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Forord 

Denne boken er re sul tat av arbeidet med prosjekt et «Gården 1 

forhistorisk tid og middelalder - lokaliseringskriterier», som 

har vært drevet ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og 

numismatikk (Oldsaksamlingen) ved Universitetet i Oslo for midler 

bevilget under NAVFs program for forskning om kulturminner (FOK) . 

Mitt arbeid med denne oppgaven fylte de siste ni månedene av 

1990, men måtte avsluttes ved årets utgang av hensyn til 

tiltredelse i annen stilling. Prosjektet kom derfor til å få et 

noe mindre omfang enn planlagt. Imidlertid var det tidlig klart 

at prosjektarbeidet naturlig kunne fordeles på to faser, og 

redegjørelsen her gjelder den første av disse fasene. Det 

innebærer at den tar sikte på å formidle en oversikt over den 

kunnskap som er eller forholdsvis umiddelbart kan gjøres 

tilgjengelig på forskningsfeltet. Dermed er det håp om å få bedre 

oversikt såvel over hvilken karakter og omfang det problem har 

som vi står overfor, som over hvilke opplysninger, metoder og 

resultater vi kan bygge på for å legge opp en strategi for større 

og mer målrettet innsats. En senere fase av prosjektet kunne 

eventuelt gå ut på å prøve ut nye strategier i felten. Nærværende 

rapport kan i en slik sammenheng betraktes som et forarbeid, 

forhåpentlig med en viss selvstendig karakter. 

I arbeidet har det vært nødvendig å trekke tildels store 

veksler på det gode forskermiljø som finnes ved Oldsaksamlingen, 

og alle som sogner til det, skal takkes for sin tålmodige 

velvilje overfor en homo novus innenfor dette forskningsfeltet. 

En særlig takk går til Oldsaksamlingens bestyrer, 

førstekonservator Egil Mikkelsen, som var den som tok initiativet 

til prosjektet, og som har fortsatt å følge det med stor og 

levende interesse også etter at arbeidet omsider kom igang. 

Professor Bjørn Myhre fortjener takk for verdifulle kommentarer 



til manuskriptet i en tidlig utgave. Takk også til min tidligere 

medarbeider i Hurumprosjektet, _ konservator Dagfinn Skre i 

Akershus fylkeskommune, for inspirerende samtaler og redebon 

tilståelse av materiale av betydning for prosjektarbeidet. Det 

samme gjelder stud. mag. art. Arnfrid Opedal, for verdifulle 

innblikk i den undersøkelsen hun arbeider med om middelalderske 

gårdsanlegg i Lillehammertraktene, og stud. mag. art. Espen 

Uleberg, for materiale fra Korsegårdundersøkelsen. Verdifulle 

kommentarer har også arkitekt Arne Berg, Riksantikvaren, 

førsteamanuensis Rolf Sørensen, NLH, og førsteamanuensis Trond 

Løken, Arkeologisk museum i Stavanger bidratt med, noe de 

likeledes skal ha hjertelig takk for. Noe ansvar for det arbeid 

som foreligger, kan imidlertid ingen av disse belastes med, det 

er helt og holdent mitt. Endelig skal NAVF ha takk for 

finansieringen av utgivelsen av denne boken. 

Tullinløkka, Oslo, 1. februar 1991 

Einar Østmo 
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1. INNLEDNING 

1.1. Prosjektets forutsetninger 

1.1.1. Oppdraget 

På grunnlag av en prosjektskisse som var utarbeidet 1. 1988, 

sendte Universitetets Oldsaksamling den 14.4.1989 søknad til NAVF 

om å få bevilget midler til prosjektet «Gården i forhistorisk tid 

og middelalder lokaliseringskriterier». Melding om at 

bevilgning var gitt korn fra NAVF med brev den 18.5.1989. Det tok 

av forskjellige årsaker litt tid å få ansatt en forsker til å 

arbeide med prosjektet, men fra 1.4. 1990 var forfatteren ansatt 

for å løse oppgaven. 

I forarbeidene til prosjektet sies følgende om målsetningen 

for arbeidet: «Gjennom prosjektet ønsker vi å få samlet 

opplysninger om den type data og de metoder som er kjent eller 

som kan skaffes fram gjennom prosjekt et, som er relevant for 

lokaliseringen av gården i forhistorisk tid og middelalder. Målet 

er å få fram et sluttprodukt som kan tjene som en form for 

håndbok på dette feltet innenfor fornminneforvaltningen» 

(prosjektsøknaden til NAVF fra Universitetets oldsaksamling v. 

Egil Mikkelsen 14. april 1989). 

Når et slikt prosjekt kan oppfattes som en aktuell oppgave, 

skyldes det forhold som Mikkelsen beskriver slik i den omtalte 

første prosjektskissen, datert 31.05.1988: 

«Bosetningshistorie i forhistorisk tid har i største delen 

av Norge i over hundre år vært basert på studier av gravfunn og 

gravminner, mens middelalderbosetningen særlig har vært utforsket 

ved hjelp av skriftlige kilder. Arkeologer har dominert 

forskningen innenfor forhistorisk tid, mens historikere har 

drevet det meste av den bosetningshistoriske forskningen innenfor 

senere perioder. 

En slik utvikling har flere årsaker. En av dem er at 

gravminner fra bronsealder og jernalder, i form av bl. a. 

gravhauger og -røyser, er lette å erkjenne, og de inneholder ofte 

klart definerte og daterbare gjenstander; de framtrer som synlige 

fornminner. Boplasspor derimot, framtrer ofte uten synlige spor 
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på markoverflaten, eller de er vanskelige å erkjenne, og 

gjenstandene som finnes .1. dem kan virke simple og er ofte 

vanskeligere å datere enn gravfunnene. Fordi en kjenner så få 

tufter, har en måttet bruke andre elementer for å lokalisere 

bosetningen. Fra perioder som f. eks. yngre steinalder er både 

graver og boplasser knyttet til jordbruks- eller gårdsbosetning 

svært sjeldne . Når det gjelder middelalderen, er det ofte store 

mangler i det skriftlige kildematerialet, og feilkildene er 

mange, ikke minst når det gjelder å datere bosetningsenhetene. 

Dette betyr for det første at det arkeologiske 

kildematerialet vi i dag kjenner til er lite representativt for 

bosetningen, både geografisk og ikke minst rent kvalitativt. For 

det andre betyr det at store mengder data og kunnskap går tapt 

fordi boplasspor ødelegges uten at de blir oppdaget eller 

undersøkt.» 

Gården er gammel som forskningsobjekt i norsk arkeologi 

(sml. Hagen 1953, s. 7f.), men mangelen på kunnskaper på dette 

feltet har også vært formulert av historikere, særlig for 

middelalderens vedkommende «[ ... ] en del arkeologisk og 

agrarhistorisk kildemateriale som til nå har vært lite utnyttet 

i slike sammenhenger (hustufter, åkerreiner, pollananalytiske 

data, fosfatprøver)» (Sandnes og Salvesen 1978, s . 22); «agrar 

middelalderarkeologi har vært lite dyrket, og det er ingen norsk 

arkeolog som har sin egentlige faglige kompetanse på dette 

feltet» (anf. arb., s. 28). 

I dette første kapitlet blir bokens emne presisert gjennom 

en diskusjon og fortolkning av prosjektbeskrivelsens sentrale 

begreper, og ved at det blir foretatt en nødvendig avgrensning 

mot nærliggende saksfelt . I kap. 2 følger en ganske kortfattet 

gjennomgang av den forskningshistoriske bakgrunnen på 

gårdsforskningens område. I kap. 3 gjennomgås kjent materiale, 

kunnskaper og aktuelle muligheter periodevis. I kap. 4 følger en 

systematisert oversikt over boplassindikasjoner og aktuelle 

lokaliseringsteknikker. I kap. 5 behandles noen spesielle 

problemer som knytter seg til forskningsfeltet, bl.a. datering, 

og i kap. 6 oppsummeres resultatene av undez-søkelsen, og det 

antydes noen muligheter for det fortsatte arbeidet på området, 
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både for forskning og forvaltning. Endelig følger et etterord som 

7. kapitel; det inneholder noen tanker om kulturhistoriske 

spørsmål som har meldt seg under arbeidet med prosjektet. 

1.1.2. Målgrupper 

Hva som i sin alminnelighet bør være hensikten med denne boken, 

får man inntrykk av gjennom prosjektbeskrivelsens uttrykte 

forventning om at prosjektarbeidet skal resultere i en håndbok 

til bruk i arbeidet med forvaltning av fornminner. Dette arbeidet 

foregår på de arkeologiske museene (forvaltningsmuseene), men 

også i fylkeskommunenes kulturetater. Dessuten må folk som 

arbeider med arealplanlegging i kommuner, konsulentfirmaer mm. 

ofte ta stilling til spørsmål som angår forvaltning av 

fortidsminner. I disse miljøene er det derfor vi kan vente å 

finne brukerne av en slik håndbok. 

Nå kan den foreliggende boken ikke betraktes som mer enn et 

forberedende utkast til en slik håndbok. Allikevel er det tatt 

sikte på å finne frem til kunnskaper og anbefalinger som kan ha 

praktisk nytte for arbeidet med å finne sporene etter 

jordbruksboplassene. Lokaliseringen av 

jordbruksbosetning er jo imidlertid 

forvaltningsmessig problem, men J. høy grad 

vår eldste 

ikke 

også 

bare et 

en aktuell 

forskningsoppgave. De vurderinger som uttrykkes, må i overveiende 

grad bli preget av vurderinger av den forskning som har vært 

utført, og av hvilke forskningsmessige behov som fremdeles kan 

påvises. Når det blir foretatt en samlet vurdering av hele 

saksfeltet, er det derfor også i håp om at det kan være av verdi 

for dem som interesserer seg for denne siden av vår forhistorie 

og historie uten noen direkte tilknytning til 

forvaltningsarbeidet. 

1.1.3. Diskusjon og fortolkning av oppdraget 

Det behov denne undersøkelsen har søkt å avhjelpe, kommer til 

uttrykk i beskrivelsen av prosjektet. For å nærme oss saksfeltet, 

kan det derfor være grunn til å se nærmere på de uttrykkene som 

står sentralt i denne beskrivelsen. Det aktive ordet i den er 

«lokalisering», så det er naturlig å begynne med det. 
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1.1.3.1. «Lokalisering» 

Begrepet «lokalisering» er sentralt for å forstå oppdragets 

karakter. Det kan forstås på iallfall to - riktignok beslektede -

måter, noe som har gjort det nødvendig å tenke over hvilken som 

fortrinnsvis skulle legges til grunn for arbeidet. Dels kan det 

da være spørsmål om hvilke forhold som i forhistorisk tid og 

middelalder var, eller ble oppfattet som, avgjørende for hvor 

gårdene ble plasert. Dette kan ha vært rent materielle forhold, 

som jordsmonnets kvalitet, nærhet til bestemte naturressurser 

osv., men også sosiale og kulturelle hensyn av mer immateriell 

art. Når uttrykket tolkes slik, fører det til at oppgaven blir 

av rent forskningsmessig art og må ta sikte på å utrede en del 

i og for seg interessante og viktige forhold for forståelsen av 

vår eldste historie. Den andre tolkningen gjelder spørsmålet om 

hvorledes vi i dag skal lokalisere, eller finne, restene etter 

de gårder som fantes i forhistorisk tid og middelalder. Da blir 

oppgaven mer av normativ eller utredende art. Med tanke på at det 

skal utarbeides en håndbok til bruk i fornminneforvaltningen, kan 

det i virkeligheten ikke være tvil om at det er denne siste 

tolkningen som skal legges til grunn. Riktignok må vi regne med 

at det vil finnes berøringspunkter mellom de to tolkningene, 

kanskje særlig når det gjelder de mer håndfaste materielle 

forholdene. Hvis vi visste hvilke forhold som avgjorde hvor 

bronsealderens bønder slo seg ned, ville det utvilsomt gjøre det 

enklere å finne sporene etter dem; hvis vi på den annen side 

visste hvordan vi skulle finne disse sporene, må vi tro at det 

ville gi oss et bedre grunnlag for å vurdere hvorfor de ligger 

som de gjør. Men for forvaltningen er det å finne boplassene det 

første problemet, og derfor må hovedvekten her ligge på de 

aktuelle behov, og så får vi ta eventuelle nye kunnskaper om 

fortidens agrarbosetning med på kjøpet. 

1 . 1.3.2. Gårdsbegrepet 

Et annet diskutabelt begrep som er brukt i prosjektbeskrivelsen 

gjelder objektet for lokaliseringen, dvs. «gården». Dette er ikke 

noe enhetlig begrep, skjønt det har spilt og fortsatt spiller en 

stor rolle i norsk kulturhistorisk forskning. Halvard Bjørkvik 



11 

omtaler tre forskjellige betydninger av «gard» - henholdsvis som 

en samling bruk med felles gårdsnavn, objekt for beskatning og 

gårdsbruk (Bjørkvik 1960) . Bjørn Myhre skiller mellom 

folkevandringstidsgården og den historiske gården, og regner opp 

en lang rekke elementer som karakteriserer de to for 

folkevandringstidsgården er det tunet med hustuftene, geil 

(fegate), utgarden (gjerdet rundt innmarken), åkerlandet, 

rydningsrøyser, åkerreiner, rydningsrøyser i utmark, og 

gravhauger. Den historiske gården består av gamletunet, 

gamleåkeren, åkerrein, fegate, markagarden (gjerdet rundt 

innmarken), innmarken og utmarken (Myhre 1972, s. 14ff.). Det er 

uten videre klart at såvidt omfattende karakteristikker som disse 

gir stort rom for diskusjon om større og mindre problemer i 

tilknytning til de begreper som er brukt. Ikke minst gir de mange 

konkrete pekepinner om hvilke ting vi bør se etter når vi skal 

lete etter de eldste gårdene, men dette kommer vi tilbake til 

(kap. 4) . Her skal det først pekes på de muligheter Myhres 

definisjoner skaper for å diskutere hvilke slags strukturer som 

kan sies å være en gård, og hvilke som ikke kan kalles det . Er 

f.eks. «ringformede tunanlegg» gårder? (Se Lillehammer 1979, s. 

29ff.). Fantes det gårder i førromersk jernalder - for ikke å 

snakke om i yngre steinalder og bronsealder? Og hvor mange, eller 

hvilke, av de gårdselementene Myhre nevner, må man ha påvist for 

å kunne hevde at man har funnet restene av en gård? 

Det kan være tvilsomt om det i vår sammenheng vil føre frem 

å legge til grunn svært strenge eller snevre krav til hva som 

skal kunne godtas som en gård, og dermed omfattes av prosjektets 

mandat. Særlig i betraktning av at pros jektbeskri vel sen bare 

nevner «forhistorisk tid», uten innskrenkninger, må det tvert i 

mot være riktig å stille seg åpen i forhold til de former 

jordbruksbosetningen har vært organisert i. Derimot er det nok 

riktig å konsentrere oppmerksomheten om jordbruksbosetningen, og 

ikke falle for fristelsen til å inkludere de mange, og ofte 

slående spor som finnes etter andre former for bosetning. Jørn 

Sandnes har lansert en definisjon av gårdsbegrepet som er mindre 

krevende enn Myhres, og som derfor favner et større spektrum av 

observasjoner; ifølge den er en gård en «Navngitt lokalitet med 
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bygninger der folk og husdyr _har permanent tilhold eller 

vinteropphold, med utnytting av jord og planteproduksjon» 

(Sandnes 1979, s. 166). Denne definisjonen kunne i utgangspunktet 

se ut til å ligge godt til rette for det som er oppgaven i denne 

boken. Nettopp bygningene for folk og husdyr og den lokalitet 

hvor de finnes vil måtte stå sentralt her som i Sandnes' 

definisjon. 

For forvaltningsformål må det ellers være av mindre 

betydning om fortidens jordbruksbosetning hadde en form som 

tilfredsstilte de strengeste definisjoner av hva en gård er; 

hovedsaken må heller være å finne ut hvordan man skal oppdage 

sporene etter en bosetning som må ha preget kulturforholdene i 

landet på en helt avgjørende måte siden innføringen av jordbruket 

for omkring seks tusen år siden - uansett hvilket navn man skal 

sette på de enkelte bosetningsenhetene. Imidlertid kunne det 

tenkes at prosjektbeskrivelsens bruk av gårdsbegrepet er et 

signal om at oppmerksomheten allikevel i noen grad bør samles om 

de perioder diskusjonen om gårdens eldste historie har vært mest 

opptatt av, og det er utvilsomt jernalderen og middelalderen. 

Nettopp i de seneste år har det allikevel kommet for dagen ganske 

mye materiale som gir et mer konkret grunnlag for å diskutere 

jordbruksbosetningens former i bronsealderen, f. eks. i form av 

Trond Løkens funn på Forsand i Ryfylke (Løken 1987a). Problemet 

om gårdens opphav har også vært diskutert i tilknytning til 

materiale fra yngre steinalder (ses. 27ff. nedenfor). Dette gjør 

at vi bør ta de eldre tider med i vurderingen, også vurdert fra 

et rent faglig utgangspunkt. Det materiale som foreligger, gjør 

under alle omstendigheter at jernalderen vil komme til å måtte 

stå sentralt i diskusjonen her. Men for ikke allerede i 

utgangspunktet å belaste uttrykket «gård» altfor sterkt, vil det 

i denne boken ofte være like aktuelt å bruke det mer nøytrale 

uttrykket boplass eller jordbruksboplass. Brukbart i enkelte 

sammenhenger er også uttrykket tunplass (sml. Skre 1988, s. 16). 

En mulighet som omfatter et noe større område, representeres av 

Farbregds uttrykk «gardskjerne» (Farbregd 1984b, s. 36); det 

betegner «Det sentrum eller tyngdepunkt som buplass og beste 

jordbruksressursar dannar tilsaman» (anf. st.). 
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1.1.3.3. Kriterier 

Endelig har vi uttrykket «kriterier». Ordet betyr «kjennetegn», 

og må i vår sammenheng derfor omtrent være ensbetydende med 

«spor», slik det vanligvis brukes i arkeologiske sammenhenger. 

Den viktigste oppgaven har derfor vært å finne ut hvilke konkrete 

forekomster vi bør konsentrere oppmerksomheten om, hva vi bør se 

etter. Hvordan manifesterer jordbruksboplasser og gårdrester seg 

i terrenget? 

Imidlertid, siden det er lokaliseringskriterier det spørres 

om, må det være like viktig å undersøke de kjennetegn landskapet 

og terrenget selv inneholder, og derfor er det også forsøkt å 

antyde noen svar på hvor man fortrinnsvis bør lete. 

Hva man leter etter og hvor man leter har for øvrig nøye 

sammenheng med hvordan man leter. Det innebærer at vi også må ta 

for oss tilgjengelige og egnede teknikker og metoder i det arbeid 

som skal gjøres. 

1.1.3.4. Presisering av oppdraget 

Vårt hovedproblem kan nå presiseres slik: Hvilke kriterier bør 

vi legge til grunn for å fastslå beliggenheten for sporene etter 

jordbruks- eller gårdsbosetningen i forhistorisk tid og 

middelalder på Østlandet og Sørlandet? 

Det gjelder altså å finne sporene etter den forutsetningsvis 

mer eller mindre faste jordbruksbosetningen. At dette i mange 

tilfeller vil si det samme som å finne sporene etter gårdene, og 

kanskje i stigende grad etterhvert som vi nærmer oss vår egen 

tid, er 1 utgangspunktet en annen sak, som berørt ovenfor. Når 

det så gjelder hvilket geografisk område oppdraget omfatter, er 

det å si at det av prosjektforarbeidene går klart frem at det er 

Oldsaksamlingens forvaltningsdistrikt etter Lov om kulturminner 

det er tenkt på - dvs. de ti Østlands- og Sørlandsfylkene. Fra 

tid til annen vil det bli aktuelt å henvise til forhold også 

utenfor dette området, men da bare for å belyse forhold som kan 

være aktuelle også østafjells. At problemene i andre landsdeler 

kan være like store og av lignende art som på Østlandet, er 

ellers klart nok (se f.eks. Øye 1990 om behovet for systematisk 
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leting etter de arkeologiske sporene av middelalderens gårder på 

Vestlandet) . 

1.1.4. Avgrensning mot andre saksområder 

Den oppgaven vi står ovenfor, representerer bare en side av et 

omfattende sakskompleks, nemlig studiet av alle sider ved 

forhistorisk tids og middelalderens agrare eller jordbruksbaserte 

bosetning og samfunn. Det har selvsagt ikke vært meningen åta 

hele dette enorme saksfeltet opp til behandling her. Tvert imot 

er det behov for å avgrense oppgaven i forhold til nærliggende 

emner. Vi må holde fast på at det gjelder å lokalisere, finne 

selve jordbruksbosetningen. I tråd med Jørn Sandnes' 

gårdsdefinisjon og den vurdering av begrepene som er gitt 

tidligere, vil dette si at det er bebyggelsessporene, eller i det 

minste boplassområdene, vi skal forsøke å finne. Denne sentrale 

oppgaven vil bringe oss i kontakt med en rekke andre interessante 

forhold, som imidlertid ikke bør få distrahere oss vekk fra 

hovedsaken. Vi skal således ikke i samme grad bekymre oss om 

andre sider ved fortidens gårdsstrukturer slik vi kjenner dem fra 

undersøkelser i de strøk hvor de er mer tallrike - spor etter 

åker og eng, naust og fiskebuer, veier, graver og forsvarsanlegg. 

Alt dette er interessante og viktige spor etter oldtidens og 

middelalderens jordbrukssamfunn, men de ligger utenfor den 

oppgaven vi står ovenfor. En annen sak er at kjennskap til disse 

og andre funn og forhold kan være med på å sette oss på sporet 

etter hvor boplassene kan finnes, og slik har de også en viss 

betydning for oss. Her er det på sin plass å henvise til den 

undersøkelse av røysfelt - rydningsrøyser, gravrøyser o.a. - som 

for tiden er i gang ved Oldsaksamlingen ved 

universitetsstipendiat Ellen Anne Pedersen. Det er all grunn til 

å regne med at hennes resultater også vil få stor betydning for 

arbeidet med å lokalisere sporene etter selve bosetningen. Flere 

av studentene ved Oldsaksamlingen er for tiden også i arbeid med 

avhandlinger som henter emne fra dette saksfeltet. 

Vi kommer heller ikke til å ta opp til nærmere vurdering hva 

man skal gjøre med en boplass når den først er funnet 

undersøkelsen av hvordan bebyggelsen var organisert med bolighus 
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og uthus, hvordan husene var konstruert i detalj, eller hvordan 

man bør gå frem for å undersøke dem. Vår oppgave er å finne 

boplassen, hva man siden gjør med den, er i og for seg en annen 

sak. Imidlertid vil det jo være nødvendig å foreta visse 

vurderinger for å identifisere boplassfunnene, og slike 

vurderinger må betraktes som en integrert del av rekognoserings

og registreringsarbeidet . 

En god del funn og observasjoner er slik at de på ulike vis 

berører jordbruks- og gårdsboplassene, men allikevel ikke hører 

med i undersøkelser som gjelder dem . Det gjelder «å vokte seg for 

etterligninger». Bosetningsspor med annen tilknytning enn 

jordbruk finnes fra alle perioder, uten å ha noe 1. denne 

undersøkelsen å gjøre. Det er nok ofte en vanskelig vurderingssak 

å avgjøre hva som er en boplass og hva ikke, eller hva som er en 

gårdstuft og hva som kanskje heller er en setertuft, men 1. 

utgangspunktet er spor etter fangstbosetning og seterdrift, 

jernvinne og bergverk, forsvar og religionsutøvelse ikke blant 

de ting vi skal samle oss om. Gjennomgangen av det kjente 

materialet vil gi et inntrykk av det grunnlag som foreligger for 

å skille mellom forekomster med ulik funksjon. Men allerede her 

kan det være grunn til å peke på at det må være en sentral 

oppgave for bosetningsforskningen å studere slike 

funksjonsforskjeller. 

Særlig når det gjelder middelalderens boplasser m.m., har 

det vært det nødvendig å foreta en del spesielle avgrensninger 

dersom boken ikke skulle vokse langt ut over sitt egentlige tema. 

Kirkebygninger o.l kan vel ikke under noen omstendigheter regnes 

som boplasspor, og faller utenfor av den grunn. Av andre 

forekomster, som i og for seg kan sies å rommes innenfor 

boplassbegrepet i videste forstand, kan det tenkes på anlegg av 

bymessig karakter, slik som Gamlebyen i Oslo, «Hamarkaupangen» 

på Hamar, Tønsberg, Kaupang i Tjølling samt Skien . Disse er 

utelatt . Det samme gjelder borger og slottsanlegg (Fischer 1980) 

samt rester av klosterbygninger (en oversikt over disse finnes 

hos Lunde 1987). 

Mens vi neppe har et eneste stående hus fra forhistorisk tid 

1. Norge, finnes det på Østlandet og Sørlandet atskillige gårdstun 
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bygninger av stein . Den mest fullstendige oversikten over slike 

stående trehus er gitt i Arne Bergs store arbeid om norske 

tømmerhus fra middelalderen (Berg 1989). Noen samlet oversikt 

over landsens steinbygninger foreligger ikke, men enkelte forhold 

tyder på a t de kan ha vært vanligere enn «man skulle tro», 

iallfall i enkelte strøk slik som på Hedemarken. Et prosjekt for 

å samle inn opplysninger om slike bygninger er (1990) i ferd med 

å starte s opp etter initiativ av Hedmarksmuseet. I 

prosjektbeskrivelsen sies det at «Det eksisterer en gruppe 

steinbygninger fra middelalderen som er lite påaktet og står i 

fare for å bli ødelagt. [ ... ] De fleste opptrer i dag som 

kjellere under nyere trehus, men det kjente Stenhuset på Gran 

prestegå rd v iser at noen har hatt overetasjer av sten . [ ... ] 

Karakterist i sk for stenhusene er at de finnes i større og rikere 

jordbruksbygder fortrinnsvis på Opplandene. Stenhuset på Gran 

prestegård er allerede nevnt, og flere av de større prestegårder 

i distriktet har stenhus, f.eks. Ringsaker på Hedmarken og Hof 

på Toten. På enkelte av storgårdene spesielt på Hedmarken 

forekommer det også hvelvede stenhus, f . eks. på Hovinsholm på 

Helgøya og antagelig på Sakslund i Stange» (sitert med velvillig 

tillatelse av professor Ragnar Pedersen) Det må være lov å 

knytte g an ske store forventninger til resultatene av dette 

prosjektet. 

Det ka n ikke være riktig her å gi noen oversikt over stående 

middelalderbygninger ut over de henvisninger som er nevnt 

ovenfor. De er imidlertid av betydning som indikatorer på at det 

problem vi står overfor, iallfall i enkelte distrikter er av en 

noe annen karakter når det gjelder middelaldergårdene enn de er 

for forhis tor i sk tids vedkommende. De stående middelalderhus vi 

vet om, e r først og fremst loftsbygninger som er bevart fra 

middelalderen . «Det er særleg i indre eller øvre bygder i 

Telemark, Numedal og Setesdal dei finst . Men der er også spreidde 

døme i Va l dres, Hallingdal og indre bygder på Vestlandet, og 

dertil n okr e «slengjarar» elles» (Berg 1989, s. 204, sml. kart 
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s. 205). De langt færre stuebygninger og uthus som er bevart, 

etterlater samme inntrykk (se kart, anf. arb., s. 207). 

For studiet av middelalderens boplasser og bygningsskikk på 

landsbygda, er det utvilsomt kunstig å sette et skille mellom 

stående forekomster og arkeologisk påviste boplasspor og 

bygningsrester. Begge kildekategorier må tas i betraktning i en 

slik sammenheng, og det kan nok hevdes at de stående bygningene 

har like stort krav på alminnelig oppmerksomhet som det 

arkeologiske materialet. 

Stående middelalderbygninger er imidlertid i virkeligheten 

bare en blant flere former for kulturspor som kan være med på å 

føre en gårds historie tilbake til tiden før reformasjonen og 

enda lenger, men som ikke uten videre kan sies å være av 

arkeologisk art. Stedsnavn og historiske, dvs. skriftlige kilder 

hører også med her. Dette er forhold som det blir anledning til 

å komme tilbake til (kap. 4), men i denne boken må hovedsaken 

være de arkeologisk erkjennbare rester etter oldtidens og 

middelalderens jordbruksboplasser. 
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2. FORSKNINGSHISTORISKE MOMENTER 

Den rikholdige forekomst av tufter etter hus og hele gårdsanlegg 

fra forhistorisk tid i Rogaland og andre steder i det sørvestlige 

Norge har vært en betydningsfull realitet i den arkeologiske 

forskning her i landet i lang tid. «Betydelige Levninger af 

Bygninger, Gravhøie, Offer- og Thingsteder» på Ferkingstad på 

Karmøy omtales første gang av Kraft (1830, s. 266). Den første 

mer detaljerte omtale av slike hustufter er biskop Neumanns 

beskrivelse og identifikasjon, nettopp av gårdsanlegget og 

nausttuftene på Ferkingstad (Fig. 1; Neumann 1842, s. 218ff. og 

Pl. IX). Anlegget ble siden på det nærmeste fjernet ved 

oppdyrking av området, men Jan Petersen undersøkte de sparsomme 

rester som ennå fantes i 1923, og fant keramikkskår mm. som ga 

grunnlag for en datering til folkevandringstid (Petersen 1933, 

s. 2); som en bekreftelse på Neumanns datering av gårdsanlegget 

til oldtiden. 

Tuftene på Ferkingstad nevnes av Nicolaysen (« . . nogle yderst 

merkelige stensætninger eller tomter, som neppe har noget 

sidestykke i landet og som derfor i høj grad fortjente en nærmere 

undersøgelse», Nicolaysen 1862-1866, s. 339), men for øvrig varte 

det etter Neumanns tid lenge før noen igjen omfattet gårdstuftene 

med interesse. Omkring århundreskiftet omtalte Tor Helliesen 

mange slike anlegg i sine fortegnelser over fortidsminner i 

Stavanger amt (se f.eks. hans planskisse over et gårdsanlegg på 

Sande i Madla, Helliesen 1902, Fig. 6 s. 80). Den første 

utgravning av et gårdsanlegg var Sheteligs på Ævestad i Varhaug, 

Hå, sommeren 1907 (Schetelig 1910). Undersøkelse av slike anlegg 

i stor skala var det først Helge Gjessing som begynte med, på 

Lista i årene 1917-21. Han rakk imidlertid ikke å publisere sine 

resultater selv. Arbeidet ble siden ført videre som ett av de 

mange verdifulle, store tiltak i norsk arkeologi som ble 

besluttet igangsatt på det skjellsettende arkeologmøtet i Oslo 

1927 (Engelstad 1927) . Med de store publikasjoner av 

utgravningene av gårdsanlegg i Rogaland (Petersen 1933 og 1936) 

og på Lista (Grieg 1934, også 
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Gjessings undersøkelser) ble så denne fortidsminnetypens plass 

i den arkeologiske bevissthet slått fast for alvor. Studiet av 

de sørvestnorske hustuft- og gårdsanleggene fra jernalderen er 

siden fortsatt av flere forskere, men vel særlig av Anders Hagen 

(1953), Ottar Rønneseth (1966), Bjørn Myhre (1980) og senest 

Trond Løken (1987b). 

I første omgang ble de sørvestnorske tuftene visst regnet 

som karakteristiske for hus fra eldre jernalder i sin 

alminnelighet, slik det iallfall kommer til uttrykk hos Brøgger 

ennå i 1925: «For trearkitekturen betyr jernøksen alt. Husets 

historie er helt til middelalderen uten forbindelse med tømmeret. 

Det gamle norske huset, som vi efterhånden kjenner det fra gode 

undersøkelser på Vestagder og i Rogaland, var bygget av jord, 

torv og sten, med litt tre innvendig. Og slik vedblev de å bygge 

dem også lenger ned i tiden» (Brøgger 1925, s. 175). 

Gjessings og Griegs undersøkelser syntes imidlertid å vise 

at det først og fremst var på Sørvestlandet disse tuftene fantes . 

«Hittil er de riktignok ikke truffet østpå i landet eller 

nordenfjells» måtte Shetelig konstatere i 1930 (Shetelig 1930, 

s . 128) . Etterhvert kom det til å fortone seg som et problem at 

det var slik. «Hvorfor har vi ennu ikke funnet hustufter fra 

eldre jernalder på Østlandet?» spør Grieg i 1934 (s. 119). Et 

hypotetisk svar finner han ved å anta at det eksisterte en 

motsetning mellom steinhus, som skulle ha vært dominerende i 

løvskogsområdene, og trehus (dvs. laftehus), som skulle ha 

dominert i barskogsområdene. Noe belegg for at det eksisterte 

slike bygninger på Østlandet har han riktignok ikke før fra yngre 

jernalder i form av Gokstadskipets gravkammer, men «Utelukket er 

det ikke, at vi en dag kan komme til å opleve fundet av et eldre 

jernaldershus etsteds på Østlandet, og det vilde i tilfelle bidra 

til å forklare også trehusets elde der» (anf. st.). 

Her må vi skyte inn en bemerkning om Aksel Helmens 

oppdagelse og undersøkelse av et gårdsanlegg på Skatturn i Gran, 

som etter alt å dømme representerer et helt uavhengig resonnement 

omkring gårdsproblematikken på Østlandet, gjennomført med heldig 

resultat . Dette omtales nærmere på s. 63; man kan bare beklage 

at hans eksempel ikke fikk større gjennomslag i de arkeologiske 
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fagmiljøene. 

Mange har ellers vært opptatt av de problemene Grieg reiste, 

om enn fra temmelig forskjellige synsvinkler . Oppmerksomheten har 

dels vært rettet mot det som i denne sammenheng var hovedsaken 

også for Grieg, nemlig årsaken til at hustuftene først og fremst 

er funnet i visse strøk og ikke andre steder , slik som på 

Østlandet. Men den har også gjeldt hvorfor hustuftene først og 

fremst er fra jernalderen og ikke fra andre tider, og dels hvor 

boplassene har ligget i de strøk hvor man ikke har funnet dem. 

Etterhvert har det også oppstått større interesse for hele 

problemkomplekset under ett, inklusive spørsmålet om hvilke 

metoder man skal bruke for å finne de manglende boplassene. 

Griegs hypotese om at tuftene på Østlandet ikke var funnet 

fordi husene der helt og holdent var bygget av tre og ikke har 

etterlatt seg synlige spor, 

andre forfattere. Anders 

vant siden tilslutning fra mange 

Hagen sa i 1953 dette om de 

sørvestnorske langhusene fra eldre jernalder : «Det er ofte blitt 

hevdet at disse langhusene kun er knyttet til kysten og dens 

natur og kultur. At husene når det gjelder form, byggemåte og 

byggematerialer har høvet godt i et mer blåsende kystklima der 

tilgangen på byggetømmer har vært mindre, er sikkert nok. Videre 

er det både naturlig og riktig at man har valgt det 

byggematerialet som var lettest for hånden, nemlig stein, jord 

og torv. Dermed er det ikke sikkert at hustypen som sådan ikke 

også har vært alminnelig i innlandet, selv der hvor det fantes 

mer og bedre bygningstømmer og der hvor klimaet var mindre preget 

av fuktig havvind . » (Hagen 1953, s. 200; sml. Hagen 1967, s. 

191f.). Lignende tanker er fremført av E. Johansen flere ganger; 

først i 1953 - «Om husene i bygdens jernalder har vi ingen sikker 

viten» sier han om Skjeberg, og fortsetter: «Grunnen til at vi 

ikke kjenner bygdens hus fra jernalderen bedre , er nok den at de 

for en stor del har vært bygd av laftet tømmer, og da blir det 

ikke noe synlig av dem over bakken når tømmeret er råtnet eller 

oppbrent» (E. Johansen 1953, s. 179; sml . E. Johansen 1957; 

1976) . Denne forklaringsmodellen er imidlertid blitt mindre 

aktuell etter at synet på de sørvestnorske husenes konstruksjon 

har endret seg. Oppfatningen av veggvollene som rester av husenes 



22 

egentlige vegger er forlatt til fordel for det syn at husene har 

hatt vegger av tre, og at veggvollene har tjent til forstøtning 

og, fremfor alt, isolasjon. Mange iakttagelser har i årenes løp 

pekt frem mot denne konklusjonen (se særlig Martens 1973), og 

problemet diskuteres i full bredde av Myhre (1980, s . 147ff., 

også med henvisninger til eldre litteratur). Denne erkjennelsen 

har nok så i sin tur bidratt til å aktualisere muligheten for at 

det også kan ha eksistert hus uten slike veggvoller. 

Mangelen på sikre rester av hus og gårder fra andre perioder 

enn eldre jernalder har også tiltrukket seg oppmerksomhet fra 

flere hold. Når det gjelder forholdene i eldre tider, hadde det 

stor betydning at teorien om en kraftig forverring i klimaet i 

århundrene før Kristi fødsel vant fotfeste fra midten av 1920-

årene; S. Hasund tenkte seg at det først da ble nødvendig å 

skaffe vinterfor til husdyrene og å holde dem inne om vinteren. 

«Noreg var ikkje lenger eit blidt land der feet kunne klara seg 

ute året rundt i kystbygdene; Noreg var vorte eit hardt og 

strengt land, der vinteren drap alt levande som ikkje var verna 

av gode hus og næra av forråd frå surnaren» (Hasund 1926, sitert 

etter Hasund 1942, s. 15f.). Først da folk korn over denne krisen, 

ble det skapt et grunnlag for «ein stabil jordbrukskultur i det 

heile» (anf. arb., s. 18). Dette synet slo an hos arkeologene (f. 

eks. Shetelig 1932, s. 94f.). Sterkest uttrykt møter vi det vel 

hos Bjørn Hougen, som slett ikke kunne tenke seg at det hadde 

eksistert egentlig fast bosetning så tidlig som i steinalderen: 

«Det ville være bort i femte veggen å hevde at det stoffet vi har 

gjennomgått tyder på en permanent om enn aldri så spredt 

bosetning i perifere strøk som senere i oldtiden lå ubygd og øde 

eller var ennå tynnere folkesatt enn i steinalderen» (Hougen 

1947, s. 62). Videre sier han at «Steinsakene som brer seg ut 

over alle bygder er refleksen av et halvt nomadiserende februk 

som tar sveerydningen til hjelp kanskje vel så meget for å skape 

brukbare beiter i den tette lauvskogen som for åkerbrukets skyld. 

Helleristningene sammen med andre minner om bronsealderens 

bosetning, ser vi derimot som minner om et mer stedbunnet 

åkerbruk som litt etter hvert tar form[ ... ] Det er opphavet til 

det som senere festnet seg til begrepene gård og seter vi her 
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skimter i ennå nokså vage omriss» (anf. arb., s. 82f.). Og i 

direkte tilknytning til teorien om klimaskiftet 1 førromersk 

jernalder sier han om konsekvensene av det at «Krøtter måtte 

holdes i hus om vinteren og for måtte skaffes ved slått, lauving 

og raskefor. Gården blir til som økonomisk og sosial faktor, som 

selve fundamentet i ervervs- og samfunnslivet» (anf. arb., s. 

