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FORORD

Deme ljlle boken er bntt tfl i kjølvannet av de fortsam felt`mdersøkelsene av

helleristningene på Dalbo  i Bærum,  som hadde  bakgrunn  i de  arbeidene  Bænm

koinmune  har  satt  i  gang  for  å  gjøre  disse  ganske  unike  fortidsrimene  mer

tflgjengelige for det alminnelige publikum. I den forbindelse er det en glede å tenke

tflbake  på  samarbeidet  med Axel  Chr.  Mykleby  i  Bærums  kommmes  kulturetat.

Fouæt  på  Ddbo,  Gjertrud  og  Erik  Østby,  stal  også  ha  takk  for  interesse  og

tålmodighet i forbindelse med våre stadige besøk på gården, og ofte på lite borgerlige

tidpunkter.  Mangt  et  godt  saftglass  og  enestående  vaffelplater  har  bidratt  tfl  å

forhøye gleden ved arbeidet på Ddbo!

Fmderingene over de merkelige heneristningene på Dalbo førte i mange og

ofte ganske overraskende retninger, som ledet inn på fagområder hvor jeg var lite

kjent ffa før. Her var det lett å gå seg vm, og uten de mange råd og vink jeg har fått

i gode diskusjoner med Ame Emil Christensen, ikke minst om litteratLir om alt som

har med båter, styreårer, keiper og annet slilst å gjøre, hadde jeg vel også gjort det

enda mer enn jeg har gjort. Hjertelig takk også tfl Tor Guttu for god hjelp med det

fflologiske.

Deltageme i feltarbeidet på Dalbo var Epen Uleberg og Mieko Matsumoto,

som begge skal ha taldc for utvist entusiasme og innsatsvflje.

Oslo  10.11.1992

Eirwr Østmo
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INNLEDNING

For   noen   få   år   siden   ble   de   heueristninger   av   sydskandinaviske   fomer

(«bronsealderristninger» euer «jordbruksrisminger» osv.) som var kjent på det indre

Østlandet, presentert samlet i en publikasjon. Det var et hasardiøst prosjekt i forhold

tfl eventuelle forventninger om å kume gi en holdbar og uttømmende oversikt, og for

sikkerhets  slqrld  ble  det  understreket  at  det  nok  viue  bn  gjort  nye  ristningsf`mn

(østmo 1990, s. 22, 48 og 79). Det skulle ikke gå lang tid før det skjedde. Både rene

skåLgropfelt og felt med figurer er fimnet, men her er det de nye figurf`mnene som

er emnet. De er f`mnet der man vel måtte vente det mest, nemlig på Dalbo i Bærum,

som mer og mer ffemstår som den rikholdigste helleristningsforekomsten som kjennes

på det indre Østlandet (fig.  1). De nye fimnene er i seg selv interessante nok tfl at de

bør gjøres kjent, men de gir også en ganske kjærkommen anledning tfl å tenke over

helleristningenes kulturhistoriske betydning på det indre Øsdandet en gang tfl. Noe

slags siste ord i saken har jeg ingen ambisjoner om at dette skal være - enda flere

ristninger kommer til  å  bli  fimnet,  og  tolknings-  og  forståelseprosessen  vfl  nok

fortsette lenge emå.

I denne boken vil jeg, blant mange muligheter, ta for meg fire temaer som er

inspirert av de nye fimnene på Dalbo. Det er først en redegjørelse for de nye fLmn

med  beslrivelse  og  gjengivelse.  Deretter  følger  en  diskusjon  av  en  del  forhold

vedrørende eldre jemalders skipshistorie med utgangspunlst i skipsfigurene på Dalbo,

særlig den nye figuren Dalbo 1|/8. Så kommer en vurdering av dateringsforholdene,

og  tfl  slutt  tar  jeg  for  meg  ristningstradisjonen  i  Bærum  som  eksempel  på  et

«forsinket» kulturelt margindfenomen.

Det kan kanskje forekomme tvilsomt om disse temaene har noe særlig med

hverandre å gjøre bortsett ffa å handle om DåLborismingene, men ffemstillingen vil

forhåpentligvis  vise  hvordan  det  ene  leder  over  i  det  andre  -  hvordan  tolkning,

datering og kulturhistorie henger nøye sammen.



Fig.  1
Beliggenhet for helleristninger i Osloområdet og på Dalbo Spesielt. Tegnforidaring:
Fylt rektangel: Detaljkartets posisjon; fylt triangel: Ristning av nordskandinavisk type
(«veideristning»);  firlt  sirkel:  Ristninger  med  figurer  av  sørskandinaviske  typer
(«jordbruksristning»); åpen sirkel:  Skålgropfelt.
Situation of rock carving sites in the Oslo area (qbove) and detailed map of Dalbo
and  its  surroundings,  including  site  numbers  (below).  Legend..  Blac£  r;ctangle..
Position of lower rruip; Triangle:  Hunters'  rock carvings;  Filled-in circles:  Bronze
Age sites with varied motifs;  Open circles: Cuprnark site.



NYE FUNN PÅ DALBO

Som nevnt var det ingen overraskelse at det skulle bli fimnet flere helleristninger på

Dalbo.  Men det var først de  arbeider som Bærum kommune  har satt i gang med

henblildc  på  å  legge  forholdene  bedme  til  ret€e  for  publikum,  med  inngjerding,

oppmaling og skilting som de viktigste tntakene,  som ga støtet tfl at  flere  figurer

fåktist ble fimnet. Tihetteleggingsarbeidene gjorde det nødvendig å fjeme mose og

gresstorv ffa en del av feltene, og slik ble da flertallet av de nye figurene oppdaget;
noen ble også fimnet under kalkeringsarbeidene  etterpå.  I den forbindelse  ble  det

dessuten    foretatt   prøvegravninger   i   områdene    umiddelbart   inntfl    flere    av

ristningsfeltene, for å undersøke om det fantes kulturlag med por etter virksomhet

på stedet i tilknyrig tfl ffemstillingen og bniken av ristningsfeltene (fig. 2). Slike
undersøkelser  har  det  vært  merkelig  få  av,  men  for  noen  år  siden  fant  Øystein

Johansen rester av forhistorisk aktivitet ved noen ristningsfelt i Østfold (Johansen

1980). Noe slilst fant imidlertid ikke vi; de prøverutene vi tok opp inneholdt intet som

kunne  oppfattes  som  por e«er forhistoriste virksomheter.  Så svært vidtrekkende

konklusjoner kan vi jo demed ikke trekke etter gravningene; det måtte da være å si

at intet tyder på at det har foregått noen omfattende  aktivitet ved ristningsfeltene,

iallfåll ingen som har omfattet andre mer pemanente konstruksjoner enn ristningene

selv,  og  heller  ingen  aktivitet  som  har  involvert  langvarig  opphold  akhirat  ved

rismingsfeltene.   Studiet   av   helleristningene   på   Dalbo   må   demed   ffemdeles

konsentrere seg om bfldene selv uten støtte i andre arkeologiske fimn ffa stedet.

Katal08

Beskrivelsen  av  de  nyoppdagete  figurene  på  Dalbo  slutter  seg  til  den  tidligere

publiserte beskrivelsen (Østmo 1990, s. 48ff.), og nummereringen av felt og figurer
bygger på den. Det bringer riktignok litt uorden inn i sammenhengen meuom



Fig.  2
Sjakt gravet ut imtfl Dalbo V. hgen fimn ble gjort.
Excavated trench at Dalbo V. Nothing was found.



Fig.  3
Dålbo 1, mot nord, etter undersøkelsen i  1992.
Dalbo 1, toiward north, after the irwestigation in  1992.
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figurenes  distribusjon  og  deres nummer, men det må være et mindre  onde  enn  å

nunmerere ihvertfåu feltene V-VIH på nytt og dertfl aue figurene (fig. 1). De felt og

figurer som er beskrevet og nummerert tidligere, beholder altså sine gamle numre, og

beskrivelsene skal ikke gjentas her, men bare refereres helt summarisk. Kalkeringer

av aue feltene er imidlertid ta« med, for å ha hele Dalbomaterialet samlet på ett sted.

Dalbo 1. Fig. 34.

1-37.  17 enfiuete (1-3, 9-12,  18-19, 21-27, 30) og en tofiiret skipsfigur (13) samt ett

kretstegn (36), minst 11  skålgroper (4-5,14-15,17, 20, 28-29, 31-33) og 7 utolkede

figuer (6-8, 28, 34-35, 37), se østmo  1990, s. 50ff.

38. Noidvestre del av feltet.  Små huggespor inntil et stort skadet parti av fjellet i

nord. Det kan tenkes at dette er rest av en skipsfigur, eventuelt sammen med nr. 6.

39. 32 cm nord for 1: 9 cm langt linjestykke og et mindre huggepor, ikke næmere

bestermelig.

40. 52 cm nord for  1: Enfuret skipsfigur med løkkefomet stavn i nord. Figuren er

grunt hugget men ellers tydelig og godt bevart; det kan virke som om den ikke er

gjort ferdig. Lengde 32 cm.

41. Nedenfor flaten med de øvrige ristningene, på en liten skråflate på Østsiden eller

«forsiden»  av  berget  befinner  det  seg  en  uegelmessig  buet  eller  vinklet,  ikke

næmere bestemmelig figur med kordelengde 16 cm.

Dalbo 11 Fig.  5-6.

De nye figurene ble her fimnet høsten 1991, ved avdekking av gresstorv som hadde

dekket den sydvestlige delen av berget.

1-7. To enfiirete skipsfigurer (1, 5), to par fotsåler (3-4 og 6-7) og en skålgrop (2),

se Østmo  1990, s.  52f.

8. 73 cin vest for 5 ligger en enf`iret skipsfigur med doble, åpne stavner. Den har 10

ganske uregelmessige mannskapsstreker eller mannskapsmarkeringer, og dertfl en



12



13



14

markering ved hver av de indre stavnlinjene som kan ligne det som i beskrivelsen av

Dalboristningene tidligere er kalt «grener», men som også kan ha sammenheng med

de skråstflte «styreårer» figuren har ved begge stavner. Kanskje er det stymennene

som er markert slik.  Den nordlige styreåren ender (i «vannet») i en uregelmessig

trekantet figur, kanstje et «åreblad». Den sydlige krysser en sprekk i fjellet. Øverst

har den en liten tvenstrek som kanskje kan oppfattes som styrepime. Fra skroget og

nedover på skrå mot sydøst går ialt ti linjer, «årer». Alt er tydelig, men svært ujevnt

hugget.  Hele  figuren  er  101  cm lang,  mannskapsmarkeringene  er  5-12  cm lange,

styreårene 38-40 cm, og årene  14-20 cm lange.

9. 9 cm øst for 8 1igger en 28 cm lang, næmest rett linje i retning nordvest-sydøst,

med  en kort  tverrstrek mot  sydøst  omtrent  midt på.  Ujevnt,  men  tydelig  hugget.

Tolkningen av denne figuren er uviss.

10. Uriiddelbart øst for den sydlige del av s ngger en ujevnt hugget, men kraftig og

tydelig figur. Den er næmest hal`månefomet og helt fylt av huggespor. 27 cm lang.

Tolkningen er uviss.

11. Ca. 4 cm nordvest for den nordlige styreåren på figur nr. 8 ligger en slags vinklet

eller buet figur med en midtstrek. Figuren er ujevnt, men tydelig hugget i likhet med

nr. 8-10, og tolkningen er uviss. Lengde 24 cm.

Da]bo  111  Fig.  7-8.

1-2. To enfiirete skipsfigurer, se østmo  1990, s. 54.

3. Skålgrop med diameter ca.  5 cm; den ligger 64 cm sydøst for 2. Den er med på

den kalkeringen som er publisert før (østmo 1990, Pl. 7), men ble ved en feil utelatt

ffa katalogen.

4. 216 cm syd for 2 ligger en C-fomet figur med åpning mot syd. Figuren er tydelig,

og største mål er 12 cm.

5. Ca. 5 cm sydøst for 41igger noen uregelmessige huggespor som til sammen damer



Fig. 7
Dålbo ln. Mot øst.
Dalbo 111. Toward east.

en usammenhengende, næmest rett linje på 11 cm. Mellom 4 og 5 er det enkelte

spredte huggepor.

