell
Fra noen av hullene og avtrykkene er-det o-gså samlet inn separate prøver ffa topp og bunn
uten at dette ga forskjeller i denne undersøkelsen. I diagrammene er disse slått sammen, men i
tabellen står de hver for seg.

Det bør reflekteres over hvor sikkert det er at planterester som blir deponert i hull eller avtrykk
eller hvor som helst i et kulturlag, ligger der de ble deponert. I dette tilfellet kan en se forskjell
mellom avtrykk og hull og det er derfor grunn til å tro at sedimentene ikke er blitt blandet av
mark-og mikroorganisme-aktivitet i jorden etter at avtrykkene ble ft71t. De forkullete
planterestene ligger `h situ". Antall makrofossiler i hver prøve er lav og den statistiske
holdbarheten i materialet kan diskuteres. De arkeologiske undersøkelsene av huset konkluderer
med at huset er brent.

Da huset ble bygget ble det gravd hull og stolpene satt ned. Eldre kulturavsetninger som
imeholder brente planterester ffa tidligere aktiviteter kan ha blitt $1t omkring stolpene i hullet.
Sannsynligvis er massen i avtrykkene ffa husets bniksfåse. Over tid har gulvavfåll o.l. samlet
seg rundt stolpen og da denne brente, s5g massene som opprinnelig lå rundt stolpen ned i
avtrykket. De forkullete planterestene i stolpestrukturer kan være en blanding ffa forskjellige
kontekster: 1ager, avf" og/eller golv søppel.

2 Metode
Tilsammen er 94 prøver analysert. En av prøvene er flottert på laboratoriet ved Ams etter
standardmetode uten salt. Minste maskevidde var 0,5 mm. De øvrige prøvene ble oversendt
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Ams ferdig flottert. Volumet av noen prøver er målt, dette er oppført i tabellen. Generelt kan
en si at måling av volumet av prøvene fi.a østre stolperekke er gjennomført. Volum trekull som
var i prøvene etter flotasjon er målt og oppført i tabellen (dette er trekull større enn 0,5 mm.).

Forkullete planterester er sortert ut og forsøkt identifisert under en Nikon stereolupe med
opptil 40X forstørrelse. Tabell og diagrammer er utarbeidet i dataprogrammet Excel 5.0 og det
er benyttet Nikon mikroskopfotoutstyr.  Det er tre papirkopier bakerst i rapporten.

3 Resultater

3 . 1 . Hus H
Prøven fi-a hus H ble tatt i midtpartiet i et kulturlag. Kull ffa laget er C[4-datert til 365-430
e.Kr. Fire liter masse ble flottert og det var lite trekull (under 5 ml.) og ingen makrofossiler i
prøven(tåb.1).

3.2. Hus I
Volum av orøver i forhold til antall makrofossiler
Ved å samrienligne diagrammene i fig. 8 og 9 med de andre diagrammene kan en kontrollere i
hvor stor grad prøvestørrelse er bestemmende for hvor mye makrofossiler som blir fimnet i
prøvene. Det er bare mulig å sammenligne volumet av prøvene ffa østre rekke fordi volumet av
de andre prøvene ikke er målt. I avtrykk rn-.  10, 20 og 26  er det tatt små prøver, det er fimnet
få ugrasffø og ikke kom. Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom prøvestørrelse og
antall makrofossiler i disse tre prøvene. I andre prøver er det ikke sammenheng mellom
størrelsen på prøver og antall makrofossiler i avtrykkene. I avtrykk s og 28 er det tatt en stor
prøve, men her er det ikke fimnet kom. Antall makrofossiler i prøvene er avhengig av andre
forhold i tillegg til prøvestøTTel.se.

Fordeling av kom i hull
DiagramLet i fig. 2 viser fordelingen av kom som er fiimet i hullene. Kom er fimnet både i
østlig og vestlig stolperekke i den sørlige delen av huset. I nordlige del av huset er kom fiinnet
bare i den østlige rekken. Flest kom er fimnet i den sørlige delen av huset. I struktur 30 var det
ikke mulig å differensiere mellom hull og avtrykk, det ble derfor tatt en udefineii prøve. Det
var åtte kom i deme. Fig. 2 antyder at det ikke er tilfeldig spredning av kom i hullene.

Fordeling av kom i avtrvkk.
Fordelin5en av kom i avtrykkene (fig 3) etter takbærene stolper er noe fcirskjeffig ffa
fordelingen i hullene. Det er ikke markert skille mellom østsiden og vestsiden. Flest korn er
ftLmnet i de midtre delene av huset fta stolpepar 11/12 til og med stolpene 25/27.

Det er få kom i hver prøve. Identifisering av komene er vanskelig fordi de er sterkt forkullete.
Det er fiinnet agnekledd bygg, havre og hvete. Tre hvetekom fi.a avtrykk kan identifiseres, men
det er ikke mulig å bestemme disse til art fordi de er sterkt forkullete. Kom av hvete er fi]nnet i
avtrykk 23, 25, 27 og hull 27.

Legges de to diagrammene på hverandre biir det flest korn i midten og den sørlige delen av
huset. Imidlertid er det fi]nnet kom i nr. 73 og 88 (hjørnestolpe og "pølselignende struktur,
østlig del) og i udef. prøve ffa veggstolpe 45 og 48 ved trekullsanalysen. Dette gir st ikke ftiit
så entydig bilde som en ser i diagrammene i fig. 2 og 3 .
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Fordelingen viser en aktivitetsforskjell i huset med flest kom i midten og den sørlige delen av
huset.

Innsamlete Dlanter
Bringebæriø er fiinnet i avtrykk nr. 2, 6,10,12,17, 26 og hull 5, 24, 73, og i `tyølse" 87, altså
mest i den nordlige halvdel av huset. Fragmenter av hasselnøttskall er fimnet i udef. 43 og 69,
avtrykk 10 og 35, hull 18 og 32 og i midtstolpe 90.  Skallfi-agmenter er fiinnet i alle deler av
huset med en overvekt i sørlige halvdel.

Fordeling av ugras og ubestemte fi.ø sammenlignet med fbrdeling av kom.
Frø av urter (ugras) er fimnet fordelt etter samme mønster i hullene som korn, men det er flere
(fig. 7). Det er flere ugras og ubestemte fi.ø i avtrykkene enn i hullene. Det er prøver ffa
avtrykk der det ikke er korn, men ugras, f.eks.10,13 og 28. Kom og ugras fta avtrykkene har
ulik fordeling (fig. 6). Dette kan eksemplifieres ved fimn i aiftrykk 28 hvor det er forholdsvis
mange ugras, men ingen kom. Fordelingene av kom og ugras har til felles at det var få i den
vestlige rekken i nordlige del av huset. Heller ikke i prøven fi.a hullet i nr. 35 (inngangstolpen)
var det makrofossiler.

Det er ikke vanlig å finne mer enn 1 til 2 fi.ø av soleie Qanunculus sp.) i prøver fi.a lignende
undersøkelser. I denne undersøkelsen er det imidlertid fimner hele 5 sammen med mange andre
små ffø i prøve ffa avtrykk nr. 6. Kan dette bety at det er rester etter tørrhøy som er fimnet i
avtrykk 6 (se under Æø7%#ecaf/2Ås p. i avsnitt 4)?

Det er fimnet flere ugrasfi.ø enn kom. Dette er vanlig i jemalderkontekster. Antagelig ble
komet skåret ved bakken og ugrasene kom med da komet ble høstet.  Siden ble kom og ugras
skilt ved rensing og kasting/drøfting. I historisk tid er komet først blitt grov renset d v .q  at
halmstubber og-hriende ble Eemet fi-a komet ved hjelp av grove sikter. I neste prosess ble
komet kastet. Komet ble kastet i en halvsirkel og kastelengden kunne være opptil ca. 6-7
meter. På grum av luftmotstanden £ålt lette agner og ugras ned frist, 1engst borte fålt det
tyngste komet som ble benyHet til såkom. Før komet kumet males måtte det være helt tørt,
tørkingen kunne foregå i nærhet til åpen ild. Da kcmet hadde tørket ble det gjerne drøftet.
Komet ble lagt i et lett drøftetraug og kastet opp, støv, agner og lette ugras b!e da renset ffa
(Dybdahl 1983, Vklund 1998). Det er ulik representasjonen av kom og ugras i avtrykkene.
Kom og halmfi-agmenter/agner/ intemodier/ugras er blitt separert ved rensing, og komet er
blitt lagret. Andre ffaksjoner har nok også blitt utnyttet, men mye vil være avfåll som
deponeres på overflaten nær der hvor rensing/drøfting har foregått. Ved brann i huset vil
komet spres ffa lqgeret og bli forkullet. Ugraset vil bli forkullet der det ligger. Det er derfor
ikke uventet at det er ulik fordeling av kom og ugras i avtrykkene.

Hva som blir forkullet og demed har mulighet for å bli bevart for ettertiden er avhengig av
temperatur og hvor plutselig materialet er blitt utsatt for høy temperatur (Viklund 1998).
Brannforholdene i de enkelte delene av huset vil sannsynligvis variere. Makrofossilene i denne
undersøkelsen er meget brent. Agner, strå og intemodier kan ha blitt brent helt opp (tåler
mindre em kom å bli utsatt for plutselige høye temperaturer (Viklund 1998)). Ved stolpe 6
kan det ha væft to utgafiger overfor hverandre. Rommet mellom disse utgangene vil være ideell
for drøfting av kom fordi det der vil være gjennomtrekk. Dette kan også være forklaring på
relativt hø)ft antall av ugras i avtrykk 6. Rester etter tørrhøy utelukker ikke drøfterester. Ved
drøfterester skulle det ha vært agner / intemodier Æette kom tilstede, men disse kan ha brent
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opp i brannen. Det er de to motstilte utgangene som hovedsakelig gir assosiasjoner til drøfting
av kom.