105). Her har vi jo en fulltonende gjenklang av Hasunds syn fra 

1926. Siden er synet på klimaforverringens styrke og 

konsekvenser blitt atskillig dempet, slik at Hagen i 1967 

oppsummerende kunne si at det «neppe er grunn til å tro at det 

har funnet sted noen avfolkning i større stil» (Hagen 1967, s. 

162) . 

Det syn har i virkeligheten også vært ganske utbredt, at 

fast jordbruksbebyggelse også fantes før eldre jernalder, men at 

vi av ulike årsaker ikke har funnet den ennå. En ting er at 

husene kan ha vært bygget på en måte som gjør det vanskeligere 

å erkjenne sporene etter dem i dag, og at det iallfall kreves en 

særlig innsats for å finne dem - «Den arkeologiske husforskningen 

er nemlig ikke blitt drevet med slik intensitet i disse traktene 

at vi ennå kan trekke slutninger; her er det rike muligheter for 

nyoppdagelser i framtida. Hvis veggene dessuten har vært av jord 

eller leirklint flettverk slik vi kjenner det fra f. eks. 

Danmark, vil man dessuten ha vanskelig for å komme på spor etter 

boplasslagene» (Hagen 1953, s. 200f.). En teori som ofte har vært 

fremme for å forklare mangelen på funn, er den at gårdene i 

oldtiden i stor utstrekning lå der de fremdeles ligger i vår tid . 

Dette nevnes for eldre jernalders vedkommende av Erling Johansen: 

«Det er dessuten trolig at mange av jernalderhusene i Skjeberg 

har stått der hvor gårdene ligger ennå i vår tid, og da er nok 

restene etter de gamle husene forlengst borte» (Johansen 1953, 

s. 179, se ellers Johansen 1957; 1976). Denne forklaringen bygges 

siden ut til en hel bosetningshistorisk teori av Trygve Vik, der 

den bærende tanke er at de eldste gårdstunene eller boplassene 

har fortsatt å være i bruk, men at delinger og nyrydding med 

tiden har ført til at det er dannet stadig flere gårder (Vik 

197 8) . 

Denne kontinuitetsteorien, som den kunne kalles, har 
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naturligvis stor kulturhistorisk interesse i seg selv, i tillegg 

til d e n verdi den har som forklaring på hvorfor vi ikke har 

funnet særlig mange rester av de gamle gårdstunene på Østlandet. 

I senere t id er den imidlertid i noen grad blitt utfordret av et 

annet syn . Selve forestillingen om gården som en stabil 

bosetningsenhet trekkes her i tvil. «Er det fruktbart å trekke 

begrep s om 'gårdskjerne' og 'modergård' tilbake til eldre 

jernalder , når driftsform, territoriell og sannsynligvis også 

sosial or ganisasjon er så vesensforskjellig fra forholdene 

omkring den historiske gården?», spør Pedersen (1990; sml. 

Widgren 19 90) . Istedet lanseres tanken om et mer mobilt jordbruk, 

iallfall i v i sse områder - «det er [ ... ]mulig at vi kan snakke 

om en skogstilpasset form for mobilt eller halvmobilt jordbruk, 

som i løpet av sen bronsealder /tidlig jernalder brer seg på 

morenej o r den i skogsområdene på den skandinaviske halvøy, og som 

gradvis avløses av den permanente gården» (Keller 1990a). Her 

synes det i ganske høy grad som om det er Bjørn Hougens ideer fra 

1947 som pusses opp og får ny aktualitet. Keller fortsetter 

allikevel med å si at «Årsaken til mangelen på gårdsfunn kan nok 

delvis, men bare delvis, forklares ut fra forekomsten av det 

halvmobile røysjordbruket [ ... ] Sannheten er vel heller at vi har 

manglet systematiske undersøkelser, og at arkeologene ikke har 

visst hva de skulle se etter» (Keller, anf. st . ) . At det 

egentlige h ovedproblemet rett og slett kan være mangelen på 

systematiske undersøkelser, har slått andre også: «Nydyrking og 

tett granskog kan være årsaken til at gjerder og gårdstun ikke 

er oppdaget, eller grunnen kan være at det ble brukt trevirke til 

gjerder og t rehus uten ytre steinvegger, slik at det idag ikke 

finnes synlige spor etter disse fornminnene. Fornyede 

undersøkelser i marken med detaljstudium av gravhaugenes 

beligge nhe t og kjemiske analyser av jordbunnsforholdene vil 

kanskje kunne sette arkeologene på spor etter jernaldergården 

også i Øst-Norge» (Magnus og Myhre 1976, s. 293). 

Mangelen på østnorske funn har også ,vært vurdert av Ellen 

Anne Pedersen, som oppsummerer situasjonen slik: «Det kan være 

flere års a ker til at jernalderbebyggelsen på Østlandet ikke er 

funnet. Hustuftene kan ha en hittil ukjent form, eller være så 
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dårlig markert i terrenget at de er vanskelige å få øye på. 

Muligens kan de også ha ligget slik til i terrenget og i forhold 

til den historiske bebyggelsen at området blir «oversett» ved 

registrering. Hvis de ligger under dyrket mark vil de ikke kunne 

spores uten bruk av flyfotografering, fosfatkarteringer eller 

systematiske prøveundersøkelser. Det er også en mulighet at den 

historiske bebyggelsen ligger ovenpå jernalderens boplasser» 

(Pedersen 1989, s. 4). 
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3. ARKEOLOGISKE FUNN OG IAKTTAGELSER 

Den kortfattende gjennomgangen av tilgjengelig litteratur om 

jordbruksbosetningsspørsmål i forhistorisk tid og middelalder på 

Østlandet i forrige avsnitt viste at det er et alminnelig 

synspunkt Mikkelsens prosjektbeskrivelse gir uttrykk for, når det 

sies at studiet av gårdshistorien har lidd under mangel på gode 

boplassfunn. Den forskningshistoriske gjennomgangen har også gitt 

en oversikt over de viktigste teorier og forklaringsmodeller som 

har vært trukket frem, dels for å forklare hvor 

jordbruksbosetningen fantes og hvordan den utviklet seg på 

Østlandet, og dels for å forklare hvorfor vi har funnet så få 

spor etter den. For å utdype disse påstandene, bør vi nå se noe 

nærmere på hvilke funn og iakttagelser som faktisk foreligger og 

som kan ha betydning for saken. Oversikten er ordnet kronologisk, 

med periodene steinalder, bronsealder, eldre jernalder, 

folkevandringstid og yngre jernalder samt vikingtid/middelalder. 

For hver periode er boplassene ordnet topografisk i den 

tradisjonelle rekkefølge som begynner med Østfold og (i denne 

sammenheng) slutter med Vest-Agder. Katalogen inneholder ikke noe 

fullstendig referat av de undersøkelser som er foretatt, men bare 

en summarisk oversikt over de elementer som først og fremst kan 

tenkes å ha betydning for oppdagelse og identifisering. 

Oversikten gjelder vel å merke bare arkeologiske funn, som 

er det som må danne tyngdepunktet i denne behandlingen. Den 

konsentrerer seg dessuten forsøksvis om rimelig sikre forekomster 

av jordbruksboplasser med datering til forhistoriske perioder 

eller til middelalderen. En del andre arkeologiske indikasjoner 

av forskjellig slag omtales i forbindelse med gjennomgangen av 

de ulike former for bosetningsindikasjoner i kap. 4, og det samme 

gjelder en del andre, «ikke-arkeologiske» indikasjoner som kan 

ha interesse. 

Det vil utvilsomt være mulig å peke på funn og observasjoner 

som ikke er kommet med i denne oversikten. Det er i den 

forbindelse grunn til å understreke at enhver slik oversikt over 

hva som er gjort og hva som er kjent, i den ganske lite utviklede 

forskningssituasjonen vi befinner oss nå, sikkert vil bli 
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foreldet i løpet av temmelig kort tid. Nettopp nå synes det som 

om vi er inne i en tid med mange nye oppdagelser av jernalder

og middelalderboplasser med husrester på Østlandet og Sørlandet. 

Som en oppsummering av den rådende situasjon kan en oversikt 

allikevel ha en viss verdi inntil videre, og særlig som grunnlag 

for beslutninger om nye fremstøt på dette arbeidsfeltet. I en 

slik sammenheng må det være viktigere å undersøke hva slags 

boplasser og boplassindikasjoner vi kjenner til, og hvilke 

teknikker og metoder som har ført til resultater, ennå forsøke 

å lage en komplett liste som vil bli ukomplett i morgen. 

3.1. Steinalder 

Sikkert identifiserte og fagmessig utgravde jordbruksboplasser 

er mangelvare i Øst-Norges steinalder. Det er riktignok ikke bare 

et østnorsk problem at boplasser med sikker tilknytning til 

jordbruket i yngre steinalder er få. Også ellers i Norden må man 

si at det er slik. 

Nå finnes det også på Østlandet boplassfunn som inneholder 

spor av jordbruksvirksomhet i form av husdyrknokler (f.eks. Auve 

i Sandefjord, Østmo 1984); på de kjente Rødamyrboplassene på 

Kråkerøy endog med tufter etter hus (E. Johansen 1957, s . 42ff.; 

sml. Østmo 1988, s. 155ff.). I disse og lignende tilfeller 

gjelder det allikevel boplasser der det neppe er tvil om at det 

er jakt og fangst ved kysten som har spilt hovedrollen, og det 

kan vel til og med være tvilsomt om jordbruksindikatorene på 

disse stedene virkelig gjelder et jordbruk som har foregått 

umiddelbart i nærheten. Bare i ett noenlunde sikkert tilfelle har 

vi rester av et hus på noe som etter alt å dømme må være en 

jordbruksboplass fra yngre steinalder; det er den hustuften med 

stolpehull og ildsted som ble funnet under «Haug 15» på Hunn i 

Borge, Østfold i 1951-1952 (Fig. 2; Hagen 1954; sml. Østmo 1988, 

s. 163ff.) Tuften hadde hull etter takbærende stolper; Hagen 

antar at huset hadde hatt avrundet rektangulær form med 

leirklinte vegger; disse hadde etterlatt seg en god del brente 

leirkliningsfragmenter. Ellers fantes det bl. a . spor etter 

leirgulv omkring et ildsted (Hagen 1954, s. 15f.). 
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Fig. 2. Plantegning av funnene under «Grav 15» på Hunn i Borge, 
Østfold, med angivelse av stolpehull, ildsted, rester av 
leirgulv, boplassgroper og ardfurer. Trolig fra senneolittisk 
tid. Merk at sporene etter hustuften bryter ardfurene, og derfor 
må være yngre enn disse. (Oldsaksamlingens arkiv). 

De arkeologer som inntil de seneste år har forsøkt å skildre 

kulturfoiholdene på Østlandet i yngre steinalder, har i mangel 

av sikre jordbruksboplasser bygget sine fremstillinger dels på 

de mange løsfunne oldsaker som finnes i museene, og dels på de 

gravfunn og depotfunn som foreligger, i tillegg til de langt mer 

tallrike boplassfunnene med mer eller mindre opplagt 

fangsttilknytning. I en slik undersøkelse har det vist seg mulig 

å påvise en mer eller mindre sikker tilknytning til jordbruket 

for en del boplassfunn fra Østfold. Disse funnene er for en del 

resultat av fagmessige arkeologiske utgravninger, men da stort 
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set t i form av «bi produkter» av andre undersøkelser. Ved 

undersøkelser av gravminner fra jernalderen har man temmelig ofte 

gjort funn av eldre saker i haugfyll og i kulturlag som er bevart 

under gravene , s l ik som på Hunn i Borge som nettopp omtalt. Slike 

funn, skjønt vel uten hustufter, er også gjort på Store-Dal og 

Gunnarstorp 1. Skjeberg og flere steder. De øvri g e av disse 

boplassfunnene er stort sett saker som har vært samlet opp, ofte 

av interesserte amatører, og hvor lokalkunnskap sammen med en 

lete- og innsamlingsaktivitet som har strukket seg over mange år, 

har vært avgjørende for resultatet. Bevaringsforholdene for disse 

funnene kan variere mye; det er ingen tvil om at s teinalderens 

kulturlag de aller fleste steder er sterkt påvirket, for ikke å 

si ødelagt, av de virksomheter som har foregått senere der de en 

gang fantes . I enkelte tilfeller kan eldre kult urlag ha blitt 

bevart ved at de er blitt «forseglet» av en gravhauge. 1., og 

dette er noe som gir en særlig verdi til de steinal derfunn som 

blir gjort i slike situasjoner. 

Grunnlaget for identifikasjonen av disse funnene som 

jordbruksboplasser har dels vært funninventaret, når det preges 

av øksefragmenter, skrapere og i noen tilfeller mal e steiner og 

ikke i samme grad av et typisk fangstinventar bestående av 

pilespisser, borspisser osv. Vel så viktig var en analyse av 

boplassenes beliggenhet og hvilke naturlige ressurser de var 

omgitt av. En del funnsteder som særlig l i gger i marine 

strandavsetninger i tilknytning til Raet og de a ndre s englasiale 

endemorenene, har på dette grunnlaget kunnet utpekes som 

sannsynlige jordbruksboplasser. De ligger alle i sandjordområder, 

men felles for dem er dessuten at områder med leir jord og gode 

forutsetninger for naturlige gressforekomster også var 

tilgjengel i ge i nærheten. Det er for øvrig av verdi å merke seg 

at de avgjørende forekomstene finnes innenfor en avstand av ca . 

1-2 km fra boplassene, mens forholdene lenger unna ikke ser ut 

til å ha hatt noen særlig betydning. Disse forhol d gjaldt som 

sagt for jordbruksboplasser; ved undersøkelsen b l e det også 

identifisert kys t boplasser og hva som kan ha vært s p e sialiserte 

boplasser for laksefangst (Østmo 1988). Egil Mikkelsen har også 

identifisert boplasser 1. Telemark fra alle faser av yngre 
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steinalder, men bare i de tilfeller hvor det er funnet hva han 

oppfatter som jordbruksredskaper på boplassene, regner han dem 

uttrykkelig som jordbruksboplasser, og det er bare tilfelle for 

boplasser hvor det er funnet flintsigder fra senneolittisk tid 

(og bronsealder) (Mikkelsen 1989, s. 241 og fl. st.). Mikkelsen 

har også tatt i bruk pollenanalytiske undersøkelser for å påvise 

spor etter jordbruksvirksomhet i nærheten av boplasslokaliteter 

og andre funnsteder for oldsaker fra yngre steinalder. Felles for 

begge disse undersøkelsene fra Østfold og Telemark er allikevel 

at de kanskje sier mer om jordbruksvirksomhetens utbredelse, enn 

om innretningen av de egentlige jordbruksboplassene. 

De store, ofte vakkert og omsorgsfullt tildannede øksene av 

stein fra yngre steinalder finnes vanligvis ikke på boplassene 

fra den tiden - annet enn i form av fragmenter av flintøkser. Det 

skyldes nok at de, som rimelig kan være, ble tatt vel vare på, 

og bare havnet i jorden i forbindelse med spesielle, seremonielle 

nedlegninger som ofre til de usynlige makter i tilværelsen, eller 

i graver. Som direkte kilder til boplassenes beliggenhet er de 

derfor av mindre verdi. På den annen side kan man i alminnelighet 

forestille seg at det var mer sannsynlig at de virksomheter som 

til slutt førte også disse sakene ned i jorden, for det meste 

fant sted i nærheten av folks oppholdssteder heller enn langt 

unna dem. Nå er de mer nøyaktige funnstedene for disse sakene 

ofte dårlig kjent, men Erling Johansen har vist at det ennå i vår 

tid kan la seg gjøre å innhente tradisjonsstoff om funnsteder for 

saker som ble funnet endog et godt stykke tilbake i forrige 

århundre, og på dette grunnlaget har han kunnet utarbeide 

nøyaktige funnkart for så godt som alle de økser osv. fra yngre 

steinalder som er bevart fra et område i og omkring Tune og 

Sarpsborg i Østfold. Det viser seg da at disse funnstedene danner 

ganske påfallende konsentrasjoner, som i høy grad stemmer overens 

med beliggenheten for de gårdstunene som man av historiske og 

andre årsaker ellers må anta er de eldste i området - gårder som 

Opstad, Tune, Borregård og Hafslund. For Johansens tolkning av 

bebyggelseshistorien i Tune og omegn får dette store 

konsekvenser: «For hvem skulle vel ha trodd at det fantes bofaste 

folk i byområdet og på de tilstøtende deler av Raet for 4-5000 
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år siden og enda mindre at man allerede dengang samlet seg om de 

samme punkter som i dag huser Borregård, Hafslund, Tune og de 

andre Ra-gårdene? Ja, at vi likefrem synes å kunne stedfeste de 

første tilløp til «urgårder» disse steder» (Johansen 1976, s. 

58) . 

En statistisk undersøkelse av de funnstedene og kartene over 

dem som Johansen har utarbeidet (Fig. 3; se ellers først og 

fremst anf. arb., Foldekart 2 ved s. 54), viser at en sikkert 

påviselig konsentrasjon av funnstedene først opptrer på 

stridsøkskulturens tid i mellom.neolittisk tid, ca. 2900-2400 f. 

Kr., mens man ikke kan si det samme om de eldre funnene med like 

stor rett (Østmo 1988, s. 123ff.). 

En lignende fremgangsmåte som Johansens har Anders Hagen 

fulgt, f.eks. for de sentrale Hedmarksbygdene omkring Hamar, og 

med lignende resultat. Riktignok går det ikke frem av Hagens 

undersøkelse om funnstedene for oldsakene er rekonstruert like 

omsorgsfullt og nøyaktig som hos Johansen (Hagen 1987). 

Erling Johansens teori om at «urgårdene» og opprinnelsen til 

de eldste av de gårdene som finnes idag, skal søkes i 

steinalderen, føres videre i Trygve Viks undersøkelser av 

gårdshistorien i Ås og Follo for øvrig. Ved å gjøre gårdgrensene 

til gjenstand for retrospekt i ve vurderinger, har Vik kunnet 

argumentere for at gårdsområdene i dette distriktet kan føres 

tilbake til «urgårder» av veldig omfang, med grenser som følger 

naturlige deler i landskapet. Vurderinger av jordsmonn, topografi 

og veienes forløp brukes som støtte for å hevde de eldste tunene 

innenfor disse urgårdsområdene i mange (de fleste) tilfeller kan 

identifiseres med tun som fremdeles er i bruk. «De fleste 

urgårdstun lå på mindre høyder i terrenget med vanskelig adgang 

iallfall på minst en side, hvor vi finner kneik eller stupbratt 

knaus» (Vik 1978, s. 95, sml. ill. s. 96). Som eksempler på slike 

urgårdstun som fremdeles kan påvises, nevner Vik gårder som 

Treider, Ås, Sander, Dyster, Kroer, Asper, Frogner m. fl. Navnene 

er også av interesse; i de fleste tilfeller dreier det seg om mer 

eller mindre gjenkjennelige naturnavn, mens navn tilhørende de 

velkjente og alderdommelige -vin og -heim-klassene tilhører et 

yngre avsnitt i bebyggelseshistorien (anf. arb., s. 99ff.). 
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Fig. 3. Kart som viser hvordan de nøyaktig bestemte funnstedene 
for oldsaker fra yngre steinalder i Tune, Østfold, konsentrerer 
seg om bestemte steder langs Raet. Etter Hagen 1987, fig. 2. 

«Urgårdene , med til dels meget alderdommelige navn, skulle da 

svare ti l Bronsealderens og Yngre steinalders «gårder», det vil 

si til de organisatoriske rammene rundt den menneskelige 

virksomhet som oldfunn fra disse kulturepokene avspeiler» (anf. 

arb., s. 101) . Sett fra et arkeologisk synspunkt må man vel kunne 

si at Er l ing Johansens og Trygve Viks resultater støtter 

hverandre . Det ville utvilsomt være av verdi å få gjort 

grundige r e arkeologiske undersøkelser med henblikk på å finne 

boplassrester etter disse steinalderensurgårder - eller heller 

kanskje etter steinalderens jordbruksboplasser i det hele tatt. 

Opp s ummerende kan det altså sies at jordbruksboplasser fra 

yngre s teinalder kan påvises på flere måter, som til dels kan 
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kombineres. Et studium av de eksisterende, utgravde eller 

oppsamlede boplassfunn er en fruktbar innfallsvinkel. Nøyaktig 

kartlegging av funnsteder for oldsaker fra steinalderens 

jordbrukskultur er noe som bør intensiveres både for å finne de 

gamle jordbruksboplassene og for sine egen kulturhistoriske 

verdis skyld. Ikke minst haster det med å få samlet inn den 

muntlige tradisjon som finnes om de funn som er gjort. En 

fremgangsmåte av verdi for å finne boplassene, er å ta 

utgangspunkt i kart over naturlige forutsetninger i form av 

jordsmonn, kanskje også andre forhold som f.eks. vannressurser. 

Som sagt, ser det ut til at steinalderens jordbruk - ihvertfall 

åkerbruket - var knyttet til sandjorden, mens leirjorden først 

ble tatt i bruk langt senere og neppe før i jernalderen. 

Erfaringsmessig er kvartærgeologiske kart å foretrekke fremfor 

jordbruksfaglige, fordi de siste forutsetter bonitetsvurderinger 

osv. som kan skille seg avgjørende fra dem som gjaldt i oldtiden. 

Aktiv leting etter boplasser med prøvestikking er fremdeles en 

metode som kan brukes mer systematisk enn det hittil har vært 

tilfelle, og den kan eventuelt kombineres med pollenanalytiske 

undersøkelser. Og endelig har vi studiet av gårdgrensenes 

utvikling og historie, som kan være av verdi også andre steder 

enn i Follobygdene. 

3.2. Bronsealder 

Grunnlaget for enhver skildring av kulturforholdene i 

bronsealderen har inntil nylig omtrent utelukkende vært dels 

oldfunnene, som stort sett kan fordeles på gravfunn og depotfunn, 

og dels helleristningene. Dertil kommer en alminnelig 

forestilling om at gravhauger, og særlig gravrøyser, som ligger 

på høyder ved kysten og enkelte større innsjøer, er fra 

bronsealderen. De mange fangstboplassene fra steinalderen ved 

kysten har praktisk talt ingen motsvarighet fra bronsealderen -

ett enkelt bronsefragment på en boplass på Kråkerøy danner her 

den eneste unntagelse fra regelen (E. Johansen 1957, s. 73ff.). 

Materialet er under alle omstendigheter spredt, og det har budt 

på problemer å utnytte det i bosetningshistoriske studier. Ennå 

i 1976 måtte Erling Johansen stort sett slå seg til tåls med de 
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indirekte slutninger om bosetningen som gravrøyser, 

helleristninger og enkelte udaterte flatmarksgraver kunne gi -

«Det forteller meget om menneskenes tro og skikker, men ikke så 

meget om hvor de selv kan ha bodd. Men med tanke på hva vi har 

lært av det foregående kartet, er det imidlertid grunn til å anta 

at også deres hus har vært å finne på Raet og andre tørre 

grusbakker» (E. Johansen 1976, Foldekart 3 v. s. 70.). Trygve Vik 

uttalte seg med noe større sikkerhet om bronsealdergårdene på 

sitt ganske forskjellige grunnlag av studier av gårdgrensenes og 

gårdsområdenes historie «Forklaringen på de mystiske 

bronsealdergårdene som så mange snakker om, men som ingen har 

sett, er sannsynligvis at de eksisterer den dag i dag, om enn i 

uhyre redusert skikkelse. Når vi ikke kommer over deres gårdstun, 

er forklaringen ganske visst den at gårdstunene er i fullt bruk 

fremdeles» (Vik 1978, s. 57). De gårdstunene det her er tenkt på, 

er i hovedsak de samme som de som ble nevnt i avsnittet om yngre 

steinalder ovenfor - «urgårdene», og berøres på samme måte av den 

kritikk Viks urgårdsteori har vært møtt med. 

I minst like høy grad som for steinalderens vedkommende 

gjelder det for bronsealderen imidlertid at det ville være 

ønskelig å få gjort arkeologiske undersøkelser for å påvise 

sporene etter jordbruksbebyggelsen - det være seg i form av 

«urgårder» eller på annen måte. En mulig innfallsvinkel 

foreligger 1 form av C 14-dateringer av enkelte 

boplassforekomster som ellers kunne være vanskelige å datere, og 

som det har vist seg var fra bronsealderen. Særlig gjelder det 

en del funn av boplassgroper (kokegroper, avfallsgroper eller 

andre slags groper i boplasskontekst, jfr. s. 91). På Gunnarstorp 

i Skjeberg fant forfatteren slike boplassgroper 1 1977. 

Utgangspunktet var de undersøkelser av et gravfelt fra 

jernalderen som hadde foregått der i 1955-1963 under ledelse av 

Jens Storm Munch. Den gang ble det også gjort iakttagelser som 

ble oppfattet som spor av en hustuft fra sen steinalder, og det 

var den vi skulle undersøke nærmere. Om vi fant noen hustuft, kan 

diskuteres (sml. Østmo 1979), men to gjenfylte groper ble funnet; 

begge var nærmest runde og hadde en diameter på omkring halvannen 

meter. De var fylt med stein og trekullblandet sand, og ble C 14-
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datert til henholdsvis 3130±180 b.p. og 2990±110 b.p., 

tilsvarende eldre bronsealder (Østmo 1988, s. 175f . ). Senere har 

det vært lett mer systematisk etter slike groper med mange funn 

som resultat, og noen av dem er blitt datert til bronsealderen. 

Ved Dagfinn Skres flyrekognoseringer for Hurumprosjektet i 1989 

ble det funnet mange vegetas jonsspor som viste seg å være 

gjenfylte groper. Noen av disse ble undersøkt, og tre forekomster 

ble C 14-datert, dels til eldre bronsealder (Roksrud, Frogn, 

3325±205 b .p. (T-882 9)), og dels til yngre del av perioden 

(Askjum, Ås 2610±170 b.p. (T-8828) og Skuterud, Ås 2490±85 b . p. 

(T-8830)). 

Koksteinsrøyser er en annen fortidsminnetype som kan 

oppfattes som en indikasjon på boplasser fra bronsealderen . Slik 

viste det seg å være på Hunn i Borge (hvor det også er gjort funn 

fra yngre steinalder, se ovenfor), da man i 1978-79 undersøkte 

hva man trodde var enda fire gravhauger fra jernalderen der. 

Gravfunn ble imidlertid ikke gjort; haugene viste seg å bestå av 

kokstein, og kunne dateres til bronsealderen på grunnlag av funn 

av fragmenter av smeltedigler og keramikk. Materiale til C 14-

datering ble ikke funnet. Ellers ble det funnet slagsteiner, og 

store skiveskrapere og andre stykker med skraperretusj av flint. 

Under røysene ble det funnet kulturlag med keramikk og bein av 

storfe, gris, småfe og fugl. Hele funnet tolkes som et funn av 

boplasskarakter fra yngre bronsealder (alt etter Ø. Johansen 

1981) . At boplassen har hatt tilknytning til jordbruksvirksomhet, 

kan vel i dette tilfellet neppe betviles. 

Funn som dem fra Hunn er viktige som belegg for at boplasser 

med flintredskaper osv. også kan finnes fra bronsealderen. En del 

av de flintsakene som er kommet for dagen andre steder i Østfold 

har til dels det samme preg av store skiveskrapere osv., slik at 

det godt kan tenkes at de også 1. virkeligheten er 

bronsealderboplasser - funn fra Store-Dal og Gunnarstorp kan 

iallfall nevnes i en slik sammenheng. Allikevel er det grunn til 

å minne om at vi ikke fant noe flint i de boplassgropene på 

Gunnarstorp som ble datert il bronsealderen. 

Fra Østfold har vi også noen funn som kan sies å stå på 

overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder. Her 
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må vi først og fremst nevne det første funn av boplassrester fra 

bronsealder-eldre jernalder som i det hele tatt ble gjort på det 

sentrale Østlandet, Trond Løkens funn på Opstad i Tune, Østfold . 

I 1974-76 fant Løken her en hustuft i forbindelse med utgravning 

av to gravhauger på det store gravfeltet som ligger i 

sørskråningen fra Raet på Opstad, og som ga funn fra 4. og 5. 

århundre e. Kr. Under haugene ble det funnet rester av 

stolpehull, leirgulv, steinlegninger ved sannsynlige 

inngangspartier, mulige veggrøfter samt steinsatte og nedgravde 

ildsteder. Huset må vel oppfattes som et langhus, minst 20 m 

langt og ca . 6 m bredt, med tak båret av to rekker jordgravde 

stolper, og vegger av leirklint flettverk eller eventuelt 

planker. Huset kan dateres til overgangen mellom yngre 

bronsealder og tidlig førromersk jernalder på grunnlag av en C 

14-datering til 2370±60 b.p. (Etter Løken, 1978, s . 152ff.; sml . 

Rolfsen 1984, s. 126). Vi har her altså å gjøre med et funn som 

er kommet frem på samme vis som flere funn tidligere, nemlig i 

kulturlag som har vært forseglet av gravminner fra jernalderen. 

Beliggenheten på Østfoldraets sørvestskråning er verdt å merke 

seg, likeså det forhold at vi her er i forholdsvis god avstand 

fra vår tids gårdstun på Opstad . 

Ved utgravning av en gravhaug med funn fra eldre romertid 

i Kulåsparken i Sarpsborg i 1986-87 fant stud. mag . art Wenche 

Helliksen under graven et kulturlag som blant annet inneholdt en 

god del stolpehull, som imidlertid er vanskelige å føye inn i noe 

særlig system i retning av hustufte. 1., og ellers keramikkskår, 

noen få flintsaker mm. En del leirkliningsstykker antyder 

allikevel, og tross alt sammen med stolpehullene, at det har 

stått et hus på stedet. En C 14-datering fra ett av stolpehullene 

ga en alder på 2440±80 b.p . , mens en ildstedskonstr.uksjon var fra 

2340±80 b . p. Her kan det altså se ut til å ha ligget en boplass 

i slutten av yngre bronsealder eller tidlig i førromersk 

jernalder, forsåvidt som en bekreftelse på Erling Johansens 

vurdering av sentralgårdenes lange kontinuitet og høye alder 

nettopp i dette strøket (opplysningene har jeg del,s fått fra 

førstekonservator Egil Mikkelsen, ellers finnes de i Wenche 

Helliksens rapport i Oldsaksamlingens arkiv). 
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Andre noenlunde sikre boplassfunn fra bronsealderens 

jordbruksmiljø er foreløpig ikke gjort i vår del a v Norge. Et 

kulturlag med sannsynlig datering til bronsealder ble funnet 

under en romertids gravhaug ca. 1, 5 km syd fo r det store 

gravfeltet på Veien på Ringerike i 1982. Som f unn nevnes 

flatehugde pilespisser av flint og kvartsitt , fo r s kjellige små 

avslag av flint, kvartsitt og bergkrystall, grov, udekorert 

keramikk og et fragment av en slipehelle {Jacobsen 1 984, s. 108). 

Funnet er allikevel ikke av en karakter som t il s i er at vi kan 

regne med en jordbruksboplass på stedet. Funn som e r gjort andre 

steder, gir allikevel en pekepinn om hvilke mulighet e r man bør 

regne med; fremfor alt må her nevnes de funn av r e s ter etter 

hussamlinger av gårds- eller landsbykarakter som er gjort på 

Forsand i Ryfylke {Løken 1987a) . Disse funnene ble gjort ved 

flateavdekking i stor skala; en metode som fort kan g i lignende 

resultater også på Østlandet og Sørlandet . Flyrekogn o s e ring må 

også nevnes som en metode av verdi i denne sammenheng . 

3.3. E1dre jerna1der 

Sett under ett er funnene av jordbruksboplasser og gårdstufter 

fra eldre jernalder langt mer tallrike og varierte, også i Øst

Norge, enn fra de tidligere periodene. Fra den eldste perioden, 

førromersk jernalder, har vi Egil Mikkelsens utgravning av en 

røys på Åsekjaar i Berg, Ha1den, 1 1983. Utgravningen tok 

utgangspunkt i at røysa kunne være et gravminne , men v iste at det 

snarere dreide seg om en koksteinsrøys, omtr ent som de m som 

tidligere er omtalt fra bronsealderen på Hunn. Under røysa ble 

det funnet en grop som ble oppfattet som en kokegrop , og et par 

trekullforekomster . En av disse ble datert ti l 1900±70 b .p., mens 

selve røysa ble datert til 1990±90 b.p. Funnet stammer altså fra 

slutten av førromersk jernalder eller overgangen til eldre 

romertid, og er forsåvidt et verdifullt holdepunkt f or vurdering 

av koksteinsrøysenes alder på Østlandet . Av interesse er det 

ellers at det er registrert en hustuft like 1 nærheten på 

Åsekjær, den er på 20 x 5 m med vegger bestående av en rad 

rundkamp {top. ark. reg. Berg). Tuftens alder er e lle rs ukjent, 

men ved Mikkelsens undersøkelse i 1983 ble det kon s t atert et 
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inne 1 den, og «en 

om undersøkelsene i 

førstekonservator Egil Mikkelsen). 

jerngjenstand» ble funnet 

1983 har jeg fått av 

Et nytt funn av et gårdsanlegg på Korsegården i Ås vil bli 

omtalt nærmere nedenfor ettersom de fleste dateringene som 

foreligger derfra, og vel også det arkeologiske materialet, 

tilsier en datering av det til romertid-folkevandringstid . 

Etterhvert foreligger det allikevel også C 14-dateringer som 

antyder at stedet ble tatt i bruk allerede i førromersk jernalder 

(se videre s. 42ff.). 

Hovedsakelig til førromersk jernalder må derimot Mikkelsens 

funn fra Skulberg i Spydeberg dateres. På lokaliteten «Tvistein» 

grov han her i årene 1985-88 ut et anlegg med minst to 

hustufter, kokegroper (boplassgroper) osv. Stedet ligger på 

leirjord på en liten høyde i terrenget, inntil en fjellknaus, og 

i god avstand fra moderne tun. Tuftene lå over hverandre og kan 

altså ikke ha vært samtidige, og noen av gropene sees tydelig å 

være yngre enn iallfall den ene av tuftene. Disse markeres av 

delvis bevarte veggrøfter og av stolpehull og ildstedsgroper. 

Veggrøftene er rette. Det er vanskelig å se noe klart mønster i 

de forholdsvis fåtallige stolpehullenes distribusjon. Tuftenes 

lengde kan ikke fastslås sikkert, men synes å ha vært minst 12 

m, bredden var 7-8 m for begge. Stedet ble oppdaget da en 

underligger til en skubbekvern dukket opp under opparbeiding av 

et nytt jordstykke. Historielaget på stedet foretok en foreløpig 

undersøkelse, og fant noen av ildstedene, i tillegg til en del 

keramikk. Ved Mikkelsens utgravning ble det bl. a. funnet 

udekorert, grov keramikk, en slipehelle, litt flint og en del 

stykker brent leire som kan stamme fra leirklining. Fra ett av 

ildstedene foreligger en C 14-datering til 2370±80 b.p. (T-6466), 

som tilsvarer overgangen fra yngre bronsealder når man tar hensyn 

til kalibrering. Fire andre dateringer ligger imidlertid ganske 

godt samlet i senere del av førromersk jernalder, fra 2120±70 

b . p . (T-7290) til 2020±80 b.p. (T-6467). I tillegg til de 

opplysninger dette funnet gir om hustufter, boplassgroper osv., 

har det krav på stor interesse ved at det er ett av de få vi 

kjenner til som ligger på leirjord. Opplysningene om 
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Skulbergfunnene har jeg også fått av førstekonservator Egil 

Mikkelsen, som vil publisere resultatene mer i detalj siden. 

Funn av en noe annen karakter ble gjort i begynnelsen av 

1980-årene på Hørdalen, Sandefjord, Vestfold som en del av «E 18-

prosjektet». Her ble det vel ikke funnet sikre hustufter, men 

likefullt hva som ble oppfattet som et gårdsanlegg, på et ca. 50 

mål stort område med fossile åkerspor (Pedersen 1990, s. 55). Det 

ble foretatt «systematiske utgravninger i regi av E-18 

prosjektet, og her ble det påvist tre dyrkingsfaser: En ekstensiv 

dyrkingsfase med minimalt av steinrydding C 14-datert til 

keltertid, en dyrkingsfase med steinstrenger, lave terrasser og 

mange rydningsrøyser fra begynnelsen av romertid, og en mer 

intensivt dyrket og gjødslet flate med røyser i kanten fra midten 

av romertid» (Keller 1990a). Blant annet er det funnet spor etter 

en boplass fra «fase 1-2», førromersk jernalder-romertid. 

Boplassen ble funnet ved hjelp av fosfatkartering (Pedersen 1990, 

s. 57). Usikre indikasjoner på husrester fra «fase 2-3» nevnes 

også. Funnet er imidlertid ikke ferdig bearbeidet eller endelig 

publisert, og en vurdering av det må vel derfor utstå. Imidlertid 

er det interessant fra metodisk synsvinkel, dels som et resultat 

av systematisk, alminnelig registrering, og dels som et eksempel 

på vellykket bruk av fosfatkartering. Verdien av åta felt med 

rydningsrøyser osv. opp til seriøs arkeologisk behandling blir 

også understreket av funnene fra Hørdalen. 

Betydningen av resultatene fra Hørdalen blir forsterket av 

de lignende funn som er gjort andre steder i nærheten, slik som 

på Tassebekk, også i Sandefjord. Dette området ligger ca. 300 m 

øst for Hørdalen; her har man funnet «restene etter en boplass, 

med flere ildsteder og muligens svake rester etter stolpehull» 

(Pedersen 1990, s. 55). Pedersen sier at denne boplassen var i 

bruk på samme tid som den på Hørdalen. I nærheten har vi også 

Fevangfeltet i Sandefjord, hvor det «Mindre enn 500 m syd for 

Tassebekklokaliteten ligger et 65 mål stort felt med fossile 

åkerspor, av samme karakter som på Hørdals-åsen» (Pedersen 1990, 

s. 55). I alle disse tre eksemplene fra Sandefjord har vi igjen 

å gjøre med boplassrester som ligger i tilknytning til Raets 

sandjordforekomster, og uten noen direkte tilknytning til vår 
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tids g årdstun i området. Det er av betydning å legge merke til 

at disse f unnene tydelig illustrerer det forhold at boplassrester 

fra oldt i dens jordbruksmiljøer kan være forstyrret og vanskelige 

å erkjenne selv ved ytterst grundige feltundersøkelser. 

Funn av det vi her har kalt «boplassgroper» (jfr. s. 91) 

kommer forsåvidt i en noenlunde lignende stilling, fordi vi også 

her h ar å gjøre med funn som det kan knytte seg en del 

tolkningsproblemer til. Boplassgroper er, som vi har sett, funnet 

allerede fra bronsealderen. De er imidlertid vel så tallrike fra 

senere perioder, og et eksempel på slike groper fra tidlig 

jernalder foreligger fra Øverby i Rakkestad, hvor det i årenes 

løp var i akttatt trekull og skjørbrent stein fire forskjellige 

steder på jordet, på et lavt høydedrag vest for bygningene på 

gården. Egil Mikkelsen lot foreta en prøveundersøkelse der i 1986 

under l e delse av stud. mag. art. Liv Marit Rui (jfr. Ruis rapport 

i Oldsaksamlingens arkiv). Fordelt på to undersøkte felt ble det 

funnet f orskjellige strukturer, som ble oppfattet dels som 

kokegroper , dels som stolpehull, spredte kullflekker m.m . I 

tilknytn i ng til den ene og sikreste kokegropen ble det funnet 

ialt f e m stolpehull, og samlet ble observasjonene her antatt å 

kunne være rester av en hustuft. Det er imidlertid ikke mulig på 

grunnlag av utgravningsresultatene å si noe sikkert om 

konstruksjonen av det eventuelle huset. En trekullprøve fra 

kokegropen ble datert til 2040±50 b.p. (T-7292), tilsvarende sen 

førromersk jernalder eller overgangen til eldre romertid. En 

prøve f ra en mer usikker kokegrop i det andre feltet ble datert 

til 38 0±90 b.p. (T-7293), noe som er med på å understreke 

nødvendigheten av å vise forsiktighet i tolkningen av usikre 

eller utydelige strukturer i slike situasjoner. 