6. Figu av uviss karakter, beliggende rett syd og øst for m. 4-5. Den vestlige delen

av figuen kan eventuelt karakteriseres som en kanskje ufiillstendig bevart, enfiiret

skipsfigu med «grener» på den ene bevarte og trolig enkle stavnen, dertfl ca. 5-6

uegehessige mamskapsstreker. Denne delen av figuren er ca. 45 cm lang. østover

ffa det eventuelle stavnpartiet fortsetter den i en nokså rett linje som ender i noen

usammenhengende linjer i vinkel mot nordøst. Hva dette er, er næmest uåd å si.

Hele figuren er 88 cm lang.

Dalbo  IV  (Fig.  9)  består  av  5  skipsfigurer  (2,  4-7),  to  skålgroper  (1,  10)  og  to

usikkert tolkede figurer (8, 9).

Dall)o V (Fig.  10) består av tre skipsfigurer (1, 3, 10), ett kretstegn (9), 5 skålgroper

(11,12) og for øvrig en del usikkert tolkede tegn og figurer (2, 4-8,  13,14).
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Fi8.  11
Ddbo VI. Kakering.
Dalbo VI. Ttacing.

Da]t)o VI (Fig.  11) består av to skipsfigurer.

Dalbo  VII  (Fig.  12)  består  av  minst 4  skipsfigurer  (1,  3,  6,  10)  og  ellers  en  del

usikkert tou[ede figurer (2, 4, 5, 7-9).

Dalbo VIII Fig.  13-14.

1.  Deme  figuren har vært publisert  før (øsmo  1990,  s.  63  og  Pl.  7),  men er nå

undersøkt på nytt med kunstig lys og ffemtrer demed som en 65 cm lang, enfiiret

skipsfigur, med tre mannskapsstreker og stavner av noe uviss utfonning.

2. Nyoppdaget figur, ligger 2 m syd for nr.  1, og er en 54 cm lang enfiiret skipsfigur

med delvis bevart kjøllinje. Stavnene ser ut tfl å være noe forskjellig utfomet; den

nordlige er av vanlig todelt type, mens den sydlige kan se ut til å ha en grenfigur.

Figuren  er  imidlertid  såvidt  dårlig  bevart  at  det knytter  seg  en del  usikkerhet tfl

detåljene.
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Fig.  13
Dalbo Vm. Mot nord, i bakgrunnen kan gjerdet ved Dalbo VIl skimtes.
Dalbo VIII . Toward north. in the background the fence surrounding Dalbo VIl is just
visible.
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Fig.  14
Dalbo ". Kakering.
Dalbo VIII. Tracing.

Dalbo IX.  Fig.  15-16.

Dette nyoppdagete feltet ligger ca. 5 m vest for Dålbo VHl på en liten bergknatt i

havnehagen der.

1.  37 cm lang linjefigur med motvendte spiraler i hver ende. Tollmingen av denne

figuen er usikker.

2. Like syd for nr.  1  ligger et lite linjestykke eller kanskje en skålgrop, 6 cm lang.

Det er en viss mulighet for at 1 og 2 har vært forbundet med en linje, men det dreier

seg trolig heller om en skuringsstripe.

Dalbo X. Fig.  17-18.

Det(e  feltet  ligger  like  syd  for  Ddbo  IV  og  umiddelbart  nord  for  og  inntfl

grunnmuien på det våningshuset som står der; det kan for den saks skyld godt tenkes
at feltet har fortsatt under huset. Det nevnes i registreringen for Økonomisk kartverk

med nr.11, 4 under R s på Dalbo av Dæli, gnr. 88. bm. 2, 3, 6 (Skjelsvik 1965), men

ble oppfattet som noe tvflsomt og var derfor ikke med i den tidligere publikasjonen
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Fi8.  15
Dalbo IX. I bakgrunnen gjerdet rundt Dålbo Vln.
Dalbo IX. In the background the fence surrounding Dalbo VIII.

Fig.  16
Dalbo IX. Kakering.
Dalbo IX. Tracing.



Fig.  17
Dålbo X. Mot øst.
Dalbo X. Tloward east.

av Dalboristningene. Fjeming av gresstorv sommeren 1992 viste imidlertid at feltet

er sikkert nok, selv om det kan være usikkerhet omlring enkelte av detaljene.

1. Lengst i nord: Punktsvem med minst 179 punkter. Svemens utstrekning Øst-vest

er 130 cm, nord-syd 91  cm. Punktene er tydelige nok, og det kan godt hende at det

er flere.

2. Uregelmessig, 8 cm lang figur.

3-5. Noe ujevne skålgroper med diameter 5, 6 og 4 cm.

6.  Teksten  «LEVE KONGEN»   og monogram for Haakon 7.  i V-tegn.  Utvflsomt

hugget med meisel under 2. verdenskrig 194045. K'en går delvis ned i nr. 8.

7-13. Skålgroper med diameter 7, 6, 5  , 4, 5, 5 og 5 cm.

14. Punktsvemi med minst  10 punkter. Utstrelming nord-syd er 20 cm.
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15.  Uregelmessig linjefigur,  18 cm lang.

De usikre feltet 11, 5  som er nevnt i ØK-registreringen, har ikke kumet gjenfinnes

eller identifiseres.
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KOMMENTAR TIL DE NYE FIGURENE

Flertallet av de nye figurene som er fimnet på Dalbo, kaller neppe på så vidtfavnende

pekulasjoner. Den nye skipsfiguren Dalbo 1/40 virker mest som et utkast, et ufLillført

forsøk. Av en viss interesse er det kanskje at det er fiinnet huggepor også nedenfor

ristningsflaten, på forsiden av fjellet på Dalbo 1, men hva det næmere kan bety er

ikke til å utrede, og noen på noe vis bemerkelsesverdig figur er det jo heller ikke

snakk om.

Den enkle buefiguren Dalbo 11/11 kan ha en parallell i den lignende figuren

Dalbo VI|Æ), men hva den representerer, er ellers ikke så lett å se.

Den nye figuren Dalbo 111/6 representerer noe av en gåte, for hva forestfller

den egentlig? Det næmeste synes som antydet i katalogen å være å oppfatte den som

en svært forvirret skipsfigur. Detie kan aktualisere spørsmålet om hva slags forhold

ristningene ble laget under. Muligheten for at ristningene ble laget som ledd i ritualer

der rusmidler spilte en rolle, har vært vurdert tidligere og  avvist  (Østmo  1990,  s.

107f.), men når man ser noe slikt som denne figuren, kan man komme tfl å tenke at

det kanskje var litt forhastet. Det viiker iallffll som om enkelte figurer, som Dalbo

111/4-6 og enkelte figurer på Dalbo V, kan være laget i en eller annen fom for affekt.

0g det er jo mulig å tenke seg at ristningene ble laget i forbindelse med markeringer

av viktige begivenheter i det sosiale liv på stedet, og at slike situasjoner noen ganger

kan ha skapt affekter, knyftet tfl sterke følelser om malst og status.

Den nye skipsfiguren Dalbo VH/2 er en ganske enkel figur som uten videre

slutter seg tfl Dalboskipene ellers, hva man vel også kan si om Dalbo VIII/1 slik den

er kakert nå.

Dalbo IX/1 er en figur jeg ikke kjenner noen nær parallell tfl. Den er tydelig

nok, men siden det heller ikke er klart hva figuren forestiller, må vi visst foreløpig

slå oss tfl ro med å betrakte den som en symbolsk figur av uviss betydning.

Det «nye» feltet Dalbo X er i all hovedsak et lite skålgropfelt, det eneste på
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Dalbo. Det kan gi anledning tfl å minne om at skålgropene ellers på Dalbo, særlig på

Dalbo 1 og V, ser ut tfl å være hugget senere enn de andre figurene, og Dalbo IX

slutter seg kanskje næmest tfl denne yngre huggetradisjonen der. 0g endelig skal vi

vedkjenne oss en smule sentimentalitet når slagordet ffa 2. verdenskrig på Dalbo X

?r tatt med her; de nyere innhugninger som finnes andre steder på Dalbo er jo ikke

det.

Interessen ved  de  nye  figurene  knytter seg  ellers  til  den  nye  skipsfiguren

Dalbo 11/8, som var litt av en overraskelse. Den skiller seg ffa de andre på Dalbo på

flere måter, men først og fremst ved at den imeholder flere detaljer enn de fleste

andre figurene. Det gjelder dels mannskapsmarkeringene, som i sin flimrende fom

går ut over det man vanligvis tenker på med mannskaps-«streker»,  og  det gjelder
styreåremarkeringene.  Dem er det  to  av,  både  i for-  og  åkterenden  av  skipet.  0g

endelig gjelder det årene, som tydelig viser at skipet ros og ikke f. eks. padles. Denne

skipsfiguren  er  i  det  hele  tatt  såvidt  spesiell  at  den  bør  kommenteres  noe  mer

imgående.
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DALB0 11/8 - OG ROSKIP MED T0 STYREÅRER

Et forsøk på tol]ming av den nye figuren Dalbo n/8, vfl som vi straks skal se føre oss

im på spørsmål av skipshistorisk art. I den forbindelse bør vi innledningsvis offe en

tanke på hvor holdbart det kan være å vurdere skipshistoriske forhold på grumlag av

helleristnhgsfigurer - noe f. eks. Arne Emil Christensen har advart mot (Christensen

1980, s. 76ff.). Det er da for det første å si at usikkerhet i tolkning alltid er en del

av   den   arkeologiske   forståelseprosessen,   og   ikke   noe   som   er   pesielt   for

helleristningsstudier. Det man kan velge å gjøre i et forsøk på å opptpe nøktemt og

vitenskapelig, er å holde seg tfl å tale om observasjoner og slutninger som det kan

anføres konkrete fiinn og argumenter tfl belysning av. Det går alltid an å være uenig

i det som sies, men hvis man aksepterer at et helleristningsskip virkeng forstiner et

fartøy (snh. omfattende diskusjon hos Marstrander 1963, s. 79ff.), så er det ikke noe

avgjørende skritt å gå videre og diskutere f. eks. utfomingen av skipsstavnene ewer

om  avbildningene  har  todelte   stavner  eller  ikke.   Det  samme  gjelder  spørsmåL

vedrørende forekomsten av årer eller styreårer osv. Motforestminger må strengt tatt

også begrunnes for å kume gjøre krav på oppmerksomhet. Men nå tfl saken.

Med kunnskap om den nye figuren og dens to tydelige styreårer er det lettere

å se at to av de tidligere kjente og undersøkte skipsfiguene på Dalbo også kan være

utstyrt med styreårer i begge ender. Det gjelder figurene Dalbo 1/21  og 27 (fig. 4).

Så veldig tydelige er disse markeringene ikke, men allikevel såvidt klart markerte at

det nå synes rimeligst å oppfatte dem på denne måten.

Kanskje ligger det i dette også en forklaring på de merkelige figurene som er

utstyrt med «grener» og som finnes i begge ender av noen av de skipsfigurene på

Dalbo som trolig er eldst der (sml. østmo 1990, s.114ff. og s. 41 nedenfor) -Dalbo

1/2 og 8, Dalbo IH/2 (fig. 4 og 8), kanskje også Dalbo V/10 og ihvertfåll Dalbo VI/1

og 2 foruten Dalbo VII/1 og 3 (fig.  10-12). På disse figurene er styreårer riktignok



30

Fig.  19.  Figurffemstfllinger med parvise mannskapsstreker og mulige stymenn for
og akter på Rørbysverdet (øverst) og på Berget i Hole, Buskerud (nederst).
Ship  pictwes  with  pairs  of  crew  lines  and  possibly  two  helmsmen  on  a  Per.  I
scabbard from R¢rby, Zealand (top) and Berget, Hole, Buskerud (bottom).

ikke markert på noen måte, så det kan nok forekomme merkelig å begyme å snakke

om at de allikevel kan ha hatt det. Men disse skipsfigurene har få tekniske detaljer

i  det  hele  tatt;  i  stedet  ser  det  ut til  å  være  lagt  større  vekt på  fremstillingen  av

mamskapet enn det som senere ble vanlig. Det som da eventuelt kunne tenkes, er at

grenfigurene i virkeligheten forestfller skipenes to stymem.
En viss mulighet for at motivet med to stymenn kan være fiemstflt også på

en annen gruppe skipsfigurer skd også nevnes. Enkelte tidlige figurer innenfor denne

figurtradisjonen er ofte ffemstilt med mannskapsstreker som er ordnet parvis, men

med 6n enslig strek foran og en tflsvarende akter i båten. Slik er det på den velkjente

skipsfiguren på Rørbysverdet ffa 1. periode, og slik er det på flere heneristninger; i

vårt  område  har  vi  gode  eksempler  på  Berget  i  Hole  (fig.   19).  Det  kan  virke

nærliggende å t.enke seg at det som er ffemstflt på disse figurene, er båtenes roere

(eller padlere) to og to, og dertil to stymenn, 6n i hver ende av båten. At strekene

forestfller mannskapene, og ikke f. eks. årene som holdes i været, støttes vel av at de

kan være utstyrt med hoder som på Rørbysverdet, og etter min oppfatning også av

at de av og til er skrå - når man har holdepunkter for å si noe om det, ser det ut til

at  de  i  slike  tflfeller  alltid luter forover.  Denne lutingen kan kanskje  sees  som et
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uttrylk for at mannskapet er ffemstilt i aktivitet - båtene er i fart. Den er euers såvidt

jeg kan skjønne et tidlig trekk ved skipsfigurene, i likhet med den parvise ordningen

av strekene. På senere figurer er disse nyansene gått tapt.