I alle avtrykkene var det ugrasftø bortsett ffa i m 33 og 34, fig.6. I hullene var det mest
ugrasffø i midtpartiet og i den sørlige delen av huset (fig. 7). Frø av soleie er fimnet i avtrykk
nr. 6,  12 og 22. Det er de samme artene som blir fi]nnet i hullene og avtrykkene. Frø av
meldestokk dominerte i prøvene og det var mindre mengder ftø av maure, åkerkål, hønsegras,
syre og vassarve. Engelmark (1991) skriver at fiinn av meldestokk, maure og linbendel viser at
åkrene har vært gjødslet.

Fordeling av trekull
Trekullniengden i avtrykkene etter stolpene varierer. I prøvene fi.a avtrykk 7 og s er det mye
trekull se fig. 4. I stolpene rundt ildstedene kunne forventes stor trekullmengde som i avtrykk
29 i nærhet til ildsted 84. I prøvene ffa avtrykk rundt ildsted nr. 83 er det imidlertid lite trekull,
mens det derimot er mye trekull i avtrykk nr.  14 og 16, et stykke fi.a ildstedet. Det kan se ut til
at det ikke er ildstedsaktiviteten som bestemmer hvor mye trekull det er i stolpeavtrykkene.
Skillet som ses mellom avtrykk 15/16 og 17/18 kan ha noe med skilleveggen som kan ha stått
her (struktur 41 og 42). Trekullmengden i hullene er jevnere fordelt, omtrent 5 ml i hver prøve
bortsett ffa i hull 16 hvor det også er mye i avtrykket. I noen stolpehull er det er mer trekull i
de øvre deler, f.eks. i  9,11,13 og 21, mens det er motsatt i  5 og 27. Fordelingen av trekull i
hvert avtrykk har med brannforhold å gjøre, noe som også de arkeologiske undersøkelsene
konkluderer med.

Den er ulik fordelingen av trekull i hull og avtrykk. Massen i hullene kommer sannsynligvis ffa
et kulturlag som var på plassen da huset ble satt opp. Massen i avtrykkene er mindre homogen
med hensyn til trekull og synes derfor å gj enspeile aktivitet/brannforhold.

4. Artene og deres kulturhistorie

Æo7itzg34772 w/gc#e (agnekledd bygg).
Agnene sitter fåst på komet også etter tresking. Både dorsal- og ventral-siden er konveks og
flates mot toppen av komet. I fi]ren på ventralsiden sitter ofte rester etter agnene, og på
dorsalsiden er det avtrykk etter tre nerver i lemma. Ulempen med agnekledd bygg er at melet
man får etter maling av komet blir meget grovt sammenlignet med naken bygg og nakne
hvetesorter @rødhvete).  Skal det brygges øl av komet, har det iqgen betydning om komet er
agnekledd eller ikke, og vi ser ffa historisk tid at agnekledd bygg er mest bmlst til ølbrygging.
Fordelen med agnekledd kom i forhold til nakne sorter er at det er mer motstandsdyktig mot
skadelige mikro-organismer både under vekst og lagring. Agnekledd bygg er den komsorten
det er flest fimn av i jemalder i Norge. Forkullet agnekledd bygg har vært vanlig å finne i eldre
jemalder kontekster. I Førde, Sogn og Fjordane ble det fi]met agnekledd bygg i stolpehull
datert til romersk jernalder (Soltvedt 1993).  Griffin (1981) rapporterer om fi]rm av bygg i
plogfi]rer i Grong, Trøndelag. På Forsanclmoen i Rogaland var det agnekledd bygg og havre i
konstruksjoner som er datert til eldre jernalder  @akkevig   1995). I prøver tatt i et anlegg fi.a
folkevandringstid på Ullandhaug, Rogaland var det også agnekledd bygg og havre som ble
fi!fflet qundd)erg   1972). Også i undersøkeiser av hustomter på Vahm og Åker, Hamar,
Hedmark og på Høgevollen, Egersurid, Rogaland @egge folkevandringstid) var agnekledd
bygg dominerende (Soltvedt 1994 og 1996).

Triticum sp. (tiNst,e)
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Komene har en konveks dorsalside og rett ventralside. Kom av emmer (71 c7z.cocc#7%/ og i
noen tilfeller kom av brødhvete (r. cresfz.v%7#/co7#pcrcf%m/ har samme form. Det er derfor
vanskelig å identifisere hvetekom med konveks dorsalside og rett ventralside til art hvis bare fa
korn er tilstede i materialet.  71 mo7zococcm (enkom) har vanligvis bare en blomst i småakset
og både ventral- og dorsal-siden er konvekse, men det kan forekomme to blomster i små-akset
og da har også disse kornene rett ventralside og konveks dorsalside. Konklusjonen på dette er
at form og størrelse imen de forskjellige artene varierer og derfor er det enighet blant fagfolk
om at fossilt materiale er vanskelig å identifisere uten at internodier og/eller forholdsvis mange
kom er i materialet.

Få hvetekom er fi]nnet i de makrofossilanalysene som er utført til nå fi.a eldre jernalder.
Hvete er fiimet på Forsandmoen @ogaland) @akkevig 1995) og i hus datert til eldre jernalder
på Rør, Østfold (Soltvedt  1997). Oversikt fi.a Danmark Qobinson 1993) og Sverige
OTjelmqvist 1979) viser at forskjellige rrz.Jz.cøm-arter har vært ganske dominerende i
bronsealder, men har en mer beskjeden rolle i jemalder.

4ve72cz £p. flavre)
Havre er den mest hardføre av komsortene. Komene er smale og flate.  Som oftest sitter
agnene på komet når dette er tresket. I etnobotanisk forkullet materiale er imidlertid agnene
ofte falt av, og det er da vanskelig å skille vanlig havre fi.a floghavre (som er et ugras). Havre
begynner å dukke opp i Nord-Europa på slutten av bronsealder, og først i førromersk jemalder
er den dominerende i enkelte fi]m æ6rber-Grohne 1988). Havre ble dyrket på nord-Jæren i
folkevandringstid ¢undeberg 1972). På Forsandmoen @akkevig 1995) er havre tilstede i
jemalder kontekster, og i siste del av bosetningsfasen (folkevandringstid) er havre klart
doininerende blant komsortene. Kroll (1975 ) viser til at i bstklima, områdene rundt
Nordsjøen, ble havre og bygg dyrket sammen. I år hvor klimaet var dårlig` var en sikret en
minimumsavling av havre.

Rubus idaeus (bringebæT)
Frøene er halvmåneformet med retikulat mønster. De er robuste og kan ligge lenge i jorda uten
å bli ødelagt. Bærene inneholder viktige nærinstoffer som C-vitariner, pektin og sitronsyre. De
har også et forholdsvis hø5ft innhold av karbohydrater og proteiner. Bringebærsirup er godt for
sår hals. Ikke bare bærene, men også uttrekk av bladene har vært brukt. Uttrekk virker
sammentrekkende, stimulerende og rensende. Planten er vanlig, men krever god jordbunn med
tilførsel av nitrogen. Den favoriserer åpne og ornrotete lokaliteter og kan ha vokst i forbindelse
med avfallshauger o.l.

Vi cia/Lathyrus ( Cvlilert")
Det kan være vanskelig å si om frøet er innsamlet, eller om planten har vokst som ugras i
åkeren med kom. I historisk tid er de sådd ut med komet for på deme måten å tilføre nitrogen
til jorda fi.a lufta.

Corylus cwellam  (ha;sseH)
Det er vanlig å fime hasselnøttska]l i stort antall på boplasser fi.a steinalder, men ftinnmengden
awar mot siutten av bronseaider og i jemaider. iikevei er tydeiig at den har væri sanket. Det er
fimet mye av den i middelalderavsetninger @zywinski GZ. c}/.  1983). Hasselnøtter er en
utmerket næringskilde (Loewenfeld 1957), de er lette å samle, lagre og krever ingen
forberedelse.  Som trekull er veden utmerket.  Hassel har vært et avholdt tre, det viser bl.a.
nedskreven sagn o.l. .  Treet har hatt en sentral plass i folketroen.
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Arctostahpylos uya-ur si ("f5Wbæi)
Frøene er halvmåneformet og tykkest på midten. Melbær skiller seg fra de andre artene som er
fimnet. Den er ikke et ugras, men er en svært vanlig viltvoksende plante på knauser og
grusjord i skog og på £ell. Melbær er en viktig plante både i skole- og folkemedisinen.
Skriftlige kilder vitner om medisinsk bruk i det trettende århundre (Grieve 1976). Utkok av
bladene blir brukt mot nyresykdommer og blærekatar og dessuten kume en sterk låg (utkok)
brukes mot eksem ¢Iøeg 1976). Bladene har vært i offisiell bruk i Norge fi.am til  1963 Qløeg
1984). Det er bladene som blir brukt. I engelske opptegnelser opplyses det at planten må
samles om høsten mens bladene ennå er grønne og deretter tørkes i svak vame.
Sannsynligheten for å få med bær i denne inhøstningen er tilstede. Melbær har også vært bnikt
til farging av tekstiler. Vi kjenner ikke til at bærene har noen bruksverdi i dag.