På Sand, Søndre Mysen, Eidsberg, undersøkte Rui året etter 

19 stort sett runde, ca. 1 m vide og 0,2-0,3 m dype groper. De 

fleste av d em ble oppfattet som kokegroper; to ble oppfattet som 

«brannfle kker» og en ble oppfattet som et ildsted, men ellers ble 

det ikke sett noe som ble oppfattet som boplasspore. 1. To av 

gropene ble C 14-datert til henholdsvis 2250±70 b.p. (T-8727) og 

2240±70 b.p . (T-8728), tilsvarende førromersk jernalder (jfr. 

rapport fra Liv Marit Rui i Oldsaksamlingens arkiv). 
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Igjen har vi i alle disse tilfellene å gjøre med 

boplassrester som finnes utenfor moderne gårdstun, på sandjord 

og eventuelt på lave høyder i terrenget. Men det må være grunn 

til å fremheve de betydelige representativitetsproblemer man vil 

støte på i anvendelsen av disse resultatene, dersom de skal danne 

utgangspunkt for formulering av teorier om bosetningsforholdene 

i førromersk jernalder med alminnelig gyldighet. 

Romertid frembyr ennå et langt rikere bilde av eldre 

jernalders kulturforhold enn hva førromersk jernalder gjør, på 

grunn av mer tallrike, varierte og innholdsrike funn. I forhold 

til den levende kultur som eksisterte den gang, kan det riktignok 

hende at denne forskjellen langt på vei er et skinnbilde, fremfor 

alt betinget av forskjeller i gravskikkene. Ikke desto mindre er 

det en kjensgjerning at forskjellen mellom jernalderens perioder 

før og etter vår tidsregnings begynnelse også gjelder slike ting 

som boplassfunn og gårdstufter. Fra romersk jernalder har vi 

lenge hatt en god del funn av denne karakter å trekke veksler på, 

også fra Oldsaksamlingens forvaltningsdistrikt. Nye funn kommer 

dessuten stadig til. Når situasjonen allikevel har vært opplevd 

som utilfredsstillende sett fra østnorsk synspunkt, er det fordi 

så få av disse funnene er gjort innenfor det sentrale 

østlandsområdet; de aller fleste av dem kommer fra Sørlandet, og 

slutter seg forsåvidt ganske nært til det rikholdige 

sørvestnorske funnmiljøet. 

Et par ganske nye funn fra det sentrale østlandsområdet 

bærer imidlertid bud om at det er mulig å finne slike boplasser 

også her. Ved «Tingvo11heimen» i Tune, Østfo1d ble det sommeren 

1990 gravd ut et gravfelt med flatmarksgraver fra eldre og yngre 

jernalder, og i den forbindelse fant man også en ganske velbevart 

tuft etter et rektangulært langhus i form av stolpehull og 

veggrøfter. Huset har muligens vært delt i flere rom ved indre 

skillevegger. Funn av keramikk i stolpehullene antyder en 

datering til romertid, men funnet er ennå ikke ferdig undersøkt 

eller publisert. Stedet ligger i god avstand fra vår tids 

gårdstun, men ellers praktisk talt midt oppe på en lav høyde på 

Østfoldraet. Som sagt er det bare en tuft som er funnet, og det 

blir det kanskje ikke en hel gård av. Men etter hva utgraveren 
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(stud. mag. H. C. Andersen) har opplyst, er det tegn på at det 

har vært båsskiller inne i huset, og dermed er det vel iallfall 

bevist at det dreier seg om en jordbruksbosetning. Oppdagelsen 

av denne boplassen skjedde ved at fylkesarkeologen i Østfold, 

mag. art. Anne-Sophie Hygen, fikk mistanke om at det kunne ligge 

fortidsminner som flatmarksgraver, boplassgroper og hustufter 

her, på toppen av Østfoldraet og rett ved siden av det bevarte 

feltet med lave gravhauger som ligger på Tingvoll. Foranledningen 

var byggearbeider som var planlagt i området, og selve 

oppdagelsen ble så gjort ved den flateavdekning som ble foretatt 

før det ble gitt grønt lys for byggearbeidene. 

Et annet slikt funn har vi fra Korsegården i Ås, Akershus 

(Uleberg 1990). I forbindelse med en veiomlegning ble det satt 

i gang undersøkelse av et par gravhauger som var kjent der fra 

før; stedet ligger øverst på Åsmorenen, i et sand- og 

morenejordområde der. Hurumprosjektets flyrekognoseringer 

foregikk samtidig, og man ble oppmerksom på forskjellige 

vegetasjonsspor i åkeren omkring gravhaugene som tegnet seg 

tydelig på flyfotografier som ble tatt av området til 

forskjellige tider utover sommeren 1989. Ved den flateavdekking 

som så ble satt i gang, viste det seg riktignok at de kraftigste 

av disse vegetasjonssporene skyldtes gjenfylte, vide groper, C 

14-datert til forholdsvis ny tid. Men samtidig fant man også et 

antall andre groper, kokegroper, ildsteder m.m., og en god del 

steinskodde stolpehull som viste seg å ha tilhørt ialt ni 

rektangulære langhus (Fig. 4). De har vært 9-17 m lange og jevnt 

over 5,5-6 m brede. Det er av interesse å merke seg at de stort 

sett ikke har hatt mer enn 3-4 par takbærende stolper. Funn av 

keramikk m.m. antydet at husene kunne være fra eldre jernalder, 

og C 14-dateringer av trekull fra et stolpehull i ett av dem ga 

resultatet 1775±70 b . p. (T-8837), mens en større grop som 

inneholdt mange funn av keramikk, glassperler og annet ble datert 

til 1805±70 b . p. (T-8839). Dette antyder at husene er fra romersk 

jernalder. Det foreligger imidlertid også en datering til 

2280±130 b.p. fra et stolpehull i hus VII (TUa-114), som antyder 

at boplassen kan gå tilbake til førromersk jernalder. Husene ble 

ikke markert av noe annet enn hullene etter de takbærende 
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stolpene og enkelte hull etter veggstolper. I tillegg til de 

funnene som er omtalt, er det verdt å nevne at steinskoningen i 

ett av stolpehullene bestod av en istykkerslått dreiekvern. 

Dette boplassfunnet er interessant ut fra flere synspunkter. 

Dels har beliggenheten interesse, på sand- og leirjorden i 

tilknytning til Ås-morenen. På stedet er det ikke noe gårdstun 

nå. Funnstedet utpekes derimot gjennom en fosfatkartering som ble 

foretatt i området i 1950-årene, men som er trukket frem igjen 

i arkeologisk sammenheng først nylig (Sørensen 1990, sml. s. 

124) . Den vellykkede bruk av en kombinasjon av alminnelig 

registrering, flyfotografering og flateavdekking er også verd å 

merke seg. Endelig må vi peke på den nære sammenheng det synes 

å være mellom gårdstun og gravplass på Korsegården . Hustuftene 

ligger på en morenerygg, og gravfeltet på den neste, ca . 200 m 

lenger sør, og lett synlig fra boplassen. Det er fristende å tro 

at det må være en sammenheng her; at gårdstunet og gravplassen 

på Korsegården utgjorde en sammenheng. Sammenhengen mellom gården 

og dens gravplass har ofte vært omtalt som karakteristisk for 

jernalderens bosetning på Østlandet (Johansen 1957, s . 78 og 

122f,; 1976, s. 82ff.), og illustreres godt av undersøkelsene på 

Korsegården. 

En annen gruppe nyere iakttagelser som kan nevnes, gjelder 

Veien på Ringerike. I tillegg til det rikholdige gravfeltet fra 

jernalderen som finnes på Veien, er det nemlig også kjent 

boplasspor fra flere perioder, i form av boplassgroper, 

ildsteder, og vel også hustufter. Alle disse boplassene ligger 

på sandjord, på flere kanter av gravfeltet (se Jacobsen 1984, 

fig. 48). Et slikt boplasslag, kalt Veien III, med sannsynlig 

datering til bronsealderen er nevnt tidligere (s. 37) . Veien I 

ligger i vestkant av gravfeltet, og ble påvist ved 

flyrekognosering i 1981. I tillegg til rester av gravhauger er 

det her påvist kokegroper samt en rektangulær hustuft med 

veggrøft etter rette vegger, og en med trolig to rekker av 

stolpehull, i tillegg til diverse utolkede spor. Noen av gropene 

har vært gravd ut, og viste seg å inneholde trekull og skjørbrent 

stein (kokstein); for øvrig ble det ikke gjort funn. Hustuftene 

har ikke vært undersøkt nærmere, men Jacobsen er tilbøyelig til 
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å datere boplassen til eldre jernalder (Jacobsen 1984, s. 204ff.; 

1990). Veien II ligger ved sørenden av gravfeltet og ble delvis 

undersøkt av Sheila Dawn Coulson og Eva Schaller i 1983. «I et 

område på 155 x 7 m ble det her funnet avfallsgroper, kokegroper 

og flatmarksgraver. Det ble ikke funnet hustufter, men på flere 

steder ble det funnet biter av leirklining med avtrykk av greiner 

og strå» (Jacobsen 1984, s. 211). Det er ikke grunnlag for å 

regne med at boplassgropene her er samtidige. I tre av dem ble 

det funnet grov, udekorert keramikk. I grop 1 ble det funnet 

keramikk fra romertid, sammen med slaggbiter, et flintavslag og 

en forvitret bronsebit. Dessuten ble det funnet fem enkle 

flatmarksgraver; Jacobsen regner det for mulig at de skal dateres 

til romertid (Jacobsen 1984, s. 212). En annen lokalitet i 

området som er undersøkt ligger nord for den bevarte delen av 

gravfeltet, vest og nord for tunet på Veien Øvre. Lokalitetsnavn 

er «Persåker» og «Jomfrujordet». Ved en prøveundersøkelse der i 

1985 fant Jacobsen atskillige tegn på boplasspor fra flere 

perioder 1 form av groper, kullag m.m. (rapport 1 

Oldsaksamlingens arkiv) . En større undersøkelse ble deretter 

gjennomført i 198 6 under ledelse av Helge Braathen. Undersøkelsen 

omfattet to områder som var atskilt av en ravine. På den vestre 

delen ble det funnet fem strukturer som kan være rester etter 

runde til ovale hus med veggrøfter, eller graver - utgraveren er 

tilbøyelig til å anta det siste. Ellers fantes en kokegrop og to 

brannflekker. (C 14-dateringer av to utpløyde flatmarksgraver 

viste imidlertid at de var fra førromersk jernalder, mens 

ildsteder er blitt datert til 11-1200-tallet (opplyst av arkeolog 

Harald Jacobsen)). På den østre delen fantes to ildsteder, to 

kokegroper, to ubestemmelige trekonstruksjoner og fire stolpehull 

mm. Rapportøren regner med at alle boplasslokalitetene fra eldre 

jernalder på Veien skal sees 1 sammenheng, og regnes som 

tilhørende samme boplass- og produksjonsområde (rapport fra Liv 

Marit Rui i Oldsaksamlingens arkiv). 

Jacobsen nevner også et boplassområde på Døvlingen på 

Hallingby i Ytre Ådal, Ringerike; også dette på sandjord 

(Jacobsen 1984, fig. 53). Mengder av kokstein og kullflekker i 

pløyelaget viser hvor boplassen ligger, men den er også påvist 
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ved flyfotografering . En hustuft med veggrøfter etter buete 

vegger er konstatert på den måten. På boplassområdet er det for 

øvrig funnet seks større fragmenter av dreiekverner, to 

spinnehjul og ni bryner, foruten stykker av leirklining, slagg 

og brente bein. På stedet ligger det også rester av gravminner 

som til dels har gitt funn fra yngre romertid (Jacobsen 1984, s. 

216ff.). Det kan se ut til å være gode grunner til å regne med 

at boplassen her iallfall var i bruk i romersk jernalder. 

Jacobsen betoner ellers den nærheten det er mellom boplass og 

gravminner på alle disse stedene på Veien og Hallingby. 

Ellers er det, som sagt, foreløpig mest fra Sørlandet vi har 

funn som kan nevnes her. Såvel fra førromersk jernalder som fra 

eldre romertid er det riktignok ennå temmelig få funn. Først og 

fremst må man nevne Perry Rolfsens undersøkelse på Kongsgård, 

Kristiansand, Vest-Agder. Her grov man i 1988 ut et anlegg med 

ca. 10-15 tufter etter rektangulære langhus foruten enkelte 

grophus, kokegroper m.m. Tuftene var markert med nedgravde 

veggrøfter og stolpehull, og var ikke synlige over marknivå før 

utgravningen begynte. Rolfsen oppfatter anlegget som en landsby, 

der langhusene har vært beboelseshus og fjøs, mens grophusene har 

vært verkstedshytter. Landsbyen ble oppdaget ved flateavdekking 

i forbindelse med omlegning av riksveien, på bakgrunn av de funn 

som tidligere var gjort på Oddernes prestegård like i nærheten, 

og dessuten med tanke på nærheten til middelalderkirken på 

Oddernes. Bemerkelsesverdig er det at hele anlegget ligger i et 

område med leirjord. C 14-dateringer viser at anlegget var i bruk 

i tiden omkring Kristi fødsel - førromersk jernalder og eldre 

romertid. Denne dateringen støttes av de ganske rikholdige funn 

av keramikk som også ble gjort på Kongsgård. Selve området har 

også vært i bruk i vikingtid, men ingen av tuftene er datert til 

den tiden, så det er kanskje usikkert hvilken karakter 

anvendelsen av området hadde da (opplyst av førsteamanuensis 

Perry Rolfsen). 

Til eldre romertid kan også funnene fra Oddernes prestegård, 

like vest for Kongsgård, dateres. Fem hustufter, to sikre og syv 

usikre grophus, i tillegg til 130 groper av forskjellig slag, ble 

her undersøkt av Rolfsen i 1971-1972 (Fig. 5; Rolfsen 1976; Myhre 
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Fig. 5. Plantegning av hustuft med veggrøfter, boplassgrop og 
ildsted på Oddernes i Kristiansand, Vest-Agder. Eldre romertid. 
Etter Rolfsen 1976, fig. 4. 

1980, s. 112ff.; Rolfsen 1984, s . 124f.). Tuftene var bevart i 

varierende grad; den best bevarte (Oddernes I) var 10,3 x 4,8 m, 

orientert øst-vest . Veggene markertes her og i de andre tuftene 

av veggrøfter som var 30-50 cm brede og 15-32 cm dype. 14 

stolpehull sto dels langs innsiden av langveggene og dels i to 

rekker parallelt med husets midtakse. Et nedgravd ildsted ble 

funnet i et hjørne av tuften. Det ble ellers funnet en del 

keramikkskår, brente bein og trekull . C 14-dateringer av trekull 

fra veggrøftene ga resultatet 130±80 e.Kr., fra ildstedet 50±60 

e. Kr. De øvrige hustuftene (Oddernes II-V) var ikke så 
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velbevart e, men rommet på den annen side heller ingen trekk som 

på avgjørende vis skilte dem fra Oddernes I. De er stort sett 

også datert til eldre romertid, dels på grunnlag av keramikkfunn, 

og dels på grunnlag av C 14-dateringer til henholdsvis 60±70 e . 

Kr. og 100±7 0 e. Kr. På grunnlag av C 14-dateringene, og med 

støtte i de funn av oldsaker i mer eller mindre sikker sammenheng 

med tuftene som ble gjort, kan hele anlegget således dateres til 

eldre r omertid. Rolfsen antar at veggrøftene har rommet liggende 

stokker, som kan ha dannet syll for stående konstruksjoner av 

stokker og leirklint flettverk (alt etter Rolfsen, anf. arb.). 

For øvrig har Rolfsen overfor forfatteren nevnt at det nok kan 

være spor etter flere tufter i materialet fra Oddernes. 

Fra yngre romertid-folkevandringstid 

skjønt v i foreløpig har få sikre funn 

er funnene flere, 

fra det sentrale 

østlandsområdet. Det første funn av boplasser med husrester fra 

eldre j e r nalder som ble gjort på Østlandet etter Løkens funn fra 

den aller eldste delen av perioden på Opstad, var Per Haavaldsens 

oppdagelse av et gårdsanlegg på Virik, Sandefjord, Vestfold. 

Funnet ble gjort ved flyrekognosering, og var det første eksempel 

på vellykket bruk av denne teknikken i Norge overhodet 

(Haavaldsen 1976). Anlegget består av en hustuft og ca . 20 andre 

strukturer som Haavaldsen oppfatter som rundhus. Funnet ble 

delvis undersøkt av Per Haavaldsen i 1976-1978 (Haavaldsen 1983; 

Rolfse n 1 984, s . 126) Hustuften var rester av et langhus med 

buete l angvegger; det er påvist veggrøfter og hull etter indre, 

sikkert t a kbærende stolper. I begge slags strukturer ble det 

funnet s kår av bl. a. spannformede leirkar, med derav følgende 

datering til yngre romertid-folkevandringstid. En sirkulær grøft 

er tolket som rester etter et rundhus, også her datert til 

folkevandr ingstid på grunnlag av funn av keramikkskår. Stedet har 

i nyere t id vært åker, og ligger på sandjorden i tilknytning til 

Vestfoldraet . 

Elle r s er det jo 1 Agderfylkene vi kjenner det største 

antall av gårdsanlegg fra denne tiden. I Aust-Agder har vi ett 

på Jørund l and i Åmli. Her finnes et anlegg med to eller tre 

hustufter , 12-15 gravrøyser, rydningsrøyser, åkre og åkerrein 

(Rolfsen 1984, s. 127) . Den ene hustuften er ca 10 x 25 m stor 
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og har vegger av stein. En søkesjakt gjennom denne tuften som ble 

tatt opp av Karl Vibe-Mtiller i 1966 førte til at det ble funnet 

en del brynefragmenter, en kniv og et par andre jerngjenstander, 

foruten leirkarskår og jernslagg mm. (rapport fra Karl Vibe

Mtiller i Oldsaksamlingens arkiv). Blant funnene er det skår av 

spannformede leirkar, så det er trolig at anlegget var i bruk i 

folkevandringstid. 

Går vi videre vestover, kommer vi til de etter våre forhold 

tallrike funnene fra Vest-Agder. Funn er gjort flere steder i 

fylket, men Helge Gjessings og Sigurd Griegs funn fra Lista er 

de som har vært kjent lengst. I alle tilfeller gjelder det her 

hustufter med veggvoller av stein og jord, «murer» kaller Grieg 

dem som oftest. Forsåvidt slutter de seg nært til de hustufter 

fra eldre jernalder som ble undersøkt i stort antall av Jan 

Petersen i Rogaland i mellomkrigsårene (Petersen 1933; 1936). 

Oppdagelsen av disse tuftene skyldes det forhold at de har hatt 

synlige voller; slike tufter har vært kjent og erkjent av folk 

i lang tid. Grieg gjør selv rede for hvordan han har fått tuftene 

påvist av interesserte, lokalkjente folk (Grieg 1934, s. 3ff.). 

Funnene beskrives i det følgende sterkt sammenfattet, 

hovedsakelig etter Griegs beskrivelse. Det er lagt vekt på å få 

med slike forhold som kan tenkes å ha betydning for oppdagelse 

og identifikasjon av tuftene. 

De funn det gjelder, er først de fra Penne. Her fantes det 

tre hustufter, hvorav to ble undersøkt av Helge Gjessing i årene 

1917-1921, og en av Sigurd Grieg i 1930-1933. Grieg 1934, s. 

52ff.; Myhre 1980, s. 98ff.; Rolfsen 1984, s. 122ff. Penne I ble 

undersøkt av Gjessing i 1917. Tuften var omtrent 15 m lang, og 

inntil 9 m bred. Den hadde to rom. Veggene bestod av stein, med 

jord og torv. Det ble funnet to brolagte innganger og tre 

ildsteder i form av steinfylte groper. Stykker av leirklining ble 

også funnet, i likhet med keramikk, spinnehjul, knusesteiner, 

slipesteinfragmenter, pimpstein m.m. Dateringen er usikker; 

Gjessing hevdet at tuften kunne dateres til siste halvdel av 

folkevandringstid, men Grieg nøyer seg med å si yngre romertid

folkevandringstid. Penne II ble undersøkt av Gjessing sommeren 

1918. Tuften artet seg som «en nogenlunde rektangulær, 
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vollignende forhøining med innsenkning efter midten i retning 

nordvest-sydøst». Tuften var omtrent 17 m lang og 8 m bred 

utvendig. Veggene var laget av jord og rullestein, og var ca. 1-

1,5 m brede. Gulvet lot til å ha vært gravd noe ned i 

undergrunnen. Det ble dessuten funnet rester av brent leirklining 

og never. Et halvrundt ildsted bygget av stein ble også funnet, 

og dessuten kraftige bålrester inntil vestre langvegg. Huset 

hadde en brolagt inngang. Av oldsaker ble det funnet 

keramikkskår, knusesteiner, nakkefragment av en skafthulløks av 

stein, en hjerteformet pilespiss og en skraper, begge av flint, 

et fragment av en slipestein av kvartsitt - «synes snarest å 

tilhøre stenalderen», m.m. Tuften kan ikke dateres sikkert, mener 

Grieg, men han holder det for mest sannsynlig at den var bebodd 

i folkevandringstid. Penne III ble undersøkt av Grieg i 1932. 

Tuften var ca. 8 x 9 m stor. Veggene bestod av tettpakkede, 

mindre kampestein. En brolagt inngang ble funnet. For øvrig ble 

det funnet en del oldsaker, i form av keramikkskår, en 

fragmentarisk spydspiss av jern, diverse andre jernfragmenter, 

flintstykker m.m. Grieg mener at huset snarest skal dateres til 

folkevandringstid. (Alt etter Grieg 1934, s. 52ff.). Myhre har 

riktignok antydet at noen av disse husene muligens skal dateres 

til førromersk jernalder. Av interesse er også hans påpekning av 

at disse hustuftene har en beliggenhet som ikke synes å stemme 

særlig godt overens med beliggenheten og grensene for de 

historisk kjente gårdene (Myhre 1978, s. 236 og Fig. 7) 

Den neste lokaliteten som er undersøkt av Gjessing og Grieg, 

er Stokke på Lista. Her undersøkte Gjessing en hustuft sommeren 

1917 . Tuftens indre mål var 6,50 x 5 m. «Veggene, som hadde en 

bredde av omtrent 1 m og var ca. 0, 50 m høie, var dannet av 

fjellsten hentet fra uren». Bunnen bestod av grus. Det ble funnet 

to halvrunde ildsteder dannet av stein. Det ble imidlertid ikke 

gjort daterende funn, og tuften «adskiller sig dog fra de fleste 

av de øvrige ved sine små dimensjoner og ved at kortveggene har 

vært helt avrundet.» (Grieg 1934, s. 20f. sml. Rolfsen 1984, s. 

122ff.) 

Vi kommer så til funnene fra Vere på Lista. De omfatter seks 

hustufter, en undersøkt av Helge Gjessing sommeren 1918, de andre 
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av Sigurd Grieg i 1930-1934 (Grieg 1934, sml . Rolfsen 1984 , s . 

122ff.). Vere I, som ble undersøkt av Gjessing i 1918, var vel 

25 m lang nord-sør og opptil 14 m bred. Formen var uregelmessig 

oval. Veggene bestod av stein. Ellers ble det ikke funnet annet 

enn noen få oldsaker i form av keramikkskår, flintstykker og 

trekull. Dateringen må etter dette bli usikker, Grieg antyder 

eldre jernalder. (Etter Grieg 1934, s. 46ff.). Vere II ble 

undersøkt av Grieg sommeren 1933. Tuften var nærmest rund, e l ler 

kanskje snarere uregelmessig avrundet kvadratisk, 15,60 m 

nordvest-sørøst og 14,90 m den andre veien. Veggene bestod av 

stein opptil 0,47 m høye. To innganger i form av brolagte 

passasjer gjennom veggvollene ble funnet. 20 stolpehull fantes 

også. Svart jord langs enkelte av veggenes innside tolkes som 

spor etter trekonstruksjoner (sml. Myhre 1980, s. 150). Oldsaker 

fantes i form av keramikkskår, knusesteiner, trekull m.m. Funnet 

dateres ikke nærmere enn til eldre jernalder. (Etter Grieg 1934, 

s. 48ff.) . For de øvrige Veretuftene er situasjonen den at 

hverken funnene eller de øvrige utgravningsresultatene noen gang 

er blitt publisert (se Myhre 1980, s. 98; UOÅrb. 1933-1934, s. 

200)). 

På Knutstad, Lista undersøkte Helge Gjessing en hustuft 

sommeren 1921. Den var 19 m lang og 6,15 m bred utvendig. Veggene 

lå i røys. Det fantes to innganger med hellelegninger, og ett 

stein- og hellesatt ildsted. Det ble gjort funn av keramikk, 

smeltedigler av brent leire, bryner, støpeformer til barrer, 

spinnehjul, garnsenke, fragmenter av kvernstein med hull i 

midten, slagsteiner, trekarkitt, never m.m. På grunnlag av 

keramikken og med støtte i Bøes undersøkelser daterer Grieg huset 

til 5. og kanskje 6. århundre (Grieg 1934, s. 9ff., sml. Rolfsen 

1984, s. 122ff.). 

På Vestre Hauge på Lista ble en hustuft undersøkt av Sigurd 

Grieg sommeren 1930. Den var 28,50 m lang og 19 m bred (Fig. 6) . 

Veggene fremtrådte først bare som lave, gresskledde voller, men 

viste seg å bestå av stein, hvis opprinnelige bredde «må formodes 

å ha vært omkring 2 meter». Det ble funnet to brolagte innganger, 

og skillevegger som delte tuften inn i tre eller fire rom. Tre 

rekker av stolpehull ble funnet. Rester av treverk fantes langs 
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Fig. 6. Plantegning av og snitt gjennom hustuft på Vestre 
Hauge, Farsund, Vest-Agder. Yngre romertid-folkevandringstid. 
Etter Grieg 1934, Pl. XXX. 

søndre langvegg (sml. Myhre 1980, s. 150). Det ble funnet et murt 

ildsted, og en leirforet branngrop. Det ble ellers funnet 

leirkarskår, knuse steiner, spinnehjul, bryner, syl og andre 

jernfragmenter, i tillegg til noen stykker flint m.m. Grieg 

daterer tuften til 5. eller 6. århundre. (Grieg 1934, s. 2lff.; 

Rolfsen 1984, s. 122ff.). 

I juni 1931 undersøkte Sigurd Grieg to hustufter på Slevdal 

på Lista (Grieg 1934, s. 29ff.; Rolfsen 1984, s. 122ff.). Slevdal 

I hadde veggvoller bestående av til dels store steiner. Den var 

32,50 m lang og 11,50 m bred, utvendig målt. Den var orientert 

nordvest-sørøst. En tverrmur delte huset i to rom. Det ble funnet 

spor etter mulige innganger til begge rom, den ene markert ved 

dørheller. Det ble funnet tre ildsteder, dels steinsatt, og dels 
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nedgravd i undergrunnen. Av oldsaker ble det funnet en god del 

keramikk, videre spinnehjul, knuse- (eller male-)steiner, 

brynefragmenter, jernspiker, flintstykker m.m. Mest på grunnlag 

av keramikken daterer Grieg huset til å ha vært bebodd i «5. 

århundre, men muligvis også ned i 6. århundre.» (Etter Grieg 

1934, s. 29ff.). Slevdal II lå nær ved og parallelt med Slevdal 

I. Den var 29 m lang og midt på 9,10 m bred. Det var fem rom, med 

det midterste som det største. Veggene bestod av stein, til dels 

store. Det ble funnet en hellelagt inngang, og ett steinsatt 

ildsted i tillegg til ett nedgravd. Ikke i noen av Slevdaltuftene 

ble det funnet stolpehull. Noen trekullag kan bl. a. ha vært 

rester av stolper. Av oldsaker ble det ellers funnet keramikk, 

et vektlodd av bronse, glassperler, fiskesøkker, knusesteiner og 

andre steinsaker, spiker og andre jernfragmenter m.m. 

Holdepunktene for datering var få i dette materialet, men Grieg 

antyder «at hus II på Slevdal antagelig har vært bebodd enten i 

5. eller i 6. århundre». (Etter Grieg 1934, s. 36ff.) . 

Endelig har vi en hustuft på Nordberg på Lista, som ble 

undersøkt av Sigurd Grieg sommeren 1933. Den var orientert øst

vest, og var 20, 60 m lang og 10, 20 m bred, utvendig målt. Veggene 

bestod av jord og større og mindre steiner. Det ble funnet spor 

av tre langs steinvollenes innsider (sml. Myhre 1980, s. 150). 

Fire rekker av tildels steinsatte stolpehull ble funnet, to langs 

langveggenes innsider og en på hver side av husets midtakse. 

Videre ble det funnet en steinlegning og tre ildsteder, dels 

steinsatte og dels nedgravde. Av oldsaker ble det funnet 

keramikkskår, knusesteiner og brynefragmenter, vevtyngde av 

leire, diverse jernfragmenter, flintstykker m.m. Ingen av disse 

sakene gir særlig sikre holdepunkter for datering; Grieg 

konkluderer med at «huset på Nordberg må ha vært bebodd i 5. 

eller 6. århundre, men at det ikke er utelukket at huset kan ha 

vært i bruk alt i 4. århundre». (Grieg 1934, s. 40ff.; Rolfsen 

1984, s. 122ff.) 

Dermed er de kjente funn fra Lista omtalt. I Vest-Agder 

ligger imidlertid flere aktuelle lokaliteter. I det indre av 

fylket, i Åseral, finner vi det kjente gårdsanlegget på Soste1id, 

som var gjenstand for en grundig og i utgangspunktet fullstendig 
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undersøkelse av Anders Hagen i årene 1946-1949 (Hagen 1953; Myhre 

1980, s. 265ff.; Rolfsen 1984, s. 124.). 

Gårdsanlegget består av tre hustufter, ni gravhauger, utmark, 

innmark, åkre, åkerreiner, rydningsrøyser og steingjerder. Den 

første hustuften, Sostelid I, er orientert øst-vest. Veggene var 

markert av «voldformete forhøyninger», som ble oppfattet som 

«nedraste vegger». Veggene var bygget av større og mindre 

rullestein. Innvendig lengde var 25 m, bredden 4 m. Det ble ikke 

iakttatt spor etter romdeling. En hellelagt og en annen inngang 

ble funnet. Det ble funnet syv stolpehull, som dannet en rekke 

nær nordveggen inne i huset. En kokegrop ble også funnet. Av 

oldsaker ble det funnet keramikkskår, fragment av et bryne, 

fragment av en smeltedigel, slagg, flintstykker m.m. På grunnlag 

av keramikken dateres huset til 400-tallet. (Etter Hagen 1953, 

s. 14ff.). 

Sostelid II var likeledes orientert øst-vest, og var 45 m 

lang og 6 m bred innvendig. Veggene bestod av stein. Midt på 

gulvet fantes «ildsteder, åregruer og tykke kullag [som] dannet 

en nesten sammenhengende langild». Gulvet var delvis hellelagt, 

særlig i husets antatte (øvre) fjøsdel. Spor etter skillevegger 

ble ikke funnet (men se Myhre 1980, s. 268). Det ble funnet 20 

for det meste steinskodde stolpehull i to rekker, en på hver side 

av husets midtakse. To hellelagte innganger hadde ført inn i 

huset. Oldsakfunnene omfatter spinnehjul, fiskesøkke, beltestein, 

ildslagningsstein, 

flintstykker m.m. 

bryner, malestein, keramikkskår, slagg, 

(Alt vesentlig etter Hagen 1953, s. 23ff.). 

Angående dateringen, mener Hagen «at tuft II i alle fall er blitt 

bygd så tidlig som omkring 400-tallet og først blitt forlatt 

henimot slutten av folkevandringstida, selv om det siste er noe 

vanskeligere å fastslå med sikkerhet» (Hagen anf. arb., s. 46) . 

Veggene av stein i Sostelid III hadde et mer uregelmessig 

forløp enn i de to andre tuftene. Tuften var 35 m lang og omlag 

10 m bred, og en tverrvegg delte tuften i to deler. To rekker med 

ialt 12 for det meste steinskodde stolpehull ble funnet, og en 

inngang. Huset oppfattes som en kombinasjon av låve og inngjerdet 

kve. (Etter Hagen 1953, s. 38ff.). 

Nyere funn med datering til folkevandringstid, og av tufter 
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uten veggvoller av stein, foreligger fra Augland i Kristiansand, 

hvor fem hustufter ble undersøkt av Perry Rolfsen i 1974-1975 

(Rolfsen 1980; 1984, s. 125.). Fire av tuftene var rektangulære. 

Veggene var markert med grøfter (veggriller) , stolpehull og 

ildsteder. Den største av disse tuftene var 21 m lang. Den femte 

tuften, på 7 x 13 m, var nedskåret i undergrunnen. Også denne 

hadde veggrøfter og stolpehull. Av oldsaker ble det på Augland 

funnet en mengde keramikk, men også skår av glassbeger, smykker, 

perler, spinnehjul, pilespisser, kniver, filer, fiskekroker, 

fiskesøkker, bryner, skår av kleberkar, smeltedigler, 

glattesteiner, slagg og brente bein nevnes. Dateringene bygger 

på oldsaksmaterialet og på C 14-dateringer som spenner fra 40±100 

e.Kr. til 415±125 e.Kr., som til sammen viser at stedet var i 

bruk i romertid. (Etter Rolfsen, anf. arb.). 

Fra denne perioden må vi endelig nevne funnene av mulige 

grophus på Oddernes. Her ble det funnet flere mer eller mindre 

sannsynlige rester av grophus, generelt med dateringer noe senere 

enn de eldre tuftene der. Rolfsen betegner to av dem som sikre 

og syv som usikre. Grophus Avar rektangulært, 4,15 x 3,1 m, 

orientert nord-sør. Dybden var inntil 45 cm. Veggene var skåret 

loddrett eller skrått ned i bakken. I hver ende av tuften ble det 

funnet ett stolpehull. Det ble ellers funnet en del keramikkskår 

og brente bein. Rolfsen daterer huset til yngre romertid

folkevandringstid på grunnlag av keramikken. Grophus B var også 

nærmest rektangulært, 4,05 x 3,3 m, orientert øst-vest og 30 cm 

dypt. Det ble funnet to nedskårne ildsteder og en «kullgrop». Det 

ble ellers funnet en bronsenål, keramikkskår og brente bein. 

Funnene daterer huset til yngre romertid-folkevandringstid. De 

øvrige grophusene kan ha hatt et lignende utseende som disse to. 

Rolfsen antyder at grophusene kan ha egnet seg til lagerhus, men 

at noen også kan ha vært boliger. (Etter Rolfsen 1976). 

3.4. Folkevandringstid og yngre jernalder 

En del funn av forskjellig karakter foreligger med indikasjoner 

på dateringer både fra sen eldre og fra yngre jernalder, og kan 

i den forstand sies å stå på overgangen mellom de to periodene. 

Det skulle i og for seg være unødvendig å si at dette bare er hva 
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man må vente av et materiale som består av akkumulasjoner slik 

boplassmateriale alltid gjør, og i betraktning av at den 

periodeinndelingen vi bruker av historien, ikke er annet enn en 

abstraksj on , sml. avsnittet om datering, kap. 5.1 . 

Enda v idere er i og for seg det tidsspennet som er 

representert i materialet fra utgravningene på Åker i Vang , 

Hedmark, i 1988-1989, med dateringer som spenner fra ca. 200 til 

700 e. Kr. foruten enkelte middelalderfunn (Hernæs 1989) . Ved 

utgravningene ble det funnet kulturlag i en åkerhelling på 

vestsiden av nåtidens tun. Funnene omfatter ildsteder, 

boplassgroper, mulige stolpehull, et plyndret gravkammer fra 

romertid, store mengder kokstein, matrester og diverse annet 

avfall, og oppfattes av Hernæs som «en perifer del av det 

sentrale a ktivitetsområdet for storgården Åker» (anf . arb., s . 

12). «Det er mest rimelig å tro at selve bebyggelsen har ligget 

oppe på moreneryggen, kanskje på flaten der tunet fortsatt 

ligger», s i er han samme sted. 

Ligne nde funn som på Åker har stud. mag. art. Ellen Fjeld 

gjort på Lindstad i Stange på oppdrag av Oldsaksamlingen . På et 

sted i å ke ren ca. 200 m fra tunet på Lindstad, hvor gårdbrukeren 

hadde lagt merke til store mengder kokstein, fant Fjeld ca. 140 

boplassg roper av forskjellig slag - kokegroper, avfallsgroper mm. 

I tillegg til kokstein ble det funnet enkelte jernfragmenter, 

ildflint, udekorert, mest grov keramikk, glassperler, spinnehjul 

og brynefragmenter, derimot ikke f.eks. baksteheller , og heller 

ikke leirkliningsstykker. Stedet ligger i hellingen opp mot en 

morenerygg . Dateringen er foreløpig usikker, det foreligger en 

C 14-date r ing til 4-500-tallet e. Kr., men flere vil følge med 

det første (alt opplyst av stud. mag. art. Ellen Fjeld). 

Velkjent er funnet fra Mogen i Vinje, Telemark. En hustuft 

ble her undersøkt av Irmelin Martens i 1960 (Martens 1973; 1990, 

s. 73; Myhre 1980, s. 152ff . ; Rolfsen 1984, s . 126.) . Den 11 x 

6 m store t uften var orientert østsørøst-vestnordvest. Den hadde 

buete l a ngvegger med veggrøfter hvor det hadde stått stående 

planker, lave voller av jord og stein, og et kulturlag med mørk, 

kullblande t jord . Veggrøfter ble også sett, og rester av to 

liggende veggstokker, kanskje syllstokker . Hull fantes etter 
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stolper i hjørnene, langs veggene og inne i huset. En avløpsrenne 

hadde gått langs nordveggen og vestveggen. Ildsteder fantes i 

form av enkle kokegroper omtrent i husets midtakse. Utenfor huset 

lå en avfallshaug. Av oldsaker ble det funnet skår av 

spannformede leirkar, skår av grønt glassbeger, spydspiss og 

pilespisser av jern, pinsett av bronse, glassperle, høvelblad, 

fil, knivblad, nøkler, skrinhank og doppsko, alt av jern . 

Datering til 6. århundre folkevandringstid-tidlig yngre 

jernalder . Noen av pilespissene er helst fra yngre vikingtid (alt 

etter Martens 1973, s. 5ff.; se også Martens 1990, s. 73 og Myhre 

1980, s. 152ff.). 