Ellers er det interessant å legge merke til at de sene skipsfigurene på Dalbo,

bl. a. de som har tydelige styreårer, tfl forskjell ffa de eldste figurene i mange tffeller

synes å ha en tydelig forstjell menom forstavn og akterstavn. Dette ser vi på flere

figurer på Dalbo 1,  således nr.  3  som synes  å ha bare  6n  styreåre.  Den må vel da

befinne  seg  i  akterstavnen,  og  i  så  fåll  ser  vi  at  den  stavnen  er  lukket,  mens

forstavnen er åpen slik det var vanlig på de eldre figurene. Også på figurene 19 og

21 er det en forskjen ved at den ene stavnen, vel akterstavnen, er fremstilt noe mer

rundet, mens forstavnen har en liten forlengelse, næmest som om stavnen er lukket

ved at kjølforlengelsen er bøyd opp til relingsforlengelsen.

Det  kjemes  en  del  eksempler  på  hellerisminger  av  skip  som  er  såvidt

detåljerte at man kan se mannskapet er utstyrt med padleårer; slik er det på Bergheim

i Gjerpen, Telemark (Marstrander 1941, P1. m nr. 2; snh. Marstrander 1963, Fig. 24

s.  82), Kalnes landbruksskole, Tune,  østfold  (Hagen  1966,  s.  10ff.),  flere  steder i

Tanun  sogn  i  Båhuslen  1  nemlig  Vitlycke,  Bro,  I,Øvåsen,  Fr6stoip,  Fintoip  og

Rogstad (Baltzer  1881-90, Pl.  18-21,  37-38,  4243,  55-56  og  57;  snu.  Coles  1990,

Fig. 40 s. 54, Fig. 63 s. 64, Fig. 80 s. 72 og Fig.  108 s. 83 selv om han til dels tolker

disse  bfldene  noe  annerledes)  og  ikke  minst på det praktfulle  «Brandskogskipet»,

Bogl6sa nr.  109, Bogl6saby, Uppland (Nord6n 1925; Kjell6n 1976, s. 25f. og  130f.).

Lignende  avbfldninger kan dessuten finnes på enkelte av bronsealderens dekorerte

barberkniver, de fleste fra periode V (Adamsen  1992). Men i egenskap av rofartøy

ser   skipsfiguen   Dalbo   H/8   ut   tfl   å   være   enestående   i   hele   det   nordiske

helleristningsmaterialet. Den sæpregede utformingen har ikke hentet inspirasjon i de

øvrige  figuene  på  Dalbo,  og  heller  ikke  i  andre  figurer  på  helleristninger  ener

bmedstener.  Vi må riktignok regne med som en svært  samsynlig  mulighet at det

eksisterte en binedkunst i forgjengelige materialer, som er tapt for oss nå, men ellers

er  det ikke mulig  å peke  på andre  mulige  inspirasjonskilder enn  de  fartøyer som

fåktisk  fantes  på  den  tid  figuren  ble  laget.  Demed  har  vi  her  et  skipshistorisk

kildested av såvidt stor interesse at det kan være grunn tfl å se litt næmere på saken.

Vi kan begynne med å se på roingen.

Fremstiuingen på Dalbo 1|/8 viser for første gang i nordisk materiale at man

må ha gått over ffa padling til roing ennå mens skipsskroget hadde todelte stavner.
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I  den  eldste  tid  ble  båtene  utvflsomt  padlet,  slik  vi  f.  eks.  ser  det  i  fimn  av

stokkebåter  og padleårer  fla  Ertebønetid  ffa Tybrind  Vig  (Andersen  1985;  eldste

daterte padleåre  er ellers  fl.a Holmegårds  mose  på Sjælland  ffa  7190-7060  f.  Kr.,

Rieck  og  Crumlin-Pedersen  1988,  s.  28).  Mer  aktuelt  for  vårt  emne  er  det  at

Hjortpringbåten ffemdeles ble padlet (Rosenberg 1937). Hjortspringfunnet kan etter

nyere  undersøkelser dateres  til  ca.  300  f.  Kr.  (Rieck  1990).  Enda  senere,  dvs.  ffa

henholdsvis eldre og yngre romertid, er de tallrike fimnene av utspente stokkebåter

på   Slusegårdgravfeltet   på   Bomholm.   Cmmlin-Pedersen   mener   at   disse   mest

samsynlig ble padlet (Cnmlin-Pedersen  1991, s.  192).  Her dreier det seg allikevel

om forholdsvis små fartøyer av en pesiell type, og fremdriftsmåten for dem behøver

vel ikke være bindende for hvordan vi bør tenke oss  at større farkoster ble drevet

frem på den tiden.

De  eldste  daterte  fiinn  av  robåter  i Norden  later tfl  å  være  eikeskipet  fra

Nydam (Engelhardt 1865) og restene av en sydd plankebåt fra Halsnøy i Kvinnherad,

Hordaland (Schetelig  1903). Nydamskipet er dendrokronologisk datert til å ha vært

bygget i 310-320 e.  Kr.  (Bonde  1991);  ffa Halsnøybåten er en keip C  14-datert til

335±65  e.  Kr.  (kalibrert alder, Myhre  1980).  Disse to fartøyene ffa yngre romertid

kan  demed  anses  som  så å  si jevngamle.  Noe  eldre  er imidlertid  en  enkelt keip

fiinnet sammen med atskillige andre båtdeler og amet kassert treverk i en myr på

Mangersnes i Radøy, Hordaland,; den er C 14-datert til 30 f. Kr.-250 e. Kr. (kalibrert

alder, Ekroll  1988), dvs.  hovedsakelig eldre romertid.  På Kontinentet er det eldste

belegg man kjenner for rodde skip nord for romersk område visstnok en gravsten

over en skipper av keltisk herkomst i Mainz ved navn Blussus, og hans hustru, datert

tfl  1. årh. e. Kr. (Ellmers  1971, s. 84ff. og Tåf.17, Fig. 2). Det kan vel være rimelig

å anta at nordboeme har lært seg kunsten å ro gjennom kontalst med sjøfok sydfra,

og slik fimn og forhold ornkring dette ligger an, kan man tenke seg at det skjedde

omkring år 0 eller senest i løpet av de næmeste par hundre år deretter (sml. Rieck

og Crumlin-Pedersen  1988, s.  78f.; Cnmlin-Pedersen  1990, s.  113).

Her kan.vi eners minne om Tacitus' beretning om svionemes skip som står

i hans «Gemania», kap. 44; den er en av de eldste bevarte beretninger vi har om

gemanemes fartøyer, og er såvidt detaljert at den vanligvis oppfattes som et viktig
kildested for skipshistorien. Om skipene sier Tacitus at deres fom «eo differt quod

utrimque  prora paratam  semper  adpulsui ftontem  agit.  nec  velis  ministrantur nec

remos  in  ordinem  lateribus  adiungunt:  solutum,  ut  in  quibusdam  flunhum,  et
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mutabile, et res poscit, hinc vel illinc remigium», dvs. at de «avviker i sin fom fra

den vanlige idet  de er spisse i begge ender,  slik at begge danner en forstavn,  og

skipene er derfor alltid klare tfl å lande. De fører ikke seil og heller ikke årer anbragt

i rekker i skipssidene; årene er tvertimot løse, slik som man pleier å ha dem på visse

elvebåter, og de kan flyttes ffa den ene side tfl den andre eftersom forholdene krever

det»  (teksten etter Bruun  og Lund  1974a,  s.  77,  oversettelsen  etter Tacitus  1968).

Taciti beskrivelse  av skipenes  årer ble  av Marstrander oppfattet som å henvise tfl

padleårer (Marstrander 1963, s. 92), en oppfatning som synes å deles av Bruun og

Lund (1974b, s. 59; se likeledes Rieck og Cnimlin-Pedersen 1988, s. 78). Hvis man

aksepterer at det er padling som skildres, har vi her et ganske sent belegg for denne

ffemdriftsmåten - «Gemiania» forelå i 98 e. Kr.

Så skal vi se på dette med de to styreårene. Skipsfigurer med styreårer både

for og akter kjenner jeg som sagt ikke til på andre heueristninger enn de tre figurene

på  Dalbo.  Jeg  ser  da  tross  ålt  bort  ffa  den  svært  usikre  mulighet  at  de  eldste

helleristningsskipene, ikke bare på Dalbo (og evt. Gjettum, sml. østmo 1990, Pl. 4),

men i Norden som helhet også kan forestine skip med to stymenn, dersom de tolkes

slik som antydet ovenfor. Helleristningsskip av vanlige bronsealdertyper er av og til

utstyrt med noe som ser ut som styreåre, men da alltid bare i akterenden, selv om det

finnes eksempler på to slike årer der (f. eks. Post-Homes 111 i Skjeberg, østfold, se

Marstrander 1963, Pl. 2 og s. 359). Så lenge vi bare har helleristningsfigurene å holde

oss til, er det vanskelig å si noe helt bestemt om bronsealderens skipsbygging, men

det kan synes  som om hellerismingsskip  fi.a eldre bronsealder ofte har forskjellig

utfoming av forskipet og akterskipet, mens mer symmetriste fomer, som de eldre

Dalbofiguene er eksempler på, blir vanligere mot slutten av bronsealderen og i eldste

jemalder. Enda senere, på sluften av den tid det ble hugget skipsfigurer på Ddbo, ser
vi imidlertid igjen tendenser til assymetrisk utforming av figurene.

Sikre  ffemstfllinger av  skip med styreåre både for og  akter finnes  derimot

imenfor  en   annen  bflledtradisjon,   nemlig  på  de   gotlandske   bflledstenene   fra

jemalderen.  Den  eldste  gruppen  av  slike  stener,  Bro-typen  ffa  folkevandringstid

(Lindqvist  1955,  s.  50ff.;  sml.  Rieck og Cnimlin-Pedersen  1988,  s.  125),  omfatter

flere stener der det forekommer avbildninger av skip som ros, og som i minst fire

tflfeller dessuten er utstyrt med styreåre i begge ender akkuat som Dalbofiguren. Det

gjelder eponymstenen, Bro I (Lindqvist 1941, s. 62 f.; Fig. 27;  1942: Tåf. 5, Fig.  11;

snri. Nyl6n og Lamm 1987, s. 22), videre en sten fi.a Våskinde, Bj6rkome 1



Fig. 20. Roskip med to styreårer på et fiagment av en bflledsten fra Våstkinde kirke,
Gotland. Foto: ATA.
Rowed  ship  with  two  steering  oars  on  a  picture  stone  ftom  Våstkinde  Chwch,
Gotland, Sweden.

Fig. 21. Roskip med to styreårer og styimenn på fragment av bflledsten ffa Stenkyrka
kirke, Gotland.  Foto: Raymond Hellstr6m, Gotlands Fornsal.
Rowed ship with two  steering oars and two  helmsmen, on a fi.agment of a pictwe
stone fi.om Stenkyrka Church, Gotland, Sweden.