Galium sp. ("friiie)
Frøet ligner en rund kule som er innsunket på en side. I denne innsynkningen er det et
kulerundt hull. De forskjellige Gø/z.ø7# artene har litt varierende størrelse og noen har et tydelig
retikulat mønster. Frø blir ofte fiinnet forkullet i arkeologiske kontekster. I bronsealder og
seinere blir den ofte fimnet sammen med kom og da får den status som ugras. Klengemaure
klatrer oppover andre vekster og blir derfor tatt inn sammen med det som dyrkes. Planten
opptrer også i ikke-j ordbrukskontekster. Gammel litteratur forteller at planten har vært
utnyttet, men i vår saminenheng oppfattes den som et ugras.

Chenopodium album ("ehdestohdi)
Frø av meldestokk er svarte, runde og har en diameter på ca.  1,1 mm. I prøvene var det
forkullete og uforkullete fi.ø av meldestokk, det kan være vanskelig å se om de er forkullet
fordi epidermis er svart. Noen ganger er det nødvendig å ødelegge fføene for å sjekke om de er
forkullet. Meldestokk foretrekker godt gjødslet jord og regnes -fi6r å være ledeart for
iiitrogenholdig jord (Kroll 1975). Meldestokk tar opp overskudd av ritrogen i jorda. I modeme
åkrer står kornet så tett at meldestokk ikke vil overleve. Engelmark (1991) skriver at høy
prosent av meldestokk viser at markene som komet har vært dyrket på, kan ha vært intensivt
gjødslet. qødsling har sannsynligvis vært benyttet på den jorda der dette komet har vært
dyrket. Meldestokk er den arten det er ftmnet flest fi-ø av i denne undersøkelsen.
Meldestokkfi-ø ble fimnet i magesekken på dansk myrlik som døde i romersk jemalder qelbæk
1951). Amerikanske indianerstammer har utnyttet både planten og fi.øene. Frøene kan spises i
rå tilstand. Frøene er også blitt tørket, malt og brukt til brødbaking. Med hensyn til smak og
næringsinnhold er den lik bokhvete (Grieve 1976). Geraghty (1996) mener å fmne belegg for at
meldestokk har vært brukt som matplante i lrland i vikingtid.

Rammculus acris (exrgsddif3)
Det er mange arter i soleieslekten. Frøene som var i avtrykk nr. 6 likner frø av engsoleie. Frøet
har skjevt avstumpet basis og forlenget topp. Overflatecellene har opphøyde cellevegger.
Engsoleie er vanlig i eng og mark over hele landet. Husdyr på beite skyr denne planten fordi
den inneholdei-flere giftige og skarpe stoffer (bl.a. protoanemonium) Q7ægri  1970).
Giftstoffene ødelegges ved tørking, så i tørket høy gjør den ingen skade. I våre dagers
driftsform får engsoieien stå og ffø seg og opptar der±--or piasserÅ for mer verdifulle beiteplanter.

fpG7`ga£/c7 ø7ve72Lq, z.s (linb endel)
Frøet er lite, rundt med en kjøl over frøet. Linbendel er et vanlig ugras som trives best på sur
jord. Frøene spres med såffø.
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Stellaria media (va;ssmve)
Frøene er flate, runde til svakt kantete. Fomen er karakteristisk for en stor del av
Caryophylaceae- artene. Epidermiscellene er avlange og tydelig stj emeformet. Mdtpartiet av
cellene er forhøyet, og cellene ligger i rekker rundt arret etter fi.øfestet. De er ca.:  1,3 x 12
mm. Vassarve er et vanlig ugras, og den vokser på all slags jord. Planten er et av de mest
brysomme ugras i alle åkerkulturer.

Thlaspi arvensis (pe"g€"rt)
Frøet er ovalt i omriss og sarninentrykt ffa sidene. På overflaten er det tverrstripete ribber som
går langs randen. Basis er uttrukket og her begynner og slutter ribbene. Pengeurt er et vanlig
åkerugras som spres med såfi.ø.

Polygonum lapathif iolium (rødt hønsegra,s) og P. persicaria (vanlig hønsegr&s).
Frukter av P.  Åqpcr£7?J/o/z.G4J7ø har rundt omriss. De er breie ved basis, og begge fiuktbladene er
konkave. Lengden av fiuktene er 2,4-3 mm. Fruktene av P. pe7isz.cczrz.cr ligner P.  Åqpc}£%7/o/jcf7?!,
men har et noe  smalere omriss, og de er tilspisset ved basis. Det ene fiuktbladet er konvekst,
det andre konkavt.  Skillekarakterene blir lett ødelagt ved forkulling fordi fiuktene blir
oppblåst. I noen tilfeller kan det derfor være vanskelig å skille de to artene.

P.  Åqpcrzøz/o/z.£f77ø og P. pe#stcczrzcz er vanlige ugras som vokser på vannsyke, litt sure åkrer

(Jessen og Lind  1922). P.  Åqpcrz#/o/z.347n er vanligere emn P. pe7isjccz7'z.cr fi-a vikingtid og
ffamover. I etnobotaniske prøver fi.a yngre perioder er P. persz.ccr7:7.cz vanligere Qroll 1975).

Fallopia convolvulus (v.indelsHre:kne)
Fruktene er avlange (2,9 x 22 mm), breiest på midten og avsmalnende mot endene. Frukten
har tre fiuktblad som er like store, tverrsnittet er trekantet. Kantene er glatte og overflaten på
sidene har avlange celler ordnet i lengderetningen. F.  co7'3vo^;ct/gÅ§ vokser i kornåkre og er et
skadelig ugras. Den hemmer komveksten (Jessen og Lind 1922).

Andre planter
Ellers er det fimnet noen få ffø av åkerkål, smalkjempe, syre, knegras, gras, starr og sivaks.
Dette er alle planter som gir det samme bilde som de andre plantene, ugras og planter som
foretrekker åpne gj eme noe omrotete lokaliteter.

5 Sarmendrag

Agnekledd bygg har vært dyrket og brukt av beboeme av huset. Det er vanfig å fime forkullet
agnekledd bygg i rester av hus-strukturer ffa eldre jemalder. Agnekledd bygg ble kan hende
brukt og tilberedt på en slik måte at komet hadde større sjanse for å bli forkullet og bevart enn
andre komsorter. Noen få hvetekom er fimnet, men hvor viktig hvete har vært i kosten er
usikkert. Analysen viser at det er en ulik fiinnfordeling av kom i huset. Det var flest kom i den
midtre og sørlige delen og lite i den nordlige delen av huset. Dette tyder på at den sørlige og
midtre delen av huset har vært brukt til 1agring og/eller at komet er behandlet og bmlst her.

Fordelingen av kom var noe ulik i stolpeavtrykk og stolpehull med større spredning i
avtrykkene. Om mulig hadde det væri interessant å datere kom ft-a samme stolpeavtrykk og
stolpehufl for å prøve å teste om de er samtidige e]ler ikke.
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I avtrykkene var det forholdsvis mange ugrasfiø. I prøven fi.a avtrykk nr. 6 var det så mange
frø av soleie at det kan forbindes med tørrhøi. Dette kan tyde på at høy har vært lagret eller
brukt i den nordre delen av huset.

Andre planter som hassel og bringebær har vært utnyttet. Ekstra spesielt i deme analysen er
fiim av melbærfrø i huskontekst. Planten melbær har hatt en sentral plass i folkemedisin og
skolemedisin helt opp til våre dager. Funn av forkullete ffø kan bety at den har vært samlet inn
og brukt som medisinplante.
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Tabell og figurer

Tab.  1. Forkullete frø og frukter i prøver fi.a hus 1, Veien kulturminnepark.

Fig.  1. Plan over hus 1, Veien kulturmimepark.
Fig. 2. Komfordeling i hull
Fig. 3 . Komfordeling i avtrykk
Fig. 4. Volum av trekull i avtrykk
Fig.  5.  Volum av tre!fl+11 i hull
Fig. 6. Ugras og ubestemte frø i avtryld±
Fig. 7. Ugras og ubestemte frø i hull
Fig.  8. Volum .w prøver i avtrykk
Fig.  9.  Volum av pr.fwer i hull
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L  --   L  = ._=
Arbeitsgruppe fur Bodenkunde
Landschaftsokologie und
angewandte Botanik GmbH

ABOLA GmbH .  Postfach 11  43 . 26001  0ldenburg

Frau  Lil Gustafson
Universitåt Oslo
lnstitutt for Arkeologi
Fredriks gate 3
0164 0slo

Oldenburg,  den  31.  Juli  1997

P-Kartierung  Hus 1  ,  Veien

Sehr geehrte Frau Gustafson,

anbei die Ergebnisse und die Auswertung der P-Kartierung Veien.

Das Ergebnis ist zwar eindeutig, jedoch etwas aberraschend. Wie im beiliegenden Text

beschrieben,  sind derartige Håuser bisher kaum kartiert worden.  Nach RUcksprache mit Herrn

Zimmermann konnte ich jedoch eine  lnterpretation der Ergebnisse versuchen.  lch hoffe Sie

sind  mit dem  Ergebnis zufriecien.

Die Probenvorbereitung  und Anlieferung war t]brigens sehr gut,  nur ist Luftpost mr

Bodenproben doch eine sehr teure Sache.

Falls Sie noch einmal eine  P-Kartierung planen,  sollten die Proben m6glichst in einer lm-

Matrix genommen werden,  um eine h6here  lnformationsdichte zu  bekommen.  Im vorliegenden

Fall habe ich die fehlenden Zwischenreihe durch  lnterpolation ausgefullt.  Bei diesem

Veriahren  gibt es jedoch eine gewisse  Unsicherheit im  Ergebnis.