Et annet slikt funn er gårdsanlegget på Skarg, Tveiten i 

Bykle, som ble undersøkt av Perry Rolfsen i 1972-1974 . 

Gårdsanlegget bestod av en hustuft, to gravhauger og åkre 

(Rolfsen 1977; 1984, s. 127.) 

Skarg ligger ved østenden av Bosvatn i Bykle, vel 530 m o.h. 

I 1939 registrerte Arne Bang-Andersen fire tydeligvis gamle 

hustufter her, men på grunn av erosjon var bare en del av en av 

tuftene bevart ved Rolfsens undersøkelse. Tuften oppfattes som 

rester etter et langhus, minst 20 m langt og 5,65 m bredt, med 

stolpehull (til to rekker takbærende stolper og veggstolper), 

ildsteder i form av groper, samt en jord- og steinvoll som 

oppfattes som rester etter en innvendig jordbenk. Det ble også 

funnet brent never i og like ved tuften, det oppfattes som spor 

etter et never- (og torv-)tekt tak. «Fet jord» tolkes som rester 

av trekonstruksjoner, og det antas at huset har vært bygget som 

en stavkonstruksjon. En etter forholdene stor mengde oldsaker ble 

funnet i tuften skår av spannformede og andre leirkar, 

spinnehjul, stykker av kleberkar og baksteheller av skifer, 

sømglatter, bryner, kniver, spikre, nagler og andre fragmenter 

av jern, ildslagningsflint, jernslagg m.m. C 14-dateringer 

foreligger fra fire av ildstedene, de spenner fra 650±80 e.Kr. 

til 960±190 e.Kr., og gir sammen med oldsakfunnene inntrykk av 

at huset var i bruk fra slutten av folkevandringstiden på 500-

tallet til vikingtiden omkring 1000 (alt etter Rolfsen 1977). 

Som en foreløpig oppsummering kan vi slå fast at funnene fra 

eldre jernalder er mange og mangeartede, kanskje mer enn man 
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kunne tro på bakgrunn av de pessimistiske utsagn litteraturen er 

full av . Funnene er også oppdaget på mange forskjellige måter. 

Hustufter med veggvoller av stein og jord har i mange tilfeller 

vært kjent lenge, og lenge før arkeologene ble oppmerksomme på 

dem. Hustufter uten slike veggvoller er funnet ved 

flyrekognosering og ved flateavdekking. I noen tilfeller har 

fosfatkartering gitt supplerende indikasjoner på hvor tuftene 

finnes. Det som finnes, og som slike tufter altså består av, er 

først og fremst stolpehull, som kan ha eller mangle steinskoning. 

Ofte finnes også veggrøfter. Ildsteder forekommer. Kulturlag av 

forskjellige slag forekommer også iblant. Tuftene er for det 

meste rektangulære; det typiske langhuset av velkjent 

jernalderstype finnes både med og uten veggvoller. Ellers 

forekommer runde hus og kortere, firkantede tufter, i tillegg til 

grophus. 

Alle disse tuftene og boplassene har det til felles at de 

er funnet utenfor de tun som er i bruk i vår tid. For øvrig er 

de nok som oftest funnet på sandjord, gjerne i skrånende terreng 

eller på lave høyder. Men det er grunn til å merke seg at enkelte 

funn også er gjort på leirjord. 

Vi kjenner imidlertid også noenlunde sikre arkeologiske funn 

av boplasskarakter fra områder som ligger i nærmere tilknytning 

til vår tids gårdsbosetning. Her passer det godt å nevne noen 

observasjoner som er gjort på Leiulstad på Vegårshei i Aust

Agder. Lokalhistorikeren Knut Tørdal har fortalt om et 

gårdsanlegg med hustuft som delvis ble undersøkt av ham i 1960-

årene. Spor etter jordgravde stolper nevnes (Tørdal 1968, s. 23; 

sml . Rolfsen 1984, s. 126f.). Tørdals studie av Leiulstadgårdenes 

historie har imidlertid særlig interesse ved at han viser 

hvorledes bebyggelsen i tidens løp har flyttet seg og delvis 

endret karakter, men hele tiden holdt seg i umiddelbar nærhet av 

det samme vide tunområdet. Den eldste bosetningen stedfester 

Tørdal på grunnlag av funn av keramikk fra yngre romertid og 

folkevandringstid. «Seinare blei det rifla skiferplater, 

spinnehjul, bryner og istykkerslåtte klebersteinsgryter, før den 

glasserte keramikken og jerngrytene kommer i bruk frå slutten av 

middelalderen og utover» (Tørdal 1968, s. 23, sml. kart v. s. 
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102ff.). Tørdals undersøkelse står foreløpig som en av de ganske 

få sammenfattende studier som har vært foretatt av alle kjente 

kulturspor på og omkring en bestemt gård, med sikte på å skildre 

gårdens historie og utvikling fra forhistorisk tid til i dag. Det 

er all grunn til å anta at lignende undersøkelser kunne 

gjennomføres mange steder, og det må også være grunn til å tro 

at mer inngående arkeologiske undersøkelser kunne skape et enda 

bedre grunnlag for dette enn det som var tilgjengelig for Tørdal. 

3.5. Vikingtid og middelalder 

Mange av de boplasser og tufter som er funnet fra yngre jernalder 

og middelalder, har gitt dateringer til begge perioder, så det 

er praktisk å behandle dem samlet. Den rekkefølgen de omtales i, 

er som tidligere geografisk betinget, og begynner med Akershus . 

På Øverland i Bærum finnes et gårdsanlegg med hustuft. «På 

Øverland i Bærum, er det de siste årene funnet røyser, 

dyrkingsterrasser og steinstrenger, samt et langhus Cl4 datert 

til 1100-tall» (Keller 1990a). Av Ellen Anne Pedersens 

registrering i Oldsaksamlingens arkiv går det frem at 

fortidsminnefeltet på Øverland er omlag 175 x 220 m stort, består 

(ifølge en planskisse som ligger ved rapporten) av ca. 90 røyser 

foruten terrassekanter, steinrekker (-strenger), hulveispor m.m. 

og tre hustufter, hvorav en kan karakteriseres som et langhus 

orientert nordøst-sørvest. Den og de andre, mindre tuftene har 

veggmarkeringer av stein. Langhuset er 16 m langt og 6 m bredt, 

men har ellers ikke vært undersøkt nærmere, bortsett fra at det 

er tatt et prøvestikk for å samle materiale til C 14-datering. 

Det trekull som ble funnet i prøvestikket, er datert til 815±75 

b.p. (T-8841, opplyst av professor Bjørn Myhre) Funnet har 

betydning dels ved å være med på å vise at langhus også 

forekommer på det sentrale Østlandet, og dels ved å 

sannsynliggjøre at slike hus forekommer helt opp i middelalderen. 

Det er også verdt å legge merke til at gårdsanlegget ligger i et 

område som er utmark i dag. 

Ellers preges materialet av hus og gårdspor fra yngre 

jernalder og middelalder på Østlandet fremdeles av Sigurd Griegs 

undersøkelser i Fåberg i slutten av 1930-årene. Det som ble 
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undersøkt først, var et gårdsanlegg med hustuft med to fløyer på 

Langset i Follebu, Fåberg, som ble undersøkt sommeren 1933 (Grieg 

1937, s. 104; 1938a; Hagen 1953, s. 186; Rolfsen 1984, s. 129). 

«Murene», som Grieg kaller dem, eller veggene, bestod av en rekke 

stein, av Grieg oppfattet som underlag for syllstokker. Husets 

to fløyer lå vinkelrett på hverandre; de var henholdsvis ca . 8 

og 8,40 m lange. Nordfløyen var delt i tre rom, ett av dem hadde 

en brolagt inngang. I vestfløyen kunne det ikke sees spor etter 

romdeling. Oldsakfunnene utgjordes av to jernkniver, en 

sømglatter av stein og to bryner, og Grieg daterer huset til 

vikingtiden. 

På Hovland (Nygård) i Saksumdal i Fåberg undersøkte Grieg 

en hustuft i 1935 (Grieg 1937, s. 104f.; 1938a, s. 117ff.; Hagen 

1953, s . 186; Rolfsen 1984, s. 127; Komber 1989, s. 149ff.). 

Tuften var orientert øst-vest, og var 17 m lang og inntil 7 m 

bred. Veggene bestod av «utvalgte flate sten», som til dels lå 

nokså langt fra hverandre og av Grieg derfor oppfattes som 

underlag for syllstokker. Det ble ikke funnet spor etter 

romdeling. Inne i tuften fantes et ildsted i form av en nedgravd 

grue. Det ble også funnet 10 steinskodde stolpehull, som Grieg 

oppfatter har stått i fire, noe uregelmessige rekker. Videre 

fantes en koksteinshaug, og av oldsaker to vevtyngder, 

jernstifter til linhekle, vevredskap, munnbittfragment, celt og 

ljåfragment også av jern, og to bryner. En god del jernslagg ble 

også funnet. Huset dateres til vikingtid på grunnlag av funnene. 

Ved fornyet studium av utgravningsresultatene har Jochen Komber 

kommet til at huset på Hovland har hatt buete langvegger (Komber 

1989, særlig s. 153). Ved befaring høsten 1990 ble det for øvrig 

konstatert at restene av denne tuften var blitt fjernet ved 

utvidelse av en liten vei. 

To tufter på Øvre Dal i Fåberg ble undersøkt av Sigurd Grieg 

sommeren 1938 (Grieg 1938a; Rolfsen 1984, s. 127ff.). Tuftene lå 

sammen, den ene (tuft I) nord-sør, 21 m lang og 9 m bred og den 

andre (II) øst-vest, 24 m lang og 11 m bred. I tuft I ble det i 

østre langvegg en brolagt inngang. Tre steinsatte ildsteder 

fantes i husets midtakse. Taket hadde vært båret av tre rekker 

jordgravde stolper. Veggene bestod av steinrekker som trolig 
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hadde vært underlag for syll stokker. Ellers ble det funnet 

knusesteiner, sømglatter, bryner og ett enkelt keramikkskår. I 

tuft II ble det også funnet en brolagt inngang, og dessuten 

rester av et brolagt gulv. To steinsatte ildsteder lå i husets 

midtakse. Det ble funnet fire sikre, steinskodde stolpehull. 

Veggene var av stein og hadde trolig vært underlag for 

syllstokker. Det ble videre funnet et fragment av en ljå . 

Dateringen av disse tuftene er ikke sikker, men Grieg mener at 

byggemåten tilsier en datering til vikingtiden. 

Endelig undersøkte Grieg et gårdsanlegg på Gi1berg i Fåberg 

sommeren 1937. (Grieg 1937, s. 105ff.; 1938a, s. 119ff.; Hagen 

1953, s. 184f.; Rolfsen 1984, s. 129; Komber 1989, s. 146ff.). 

Anlegget har et storslått beliggenhet på en høyde høyt oppe i 

lia, og med en utsikt som synes å rekke helt til Minnesund (Fig . 

7). Her fantes en tuft på 24 m lengde og en samlet bredde på 19 

m etter ni rom eller sammenbygde hus. Grieg beskriver grunnplanen 

som «den samme som vi gjenfinner ved de gamle islandske og 

grønlandske hus fra vikingetiden og den eldre middelalder». 

Nordfløyen hadde et 7 m langt og 8 m bredt midtrom, med et mindre 

rom på hver side. Steinskodde stolpehull etter takbærende stolper 

ble funnet, og en oppmurt åre i nordenden. Det ble også funnet 

stykker av leirklining hvis form viser at de trolig har vært 

brukt til å tette mellomrommene mellom tømmerstokker i veggene 

med. Ellers fantes det en del vevtyngder og spinnehjul. Sør for 

midtrommet gikk en brolagt gang fra øst til vest, også her fantes 

en god del vevtyngder, og en pilespiss av jern. I vestre del av 

huset var et rom som var fylt av kokstein, og i midtpartiet to 

rom med en nedgravd grue i det ene. I den østre delen var det tre 

rom, delvis med stolpehull. Veggene bestod over alt av 

steinrekker som oppfattes som underlag for syll stokker. Oldsakene 

vevtyngder, spinnehjul, sømglattere, nålebryne, skår av 

kleberkar, grytehank m.m., kniver, bor, fil, syler, meisel, 

kroker, sigdblad, munnbitt, beslag, fal og krampe av jern. Videre 

pilespissen som er nevnt, og en glassperle. Endelig nevnes en 

bronseplate og skår av middelaldersk keramikk. Huset dateres til 

vikingtid og middelalder på grunnlag av gjenstandsfunnene. Komber 

oppfatter den nordlige fløyen av huset som en egen bygning, et 
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Fig. 7. Utsikt sørover Mjøsa fra gårdsanlegget på Gilberg i 

Lillehammer, Oppland. Foto forf. 

gavlsvalhus (Komber 1989, særlig s. 148). 

Griegs undersøkelser i Lillehammertraktene er ellers for 

tiden gjenstand for ny vurdering i forbindelse med et 

magistergradsarbeid, og mange nye iakttagelser, med oppmålinger 

osv., vil bli tilgjengelige når det arbeidet blir lykkelig 

gjennomført. 

I en lignende stilling som Griegs funn fra Fåberg kommer 

noen tufter på Skattum i Gran på Hadeland, som ble undersøkt av 

A. Helmen i 1948-49 (Helmen 1953; Hagen 1953, s. 184f.). Minst 

fire tufter dannet her et sammenhengende kompleks som på Gilberg; 

440 mo. h. «på en kalksteinsås inne på skogen» . Den største var 
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på 10 x 8 m. Veggene markertes i det vesentlige av steinrekker, 

som vel skal oppfattes som syllstein. Innvendig fantes to 

ildstedsgroper og noe som beskrives som en røys med brannlag nær 

det ene hjørnet. Tuft II så umiddelbart inntil den første på 

vestsiden, og var på 5 x 6 m, likeledes med syllstein i veggene, 

men uten ildsteder. Tuft III lå sørvest for II, og var på 7,60 

x 6,70 m, og var innrettet omtrent som de to andre. Huset rommet 

en «røys» som i nr. I, i tillegg til et hellesatt ildsted nær det 

som må ha vært inngangen. Helmen tenker seg at dette har vært en 

smie. Nord for tuftene I og II lå det som Helmen oppfatter som 

rester av et fjøs. «Jordlaget som er att, er svart, fin moldjord, 

rimeligvis råtnet gjødsel», sier han. Veggene i fjøset fremsto 

som en slags jord- og steinvoll. En femte tuft omtales litt unna 

de øvrige, og av mer uviss konstruksjon. Funnene fra hustuftene, 

av glasert keramikk, kleberskår, vevlodd, bakstehellefragmenter, 

spinnehjul, en remspenne, munnbitt av jern, saks av jern, 

pilespiss, hesteskofragmenter, spiker og kniver m.m., daterer 

stedet til sen vikingtid-middelalder, ifølge Hagen (anf. st.), 

mens Helmen er tilbøyelig til å sette det til 700-tallet (Helmen 

1953, s. 82). Husene har tidligere vært oppfattet som laftet opp 

på de bevarte syllsteinene, men Komber har etter fornyet studium 

av saken kommet til at det er vel så trolig at de har vært 

reisverkskonstruksjoner (Komber 1989, s. 145). I området omkring 

tuftene finnes det ifølge Helmen ialt 18 gravrøyser i tillegg til 

rydningsrøyser. Tre av gravrøysene ble gravd ut og viste seg å 

dekke over brannflak, men ingen oldsaker. 

Gårdsanlegget på Skatturn fortjener imidlertid også å huskes 

for den måten det ble funnet på. Her kan vi la Helmen fortelle 

selv: 

«Etter lesningen av Griegs «Hadeland i oldtiden» i 

Hadelandsbokas bind I, kom jeg til å tenke på at all vår kunnskap 

om Hadeland og Østlandet ellers i forhistorisk tid er bygd 

utelukkende på undersøkelser av gravhauger og tilfeldige 

enkeltfunn, et materiale som helst viser oss den krigerske side 

av våre forfedres liv, mens det bare gir oss et svakt bilde av 

boligforhold og livet slik det levdes i sin alminnelighet. 

Kunne vi derimot finne og få undersøkt hustufter fra samme 



64 

periode i h istorien, måtte de kunne gi oss kunnskap til å danne 

oss et me r pålitelig bilde av livsførsla i sin alminnelighet på 

datidens gårder. 

At s like tufter eksisterte på Hadeland, hadde jeg ikke hørt 

det ringest e om; men jeg gikk ut fra som sjølsagt at der det har 

levd mennesker, må det også være spor etter hus. 

Vel nok er det så, at de plasser våre første rydningsmenn 

valte til å bygge hus på er så utmerket valt med omsyn til 

beliggenhet at garden gjennom århundrer fortsatt har blitt 

fornyet på samme sted, etter hvert som det var behov for det, 

helt opp t il vår tid. På slike steder er da alle spor etter de 

eldste bygg helt utslettet. 

De fl este av oss har nok sett at det ofte, helst i litt 

høgtliggende skoger, er spor etter gammel dyrking, som åkerreiner 

og dyrkingsrøyser. Mye av dette er fra forholdsvis nyere tid, og 

først i s einere tid utlagt til skog, men det kan jo også være at 

en del er svært gammalt og skriver seg fra åkerbruk i oldtida. 

En s øndag i slutten av juli 1935 tok jeg en tur opp i 

skogtraktene på Rudsødegården, der jeg tidligere hadde lagt merke 

til at store deler av det nåværende skogarealet en gang i tida 

hadde vært dyrket. 

Først e vilkåret for fast bosetning var i gamle dager som nå 

et sikkert vassbol. Dette fant jeg forholdsvis fort, en stor dam 

i ei f j e llkløft. Ca. 25 m lenger øst fant jeg så en del 

steinrekker, som for en stor del var overgrodd med torv. De var 

altfor regelmessige til å være tilfeldige, men måtte være lagt 

der av mennesker, og noe annet enn underlag for hus kunne det 

ikke være . Jeg sendte straks melding om funnet til 

Oldsaksamlingen.» (Helmen 1953, s. 39). Det er ikke mye å legge 

til her. I dentifikasjon av problemets art, resonnementet og den 

konsekve nte gjennomføringen av den praktiske undersøkelsen er av 

en lødighet som arkeologiens fagfolk nok kunne ha noe å lære av . 

Man kan selvsagt si at Helmen var heldig - men det er gode 

feltarkeol oger merkelig ofte. 

En nyere utgravning av boplassrester fra mange perioder, men 

særlig fra middelalderen, har foregått på Fyllpå i Sem, Vestfold. 

I årene 1 987-89 ble det her, midt oppe på Vestfoldraet 
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umiddelbart inntil riksvei E 18, gravd ut gravrøyser mm . fra 

jernalderen og en hustuft fra middelalderen i tillegg til et 

stort antall boplassgroper av mange slag - spredte stolpehull, 

ildsteder, kokegroper, en flatmarksgrav fra eldre jernalder, 

avfallsgroper mm. Undersøkelsene er foreløpig upublisert og lite 

bearbeidet, men rapporter og muntlige opplysninger foreligger fra 

Christian Keller, Inge Lindblom, Stefan Hoglin, Birgitte Skar, 

Hilde Amundsen og Ronny Henriksen. Hustuften hadde vegger 

bestående av 1-2 steinrekker, forbrente rester av liggende 

trekonstruksjoner, to ildsteder hvorav ett i hjørnet mellom to 

vegger, samt en sørvendt inngang. Den målte ca. 4,5 x 4-5 m, men 

det er mulig at den har gått noe lengre vestover, der veggen ikke 

ble sikkert identifisert og kanskje var ødelagt ved byggingen av 

riksveien tidligere . Det ble allikevel sett spor av hva som kan 

ha vært en moldbenk der, og i så fall har vel ikke veggen vært 

så langt unna. Det ble funnet knivblad, spinnehjul, bryner, 

fragmenter av kleberkar og baksteheller, i tillegg til en del 

kokstein . Utgraveren anslår at tuften trolig var fra 1200-tallet 

(opplyst av Birgitte Skar). 

Feltet på Fyllpå ble oppdaget, dels med utgangspunkt i 

flyrekognoseringer som påviste tomtene etter noen gravhauger som 

var fjernet, men som var kjent fra eldre beskrivelser, og dels 

ved at man foretok prøvesjakting i de områdene i nærheten som 

ville bli berørt av den veiutbygging som var bakgrunnen for at 

undersøkelsen ble satt i gang. I tillegg til funnene fra tuften 

er det i og utenfor gropene funnet oldsaker fra praktisk talt 

alle perioder fra eldre steinalder til middelalder, i form av 

flintavslag og flintredskaper, potteskår, brynefragmenter, 

jernfragmenter, slagg, bakstehellestykker mm. Utgraverne 

oppfatter funnene som spor etter at gropområdet har vært brukt, 

mest som uteareal, til forskjellig produksjon og andre formål opp 

igjennom tiden. Men en samlet vurdering må vel også tilsi at det 

har eksistert en virkelig bebyggelse her, iallfall i 

middelalderen. Det kan være grunn til å tro at funnene fra Fyllpå 

når de blir studert nærmere, vil vise seg å være ganske 

karakteristiske for hva man kan vente å finne av boplasspor i de 

ganske intensivt dyrkede og tett bosatte områdene på det sentrale 
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Østlandet. Det ble for øvrig samlet inn materiale til C 14-

datering fra mange av de strukturer som ble funnet på Fyllpå, men 

dateringsresultatene foreligger ennå ikke (desember 1990). 

Vi kommer så til en serie moderne undersøkelser som må 

tillegges stor betydning i vår sammenheng. Den første av dem 

gjelder tomten etter Raulandstua, som nå står på Norsk 

Folkemuseum på Bygdøy, på Søndre Rauland i Uvdal. Inspirert av 

ønsket om å undersøke en sikkert stedfestet tomt etter en 

middelalders laftebygning, foretok arkitekt Roar Tollnes i 1970-

1972 undersøkelser av tomten etter Raulandstua. Tilstøtende 

tufterester ble undersøkt av Ellen Karine Hougen (Tollnes 1973). 

De steinbygde fundamentene for veggene i det flyttede huset ble 

funnet igjen, sammen med rester av peis, tregulv (i stuen), 

jordgulv og steinbygde kjellere. Det ble også, på samme sted, 

funnet rester av tilsvarende fundamenter for et eldre hus. C 14-

datering av trekull fra et ildsted som kunne knyttes til dette 

huset, ga som resultat 1030±110 e. Kr. Hougens undersøkelse 

resulterte i påvisning av rester av en trolig eldre tuft litt ved 

siden av de to andre, men lite er foreløpig kjent fra den 

undersøkelsen ellers. Det ble ellers gjort atskillige funn av 

gjenstander, særlig i tilknytning til den yngste tuften (se 

s . 100) . Tre spinnehjul og enkelte jernfragmenter kunne knyttes 

sikkert til den eldre tuften der Raulandstua hadde stått. Det som 

gir denne undersøkelsen en ganske særlig betydning, er at den er 

ett av de ytterst få eksempler som finnes på en undersøkelse av 

tomten under et stående eller kjent hus, midt inne på et 

eksisterende tun (sml. rekonstruksjonstegningen av tunet med 

Raulandstua på sin opprinnelige plass, Berg 1968, s. 64). 

En annen viktig moderne undersøkelse er den Irmelin Martens 

foretok av to hustufter på Vestre Nape i Fyresdal 1. 1968-69 

(Martens 1973, s. 52ff; Myhre 1980, s. 332ff.). Tuftene ligger 

like i nærheten av det eksisterende tunet på gården. Den ene 

tuften, Vestre Nape I, var «ca. 13, 5 m lang vestnordvest

østsydøst og ca. 8 m bred» (Martens 197 3, s. 53) . Den hadde 

vegger av stein. Utgravningen brakte få detaljer og funn for 

dagen, og huset tolkes som en løe eller annet uthus. Den andre 

tuften, Vestre Nape II, var en rektangulær hustuft på 14 x 4,5 
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m, orientert nordvest-sørøst. Tuften hadde vegger med steinmurer, 

og en eller to indre skillevegger markert med steinrekker. Videre 

fantes en indre steinlegning, ett nedgravd og stein- og hellesatt 

ildsted, ett stolpehull og flere nedskjæringer i grunnen. 

Forkullede rester av trekonstruksjoner ble også observert. Av 

oldsaker ble det funnet fragmenter av sigd- eller ljåblad, dor, 

syl, bisselfragment samt skiferbryner. C 14 dateringer av kull 

fra tuften og ildstedet ga som resultat henholdsvis 1190±80 e . 

Kr. og 1390±80 e.Kr. (Etter Martens 1973, s. 52ff.; sml. Myhre 

1980, s. 332ff.) Vi har her et ordentlig utgravd ødetun 

(Martens' uttrykk, hun betoner at det ikke er snakk om et 

egentlig gårdsanlegg, jfr . Martens 1989, s. 74) fra 

høymiddelalderen, og dermed et viktig referansepunkt i den rurale 

middelalderarkeologien i Sør-Norge. 

Undersøkelsen på Vestre Nape settes dessuten i en større 

sammenheng ved de registreringer Martens har foretatt i Fyresdal 

siden utgravningen fant sted. Ved disse registreringene har hun 

påvist et stort antall mer eller mindre sikre gårdsanlegg som hun 

på bakgrunn av en generell vurdering antar er fra middelalderen, 

dvs. før Svartedauen (det følgende er hentet fra Martens 1989) . 

Utgangspunktet for registreringene var de studier historikeren 

Lars Ivar Hansen har gjort av middelalderens gårder i Fyresdal 

i samband med Det nordiske ødegårdsprosjektet. Hansen har bl.a . 

med en liste over 25 lokaliteter med åkerreiner, hvor det ikke 

har foregått noe kjent jordbruk i nyere tid (Hansen 1980, sml . 

Sandnes og Salvesen 1978). Irmelin Martens sondrer mellom «sikre 

gårder» (åkre og 2 tufter eller terrasser som er minst 10 m lange 

og 3,5 m brede, eller en terrasse eller langhus som rommer hus 

av tilsvarende størrelse, dvs. minst 25 m langt, da det kan være 

mellomrom mellom enkelthus), «sannsynlige gårder» (åkre og en 

tuft eller terrasse mins 10 x 3,5 m og en tuft 5-10 m lang som 

utfra beliggenheten kan antas å høre sammen med den store) og 

«mulige gårder» (åkre og tufter som ikke fyller de oppstilte krav 

eller som må anses som usikre, f.eks. planeringer og steinrekker 

inntil unge hus, og som indikerer at det har stått hus med andre 

dimensjoner der tidligere). 

Som sikre gårdsanlegg nevner Martens disse: 
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Grøssæ, Fisketjønn, Strond u. Nape, Gausvatn, Strond v. 

Øysæ, Slådalen, Røynebrokke, Blikar, Gullbjørdalen og Øvre Liene. 

Som sannsynlige gårdsanlegg nevnes disse: 

Rjupeto, Arnbjørgbrokke og Ekrune. 

Som mulige gårdsanlegg nevnes disse: 

Snorgil, Ljosdalen, Krokstøyl, Rui, Dyding, Nos og Nevstøyl. 

I tillegg til disse forekomstene kommer følgende 

«Lokaliteter m. åkre. Hus ikke påvist»: 

Bjåstøyl, Birtestøyl, Lisle Gausvatn (hvor det nevnes at 

tufter er blitt ødelagt) og Donstad. 

Endelig kommer en gruppe «Hustufter på gårder bebodd i nyere 

tid»; her nevnes disse: 

Skori, Skrimsdalen, Taraldlien, Haukrei, Torsdalen, Øysæ 

nordre, Øysæ øvre, Homsekre og Hekne. De utgravde tuftene på 

Vestre Nape hører også til i denne gruppen. 

I tillegg til den betydelige interesse som kan knyttes til 

de konkrete funn Martens har gjort - det dreier seg om den uten 

sammenligning største samling av arkeologisk identifiserte rester 

av sannsynlige middelalderske gårdsanlegg vi kjenner - så har 

undersøkelsen krav på betydelig interesse fra metodisk synspunkt. 

Den viser at det kan oppnås gode resultater, også arkeologisk, 

ved åta i betraktning slike studier av gårdshistorie som har 

vært utført på historisk hold. 

Ikke mindre viktige enn undersøkelsene i Fyresdal er 

utgravningene i Vinje. På Hovden i Vinje finnes et gårdsanlegg 

med fem hustufter, hvorav I og II ble undersøkt av Irmelin 

Martens 1 1962-1965 (Martens 1973, s. 33ff.; Myhre 1980, s . 

331f.; Rolfsen 1984, s. 129f.). Hovden I «var 13,5 m lang og 9-10 

m bred ytre mål». Tuften hadde vegger i form av jord- og 

steinvoller. Det ble funnet en pilespiss av uviss type, men fra 

vikingtid-tidlig middelalder, og 2 små jernbiter. Huset kan ha 

vært et fjøs. (Etter Martens 1973, s. 46f.; sml. Myhre 1980, s . 

331f.). Hovden II «er orientert øst-vest og er vel 30 m lang , 

bredden er mellom 6 og 7 m» (Martens 1973, s. 36). Tuften hadde 

steinfundamenter for vegger og en dreneringsgrøft utenfor 

nordveggen. Indre skillevegger forelå i form av steinstrenger, 

også trerester, som delte huset inn i seks eller syv rom. Det 
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fantes nedskårne og delvis hellesatte ildsteder, både i form av 

hjørneildsteder og årer; videre en blesterovn. Forkullet never 

og rødbrent jord er tolket som rester av et torvtak. Det ble 

gjort funn av bl. a. dobbeltkam av bein eller horn, stykker av 

smeltedigel av leire, malje, nøkkel, boltelås, dørhengsel, stykke 

av ljåblad samt kniver, meisel, synål og grytehanker m.m. av 

jern; skår av kleberkar, fiskesøkker, riflete baksteheller, 

bryner, brente dyrebein. Dateringen må nærmest bli 13. årh. 

ifølge oldsakene, men C 14-dateringene ga som resultat 890±80 e . 

Kr. og 1170±80 e. Kr. (Etter Martens 1973; se også Myhre 1980, 

s. 331f.). På Hovden har Martens også undersøkt en blestertuft 

(Hovden V), den er blitt C 14-datert til 980±90 og 1120±100 e. 

Kr. (Martens 1988, s. 55) 

Her skal også nevnes Martens' stort sett upubliserte 

undersøkelse på Neset på Møsstrond i Vinje, av en hustuft med 

veggfundamenter i form av lave jordvoller og steinfundamenter. 

Tuften bestod av fem rom eller sammenbygde hus og målte 20 x 6 

m. I ett av rommene fantes det både hjørneildsted og åre midt på 

gulvet. Den er C 14-datert til 1120±140 e.Kr. og 1200±90 e.Kr . 

(Martens 1989, s. 77; sml. Martens 1990, s. 73f.). 

Endelig må vi nevne noen utgravninger som har foregått i 

fjelltraktene, og som det til dels har vært antatt at berører 

gårdsproblematikken. Vi nærmer oss her riktignok grensene for hva 

som angår vår oppgave - i samme grad som vi nærmer oss de fysiske 

grensene for jordbruket selv. Dette gjelder således de 

utgravningene Bjørn Hougen foretok av hustufter i fjellet i årene 

1937-40, og som siden er fulgt av Birthe Webers og andre 

undersøkelser. Tuftene på Vesle Hjerkinn på Dovre, Gamlestøgu på 

Fillefjell og ved Steinbusjøen øst for Tyin ble alle av Hougen 

oppfattet som rester av selehus eller fjellstuer for reisende 

(Hougen 1944, sml. Hagen 1953, s. 187; Rolfsen 1984, s. 129.) . 

Birthe Webers undersøkelser på Hjerkinn i senere år har klarlagt 

at det finnes minst fem hustufter på Vesle Hjerkinn, foruten 

betydelige avfallslag mellom husene (Weber 1987; sml. Weber 

1986). De tuftene hun har undersøkt, har utvilsomt gitt plass for 

laftebygninger, i likhet med den Hougen grov ut. De er datert til 

fra 855±85 til 1385±45 e. Kr. (Masca-kalibrerte dateringer, Weber 
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1987, s. 108). Husenes størrelse og de nokså mange funn av mer 

eller mindre eksotiske saker oppfattes som argumenter for at 

tradisjonen om at det her har vært et overnattingssted for 

reisende, kan være riktig. Både Hougen og Weber tenker seg 

allikevel at stedet også har vært en fjellgård med fast 

bosetning, om enn riktignok 1 utgangspunktet betinget av 

funksjonen som fjellstue. Fjellets fangstmuligheter har sammen 

med de gode beitene vært forhold som har trukket til seg fast 

bosetning, hevder Weber. Hougen la for sin del vekt på de funn 

han hadde gjort av vevtyngder av kleberstein og av et nålebryne 

(Hougen 1944, s. 205). Under enhver omstendighet er det vel 

riktig å si at bebyggelsen på Hjerkinn, med sin spesielle 

beliggenhet og funksjon, må få noe begrenset verdi som typisk 

eksempel på sin tids gårdsbosetning. 

Noe slikt vil trolig også måtte sies om flere av de funn som 

er gjort på Hovden i Byk1e, Aust-Agder. Ved registreringer i 

forbindelse med arealplanvurderinger som i årenes løp er foretatt 

i Bykle, er det funnet et stort antall fortidsminner. Vesentlig 

dreier det seg om kullgroper, men det er også funnet mange 

hustufter. Bloch-Nakkerud angir følgende registreringer av 

hustufter (h.t.) og blestertufter (bl.t.), ordnet etter hvilke 

arealplaner de berører: 

C Hovden Sør (759-775 m o.h.) 

D Hovden II (765-850 m o.h.) 

E Hovden Aust (820-900 m o.h.) 

F Hovden skisenter (840-955 m o.h.) 

J Breive/Fjellbø (885-965 m o.h.) 

K Lislefjødd (935-1035 m o.h.) 

3 

11 

13 

1 

1 

2 

bl.t. 

bl.t. 4 h.t. 

bl.t. 5 h.t. 

bl.t. 4 h.t 

bl.t. 2 h.t. 

bl.t. 1 h.t. 

(Sammendrag etter Bloch-Nakkerud 1987, s. 17, se også s. 30) 

For disse tuftenes utforming kan det henvises til Bloch-Nakkeruds 

definisjon, som sier at en hustuft består av 2-4 jordvoller, kalt 

veggvoller, som danner en firkant. Mellom dem kan markoverflaten 

være lavere enn utenfor, og tuften kan være delt i flere rom ved 

ytterligere veggvoller. En blestertuft er en hustuft der det også 

er registrert en eller flere slagghauger (anf. arb., s. 21). 



71 

Hustuftene er 3,5-13 m lange og 3,5-6 m brede; blestertuftene er 

4,5-16,5 m lange og 3,8-7 m brede. Syv av blestertuftene er åpne 

i den ene gavlen (dvs. at veggvoll mangler) (anf. arb., s. 31). 

Det foreligger C 14-dateringer fra noen av blestertuftene: 

Finstøllia T-3289 870±60 b.p. 

Hovden Ap.hotell nr. 1 T-3131 1100±90 b.p. 

" nr. 2 T-3538 720±40 b.p. 

" nr. 4 T-3539 590±70 b.p. 

" stolpehull T-4677 740±50 b.p. 

" hellegryte T-4678 550±70 b.p. 

Løbakken T-3130 890±80 b.p. 

(Anf. arb., s. 137, sml. kart Fig. 7-11, s. 140) . 

Disse tuftene ser derfor ut til å ha vært i bruk fra vikingtid 

til høymiddelalder. Det er imidlertid klart at ikke alle sammen 

uten videre kan settes i forbindelse med gårdsbosetning, også 

selv om Bloch-Nakkerud konkluderer sin undersøkelse med å si at 

«uten at jeg skal ta stilling til om fjellgårder eller setre 

fantes i undersøkelsesområdet, slutter jeg meg til tanken om at 

jernvinna også her inngikk i en fjellgårdsøkonomi» (anf. arb., 

s. 141). 

3.6. Diverse funn, bl.a. «røysfelt» 

I tillegg til de forholdsvis godt undersøkte og daterte funn av 

gårdsanlegg og hustufter som er omtalt hittil, finnes det 

meldinger og omtaler i forskjellige sammenhenger av mange andre 

observasjoner og funn, som har det til felles at de ikke er 

ordentlig undersøkt og ofte usikkert datert. Noen av dem har en 

karakter som gjør at man føler seg temmelig sikker på at det f. 

eks. er et forhistorisk gårdsanlegg man har for seg; andre har 

et mer generelt preg. Det kan være vanskelig å trekke en grense 

for hva som bør tas med av slike observasjoner, men i det 

følgende presenteres et utvalg. De er tatt fra mange forskjellige 

kilder; avgjørende for utvalget har det vært at omtalene skulle 

inneholde rimelig sikre forhold som kunne sies å utgjøre et 
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positivt bidrag til kunnskapene om jordbruksbosetningen. 

Opplysninger har jeg dels funnet i litteraturen, og dels 1. 

Oldsaksamlingens arkiver, gjerne på grunnlag av råd fra de 

konserva t orer som har eller har hatt ansvar for forvaltning av 

fortids minnene i de enkelte distrikter. En del kan også finnes 

1. registre r ingsrapporter utgitt av Avdelingen for Økonomisk 

Kartverk ved Oldsaksamlingen; her har jeg av kapasitetshensyn 

måttet n øye meg med å gå gjennom de utgitte rapportene . For øvrig 

gjør ikke denne oversikten krav på fullstendighet. Såvel 1. 

litteratur som i arkiver kan det ennå finnes stoff som burde ha 

vært med. 

En s l ik kategori av iakttagelser gjelder tufter mm . som er 

påvist inne på eller i nær kontakt med felt med gravhauger og 

gravrøyser. Av og til har det forresten vist seg at slike røyser 

ikke h ar vært gravrøyser, men heller skal oppfattes som 

koksteinsrøyser eller rydningsrøyser. Hustufter og andre 

bosetningsspor er funnet både på gravfelt og på «røysfelt» av 

annen karakter. Vi har allerede sett eksempler på dette flere 

steder sl i k som på Hunn i Borge, Øverland i Bærum og på Hørdalen, 

Tassebekk og Fevang 1. Sandefjord mm. Lignende bosetningsspor 

finnes f lere steder, bare med den forskjell at de ikke er like 

godt under søkt og datert ennå. En ganske ny observasjon av denne 

karakter gjelder det velkjente gravfeltet på By i Løten, Hedmark. 

Her er det tidligere gjort gravfunn fra hele jernalderen (Hagen 

1951; Martens 1969) . «Ved kartlegging i forbindelse med vegplaner 

i 1981 b l e det påvist dyrkings-spor og kokstein-samlinger inne 

på røys fe l tet . Under feltkurs for arkeologi grunnfag (i 1990) ble 

det påvist flere dyrkingsterrasser, og ved bortrensing av 

vegeta sj on sdekket mellom røysene ble det vist at disse inngikk 

i et system av steinstrenger som utvilsomt stammer fra dyrking» 

(Kelle r 1 990a). Særlig funnene av kokstein gjør at vi må tro at 

det kan være mulig å finne de virkelige boplassporene 1. nærheten. 

Men date ringen av dem er jo ennå usikker. 