Fig.  22.  Roskip  med  to  styreårer  på  binedstein  ffa  Sanda  kirke,  Gotland.  Foto:
Raymond Heustr6m, Gotlands Fomsal.
Rowed ship with two steering oars on a pictwre stone ftom Sanda Chwch, Gotland,
Sweden.

Fig.  23.  Roskip,  kanskje  med  bare  6n  stymann på bflledsten  fra Håggeby kirke,
Uppland. Foto:  1948 SIIM/ATA.
Roiwed  ship,  perhaps  with  only  one  helmsman  on  a  picture  stone ftom  Håggeby
Chwch, Uppland, Sweden.
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(Lindqvist  1942, s.  142f.) (fig. 20), en sten ffa Lårbro (Lindqvist  1955, s. 48ff.);  en

sten ffa Stenkyrka (Lindqvist  1956, s.  19ff.;  1962,  s.  10f.)  (fig.  21), og endelig  en

sten ffa Sanda (Lindqvist 1962, s. 7ff.) (fig. 22). Best bevart og mest detaljrik synes

fremstfllingen på Stenkyrkastenen å være. Det er tydelig at skipet er under fart; begge

5tymennene er på plass og i fLill gang med å styre hver sin åre med fast grep.

Det skal også nevnes at det kjemes gotlandske bflledstener av Brotypen med

roskip der det bare er 6n styreåre, f. eks. på en sten i Martebo kirke (Nyl6n og Lamm

1987, s. 32ff. m. henv.). Her må vi riktignok ta et visst forbehold for at skipsfiguren

er så slitt at visse detaljer kan ha gå" tapt. Men den samme båttypen, og slitasjen tfl

tross trolig bare med 6n styreåre, ser vi også gjengitt på bflledstenen ffa Håggeby

kirke i Uppland (Ame  1902) (fig. 23).

Den eneste bevarte nordiske båt med to styreårer er også den eldste plankebåt

vi  har bevart,  nemlig  Hjortspringbåten.  Ved  den ble  det  fimnet  styreårer  i  begge

ender, men dessvene ikke slik at det var mulig å si noe sikkert om hvordan årene var

forbundet  med  skroget.  Et  tykt  haipikslag  på  den  nordlige  åren  er  tolket  som

«støq)ute»   mot   skroget.   Utgraveren   mener   allikevel   at   båten   har   hatt   6n

hovedfartsretning  og  at  det  er  sydenden  som  har  vært  den  nomale  akterstavn,

ettersom det her ble fiinnet et trestykke som er tolket som «løfthg» (Rosenberg 1937,

s.  86ff.;  sml. Rieck og Crumlin-Pedersen  1988, s. 71).

En viss betydning for oppfatningen av hvordan skipene i eldre jemalder ble

styrt, har som rimelig kan være også vært tfldelt styreåren på det store Nydamstipet

fra begynnelsen av 300-tallet e. Kr., og som etter alt å dømme bare hadde 6n styreåre.

Akkurat hvordan styreåren var festet tfl skroget, er riktignok hener ikke her helt på

det rene, men i Sheteligs og Johannessens rekonstruksjon (Shetelig  1930a, Pl.  1-11,

sml. s.  17ff.) kommer den iallfåll til å stikke nokså høyt opp over relingen, noe som

skulle bidra til å gi stymannen tilstrekkelig makt over den (anf. arb., s.  19f.). Dette

forholdet nevnes av Lindqvist som en foddaring på at styreårene på bmedstenenes

skip  stikker  såvidt  høyt  opp  over  relingen  som  de  gjør,  sammenlignet  med  de

skipsfremstillhgene på de yngre stenene (Lindqvist 1941, s. 63). Rekonstruksjonen

av  Nydamslripets  styreåre  er imidlertid langt  ffa  sikker,  slik det  også fiemgår av

Åkerlundsganskeradikalerekonstruksjonsforsøk(Åkerlund1963,s.79ff).,oggiross

strengt tatt lite å bygge på (sml. Rieck og Cmmlin-Pedersen  1988, s.  117f.).

Fartøyer med to styreårer viser seg i alle fan å ha vært i bnik over store deler

av Norden - fi.a østersjøen tfl Oslofjorden. Hvis vi tør å bygge på Hjortspringfiinnet,
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må vi også ta i betraktning at dette var en praksis med en varighet på iallfån syv-åtte

hundre år. Visse trekk ved de eldste helleristningsskipene kan som vi har sett gi en

usikker antydning om enda høyere alder og lengre varighet for denne skikken. Dette

kan vanskelig bety annet enn at de to styreårene var fiinksjonelt betinget i en bestemt

fase av den skipshistoriske utviklingen i Norden. Hva dette kan ha å si for spørsmålet

om når den fast monterte styreåren kom i bmk, er mer uvisst. Iallfåll kan vi legge

merke tfl at systemet med to styreårer ble bni]st både ved padlede og rodde farkoster

(sml.  Sognnes  1990, s.  101).

Først med tiden og en videre utvikling av sjøfarten forlot man praksisen med

to  styreårer,  og  gikk over til  den mer vekjente med 6n  styreåre på styrbord side

akter. Dette må allikevel ha skjedd ennå mens skipene ble rodd og ikke førte seil, slik

vi ser det både av enkelte bflledstener, av skipene ffa Nydam og Kvalsund, og vel

også av det at de etter alt å dømme yngste skipsfigurene på Dalbo eventuelt bare har

6n styreåre.

Hensikten med å ha to styreårer har i eldre litteratur som regel vært oppfattet

som beredskapsmessig, dette å kunne skifte fartsretning raslst. Her er det som regel

tydelig  at man har hatt Tacitus'  beskrivelse av  svionemes  skip i tankene  (se  s.  32

ovenfor). Allerede Engelhardt henviste til Tacitus (således Engelhardt  1865, s. 8; se

videre Rosenberg  1937, s.  89; Kaul  1988, s.  17f.; Lindqvist  1955, s. 49f.).

Tacitus til tross finner vi i nyere li«eratur imidlertid mer praktisk begrunnede

vurderinger av bruken av to styreårer. Rieck og Cnmlinlpedersen anser at den fone

åren hadde tfl oppgave å holde skipet bedre opp mot vinden, og bemerker også den

forskjellen det er mellom ror og rogjengere for og akter på de best bevarte gotlandske

avbildningene, der den ene står med en lang og smal åre mens den andre sitter med

en kort og bred. Her kan det nevnes at en velbevart åre uten opphengningshull som

andre styreårer, som ble fimnet i Kattegat ved Alsodde på Jyllands østkyst i 1988, er

oppfattet  som eksempel på en forre  styreåre (Rieck og Cnimlin-Pedersen  1988, s.

125f.).  Den  er  datert  såpass  sent  som  tfl  7.  århundre  (Cnmlh-Pedersen  1990,  s.

108f.).  Den sene dateringen bør kanskje  allikevel inspirere til  at man holder åpent

flere muligheter for tolkning av dette løsfimne stykket. Både Dalboskipet H/8 og de

gotlandske avbfldringene viser ellers ganske entydig  at de to  styreårene  er i bnik
samtidig.  Nyl6n  og  Lamm  har  kanskje  også  vært  ime  på  dette  når  de  sier  at

«Stymån i både ffir och akter s6rjde f6r snabb kursåndring av dessa de f6rsta veikligt
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Fig. 24. Stor elvebåt med roere og to styreårer på tysk tresnitt fra 1531. Etter E11mers
1978.
Big river boat with rowers and two steering oars on a German woodcut fi.om 1531.

havsgående skepp som trafikerade 6stersj6n» (Nyl6n og Lamm  1987, s. 22).

En konklusjon på alt dette kan vel være at det meste nå synes å tyde på at det

å  ha  to  styreårer  har  vært  en  nomal  måte  å  styre  skip  på.  Hovedansvaret  for

styringen hadde nok mamen akterut;  det var jo med tiden også han  som overtok

jobben alene. Det er mulig at det måtte tfl en viss teknisk utvikling av styreåren for

at det kunne skje, men det er det nokså vanskelig å si noe sikkert om fordi det er så

uvisst hvordan styreårene var forbundet med skroget på de eldste bevarte båtene som

Hjortspring og Nydam.

Bruken av to styreårer har vært kjent i lang tid i Alpe- og Rhinområdene på

Kontinentet, men da knyttet tfl elvefarten (fig. 24). Opprimelsen kan føres tflbake til

keltiske miljøer; det eldste noenlunde sannsynlige belegget synes å være en votivbåt

av gull fra tidlig Latanetid ffa Dtimberg ved Hallein syd for Salzbug, og ennå i vårt

århundre ble små fiskefartøyer styrt slik i Alpene. Forholdet omtales også av Tacitus

i  hans  Amales,  11/6:  «naves...plues  adpositis  utrimque  gubemaculis,  converso  ut

repente  remigio  hinc  vel  ininc   adpeuerent»   (etter  Ellmers   1971,   s.   84ff.   med

illustrasjoner og videre henvisninger) (sitatet oversettes slik:  «Wieder andere waren

an  beiden  Enden  mit  Steuemdem  versehen,  um,  wenn  die  Ruder  pl6tzlich  in
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entgegengesetzter Richtung eingesetzt wtirden, bald mit dem einen, bald mit dem

anderen Schiffsende anlegen zu k6nnen» qacitus 1957, s.111)). Her møter vi igjen

den oppfatning at de to styreårene shille gjøre det mulig å skifte fartsretning raskt,

men om dette går tflbake på autentiske observasjoner eller skyldes mer eller mindre

lærde pekulasjoner, kan kanskje være vanskeligeiie å avgjøre. Om det for øvrig kan

tenkes noen sammenheng mellom denne tradisjonen og den nordiske er vanskelig å

si; en viktig forskjeu må iallfåll være at de nordiske indikasjonene på dette må gjelde

båter i åpent farvann, og ikke elvefarkoster. Det er unektelig vanskelig å se for seg

roskip med en bemanning på 10-12 mann i fart på Sandvikselven euer Dælivannet

rett nedenfor Daboristningene !

Endelig  skal  vi  i  denne  forbindelse  nevne  en  mulighet  for  at  en  gammel

betegnelse i gemanske pråk for den fone styreåren kan være bevart, på modeme

norsk gjemt i ordet /wvørf (/ovørf). Ifølge Falk og Top (Etymologisk ordbog over det

norske og det danske sprog, Kristiania  1906) inneholder dette ordet et forledd /w,

som stammer ffa honandsk /oe¢z./.de. «Første led betegnede oprindelig en slags stor

aare der benyttedes som hjælp for roret tfl at holde fartøiets stævn op mod vinden».

En grundig diskusjon av grunnlaget for denne tolkningen fimes hos Koolman 1882,

s.  521f., hvor vi særlig kan legge merke til at en slik åre opprinnelig trolig var flat

og bred som en hånd, ettersom uttrykket bygger på sammenligning med et gammelt

ord for «hånd» (sml. det ennå brukelige ÆåJ®d/ove i betydningen «håndflate»; eller det

kanskje  mer  kjente  «lovotter»!).  Det  er  mulig  at  dette  først  og  fremst  gjaldt  i

nederlandsk-nordtysk område hvorffa de fleste gamle belegg synes å foreligge. Men

ordet ser ut tfl å forekomme på alle eller de fleste gemanske pråk også med den

overførte, nautiske betydningen (se Koolman, anf. st.), og dette kan vel kan antyde

at det er gemansk feueseie også i denne forstand. Fremdeles kan man for Øvrig i en

populær håndbok på nederlandsk fmne betegnelsen «loefbijter» om en ffemstikkende

utvidelse av forstavnen over og under vannlinjen på en jalst (fig. 25; sml. Lunenburg

og Haentjens u. å., s.  17 og 107). Dette knytter begrepet tfl forstavnen av skipet, noe

det  er  lett  å  tenke  seg  kan  være  opprinnelig.  Ellers  kan  det  også  bemerkes  at

sammenligningen med en håndflate vel  ikke  slår så godt tfl for det som har vært

oppfattet som et etter dateringen å dømme svært sent eksempel på en fone styreåre

fra  Alsodde  på  Jylland  (se  s.  37  ovenfor),  noe  som  i  tilfelle  måtte  tyde  på  at

utfomingen av den fone styreåren endret seg en del med tiden.