Falls Sie noch  Fragen zu den  Ergebnissen haben,  bin ich selbstverståndlich jederzeit fur Sie

da.  Bis dahin verbleibe ich

EEEiii

ABOLA GmbH
Postfach 1143
26001  0ldenburg

Paketanschrift:
Kummerkamp   107
26125 0ldenburg

æ +49 (0)441  33 46 8
æ(D-Netz) 017164108 30
@  +49 (0)441  38 36 89

Prof.  Dr.  sc.  agr.  H.  Gebhardt,  Dr.  rer.  nat.  A.  Gerlach
Dr.  rer.  nat.  J.  Lienemam (GeschåftsftJhrer)
E. Tolksdorf.Lienemann
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Phosphatkartierung in einem Langhaus aus der frtihen r6mischen Eisenzeit in

F}ingerike, Norwegen

Aus dem Grundm eines mit Hus  1  bezeichneten  Langhaus in  Ringerike wurden auf 50m

Långe und  10 m  Brejte 300  Bodenproben zur P-Analyse entnommen,  um zu versuchen

die  Funktion  der verschiedenen  Hausteile zu  bestimmen  .

ln  Långsrichtung  (etwa N-S) lagen  dabei jeweils zwei  Probenreihen an jeder Seite

aur3erhalb der deutlich  erkennbaren  Pfostenreihen. An  der n6rdlichen  Stirnseite des

Hauses   beginnt die Beprobung etwa 2m aur3erhalb der Postenreihe,  im Sdden etwa 3 m

aur3erhalb.  Die  Beprobung fand  in  N-S-Richtung  im  1 m-Abstand stand,  zwischen  den

Probenreihen betrågt der Abstand 2m.

Zur Klårung des nativen  P-Gehaltes des anstehenden  Gesteins wurden zwei

F}eferenzproben auf ungest6rten  Flåchen  entnommen.

Die  P-Konzentration wurde nach dem hinlånglich  bekannten  Gmhaufschluf3-Verfahren

nach  Bleck durchgemhrt, welches das im Boden gebundene Phosphat annåhernd

quantitativ erfar3t und sich fur archåologische Zwecke und  Fragestellungen  bewåhrt hat

(vergl.  LiENEMANN   1989).

Die  F]efernzproben  und dje niedrigsten Werte innerhalb des  Hauses weisen

Konzentrationen  um 450mgp/kg  Boden auf , so daB man fur diesen Grabungsplatz

diesen Wert etwa als  Nullmarke des unbeeinflur3ten  Bodens festsetzen  kann.

Das Haus glieder[ sich  nach den  P-Konzentrationen  in  drei  Berejche (vergl.  Diagramm  1

u. 2).  lm Nordteil treten auf einer Flåche, die etwa einem Viertel der Hausflåche

entspricht, sehr hohe Konzentrationen  in deutlichen Spitzen von  Uber 1000mg  P/kg

Boden   auf (vergl Tab.1), was besonders in  Diagramm 2 deutlich wird.   Es wird jedoch

keine zusammenhångend flåchendeckende hohe Anreicherung des Bodens mit

Phosphor erreicht.

Dieser Hausteil ist nach  den  archåologischen  Befunden  vom  tibrigen  Haus durch  eine

Mauer getrennt.

Im sudlich  angrenzenden  Mitteltejl  ,  der etwa ein  Drittel des gesamten  Grundrjr3es

ausmacht,  gibt es ein Zentrum mit einem punktuell s[ark erh6hten  P-Wert von  923  mg

P/kg  Boden,  der von  einem Bereich  mår3ig  erh6hter Werte etwa (650-800mg)  umgeben

ist.  Die  Ubrigen  Bereiche  im  Mittelteil des  Hauses weisen  niedrige  (500-600  mg)  bis sehr

-1-
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niedrige Werte (< 500mg  ) auf,  die mit den  Konzentrationen  unbeeinflur3ter Flåchen

vergleichbar sind.

lm sudlichen  Hausteil treten  hohe bis sehr hohe Werte auf, denen jedoch  die Spitzen wie

im n6rdlich Teil fehlen,  dafur nehmen  diese  Konzentrationen aber fast flåchendeckend

den  gesamten sudlichen  Haustejl ein.

Eine  Differenzierung  einzelner Hausteile hinsichtlich  der  P-Konzentration   dieses

Grundrir3es  ist sehr deutlich.  Allerdings  ist die Verteilung der  P-Konzentrationen

ungew6hnlich.  Die bisher oft festgestellte  Einteilung  in einen  Teil  mit flåchendeckend

sehr hohen Werten,  der gemeinhin als Stallteil  interpretiert wird,  einen Teil  mit erh6hten

und niedrigen Werte dicht nebeneinander (Wohnteil)  und einem  Bereich  mit nicht

feststellbarer P-Anreicherung  (Speicher,  vergl.  ZiMMEF"ANN  1992)   tritt hier nur teilweise

auf.

Nach der P-Verteilung ist jedoch der mittlere Teil des Hauses mit gror3es

Wahrscheinlichkeit als Wohnteil anzusprechen.

Die n6rdlichen  und stJdlichen  Hausteile mit den  hohen  P-Konzentrationen  aber

unterschiedlichen Verteilungsmustern weisen  eindeutig auf einen  hohen  P-Eintrag Uber

einen  långeren Zeitraum hin.

D!e  !Jrsache  c!!eses  Eir:trags  !st  ir:  e!rteim  r=a!!  ser:r -`.r.`.,'ahrsc+:eir:!icr:   c!!=  \`,.'igh+:a!t:jr!g

innerhalb des Gebåudes.  Da nach  bisherigen  Erkenntnissen  kaum von  zwei Stallteilen

innerhalb  eines  Hauses ausgegangen werden  kann,  ist die  Erklårung fur die hohen  P-

Konzentrationen  in dem zweiten  Hausteil in  einer anderen  P-Quelle zu  suchen.

Da in diesem  Bereich  archåologische  Befunde auf eine massive St6rung  hinweisen,  sind

diese sehr wahrscheinlich  die Ursache fi]r die  Erh6hung der P-Werte.

lnsgesamt handelt es sich  bei dem untersuchten  Hausgrundrir3 um ein  Gebåude mit

deutlich  differentzierten  P-Konzentrationen,  die sich  im Verteilungsmuster jedoch  etwas

von den  meisten  bisher untersuchten  Grundrir3en  mit Staii-und Wohnteii  und  Speicher

unterscheidet  (vergl.  Zimmermann  1992).

Nach den  P-Konzentrationen  ist eine,  wenn auch wenig intensive,  Stallnutzung im

Nordteil  m6glich.  Eine  Nutzung  des  Mitteltejs  als Wohnraum  is[  nach  der P-Verteilung  mit

niedrigen,  mittleren  Lmcl wenigen  hohen  Konzentraiion ebenfalls anzunehmen.

Das P-Maximum  im sddliche  Hausteil  beruht sehr wahrscheinlich  auf einer St6rung, wie

sie die archåologischen   Befunde belegen.  Es kann daher fur diesen  Bereich  keine

sinnvolle  Bewertung der P-Konzentrationen  gegeben werden.

-2-
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P-Korlierung  Norweoen Velen Hus 1  (P-Konz.  ln  mopmg  Boden Taboll®  1

523 433 507 582 570 800

455 490 500 1105 600 _010

600 738 858 685 566 577

767 536 1247 720 783 836

825 916 650 985 651 716

993 1003 701 692 843 510

730 640 608 014 664 818

691 tooo 507 622 1141 454

697 654 730 678 789 470

600 625 915 94' 765 467

648 779 757 640 026 490

591 579 674 568 608 075

597 550 604 668 487 503

536 520 552 595 587 495

533 711 614 599 012 48C

793 458 598 590 591 455

713 581 707 595 593 707

477 578 84' 603 581 488

503 676 729 641 532 553

609 539 840 626 634 581

587 553 678 750 6„ 515

481 504 660 923 717 589

457 607 813 649 813 523

438 625 653 524 490 566

467 6S8 635 517 592 538

553 545 622 520 720 440

:  ic6C
'1

10'' 1 i467 1 10Z4 1 i  379l\uuu 0'' 4t', OZ4 379

591 711 535 596 600 422

509 616 486 578 6'31 418

541 559 507 445 518500 42]544

535 454 507 450

505 470 583 512 571 4gt

483 486 618 567 571 505

537 510 677 544 543 570

437 542 70t 490 738 492

551 569 510 599 718 570

473 563 550 558 734 647

689 562 604 537 614 548

675 579 667 508 643 534

701 566 778 752 647 527

891 745 653 703 666 540

689 929 808 737 705 579

733 962 771 1008 728 503

921 849 965 725 757 543

1063 884 840 806 757 579

727 768 847 676 704 451

810 872 826 518 586 560

889 849 648 605 480 531

7S7 401 590 528 684 49a

689 586 546 584 522 537
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Phosphatkonzentrationen  in  Veien  Haus  1

ppmP
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P-Karlierung Noiwegen Veien Hus 1  (P-Konz.  in mgp/kg Boden)
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LERORNA I LÅNGHusET 1 pÅ vEIEN, BRÅTEN 48/1, RmGERIKE K., BusKER6D, NORGE

Birgitta Hulth6n
INLEDNING

På uppdrag av Mag.art. Lil Gustafson, Universitetets Oldsaksamling, Oslo, har ett antal brånda leror tillvaratagna vid

arkeologiska unders6kningar av hus  1  på Veien, blivit ft)remål f6r olika analyser vid Keramiska  Forsknings-Laboratoriet,

Kvartårgeologiska avdelningen, Lunds Universitet.

Syftet med unders6kningen var att testa olika kvalitativa samband mellan leroma, deras struktuella och termiska egenskaper

samt om m6jligt deras fiJnktioner i huset. Av ritresse var åven att f6rs6ka faststålla eventuell magring av leroma.