Et lignende røysfelt har vi også å gjøre med på Nordre Lund 

i Ringsaker . Her ligger det et gårdsanlegg som imidlertid 

foreløpi g h ar vært ufullstendig undersøkt og usikkert datert . 

Anlegget b l e først kjent gjennom et brev fra L. Midthaug 
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sensommeren 1933, og befart av Sigurd Grieg kort tid etter. Grieg 

nevner i sin rapport bl.a. fem koksteinsrøyser og to hustufter; 

«den største av disse er ca. 25 skritt lang og 6 m bred . 

Hustuftenes elde kan dog ikke bestemmes» (Oldsaksamlingens 

arkiv). I 1938 ble en av tuftene delvis utgravd av elever fra 

Hamar Katedralskole under ledelse av lektor Frik Hougen, men uten 

at det ble gjort daterende funn. Veggene i den utgravde tuften 

viste seg å bestå av en rekke stein (syllstein?), og inne i 

tuften var en del stein som muligens kan indikere et ildsted. Det 

meste av dette anlegget finnes fremdeles - «På Nordre Lund i 

Ringsaker har Per Oscar Nybryget påvist [skal vel være 

registrert] et gårdsanlegg. Her er en gravhaug, rektangulære hus 

og koksteinsrøyser, samt rydningsrøyser og åkerspor . Feltet [ .. . ] 

inneholder i hvert fall to skillbare faser, hvorav den siste godt 

kan være middelalder» (Keller 1990a). Kellers betraktninger er 

skrevet på bakgrunn av de feltkurs for studentene som 

Oldsaksamlingen arrangerte på stedet 1. 1987-88, og som har 

klarlagt at anlegget stort sett ligger helt intakt og stadig kan 

undersøkes, samt, som nevnt, at det også omfatter minst en 

gravhaug . 

Forekomsten på Nordre Lund er sikkert bare en av mange 

lignende. Fra Veldre i Ringsaker nevner Keller at en lokalitet 

av tilsvarende karakter som den på Nordre Lund ble funnet 

sommeren 1990, «med rydningsrøyser, hustufter og koksteinsrøyser, 

marginalt beliggende mellom to -rud gårder» (Keller 1990a) . Lite 

er ellers kjent om denne forekomsten ennå. 

Like velkjent som gravfeltet på By er det svære røysfeltet 

som kalles «Einangfeltet» i Vestre Slidre i Oppland. Også der 

kjennes det til hustufter, 1. tillegg til gravrøyser, 

rydningsrøyser og annet. Om dem sier Wencke Slomann: «Vi har ikke 

funnet tufter som med sikkerhet kan henføres til forhistorisk 

tid, skjønt tre av de innmålte tuftene skiller seg i form og 

beliggenhet fra alle de andre innen feltet (nr. 488T, 520T og 

909T) . En ligger opp for Bråtehagen, straks sør for søndre 

Tvengestølssti, en ligger rett opp for selet og innmarken i 

Gardberg, og en ligger litt nedenfor og nordenfor 

skålgropssteinen, også i Gardberg. De ligger alle på flater, 
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synes alle å ha hatt ryddet mark om seg, alle har rektangulær 

form med lengden langs åssiden, ingen har spor av grunnmur av 

stein, bare lave voller innrammer rommet. De er vanskelige å se. 

Vi har ingen datering på dem, de kan like godt være 1600-tall, 

eller fra middelalderen, som forhistoriske. Med alle de tun til 

småbruk og heimestøler som eksisterer, og med alle de tufter av 

tun etter nedlagte støler og husmannsplasser vi har innen feltet, 

alle med større og mindre innmark omkring eller med spor av 

slikt, vil en søken etter det (de) forhistoriske tun bli meget 

vanskelig» (Slomann 1971, s. 69). 

Funn av lignende karakter som dem som er nevnt her, dukker 

rett og slett stadig opp. Store registreringsarbeider er satt i 

gang i det siste i Øverbymarka i Gjøvik, der det viste seg at 

løypetraseene for Norgesmesterskapet på ski i 1990 var ført rett 

igjennom hundrevis av røyser, steinstrenger og åkerreiner. 

Foreløpig er det visstnok ikke funnet hustufter der, men de funn 

som er gjort, viser iallfall at det har eksistert en omfattende 

bosetning i området. (Takk til stud. mag. art. Ingunn Holm for 

opplysningene om Øverbyfeltet). Det er for øvrig grunn til å tro 

at en rekke slike forekomster vil bli kjent gjennom de 

undersøkelser som gjøres av mag. art. Ellen-Anne Pedersen. 

Nevnes kan ellers også et notat om Alm i Ringsaker, hvor 

Heid Gjøstein Resi i 1989, etter melding fra Tor Sæther ved 

Hedmarksmuseet, påviste et område med tre hustufter (av Resi 

betegnet som «muligens fra nyere tid»), 10 mindre og 4 større 

røyser som kan være rydningsrøyser eller gravrøyser, og to 

tydelige åkerreiner (Oldsaksamlingens arkiv) . Funnet fremstår som 

ett av mange eksempler på usikre gårdsspor som kan finnes rundt 

omkring på Østlandet, og som kan fortjene nærmere undersøkelse 

for å få brakt på det rene hva det er man har å gjøre med. Den 

eventuelle sammenhengen med sikre fortidsminner, dvs. 

gravrøysene, gjør sitt til å styrke mistanken i dette tilfellet. 

På sikrere grunn føler man seg da allikevel på Nærstad på 

Ringerike, hvor en boplass med hustufter er funnet ved 

flyrekognosering av Harald Jacobsen i 1982 (Jacobsen 1984; 1990). 

På lokaliteten «Rustillrudjordet» har Jacobsen her iakttatt minst 

to tufter etter hus med buede langvegger, foruten tre ringer. To 
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av ringene mener Jacobsen kan være spor etter rundhus, mens den 

tredje sannsynligvis er fotgrøften rundt et gravminne. 

Lokaliteten har ikke vært nærmere undersøkt og er derfor i kke 

datert, men hus med buede langvegger er vel mest sannsynlig fra 

forhistorisk tid. Det er ellers «konstatert at det finnes 

forholdsvis stor mengder kokstein i pløyelaget over boplassen» 

(Jacobsen 1984, s. 197). Funnet føyer seg fint inn i den raskt 

voksende rekken av boplasspor og annet som finnes ved 

flyrekognosering på Østlandet. 

På Gausbu i Tokke, Telemark ble det ved registreringer for 

prosjektet «Naturgass til Østlandet» høsten ·1990 påvist tre 

områder med ialt ca. 10 hustufter av ulik karakter; for det meste 

dreier det seg imidlertid utvilsomt om rester av hus fra nyere 

tid. I et par tilfeller tyder allikevel beskrivelsene på at det 

er tufter med veggvoller som er funnet, og da øker jo muligheten 

for at man har med eldre funn å gjøre (opplyst av prosjektleder, 

mag. art. Tom H. Haraldsen). 

3.7. Andre forekomster 

I tillegg til de forekomster som er nevnt ovenfor, og hvor 

kontekst eller andre holdepunkter kan gi en viss anelse om at vi 

har med fortidsminner å gjøre, nevner flere forfattere andre 

forekomster de har kjennskap til, uten egentlig å gå inn på noen 

vurdering av dem. I prinsippet gjelder dette alle de hustufter 

og gårdsanlegg som er registrert for Økonomisk Kartverk, med 

unntak av de registreringene som gjelder forekomster som har vært 

undersøkt på andre måter og som derfor er bedre datert . I denne 

boken vil de stort sett være omtalt tidligere (f . eks. Gjessings 

og Griegs undersøkelser på Lista). En god del av ØK's 

registreringsrapporter venter for øvrig på å bli bearbeidet og 

utgitt, og i denne sammenheng har det bare vært anledning til å 

gjøre bruk av de utgitte rapportene. Generelt gjelder det for dem 

at de eldste av dem, det vil stort sett si de som ble utgitt før 

1980, bare inneholder forholdsvis få omtaler av hustufter . Det 

har åpenbart vært et problem at tuftenes alder i utgangspunktet 

måtte anses som ukjent, og at deres status som fortidsminner 

derfor var usikker. Ikke desto mindre nevner flere av rapportene 
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tufter av forskjellige slag, men svært ofte med en bemerkning om 

at de trolig er fra «nyere tid» e. 1. I nyere rapporter er det 

kommet med flere registreringer av tufter og gårdsanlegg; bl.a. 

nevnes to tufter på ca. 15 x 6-8 m størrelse som ble funnet i 

1977 av Per Haavaldsen ved flyrekognosering på Skremma av Dolven 

søndre i Brunlanes, Vestfold. Andre innførsler jeg har sett, som 

ikke er nevnt tidligere her og som kan ha mer konkret interesse 

er Finnestad nordre i Rakkestad, Østfold; her er det tidligere 

funnet vevtyngder, avlstein og spinnehjul (C 21169-71); i 

nærheten av funnstedet ble det under oppbryting av området funnet 

«flere store steiner samt aske» (sml. Brøgger 1932, s . 69). 

Videre to gravhauger og noen «jordrygger» på Kvarberg i 

Ringsaker; et diplom fra 1577 nevner at her har ligget en ødegård 

ved navn Skarperud. På Elton i Vestre Toten nevnes et felt med 

koksteinsrøyser, en gravrøys, groper mm. samt to rektangulære 

hustufter med veggvoller. En slik registrering må vel beskrives 

som lovende. Det samme gjelder på Greftegreff i Jevnaker, hvor 

to hustufter med veggvoller på henholdsvis 13 x 6 og 20 x 8 m 

ligger innenfor et velbevart gravfelt (se også Rolfsen 1984, s . 

131). I Søndre Land nevnes en hustuft sammen med rundrøyser, 

steinlegning og koksteinsrøys på Pedersveen og Landåsen m. fl.; 

i Nordre Land omtales et gravfelt med rektangulær hustuft på 

Erstad. I Heidal i Sel nevnes en lokalitet ved navn «Håkonseter» 

på Ro nordre; der finnes tufter etter flere hus med vegger bygget 

av rundkamp. Forsøksvis karakteriseres tuftene som fjøstuft, 

låvetuft, matbu, ljorestue osv., men anleggets alder berøres ikke 

nærmere. Går vi til Telemark, finner vi flere tufter omtalt i 

registreringen for Eidanger; på Langangen, Lønnebakke, Lysnes, 

Bassebu søndre og Rørarød. Den sistnevnte lokaliteten er kjent 

under navnet «Ødegården», noe som kanskje kan styrke en 

formodning om at den kan være fr.a middelalderen. På Veholt i 

Solum nevnes en fjernet tuft - «Her skal gården Gavlen ha 

ligget. Den er nevnt i Biskop Eysteins jordebok [ . .. ] » . Fra 

Grimstad og enkelte andre steder omtales små hustufter som Erling 

Johansen har funnet; de synes nærmest å være av slike tufter som 

man kan finne i kystmiljø («Hvalertufter»), og har trolig liten 

betydning i vår sammenheng. I Lindesnes nevnes mange (ialt 10 ) 
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nausttufter på Njerve og Gare; for øvrig omtales det tufter på 

Tryland og Støle østre samt antageligvis nyere tufter enkelte 

andre steder. I Lyngdal omtales usikre tufter på Løland, 

Bjørndalen, Øygarden og Hestad. Og endelig nevnes atskillige av 

de tuftene Gjessing og Grieg har undersøkt i Farsund kommune (på 

Lista). Det er vel for øvrig all mulig grunn til å regne med at 

det ligger flere omtaler gjemt i de rapportene som ikke er utgitt 

ennå. 

Av andre slike mer generelle omtaler som det kan være 

naturlig å nevne her, har vi Martens' bemerkning om at det i 

Telemark, i tillegg til de tuftene hun har undersøkt nærmere og 

som er omtalt før, ligger en tuft med buede langvegger på 

Nordigard Hovden, Fyresdal, og ni eller ti lignende hus ved 

Møsvatn; flere tufter nevnes i Botnedalen i Mo; videre finnes en 

slik tuft Bjåen i Bykle, Setesdal (Martens 1973, s. 75). 

Fra Lista kan Grieg melde om flere hustufter i tillegg til 

dem han selv og Helge Gjessing undersøkte. Det gjaldt således på 

Torp, Stokke (11/7), Stokke (11/3) - om denne heter det at «Den 

er 15 m lang og 6 m bred og har muligens opprinnelig vært delt 

i to rum, Den ene langmur ligger innimot en fjellskråning. Også 

inni hustuften ligger nedfalne stener. Tuften er nu overgrodd med 

lyng» (Grieg 1934, s. 3). Videre på Hananger, og på Steinsvold. 

Denne «er nu overgrodd med lyng, er ca. 12-15 m lang og ca 6 m 

bred» (anf. st.) . Likeledes på Bryne, Midt-Hassel og Vest-Hassel, 

Tjørve (flere forsvunne) og Vere (minst 6 stk). På Jølle «finnes 

en hustuft, som ligger i utmarken ca. 500 m øst for husene. Den 

[ ... ] er ca 8 m lang og 7 m bred [ ... ] Den er delt i to rum, 

hvorav det ene er ca. 4 m langt og 7 m bredt og det annet ca. 3-4 

m langt og 7 m bredt» (anf. arb, s. 4). En tuft finnes på Udal, 

«Den er ca. 10-12 m lang og 5 m bred (innvendig målt) og ligger 

omtrent øst-vest. I vestre ende er det røiset op en del sten fra 

åkeren, men de gamle murene ligger under og sees bl. a. i vestre 

tverrmur og i nordre langmur. Inni tuften vokser frodig gress.» 

(Anf. st.). På Ellesnes er en tuft; den «er ca. 10 m lang og ca. 

5 m bred. Den østre langmur sees ganske tydelig og er ca. 40 cm 

høi. Den vestre langmur er mere nedfallen enn den østre. Derimot 

sees søndre langmur ganske tydelig, mens nordre langmur går over 
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i et gammelt gjerde. [ ... ]Stedet ligger nu avsides og må ha vært 

en heiegård. I dalen på begge sider av hustuften kan det sees å 

ha vært dyrket i gammel tid» (anf. sted.). Endelig nevnes tufter 

på Vigmostad, Frøisti, Tomstad, Hervold og Gaupeland. Sammenlagt 

omtales således minst 21 tufter i tillegg til de utgravde. 
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4. SYSTEMATIKK 

4.1 . Innledning. 

I dette avsnittet blir de opplysninger som er samlet og gjengitt 

i den kronologiske oversikten over de kjente boplassforekomstene 

1 forrige kapitel, systematisert etter hvilke slags forekomster 

og observasjoner som har satt oss på spor av dem. Dette blir 

derfor også en oversikt over kjente boplasskriterier i form av 

forskjellige slags kulturspor med påvist sterk tilknytning til 

boplassforekomster. 

Gjennomgangen av boplasser med eller uten hustufter har gitt 

oversikt over et større materiale enn man kunne ha grunn til å 

frykte med tanke på den tilvante forestillingen om mangelen på 

gårdsanlegg på Østlandet. Det er allikevel klart at det er et 

ganske uensartet stoff som er samlet. Denne uensartetheten kan 

i utgangspunktet skyldes flere forhold, med materialets originale 

egenskaper, bevaringsforholdene og de arkeologiske 

undersøkelsenes forskjellige karakter og omfang som de viktigste. 

Samtidig som vi forsøker å vurdere hvilke originale trekk 

materialet rommer, må vi derfor se nærmere på arten av den 

kunnskap vi har om funnene, for å få et grunnlag for å vurdere 

hvor langt kunnskapene egentlig rekker. Dette skjer ved at vi nå 

først tar for oss de ulike slags boplassindikasjoner som er 

omtalt, nemlig i tur og orden hustufter, boplassgroper, røysfelt, 

kokstein, funn av oldsaker, historisk kjente tun, andre 

historiske kilder, sagn og stedsnavn. Siden følger en gjennomgang 

av de metoder og teknikker som er kommet til anvendelse -

alminnelig registrering, prøvestikking, flyrekognosering, 

fosfatkartering samt prøvegraving og flateavdekking . Behandlingen 

er forholdsvis fri, men i forbindelse med hvert enkelt punkt 

oppsummeres de opplysningene vi har kunnet samle om art og omfang 

av de studier som er gjort og hvilke hovedresultater som er 

vunnet . 
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4.2. Forskjellige slags boplassindikasjoner 

4 . 2.1. Hustufter 

Hustufter står selvsagt i aller fremste rekke blant de funn som 

indikerer gammel bosetning. Derimot indikerer de ikke alltid 

gårdsbosetning, selv ikke når de forekommer utenfor bymiljøer. 

Vi har flere ganger hatt anledning til å komme inn på vurdering 

av tufter som må tilskrives andre sammenhenger setre, 

fjellstuer , jernproduksjon. Slike tufter er det særlig grunn til 

å regne med i fjelltraktene, slik våre funn på området ligger an. 

Men også i kystmiljø forekommer det tufter som sannsynligvis 

hører hjemme i andre sammenhenger slik som tilfellet er med 

nausttufter (Rolfsen 1974), eller de såkalte «Hvalertuftene» som 

er tolket som en art strandsitterbuer (Marstrander 1938; Magnus 

1974) . Og også i bygdemiljøene ellers må man selvsagt være 

oppmerksom på at det kan finnes tufter etter mange slags hus, f . 

eks. kirker, i tillegg til etter slike hus som har hørt til 

gårdsbebyggelsen . 

Tufter fra steinalder og bronsealder er riktignok ennå 

mangelvare i Østlandsmaterialet. Erling Johansens funn av tufter 

fra mellomneolittisk tid på Kråkerøy skal ikke glemmes, men vi 

har vel i kke holdepunkter for å si at de er representative for 

tidens virkelige jordbruksbebyggelse. Arkitekturhistorisk har de 

krav på stor interesse; særlig den øverste, rektangulære tuften, 

som er ett av de tidligste og beste eksempler vi har på en 

rektangulær hustuft med steinfundamenter, veggstolper og 

midtstolper . 

Beliggenhet og miljø kan derimot tilsi at jordbruket i 

høyere gra d er bakgrunnen for tuften under grav 15 på Hunn i 

Borge (Fig. 2, s . 28); under den forutsetning er stolpehullene 

og funnene av leirkliningsstykker viktige nok s.om antydninger om 

hva slags hus som kan ha eksistert i jordbruksmiljøene i 

mellomneolitt i sk og senneolittisk tid på Østlandet . Fra sen 

bronsealde r har vi funnene fra Kulåsparken i Sarpsborg og Opstad 

i Tune, der særlig det siste gir forholdsvis klar beskjed om 

eksistense n av langhus alt så tidlig. 

Fra j ernalderen har vi derimot et ganske respektabelt antall 

hustufter , som det har vist seg. Hva tuftenes form angår, synes 
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det som om vi må regne med tre eller fire hovedtyper (for en mer 

uttømmende diskusjon av spørsmålet om hustyper, særlig med 

henblikk på rekonstruksjon av de forsvunne delene, se Kornber 

1989) . Det er for det første runde hus. Slike er omtalt på 

grunnlag av flyrekognoseringer i Vestfold (Haavaldsen 1983) og 

på Ringerike (Jacobsen 1984; 1990). I begge tilfeller dreier det 

seg om forekomster uten veggvoller, men eventuelt med grøfter 

etter runde vegger. Haavaldsens prøvegravning av en slik struktur 

på Virik i Sandefjord (Fig. 8) resulterte i funn av brente bein 

og keramikk som kunne dateres til yngre romertid-

folkevandringstid (Haavaldsen 1983, s. 39ff.). Han henviser til 

en av de tuftene Grieg har undersøkt på Lista som en mulig 

parallell, skjønt den tuften det gjelder (Vere II), vel ikke 

akkurat er sirkelrund. Haavaldsens resultater til tross må det 

VIR IK 12 / 1 Sandet jord 

Skisse av utgravingsomr,dene 1978 

med vegitasjonsmerker og 

fyllskifter markert. 

Fig. 8. Planskisse av hustuft med buete langvegger, og 
ringformet struktur, av Haavaldsen oppfattet som mulig tuft etter 
et rundt hus, på Virik i Sandefjord, Vestfold. Trolig 
folkevandringstid. Etter Haavaldsen 1983, fig. 5. 
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nok sies at det ennå knytter seg en god del usikkerhet til 

forekomsten av eventuelle runde hus på Østlandet 1 eldre 

jernalder. Det skal flere undersøkelser og sikrere iakttagelser 

til før det kan betraktes som bevist at forekomstene på Virik og 

Ringerike tross alt ikke er f. eks. graver. Som nevnt (s. 45) 

førte utgravningen av slike strukturer på Veien i 1986 til den 

konklusjon at de mest sannsynlig var graver. Grophus må derimot 

sies å være 

Kristiansand. 

sikkert påvist 

Foreløpig er de 

ved Rolfsens undersøkelser i 

best beskrevet fra Oddernes 

prestegård, hvor de var rektangulære og vel 4 x 3 m store; ett 

av dem hadde et stolpehull i hver ende, og nedskårne ildsteder 

fantes inne i dem (Fig. 9). De er datert til yngre romertid

folkevandringstid. Rolfsen har tenkt seg at grophusene, eller 

iallfall noen av dem, kan ha vært verkstedshytter. Inntil videre 

kjenner vi dem ikke fra andre steder i Oldsaksamlingens 

forvaltningsdistrikt. 

Uten sammenligning vanligst er allikevel de rektangulære 

husene, langhuset med to rekker av jordgravde, takbærende 

stolper . Det opptrer i en rekke forskjellige utforminger, som 

eventuelt vil vise seg å representere egne hustyper. De eldste 

forekomstene synes å være enkle rektangulære hus med forholdsvis 

få stolper, eventuelt med spor etter veggene i form av grøfter, 

men uten steinvegger eller veggvoller. Veggene kan har vært 

bygget av leirklint flettverk, eller av stående eller liggende 

stolper i en eller annen trekonstruksjon. Spor etter slike hus 

har vi trolig fra Opstad i Tune med datering til overgangen 

mellom bronsealder og jernalder, og fra Skulberg i Spydeberg i 

Østfold, Korsegården 1 Ås, Akershus samt Aug land, Oddernes 

prestegård (Fig. 5, s. 47) og vel også Kongsgård, alle 1 

Kristiansand, datert til førromersk jernalder og romertid. På 

Tingvoll i Tune vil vi trolig få en datering til romertid av et 

slikt hus. Hus med veggrøfter har vi også rester av på Virik i 

Sandefjord, men der dessuten med buete langvegger (se fig. 8, s. 

81); huset er foreløpig datert til folkevandringstid. Lignende 

hustufter er funnet på Veien, Hallingby og Nærstad på Ringerike, 

men foreløpig uten sikker datering. 
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■ STOLPEl-fULL Ø KULL/SANDJORD □ SAND 
p -7 

Fig. 9. Plan- og profiltegning av tuft etter et grophus på 
Oddernes i Kristiansand, Vest-Agder. Eldre romertid. Etter 
Rolfsen 1976, fig. 7. 

Så har vi husene med veggvoller av stein eller jord, de 

klassiske hustuftene som har vært kjent og erkjent siden Krafts 

og Neumanns tid. Forskjellige slags rektangulære hustufter med 

slike veggvoller dominerer, særlig på Sørlandet, hvor de er 

tallrike på Lista (Fig. 6, s. 52) og på Hovden i Bykle, men er 

også kjent fra Sostelid i Åseral, Skarg i Bykle, Jørundland i 
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Åmli og vel andre steder. På selve Østlandet kjenner vi slike 

tufter fra Åsekjær i Halden (udatert) og enkelte andre mer usikre 

og udaterte forekomster. Hustufter med buete langvegger bør 

kanskje regnes som en egen type; med veggvoller av stein 

forekommer de på på Hovland i Saksumdal fra vikingtid-tidlig 

middelalder (Fig. 10) og på Nordigard Hovden i Fyresdal, 

riktignok udatert. 

Fig. 10. Hustuft med buete langvegger på Hovland i Saksumdal, 
Fåberg, Oppland, utgravd av Sigurd Grieg. Omtegnet og analysert 
av Komber. Vikingtid. Etter Komber 1989, s. 153. 

Den enkle fordelingen av jernaldertuftene på de typene som 

er omtalt nå, har en ganske provisorisk karakter. Flere funn og 

grundigere studier må til før vi virkelig kan uttale oss på 

noenlunde trygg grunn om hvilke slags hus som fantes i 

jernalderen på Østlandet og Sørlandet. Det kan allikevel være 

grunn til å feste tiltro til at langhuset med veggvoller av stein 

virkelig er en sjelden foreteelse på det egentlige Østlandet ; øst 

for Telemark har vi bare noen få observasjoner av slike å melde 

om. En slik antagelse står også sterkere etterhvert som det blir 

gjort funn som viser hva slags hus som faktisk fantes, og det ser 
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først og fremst ut til å ha vært slike som har etterlatt seg 

grøfter som spor av veggene, iallfall i eldre jernalder . Slike 

hus var riktignok vanlige lenger vestover også; mange er funnet 

i Kristiansand, og funnene fra Forsand er med på å vise at de 

også var vanlige på Vestlandet. Det første sted man fant en slik 

hustuft i Norge var jo ellers på Sandve i Ogna, Rogaland, datert 

til bronsealder (Skjølsvold 1970). Like fullt kan det tenkes at 

vi her har en antydning om en forskjell mellom Østlandet og 

Vestlandet som det kan være av verdi å merke seg. 

Funnet av en langhustuft på Øverland i Bærum er i denne 

sammenheng allikevel av en viss interesse, hvis det er riktig at 

det har veggvoller av stein; i så fall er den et eksempel på at 

slike tufter også kan finnes i så sentrale strøk, og dessuten at 

de kan være fra høymiddelalderen. Hus med veggvoller av jord og 

stein, men med sannsynlig datering til vikingtid-middelalder, har 

vi ellers på Nordre Lund i Ringsaker og et par andre steder på 

Hedmarken, foruten i flere tilfeller i Bykle. Mange andre tufter 

som er kjent i fjelltraktene hører også til denne kategorien, men 

det kan som sagt være vanskelig å si sikkert om det alltid er 

gårder vi har å gjøre med i slike tilfeller. Fra yngre jernalder 

og middelalderen er det ellers husene med syllstein, vel 

fundamenter for tømmervegger eller reisverkskonstruksjoner, som 

synes å dominere. Slike var det Grieg fant i Sør-Gudbrandsdalen 

i 1930-årene, slike har vi fra Skatturn i Gran, Rauland i Uvdal 

og fra Hovden i Vinje. 

Fyresdal er nok også 

detaljundersøkt ennå. 

De mange tuftene Martens har funnet i 

etter slike hus, skjønt de ikke er 

De viktigste kjennetegn ved de hustufter som er observert, 

er forsøksvis samlet i tabellen på side 86. Tabellen gir oversikt 

over sikker (x) eller mer usikker (x?) forekomst av en del trekk 

vedrørende tufter, vegger, stolpehull, innganger og ildsteder, 

og har også med et par andre viktige boplassindikerende trekk i 

form av boplassgroper og kokstein. Forekomstene er angitt for de 

kronologiske periodene steinalder (S), bronsealder (B), 

førromersk jernalder (F), romertid (R), yngre romertid

folkevandringstid (RF), folkevandringstid-yngre jernalder (FV), 

vikingtid (V) og middelalder (M). 
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Tabell over forekomster av en del hustuftelementer og andre 

boplasselementer på Østlandet og Sørlandet. 

s B F R RF FV V M 

Tufter 

Rektangulære X X X X X X X X 

Runde x? x? 

Buete vegger X X x? X x? 

Egen fjøsdel X 

Moldbenk X X X 

Grophus X X 

Terrasser X 

Vegger 

Grøfter x? X X X 

Voller X X X X 

Syll stein X X 

Leirklining X X X X X 

Trekonstr. X X X X 

Reisverk/stav X X X 

Laftekonstr. x? X X 

Indre skillev. x? x? X X X 

Stolpehull 

Takbærende X X X X X X X X 

Veggstolper X X 

Steinskodde X X X X X X 

Innganger 

Brolagte X x? X x? X X 

Moldbenker X X 

Ildsteder 

Groper X X X X X X X X 

Steinbygde X X x? X X 

Sentrale x? X X x? X x? 
I hjørner X x? X 

Boplassgroper X X X X 

Kokstein 

Røyser X X x? 
Andre forekomster x? x? x? X X 
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Det er klart at denne tabellen må være sterkt preget av de 

mange mangler som hefter ved det materialet den bygger på, og som 

berører den sikkerhet de enkelte observasjoner foreligger med, 

og den alminnelige representativitet, eller mangel på samme, som 

følger av de nokså sporadiske undersøkelser som har vært gjort. 

Ikke desto mindre inneholder den trekk som kan synes å være 

forholdsvis regelmessige, og som eventuelt kan vise seg å holde 

også for de grundigere studier som må komme på dette 

forskningsfeltet. Det ser således ut til at rektangulære hus var 

enerådende inntil det, tidligst i romertid, dukker opp tufter 

etter hus med buete langvegger og eventuelt også runde hus, 

skjønt det siste vel er temmelig tvilsomt. Veggrøfter og 

leirklining er også gamle trekk etter tabellen å dømme, og 

foreligger neppe senere enn folkevandringstid. Disse eldste 

husene synes også å ha hatt forholdsvis få indre stolper. I 

stedet kommer tufter med flere stolper, trevegger og ytre 

veggvoller av stein fra yngre romertid og fremover; de forekommer 

ennå i middelalderen. Tufter med syllstein har vi først fra yngre 

jernalder, og de synes å bli dominerende i vikingtid og særlig 

i middelalderen. Indre skillevegger er også bare sikkert påvist 

i folkevandringstid og senere. Moldbenker inne i husene vet vi 

bare om fra yngre jernalder og middelalder. 

Kokegroper og andre boplassgroper synes også å være et 

gammelt trekk, og nevnes lite i sammenhenger yngre enn 

folkevandringstid. For kokstein gjelder, som berørt annetsteds 

(s. 94ff.) at de utpregede koksteinsrøysene først og fremst 

finnes fra bronsealderen og førromersk jernalder, mens andre 

forekomster groper, «dynger» osv., kan finnes fra hele 

jernalderen, men særlig fra yngre jernalder og middelalder. 

Vi har som sagt ikke noe helt sikkert grunnlag for å hevde 

at disse forskjellene virkelig er representative for forholdene 

i oldtid og middelalder. Men dersom de virkelig er det, synes de 

å avspeile at det har foregått en utvikling i husbyggingen i 

løpet av de drøye tre tusen år denne undersøkelsen omfatter. 

Enkelt sagt ser det ut til at rektangulære hus med leirklinte 

flettverksvegger var det vanlige helt frem til romertid-

folkevandringstid, hvoretter hus med trevegger og ytre 
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steinvegger gradvis overtok. Det er interessant at hus med buete 

langvegger allerede synes å finnes mens man ennå laget leirklinte 

vegger, men om de to konstruksjonstrekkene kunne opptre sammen, 

vet vi allikevel ikke sikkert. Det eneste sted hvor vi har spor 

etter begge deler, er på Hallingby på Ringerike, og vi vet vel 

ikke noe helt sikkert om hvordan sammenhengen var der heller. 

Derimot har vi sikre spor etter at hus med buete langvegger har 

hatt jordgravde planker, for slik var det på Megen i Vinje, 

ifølge Martens' undersøkelse (se s. 56) Senest fra yngre 

jernalder blir det så vanlig å bygge hus med reisverk- eller 

laftekonstruksjon på et fundament av syllstein. I løpet av 

middelalderen forsvinner så også de indre takbærende stolpene. 

Måten disse hustuftene er blitt kjent på, har det interesse 

å si litt om allerede her. For en mer sammenfattende behandling 

av alle aktuelle funn- og registreringsmetoder henvises det 

ellers til kap. 4.3. 

I denne sammenheng går det viktigste skillet mellom synlige 

tufter på den ene side og slike som ikke er synlige over bakken 

uten videre, på den andre. Det som kan gjøre hustufter synlige 

i terrenget, er først og fremst rester av vegger eller murer av 

et forholdsvis bestandig materiale som stein eller torv. Disse 

ligger som høyere eller, vanligvis, lavere murer eller voller i 

terrenget. De kan være høye og tydelige slik at man kan være 

fristet til å se dem som virkelige ruiner, særlig kan det gjelde 

restene av murte bygninger fra middelalder og nyere tid - eller 

de kan være lave og vanskelige å se, slik som tuftene etter hus 

med torvvegger. Er vegetasjonen høy, kan slike tufter være 

nærmest umulige å få øye på fra bakkenivå. 

Tufter kan imidlertid også arte seg som nedgravninger 1. 

bakken, rester etter grophus. De kan ha en veggvoll i tillegg til 

selve nedgravningen, men det behøver vel ikke alltid være 

tilfelle - de oppgravde massene kan ha blitt transportert vekk. 

Som vi har vært inne på flere ganger, har tufter med synlige 

veggvoller i prinsippet vært kjent i lang tid. Normalt vil slike 

tufter bli funnet ved alminnelig registrering. En del tufter 

finner man også beskrevet i ØK-rapportene . Fremdeles oppdages det 

nye, og ikke minst i de seneste år er det blitt gjort en del 
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slike funn på Østlandet. I noen tilfeller kan man få inntrykk av 

at det avgjørende har vært at områdene er blitt studert av folk 

med de rette erfaringer, f. eks. fra vestnorske eller andre 

områder der det er kjent mange tufter og gårdsanlegg. Det er 

kanskje mulig at den tilvante forestillingen om at tufter manglet 

på Østlandet, kan ha vært medvirkende til at oppmerksomheten 

overfor mulighetene har vært svakere enn ønskelig enkelte ganger . 

Folk som kommer med friske øyne og gode erfaringer, kan gjøre 

funn som andre overser til tross for alle gode intensjoner . 

Helmens funn av gårdsanlegget på Skatturn er et førsteklasses 

eksempel på det. I denne forbindelse er det også viktig å merke 

seg de funn som er gjort i områder som ligger utenfor vår tids 

gårdsbebyggelse. Det gjelder foruten på Skatturn også i grunnen 

den på Øverland, men også på Einang i Vestre Slidre og flere 

steder i Fyresdal, f.eks. Det viser for det første at det er av 

viktighet å befri seg fra bildet av vår tids bebyggelsesmønster 

dersom bevarte gårdsanlegg og tufter skal kunne oppspores, men 

sier sikkert også noe om at det fortrinnsvis er i nokså marginale 

situasjoner at slike hustufter osv. er blitt bevart fra 

ødeleggelse ved senere tiders dyrking og annen virksomhet . 

Noe annet gjelder for tufter som ikke uten videre er 

synlige. Det er sikkert grunn til å regne med at dette i 

virkeligheten er en svært tallrik kategori av fortidsminner . De 

gir seg til kjenne som gjenfylte hull og groper etter jordgravde 

stolper, ildsteder og veggkonstruksjoner. Det første sikre funnet 

av en hustuft fra sen bronsealder eller tidlig jernalder på det 

sentral e Østlandet var av denne art; det var den som ble funnet 

under to gravhauger på Opstad i Tune i 1974-76 . Dette funnet er 

et eksempel på det nokså vanlige forhold at anlegg (i praksis 

oftest gravhauger) fra senere tid har virket bevarende på eldre 

kulturlag med husrester. Slik var det jo også den neolittiske 

tuften på Hunn i Borge var bevart, og lignende forhold er kjent 

ellers også i vår sammenheng f. eks. fra Kulåsparken i 

Sarpsborg . At felt med gravhauger eller andre, lignende 

strukturer kan virke konserverende også på synlige tufter de 

ligger i nærheten av, har vi for øvrig etter alt å dømme 

eksempler på slike steder som Åsekjær i Halden, Greftegreff i 



90 

Jevnaker, Einangfeltet i Vestre Slidre og Jørundland i Åmli. 

Det er foreløpig vanskelig å se noen sannsynlighet for at 

nærheten mellom slike gravfelt og hustuftene nødvendigvis må bety 

at det eksisterte et direkte samband mellom de to forekomstene. 

Snarere må man tro at tuftene i slike tilfeller er eldre enn 

gravene; at det har ligget hus (eller en gård) på stedet en eller 

annen gang før gravfeltet ble anlagt der. Skulle huset være 

samtidig med eller senere enn gravene, tvinges man til å anta at 

den virksomhet som var knyttet til huset, utfoldet seg innimellom 

gravhaugene, og det kan det kanskje ofte være vanskeligere å 

forestille seg. Derimot kan man vel tenke seg at boplass og 

gravområde opprinnelig lå nokså nær hverandre, men at gravfeltet 

med tiden har ekspandert noe på bekostning av boplassområdet, som 

så er blitt flyttet. En slik mulighet synes f.eks. å kunne være 

nærliggende for å forklare forholdet mellom de mange boplass- og 

produksjonsområdene og gravfeltet på Veien på Ringerike. 

Under alle omstendigheter viser funnene fra Opstad og de 

andre forekomstene som er nevnt her, at det er nødvendig å regne 

med muligheten for at en utgravning kan komme til å gi andre 

resultater enn dem man i utgangspunktet er ute etter. Dette er 

jo ingen ny erkjennelse, men ikke mindre viktig for det. 

Omfattende prøves jakting og avdekking av større 

sammenhengende jordflater var den neste metoden som ble tatt i 

bruk, og som førte til at det ble funnet mange «usynlige» 

hustufter - det gjelder særlig Perry Rolfsens utgravninger i 

Kristiansand, på Augland, Oddernes prestegård og Kongsgård, men 

har siden vært gjort med hell også på Korsegården i Ås og flere 

steder. I alle disse tilfellene har utgangspunktet vært 

begrunnede mistanker om at det kunne være funn å gjøre; gamle 

beskrivelser av fortidsminner som siden er blitt fjernet, som på 

Oddernes prestegård, eller flyobservasjoner, som på Korsegården. 

Flyrekognosering har også ført til at det er gjort mange 

funn av hustufter og hele gårdsanlegg som ikke var kjent på 

forhånd. Foreløpig har vi slike funn fra Vestfold, Ringerike og 

Follobygdene. Når det gjelder fosfatkartering, så foreligger det 

ikke tilgjengelige resultater fra slike med arkeologiske formål 

for øye, men de gamle undersøkelsene i Ås som er trukket frem 
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igjen av Rolf Sørensen, viser at det her trolig ligger et stort 

potensiale for å finne ikke synlige gårdsanlegg mm. 

4.2.2. Boplassgroper 

I flere sammenhenger er det, som vi har sett, gjort funn av 

gjenfylte nedgravninger som eventuelt, avhengig av hva man tenker 

seg at de har vært brukt til, kan oppfattes som en art 

boplasspor. Disse nedgravningene, som her er kalt 

«boplassgroper», kan ha forskjellig størrelse (f . eks. 1-3 m i 

diameter og 0,2-1,5 m dype), forskjellig form (runde, ovale , 

rektangulære, mer eller mindre uregelmessige osv . ), og kan alt 

etter omstendighetene oppfattes som f. eks. kokegroper, 

avfallsgroper, ildsteder, smiegroper, leirgroper, stolpehull m. m. 