Det er etter dette fiistende å peke på den brede utvidelsen, «årebladet», på den
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nordlige styreåren på Dalbo H/8 - kanskje vi der nettopp har en avbildning av en slik

«1uv»-  eller «1ov»-åre  som den så ut den gang ordet hadde  sin fulle, opprinnelige

betydning i behold.

Fig.  25.  Loefbijter  og  mye  annet  på  en  nederlandsk  jakt.  Etter  Lunenburg  og
Haentjens u.  å., §.  17.
Loefbifter and much else on a Dutch sloop-rigged vessel.
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DALB0RISTNINGENES ALDER

En  relativ  kronologi  for  skipsristningene  på  Dalbo  er  etablert  ved  hjelp  av  de

seriasjonsdiagrammer som har kumet lages på grunnlag av figurene (Østmo  1990,

Fig.  52  s.  115;  sml.  Østmo  1991, Fig.  11  s.  226).  Det  som kjemetegner de tidlige

figuene,  er  at  de  har  åpne,  todelte  stavner,  forholdsvis mange  mannskapsstreker,

«grener» på de indre stavnlinjene, og mangler styreåre. De sene figurene har 6n eller

flere lukkede stavner, få ener ingen mamskapsstreker, mangler «grener» og har ofte

styreåre. I denne saminenhengen gjør den nye figuren Dalbo 1|/8 seg forsåvidt ikke

spesielt bemerket. Med mannskapsstreker, åpne stavner og styreåre havner den midt

i  diagrammet.  Som  tidlige  trekk  kan  vi  nevne  mannskapsstrekene  og  de  åpne

stavnene, mens styreårene representerer en tilknyming tfl de sene figurene på Ddbo.

Når  det  gjelder  en  mer  presis  datering  av  Dalboristningene,  må  vi  fremdeles

konstatere at det ikke er noe ved ristningene selv som sier noe bestemt om alderen.

I nokså runde vendinger har Dalboristningene  tidligere vært  sammenlignet

med båtfiguer med sannsynlig datering tfl jemalderen på Vestlandet og i Trøndelag

(østmo 1990, s.117). Det var riktignok så at en slik sammenligning mer måtte bygge

på  å anta et felles motivgnmnlag  -  dvs.  at det var de  samme  skipstyper  som var

avbfldet i de  forskjellige områdene  - enn på likheter i ristningenes utforming.  De

videre undersøkelser  Sognnes  har foretatt  av Trøndelagsristningene har imidlertid

skapt et enda tryggere og helt ajourført gnmnlag for å sammenligne dem med de

ristningene som finnes i Bærum. De DåLborismingene som har delte stavner i begge

ender,  kan  således  sies  å  tflsvare  type  H  i  Sognnes's  typeskjema  (som  defineres

nettopp slik), mens de som har 6n løkkefomet stavn, tflsvarer type 1 og de med to

løkkefomede stavner tflsvarer type J, i begge tilfeuer slik definert (Sognnes  1987,

s.  36;  1990,  s.  70ff.).  De skipsfigurene som har en stavn som ender i en Y-fomet

kløft, regner Sogmes tfl en egen t)pe K (anf.  arb.).  Etter å ha oppsummert eldre

litteratur og argumenter i saken, kommer Sognnes tfl at type H kan dateres til
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fønomersk jemalder, mens typene 1 og J kan være noe yngre. Av interesse er det at

han mener å kunne se at figurer av type H (med todelte stavner) enkelte steder er

hugget om med løkkefomede stavner, slik at de blir av type 1 eller J. Det skuue også

tyde på  at  1-  og  J-figurene  med  sine  løkkefomede  stavner  er noe  yngre  enn  H-

figurene med todelte stavner (Sogimes 1987, s. 80f.;  1990, s. 72), det samme resultat

som vi er kommet til på Dalbo på det uavhengige grunnlag seriasjon og distribusjon

der ut8jør.

Det  er  ffistende  å tenke  seg  at  tendensen  til  en  utvikling  ffa  delte,  åpne

stavner tfl lukkede ener løkkefomede hadde sammenheng med den tekniske utviklhg

av skipsbyggingen som førte ffa stavner av Hjortspringbåtens type tfl dem vi finner

på Nydamskipet (en annen oppfatning, knyttet tfl teorien om at bronsealderens båter
var skinnbåter, finnes hos Marstrander  1963, s. 94ff.).  Det egentlige grunnlaget for

de dateringene Sognnes snakker om, er først og fiemst nettopp sammenligninger med

Hjortpringbåten og Nydamskipet, det siste for de figurer som kan se ut til å ha fast

styreåre.  Figurer av type K (med kløftede eller Y-fomede stavnavslutninger), som

vi vel å merke ikke har på Dalbo, men som finnes flere steder på Vestlandet (sml.

Larsen 1973) og også i Trøndelag, dateres til romertid (Sognnes 1987, s. 81ff. m. litt.

henv.; sml. Sognnes 1991, s. 30ff., hvor denne skipsfiguftypen også opptrer med mast

og rå på et ristningsfelt på Stuberg i Lånke, Stjørdal). Disse sammenligningene skulle

altså alt i alt tyde på at de fleste Dalboristningene ble laget i førromersk jemdder,

tn dels nokså sent i perioden.

Ellers blir det tilknytningen tfl skipshistorien som kan gi holdepunkter for en

vurdering  av  alderen  på  Dalboristningene.  Vi  kan  ta  utgangpunlst  i  den  mest

detaljerte figuren, som er den nye Dalbo lIÆ. De skipshistoriske trekk ved den som

kan ha betydning  for dateringen,  er de  todelte  stavnene,  det  at  skipet ros,  og  det

forhold at det har to styreårer. Todelte stavner kjennes, som vi har sett, ikke senere

enn på Hjortspringbåten fra ca. 300 f. Kr. Vi må vel derfor si at sannsynligheten for

en  riktig  datering  av  de  todelte  stavnene på  Dalbo  11/8  synker etterhvert  som  vi

beveger oss fremover ffa Hjortspringbåtens tid, for å nå null senest på Nydamskipets

tid 310-320 e.  Kr.

Dette  forutsetter  i  og   for  seg  at  vi  kan  regne  med   at  den  samtidige

Halsnøybåten var konstruert på samme vis som Nydamskipet. De bevarte restene av

Halsnøybåten  har  vært  vurdert   som  rester  etter  en  båt  med   stavner  tflstjøtt

kjølstokken som på Nydamskipet (Færøyvik 1934); de betraktes imidlertid som  for
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sparsomme tfl å gi tilstrekkelige holdepunkter for dette av Christensen (1966, s. 22).

Restene av Halsnøybåten ble tatt vare på under ganske vanskelige omstendigheter,

og mesteparten av fiinnet ble Ødelagt før det kom im til Bergens Museum. Det later

imidlertid tfl at så mye som en kvart båt ble fimnet opprimelig - «antagelig omlring

fjerdedelen af en baad, idet denne har været kløvet paa langs efter kjøltræet og paa

tværs  efter et  af baandene,  ddeles  som  den var  skaaret  over  ...  Baaden laa med

stevnen op mod en liden fjeldnakke» (Bendixen 1897, s. 28f.; sml. Schetelig  1903,

s. 8f.). Når finneme uten videre har kunnet betegne båtrestene på deme måten, med

stavnen omtalt uten noen slags kvalifiserende bemerknriger, må vi vel tro at den har

tatt  seg  nokså  alminnelig  ut,  dvs.  sett  ut  som  på  Nydamskipet  og  alle  senere

klinkbygde fartøyer. Slik synes også Marstrander å ha oppfattet saken (Marstrander

1963,  s.  159f.).

Så har vi roingen. Hjortspringbåten ble padlet, så Dalbofiguren bør være yngre

enn den. En atskillig yngre fremre grense for padlingen får man jo dersom Tacitus

kan tas tfl inntekt for saken, men det er kanskje noe mer tvilsomt. De eldste keipene

har vi tidligere  sett er datert tfl 30 f. Kr.-250 e. Kr., så senest ved slutten av dette

tidsrommet kan vi tenke oss at de reale forutsetninger har eksistert for avbfldningen

på Dalbo.

Å forene disse to forhold er ikke så lett. Noe særlig hjelp er det heller ikke

å  få  fra  dette  med  de  to  styreårene,  for  det  har  som  vi  har  sett  eksistert  ffa

Hjortspringbåtens tid, hvis ikke enda tidligere - hvis man aksepterer at noe lignende

kan være ffemstflt på Rørbysverdets skipsfigur og de eldste helleristningsskipene som

berørt  tidligere,  må  denne  praksisen  være   så  gammel   som  fra  tidlig   i  eldre

bronsealder, euer like gaminel som den nordiske skipstradisjonen i seg selv slik vi

kjenner den, når vi ser bort fra de fimn som foreligger ffa eldre steinalder. Skikken

holdt seg helt tfl reisingen de gotlandske binedstenene som tidligst foregikk på 400-

tallet.  Demed  står  vi  overfor  valget  mellom  å  anta  enten  at  todelte  stavner  har

eksistert ennå så sent som i romersk jemalder, eller at nordiske skip ble rodd så tidlig

som i førromersk jemalder.  Vi kan lage  et tankeekperiment  av dette.  Hvis vi nå

tinegger disse to forhold - stavnavslutningene og roingen - nøyåktig like stor vekt,

og dessuten aksepterer den abstrakte tanke at sannsynligheten for det ene eller det

andre avtok, henholdsvis økte, med jevn fart, kan vi sette det hele opp i et diagram

som i fig. 26. Der de to linjene krysser hverandre, kan vi da tenke oss at vi har den

minst kontroversielle dateringen av Dalbofiguren. Det ser vi blir i sen førromersk
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Fig. 26. Hypotetist datering av Dalbo 1|/8 på gnmnlag av kombinasjonen av todelte
stavner og roing.
Hypothetical dating of Dalbo llls on basis of the presence of split prows and roiwing.

jemalder, ca. 5    f. Kr. Skal vi gjette, så bør dette være det vi gjetter på.

Men skal vi være nøkteme, og avholde oss fi.a alt gjettverk, så må vi nøye oss

med å si at Dalbo 11/8 sannsynligvis er laget en gang mellom 300 f. Kr. og 250 e. Kr.

Demed er det ganske stor samynlighet for at denne figuren er det eldste spor av

rodde båter eller skip som kjennes i Norden. Rent typologisk er den iallftll det, på

grunn av de todelte stavnene.

Om de eldre Dalbofigurene vet vi nesten ikke annet enn nettopp at de må

være  eldre.  Hvis  man  vil  opprettholde  en  slags  alminnelig  forbindelse  mellom

Dålboristningene og helleristningstradisjonen ellers, kan det viike mest tiltalende å

tenke seg at huggingen må ha begynt ikke så mye senere enn overgangen mellom

yngre bronsealder og fønomersk jemalder. Vi må vel tro at helleristningshuggingen

på   Dalbo   begynte   som   en   virkning   av   inntrykk   ffa   den   sydskandinaviske
helleristningstradisjonen for øvrig, og den ser jo stort sett ut tfl å rommes imenfor

rammene  av  bronsealderen  og  delvis  førromersk  jemalder,  med  enkelte  senere

utløpere. Enkelte trekk ved Dalboristningene er det dessuten nærliggende å datere til

bronsealderen - slike figurer som skipsfiguren Dålbo IV/4, og kretstegnene Dalbo 1/36

og Dalbo V/9 (sml. østmo  1990).
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De sene skipsfigurene på Ddbo kan se ut tfl å være laget etter at man hadde

sluttet  å bruke to  styreårer.  Det eldste eksempel som kjennes på det,  er vel ellers

Nydamskipet  fra  begynnelsen  av  300-tallet,  men  her  må  vi  igjen  også  tenke  på

avbfldningene ffa Gotland fra 4-500-tallet ( - for ikke å snakke om åren ffa Alsodde

fra 7. århundre). Så sene dateringer av Dalbofigurene er allikevel nokså vanskelig å

akseptere i betraktning av at ennå de som skulle være de seneste av dem synes å røpe

en  viss  usikkerhet  omkring  dette  med  lukkede  eller  delte  stavner.  Det  er  mest

fristende  å  si  at  huggingen  av ristninger på Dalbo  må ha  opphørt  på den tid  da

skipsutviklingen var i ferd med å føre vekk ffa todelte stavner, uten at denne tekniske

prosessen ennå var fullt gjennomført. Demed befinner vi oss igjen etter alt å dømme

i et tidsrom som omfatter fønomersk tid-tidlig romertid. Hva dette med to styreårer

angår, må vi i så fåll anta at det iallftll i en overgangsperiode var en praksis som

kunne forekomme samtidig med bruken av 6n styreåre, f. eks. betinget av skipstype,

fart, farvann euer værforhold. Allerede Nydamskipet viser jo i og for seg at skip med

6n styreåre fantes auerede en god stund før de gotlandske bflledffemstfllingene av

skip med to styreårer ble laget.