F6ljande konkreta fi.ågor stålldes till materialet:

1.     År leroma fimna inne i huset av samma qp inb6rdes och av samma typ, som råleran tillvaratagen i en grop utanft}r huset?

2.     År leroma magrade och i såfallmed vad?

3.     F6rekommer g6dselmagring?

4.     Har de olika leroma varit exponerade ftr samma eller f6r varierande grad av upphettning / brånning?

5.     Hårr6r den ljusa ytan på några av lerstyckena fi.ån någon form av bemålning?

6.     Overensståmmer hårdleran med 6vriga leror i huset?

UNDERSOKNINGSMATERIAL

FNR.      FOREMÅL ANLÅGG.       VIKT,g       FÅRG

5 a        R6dbr.lera         Stolpgrop           32,5
5b        R6db./sint.   l      Stolpgrop             7,5
10a      Sintradlera        Stolpgrop             7,1
iob      Sintrad   iera      Stoipgrop            4,4
12        Sintrad   lera      Stolpgrop           23,8

18a       Slagg.   lera        Stolpgrop           63,5
18b       Sintradlera        Stolpgrop             3,4

19a       R6dbr.lera        Stolpgrop           14,2
19b      Sintradlera        Stolpgrop           20,6
22        R6db./sint.   l      Stolpgrop           48,8

85a       R6db./sint.   I      Hård                      21,4

85 b       R6dbr.  lera        Hård                     19,3
78         Keramik               Grav                      10,1

545       Keramik               Grav                      16,1
600       Rålera                 Lergrop              64,9          2,566

Tab.1.   Unders6kningsmaterialet ftån hus  1  på Veien.
Fårgbeståmningar enligt Munsell Color Chart System
(Munsell   1942).

METODER

TERMISK ANALYS

F6r analys av leroma har anvånts TCT (Themal Colour Test) (Hulth6n 1976). Analysen tillgår så att fårgen på lerorna beståms

enligt Munsell Color Chart System.   Dårefter hettas materialet upp i muffelugn i  100°-steg med b6rjan i detta fall vid 600°C.

I varje steg uttages proven och efter avsvalning beståms fårgen (fårgf6råndringen) på nytt. Efter det att 1000° uppnåtts flyttas

proven till en h6gtemperaturugn f5r vidare brånning. F6råndringar noteras nu vid varje 50°-steg. F6rutom fårgf6råndringar

noteras når provytan blir blank, når provets konturer mjuknar och når småltning intråffar. Resultaten presenteras i TCT-diagram.

En leras termiska egenskaper beror på vilka lemineral, som ingår och vilka f6roreningar  som t.ex. jåm, kalk m.fl., som fmns i
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leran. En viktig iakttagelse i sammanhanget år lerans sintringsintervall d.v.s. det temperaturintervall inom vilket leran b6rjar

sintra och tills den smålter. Detta intervall kan vara långt eller kort, det kan ske vid relativt låga temperaturer och det kan starta

f6rst vid f6rhållandevis h6ga bråmingsgrader. Leror med samma mineralogiska innehåll har oftast identiska sintringsintervall.

MIKROSKOPERING

Stereomikroskop

En plan yta slipades på varje prov. Lerans innehåll av silt och sand, d.v.s. dess grovlek, unders6ktes i stereomikroskop vid

fbrstoring av 40 X

Polarisationsmikroskop.

Tunnslip (tjocklek = 30 um)  fi.amstålldes av skårvoma 78 och 545,  lera nr lga och av råleran . Tunnslipen analyserades i

polarisationsmikroskop i parallellt och korsat ljus vid f6rstoringar ffån 25 till  1000 X. Dårvid beståmdes keramiklerans grovlek

och  grovfiaktionemas mineralogiska innehåll, f6roreningar och glimmerhalt samt magringens  art, komstorlek och andel.

RESULTAT

Provnr. Struktur Sand Silt Ovrigt
Brånn.temp. Sintr.intervall Småltpunkt

OC OC OC

5a M + Sliror av finl. 7-900 1000  -1300 1300

5b C, + 1000 1100-1300 11300Jåsll.           I

Ej beståmbar

Se slipanalys

Mycket tåt
Se slipanalys

1100 -1300

1100  -1300

1000 -1250

1150 -1250

1100  -1300

1100  -1250

1100  -1250

1100 -1300

1100  -1300

1100  -1300

1100  -1300

1300  Jåsn.
1300  Jåsn.

1250

1250
1300 Jåsn.
1250
1250
1300 Jåsn.
1300  Jåsn.

1300

1300 Jåsn.

Tabell 2. Resultat av mikroskopering och termiska analyser av leror fiån Veien, Ringerika kommun
i Norge.   Forkortningar: G = grovlera, M = mellanlera, F = finlera. Jåsn. = leranjåser vid smaltningen.
. = f6rekomst medelstor. + = riklig f6rekomst. - = sparsam ftrekomst.
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Fig.  1. (motstående sida)   Diagram 6ver brånningsf6rloppet hos några av lerproven. Temperaturen = °C.
Av praktiska skål har HUE-kodema i Munsell-systemet bytts ut mot  enkla sifferkoder: 6 = 5Y; 5 = 2.5Y;
4 =  10YR; 3 = 7.5YR; 2 = 5YR;  1  = 2.5YR; 0 =  10YR. (Y = yellow, R = red).
VALUE (fi.ån m6rkt till ljust) : kodema 0 - 8 utg5r de lodrata stegen i schemat.
CHROMA (ftån grått till full fårgmåttnad) : koderna 0 - 8 utg6r de vågråta stegen i schemat.
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De flesta av de unders6kta leroma visar god 6verensståmmelse sinsemellan vad gåller struktur (Tab.2) och 6vriga

egenskaper och får anses tillh6ra samma lertyp, kanske med ursprung i samma lertåkt. Det gåller prov rn.. 5b,10a,10b,18b,

22, 85b och råleran. De har samma sintringsintervall (Fig.1), samma smaltpunkt och samtliga jåser vid småltningen. Flera

leror har varit exponerade f6r temperaturer på ca 1000° C. Lera nr 5a,  som har det långsta sintringsintervallet, skiljer sig

ffån de nu nåmnda proven. Den har mycket liten andel sand och innehåller sliror av fmlera. Lera nr.5a  har inte varit utsatt

f6r h6gre temperaturer ån mellan 700 och 900° C. Vid småltningen intråffade ingen jåsnig av provet. F6rhållandevis låg

småltpunkt,1250° C, har proven m 12 och  lga-b  lnte heller i dessa fall kunde jåsning observeras vid småltningen.

Sintringsintervallens långd år daremot olika med nr 12 som långst. Detta prov har usprungligen upphettats till 900° C.

Proven  19a och  19b har identiska egenskaper. Sannolikt hårr6r de fi.ån samma lertåkt. Den ursprungliga bråmtemperaturen

har legat i intervallet 7-800° C. Lera nr 85 b utg6res av en sorterad, tåt, ej sandig finlera med ringa andel silt. Ingen jåsning

f6rekom vid småltningen.  Prov nr 18a har utsatts ft}r de h6gsta upphettningen i  Veien-huset , mellan 1200 och  1250° C.

Detta har resulterat i en påb6rjad småltningsprocess, som f6rsvårat 6vriga observationer vad galler t.ex innehåll av sand och

silt.

oci          9oo            i ooo           1100           1200           1300
PROVNUMMER

5a5b,10a-b,18b, 22, 85a-b, Rl1219a-b18a

Fig.  2.  Lerprovens olika sjntringsintervall.  Rl  = rålera.

Den  petrografiska mikroskoperingen (Tab.3) visar att proven nr  19 består av en osorterad, sandig,   siltig grovlera med

rikligt innehåll avjåmoxid och glimmer. Som accessoriska mineral ft}rekommer epidot och augit. I likhet med 6vriga leror i

unders6kningen har prov nr 19 ej någon tillsatt magring.   Den i leran naturligt f6rekommande silten / sanden med maxkom

under 1  mm utg6r tillråcklig magring ftr att leran ska fimgera f6r sitt åndamål. Något organiskt material som t.ex rester

efter g6dseltillsats har ej observerats i någon av de analyserade lerproven.

Råleran, som påtråffades i en lergrop utanf6r huset, 6verensståmmer betråffande grovlek, sintringsintervall och småltpunkt

vål  med flertalet lerprov i unders6kningen. Den har en viss varvighet med tydliga sliror av grovlera omvåxlande med skikt

av finlera.  Den imehåller åven k6rtlar av extremt tåt finlera. Råleran år rik påjåmoxid och malm och imehåller rikligt

med glimmer. Sandens maximala komstorlek år  1  mm.
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1 1.00 "Varig": f / g.  K6rtlar:f

Skårva 78 *Epid 20* 4.00 Brånntemp. 7oo oc

Skårva 545 fl 1++1
X 19 7.00 BriFFemp.7oooc

Tab.3.  Resultat av mikroskopering av leror cx3h keramik från Långhus 1, Veien,  Ringerike,  Norge.F6rkoriningar
och symboler: g = grovlera;  m = mellanlera; f=finlera;  Epid.  = epidot; Aug. = augit;         . = f6rekomst medel; -=
sparsam f6rekomst;  + = riklig f6rekomst; x = f6rekomst.