Først nokså sent er slike groper blitt erkjent som en særskilt 

kategori fortidsminner og gjort til gjenstand for nærmere 

undersøkelser. Det ser ut til at arkeologene på Vestlandet var 

forholdsvis tidlig ute med utgravninger av det de oppfattet som 

«kokegroper» (Myhre 1973, bl. a. med et interessant forsøk på 

typeinndeling basert på tolkning av gropene som spor etter ulike 

stadier i kokeprosessen). Oddmunn Farbregd tok også tidlig opp 

problematikken omkring groper, som han kalte «kolgroper» og 

iallfall til å begynne med var tilbøyelig til å betrakte som 

mulige graver, særlig fordi de gropforekomstene han først tok for 

seg, var knyttet til gravfelt (Farbregd 1972) . Også siden har han 

berørt de problemene som knytter seg til slike groper i flere 

sammenhenger og kommet frem til et mer nyansert syn på tolkningen 

av dem (således Farbregd 1979). I forbindelse med funnet av det 

han tolker som et kultsted, med groper som en viktig bestanddel, 

på Hove i Åsen i Nord-Trøndelag, betoner han at gropene kan ha 

tjent mange formål, og han foreslår «å bruke eit nøytralt, 

beskrivande ord - kolgroper - om dei» (Farbregd 1986, s . 45 ) . 

«Kullgroper» kalles de også av Lil Gustafson når hun fremhever 

deres betydning som en egen art boplasspor fra eldre jernalder 

i fjellet (Gustafson 1980) . Dateringene bygget hun på C 14-

dateringer, og de stemte godt overens med de resultatene Myhre 

og Farbregd tidligere var kommet til for lavlandets vedkommende . 



92 

Gustafson (anf. arb.) fant det imidlertid nødvendig å 

understreke at kullgroper var noe annet enn kullmiler. Men 

forvirringen har snarere tiltatt enn avtatt her, og uttrykket 

kullgroper brukes stadig også i forbindelse med 

trekullfremstilling (jfr. Bloch-Nakkerud 1987). I vår sammenheng 

virker det mer tiltalende å bruke betegnelsen boplassgroper om 

slike groper. Man må da se for seg et vidt boplassbegrep som 

omfatter mange forskjellige typer av aktiviteter. 

Slike groper har også på Østlandet vært gjenstand for 

spesialundersøkelser i enkelte tilfeller i de senere år, men er 

dessuten blitt undersøkt når de er blitt funnet mer eller mindre 

tilfeldig i forskjellige sammenhenger tidligere. De inneholder 

ofte ikke noe tradisjonelt daterbart arkeologisk materiale, men 

C 14-dateringer av trekull som er funnet i slike groper, har 

allikevel gitt et inntrykk av deres alder. 

Forholdsvis karakteristisk for den eldre 

forskningssituasjonen på dette området, hvor groper oppdages 

under undersøkelser som først og fremst er rettet mot andre 

objekter, 

Skjeberg 

er ellers de groper som ble funnet på Gunnarstorp i 

1 1977 av forfatteren. Utgangspunktet var de 

undersøkelser av et gravfelt fra jernalderen som hadde foregått 

der i 1955-1963 under ledelse av Jens Storm Munch. Den gang ble 

det også gjort iakttagelser som ble oppfattet som spor av en 

hustuft fra sen steinalder, og det var den vi skulle undersøke 

nærmere. Om vi fant noen hustuft, kan diskuteres (sml. Østmo 

1979), men to gjenfylte groper ble funnet; begge var nærmest 

runde og hadde en diameter på omkring halvannen meter. De var 

fylt med stein og trekullblandet sand, og ble C 14-datert til 

henholdsvis 3130±180 b.p. og 2990±110 b.p., som tilsvarer eldre 

bronsealder (Østmo 1988, s. 175f.). 

Som berørt ovenfor, er det imidlertid klart at groper i sin 

alminnelighet ikke kan oppfattes som tegn på boplasser i alle 

tilfeller. I tillegg til graver og kullgroper for 

trekullfremstilling kan vi som eksempel på groper i andre 

sammenhenger nevne fangstgroper, som forekommer i skogsterreng 

og i fjellet og er minner om organisert fangst av elg og rein 

(Barth 1986). 
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Det er av interesse å oppsummere hva som har ført til funn 

av boplassgroper. Dels gjelder det da oppdagelser som er gjort 

under undersøkelse av andre objekter, som f.eks. på Gunnarstorp. 

Forekomstene på Sand, Øverby og tildels Veien ble funnet ved at 

det gjennom lengre tid var gjort observasjoner av kullflekker 

o.l. i åkeren. Slike iakttagelser var det også som, i tillegg til 

nærheten til selve tunet på en gammel storgård, førte til 

oppdagelsen av de kulturlag som ble undersøkt på Åker i Vang i 

1988-89 vest for tunet der; på dette grunnlaget satte man i gang 

sjakting med traktorgravere i stor stil og fant det sammensatte 

kulturlag som er omtalt tidligere (sml. Hernæs 1989). Den samme 

fremgangsmåten ble fulgt på Lindstad i Stange, men der var det 

observasjoner av kokstein i åkeren som var foranledningen . Selv 

om det ikke foreligger noen samlet oversikt over slike 

observasjoner, er det neppe tvil om at lignende ting må ha vært 

sett mange steder, uten at det har ført til så mange arkeologiske 

undersøkelser hittil. Her ligger det nok et potensiale som det 

kunne være verdt å se nærmere på. Endelig har vi de funn som er 

gjort ved flyrekognosering og påfølgende prøvesjakting eller 

flateavdekking, slik som på Veien, på Korsegården i Ås og Fyllpå 

1. Sem, foruten de forskjellige funn fra søndre Akershus som 

Dagfinn Skre har gjort og som er omtalt tidligere. Riktignok har 

det ofte vært i en viss forstand indirekte observasjoner som har 

ført til funnene av de egentlige boplassporene - på Korsegården 

noen store, gjenfylte groper fra nokså ny tid som tegnet seg 

tydelig i åkervegetasjonen, og på Fyllpå ringene etter de 

fjernede gravhaugene. De egentlige boplassgropene kan nok også 

sees på enkelte av disse bildene, men er på den annen side ofte 

såvidt beskjedne i utstrekning at de kan være vanskelige å få øye 

på. 

4.2.3. Røysfelt 

I kap. 3 har vi flere ganger hatt anledning til å nevne 

fortidsminnefelt som består mest av røyser, men som også 

inneholder klare bosetningsspor slik som f.eks. tufter. Røysene 

har ved nærmere undersøkelse vist seg å være graver, men ofte 

også rydningsrøyser, og av og til koksteinsrøyser. Alt sammen er 
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selvsagt minner om bosetning 1 vid forstand, men bare 

koksteinsrøysene er det vel naturlig å oppfatte mer direkte som 

egentlige boplassindikasjoner 1 seg selv. Gravfelt og 

rydningsrøysfelt har allikevel interesse fordi det mange ganger 

ser ut til at de også rommer egentlige boplasspor. «På Østlandet 

har vi i de senere år arbeidet med store røysfelt. Mange av dem 

har vært kjent tidligere, de har dels vært registrert som 

gravfelt. Generelt har de vært betraktet som vanskelig daterbare, 

og ofte har de vært avvist som fornminner med 

lokal tradisjon som forklarer dem som 

finneboplasser eller spor etter «hakkebønder». 

henvisning til 

slåtterøyser, 

Røysfeltene har 

med andre ord vært kjent og har fylt en funksjon i dagens mentale 

kulturlandskap, og er blitt forsynt med opphavs-forklaringer i 

pakt med lokale tradisjoner. Deres egentlige opprinnelse har 

imidlertid vært lite undersøkt. Kartlegging og datering av 

røysfelt er tidkrevende, og vi har til nå for få undersøkelser 

til å kunne bygge opp systematisk morfologi og kronologi. Dette 

er oppgaver vi må ta alvorlig i tiden framover. Likevel vet vi 

i dag at mange av røysfeltene består av rydningsrøyser og fossile 

åkerspor, og at disse er av anselig alder» (Keller 1990a). 

Røysfeltene og de boplasspor som finnes i tilknytning til 

dem, er stort sett funnet ved alminnelig registrering. Det har 

riktignok tatt tid før de er kommet med i ØK-registreringene og 

arkeologiens synsfelt for øvrig riktig for alvor . Det har nok 

delvis sammenheng med at de ofte ligger i utmark, men ikke mindre 

med det ofte klart uttrykte forhold at rydningsrøyser, åkerreiner 

og hustufter har vært ansett som usikre fortidsminner; man kan 

lett få inntrykk av at det har rådet en ganske sterk mistanke om 

at mange slike forekomster er fra nyere tid. Det har, som vi i 

noen grad har sett, nyere undersøkelser langt på vei vist at de 

ikke er, tvert imot har det ofte vist seg at slike røysfelt enten 

i sin helhet er førreformatoriske, eller at de iallfall for en 

stor del er det. 

4 . 2.4. Kokstein 

Ved utgravningene av boplass- og avfallslagene på Åker i Vang ble 

det, som nevnt tidligere, funnet store mengder kokstein, høyt i 
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kulturlag som syntes å måtte dateres til et vidt tidsrom fra 

romertid til merovingertid og trolig videre til middelalder 

(Hernæs 1989). Dagfinn Skre har forsøkt å lokalisere tunene til 

middelaldergårder i Sør-Gudbrandsdalen med funn av kokstein som 

viktigste arkeologiske indikator (Skre 1988, særlig s. 16f. når 

det gjelder sel ve metoden) . Om kokstein sier Skre: «Koks tein blir 

til ved at oppvarmede steiner legges i et kar med væske som man 

vil varme opp. De varme steinene vil sprekke og bli misfargede 

ved den brå avkjølingen. Det avhenger trolig av steinslaget om 

steinene kan brukes en eller flere ganger. Et hushold som bruker 

en del stein til å varme opp væske vil over tid produsere store 

mengder kokstein. Steinen vil rimeligvis bli kastet på gårdens 

avfallshaug på eller nær tunet. I motsetning til det meste av det 

andre avfallet forvitrer ikke koksteinen, og de store mengdene 

av den lett kjennelige oppsprukne og misfargede koksteinen blir 

lett lagt merke til når man graver i grunnen. Dette gjør 

koksteinen til et godt hjelpemiddel ved registrering av eldre 

fast bosetning. Kokstein vil skille seg fra skjørbrent stein i 

kokegroper ved at den forekommer i større ansamlinger» (anf. 

st.). Slik stein kan særlig ha vært brukt til brygging og andre 

formål som krevde at store mengder væske ble varmet opp. Når det 

gjelder dateringen, henviser Skre til de funn som er gjort av 

kokstein ved utgravninger i middelalderbyene. De syntes å peke 

forholdsvis entydig i retning av tidsrommet ca. 1000-1200 som en 

særlig intensiv brukstid for kokstein, skjønt funn fra 

Borgundkaupangen i Borgund på Sunnmøre antyder at tidsrommet 

1200-1400 var den tid da det ble brukt mest kokstein (anf. st.). 

Om koksteinens form kan det ellers sies at erfaring og funn i 

tillegg til praktiske eksperimenter tyder på at stein som brukes 

til å tilberede mat i kokegroper ofte fragmenteres langt mindre 

enn stein som brukes til å koke eller varme opp vanne. 1. 

I vår gjennomgang av de arkeologiske funn av 

jordbruksbosetningskarakter som er gjort på Østlandet, har vi 

flere ganger kunnet notere at det er gjort funn av kokstein. I 

tillegg til de store funnene fra eldre og yngre jernalder fra 

Åker i Vang og (vel) Lindstad i Stange var det tilfelle på Hunn 

i Borge, og her er det av verdi å merke seg at koksteinshaugene 
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der kunne dateres til bronsealderen på grunnlag av de funn som 

ble gjo r t av fragmenter av smeltedigler og keramikk. Disse 

funnene v i ser at kokstein ikke bare er en indikasjon på 

middelalderbosetning, men altså også kan finnes på boplasser fra 

bronsealderen og jernalderen. I denne forbindelse er det grunn 

til å nevne at koksteinshauger fra bronsealderen er svært vanlige 

i Sverige , særlig i de østre deler av landet - i Vest-Sverige er 

de sjeldne r e (Hyenstrand 1979, s. 97ff.; sml . Larsson 1986, s . 

150ff. og Fig. 94). Kokstein ble som nevnt også funnet i 

boplassgropene på Gunnarstorp 1 Skjeberg (s. 93), likeledes 

datert til bronsealder, og fra Åsekjær i Berg har vi nevnt en 

koksteinsrøys med datering til sen førromersk jernalder (s . 37). 

For øvrig må det riktignok sies at de funn vi har kunnet 

notere, f or de flestes vedkommende med større eller mindre 

sannsynlighet kan knyttes til en vikingtids- eller 

middelalde r bosetning. Det gjelder hustuften på Hovland (Nygård) 

i Saksumdal i Fåberg (ses. 60f.), likeledes gårdsanlegget på 

Gilberg 1 Fåberg (s. 61f.) med datering til vikingtid og 

middelalder. På By i Løten har vi også hørt om koksteinsamlinger 

inne på røysfeltet (s. 72), men der er vel dateringen ennå noe 

usikker. Det samme gjelder vel ennå for gårdsanlegget på Nordre 

Lund i Ringsaker, hvor allerede Grieg nevner fem koksteinsrøyser 

i sin rapport (s . 72ff.) . Og fra det nye funnet i Veldre i 

Ringsaker h ar vi også melding om at det er sett koksteinsrøyser 

(s. 73). For det de er verdt bekrefter disse funnene alt i alt 

Skres oppfa t ning av dateringsforholdene i en viss grad, skjønt 

vi vel b ø r ta iallfall vikingtiden med i den perioden da det ble 

brukt mye kokstein. Det er det ikke noe urimelig i, for livet i 

de eldste middelalderbyene må vel til å begynne med på mange 

måter ha vært preget av de forhold som hadde vært og ennå var 

vanlige p å landet . De eldre funn vi har nevnt maner nok også til 

en viss f o r siktighet 1 oppfatningen av dateringsforholdene, og 

vi må n ok gjøre regning med at kokstein ble brukt i en viss grad 

gjennom hele jernalderen. Derimot kan det jo tenkes at bruken 

fikk større omfang i yngre jernalder, kanskje i forbindelse med 

de endringer i husholdningen som også bevirket at man gikk vekk 

fra bruken av keramikk på landsbygda i Norge. 
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Skre nevner funn av kokstein i forbindelse med 

lokaliseringen av middelalderens gårdstun mange steder i 

Gudbrandsdalen . Slik er det på Megarden Skåbu i Kvikne sogn (Skre 

1988, s. 25) , på Alme i Fron (s. 38), Steig i Fron (s . 39) , 

Skåden i Øyer (s. 55), Reidevoll i Gausdal (s. 57), Li i Gausdal 

(s . 58), Bleken i Bleken (s. 66) og Røyne i Lillehammer (s. 72). 

Det finnes utvilsomt mange flere slike steder i Gudbrandsdalen 

og sikkert andre steder også; Skres interesse knyttet seg til de 

gårdene som var blitt kirkesteder. Men hans funn og noteringer 

er iallfall en god bekreftelse på hvor alminnelige slike 

koksteinsforekomster er, i det minste i Gudbrandsdalen . Det kan 

jo nevnes her at Eilert Sundt, som var den første som så 

koksteinens kulturhistoriske betydning, kjente til forekomster 

på Toten og Hedmarken, og i Fåberg, Elverum og Rendalen. Men 

likesom Sundt bør vel også vi holde det for rimelig at man også 

har «maattet hjælpe sig paa samme tarvelig Maade paa andre Steder 

i Landet og vel ogsaa i andre Lande med» (Sundt 1865, s . 326) . 

Egil Mikkelsen har ellers notert forekomster på Hober vestre og 

på Sinnerudsvea i Stange, videre på Stange prestegård, Dalseng 

i Ringsaker, Nystu og Nordstu Unset samt på Fonnås i Rendalen og 

på Daler i Kongsvinger (pers. medd. fra førstekonservator Egil 

Mikkelsen, som også har stilt til rådighet mange av de andre 

opplysningene om kokstein som er referert her}. Man kan jo ellers 

ikke unngå å bli slått av den merkelige geografiske 

overensstemmelse det er mellom Sundts og Mikkelsens opplysninger 

om koksteinforekomster. Kanskje de allikevel er særlig vanlige 

på Opplandene og i dalstrøkene deromkring? 

Koksteinforekomster er, som vi har sett, ofte funnet ved 

utgravninger av større eller mindre omfang. Det er imidlertid av 

verdi å merke seg at folk ofte kjenner til koksteinsforekomster 

på eller i nærheten av de tun de bebor, slik at man ofte vil 

kunne få gode opplysninger som slike forekomster ved å spørre seg 

for. 

4.2.5. Funn av oldsaker 

Mens gravnedleggelser og ofrede eller bortgjemte saker for det 

meste består av mer eller mindre utvalgte gjenstander, som ofte 
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opptrer i bestemte kombinasjoner som har karakter av «sett», 

kjennetegnes boplassfunn av at de i høyere grad er ubevisste 

levninger, avfall som folk har etterlatt seg på eller nær de 

steder hvor de holdt til og utøvet sitt virke. De 

oldsakskategorier som fremfor andre kan komme i betraktning som 

boplassindikatorer, er derfor slike som kan oppfattes som avfall 

produksjonsavfall som høvelflis og flintavslag, eller 

gjenstander som er kassert fordi de er ødelagt eller utslitt. 

Hvilke slags gjenstander det kan være tale om i forbindelse med 

jordbruksboplasser og gårder, vil imidlertid veksle en del, først 

og fremst fra periode til periode. 

4 . 2.5.1. Steinalderen 

Steinalderen inntar en spesiell plass i arkeologien nettopp på 

grunn av bruken av slått stein til redskaper og våpen. I 

prinsippet blir jo praktisk talt all steinen bevart for 

ettertiden - enten det gjelder de gjenstander som er fremstilt 

og brukt, eller avfallet etter fremstillingen - og kan finnes 

igjen ennå i dag. Funn av avslag av flint og annen stein er da 

også den normale måten å identifisere steinalderboplasser på, 

enten funnene gjøres ved overflateoppsamling, ved prøve stikk 

eller på annen måte. Dette gjelder alle slags boplasser fra 

steinalderen; jordbruksboplasser kan med atskillig usikkerhet 

identifiseres ved funn av jordbruksredskaper som sigder, kanskje 

også malesteiner (overliggere), skubbekverner o.l. 

Erfaringsmessig vil slike boplasser også inneholde en god del 

avslag og avfallsstykker av flint med forskjellige retusjer, av 

og til oppfattet som «tilfeldige» skrapere. Keramikk er i seg 

selv ingen sikker indikator på jordbruksboplasser, den opptrer 

tvert imot tallrikt på fangstboplasser langs kystene av Sør

Norge. Skulle man være så heldig å finne kornavtrykk i 

keramikken, er det kanskje en annen sak. I enkelte miljøer ser 

det ut til at brent leirklining, etter den leire som har vært 

brukt til å bestryke husveggene med, kan være en 

boplassindikator. Men ellers må nok bestemmelsen av en 

jordbruksboplass søke støtte i andre forhold, som beliggenhet, 

funn av hustufter, husdyrknokler m.m. 
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4.2.5.2. Bronsea1der 

Også i bronsealderen var flint i bruk, iallfall til enklere 

redskaper. Funnene fra koksteinsrøysene på Hunn i Borge viser at 

store skiver, avslagsstykker og avfall, med forskjellige 

retusjer, med nokså stor sannsynlighet kan oppfattes som 

karakteristiske for bronsealderens jordbruksboplasser. Lignende 

funn kjennes også fra flere andre steder. Antagelig kan man nevne 

malesteiner og skubbekverner også, og i noen grad keramikk . Men 

studiet av bronsealderboplassene er i høyeste grad i sin vorden, 

og det skal mange flere funn og iakttagelser til før vi kan 

uttale oss særlig sikkert om hva som kan sies å kjennetegne dem. 

Det er sikkert grunn til å anta at studium av beliggenhet osv . 

vil måtte trekkes inn også her, i likhet med for steinalderens 

vedkommende. 

4.2.5.3. Jerna1der 

På jordbruksboplassene (gårdene) fra eldre jernalder finnes 

vanligvis for det meste oldsaker av de samme kategorier som dem 

man finner i andre jernalderfunn; det er vanskelig å peke på 

bestemte grupper som bare opptrer i boplassfunnene, også fordi 

saker av organisk materiale sjelden er bevart i noen særlig 

ustrekning. Enkelte funnkategorier kunne man allikevel tenke på 

som mer karakteristiske for boplasser. Dette kunne gjelde 

ildslagningssteiner og spinnehjul, som jo er ganske vanlig å 

finne, i tillegg til keramikk og spredte redskapsrester. 

Kljåsteiner (vevlodd) forekommer også ofte. Med yngre romertid 

kommer dreiekverner inn som noe man fortrinnsvis finner på 

boplasser. 

Fra yngre jernalder av kommer også baksteheller og kleberkar 

inn som karakteristiske funn fra boplasser, mens keramikken stort 

sett blir borte. Bryner bør også nevnes som en funngruppe, skjønt 

det kan være tvilsomt i hvor høy grad de kan knyttes direkte til 

boplassituasjonen. En sjelden gang kan man også finne mer 

forseggjorte ting på boplassene, slik som den fuglespennen som 

ble funnet på Åker i Vang i 1988 - en av fem i landet, og trolig 

kastet sammen med annet avfall etter at den var blitt utslitt 

(Hernæs 1989, s. llff.) - hvis den da ikke stammer fra en omrotet 
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grav. 

4.2.5.4. Middelalder 

I middelalderen kommer keramikken etterhvert sterkere inn i 

bildet, også på landet. Særlig kan dette sies å gjelde i strøk 

som ligger nær middelalderens byer, slik f. eks. funnene fra 

Fyllpå i Sem er med på å vise. Ellers kan man neppe finne noe 

bedre eksempel på hvilken mangfoldighet av gjenstandsfunn som kan 

knyttes til hustufter fra middelalder og nyere tid, enn Roar 

Tollnes' funn fra Søndre Rauland i Uvdal: «Blysprosser, 

vindusglass, spiker, jernnøkkel, glass-skår og dekketøy, med og 

uten dekor, rester av jerngryter, fragment av kleberøse, bord

gafler og kniver, knapper av sølv, tinn, metall og glass, deler 

av bunadsutstyr og tekstiler, kljåsteiner og snellehjul av 

kleber, spenner av jern og metall, lær/sko, perle av bein, 

beinnål, krittpipefragmenter, ljåblader, sigder, kniver, bryner, 

skoning for trespade, hoggjern, hullpipe for arbeider i lær, 

kvernsteiner, jernslagg, taustrammer av horn, hestesko {flere), 

bissel, stigbøyler, fiskekrok, vektlodd av bly, fragmenter av 

klebergryter, del av kokepotte, dobbeltkam av horn, skrivegrifler 

og del av skrivetavle etc. I tillegg kommer så et stort 

benmateriale som utvilsomt avspeiler jakt, fiske og husdyrholds 

deltagelse på menylisten» {Tollnes 1973, s. 5) • Funnene fra 

Rauland stammer som sagt fra både middelalderen og nyere tid, men 

de som fortrinnsvis kan ventes i middelalderkontekster er 

understreket her. Baksteheller av skifer nevnes ikke her, men det 

er uten tvil en viktig funnkategori for lokalisering av boplasser 

fra middelalderen, hvilket vi har sett flere eksempler på i 

funngjennomgangen tidligere {om baksteheller se ellers Weber 

1984) . De synes riktignok å være forholdsvis sjeldne på 

de innlandslokaliteter, og det kan være forklaringen på at 

mangler på Rauland. Kokstein nevnes heller ikke særskilt av 

Tollnes, men de må jo også betraktes som artefakter, og er omtalt 

særskilt her {s. 94ff.). 

4.2.6 . Historisk kjente tun 

Som nevnt i kap. 2, er det et utbredt syn at mange gårdstun har 
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vært i bruk kontinuerlig siden de ble ryddet, og at dette til og 

med gjelder gårdstun som ble tatt i bruk allerede i yngre 

steinalder og i bronsealderen. Gårdsnavn og andre historiske 

forhold kan være med og peke ut hvilke gårdstun dette kan gjelde. 

I betraktning av denne teoriens fremtredende plass 1 

litteraturen, er det i grunnen påfallende at det bare synes å ha 

ført til ganske få forsøk på å finne de arkeologiske sporene 

etter disse eldgamle gårdstunenes eldre bebyggelse. Når det 

gjelder registrering med et slikt utgangspunkt, har vi imidlertid 

fra Fyresdal et fint eksempel på at en historikers vurderinger 

er blitt fulgt opp av vellykkede arkeologiske undersøkelser for 

å påvise sporene i terrenget etter middelaldergårder som har 

forsvunnet. Med bakgrunn i Lars Ivar Hansens studie av 

middelalderens gårder i Fyresdal kunne Irmelin Martens her, som 

berørt tidligere, påvise spor i terrenget etter et stort antall 

gårdsanlegg. 

Virkelige utgravninger i eksisterende tun med et slikt 

historisk utgangspunkt har det allikevel vært få av. Erling 

Johansen foretok en mindre prøvegravning da et gammelt våningshus 

på Store Dal i Skjeberg ble revet for en del år siden; blant 

annet fant han en god del kokstein, og keramikk som han oppfattet 

som jernalderkeramikk (opplyst til forfatteren av 

statsstipendiat, dr. philos. h. c. Erling Johansen). Dagfinn Skre 

har innhentet opplysninger om lignende funn av jernalderkeramikk 

og kokstein rundt våningshuset på en av Garder-gårdene i Vestby 

(opplyst til forfatteren av arkeolog Dagfinn Skre). Vi bør også 

minne om at Per Hernæs er tilbøyelig til åmene at resultatene 

av hans utgravninger på Åker i Vang nærmest tyder på at tunet på 

Åker i jernalderen lå på det samme stedet hvor det stadig ligger, 

oppe på en morenerygg ovenfor Åkersvika (Hernæs 1989). To av de 

mest givende undersøkelsene av denne art som har vært gjort på 

våre kanter, har ellers vært gjennomført av forskere som ikke 

først og fremst har sin bakgrunn i de arkeologiske miljøene . Det 

gjelder arkitekt Roar Tollnes' undersøkelser på Søndre Rauland 

i Uvdal, hvor det som nevnt ble gjort interessante funn av 

sporene etter såvel Raulandstua som den eldre bebyggelsen som 

hadde stått på stedet før dens tid. Og det gjelder 
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lokalhistorikeren Knut Tørdals studie av Leiulstadgårdenes 

arkeologi og historie på Vegårshei . Begge disse undersøkelsene 

må sies å ha krav på oppmerksomhet, både for de kulturhistoriske 

resultater de har brakt frem, men like mye for hvilke antydninger 

de gir om de muligheter som finnes på dette svært forsømte 

forskningsfeltet. 

Hvorfor det ikke har vært gjort mer her, kan man jo lure på . 

En mulighet kunne være at teorien om kontinuiteten i gårdenes 

beliggenhet har stått sterkt nok til at det ikke har vært 

betraktet som aktuelt å underkaste den noen nærmere prøve. 

Gjennomgangen av forskningshistorien på området i kap. 2 gir vel 

imidlertid inntrykk av at det ikke finnes noen alminnelig enighet 

om dette . Det ligger nok nærmere å tro at det er mangelen på 

umiddelbart synlige fortidsminner slike steder som har gjort at 

de ikke har fått den oppmerksomhet vi nå må kunne si at de 

fortjener. Dessuten kan det ha spilt en rolle at man har fryktet 

slike utgravninger som det her vil bli snakk om, kan møte 

praktiske vanskeligheter fordi de jo må foregå så å si fo r an 

dørstokken til folk - midt oppe i hus og tun der folk ellers bor 

og har sin daglige gang. Det er også klart at dette vil kunne 

være et reelt problem i mange slike situasjoner; man er 

naturligvis avhengig av et nært samarbeid med stedets folk. 

Dertil kommer at det jo bare sjelden vil være praktisk mulig å 

gjennomføre utgravninger under stående gårdsbygninger, om det enn 

kunne være aldri så ønskelig på bakgrunn av en rent faglig 

betraktning . Men det er like fullt grunn til å si at man, når 

gamle gårdsbygninger - spesielt slike som ikke har kjeller - en 

sjelden gang må rives, bør benytte anledningen til å undersøke 

grunnen der det har stått, i en slags parallell til de vellykkede 

utgravninger som har vært foretatt i grunnen under kirker fra 

middelalderen. 

4 . 2.7. Historiske kilder 

Stedsnavn og stående gamle hus må regnes som forholdsvis lett 

håndterlige historiske kilder i forhold til det materiale 

historikerne bruker for å trenge dypere ned i jordbrukssamfunnets 

historie i middelalder og nyere tid. Studiet av det gamle 
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jordbrukssamfunnet og de økonomiske, organisatoriske og fiskale 

forhold som angikk det, har lenge vært en hovedinteresse for 

norsk historisk forskning, både på riksnivå, regionalt og lokalt. 

Det materiale historikerne bygger på, er jo først og fremst det 

skriftlige. Det er gamle diplomer (brev mm.), skatteregnskaper 

og matrikler, tingbøker osv. Når det gjelder forholdene i 

middelalderen, og i enda høyere grad forhistorisk tid, arbeider 

historikerne mye med retrospektive slutninger på grunnlag av 

yngre kilder - «Når man som historiker nærmer seg bosetning 

knyttet til gårdsbruk i den eldste tida, gjør man dette, i alle 

fall i Norge, oftest med utgangspunkt i matrikkelarbeidene fra 

1600-tallet, hvor gårdene er navngitt, landskylda oppgitt, eierne 

og brukerne registrert. Disse gårdene følger vi så bakover i det 

mer og mer spinkle kildemateriale» (Salvesen 1990, s. 19f.); «den 

retrospektive metode tar utgangspunkt i et antatt fullstendig 

register», sier han videre (anf. st.) Blant trekk som det i 

slike sammenhenger er vanlig å oppfatte som tegn på høy alder, 

kan man nevne høy landskyld og gamle gårdsnavn, men også hvor 

tidlig gårdene er omtalt i historiske kilder. En sammenligning 

av historiske resultater på dette området med arkeologiske støter 

på den vanskelighet at arkeologien i langt høyere grad arbeider 

med konkrete, empiriske observasjoner på den enkelte gård og, 

fornuftig nok, er tilbakeholden med å trekke slutninger i 

situasjoner der kildematerialet mangler. I tråd med dette vil nok 

mange arkeologer være mest interessert i konkrete historiske 

opplysninger og slutninger knyttet til den enkelte gård. Særlig 

i bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur kan man utvilsomt 

finne opplysninger og vurderinger av verdi også for arkeologiske, 

bosetningshistoriske undersøkelser. Et godt eksempel på hva som 

kan oppnås på dette området, har vi allerede nevnt flere ganger. 

Det er Irmelin Martens' registreringer i Fyresdal av gårdsanlegg 

som trolig kan dateres til middelalderen, på grunnlag av Lars 

Ivar Hansens historiske arbeid om ødegårdenes historie der - et 

arbeid som ble utført som ledd i Det nordiske ødegårdsprosjektet 

(se s. 67f.) . 

Et annet ferskt eksempel på mulighetene - og begrensningene 

- kan også nevnes her. Som ledd i de arkeologiske undersøkelsene 
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som ble påbegynt i forbindelse med planleggingen av hovedflyplass 

på Hurum, foretok fil. kand. Stefan Hoglin en gjennomgang av 

eldre kart i stor målestokk over en del av de områder som kunne 

bli berør t av en utbygging. Det var særlig en del områder i Follo 

som ble unde rsøkt på denne måten. Det som ble studert, var dels 

militære r ekognoseringskart fra ca. 1800 i målestokk 1:10 000, 

og dels utskiftningskart i målestokk 1:2 000, fra perioden 1890-

1920. Det var de siste som inneholdt den påliteligste 

informasj on en . Målsettingen med studiet av dem var først og 

fremst «att få en uppfattning om 1800-talets nyodlingsverksamhet 

for att dar igenom kunna uppskatta bortodlingsgraden. Av 

granskninge n och bearbetningen har det emellertid foljt en rad 

andra synpunkter som kan laggas på agrarlandskapet och dess 

forandringar under 1800-talet» (Hoglin 1989, s. 1). Særlig 

interessante i vår sammenheng er de kommentarer Hoglin knytter 

til gårdstunene, og dette avsnittet hitsettes i sin helhet: «Till 

de mest omta l ade effekterna av skiftet var utflyttningen av bruk 

från ett mer eller mindre gemensamt gårdstun till platser i 

anslutning t il l de nytilldelade markerna. 

I Sve rige er sarotliga sådana bytomter skyddade enligt 

fornlamningslagen vilket naturligtvis hanger saroman med teorier 

om vikingat idens och medeltidens bebyggelselagen. Tomtplatsen har 

på många sta llen just visat sig ha agt kontinuitet från 

forhistorisk tid. 

Samma t eorier galler mig veterligen aven i Norge och det 

finns darfor skal att notera sådana ode tun antingen de ligger 

ororda eller overplojda. 

Den a kt uelle granskningen har påfunnit ett flertal sådana 

odelagda tun. I Soraas ar två brukstun odelagda . I Korsgaarden 

en (den vast ra) och i Roksrud i Frogn två. (Mellomgården i 

Roksrud l i gge r idag nordligast av de tre brukenmedanett som låg 

solitart hel t forsvunnit . ) 

I detta saromanhang kan man aven peka på de lamningar efter 

hus som finns utmarkta på ekonomiska kartan, dar betecknade som 

ruiner. I Bj e r ke , Frogn och Hauger vestre i As finns sådana 

lamningar. Med hjalp av kartorna kan man konstatera att 

åtminstone två av dessa ruiner kan ses i samband med byggnader 
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som existerade kring sekelskiftet. 

Av de många husmansplatser som kartorna redovisar kan man 

påvisa fyra fall som inte langre hyser någon bebyggelse. Dette 

ar fallet i Ostensjo, Holstad, Borsum och Vold.» (Hoglin 1989b, 

s. 4). En annen viktig observasjon Hoglin gjør, er at 

utskiftningsgraden ved skiftet på 1800-tallet har vært svært lav 

på Østlandet, i forhold til i enkelte strøk i Vest-Norge og visse 

svenske landskaper. I forhold til utskiftningskartene, var de 

eldre militærkartene langt mer unøyaktige, slik at en tilpasning 

av deres opplysninger til moderne kart ikke alltid var mulig. 

Allikevel ga de grunnlag for enkelte bemerkninger som kan ha 

interesse her, således: «Efter denna tolkning kan man slå fast 

att en mycket stor del av gårdarna idag ligger kvar på samme 

stallen som kring sekelskiftet 1700-1800-talet» - og senere: 

«Uppodlingsgraden på milkartorna ar mycket ringa och återspeglar 

sannolikt en mycket ålderdomlig odlingsstruktur med små, 

intensivt odlade åkrar som inskrankte sig till de narmaste 

jordarna kring bebyggelsen» (Hoglin 1989a, s. 3). Hoglins 

undersøkelser synes således, så langt de rekker, å støtte det 

synspunkt at eldre tiders gårdstun i stor utstrekning lå der 

slike tun fremdeles ligger. Men tilbake til middelalderen, for 

ikke å snakke om forhistorisk tid, rekker jo ikke denne 

undersøkelsen i seg selv. 

En spesiell plass blant de bevarte, og forsåvidt historiske 

kilder til middelalderens gårdsbosetning, representeres av de 

fremdeles bevarte middelalderske gårdshus som finnes, og som kort 

har vært berørt i en annen sammenheng tidligere (s. 15f.}. Det 

er uten videre klart at selv om de fleste av de gårdstun som må 

ha eksistert på Østlandet og Sørlandet i middelalderen, ikke har 

etterlatt seg bygninger som fremdeles står på sin gamle plass, 

må vi konstatere at de der de finnes, må regnes som førsteklasses 

lokaliseringskriterier for middelalderens gårdsbosetning. Det er 

lett å tenke seg at det kunne være lønnsomt å foreta arkeologiske 

undersøkelser i og omkring de tun hvor det ennå står slike 

bygninger. 
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4.2.8. Sagn 

Mange steder fortelles det sagn om eldre gårdsbosetning. Det er 

kanskje særlig i fjelltraktene og andre marginalområder slike 

sagn er kjent. Ganske vanlige er sagn som forteller om 

eksistensen av gårder og hele bygder, gjerne knyttet til tiden 

før Svartedauen. I enkelte tilfeller har arkeologer lett etter 

synlige spor av den bosetning sagnene forteller om. Ett slikt 

tilfelle gjelder et sagn om «Sessvoll sogn» i Vinje i Telemark. 

Rikard Berge har samlet sagnene om dette: «Tek ein vestheidane 

som ber mot Sætesdal og Suldal, er der au i mengdevis tuftir. 

Kring Sæsvatn tykkjest vera tuftir kvar ein fer, og segni gjeng 

at i desse stroki laag ei heil kyrkjesokn, Sæsvoll sokn.» (Berge 

1940, s. 52.). I 1962 forsøkte Irmelin Martens å finne spor i 

terrenget etter denne bosetningen. Hun fant også et titall 

hustufter, og et par av dem regner hun som mulige gårdstufter. 

De fleste av dem så allikevel først og fremst ut til å ha 

sammenheng med spor etter jernfremstilling, og ikke gårdsdrift. 

Noen spor etter kirken fantes ikke (innberetning fra Irmelin 

Martens 1 Oldsaksamlingens arkiv}. Ved registrering for 

arealplanvurderinger som siden er foretatt i Bykle, er det funnet 

hustufter mm. også i områder helt opp mot Sæsvatn, ses. 70. 

Lignende forhold gjelder også andre steder, som for sagnene 

om «Frøyland sogn» øverst i Vestfjorddalen i Telemark (Martens 

1988, s. 16) Sagn om bosetning før Svartedauen har jeg selv hørt 

fortalt om f. eks. Finndalen i Vågå og Lom, med nøyaktig 

stedfesting av hvor tre forskjellige gårder skulle ha ligget, med 

navn og alt (Østmo 1982). Det ble funnet hustufter og andre slags 

spor på noen av disse stedene, men det er nok mest trolig at det 

dreier seg om rester av yngre seteranlegg. Konklusjonen på slike 

forhold er trukket tidligere av Brøgger: «Fra mange andre daler 

og fjellbygder omkring kjennes lignende oldfunn, og det samme 

sagn om 12 bønder som red ringskodde hester til kirke. Ved en 

flerhet av disse dalene eller bygdene gjelder det at de blir øde 

igjen efter nedgangen i middelalderen og at de i den folkelige 

tradisjon knyttes til svartedauen» (Brøgger 1925, s. 164). Man 

kan vel i tilfeller som disse rett og slett tenke seg at sagnene 

er oppstått i forholdsvis ny tid, ved at minnet om Svartedauen 
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er blitt knyttet til tufter som ingen ellers hadde noen sikker 

erindring eller kunnskap om. 

4.2.9. Stedsnavn 

Blant de kilder som vanligvis tillegges stor vekt når det gjelder 

å kartlegge oldtidens jordbruksbosetning, inntar vel stedsnavnene 

på det nærmeste en like fremtredende plass som oldfunnene . 