Lenger enn dette kommer vi visst ikke. Vi står igjen med et temmelig sikkert

belegg for at skipsristninger ble hugget i elde jemalder, trolig i fønomersk tid-tidlig

romertid, i Bærum, og med en sekvens av bilder som viser oss noen viktige stadier

i den skipshistoriske utviklrigen som vi ellers ikke har så mange direkte belegg for.

Hvor  lang  tid huggingen  av  ristninger på Dalbo  strakte  seg  over,  blir etter  dette

ganske vanskelig å si sikkert; jeg har tidligere antydet at Dålbo 1 kan ha blitt hugget
i løpet av mellom to og fem hundre år (Østmo  1990, s.  137), men grunnlaget for et

slilst utsagn er, som vi nå har sett, ikke særlig sterkt. Allikevel - huggingen må ha

vart tflstrekkelig  lenge både  tfl  at det kunne finne  sted en kunstnerisk utvikling i

ristningenes stil, og til at det kunne foregå en teknisk utvikling av skipsbyggingen.
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DALB0TRADISJONEN,    ELLER

HELLERISTNINGER I ET RANDOMRÅDE

Diskusjonen om dateringen av helleristningene på Dalbo i fonige kapitel har vist at

de i mangt og meget synes å stå i en særstflling i forhold tfl andre helleristnriger i

Norden,  også  når  det  gjelder  sene  ristninger  -  dvs.  ristninger  med  datering  tfl

jemalderen. Vi kan oppsummere hva det er som skaper dette inntrykket.
Det gjelder for det første utformingen av skipsfigurene, med de særpregede

stavnene, «grenene» på de tidlige figurene og  styreårene på de  sene,  særlig det at

enkelte av skipsfigurene har to styreårer. Blant sæpregede detaljer må vi også nevne

årene og i det hele tatt roingen på Dalbo 11/8. Videre kan man si at ristningene på

Dalbo er spesiene ved at de har vært hugget over lang tid, i en kontinuerlig tradisjon.

Noe lignende har hittfl ikke kunnet påvises med sikkerhet noe annet sted. Alt i alt er

det altså flere grumer til å si at Dalboristringene har et sæpreg. Spørsmålet kan nå

være om det finnes holdq)unkter for å antyde at jemålderristnriger i andre strøk også

danner egne grupper med tilsvarende, om enn eventuelt forstjelligartet sæipreg?

I tfllegg tfl Dalboristningene ble det slik vi før har sett mange steder ffemdeles

hugget  enkelte  helleristninger  i  eldre  jemalder,  også  ifølge  nye  synspunkter  på

området. Hvis vi skal forsøke å gi en oppsummerende oversikt over hva som fimes

av jemalderristninger, må vi imidlertid bygge på eldre såvel som nyere undersøkelser.

At  det  ble  hugget  helleristninger  ennå  i  eldre  jemalder  er  jo  nemlig  ingen  ny

iakttagelse;  i Nbrge hevdet Shetelig det for Vestlandets og Trøndelags (og for den

saks  skyld  Båhuslens)  vedkommende  allerede  i  1930  bl.  a.  med  henvisning  tfl

båttypene (Shetelig 1930b, s. 76). Tidligst ute med slike dateringer var arkeologene

allikevel, ikke ovenaskende, nettopp i Båhuslen, hvor jemalderdateringer er hevdet

iallfåll for ristningsfeltene på Tegneby, Litsleby og Varløs i Tanun (først visstnok

av Sarauw og Alin (1923, s. 278f. og 286), særlig med henblikk på avbildningene av



47

ryttere med  firkantede  skjold på Tegnebyfeltet;  siden gjenta«  og utdypet  av  flere

forskere,  således  Almgren  1927,  s.  153f.,  Shetelig  som  nevnt  ovenfor,  sml.  G.

Gjessing  1939, s.  17; Marstrander 1963), og østfold (Mild£elsborg VH og Busgård,

Marstrander 1963, s. 63, sml. G. Gjessing  1939, Pl. VII).

Jemalderdateringer har vi også ffa Rogaland, hvor en hel serie felt rommer

figurer som dateres til jemalderen på gnmnlag av likhet med Hjortspringbåten og med

delvis støtte i landhevningsforhold, se Fett og Fett  1941, s.  134ff., nemlig Løland,

Nag  11  og  IV,  Hodnafjell,  Bru  1,  Åmøy  1,  IV-VI  IX,  X  og  m,  Rudlo  1,  Tasta,

Revheim og Bø 1 foruten Penne på Lista i Vest-Agder, jfr. anf. arb., s.  119f. Sognnes

nevner også Hordaland (Sognnes  1987, s. 81ff. med henvisning til figurer på Bakke

i Jondal og Vmje i Etne, se Larsen 1972, Pl. 18 og 30); det er også ffistende å nevne

et felt på Skjerve på Voss (Larsen 1972, Pl. 63. Larsen selv fimer vel å merke ®å

s. 113) ikke sikre bevis for datering av noen av Hordalandsristningene tfl jemalderen).

Fra  den   nordligere   del   av   Vestlandet  har  vi   Kårstad-feltet,   Røskar-feltet   og

Austrheimsteinen, se Larsen 1973 og Skjelsvik og Straume 1957). Endelig foreligger

det  dateringer  tfl jemålderen  ffa  Trøndelag  slik  vi  var  inne  på  i  forrige  kapitel.

Sheteligs synspunkter er referert ovenfor, og i 1935 daterte G. Gjessing skipsfigurer

av «type HI» på Bardalfeltet i Beitstaden i Steinkjer, med «V61lig ausgefiillter Rumpf.

Kielplanke an beiden Steven stark Verlångert» tfl fønomersk jemalder (G. Gjessing

1935, s. 135, en datering som så gjøres gjeldende også for andre Trøndelagsristninger

som Hammer i Beitstaden og Bjømgård i Stjørdal, sml.  også Marstrander  1963,  s.

62ff., og ytterligere suppleringer og synspunkter hos Sognnes  1987, s.  80ff.).

I  forbindelse  med vurderingen  av  dateringen  av  Dålborismingene  trakk vi

veksler  på  enkelte  likheter  meuom  ristningene  i  Bærum  og  Trøndelag.  Likheter

mellom jemalderristringer i ulike distrikter finnes ellers også, Gjessing trakk således

linjene fra sin sene datering av «type 111» på Bardalristningene til figurer i Båhuslen

og østfold (1935), og Sognnes bygger i en viss utstrekning på trekk som er felles for

Trøndelag  og  Vestlandet  i  sin  vurdering  av  såvel  typologiske  som  kronologiske

forhold for Stjørdalsristningene (Sognnes 1987, s. 73ff.). Visse trekk som er særegne

for de enkelte distriktene kan vi nok allikevel også peke på. Enkle skipsfigurer med

Y-fomede stavner, kalt Røskar(d)- euer Roskartypen ser således foreløpig ut tfl  å

være  et vestnorsk fenomen  (Sognnes  1987,  s.  83;  sml. Marstrander  1963,  s.  161f.;

Larsen  1973). I Østfold og Båhuslen er det av skipsrismingene særlig Marstranders

«Mikkelsborg-type»,  som  ligner på  Hjortpringbåten,  som  dateres  til jemalderen.
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Disse  figurene  finnes  representert  i  mange  helleristningsområder  -  på  det  indre

Østlandet næmer figuren Hvittingfoss 1 seg denne typen (Østmo 1990, Pl.  1) -men

figurene  på  Litsleby  i  Tanum  imeholder  iallfåll  detaljer  som  ikke  forekommer

tilsvaJiende  andre  steder (se  sammenstillingen  av figurer av  Mikkelsborgtypen hos

Marstrander  1963,  fig.  41  s.  157).  Rytterfigurer som dateres  til jemalderen har vi

derimot både i Båhuslen og Trøndelag (Marstrander 1963, s. 235; Sognnes  1987, s.

71f.) skjønt de med firkantede stjold visst bare er funnet i Båhuslen.

Som  vi  ser,   så  fimes  det  dtså  enkelte  lokale  trekk  ved  jemalderens

helleristninger, selv om materialet av noenlunde sikkert daterte figurer er nokså lite.

Spørsmålet om hvorvidt det fantes lokale forskjeuer og regionale tradisjoner imenfor

den sydskandinaviske helleristningstradisjonen i bronsealder-jemalder har ikke vært

studert i den utstrekning man kanskje kunne ønske, men de få observasjonene vi har

kumet referere her, kan synes å antyde at den var en viss tendens tfl noe slilst i eldre

jemalder. Allikevel er det i en viss forstand mer bemerkelsesverdig at det er såvidt
klaDe fellestrekk mellom jemalderristningene i de forskjellige områdene som tflfellet

er.  Det  må vel  bety  at  det  eksisterte  en kontalst  mellom de  områdene  hvor disse

ristnrigene   forekommer,   og   som   altså   viser   seg   i   karåkteristiske   trekk   ved

helleristningene. Nå er vel de få ristningene vi kjenner, ikke mange nok tfl at det er

naturlig å tenke seg at en slik kontalst mellom områder som ligger ganske langt fra

hverandre, har kunnet opprettholdes bare i det mediet helleristningene utgjør; man må

tro  at  et  slilst  fellesstap  hovedsakelig  kom  tfl  uttiykk  på  andre  måter  og  da

fomodentlig i en kunst i mer forgjengelige materialer.

Det  ser jo  i  det  hele  tatt  ut  tfl  at  de  områdene  hvor jemalderrismingene

forekommer, stort sett ligger noe i utkanten av den nordiske bronsealder- og tidlige

jemalderkulturens hovedområde. Det kan gjøre det berettiget å reise spørsmålet om

jemalderens helleristningshugging var et utkantfenomen, noe som forekom i tidens
kulturelle randområder? Kanskje det var slik at helleristningshuggingen i siste fase

varte noe lenger i lokale utforminger i noen slike mindre sentrale strøk?

Før vi b6svarer dette spørsmålet, bør vi kanskje tenke over hva som egentlig

er et randområde. I seg selv er naturligvis ingen strøk hverken perifere eller sentråle -

det kommer an på hva saken gjelder. Men hvis vi aksepterer at kulturene fomer og

enkeltforhold, dvs. vaner og handlingsmønstre, «vandrer» fra sted tfl sted, så er det

også klart at noen områder vil kunne være mer sentrale enn andre i forhold tfl en

kulturen innovasjonsprosess. De kulturelle ytringene i et randområde vfl være



49

avhengige av impulser utenffa (ffa sentralområdene). Over tid kan man kanskje vente

en større grad av kontinuitet i sentrale strøk, mens det som stjer i et randområde mer

kan ha karakter av enkeltepisoder og brutte forløp.