KERAMIK

De båda skårvorna, som representerar två gravkårl,  består av något olika gods. Kårlet fi.ån grav 78, belågen utanf6r hus  1,

hade fi.amstållts av en sorterad, siltig, finsandig och mycket jåmrik mellanlera. Partiklar av malm f6rekommer. Leran har

magrats med 20% krossad granit med rikt imehåll av biotit (m6rk glimmer). Bergarten inneh6ll åven epidot och olivin som

accessoriska mineral.   Den  maximala komstorleken var 4 mm. Brånningen har skett i 6ppen eld vid temperaturer omkring

700° C. Keramiklerans sintringsintervall ligger mellan  1000 -1250° C. Den smålter utan jasning vid  1250° C.

Kårlet fi-ån grav 545,  påtråffat under hus  1,  hade som råmaterial haft en sorterad, siltig  fmlera med rikligt imehåll av

jamoxid. Partiklar av malm fbrekommer sparsamt. Glimmerhalter`. år låg. Åven detta gods har magrats med krossad

biotitrik  granit  med maximal kornstorlek av 7 mm. Magringsandelen år 19°/o. Också detta kårl hade brånts i 6ppen eld vid

ca 7000 C.

Godslerans b6rjar sintra vid 1100° och smålter vid  1250° C  utanjåsning.

SAMMANFATTNING

De fi.ågestållningar, som formulerades i unders6kningens inledningsskede kan på bas av analysresultaten besvaras som

f6ljer.

1.     Det fims flera olika lertyper med olika sammansåttning och egenskaper bland de klineleror som anvånts i HUS  1.   De

flesta  tillh6r dock samma lertyp som den tillvaratagna råleran. 4 av proven -nr 5a, nr 12, nr 19 (a och b år samma lera)

och nr 85b avviker fi.ån 6vriga.

2.     I de osorterade grovleroma kråvdes ingen tillsatt magring f6r att lermassan skulle fimgera som klinelera. Den i leran

natuligt fbrekommande grovfi.aktionen silt / sand var en fiillt tillracklig magring.
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3.     Inga rester av organiskt material har observerats vid leranalysema. Om t.ex. g6dsel  skulle ha blandats i klineleran

kulle detta tydligt visats i mikroskopanalysen.

4.     4 av provleroma har varit exponerade fbr temperaturer mellan 900 och 1000° C. Detta tyder på en håftig eldsvåda.

Temperaturen har emellertid inte varit helt lika i alla delar av huset. I golvplanet har temperaturen inte 6verstigit 800°

C vilket indikeras av brånningstemperaturen på leroma i anlåggning 85, hården. Detsamma gåller proven nr 5a,10a-b

och  19a-b. I vad mån detta indikerar att klineleroma varit placerade på olika h6jd i huset kan vara svårt att faststålla.

Hypotetiskt b6r temperaturen under en husbrand vara h6gre vid takh6jd ån nere vid golvplanet.

5.     En del av lerproven har en ljus ytfårg, som skulle kunna tolkas som pålagd. Ingenting har emellertid fi.amkommit, som

kan bekråfta  målning av klineleran. Sannolikt har den ljusa ytan bildats sekundårt under deponeringstiden.

6.     Harden -anlåggning 85 -har konstruerats av 2 olika leror. Kanske byggdes sjålva hården av grovlera for att sedan

putsas med den sorterade finleran fbr att  få en slåt och prydlig utsida.

Ett av proven, m 18a, år så omvandlat genom sintring att analyser till stor del om6jliggjordes. Det har dårf6r inte medtagits

i utvårderingen.

Råleran hade deponerats i en grop utanfbr huset. Detta kan tolkas så att man håmtat hem leran fi.ån en tåkt belågen på ett

visst avstånd fi.ån huset och lagrat den i nårheten fbr bekvåm åtkomst vid behov av t.ex. reparationer. Ett annat skål år

sannolikt att leran ft}rbåttras avsevårt om den lagras efter upptagningen t.ex. 6ver en vinter. Leran ffyser då sonder och de

olika komponenterna uppnår dårefter en ny j åmnvikt med omgivande milj6. Detta ft)rfarande ar vålkånt inom

keramikhantverket och kallas att mcz#Æcr  leran. Obs !  i modema keramikverkståder arbetar man med k6pta, fårdigblandade

leror och dår år maukning sannolikt ett ganska okånt begrepp.

F6r klining i samband med husbyggen anvåndes leror av flera olika slag. Ofta utnyttjade man kalkrika leror som vid

torkningen "brånde" och gav en fast, tåt belåggning. Grova, sandiga leror år vanliga fbr kliningsåndamål. Exempel på att

man blandat g6dsel i leran som ett slags magringsmaterial finns det också många exempel på. På en och sainma boplats kan

både g6dselblandad och enbaii sand / silt-lera ft}rkomma. På en nyligen unders6kt boplats fi.ån sen bronså]der och tidig

fbrromerskjåmålder på Bjårehalv6n i Skåne fams det bland de 5 husen exempel på bådadera tillvågagångssåtten. Som

nåmnts år g6dselmagring relativt lått att faststålla.

Betråffande godset i de båda gravkårlen fi.amgår att de tillverkats av två olika leror. Dessa år emellertid ej mera skiljaktiga j

typ ån att de kunnat f6rekomma i samma lertåkt men på olika Snddjup. Hantverksmåssigt ar tillverkningsmetoden

densamma fbr de båda kårlen. Magringen  med 20% krossad glimmerrik granit har visserligen olika komstorlek -4

respektive 7 mm  -  men i 6vrigt representerar kårlgodsen samma hantverkstraditioner. Båda  kårlen har brånts i 6ppen eld.

De två kårlen har sannolikt sitt ursprung i ett  samtida hantverk.
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Brånda sandprover fFån AkeFshus,
Buskerud och Vestf®Id

lnledning

På uppdrag av Lilian Gustafson,  universitetets
kulturhistoriske  museer,  universitetet  i  Oslo,
har  vid  Keramiska  Forskningsla.boratoriet,
Kvartårgeologiska  avd,  Lunds  Universitet,

genomf6rts en unders6kning av 28 prover från
eldgropar på Sra lokaler.

Material

Proverna  bestod  av  såvål  mer  eller  mindre
obrånd som  klart eldpåverkad jord  (prov  13)
samt ett prov sintrad le,ra  (prov  15).

Problemstållning

Syftet med analysen var att unders6ka till vilken
temperatur  jordproverna  blivit  upphettade.
Gållande jordprovet från anlåggning 7 Snd nr
23,  prov  15,  från  Hov  87/1  Ringerike  k,
Buskerud  6nskadcs  åven  en  beståmning  av
vilket material som provet bestod av.

Metod
De  13  jordproverna obrånd  sand och  provet
av brånd sand från A70 (jordprov nr 14) Lystad
bråndes  i  laboratorieugn från 20°C  till  100oC
och dårefter i steg om  100°C upp till och med
700°C.  Proverna bråndes  i  15  minuter i varje
intervall  varefter  en  del  av  provet  togs  ut  ur
ugnen som  referens  f6r  en jåmf6rande  studie.
Således  erh6lls  sju  referenser  från  varje  prov.

Jordprover  som  ånnu  var  fuktiga  torka.des  i
torkskåp  vid  40°C  innan  den  jåmf6rande
studien.    Provet   med   brånd   sand   från
utgråvningsplatsen  jåmf6rdes  med  dessa
referensprover,  va.refter  den  uppska.ttade
brånningstcmperaturen kunde  noteras.  I  fållet
med  det sintrade prov  15  togs ett prov  i  den
minst sintrade delen.  Detta prov hettades upp
i  laboratorieugn  från  20oC  till  100oC  och
dårefter  i  steg  om  100°C  i  15  minuter.  Efter
varje 100°C intervall togs provet ur ugnen, låts
svalna  och  dårefter  undcrs6ktes  eventuella

Jordprov Lokal Anlå9gning Anlåggningstyp Område Uppskattad
nr nr brånnings-temperaturOC

1 Veien 681

Profil A13Ytterkant av strukturNNVkantenavkokgrop 7Fnr23(Sintratprov) P27B

<300
2 Veien 2000 682 <300<400
3

1Veien
684 >500>600

4 Veien 815 <300<400
5 Veien 834 <600<700 (?)
6. Veien 944 <500
7 Veien 949 <500<600
8 Lystad 13 S200
9 Lystad 61 P9C <200<300
10 Lystad 71 PSC <300<400
11 Lystad 73 P34C <400<500
12 Hov,  Ringerike 1 87/1P12A S500
13 Bråtten Søndre,Eidsvold,AkershusLystad 7 2700

14 A70 S500
15 Hov,  Ringerike A7 <1150<1200

Tiab.   1   Prciverna  efter  lokal,  anlåggning  och  brånningstemperatur
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f6råndringar. Sedan f6rdes provet åter in i ugnen
och  upphettades  i  nåsta  100°C  intervall.  Vid
1000oC  kortades  temperaturintervallen  till
steg  om  50°C  vardera.  Tidsintervallet  som

provet  upphetta.des  åndrades  inte.  Detta
upprepades  till  dess  att  provet  åter  b6rjade
sintra.

Resultat

Prov  1

Provet år svagt eldpåverkat med en gulbrun fårg
(ej  r6doxiderat).  Omkring  300°C  antar  det
testbrånda referensprovet samma fårg som det
eldpåverkade  provet.

Prov  2

Provet år svagt eldpåverkat med en gulbrun fårg
(ej  r6doxiderat).  Det testbrånda referensprovet
antar samma fårg som det eldpåverkade provet
mellan  300°C  och  400°C.

Prov  3

Provet har varit utsatt f6r påverkan av eld och
erhållit  en  r6doxiderad  fårg.  Det  tcstbrånda
referens_provet  antar  samma fårg som  det eld-

påverkade provet mellan  500°C och  600oC.