Stedsnavn vil her først og fremst si det samme som gårdsnavn, for 

det er gårdenes navn som har vært omfattet med størst 

oppmerksomhet i denne sammenheng. Mange av dem er utvilsomt i 

sitt opphav svært gamle. Det knytter seg allikevel mange 

velkjente problemer til dette materialet. Dels er det slik at 

mange av gårdsnavnene er vanskelige å tolke, og i mange tilfeller 

ikke har latt seg tolke i det hele tatt. Dette gjelder fremfor 

alt de navnene som vanligvis antas å være blant de eldste . Dertil 

kommer at de er vanskelige å datere - og igjen er det de antatt 

eldste navnene dette gjelder mest. 

Så lenge formålet bare er å avgjøre om et navn kan være fra 

middelalderen eller tidligere, kan problemet allikevel begrenses 

noe. Alle de velkjente gamle klassene av gårdsnavn med endelser 

som -vin, -heim, -land og -stad, vel også -tveit, -set og 

formodentlig delvis -torp, kan trolig med sinnsro anses som 

tilstrekkelig gamle. Der slike navn finnes, må det ha eksistert 

bosetning senest i vikingtiden. Det samme gjelder en del navn som 

i og for seg ikke kan plaseres i noen av disse klassene, slik som 

naturbetegnelser i ubestemt form (Ås, Berg, Ris osv.), og en del 

navn som det er vanskelig å forstå betydningen av umiddelbart 

(Dyster, Treider, Fåle, Sogn osv.). Svært ofte betegner slike 

navn store og sentralt beliggende gårder med bygdenes beste jord; 

gårder som all rimelighet tilsier at har vært bebodd siden de 

eldste tider . For Jærens vedkommende har Bjørn Myhre oppsummert 

eldre og fremført nye argumenter for at enkelte navn kan gå 

tilbake til eldre bronsealder (senest Myhre 1984); noen lignende 

undersøkelse er ennå ikke gjort for Østlandets vedkommende, og 

umiddelbart kan vel grunnlaget for det forekomme svakt. 

Nokså trygg på at man har med gårder fra før reformasjonen 

å gjøre, kan man vel ellers også føle seg med navnene på -rud, 
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for de fleste av dem er utvilsomt fra middelalderen, i likhet med 

navn som ender på -bøle, -reit, -holt, -sve, -gard og -hus m. fl. 

(sml. Sandnes 1976). I nedgangstiden i senmiddelalderen ble det 

neppe dannet særlig mange nye navn, og når vi igjen kommer til 

en tid med ekspansjon og ny navnedannelse, er det navn av andre 

klasser vi møter. Med navn på -sveen og -bråten o. 1. er vi 

trolig inne i etterreformatorisk tid. Det gjelder helt sikkert 

når vi kommer til «imperativnavn» av typen Fyllpå, Tørkop, Kikut 

og Bislett, og «enda mer» for oppkallingsnavn som Prøysen, 

Danmark og Balaklava (takk for kommentarer fra førsteamanuensis 

Botolv Helleland). 

I prinsippet må man tro at det kan finnes fysiske spor etter 

bebyggelse i oldtiden eller middelalderen på hver eneste gård med 

et tilstrekkelig gammelt navn, og at det bare gjelder ålete på 

den rette måten for å finne dem. Det eneste unntaket gjelder her 

oppkallingsnavn, men det er i alminnelighet ikke grunn til å tro 

at det kan bli noe stort problem. Oppkalling later til å være et 

nokså nytt fenomen; jeg kjenner ikke til eksempler på at man har 

regnet med oppkalling som forklaring på eldre navn. 

I tillegg til gårdsnavnene, kan andre lokalitetsnavn en gang 

i blant også gi en pekepinn om eldre tiders bosetning. På alle 

gårder finnes det en mengde navn som sjelden blir kjent utenfor 

den nærmeste krets; de enkelte jordenes navn er eksempler på 

slike navn. Fra Leiulstad på Vegårshei nevner Knut Tørdal et 

jorde som kalles «Stauåker». Den stue «det her er tale om, er 

[ ... ] staua eller stauene på den gamle gården frå 

folkevandringstid, vikingtid og middelalder» (Tørdal 1968, s. 36) 

- og som har etterlatt seg rester i form av kulturlag med 

keramikk, ildsteder og en beltestein; senere også baksteheller, 

spinnehjul, bryner og grytefragmenter (anf. arb., s. 23). Navn 

av typen «Ødegården» og «Tofteland» osv. vil også avspeile at 

folk har visst om eller sett merker etter eldre bosetning der de 

forekommer. Det ville være interessant å se resultatene av en 

undersøkelse rettet mot å p åvise den konkrete bakgrunnen for 

slike navn. Først måtte man riktignok trolig forsøke å få 

oversikt over hvilke navn og grupper av navn som kunne være 

aktuelle i en slik forbindelse, og det er det heller ikke gjort 
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noen mer inngående forsøk på etter det jeg kjenner til. 

4.2.10. Beliggenhet 

Gjennomgangen av forskningshistorien i kap. 2 ga grunnlag for å 

si, kanskje en del forenklet, at det foreligger to hovedsyn på 

hvor forhistoriske og middelalderske jordbruksboplasser og 

gårdstun har ligget. Det ene synet, som vi har kalt 

«kontinuitetsteorien», hevder at fortidens tunplasser stort sett 

har vært i kontinuerlig bruk og er det fremdeles. Ifølge det 

andre synet fantes det, iallfall til langt opp i jernalderen, et 

mer mobilt jordbruk som medførte at boplassene eller tunene fra 

tid til annen ble flyttet, avhengig av slike forhold som utpining 

av jord, endringer i jordbruksteknologien, og de ekspansjons- og 

kontraksjonsbegiveheter som jordbrukskulturen har vært berørt av 

i tidens løp. Nå er det i og for seg ingen primær oppgave her å 

ta stilling til disse teoriene. Når vi allikevel må trekke dem 

inn i diskusjonen, er det jo på grunn av de forutsetninger de gir 

for å danne hypoteser om hvor det kan lønne seg ålete etter de 

gamle tunplassene. 

I litteraturen har det, som vi har sett, stort sett vært 

skilt mellom kontinuitet i bosetningen på den ene siden, og en 

mobil bosetning på den andre. Dette er tilsynelatende lett 

håndterlige begreper som danner et enkelt begrepspar. Imidlertid 

er det også lett å tenke seg at det kan bli behov for mer 

nyanserte begreper når det materialet som finnes, skal forklares. 

Hvis vi tar utgangspunkt i kontinuitetsbegrepet, så kan 

kontinuitet gjelde selve tuften; nye hus kan bokstavelig talt 

bygges på tuftene eller ruinene av de gamle. Dette kunne kalles 

tuftkontinuitet. Men vi kan også se for oss det vi kunne kalle 

tunkontinuitet, når selve tunet beholdes, men plaseringen av de 

enkelte husene rundt det veksler med tiden. Endelig må vi kanskje 

også regne med en mer løselig områdekontinuitet, som vil si at 

hus og tun stort sett ligger innenfor det samme, avgrensede 

området, men hvor det er plass for visse endringer med tiden i 

den nøyaktige plaseringen av såvel tun som hus. 

De konkrete arkeologiske funn som kan nevnes til støtte for 

kontinuitetsteorien slik den foreligger i litteraturen, kan synes 
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å være få . Erling Johansens studier av funnstedene for oldsaker 

fra yngre steinalder i Sarpsborgdistriktet må riktignok nevnes , 

ettersom de har kunnet påvises å danne klare konsentrasjoner 

knyttet til de store og gamle sentralgårdene (sml. Fig. 3, s. 

32). Noe mer enn det vi har kalt områdekontinuitet kan vi vel 

allikevel ikke si er påvist her med full sikkerhet. Johansens 

utgravning på Store Dal i Skjeberg gav derimot funn som synes å 

føre bruken av den tomten som ble undersøkt, tilbake til 

jernalderen, slik at vi her må ha lov å regne med 

tuftkontinui tet . Skres iakttagelser fra Garder i Vestby (s . 101) 

er av lignende art . Men også såvel undersøkelsene på Veien på 

Ringerike og Hernæs' resultater fra Åker i Vang (s . 56) kan også 

oppfattes som en støtte til kontinuitetsteorien, vel å merke 

dersom man «nøyer seg med å» legge forestillingen om 

områdekontinuitet til grunn. Alle disse må sies å gjelde sentralt 

beliggende storgårder. Tørdals studier av Leiulstad på Vegårshei 

(s. 58f.) har ført til tilsvarende konklusjon for en mindre 

sentralt beliggende gårds vedkommende . Tollnes' utgravning på 

Søndre Rauland i Uvdal (s. 66) viste derimot at selve tuften 

hadde vært i kontinuerlig bruk, ved at det hadde stått hus på 

stedet iallfall siden vikingtiden. Endelig har vi de mange 

stående middelalderhus som, hvert på sitt sted, antyder at de tun 

de finnes på, også er fra middelalderen (sml. s. 108) . Vi må nøye 

oss med å si at de antyder det, for slike laftebygninger kan jo 

flyttes, noe man i flere tilfeller også kjenner til at har 

skjedd . Middelalderske steinhus har vel dette derimot ikke kunnet 

skje med, så de er helt sikre tegn på at et tun har vært bebygget 

i middelalderen der de finnes. De argumenter som ellers har vært 

nevnt til støtte for kontinuitetsteorien, har stort sett ikke 

vært av egentlig arkeologisk art, men heller topografiske og 

historiske. 

De aller fleste av de funn og iakttagelser som har vært 

nevnt ellers, står tilsynelatende i opposisjon t i l 

kontinuitetsteorien . Den store masse av boplassfunn med og uten 

hustufter, f ra alle perioder, er gjort utenfor de tun som finnes 

i dag, om avstanden til tunene vel kan variere en god del . Vi 

trenger ikke her å foreta noen ny gjennomgang av funnene for å 
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dokumentere dette; det gjelder nesten hele materialet. Betyr da 

dette at tun og jordbruksboplasser i sin alminnelighet faktisk 

har ligget på helt andre steder enn der vår tids gårder ligger, 

endog de av dem som «gir inntrykk av» å ha en lang historie bak 

seg? 

Her er det nødvendig å vurdere det materialet vi har, med 

kritikk. Først og fremst er det å si at vi i det hele tatt har 

ganske få noenlunde sikre boplassfunn fra det sentrale Østlandet. 

Forholdsvis mange av de funnene vi har kunnet nevne, er gjort i 

områder som iallfall i dag må sies å ha et visst perifert preg 

i forhold til de mest sentrale jordbruksstrøkene. Det gjelder 

regionalt - vi har mange funn fra fjellbygder mm., og det gjelder 

lokalt, forsåvidt som slike lokaliteter som Nordre Lund i 

Ringsaker, Einangfeltet i Vestre Slidre og for den saks skyld 

endog Hørdalen og Tassebekk i Sandefjord ligger noe i utkanten 

av det som nå regnes som de beste jordbruksområdene. Det kan ha 

sammenheng med at leirjorden spiller en stor rolle i det moderne 

landbruket, mens morenejord og sandjord var av større betydning 

tidligere. På den annen side viser jo funn som Skulberg i 

Spydeberg, Tingvoll i Tune, Korsegården i Ås, Virik i Sandefjord 

og mange andre at heller ikke midt i sentrale jordbruksbygder 

ligger alle gamle gårdsanlegg på de samme steder som vår tids 

tun. Et hovedresultat av det feltarbeid som har vært utført i 

løpet av 1970- og 80-årene må være at iallfall visse gamle 

gårdsanlegg ligger på steder hvor det ikke ligger noen 

tilsvarende bebyggelse nå. 

Det hadde vært ønskelig å få utført mer detaljerte analyser 

av beliggenheten til de gårdstun og jordbruksboplasser som er 

kjent. Noe kan vel også oppnås på dette området, men oppgaven 

støter på visse vanskeligheter som skyldes at velegnet 

grunnlagsmateriale ikke finnes. Det hadde især vært ønskelig å 

ha gode og detaljerte kvartærgeologiske kart over de områder hvor 

funnene er gjort. Slike kart gir et godt grunnlag for å vurdere 

de naturlige jordsmonnressurser i boplassenes nære og fjernere 

omgivelser, fremfor alt helt uavhengig av moderne 

bonitetsvurderinger. Gode eksempler på bruk av slike kart finnes 

i Jacobsens Ringeriksundersøkelse (Jacobsen 1984, fig. 48 og 53). 
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Imidlertid mangler det ennå mye på at slike kart finnes for alle 

aktuelle områder. Således mangler de ennå helt for Agderfylkene 

og den del av Telemark hvor våre funn stort sett er gjort. NGU 

er i ferd med å gi ut kvartærgeologiske kart i 1:50 000, bygget 

på de topografiske kartene 1 M 711-serien. Der kartene 

foreligger, viser det seg imidlertid at de opplysninger man kan 

få om forholdene på steder der det er kjent gårdsanlegg eller 

andre boplassforekomster, blir nokså lite detaljerte og stort 

sett må få ganske generell verdi. Gårdsanleggene på Gilberg og 

Øvre Dal kan markeres på kartbladet 1817 II, hvor det viser seg 

at de ligger 1 områder med «Morenemateriale, sammenhengende 

dekke, stedvis med stor mektighet». Det samme gjelder Nordre Lund 

og Kvarberg i Ringsaker (1916 IV), Åker i Vang (1916 I, tynt 

dekke der selve tunet ligger), Skatturn i Gran og Greftegreff i 

Jevnaker (1815 I) . Gårdsanlegget på Øverland i Bærum ligger 

ifølge kartet på «Bart fjell med forvitringsmateriale» (1814 I). 

Randmorenen i Åstrinnet, der gårdsanlegget på Korsegården ligger, 

kommer forsåvidt tydelig frem på det kvartærgeologiske kartet 

1914 III (det skulle også bare mangle!). Og så videre. Det som 

slår en mest ved studiet av disse kartene, er nok at det ikke er 

noe spesielt å merke seg ved de steder hvor det er funnet 

gårdsanlegg i forhold til omgivelsene ellers. Det behøver i og 

for seg ikke bety at kartene er dårlige; det kan like gjerne 

avspeile det forhold at de funnsteder vi har, er så fåtallige at 

de ikke kan danne grunnlag for generelle utsagn om 

løsmasseforholdene omkring slike forekomster i sin alminnelighet. 

Det kunne eventuelt være en oppgave å undersøke dette noe nærmere 

enn det har kunnet skje her, f. eks. ved hjelp av 

cirkumferensanalyse («Site catchment-analyse», sml. Østmo 1988, 

s. 132ff.). For øvrig ville det kanskje være mulig å få mere ut 

av et kvartærgeologisk kartmateriale i større målestokk. Spredt 

er det også utarbeidet slike kart i målestokk 1:10 000 og 1:20 

000, men det kan se ut til å være et godt stykke igjen til 

dekningsgraden gjør dem særlig aktuelle 1 arkeologiske 

sammenhenger. 

Så meget synes allikevel å kunne sies allerede på grunnlag 

av de funn- og registreringsbeskrivelser som foreligger, at 



113 

gårdsanleggene som regel er funnet på sandjord, gjerne i 

tilknytning til store moreneforekomster som raene i Østfold, 

Vestfold og Follo, men også på lavere morenerygger slik tilfel l et 

f. eks. synes å være på Øverby i Rakkestad. Leirjord nevnes 

allikevel som det dominerende jordsmonn i enkelte tilfeller, slik 

som på Skulberg i Spydeberg og Kongsgård i Kristiansand. Man kan 

i den forbindelse komme til å undre seg på om leirjordflatene 

kanskje kunne fortone seg som egnede til å bygge på i perioder 

med et spesielt tørt klima. Slike perioder kjenner vi til at det 

har vært fra tid til annen; det kunne være en forskningsoppgave 

å utrede dette nærmere og å se om det er mulig å påvise noen 

overensstemmelser med f . eks. plasering av bebyggelse, åker osv. 

Den tanke kan også melde seg at gårdene på leirjord først og 

fremst har hatt tilknytning til husdyrbruk - også dette kunne 

være verdt en nærmere undersøkelse. 

Grunnlaget for praktisk brukbare, for ikke å snakke om 

entydige konklusjoner om tunplassenes beliggenhet i forhold til 

landskapets naturlige egenskaper er, som vi har sett, svakere enn 

man kunne ønske. Det samme må sies å gjelde spørsmålet om 

tunplassenes beliggenhet i forhold til andre kulturspor. Også på 

dette området er den viktigste konklusjonene vi kan trekke , den 

at det må grundigere studier i marken til, men at de funn som er 

gjort, tyder på at materialet vil dukke opp når man bare gir seg 

til å lete systematisk etter det. Ett slikt område som burde 

studeres nærmere, gjelder forholdet mellom bosetning og gamle 

veilinjer. Her er ennå lite gjort, men enkelte resultater synes 

å bekrefte det som vel må være en rimelig antagelse, nemlig at 

de gamle veiene først og fremst forbandt nettopp de gamle gårdene 

med hverandre (Vik 1978, s. 117ff.). Det vil i tilfelle si at 

dersom man finner den ene slags fortidsminne, har man også gode 

muligheter for å finne den andre. Fullt så enkelt er det derimot 

ikke når det gjelder sammehhengen mellom tunplasser og graver. 

Riktignok har vi sett mange eksempler på at hustufter er funnet 

i nærheten av graver, ja, helt inne på gravfeltene og under selve 

gravene. Men nettopp dette siste forholdet illustrerer jo først 

og fremst at slike steder ble brukt til forskjellige formål til 

forskjellige tider. Allikevel har det ofte, og sikkert med rette, 
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vært hevdet at sammenhengen mellom gårdstun og gravfelt var nær 

på Østlandet, i det minste i eldre jernalder (se f.eks. Johansen 

1957, s. 78 og 122f,; 1976, s. 82ff.). Funnet av et gårdsanlegg 

på Korsegården i Ås kan tjene som en illustrasjon av dette i vårt 

materiale, der husene og gravhaugene ligger på hver sin 

morenerugg med ca. 200 m mellomrom, og slik at gravfeltet var 

synlig fra gården. Nå må vi her skyte inn at vi jo ikke vet om 

gravfeltet og husene på Korsegården virkelig hørte sammen i en 

enhet, men det kan iallfall være en rimelig tolkning av 

forholdene der. 

Men selv om denne sammenhengen mellom hus og graver kan 

forekomme å være ganske overbevisende, kan vi ikke regne den som 

fast til alle tider og steder, og heller ikke som noe statisk. 

På Veien på Ringerike er det i tillegg til det rikholdige 

gravfeltet fra jernalderen som finnes der, også kjent boplasspor 

fra flere perioder, i form av kokegroper, ildsteder, 

avfallsgroper og vel også hustufter. Alle disse boplassene ligger 

på sandjord, på flere kanter av gravfeltet (se Jacobsen 1984, 

fig. 48). 

Rapportøren regner med at alle boplasslokalitetene fra eldre 

jernalder på Veien skal sees i sammenheng, og regnes som 

tilhørende samme boplass- og produksjonsområde (rapport fra Liv 

Marit Rui i Oldsaksamlingens arkiv) . Det kan se ut til at 

gravfeltet har ekspandert med tiden på bekostning av bebyggelsen 

(ses. 44). Noe lignende kan ha skjedd mange steder, og her kan 

det kanskje ligge en mulig forklaring på de hustuftene som i dag 

synes å ligge innenfor gravfeltene. Andre steder har gravene 

tydeligvis blitt lagt mer spredt omkring på gården, slik som 

beskrevet av Hagen fra Sostelid i Åseral (Hagen 1953, s. 46ff.). 

Utbredelsen i tid og rom av de ulike skikker på dette området er 

fremdeles en forskningsoppgave som kunne fortjene å tas opp til 

mer systematisk studium enn det har skjedd hittil. 

4.2.10.1. Oppsummering 

Skal vi nå forsøke å oppsummere de vink om boplassers og 

tufter beliggenhet materialet synes å gi oss i øyeblikket, må man 

si at i forhold til vår tids landskap eller kulturlandskap kan 
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tufter finnes såvel 1 åker som i beiteland, i skog og annen 

utmark, og nær ved eller langt fra vår tids bebyggelse. 

Generelt for forhistorisk og tidlig historisk bosetning gjelder 

det vel at folk gjerne har villet bo tørt. Bebyggelsen har tross 

alt mest ligget på sandjord. Oppe på høyder, som kan være nokså 

lave i og for seg, eller oppe i lier og skråninger kan sporene 

etter den finnes. Neppe helt oppe i brattene, riktignok, og 

heller ikke oppe i steinur og annet ulende. Men heller ikke nede 

i dumper og våt lende . Generelt gjelder det at morenerygger, 

strandterrasser og andre sandjordforekomster normalt vil være 

gode steder å lete. Dessuten er det jo klart at de sol vendte 

stedene alltid har vært foretrukket fremfor bakliene. 

Det er imidlertid ett forhold som trekker i en annen 

retning. Det er jo slik at de beste strøkene i forhistorisk tid 

ofte også er de hvor bosetning og annen aktivitet har vært 

sterkest i tiden etter forhistorisk tid og middelalder, og hvor 

bosetningsspor derfor kan ha vært sterkest utsatt for å b li 

ødelagt. Vi har sett mange eksempler på at slike spor kan være 

bedre bevart i noe mer marginale situasjoner, hvor de har fått 

ligge mer i fred. Dette innebærer at vi må være forberedt på at 

det materialet vi har eller kan få tak i, ikke uten videre kan 

betraktes som representativt for alle forhold ved den 

jordbruksbebyggelsen som faktisk fantes i oldtiden og 

middelalderen. 

Antagelig er det ikke mulig å lage noen helt uttømmende 

teori som forklarer beliggenheten for alle jordbruksboplasser og 

gårdstun. Immaterielle forhold, samfunnsforhold av alle slag kan 

ha spilt en avgjørende rolle i mange enkelttilfeller; det gjelder 

her i virkeligheten kulturelle forhold som ikke har vært 

underlagt noen slags mekaniske eller automatiske 

beslutningsprosesser . Alminnelige tendenser kan vel ha eksistert , 

og bør omfattes av interesse forsåvidt, men det bør også de mer 

eller mindre markerte unntakene fra det «normale» som vi kunne 

finne spor etter. 

Som en hypotese kan det tenkes at de mange funn av 

rydningsrøyser, åkerspor, hustufter mm. i det vi i dag vil kalle 

nokså marginale strøk og hvor det ikke ligger tun nå, sammen med 
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de indikasjoner som tross alt finnes på gamle kulturlag på en del 

eksisterende gårdstun der iallfall noen ligger mer sentralt, kan 

bety at bosetningen har vært mest stabil i de sentrale, gode 

jordbruksbygdene, mens forholdene kan ha vært mer labile og 

sterkere utsatt for å påvirkes av endringer og skiftende forhold 

i mer perifere, mindre befolkningsrike strøk. Noe slikt har Myhre 

også tenkt seg for Jærens vedkommende: «Disse sentrale gårdene 

representerer kontinuiteten i bebyggelsen, mens de marginale 

j ordbruksområdene har hatt en mer komplisert historie med 

ødeperioder og nyrydding» (Myhre 1984, s. 180; sml. Pedersen 

1990) . 

Noe særlig videre kommer man neppe med dette spørsmålet før 

det blir gjort mer og fremfor alt mer systematisk feltarbeid. 

Særlig synes det å være et stort behov for å få utført ordentlige 

undersøkelser i mange nåværende tun på gårder som av histori ske, 

toponymiske, topografiske eller arkeologiske grunner kan tenkes 

å være gamle. Uten dette vil kontinuitetsteorien, som er 

dominerende i litteraturen, måtte forbli såvidt hypotetisk som 

den ennå må sies å være. Men like stort er behovet for å 

fortsette de lovende undersøkelsene av de store, sammensatte 

røysfeltene på Østlandet . Særlig på slike steder er det jo man 

har funnet spor etter gårder med en beliggenhet forskjellig fra 

de gårdstun som finnes i dag. 

En lovende metode for å studere flere mulige 

lokaliseringsfaktorer for gårder fra jernalder og middelalder 

under en felles statistisk synsvinkel, er korrespondanseanalyse 

slik det er praktisert av Reidar Bertelsen i Lofoten og 

Vesterålen. Forhold som ble vurdert, var jordbunn (med 

tilstandene eller verdiene «løsmasse», «israndsavsetninger», 

«lite løsmasse», «over strandsone»), terrengform (med verdiene 

«dal», «rett strandflate», «nes» og «liten øy»), og farvann 

(verdiene «åpent hav», «Vestfjorden», «fjord mot åpent hav», 

«fjord mot Vestfjorden», «sund» og «fjord mot sund») . Blant 

konklusjonene var den at bebyggelsen lot til å falle i tre 

grupper, hvorav den mest stabile var den som hadde den sterkeste 

positive tilknytning til løsmasser, beliggenhet på nes og ut mot 

åpent hav osv. Med naturforhold som er ganske forskjellige fra 



117 

dem som finnes i Øst-Norge, skal man ikke vente at Bertelsens 

resultater har noen umiddelbar overføringsverdi, men det kan ha 

sin verdi å vite om metoden (Bertelsen 1983; sml. Bølviken et al. 

1982) . Det kunne være verdt et forsøk å foreta en lignende 

undersøkelse på et østnorsk materiale, selvsagt basert på en 

lokaliseringsbeskrivelse som bruker begreper som er relevante for 

denne landsdelen. 

En annen undersøkelse som også kan nevnes her, er gjort ved 

Universitetets oldsaksamling i forbindelse med utbyggingen av ny 

motorvei E-6 i Østfold. Det gjaldt å komme frem til et enkelt 

uttrykk for hva som kunne anses som «arkeologiske fareområder» 

sett med veimyndighetenes øyne. Som faresignaler brukte man 

gårdsnavn, faste fornminner, tidligere innkomne funn, jordsmonn 

på den enkelte gård, og det tidspunkt gårdsnavnet nevnes første 

gang i historiske kilder. «Poenget var å se i hvilken grad det 

fantes noen systematisk samvariasjon mellom de forskjellige 

variablene» (Keller 1990b, s. 23). I vår sammenheng er det verdt 

å legge merke til at det var et betydelig samsvar mellom flere 

av disse kildene - «For det første viste det seg at graver eller 

gravfunn stort sett hørte sammen med gårder som var nevnt i de 

skriftlige kildene fra før 1600». Samsvaret mellom historiske 

kilder og f. eks. steinalderfunn var derimot svakere, og 

undersøkelsen gir en viss bekreftelse på at det at en gård er 

nevnt i kilder fra før 1600 er en god indikasjon på at den var 

ryddet i forhistorisk tid. Undersøkelsen er ellers et interesant 

eksempel på bruk av elektronisk databehandling for å bearbeide 

store mengder av mer eller mindre likeartede data i 

bosetningshistoriske analyser. 

4.3. Registreringametoder 

4.3.1. Al.minne1ig registrering 

Alminnelig registrering betyr i arkeologisk sammenheng aktiv 

leting etter oldtidsminner ved at trenede arkeologer på grunnlag 

av alle tilgjengelige opplysninger fra litteratur, arkiver og 

lokalkjente informanter går i terrenget og søker etter 

fortidsminner, som så beskrives, oppmåles med enkle metoder og 
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kartfestes eller markeres direkte på flyfotografi. I sin mest 

omfattende og systematiske form er det denne metoden som brukes 

for å skaffe til veie grunnlagsmaterialet for opplysninger om 

fortidsminner for det økonomiske kartverket (ØK), men den 

praktiseres også 1 vekslende utstrekning i forbindelse med 

planarbeidet etter plan- og bygningsloven o.l. Som systematisk 

metode har dette arbeidet vært drevet 1 hele vårt århundre. 

Metoden har som sin umiddelbare forløper og historiske 

forutsetning de topografiske beskrivelser, av og til med særlig 

vekt på historiske forhold, som ble gitt av opplyste dilettanter 

og lærde i 17.-19. århundre - like fra lektor og lege Peder 

Alfsen i Oslo i 1620-årene (O.S. Johansen 1980, s. 29f.) og 

fremover. En pioner på dette feltet i Norge var Tor Helliesen, 

som begynte et metodisk registreringsarbeid på Jæren i 1897. 

Etter at Gabriel Gustafson i sin tiltredelsesforelesning ved 

Universitetets Oldsaksamling i 1901 hadde slått til lyd for å 

gjennomføre systematiske registreringer av fortidsminner i hele 

landet (Gustafson 1902, s. 21ff.), ble det fra 1908 satt 1 gang 

en feltinnsats som kom til å bli ganske omfattende, tidens 

forhold og de temmelig knappe bevilgninger tatt i betraktning. 

Resultatene ble for Østfolds del publisert i 1932 (Brøgger 1932), 

mens den tilsvarende «Vestfolds Oldtidsminner» kom 1 1943 

(Brøgger 1943). De registreringene som var utført andre steder, 

særlig i Akershus, Hedmark og Oppland, kom aldri til utgivelse; 

vel fordi de ikke nådde å bli fullført. 

Det er ikke meget disse registreringene inneholder av 

beretninger om hustufter, for ikke å snakke om andre 

boplassindikatorer, som mangler helt. Fra Østfold meldes det om 

seks usikre forekomster av tufter, og også fra Vestfold kunne 

Grieg legge frem en meget knapp liste på seks hustufter, hvorav 

to går tilbake på gamle beretninger og en antas å være fra nyere 

tid; de øvrige omtales heller ikke utførligere, da «ingen av 

disse kan tidfestes ved funn» (Grieg 1943, s. 49) 

Dette systematiske registreringsarbeidet fortsatte 

imidlertid etter krigen, inntil det ble omorganisert og 

intensivert i forbindelse med opprettelsen av «De arkeologiske 

museers registreringstjeneste» og arbeidet med Økonomisk Kartverk 
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(ØK) (Skjelsvik 1970) . 

Registreringsarbeidet for ØK begynte i 1963. 

Registreringsmetoden har hele tiden vært nettopp det som her er 

kalt «alminnelig registrering», det vil si at det er de synlige 

fortidsminnene man fortrinnsvis har konsentrert seg om, og først 

og fremst i innmark og nåtidsbebyggelsens nærområder ellers. Med 

tiden har strategien allikevel gjennomgått en del forandringer, 

særlig betinget av at flere slags forekomster har vist seg å være 

fortidsminner. Verperøyser, fangstgroper, kullgroper og 

rydningsrøyser er viktige eksempler på slike kategorier av 

fortidsminner som er tatt med i ØK-registreringene etter hvert. 

Ikke synlige fortidsminner tas imidlertid fremdeles med bare 

tilfeldigvis; det gjelder således f. eks. steinalderboplasser, 

flatmarksgraver og ikke synlige hustufter. Koksteinsforekomster 

er også en kategori som ennå ikke er med i disse registreringene. 

I noen av de nyeste registreringsrapportene fra ØK finner man for 

øvrig også enkelte eksempler på at funn som er gjort med 

utradisjonelle metoder er kommet med; det gjelder f. eks. det 

tidligere omtalte gårdsanlegget på Skremma av Dolven i Hedrum, 

Larvik, Vestfold, som ble funnet av Per Haavaldsen ved 

flyrekognosering i 1977. 

Når ØK-registreringene inneholder få omtaler av hustufter 

og gårdsanlegg, så er det et resultat som må vurderes i lys av 

de begrensninger arbeidet har vært underlagt. Det må vel på en 

slik bakgrunn anses som et holdbart resultat, at vi etter ØK

registreringene å dømme har få omfattende gårdsanlegg med synlige 

hustufter, gjerder osv. av sørvestnorsk type på det sentrale 

Østlandet. Omfattende nye funn av slike ville komme som noe av 

en overraskelse. Men tufter og andre boplasspor under flat mark 

er en helt annen sak, og her har ikke ØK-rapportenes taushet noen 

betydning for vurderingen av de muligheter som finnes. En annen 

sak er at de synlige tufter som faktisk finnes og som eventuelt 

er omtalt i ØK-rapportene, er av stor interesse og bør undersøkes 

nøyere enn det har skjedd hittil, ikke minst med henblikk på 

datering. 

Som registreringen fra Skremma viser, er det i prinsippet 

ingenting 1 veien for at alminnelig registrering med 
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tradisjonelle teknikker suppleres med teknikker som er rettet mot 

ikke synlige fortidsminner også , 1 dette tilfellet 

flyrekogno s ering. 

4.3 . 2 Prøve s t i kking 

Prøvestikking e r også eksempel på en teknikk som med fordel kan 

kombineres me d alminnelig registrering . Vanligvi s har et 

prøvestikk g a n ske enkelt vært et stikk i jorden med en drøy 

spadebreddes diameter, og så dypt som forholdene har syntes å 

gjøre aktue l t . Av og til har man gått mer systematisk til verks 

og gravd ruter på f . eks. 0,5 x 0,5 m, eventuelt innmålt i et 

koordinatsy s tem. Men dermed er vi på vei over mot det som heller 

bør kalles prøvegraving. For ordens skyld: Hensikten med et 

prøvestikk e r selvsagt å se om det inneholder funn av oldsaker 

eller andre t egn på kulturlag. Det må således regnes som et liten 

utgravning, og representerer 1 prinsippet et inngrep 1 det 

fortidsminne man eventuelt påviser ved dets hjelp . 

Prøvest ikking er, selv 1 sin enkleste form, en nokså 

tidkrevende letemetode, som vel bør regnes til de mer intensive. 

Teknikken har, vel av den grunn, vært brukt forholdsvi s l i te i 

ØK-sammenhe ng , og brukes i det hele tatt fortrinnsvis når man 

leter etter b oplasser fra steinalderen. I den sammenheng kan det 

jo også være håp om å finne jordbruksboplasser, men stort sett 

må man si a t prøvestikking hittil ikke har spilt noen særlig 

rolle i letingen etter oldtidens og middelalderens gårder og 

jordbruksbosetning for øvrig. Av og til har man tatt et 

prøvestikk i en tuft for å se etter kulturlag, og eventuelt samle 

materiale ti l C 14-dateringer. Dette kan ha gitt oppmuntrende 

resultater 1 enkelte tilfeller, som f.eks . på Øverland i Bærum . 

Erfaringen tyder ellers på at prøvestikking etter 

steinalderbop lasser gir best re sul tat på forholdsvis urørte 

boplasser, det vil i praksis si utenfor dyrket mark. Senest ved 

registreringene for prosjektet «Naturgass til Østlandet» høsten 

1990 måtte de arme registratorer melde om ganske frustrerende 

erfaringer fra forsøkene på å finne boplasser i dyrket mark ved 

hjelp av prøvestikking; tusenvis av prøvestikk resulterte 1 

ytterst få f unn . Best var resultatene når man gjorde prøvestikk 
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på grunnlag av positive indikasjoner som kullflekker eller 

kokstein i åkerjorden. 

Et prøvestikk representerer et ganske lite utsnitt av et 

kulturlag. Det er derfor også viktig å anstrenge seg for å få 

frem de funn som måtte være i det. Praktisk sett betyr det at 

innholdet bør såldes, aller helst vannsåldes. Denne erfaringen 

ble også gjort ved Hurumprosjektets registreringer i 1989: «I 

løpet av kort tid i registreringsperioden ble vi også smertefullt 

klar over, hvor fatalt det var å ikke sålde jordmassene fra de 

oppgravde stikk og såldinger ble heretter et «must». [ ... ] Ved 

noen kontrollforsøk som Gunnar Liestøl og Knut Paasche utførte 

testet vi forholdet mellom tørrsålding og våtsålding av 

jordmassene, også dette resultatet var skremmende. Våtsåldingen 

ga så mye bedre resultat, på lokaliteter hvor man hittil ikke 

hadde funnet en «flis», ble det plutselig funnet flint eller 

andre slåtte steinartefakter». Tilgangen på vann var imidlertid 

en faktor som begrenset de praktiske mulighetene for å vannsålde 

massene fra prøvestikkene (Skar 1990, s . 25f.) 

Generelt det ellers grunn til . si at prøvestikking må er a 

praktiseres med skjønnsomhet, spesielt når man har påvist en 

boplass. I forhold til de resultater kan . ved som oppnas en 

fagmessig utgravning, blir prøvestikk nærmest å oppfatte som en 

art forstyrrelser av kulturlaget. Det kjennes dessverre sørgelige 

eksempler på at boplasser nærmest er blitt rasert som resultat 

av omfattende prøvestikking ved gjentatte anledninger, skjønt man 

får tro at meningen var den beste i hvert enkelt tilfelle. 

Generelt er det trolig grunn til å begrense bruken av prøvestikk 

til å påvise boplasser osv., mens utstrekningen heller bør 

undersøkes ved en mer organisert prøvegravning med sjakter eller 

prøveruter som måles inn i et ordentlig og rekonstruerbart 

målesystem. Fosfatkartering ved hjelp av jordbor kan også være 

et godt alternativ. 

Det er også grunn til her kort å nevne at det ofte kan gi 

vel så mange funn å undersøke eksponerte jordlag som å foreta 

prøvestikking. Nypløyde og nyharvede åkre, veiskjæringer, 

eroderte partier osv. representerer betydelig større utsnitt av 

landskapet enn det selv svært mange prøvestikk kan gjøre, og vil 
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derfor under ellers like forhold kunne gi langt bedre muligheter 

for å gjøre positive funn. 

Prøvegravning omtales videre nedenfor (4.3.5.). 

4.3.3. Flyrekognosering 

Rekognosering etter fortidsminner fra luften kom sent i gang på 

Østlandet (sml. Jacobsen 1990). Teknikken hadde vært i bruk i 

utlandet i lang tid før Per Haavaldsen i 1976 fant spor etter 

hustufter og andre strukturer ved Virik i Sandefjord (Haavaldsen 

1976; 1983) . I årene 1980-88 gjennomførte Harald Jacobsen et 

systematisk registreringsprogram i Hole og Ringerike, og fant 

atskillige tidligere ukjente fortidsminner, inkl us i ve boplasspor, 

tildels med hustufter (Jacobsen 1984; 1990). Siden har det vært 

gjennomført flyrekognosering i forbindelse med E 18-prosjektet 

i Vestfold (upublisert), Borreprosjektet (upublisert), 

Hurumprosjektet (Skre 1990) og prosjektet «Naturgass til 

Østlandet» (upublisert) . Skjønt resultatene foreløpig er sparsomt 

publisert, ser det altså ut til at flyrekognosering er i ferd med 

å bli et normalt innslag i større arkeologiske 

registreringsprosjekter ved Oldsaksamlingen. Det er 

arkeologimiljøets reaksjon på at resultatene av så godt som alle 

de forsøk som har vært gjort, har vært positive. Det gjelder 

selvsagt først og fremst hva som er gjort av funn, men også en 

etter alt å dømme stadig gjentatt erfaring for at 

flyrekognoseringen ikke er så kostnadskrevende som man nok kan 

ha fryktet til å begynne med. 

En annen årsak til at det tok tid før noen forsøkte seg på 

ålete etter fortidsminner fra luften på Østlandet, kan ha vært 

en forestilling om at landskapet og jordsmonnet her ikke lå godt 

til rette for det, men var for kupert, eller steinete, eller 

skogrikt. Slike tanker kan ha vært fremme i den interne diskusjon 

som fra tid til annen har foregått om saken i miljøet, men har 

siden vist seg å representere innbilte vanskeligheter. De forhold 

det i virkeligheten er av betydning å legge vekt på ved 

flyrekognosering på Østlandet, er omtalt av Jacobsen på bakgrunn 

av hans erfaringer fra Hole og Ringerike. I tillegg til 

atskillige tekniske forhold av betydning, fremgår det av 
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Jacobsens resultater at mulighetene for å gjøre funn er sterkt 

avhengige av slike ting som nedbørsforhold og vekstutvikling i 

den aktuelle sesong. Dette må bety at det i alminnelighet er 

ønskelig å kunne spre flyrekognoseringene over flere sesonger . 