Et kulturelt fenomen, slik som hugging av sydskandinaviske helleristninger,

har i første omgang predt seg ffa ett sted, fi.a e¢ miljø (Malmer 1981, s.1). Der kan

det også ha gjennomgått en lokal utvikling ffa det tidpunlst fenomenet oppsto. På ett

eller  annet  tidspun]st  blir  dette  stedet  et  spøedningssentrum,  vi  kan  kalle  det  et

sentråLområde. Id6en og kunnskapen om å hugge helleristninger spres med større eller

mindre fart tfl andre steder, randområder. I første omgang er det de samme motiver

og teknikker som brukes overalt hvor den nye kunst viser seg. Noen steder blir det

ikke laget  flere ristninger,  nyhetens  interesse fortaper  seg.  Andre  steder fortsetter

kontakten med sentralområdet å gi impulser tfl fortsatt ristningshugging. Det kan også

oppstå en virkelig lokal tradisjon, preget av de lokale behov og forutsetninger, og nye

former oppstår. Dette kan fortsette i kort ener lang tid, og alle de steder hvor det nå

hugges ristninger, kan komme tfl å fLmgere som nye innovasjonssentra med sine egne

spredningsområder. Alle disse forhold kan selvsagt gjentas flere ganger.  Etterhvert

dør  imidlertid huggingen ut  de  fleste  steder,  og  til  slutt  er  det  bare  noen  få,  og

endelig bare ett sted igjen hvor man ennå fortsetter. Der kan tradisjonen ha endret seg

mye i forhold tfl opprimelsen, det kan være spesielle, lokale forhold som tiør at man

fortsetter å hugge ristninger. Omtrent slik må visst Glob ha ten]st seg at huggingen

av helleristninger i Europa som hemet har forløpt - «Sammenfattende kan man sige

om  de  vidt  adskilte  heneristningsgrupper i  Euopa,  der  alle  synes  at  opstå i  den

tidligste metaltid, og hvoraf nogle fortsætter ind i eldre jemalder, at de meget hurtigt

udvikler et lokalt præg og kun få enkeldieder lader ane en forbindelse mellem dem.

Disse enkeltheder viser samtidig, at helleristningeme kun er et mindre udsnit af en

rig fælleseuopæist billedverden, der hovedsagelig kun er overleveret på sten» (Glob

1969,  s.  156).

De  tanker  som  er  gjengi¢  her,  leder  tfl  hva  man  nok  kunne  kalle  en

diffusjonistisk modell. Den gir imidlertid, som antydet, også rom for imovasjon i alle

ledd, og den sier heller ikke noe om hvilke slags kulturelle begivenheter som har

virket til å spre ristningstradisjonen. En altemativ modeu er nesten ikke tenkelig all

den stund helleristninger av sydskandinaviske fomer finnes så vidt predt som de

få]stist gjør; det måtte da være at skikken å hugge ristninger hadde oppstått på flere

steder uavhengig av hverandre, men med næmest identiske eller likeartede motiver.
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Noe slilst er det imidlertid vanstelig å se for seg.

Til grLmn for modellen ligger det at når et kulturelt fenomen viser seg som en

nyhet ett sted, er det strengt tatt bare tre forskjellige mulige forklaringer på hvordan

nyheten kan ha oppstått.  Den kan være  en virkelig ny  oppfimelse  der og  da,  en

i.nnovøø/.o». Den kan også være et resultat av at de som produserte fenomenet, hadde

mottatt et imtrykk annetstedsfia, hadde lært fenomenet.  Dette er det  som i streng

forstand  kunne  kalles  di#.§jon,  dette   at  et  fenomen  flytter  seg  uten  at  dets

opprimelige  bærere  gjør  det.  0g  endelig  kan  det  være  det  motsatte,  nemlig  at

fenomenet viser seg fordi noen har tatt det med seg ffa et annet sted. I fysikken, som

diffiisjonsbegrepet  også er hentet  ffa, kalles  slik  spredning  for ÆoweÆsjo»,  og det

kunne jo være et brukbart ord i kulturhistorien også.

I  den kulturhistoriske virkelighet vfl disse  tre måtene noe kan oppstå eller

endre seg på, nesten alltid virke samtidig i støme eller mindre grad. Når det gjelder

selve   spredningen   av   kulturelle   forhold,   så   fmnes   det   enkle   modeuer   for

kulturpredning  i  standardlitteratur  om  arkeologisk  metode,  f.  eks.  «Diffi]sionist

models» hos Clarke  1968, særlig har Fig.  79 (c) på s. 425 vært inpirerende. Men

ellers kan vi for anledningen betrakte modeuen i fig. 27. I sterkt forenklet fom

fremstflles her forløpet av en kulturytring som f. eks. helleristningshugging, over tid

i et sentralområde og et randområde i tråd med hva som ble beskrevet ovenfor.  I

sentralområdet finnes en kontinuerlig praksis som oppstår der og varer i en bestemt

periode.   De   enkelte   ytringene  eller  begivenhetene   er  originale  og  danner  en
sammenhengende  tradisjon.  Begivenhetene  i  randområdet  er  autid  avhengige  av

impulser ffa sentralområdet, impulsene er nødvendige betingelser for dem. Ytringene

i  randområdet kan ellers  ta forstjemge  fomer.  Dels kan  de  få en viss  varighet,

omfatte flere enkeltbegivenheter som tflsammen kan danne en lokal tradisjon, men

hele  tiden  avhengig  av nye impulser ffa sentralområdet.  De kan  også ta fom  av

enkeltstående begivenheter som ikke imgår i noe lokalt forløp.  0g dels kan de, på

grunnlag av en opprimelig impuls ffa sentralområdet, gi støtet tfl en mer varig, lokal
tradisjon, som kan få lengre varighet enn tradisjonen i sentralområdet, og som kan

utvikles videre på grunnlag av lokale innovasjoner.

Som sagt, modeuen er forenklet, og mange andre forhold vfl i praksis påvirke

begivenhetsforløpet.  Impulsene  ffa sentrålområdet tfl randområdet var nødvendige

bethgelser for det som skjedde der, men de var ikke nødvendigvis de eneste, og de

var kanskje ikke tilstrekkelige tfl å forklare det som skjedde. Modellen hæ derfor
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Fig. 27. Skjematisk ffemstilling av noen mulige forhold mellom kulturtradisjoner i
et sentralområde og i randområder.
Diagram of some possible relations between a cemral area and  peripherical areas.

ikke  til  hensilst  å  gi  en  uttømmende  forklaring  på  begivenhetene,  men  bare  å

ffemstme ett moment som må ha vært av betydning. Mange andre forhold av variert

innhold og varighet var selvfølgelig også viktige.

Rekkefølgen av  de  ulike  lokale begivenhetene  i fig.  27  er ellers  ikke  helt

tflfeldig valgt.  Den tidligste huggingen av  sydstandinaviske heneristninger på det

indre Østlandet fant trolig sted på Berget i Hole, der det later tfl at skipsfigurer ble

hugget  im flere  ganger i eldre bronsealder,  med nære  forbilder i  ristningsfigurer

andre  steder  (Øsmo   1990,  s.   111ff.  og   122).  Der  kan  vi  ha  å  gjøre  med  et

begivenhetsforløp omtrent som A i figuren.  Senere i bronsealderen ble det hugget

ristninger flere steder (Niels Juels gate, Sundvouen skole, Blindem osv.), men som

regel uten at det oppsto noen mer varig, lokd praksis - som i figurens 8 og C. Den

lokale  tradisjonen  i  Bærum  kan  derimot  ha  vært  omtrent  som  D  -  opprinnelig

avhengig  av  en  id6  utenfia,  men  euers  med  en  varighet   som  rakk  ut  over

sentralområdets.

Begynnelsen av hellerismingshuggingen på Dalbo kan det hende vi ser i fom

av  figuer  med  noenlunde  nær  tillmyming  til  bronsealderristningene,  slik  som

kretstegnene Dalbo 1/36 og V/9, fotsålene H/3-4 og 6-7 og kanskje en skipsfigur som
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Dalbo IV/4. Men fortsettelsen handlet mest om skipsfigurer, som ble hugget igjen og

igjen, trolig gjennom ganske lang tid. Denne kontinuiteten er som sagt spesiell for

Dalbo. Hva som demed var pesielt ved forutsetningene er en annen sak - det kan

ha vært et særlig uttrykksbehov, betinget av en pesiell  sosial, rituell praksis  eller

ignende, men det kan jo også tenkes at det bare er selve uttrykket, helleristningene,

som er spesielt, mens det grunnleggende behovet også fantes i omtrent samme fom

andre steder hvor det ble gitt andre uttiykk. Man kan i den forbindelse tenke på slike

forhold  som  de  gjentatte  båtbegravelsene  på  Slusegårdgravfeltet  på  Bomholin

(Andersen, Lind og Cnmlin-Pedersen 1991 ).

Det kan jo nå for tiden virke som noe av et paradoks  at det travle og rike

Bærum skulle ha vært et rand-eller utkantområde tidligere i historien, et område hvor

en gammel kulturfom kume holde seg lenge etter at den var forsvunnet de fleste

andre steder. Allikevel er ikke dette noen ny iakttagelse, og den støttes på sett og vis

av  det  heller  fattigslige  inntiykk  oldfimnene  fra  Bærums  bronsealder  og  eldre

jemalder etterlater. Funnene er ikke flere enn at vi kan nevne dem som fhnes. Fra
bronsealderen foreligger først og ffemst et depotfimn fra Hamang, bestående av en

hålsring og en fibula eller brillespeme (C.  5092-5093), ffa 5. periode (H.  Gjessing

1920,  s.  27f.  og  fig.   14-15;  Johansen  1981,  s.   191,  halsringen  avb.  Pl.  Xvma,

brillespemen Pl. Xvlb;  også avb. Marthinsen og Winge  1983,  s.  39f.)  (fig.  28).

Dessuten  har  vi  en  løsfimnet  holkøks  (celt)  ffa  HØvik  jembanestasjon,  fra  5.-6.

periode  (C.   13335,  H.  Gjessing   1920,  s.  27  og  fig.   13;  Johansen   1981,  s.   191;

Marthinsen og Winge  1983, fll.  s.  39).

Fra fønomersk jemalder og eldre romertid har vi ingen arkeologiske fimn ffa

Bærum i det hele tatt, men ffa yngre romertid foreligger det et temmeng ødelagt, men

opprinnelig tydeligvis nokså standsmessig gravflnn som kom for dagen ved graving

av en potetkjeller i 6n  av ialmll tre store hauger på Tamn høsten  1907, og  som

imeholdt keramikk og rester av et glassbeger foruten beinrester (C.  21706 a-f, H.

Gjessing 1920, s. 30f.; siri. Brøgger 1937, s.  154; Marthinsen og Winge 1983, s. 43).

Ved Gabriel Gustafsons påfølgende utgravning av en annen haug like ved ble det

fiinnet rester av en annen begravelse som vel også må være ffa omtrent samme tid,

med brente bein, kull og rester av en bjømefen (klør, C. 22850/51, H. Gjessing 1920,

s.  31).

Fra folkevandringstid er kanskje en spydpiss som ble fiinnet sammen med et

sverd i en ødelagt haug på Kolsberg nedenfor Kolsås (C. 26117 a og b). 0g endelig
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Fig. 28. Depotfimn bestående av halsring og fibula av bronse, ffa Hamang i Bærum,
Akershus (C. 5092-5093). Yngre bronsealder. Etter Rygh  1885.
Hoard find  consisting  of a  necklace  and a fibula, both of bronze, from Harmng,
Bærum, ALkershus. Inte Bronze Age.

ble det på Kolsberg i 1971 undersøkt syv røyser som viste seg å imeholde mer ener

mindre sparsomine rester av brente begravelser, trolig fra eldre jemalder, vel helst

folkevandringstid  (C.  33311-33314, jff.  innbereming  fi.a  cand.  mag.  Kari  Støren  i

Oldsaksamlingens arkiv samt Marthinsen og Winge 1983, s. 41f.). Når vi så tar med

en  løsfimet  beltesten  fra  Ringi  (C.  21732,  H.  Gjessing  1920,  s.  31  og  fig.   18;

Marthinsen og Winge 1983, fll. s. 53), så er visst alle Bærums fimn fra eldre jemalder

nevnt.