Prov  4

Provet  år  svagt  eldpåverkat  med  en  lått  r6d-
brun fårg (ej  r6doxiderat).  Det tcstbrånda ref-
erensprovet  antar  samma  fårg  som  det  eld-

påverkade provet mellan  300°C  och  400oC.

Prov  5

Provet år eldpåverkat med en brunr6d fårg dock
ej  helt  igenom  r6doxiderat.  Vid  testbrånning
av referensprov sker  f6råndring mellan 600oC
och 700°C då provet uppvisar en r6doxidera.d
fårg.  Att  ursprungsprovet ej  år helt genomox-
iderat  ledcr  dock  till  viss  osåkerhet  gålla.nde
brånningstemperaturen.

Prov  6

Provet har va.rit utsatt f6r påverkan av eld och
erhållit  en  r6doxiderad  fårg.  Dct  testbrånda
referensprovet  antar  samma fårg som  det eld-

påverkade  provet  vid  en  temperatur  kring
500OC.

Prov  7

Provet har varit utsatt f6r påverkan av eld och
erhållit  en  r6doxiderad  fårg.  Det  testbrånda
referensprovet a.ntar  samma fårg som  det eld-

påverkade  provet vid  en  temperatur  mellan
5oooC  och  6oooC.

Prov  s

Provet har ej  utsatts f6r eldpåverkan Vid test-
brånning b6rjar referensprovet svagt åndra fårg
mellan 400oC och  500°C,  och  blir då r6dox-
iderat,  något som  inte skett med det jordprov
som håmtats  från A13,  Lystad.

Prov  9

Provet år svagt eldpåverkat med en gulbrun fårg
(ej  r6doxiderat).  Det testbLånda referensprovet
a.ntar samma fårg som det eldpåverkade provet
vid en  tempera.tur mellan  200°C  och  300oC.

Prov  10

Provet år svagt eldpåverkat med en gulbrun fårg
(ej  r6doxiderat).  Det testbrånda referensprovet
antar samma fårg som det eldpåverkade provet
vid en  temperatur mellan  300oC  och 400oC.

Prov   11

Provet år eldpåverkat med en lått r6dbrun fårg.
Det testbrånda referensprovet antar samma fårg
som  det  eldpåverkade  provet  vid  en  tcmper-
atur  mellan  400°C  och  500°C  då provet  up-

pvisar en r6doxiderad fårg.

Prov  12

Provet  år  svagt  eldpåverkat  med  en  lått  r6d-
brun fårg (ej  r6doxiderat).  Det testbrånda ref-
erensprovet  antar  samma  fårg  som  det  eld-

påverkade  provet  vid  en  temperatur  kring
500OC.

Prov  13

Provet har varit utsatt f6r påverkan av eld och
erhållit en kraftig r6doxiderad fårg. Sandprovet
år  något  kraftigare  r6doxiderat  ån vad  refer-
ensprovet vid 700°C år.  Det år  dårf6r m6jligt
att sandprovet varit h6gre upphettat ån 700°C.

2



NATURVITENSKAPELIGE  ANALYSER.  RAPPORTER

Prov  14

Provet år svagt eldpåverkat med en brun  fårg
(ej r6doxiderat).  Det testbrånda referensprovct
antar samma fårg som det eldpåverkade provet
vid  en  temperatur kring  500°C

Prov  15

Prov 1 5 utg6rs av lera som sintrat vid h6g tem-

peratur.  Provet  kan  utg6ra  resterna  efter  en
ugnskappa till exempelvis  en ugn f6r reducer-
ing av jårn eller delar av en smideshård

Den silt som fanns på utsidan av det otvåt-
ta,de  prov  15  b6rja.de åndra fårg  efter  400oC
och  skiftade  från  grå  till  en  ljusare  gråbrun
nyans.  Denna  fårgskiftning  skedde  sedan
stegvis kontinuerligt mot en allt ljusare, inten-
sivare  beigegul  nyans  upp  till  1000°C  f6r  att
dårefter  kraftigt  m6rkna  och  anta  en  m6rk
r6daktigt  brun  fårg vid  1050oC.

Provets snittyta, dvs dår det inte fanns tidi-

gare  obrånd  silt  från  omgivningen  uppvisade
ett   något   annat   fårgutvecklingsf6rlopp.
Fårgf6råndringen var mycket mindre  drama-
tisk ån den hos ytans siltlager. Vid 700°C b6r-

ja.de  provet  flåckvis  att  anta en  något  r6dare
grå ton,  nåstan åt det lila hållet.  Denna fårg-
ton bredde vid 6kad temperatur ut sig 6ver hela

provets  snittyta och  m6rknade  ma.rginellt vid
900OC.

Vid  1100°C antog provets yta och snittyta.
samma fårg dår dock snittytan var  marginellt
r6dare  ån  utsida.n.

Vid  1150°C  blev provets  yta lått  blankt,
men  inga 6vriga strukturella f6råndringar  hos

provet kunde  noteras.  Vid  1200°C var provet
helt  smålt.

En tidigare brånningstemperatur torde dår-
f6r  ha  legat  mellan  1150°C  och  1200oC.

Resultat
Prov loch prov s har inte blivit utsatta f6r eld-

påverkan.  Prov 2-7  år  eldpåverkade,  men  en-
dast utsatta f6r relativt låga tcmperaturer. Prov-
en 3,  5  och 7 visar att i dessa gropar har tem-

peraturen  ej  6verstigit 300°C,  medan  gropar-
na som representeras av proven 2, 4 och 6 har
blivit  utsatta  f6r  en  något  h6gre  temperatur,
dock h6gst  400°C.  Sand/silt  har  mycket  bra

vårmeisolerande f6måga och prover tagna en-
dast någon centimeter från den yta som  haft
direkt kontakt med vårmekållan kommer dår-
f6r  att  uppvisa  missvisande  temperaturup-

pgifter dvs en lågre temperatur ån den gropen
har utsatts  f6r.

Fårgf6råndringarna hos den tidigare obrån-
da silten på prov  15  utsida ger en  fingervisn-
ing om hur fårgf6råndringen kan ha sett ut hos
leran  i  prov  15  då den  urprungligen  upphet-
tades.  Anledningen  till  fårgf6råndringen  i

provets kårna  år  oklar,  men  f6rmodligen  inte
av  någon  st6rre  betydelse  mer  ån  som  jåm-
f6relse till provets siltiga yta. Vad som dock år
anmårkningsvårt  år hur  snabbt provet  smålte
helt.  I  de  flesta andra. £dl  brukar en lera f6rst
mjukna något f6r att f6rst eftcr ytterligare nå-

gra hundra grader  smålta helt.  Detta var  inte
fållet med prov 15. Hår gick provet från att ha
haft en  fast och klar struktur  till  att vara hclt
smålt  inom  en  tempera.tur  skillnad  av  bara
50oC. En anledning till att så var fillet kan ha
varit att den del av den sintrade jordklump som
skickats  till analys  som  togs  ut till  prov  15  ti-
digareblivitupphettadtilljustupderdenpunkt
dår  den  b6rjade smålta.  Den del av f6rloppet
dår provet  långsamt  blivit  mjukai.c  var  redan

passerad, men provet hade ånnu inte nått punk-
ten  dår  den  smålte  helt.  Detta g6r  resulta,tet
att provet från anlåggning 7  i  Hov,  Ringerike
verkligen  blivit  upphettat  till  just  mellan
1150oC  och  1200°C  tåmligen  såkert.
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ANALYSE AV BRENTE BEN FRA VEIEN KULTURMINNEPARK;
RINGEHm.

Bensamlingen særpreges ved Æ ennomgående uvanlig svak brenning, særlig av
rygghvirvler, hvilket kan tyde på et bål bygget over liket (ikke under). Det er også
p|fållende ffavær av dyreben. Det kan ikke påvises noen bevisst lagdeling der hvor
dette er lagt vekt på ved utgravningen. Tross stor benmengde i etpar av gravene, er det
ikke påvist noe tilfelle av dobbelbegravelse.

C 52055 f/ffav nr. 38: Svakt brente benbiter av et voksent menneske, usikkert kjønn
og aldersgruppe. Det synes ikke å være noen sq)ara§jon av ben i de enkelte lagene.

C 52056 c+d/grav nr. 78: Svakt brente biter, pinkelt preg, trolig kvinnelig individ.
Voksen (gruppe adultus), uten at alderen kan angis næmere.

C 52057 d/giav nr. 79: Moderat brente ben. Voksent individ, uten at kjønn eller
aldersgruppe kan angis med sikkerhet.

C 52058 c+d/m:av nr. 90: Svakt brente, sotete ben, særlig svakt brente hvirvler. På
tross av stor benmengde synes det bare å dreie seg om ett individ: en voksen, yngre
mann, nq)pe over 30 år.

C 52059 a/grav nr. 91 : Moderat brente ben av voksent menneske, uten at kjønn eller
aldersgruppe kan angis nærmere.

C 52060 b+c/grav nr. 92: Svakt til moderat brenning. Svært spinkle knokler, kunne
ved første øyekåst minne om benbiter ft et bam, men tanmøtter i separat pose tyder
klart på et voksent individ. Det dreier seg trolig om en kvime i 18-20-årsalderen.

C 52061  a/grav nr. 94: Svalst til moderat brente benbiter, trolig av en voksen kvinne.
Svake muskelfester. Aldersgruppe adultus, uten at alderen kan angis nøyaktigere. Det
er sykelige forandringer i benoverflaten (periostitt) på noen av knokkelbitene, trolig
på grum av en infeksjon.