Det er kjent at den samme erfaringen er gjort i de andre 

prosjektene som har drevet med denne virksomheten. Videre er det 

grunn til å merke seg at Jacobsen fant at jordsmonnet var av stor 

betydning for mulighetene til å gjøre funn. «De fleste 

lokalitetene ligger i brunjordsområder. Ingen lokaliteter er 

registrert på leirjord. Brunjordslokalitetene ligger ikke på 

autoktont materiale, men hovedsakelig på fluviale avsetninger på 

overgangen til leirjord» (Ja<;:obsen 1990) . Dette kan suppleres med 

erfaringer fra de andre prosjektene som ble nevnt, som viser at 

brunjordområdene i tilknytning til de utvaskede moreneområdene 

ved ytre Oslofjord også ligger godt til rette for positive funn . 

De funn som er gjort, har dels vært tolket som spor etter 

overpløyde gravhauger, veier 

boplasskarakter er også gjort. 

og annet, men funn av 

Dels dreier det seg da om 

hustufter, som ved Haavaldsens funn fra Sandefjord og Hedrum, 

Jacobsens fra Nærstad og Veien på Ringerike, og dels om spor som 

kan være vanskeligere å tolke, men som kan skjule kokegroper 

eller andre former for boplassgroper. Slike iakttagelser var det 

som førte til oppdagelsen av boplassporene på Korsegården i Ås. 

Det er av stor interesse å legge merke til at flyrekognosering 

i flere tilfeller har ført til funn av hustufter uten synlige 

veggvoller. 

4.3.4. Fosfatkartering 

I Øst-Norge har kartlegging av jordens fosfatinnhold bare vært 

brukt ganske sporadisk for å finne spor etter tidlig bosetning. 

Fosfatinnholdet er tillagt avgjørende betydning i undersøkelsen 

på Hørdalen i Sandefjord, for å finne selve bosetningsområdet 

der, og har vært brukt på lignende måte i andre, ennå upubliserte 

undersøkelser. 

Det eneste østnorske eksempel jeg ellers kjenner på bruk av 

fosfatkartering i noe større skala i en slik sammenheng, er et 

kart Rolf Sørensen har publisert over fosfatinnholdet langs «.Ås-
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morenen» i Ås, Akershus, og som er basert på jordanalyser som ble 

utført for helt andre formål allerede i 1950-årene. Kartet 

(Sørensen 1990, Fig. 6), som er basert på 1024 analysepunkter som 

stort sett ligger med 50 m mellomrom, viser ialt 8-9 områder med 

meget høye verdier. De ligger temmelig jevnt fordelt bortover 

morenen med ca. 0,5-1 km mellomrom. Noen av dem inkluderer vår 

tids tun og gårdsområder (Skoftestad, Venneskål, Holstad, Haug, 

Treider, Voll), og et av de øvrige er påfallende ved at det 

markerer nettopp det sted hvor utgravninger i 1989-90 avdekket 

et gårdsanlegg fra eldre jernalder på Korsegården. Nå er det i 

utgangspunktet ikke mulig å angi noen alder på slike 

fosfatanrikninger, men det må være lov å karakterisere 

iakttagelsene fra Ås som svært lovende for metodens potensiale 

til å påvise eldre bosetning, også på Østlandet. Forsåvidt kan 

vel dette fosfatkartet fra Ås også sies å representere et 

argument til fordel for teorien om sterk kontinuitet i 

beliggenheten av de eldste gårdstunene i dette strøket, 

ihvertfall i form av områdekontinuitet. 

Retningslinjer for fosfatanalyse kan bl. a. finnes i 

artikler i Norwegian Archaeological Review (Provan 1971; Bakkevig 

1980). 

4.3.5. Prøvegraving og f1ateavdekking 

Prøvegraving representerer et lengre eller kortere skritt videre 

fra prøvestikking, men må stadig først og fremst betraktes som 

en metode til å oppspore fortidsminner som ikke er synlige på 

markoverflaten. Prøvesjaktene kan være av forskjellig størrelse, 

fra små prøveruter på en eller noen få kvadratmeter, til sjakter 

på flere hundre meter. Det er klart at de må sies å representere 

en ganske intensiv leteinnsats, og derfor fortrinnsvis blir 

aktuelle når mulighetene for å gjøre funn på forhånd er vurdert 

som gode. Det er viktig å ha klart for seg at prøvegraving som 

oftest vil representere et alvorlig inngrep i de fornminner som 

finnes, forsåvidt på samme måte som prøvestikking, men i større 

grad. Imidlertid vil prøvegravning ofte by på den fordel fremfor 

prøvestikking at den kan foregå mer kontrollert, med registrering 

og dokumentasjon på linje med enhver annen utgravning. At metoden 
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fører t i l at det bl i r gjort funn, og ofte etter omstendighetene 

nokså overraskende, har vi ellers flere eksempl er på . Et av de 

tidligste var vel funnene av grophus og andre groper p å Oddernes 

i Kristiansand i 1972 (Rolfsen 1976), fra senere år kan vi nevne 

funnene fra Veien på Ringerike (Jacobsen 1984 ; 1990), Åke r i Vang 

(Hernæs 1989), Lindstad i Stange (ses. 56) og Fyllpå i Sem (se. 

s. 64f.) . Når metoden skal brukes i noe mer enn helt liten skala, 

vil det nok være en forutsetning at man har mask i nhjelp til 

disposisjon, i form av en traktorgraver eller lignende redskap 

(sml. Hernæs 1989, ill. s . 7). 

Det gjelder også for flateavdekking, som jo må sies å 

representere siste instans i intensiv leting etter fo r t idsminner 

(sml. Farbregd 1984a) . Avdekking av store flater på fle re mål var 

en forutsetning for de betydelige funn av hustu f ter fra 

bronsealder og jernalder som er gjort på Forsand i Rogaland 

(Løken 1989); på Østlandet gjelder det samme om enn i noe mindre 

skala på Tingvoll i Tune og Korsegården i Ås. 

Selv om både prøvegraving og flateavdekking e r ganske 

arbeidsintensive og kostnadsdrivende metoder, viser de positive 

resultater som foreligger fra såvidt mange forskjellige 

undersøkelser at metodene er verdifulle . Ikke mi n s t må det 

understrekes at de har ført til oppdagelse av i nteressante 

forekomster som neppe ville ha kunnet oppdages på noen annen 

kjent måte. Særlig er det grunn til å fremheve betydningen av å 

kombinere disse metodene med flyfotografering og fosfatkartering. 

Brukt med den rette arkeologiske innsikt er det liten g r unn til 

å tvile på at vi her har mange positive funn i vente , nettopp av 

sporene etter oldtidens og middelalderens jordbruksbosetning på 

Østlandet . 



126 

5. SPESIELLE PROBLEMER 

5.1 . Datering 

Alle boplasser, også hustufter, er forekomster som kan 

karakteriseres som akkumulasjoner; de er de synlige resultater 

av en prosess som har vart i en kortere eller lengre tid (sml. 

Moberg 1969, s. 53ff. og 59f.). Derfor er det ingen helt entydig 

oppgave å si hvor gamle de er. Dette kan studeres nærmere ved å 

betrakte en enkel, generell modell over det hendelsesforløp som 

knytter seg til en artefakt (i vid forstand; alle slags 

kulturprodukter kan komme inn under artefaktbegrepet, også 

boplasser og avfallshauger). Mer eller mindre lignende modeller 

kan finnes mange steder i litteratur om arkeologisk teori, f. 

eks. hos Moberg (op.cit., s. 56), men den som presenteres her, 

har ingen direkte forbilder. Modellen består av fire faser. Fase 

1 kan kalles forberedelsesfasen. Beslutningen tas om at en 

bestemt artefakt skal lages, likeledes om hvem som skal gjøre 

det, hvor og hvordan det skal foregå osv. Fase 2 kan kalles 

produksjonsfasen, når artefakten faktisk blir fremstilt. Fase 3 

kan kalles bruks- eller funksjonsfasen. Det er den fasen da 

artefakten blir brukt i hovedsak i overensstemmelse med de 

opprinnelige intensjoner. Fase 4 kan kalles endringsfasen. 

Artefaktens funksjon endrer seg fra den opprinnelige; en mulighet 

er at den går ut av sin opprinnelige funksjon og over i forfall 

og glemsel . Eventuell senere gjenfinning og arkeologisk 

undersøkelse osv. vil også prinsipielt gå inn i denne fasen. 

Eventuelt kan man skille mellom en endringsfase og en sluttfase 

(eller glemsels- eller forfallsfase), slik at endringsfasen 

omfatter endret, men stadig aktiv bruk av artefakten, mens 

sluttfasen representerer det forhold at den går ut av aktiv bruk . 

Fordi denne modellen er så generell, er det ikke mulig å s i 

noe mer bestemt om innholdet i de enkel te fasene. Hvordan 

arbeidet, virksomhetene eller begivenhetene organiseres, hvor 

lang tid de enkelte fasene tar osv. sier modellen i 

utgangspunktet ikke noe om. Slike ting vil man måtte lage seg 

forestillinger om på annen grunnlag i de enkelte situasjoner som 
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er aktuelle. Modellen forutsetter heller ikke at fasene er 

strengt adskilt i tid. Det kan de være i større eller mindre 

grad, men de kan også i større eller mindre grad overlappe 

hverandre. Det vil sikkert ofte være tilfelle, og ihvertfall når 

det gjelder såvidt kompliserte og sammensatte artefakter som 

boplasser og hustufter . I forhold til spørsmål om datering, 

representerer modellen en lang rekke muligheter for forskjellige 

enkeltbegivenheter som kan ha temmelig forskjellige aldre . 

Vanligvis vil vel de dateringer vi kan oppnå, gjelde fase 2 eller 

også fase 3 dvs . produksjonstidspunktet, for hustufters 

vedkommende byggingen av huset, eller bruksfasen. Begge kan jo 

imidlertid godt ha strukket seg ut i tid. Risiko for at 

dateringsmaterialet stammer fra den lange fase 4 vil det også 

ofte være, noe som regel vil bety at materialet representerer en 

uønsket «senere innblanding» i forhold til fasene 2 og 3 som vår 

interesse vanligvis vil være sterkest knyttet til. I praksis vil 

vi nok ellers mange ganger være henvist til åta de dateringene 

vi kan få, og for hver enkelt forsøke å vurdere hva slags 

begivenheter eller tilstander det egentlig er som er datert i lys 

av den skisserte modellen og eventuelt mer detaljerte versjoner 

av deler av den. I forhold til spørsmålet om mer eller mindre 

kontinuerlig bosetning må vi også regne med at den skisserte 

dateringsmodellens enkelte faser i stor grad vil kunne løpe 

samtidig, fordi boplasser og gårdsanlegg er så sammensatte 

artefakter. Man kan også tenke seg et hendelsesforløp der 

modellen gjentas en eller flere ganger, avbrutt av perioder der 

fase 4 går over i og etterhvert avløses av en ny fase 1, eller 

«ødeperioder», som jo er det alminnelige uttrykket i 

gårdsforskningen . 

5.2. Flytting av tun 

Det er en alminnelig kjent forestilling, som man kan støte på 

mange steder i litteraturen, at gårdstun er blitt flyttet - ofte 

flere ganger. Grunnlaget for disse utsagnene er ofte lokal 

t radisjon, men konkret er dette temaet lite studert. «Noen steder 

kjenner folk på gården til tunflyttinger, og man vet hvor det er 

eller har vært tufter etter det gamle tunet» sier Skre om Sør-



128 

Gudbrandsdalen (Skre 1988, s. 16). Det er liten tvil om at disse 

utsagne ne ofte medfører riktighet, det viser ikke minst flere av 

Skres egne undersøkelser fra Sør-Gudbrandsdalen. Det kan 

imidlertid også i mange tilfeller virke påfallende at tidspunktet 

for slike flyttinger skal ligge forut for sikre historiske 

etterretninger og «manns minne»; noe som bidrar til å bringe 

disse f orestillingene på linje med de mange sagn som finnes om 

gårdsbos etning før Svartedauen i områder hvor ingen siden har 

bodd. Om Valdres sier Wencke Slomann: «Sophus Bugge antydet da 

også at de som lå begravd i haugene omkring runesteinen [på 

Einang i Vestre Slidre], hadde bodd på gårdene nede i dalen . Han 

mente at tunene der i gammel tid lå høyere enn nå. Vi vet lite 

om flytting av tun i Vestre Slidre. Jeg kjenner det fra Bø i 

Ulnes og Sør e Kvam i Vang, som begge er flyttet i meget sen 

historisk tid. Her var flytningene betinget av omlegni ng av 

veitrase en. Tradisjonen vil hevde at Slidres (Prestegårdens) tun 

er flyttet 3 ganger før 1800, og det formodes at tunet for 

middelalderen s Uppslidre lå høyere enn det tun som ble bygget da 

det igjen ble gård i siste halvdel av forrige århundre . Om de 

andre tun vet ikke en gang tradisjonen noe. Hausåker og Ølken har 

nå tun bygget omtrent samtidig med det nåværende på Uppslidre, 

og hvor tunene fra middelalderen lå, er ukjent. Hakkestad, Tvenge 

og Hauge var husmannsplasser under prestegården, men om de har 

ligget i kont akt med eldre tun, vites ikke. Fylken og Nesja har 

sine tun en 20 m høyere opp enn Slidre og Einang, så store 

variasjoner er det ikke. Hva Einang angår, og delvis Nesja, 

tillater he l ler ikke naturen store forflytninger oppover . 

Personlig h a r j eg liten tro på større forflytninger av tunene, 

selv om fros tskodden høst og vår legger et isbelte oppå alt 

nedenfor Solh eims høyde. Bare få av brukene har naturlig plass 

for tun ove nfor den høyde» (Slomann 1971, s. 61) . Et lignende 

synspunkt er Skre kommet til i sine undersøkelser i Sør

Gudbrandsdalen: «På de fleste gårder vil det være et sted som 

bedre e nn andre tilfredsstiller de kravene man stilte til en god 

tunplass - s t abil og god byggegrunn, lett tilgang til vann, ikke 

fare for r a s m.m . Kravene til tunplassen har neppe endret seg før 

i nyere tid . Dette gjør at man på mange gårder har holdt seg til 
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den samme tunplassen gjennom lang tid» (Skre 1988, s. 16). 

For øvrig har det ikke vært lett å finne at noen har 

interessert seg systematisk for slike flyttinger i Norge. Hvem 

som eventuelt burde føle et ansvar for en slik oppgave, er 

kanskje ikke helt opplagt - det kunne like gjerne ligge til rette 

for historikere som forf. eks. kulturgeografer, kunne man tro, 

eller endog arkeologer. I Sverige er det vel særlig i 

kulturgeografiske miljøer det har foregått forskning på dette 

feltet, og svenske kulturgeografer har også vært virksomme i 

norske prosjekter når man har hatt behov for vurderinger av denne 

art. Stefan Hoglins rapport om kildeverdien av gamle kart, som 

han utarbeidet for «Hurumpros jektet» og som er referert tidligere 

(kap. 4.2.7.), er i så måte typisk. 

Det er sannsynlig at ødeperioder i gårdsbosetningen 

generelt, slik som på 5-600-tallet og i senmiddelalderen, har 

medført at en del tun er flyttet. I senere historisk tid er det 

ellers kjent at flytting av tun først og fremst fant sted i 

forbindelse med utskiftingen, og det er i den forbindelse også 

kjent at utskiftingsgraden ikke har vært så høy på Østlandet som 

på Vestlandet (se f . eks. Berg 1968) . Det er grunn til å tro at 

det finnes en del mer eller mindre spredte og mer eller mindre 

systematiske opplysninger om historisk kjente tunflyttinger i 

lokalhistorisk litteratur, særlig i bygdebøkene. Men ellers 

forekommer det som om det her ligger en forskningsoppgave (eller 

flere) og venter - på en historiker, eller en geograf, eller 

kanskje til og med en arkeolog. 
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6. KONKLUSJONER 

Forestillingen om at det var vanskelig å finne hustufter på 

Østlandet - om ikke i samine grad på Sørlandet - levde teminelig 

usvekket til omkring 1980. Men fra Løkens funn av hustuften på 

Opstad og Haavaldsens funn på Virik har denne forestillingen fått 

det ene grunnskudd etter det andre, slik at vi i dag kjenner til 

ikke så rent få hustufter fra forhistorisk tid og middelalder 

også på Østlandet, selv om flere av dem foreløpig bare har vært 

gjenstand for nokså overfladiske undersøkelser. Situasjonen i dag 

er derfor langt fra så utsiktsløs som den kunne virke for bare 

en femten års tid siden. Den virksomhet som i løpet av disse 

femten årene har ført til at jordbruksboplassene har begynt å 

dukke opp, kan si oss mye om hvordan vi bør gå frem for 

ytterligere å øke såvel innsats som utbytte på dette 

forskningsfeltet. 

Gjennomgangen av det materialet som finnes, har etterlatt 

inntrykk av de arkeologiske spor som kan finnes etter 

jordbruksbebyggelsen er ganske rikholdige - i form av hustufter 

med eller uten veggvoller, husterrasser, groper, røyser, 

kokstein, andre oldsaker, fosfatanrikninger og jord- og 

vegetas jonsmerker. Vi har også sett at sporene kan finnes på 

mange ulike steder, der mer eller mindre markerte høyder med tørt 

jordsmonn nok er dominerende, og der både eksisterende tun og 

gårdsområder samt andre steder er representert. Historiske 

kilder, stedsnavn og av og til stående hus er forhold som kan 

være med på å peke ut hvilke tun som kan være førreformatoriske. 

De arkeologiske sporene kan, alt etter sin art, oppdages ved 

alminnelig registrering, ved prøvestikking, ved flyrekognosering, 

fosfatkartering eller ved prøvesjakting og flateavdekking. 

Fortidens gårder og jordbruksboplasser har overveiende 

ligget i områder som ennå idag rominer blomstrende bygder og 

livlig virksomhet av mange slag. Det betyr at sporene etter dem 

bokstavelig talt er «midt iblant oss», noe som igjen innebærer 

at det er gode sjanser for å støte på disse sporene, men også at 

de må være svært utsatt for å bli skadet. Det kan imidlertid ikke 

være tvil om at det råder et alvorlig misforhold mellom de 
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muligheter til historisk innsikt som ligger i de arkeologiske 

sporene etter oldtidens og middelalderens gårder på Østlandet på 

den ene side, og den fremdeles nokså mangelfulle måte, og særlig 

grad, disse sporene har vært erkjent og undersøkt på, på den 

annen side. Som en frukt av den utilfredsstillende 

forskningssituasjonen må man også si at forvaltningen av disse 

viktige og interessante fortidsminnene er ganske mangelfull. 

For å komme videre på dette området, kan det synes som om 

det særlig er to veier som peker seg ut, og som begge bør følges 

fordi de supplerer hverandre. 

Dels er det utvilsomt behov for mer forskning på området . 

En ting er at det er ønskelig å få vite mer om fortidens 

jordbrukssamfunn, men bedre kunnskaper om arten og forekomsten 

av sporene etter jordbruksbebyggelsen, og mer presise data om 

beliggenhet, datering osv., er det meget om å gjøre å få . I så 

måte kan ikke det prosjekt og den prosjektrapport som her 

foreligger, bli annet enn den spede begynnelse. Hvordan en slik 

forskningsinnsats nærmere skal utformes, må vurderes nærmere for 

hvert enkelt tiltak. En konsentrert innsats om bestemte 

feltoppgaver er nok imidlertid blant de ting som peker seg ut. 

En mulighet kunne være å velge ut et distrikt til mer intensiv, 

systematisk utprøving av de metoder og teorier som er blitt 

beskrevet her. Det vil neppe være vanskelig å plukke ut områder 

som kunne egne seg for et slik prosjekt - praktisk talt alle 

jordbruksbygder ville være aktuelle. Av mer konkrete oppgaver 

som peker seg ut, gjelder en behovet for å finne de arkeologiske 

sporene etter jordbruksboplassene, eller om en vil gårdene eller 

«urgårdene» fra steinalderen og bronsealderen. Dette kunne gjøres 

på flere vis, men gjerne ta utgangspunkt i et annet behov som 

burde dekkes, som er å få utført nøyaktig kartlegging av 

oldsaksfunn fra alle perioder, med innhenting av 

tradisjonsmateriale om funnstedene. Særlig ville dette kunne bl i 

verdifullt når resultatene ble sammenholdt med kvartærgeologiske 

data, og kanskje også med eldre kartmateriale. 

I denne forbindelsen kan man også nevne behovet for å få en 

samlet oversikt over de mer eller mindre sikre boplassfunn som 

finnes. Dette har det ikke vært tid til å gjøre i samband med 
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dette prosjektet, men i avsnittet om oldsaksfunn kap. 4.2.5. er 

det oppsummert hvilke kategorier av oldsakfunn som kunne være 

aktuelle . Dette ville ha verdi selv om oversikten nødvendigvis 

måtte bli mangelfull; særlig er det nok grunn til å frykte at en 

del av de funnkategorier som kunne indikere bosetning fra 

jernalder og middelalder, bare er blitt tatt vare på i 

forholdsvis begrenset grad. Det kunne gjelde skår av kleberkar, 

bakstehellefragmenter, keramikk og vevtyngder, bl. a. På samme 

måte ville det være av verdi å få etablert en samlet oversikt 

over de arkivopplysninger som finnes og som kan representere 

i ndikasjoner på forekomster av boplasspor. Gjennomgangen av de 

ulike funn og boplassindikasjoner i denne boken kan tjene som 

utgangspunkt for å vurdere hvilke slags opplysninger man bør lete 

etter. Både slike arkivoppplysninger og opplysninger om konkrete 

oldsaksfunn kunne samles i en database for boplasser. I 

betraktning av at boplasser er mangelfullt med i ØK

registreringene, kan det se ut til å foreligge et behov for å 

etablere nettopp en slik database, et virkelig boplassarkiv. 

Dette arkivet burde i og for seg ikke begrenses til å omfatte 

gårdstun eller jordbruksboplasser, men burde omfatte boplasser 

og boplassindikasjoner av alle slags kategorier. Det ville trolig 

måtte bli et «sekundært» arkiv, forsåvidt som det ikke skulle 

inneholde originale aktstykker, men avskrifter eller 

registreringer av slike og av funn og alle andre slags 

opplysninger som kunne være aktuelle. Det ville trolig være 

naturlig å lokalisere et slikt arkiv ved Fornminneregisteret ved 

Oldsaksamlingen. 

En feltoppgave der behovet for forsterket forskningsinnsats 

kan se ut til å være sterkt, er å gjennomføre arkeologiske 

undersøkelser i eksisterende, gamle gårdsområder eller tun . Her 

har det stort sett bare vært gjort spredte og nokså uorganiserte 

forsøk tidligere - de aller fleste allikevel med interessante 

funn som resultat - og her har vi å gjøre med hva som fremdeles 

må kalles den dominerende litterære teorien om hvor fortidens 

gårder har ligget. Noen avgjørende fremgang på dette 

forskningsfeltet kan det ikke bli til før denne teorien er prøvet 

på det grundigste. 
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Tilsvarende er det er grunn til å fremheve det verdifulle 

arbeidet som er i gang med å samle inn opplysninger om felt med 

røyser og andre typer dyrknings- og bosetningsspor . Dette 

arbeidet har allerede gitt svært gode resultater, og en 

systematisk videreføring vil sikkert bli blant de fremste 

bidragsytere til våre kunnskaper om jordbruksbosetningen i årene 

som kommer. 

Nok et tema kan nevnes som preger mye av litteraturen, men 

mindre av den faktiske kunnskap vi har. Det gjelder forholdet 

mellom tunplass og gravplass. Som Erling Johansens undersøkelser 

i Østfold (Johansen 1957; 1976) har vist, og som vi vel må tro 

at vi ser det f. eks. på Korsegården i Ås, var det i deler av 

forhistorisk tid en nær topografisk sammenheng mellom bebyggelse 

og gravsted. Her ligger det imidlertid fremdeles oppgaver som bør 

løses. Hvor nær var denne sammenhengen egentlig? Hvilke tidsrom 

omfattet den? Hvilken geografisk utstrekning hadde denne 

spesielle gravskikken (eller eventuelt «bosetningsskikken»)? 

Hvilke miljøer fantes den i - og hvilke fantes den ikke i? Fra 

slike spørsmål, som har med karakteristikken av selve fenomenet 

å gjøre, kan man så gå videre til de vanskelige, men interessante 

kulturhistoriske spørsmålene om årsakene til de forhold vi 

iakttar og hvordan sammenhengene var mellom dem og de religiøse , 

sosiale, økonomiske og andre historiske forhold. Utbyttet av 

slike undersøkelser kunne være dels av rent kulturhistorisk art, 

men kunne vel også gi holdepunkter for å finne ennå ukjente 

bebyggelsesspor ved å knytte teoriene om deres beliggenhet til 

de bedre kjente gravplassene. 

I tillegg til disse og 

imidlertid de kunnskaper og 

andre forskningsoppgaver synes 

det materiale som foreligger, 

allerede nå å gi grunnlag for å oppfordre til en mer målbevisst 

innsats fra forvaltningens side. I senere år har vi sett stadig 

flere eksempler på at det faktisk skjer, og med mange og gode 

oppdagelser og funn som resultat. Dette arbeidet, med alminnelig 

registrering, fosfatkartering, flyrekognosering og graving av 

prøvesjakter, må utvilsomt fortsette og intensiveres i 

forbindelse med utbyggingsprosjekter som har et slikt omfang at 

det er praktiske og økonomiske muligheter for det . 
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I tilknytning til flere av de arbeidsoppgavene som har vært 

nevnt, må det må kanskje understrekes at registreringer ikke 

alene kan løse oppgavene. Vi må vite mer om de funn som blir 

gjort enn som så, og bare utgravninger kan gi oss de svarene vi 

trenger. Derfor er det behov for å bruke de muligheter som 

finnes, eller som kan skapes, til å få utført faglig 

tilfredsstillende utgravninger av bosetningsområder såvel som av 

produksjonsområder. 

Det er også viktig at arbeidet med metodeutvikling føres 

videre. Både det, og det fortsatte arbeid i arkiv og i felt bør 

ta klarere sikte på å lokalisere bosetningsspor. Det betyr at man 

må utnytte den kunnskap som finnes om hva som trengs for et slikt 

formål, og man må søke å utnytte de tilgjengelige ressurser på 

en måte som tjener dette formålet. Det innebærer at man må være 

villig til å ta 1 bruk de metoder som virkelig fører til 

resultater. Det kan særlig være grunn til å understreke at man 

bør anstrenge seg for å gi undersøkelsene tilstrekkelig stort 

omfang. Det er av betydning å gjøre seg det klart at det i stor 

utstrekning er snakk om å lokalisere - finne - fortidsminner som 

ikke er synlige på markoverflaten. Det betyr 1 de fleste 

tilfeller at man må gjøre regning med å bomme ofte. Inntil man 

har fått mer erfaring, må man fremdeles tross alt regne med at 

det kan bli satt i verk store aksjoner som ikke resulterer i 

positive funn. Det må alltid være et mål å redusere omfanget av 

slike negative undersøkelser mest mulig, og man må være innstilt 

på hele tiden å justere metoder og mål i lys av de erfaringer som 

gjøres. Men samtidig er det viktig at man ikke lar en enkelt 

eller noen få negative erfaringer stanse innsatsen på et viktig 

og forsømt område. Det kan være spørsmål om å beholde troen på 

det man gjør - vi vet at bosetningen og gårdene har vært der, og 

da må det også eksistere spor etter dem, og de sporene må det 

være mulig å finne. Da er det, for å si det enkelt, bare en ting 

å gjøre, og det er å holde på til man finner dem. Et moment av 

usikkerhet er ikke til å komme utenom i slikt arbeid. Det er 

neppe mulig å utarbeide fullt pålitelige varsler om hvor man vil 

komme til å finne gårdsanleggene, for å si det på den måten. 

Slike oppgaver som dem som er nevnt her, kan nok for en del 
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løses ved samlet innsats 1. spesielle proa jekter, det vil si 

intensivt. Nærværende prosjekt er ett eksempel på det . Imidlertid 

vil de også kunne egne seg for mer ekstensive arbeidsmetoder. I 

praksis vil det si at arbeidet med å lokalisere bosetningssporene 

må bli en del av det daglige arbeidet med fortidsminner og funn. 

Muligheten for å gjøre slike funn må være en del av det 

problemfelt man tar i betraktning ved vurdering av arealplaner 

og alle slags tiltak i marken, og de metoder og teknikker som 

trengs for å gjøre slike funn, må bli en del av de normale 

prosedyrer i arbeidet. 

Også her er det mer spesielt grunn til å peke på de 

problemer som representeres av de gamle gårdsområdene som 

fremdeles er i bruk, og av de store røysfeltene. Er potensialet 

stort på disse områdene, så er vernebehovet det også. 

Fortidsminneforvaltningen bør, såvel lokalt som sentralt, her se 

en viktig oppgave. Det dreier seg om å oppdage og erkjenne de 

arkeologiske sporene etter eldre bebyggelse slike steder, og å 

treffe de nødvendige tiltak for å verne dem for ettertiden. I den 

forbindelse er det sikkert også grunn til å peke på behovet for 

en utredning av grensene for kulturminnelovens virkeområde 

nettopp i disse og lignende sammenhenger. For hva blir 

situasjonen i det øyeblikk man kommer til erkjennelse av at alle 

gårdstun på gårder fra før reformasjonen må oppfattes som fredede 

fortidsminner? Det er jo ikke noe annet enn dette man har gjort 

for restene av middelalderbyenes vedkommende. Konsekvensene av 

å gjøre det samme på landsbygda er for øyeblikket ikke riktig til 

å overskue, og en utredning av dem kunne nok derfor være på sin 

plass. Når det gjelder røysfeltene med rydnings- og gravrøyser, 

hustufter m.m., så kjenner vi - som berørt tidligere - f. eks. 

fra Einangfeltet 1. Valdres til at de kan ha stort omfang . 

Ettersom det viser seg å være tilfelle andre steder også, kan det 

oppstå et behov for å klargjøre hvor vide områder man strengt 

tatt kan båndlegge med Kulturminneloven 1. hånd. Dette vil 

utvilsomt aktualisere behovet for å få bedre kunnskaper om slike 

forekomster, nettopp for at de argumenter som må brukes i møtet 

med andre samfunnsinteresser skal kunne bli så relevante og 

presise som mulig. 
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og andre situasjoner vil forholdet 

at forskningen ligger i forkant av 

men at dette på den annen side følger hakk 

i hæl på forskningen. Nettopp fordi forholdet mellom forskning 

og forvaltning må være gjensidig, er det viktig at 

forskningarbeidet ikke begrenses til bare å dreie seg om slike 

forekomster som allerede er erkjent og beskrevet i 

Kulturminneloven, og at forvaltningsarbeidet utvikles i lys av 

den nye erkjennelse som skapes gjennom forskningen. Bare ved å 

søke nye veier, med forskningen og erfaringen som veivisere, kan 

forvaltningsarbeidet forbedres. 
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7. ETTERORD 

Som grunnlag for kulturhistoriske slutninger kan det materialet 

og de vurderinger vi har gjennomgått, forekomme mangelfullt og 

spredt. Det kan neppe være tvil om at det skal mye feltarbeid og 

grundige studier til før forskningssituasjonen på dette området 

kan betraktes som god i forhold til slike enkle spørsmål som de 

eldste gårdstunenes alder, hvor de første gårdene ble lagt, 

hvordan utviklingen siden var, hvilken grad av kontinuitet som 

har eksistert, i hvilken utstrekning det er blitt etablert 

gårdstun som siden er blitt oppgitt samt når og hvor dette 

eventuelt skjedde, hvor meget det er 1 teorien om labil 

bosetning; videre om hvilke hustyper som fantes, hvordan de var 

innrettet og hva de ble brukt til, hvor lenge husene var i bruk 

osv. osv. rekken av spørsmål som man på bakgrunn av en 

alminnelig kulturhistorisk interesse burde kunne forvente at 

arkeologien kunne besvare, synes nesten uendelig lang. Det bør 

være en utfordring for faget å utarbeide gode forslag til svar 

på slike spørsmål. 

Enkelte mer positive utsagn er det nok allikevel mulig å 

komme med allerede nå. Det finnes således funn som antyder ganske 

sterkt at enkelte tun eller gårdsområder har vært i bruk så 

tidlig som i slutten av mellornneolittisk tid i Østfold, og det 

er kanskje bare nettopp manglende undersøkelser som gjør at vi 

ikke kan si det samme om andre sentrale jordbruksbygder. Visse 

tegn på sammenhengende bruk av sentrale gårdsområder iallfall fra 

folkevandringstid har vi også, ikke bare fra Østfold, men også 

fra Ringerike, Hedemarken og Sørlandet. Samtidig har vi nokså 

mange tegn på at det i førromersk jernalder og romertid var i 

bruk en god del gårdstun som siden ble forlatt - og ikke minst 

i sentrale bygder som Tune, Ås, Sandar og Kristiansand. Røysfelt 

og spredte hustufter viser også tydelig nok at det finnes ganske 

store områder som må ha vært i bruk til jordbruksformål - særlig 

dyrking, men trolig også bosetning - men som ikke har vært i bruk 

i nyere tid, og altså er blitt forlatt. Noen av disse kan se ut 

til å ha vært 1 bruk allerede 1 førromersk jernalder, men 

fenomenet finnes med dateringer så sent som i høymiddelalderen, 
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ihvertfall. Kanskje gjelder dette mest i strøk som ligger noe 

utenfor de aller mest sentrale. 

Vi har også grunnlag for å si at selve bebyggelsen gjennom 

det meste av forhistorisk tid først og fremst var knyttet til 

sandjorden. Men i sen bronsealder og eldste jernalder synes også 

leirjorden å ha kommet i betraktning enkelte steder. Dette kan 

ha sin bakgrunn i et spesielt tørt klima, men kanskje også i en 

nær sammenheng med en driftsform som gjorde bruk av leirjorden, 

f.eks. husdyrhold. 

Et annet forhold som fortjener å nevnes, selv om det er 

velkjent 1 litteraturen, er «midtligårdene»; det forhold at 

gårdstunene til de største, beste og sikkert eldste gårdene i 

dalførene på Østlandet gjerne ligger midt på dalenes solside. 

Dette har nok bakgrunn i naturgitte årsaker, som 

temperaturforhold til ulike årstider osv. Vi har imidlertid også 

i enkelte sammenhenger bevart spor etter tilsynelatende rent 

kulturelle forhold som ser ut til å ha hatt betydning for 

gårdstunenes beliggenhet. Et slikt spor gjelder den nære 

sammenhengen mellom gårdstunet og den gravplass som må ha hørt 

til det - en situasjon som er karakteristisk for store deler av 

Østlandet iallfall i eldre jernalder. Noe helt statisk forhold 

har dette allikevel ikke vært, for det ser også ut til at 

gravplassene enkelte steder vokste inn over boplassområdene med 

tiden, slik vi kan se det av at det er nokså vanlig å finne spor 

etter eldre bosetning under gravene. 

Som vi har vært inne på tidligere (s. 80ff.), er det trekk 

ved utformingen av hustuftene som kan se ut til å avspeile en 

viss utvikling 1 måten husene ble bygget på 1 løpet av 

forhistorisk tid og middelalder. Rektangulære hus med vegger av 

leirklint flettverk og et tak båret av, som regel ganske få, 

innvendige stolper, ser ut til å kunne være en eldgammel hustype 

som var i bruk allerede så tidlig som i mellomneolittisk tid. 

Ennå i førromersk jernalder og romertid var den i alminnelig 

bruk, virker det som. Men i yngre romertid-folkevandringstid 

viser det seg hus med buete langvegger, hus med flere takbærende 

stolper og, særlig i vestlige deler av vårt distrikt, hus med 

vernende og varmende yttervegger av stein og jord. Senest 1 
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vikingtiden dukker det så opp hus med syllstein - men om de har 

båret laftede tømmerhus eller hus med reisverkskonstruksjoner 

later til å være et mer komplisert spørsmål enn enkelte kan ha 

forestilt seg. 

Et spørsmål som har vært fremme i diskusjonen iallfall siden 

Hasunds tid på 20-tallet, gjelder alderen på inneforing av 

husdyr. Her må man nok ennå si at materialet ikke ligger godt til 

rette for kategoriske utsagn, men klare spor av båsskiller inne 

i husene synes vi ennå ikke å ha før i romersk jernalder . Det 

skal jo allikevel ikke mange nye funn til for å forandre på det 

inntrykket. 

Om årsakene til disse endringene bør vi nok være nokså 

tilbakeholdne med å uttale oss. Mange forhold kan ha spilt inn 

som det ligger utenfor våre muligheter å si noe vektig om nå. Det 

er jo allikevel ingen særlig dristig tanke at nettopp 

inneforingen av husdyrene i Norden kan ha oppstått på ett eller 

annet tidspunkt som en løsning på det problem et gradvis 

kjøligere klima representerte, selv om det ikke behøver å ha 

foregått under fullt så dramatiske omstendigheter som Hasund 

tenkte seg. Overgangen fra hus med vegger av leirklint flettverk 

til hus med plankevegger og ytre steinvegger kan kanskje også 

sees i en slik sammenheng, men kan vel også ha sammenheng med 

andre konstruktive utviklingstrekk ved husene. Kanskje det også 

hadde en viss betydning at løvskogen, som hadde dominert på 

Østlandet i lang tid, i større grad ble erstattet av barskog i 

løpet av jernalderen (Høeg 1978; 1990, s . 36f.). Det forhindrer 

i og for seg ikke at estetiske vurderinger og andre forhold av 

samfunnsmessig art var viktige - det var de sikkert, og iallfal l 

for de former de praktiske vurderingene foregikk i. Sammenhengen 

mellom den arkitektoniske utviklingen vi kan ane allerede i det 

ufullstendige materialet vi kjenner til, og samfunnsutviklingen 

ellers, er et emne som utvilsomt kunne fortjene et grundigere 

studium enn det har kunnet få her. 

Det kan være et definisjonsspørsmål hva alt dette har å si 

for synet på gårdens alder; derimot kan det se ut til å være 

til 0 arbeide videre med hypotesen at den faste grunn a om 

jordbruksbosetningen går langt tilbake i tid, helt til yngre 
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steinalder 1 enkelte områder. Det vil alltid være mulig å 

kritisere en slik teori ved å oppstille stadig strengere krav til 

konkrete bevis for kontinuitet i hvert enkelt tilfelle - men den 

største utfordringen for kritikerne må allikevel være å påvise 

klare spor på betydningsfulle brudd i bosetningskontinuiteten, 

også i helt sentrale jordbruksbygder. 

Hva som er skrevet her, er ikke annet enn de tanker som 

meldte seg ved den noe raske avslutningen av arbeidet med dette 

forskningsprosjektet. Men kanskje kan noe av det anspore til en 

grundigere fortsettelse? Det ville i så fall virke berikende på 

det fortsatte arbeidet med Sørøst-Norges kulturhistorie. 
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