C 52062 b/grav nr. 96: Svakt brente benbiter. Forholdsvis store knokler, men svake
muskelfester. Muligvis kvinne i 3 0-årsalderen.
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gj2063 a/Æv nr. 98[ Svakt brmte ben. Meget små, spinkle knokler, men tmnrøttene
har avgjort et voksent preg. Det dreier seg sannsynligvis om en yngre, spinkelt bygget
kvinne, trolig i 20-årsalderen.

±i2064 q/gTv ni=?2i Pet synes å væie ben ft samme individ i aue lagene, tross storbenmengde. Det er ben ft hele skjelettet overalt. Variabelt brente ben av en
forholdsvis spinkelt bygget person, muligvis en kvinne i 20-3 0-årsalderen.

gL52065 __C/grav jritLJe2i Modemt brente ben, tildels med metaurester (rust). Her er
åpne epifyser, men tamrøttene tyder på et utvokst individ. Det dreier seg trolig om en
person i 16-18-årsalderen. Usikkert kjønn. På tross av stor benmengde, synes det bare
å være ett individ.

Si.2q€6P/.gray_ni._1P3:_Svaktbrentebenbiterffaheleskjelettet.Tydffpåetyngre
individ, alder 18~22 år (bedømt ut ffa manglende hoftekamepifyse, men ellers fiill
epifyselukning). Forholdsvis store knokler, vide alveoler og runde øyehulekanter.
Trolig mannlig individ.

F 5.29€7..b./grav m._ |2_3.i Modemt brente ben. Svært tyme skallebe]i, tyder på et yngie
individ, ikke over 20 år. Det kan imidlertid ikke påvises noen epifyseomåder som
kan bestemme alderen mer nøyaktig. Ubestemt kj ønn.

gL52068.bb+d/Ppyj±±±2± Svakt til moderat brente ben. Forholdsvis kraftig
benbygning, muligvis mannlig individ. Alder neppe over 30 år. Alle posene har
innhold med samme preg, og det synes således å være ben fia samme individ.

De småklumpene som sitter i benet oppfatterjeg som smeltet metallegering av et
eller annet slag, som har dryppet ned på knoklene under brenningsprosessen.

£ 52069_/grav 540E Sva]st brmte ben. Hellcr ikke her synes det å væic forskjell i
lagene. Det er skjelettdeler fta hele kroppen nokså jevnt fordelt. Tross stor benmengde
synes det bare å være ett individ: en voksen, muligvis litt eldre mam, neppe over 50
år.

C 52070 b/fflav nr. 545: Moderat brente ben i to lag. Det synes å være samme individ
i begge lagene: et bam i 10-12-årsalderen. Åpne epif}rser overalt alderen bedømt ut
ffa knokkelstørrelsen. Usikkert kj ønn. Muligvis dyreben iblandet.

C 52071 a/mav nr. P8: Svakt brente ben av et voksent individ i 30-årsalderen, bedømt
ut ft knokkelstatus. En bekkenbit samt manglende muskelfester tyder på et kvimelig
individ.

C 52072 a/grav m, Pl 1 : Svakt til moderat brente ben. Voksent individ i 40-årsalderen+
usikkert kjønn. Tanmøtter legges separat i en pose.

Bpti#S:ehhmfthffgmgheistrifoffid
Per Holck,
prof. dr.med.
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Analyse av brente ben fra grav nr. 540, Bråten 48/1, mngerike, Buskerud.

La8  1 :
Stor pose med 5 mindre poser svakt til moderat brente ben. Vekt ialt 260 g.
Imeholder bl.a. ffagmenter av over- og underekstremiteter av et voksent individ,
usikkert kjønn og alder i dette materialet.

La8 2:
Stor pose med ialt 14 mindre poser svakt til moderat brente ben. Vekt ialt 435 g.
Inneholder identifiserbare biter av bl.a. bekken og underekstremiteter.

Lag 2:
Pose med to mindre poser inneholdende ikke identifiserbare småbiter. Svak brenning,
vekt ialt 225 g.

Lag 3 :
Pose med 14 mindre poser, hvorav 1 kun med trekull. Vekt ialt 68 g. Svakt til moderat
brenning. Inneholder stort sett skalle-og underkj evefi.agmenter samt biter av
halshvirvler, men også enkelte underekstremitetsfi.agmenter. Enkelte biter tyder på en
voksen eldre mann, skallebitene har samme struktur som de øvrige i fimnet.

Lag 3 :
Stor pose med 4 mindre poser moderat brente ben, vekt ialt 530 g. Inneholder benbiter
fi-a alle deler av kroppen (skalle, hvirvler, over- og underekstremiteter). Tyder på en
kraftig bygget, voksen mann.

Grav lag 38:
6 poser svakt til moderat brente ben, vekt ialt 3 15 g. En av posene inneholder en
tannemalj ebit. Stort sett inneholder posene skallefiagmenter, men også biter ffa
brysthvirvlene, ribbben og overamsben. Mannlig, voksent individ.
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Lag 38, bum ved fibula:
2 poser moderat brente ben, kjeveftgmenter, tarmrot, rørkn.okkelbiter. Endel av
bitene har rustbelegg.
Det er også 2 pakker med skalletakffagmenter, pakket i silkepapir. Tykt skalletak,
tyder på et eldre individ. Moderat brenning, vekt ialt 63 g.

TOppen:
3 poser variåbelt brente ben, vekt ialt 179 g. Inneholder diverse biter fri hele kroppen,
men også flere tanmøtter.

Utenfor bensamling, lag 1 :
Svalst brente rørknokkelbiter, vekt 4 g.

Utenfor bensamling, lag 2:
Svakt brente ben, bl.a. en bekkenbit og en tannrot. Vekt 12 g.

Utenfor bensamling lag 3 :
Svakt til moderat brente ben, vekt 23 g. Består av ffagmenter ft rørknokler samt
skallebiter. Ingen opplysninger om kjønn eller alder mulig.

Utenfor bensamling, gen. :
Småbiter, svakt brente, vekt 12 g. Ingen opplysninger om kjønn eller alder.

Konklusion. Til tross for en uvanlig stor benmengde (ialt 2126 g), kan dette teoretisk
skrive seg ffa ett individ, da alle har samme preg og brenningsgrad. Det er ikke i noe
tilfelle påvist mer enn ett sett parknokler (f.eks. høyre og venstre kjeveledd) der hvor
disse er særlig karakteristiske. Ingen sikre dyreben er påvist. Det synes å dreie seg om
en kraftig bygget, voksen mann, alder trolig omkring 40-50 år.

p%`
prof.dr.med.
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BESTEMMELSE AV BRENTE BEN FRA BRÅTEN 48/1, RINGERIKE KOMMUNE,
BUSKERUD.

C36223  c, Grav  1  A:

Moderat til kraftig brente ben, rene, uten oppblanding med fremmedlegemer. Det er ben i
flere poser med samme funnsted, vekt 303 g + 256 g + 44 g + 41  g + 29 g + 5 g. Dertil
foreligger det to små poser merket ''løsfunn", vekt henholdsvis 5 g + 3 g. Vekt i alt: 684 g.
Det er tatt av ca. 5 g "bensmuler" uten informasjonsverdi til  14C-datering, legges i egen pose
merket med et rødt kryss.

Alle benbitene har samme preg og synes å stamme fra samme individ. Det synes kun
å være ben fra ett individ: sannsynligvis kvinne mellom 20 og 40 år. Her er fragmenter av
hvirvler, tåben og fingerben, som alle synes å være meget små. Ingen kraftige muskelfester.
Skallefragmentene har suturer som ikke bærer noe preg av lukning, mens en pose med minst
10 tannrøtter viser at vedkommende har vært voksen og avsluttet sin skjelettutvikling.

Etpar ben med irr-belegg ligger i egen pose. Jeg kan ikke påvise dyreben eller
artefakter i funnet.

C36225  u`  GroD 8:

Funnet består av fire poser med moderat brente ben med en del forurensing. Vekt 290 g +
278 g + 268 g +  159 g,  i  alt: 995 g.  Sistnevnte pose består kun av "bensmuler", grus,
trekullbiter og røtter.  Det er tatt av ca. 5 g ben til  14C-datering som legges i egen pose
merket med rødt kryss.  Det er også minst  13 tannrøtter i egen pose.

Bena stammer fra et voksent, yngre individ, nepoe over 30 år.  Biter av skalletaket er
tynne og suturene uten tegn til lukning.  Det er små fingerben, kjeveleddhodet er lite og
smalt, små alveoler for tennene, ingen markerte muskelfester. En bit av 2. halshvirvel viser at
"tannen"  (de77s ø#!.s/  er liten. Tannrøttene tyder likevel på at vedkommende har vært

voksen. Troliq kvinnelig individ.
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På tross av forholdsvis stor benmengde (svakere brenning!), kan jeg ikke se at det er
ben fra flere enn ett individ til stede.  Ingen dyreben kan påvises med sikkerhet.

C56223 z,  Grop  9..

Moderat brente ben med en del forurensning, vekt  105 g.  Samme preg som "grop 8", men
virker likevel litt mer robust. Jeg kan ikke her angi noen sikker alder eller kjønn.  De
tilstedeværende skallebitene er spaltet, slik at jeg bare kan se suturene (som er åpne) på
oversiden. Et stykke av øyehulen har en forholdsvis rund kant, og kunne i seg selv tyde på et
mannlig individ, voksen og ikke særlig gammel (neppe over 50 år)  - men jeg kan heller ikke
utelukke at funnet hører sammen med "grop 8".

Det kan ikke oppdages artefakter eller dyreben i funnet.  Det er tatt av ca. 5 g ben
som legges i egen pose merket med  rødt kryss.

Alle posene bringes av undertegnede til Kulturhistorisk museum.

Pwcti'
Per Holck,
professor, dr.med.
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