Av  disse  få  funnene  kan  vi  neppe  slutte  stort  annet  enn  at  det  fantes

bebyggelse i Bæruin i yngre romertid-folkevandringstid. De bygdeborgene som fmnes

i Bærum kan vel sies  å peke i samme retning; det gjelder først og fremst de som

ligger på Kolsås (Gråmagan på Gjettum og Tyvenbor'n på Knabberud), men også

Kløverkollen på Løken og Skuta på Haga (Skjelsvik 1965). Bygdeborgenes funksjon

er riktignok omstridt, og dateringen ofte usikker, men for det meste har de vel vist

seg å være ffa eldre jemalder. Bygdeborgene i Bærum har vi ingen sikre dateringer

av, men dersom vi antar at de også er fi.a eldre jemalder, er de iallfåll et tegn på at

sanmet på den tiden hadde oppnådd den organisasjonsgrad som skulle til såvel for

å ha behov for som i det hele tatt å reise såpass krevende byggverk.
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Et noe  Øldigere  bilde  av bosemingen kunne  man kanskje få ved  å trekke

gårdsnavnene im i vurderingene. Marthinsen og Winge, som har vurdert dette, tenker
seg at gårdsbosetningen i Bærum har begynt med et tenlst «Bergheim» med sentnm

ved  sydhellingen  av  Kolsås,  og  med  de  mange  navn  på  -vin  og  -heim  som

representanter for yngre stadier i utviklingen, skjønt de også sikkert må være ffa eldre

jemalder  eller  enda  tidligere  (Marthinsen  og  Winge  1983,  s.  46ff.).  Dæli,  hvor

Dålboristningene ligger, er ett av vh-navnene (sml. H. Gjessing  1920, s.  32ff.).

Gjessing konkluderte sin gjennomgang i 1920 med en lakonisk bemerkning

om «at Bærum gjennem hele jemalderen har ligget tilbake i kulturutviklingen» (anf.

arb., s.  36), og fikk følge av Halvdan Koht, som bemerket at ferdselen i eldre tid

synes å ha gått utenom Bærum og at bosetningen der kan viike sekundær i forhold

til bygdene omlring - «hgen som vfl granste Bærums historie, kan undlate å legge

merke tfl at denne bygda, som nu ligger så midt oppi ferdselen, i gamle dager må ha

vært   rent   avstengt   og   bortgjømt»   (Koht   1925,   s.   48).   Gjessings   og   Kohts

bemerkninger rommer iåkttagelser som i alminnelig forstand får en viss bekreftelse

i det studiet av skipsristningstradisjonen på Dalbo har ført oss tfl. Kanskje det kan

sies å foreligge spesielle topografiske forhold som under visse historistce betingelser

har    medført    at    Bærum    er    blitt    liggende    i    utkanten    av    de    kulturelle

hovedstrømningene.

Siste fase av helleristningshuggingen på Dalbo kan allikevel ha handlet om

noe annet enn skipsfigurer, nemlig om stålgroper. På Dalbo 1 og V ser det som sagt

ut som om ståLgropene er hugget senere enn skipsfigurene, og uten å ta noe hensyn

til dem. Hva vi så kan spørre om, er om dette betyr at de representerer en så ny og

annerledes  tradisjon  at  det  ikke  var noen  sammenheng  med  den  eldre,  eller  om

skipsfiguene hadde mistet sin betydning slik at det ikke lenger var risikabelt å hugge

skålgroper over dem, eller om overhuggingene er bevisste handlinger, f.  eks.  for å

Ødelegge skipsfigurene. Den første muligheten er nok tenkelig, ihvertfåu som et lokalt

fenomen,  men  svekkes  a]likevel  av  skåLgropene  jo  i  ahnimelighet  må  ha  hatt

sammenheng iried den Øvrige ristningstradisjonen - hva man kan se av at skålgroper

opptrer  integrert  i  figurristningene  på  mange  felter.  På  Østlandet  finnes  slike

skålgroper på  Hvittingfoss  og på Sundvollen  skole;  kanskje  også på  Skjellerud  i

Frogn (sml. Østmo 1990, P1.1, 2 og 11). Men på Dalboristningenes tid kan jo en slik

opprinnelig sammenheng ha vært bmtt, så helt bindende er ikke denne innvendingen.

Til  den  tredje  muligheten  kan  det  sies  at  skålgropene  på  Dalbo  ikke  akkurat



55

representerer noen særlig effektiv eller målbevisst Ødeleggelse av skipsfigurene; hvis

det  hadde  vært  hensikten,  ville  vel  resultatet  ha båret bud  om  en  mer helhjertet

imsats.  Det  blir  derfor  helst  den  andre  muligheten  vi  kan  bli  stående  ved,  at

skålgropene iaufall delvis er hugget inn på et tidpun]st da skipsfigurene ikke lenger

hadde   riktig   den   samme   betydning   som   før,   skjønt   vi  jo   må  tenke   oss   at

heueristringsfeltene   ennå  var   omfattet   med   en  viss   oppmerksomhet   ettersom

skålgropene fimes der i det hele tatt.
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SUMMARY

ROCK CARVINGS AT A PERIPHERY

INTRODUCTION

The present volume is an extension of the previously published investigations of rock

carvings at Dalbo, Bærum, Akershus (Fig.1), see Øsmo 1990 and 1991. The topics

treated are a description of some new pict`ires dicovered at Dalbo, a discussion of

some apects of early non Age shipbuilding with reference to the  ship designs  at

Dalbo, an assessment of chronology and, findly, consideration of the rock carving

tradition of Bærum as an example of a late and perhipherical cultural phenomenon.

NEW FINDS AT DALBO

The new investigations at Dalbo were carried out in connection widi work by the

local authorities aiming to make the rock carving sites more accessible to the general

public.  Here,  only  the  the  new  fhds  are  described,  as  the  older  ones  have been
described previously. At Dalbo I (Fig. 34), one ship design (no. 40) was found, in

addition to some traces that cannot be inteipreted with certainty QTos. 38, 39 and 41 ).

At Dalbo 11 (Fig. 5-6), a single-lined ship design was found, with double prows,  10

crew lines,  10 oars and two  steering oars (No.  8).  Also,  some designs were found

which have not been interpreted (Nos. 9-11). At DåLbo m (Fig. 7-8), one complicated

picture which may comprise a ship design was found (No. 6), and some uncertainly

identified pictures  (Nos.  3-5).  At  Dalbo  IV-VII  (Fig.  9-12)  no  new pictures  were

found. At Dalbo VIII (Fig.  13-14), one ship design was found (No. 2) in addition to

the  one  already known.  Ddbo IX is  a new site (Fig.  15-16), with one uncertainly

identified design. Dalbo X (Fig.  17-18), which is also a new discovery, contains  10

cupmarks  and  several  apparendy  carved  or pecked  points,  as  well  as  a patiotic

inscription ceitainly made during World War 2.

COMMENTS TO THE NEWLY DISCOVERED PICTURES

Most of the newly discovered pictures do not seem to have particularly wide-ranging

consequences for cultural history. The garbled design Dålbo H|/6 may give rise to

renewed peculations that rock carvings were occasionally made under some kind of

stress. The new site Dalbo IX emphasizes the importance of cupmarks as part of the
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1ocal rock carvhg tradition. Otherwise,  the interest in the main focuses on the newly

discovered ship design, Dalbo 1|/8.

DALB0 11/8, AND ROWED SHIPS WITH TWO STEERING-OARS

lnitiany,  it  is  argued that discussion  of shipbuflding  history  on the basis  of rock

pictues of ships, while difficult, in principle is not different ffom archeaological
intepretation in general.

The Dalbo 1|/8 picture is unique by showing that the ship is rowed as opposed

to  paddled.  Also,  the  presence  of two  steering  oars  is  a  rare  feature,  only  seen

elsewhere on Dalbo V21 and 27. It is, however, considered possible that the presence

of two helmsmen may also be indicated on odier rock pictures of ships as weu as on

the Early Bronze Age bronze  scabbæd ffom Rørby, Zealand  (Fig.  19).  Rowing is

seen nowhere else on rock carvings, but paddling is fllustrated on several (references

on p. x). All of this serves to underline that the inspiration for the Dalbo H/8 picture

most probably came  ffom ships  actually  ri use, rather than ffom within die rock

carving tradition itself. The pict`ire demonstrates that the change ffom paddling to

rowing must have taken place earlier than the transition ffom open prows as on the

c. 300 B.C. vessel ffom Hjortpring, Æs (which was paddled) to prows such as those

found on the c. 310-320 A.D. ship fiom Nydam, Schleswig (which was rowed).

Vessels with two steering oars are dqpicted also on a number of picture stones

found on Gotland and dated to the 5th. to 7th. centuries A. D.  (Figs.  16-18). Also,

the Hjortspring boat probably had two steering oars. Probably, the use of two steering

oais had die practical puipose of helping to kep the shp on course against the wind.

A different view was, however, held already by Tacitus, who claimed that boats with

two steering oars could change direction quickly.

The fore steering oar may have been called a "1ov"-oar or somediing similar,

the word "lov"  being preserved in modem Norwegian (and Dutch)  describing the

windward side of a ship (Fig. 25).

THE AGE OF THE DALBO ROCK CARVINGS

The relative ages of the Dalbo ship pictures have been established by use of seriation

diagrams (see østmo 1991). To arrive at absolute ages, one may note that there are

similarities  between the  Dalbo  pictues  and  ship  pictures  found  in  Trøndelag  in

particular,  and  which  have  been  dated  to  the  Early,  i.  e.  Pre-Roman  lron  Age.
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Considering shipbuilding history, the Dalbo 1|/8 picture ought to fit in somewhere

beween the vessels ffom Hjortpring and the Nydam, repectively, with a few other

finds (such as some  lst.  to 2nd. C. A. D. rowlocks ffom Mangersnes, Horddand)

supporting  this  general  picture  and  slightiy  narrowing  the  time  span.  Possibly,

therefore, the Dalbo l|Æ picture can be hypothetically dated to the late Pre-Romm

lron Age or approximately 50 8. C. in absolute years (Fig. 26). Probably the whole

Dalbo sequence can be dated to the Pre-Roman and Early Roman lron Ages.

THE DALBO TRADITION, OR ROCK CARVINGS AT A PERIPHERY

Rock carvings that have been dated to the non Age are present in many parts of

Scandinavia, such as Bohuslån, Rogaland, Westem Norway and Trøndelag (references

on p. 46pp). At the same time, there are similarities between many of these picues,

demonstrating  that  some  kind  of contact  must have  existed  between  the  various

disticts that found expression in rock pictues,  as well  as  differences  showing  a

certain amount of local development of rock carving styles. This may be viewed as

expressions  of the  last  phase  of  an  old  tradition  which  had,  by  the  hon  Age,

disappeared  h  districts  more  central  to  Scandinavian  Bronze  Age  Culture  (the

principle mustrated in Fig. 27).

Only a few archeologicd fhds exist to support a survey of the setdement in

Bærum during the Bronze and Early hon Ages. There is one hoard ffom the Late

Bronze  Age,  and  a few  grave  finds that have been dated to  the late  Roman  and

Migration periods.

The last phase of rock carvhg at Dalbo may be represented by the cupmarks,

which appear to have been made at a time when the importance of the rock carving

sites declined at last.
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Rogstad, Tanum, Båhuslen    ....................................     31

romertid       ...................................   32,  42,  43,  45,  52,  53

Rosenberg,  G .....................................    32,  36,  37,  60

rusmidler................................................27

Rygh,  Oluf    .............................................   53,  60

Rørbysverdet      ...........................................   30,  43

Salzburg,  østerrike     .........................................     38

Sanda,  Gotland     .......................................   35,  36,  59

Sandvikselven, Bærum, Akershus     ...............................    39

Sarauw,  G ..............................................   46,  60

Scheteng/Shetelig, Haakon   .......................  32,  36, 43, 46, 47, 60

seil....................................................42

skipsfigurer      ..............................     5,  11.  14,  15,  19,  27-33,

36, 37, 4147, 51, 52, 54, 55

Skjeberg,  Østfold      .....................................   33,  58,  59

Skjellerud,  Frogn,  Akershus     ...................................     54

Skjelsvik,  Elizabedi    ...............................  22,  47,  53,  60,  61

skjold       ................................................   47,  48

Sognnes,  Kalle     ...............................   37,  41,  42, 47, 48,  61

spydpisser..............................................52

status..................................................27

stavner       .......................   11,14,15,19,  29,  31,  33,  36,  39, 4147

Steinkjer, Nord-Trøndelag      ....................................    47

Stenkyrka,  Gotland     .......................................  34,  36

Straume,  Eldrid       .........................................  47,  61

styrbord.................................................37

styreårer      ..............................   14,  28,  29,  31,  33-43, 45, 46

stymenn     ................................    14,  30,  33,  34,  35,  36,  37

Sundvollen,  Hole,  Buskerud    .................................  51,  54

sverd     ..............................................    30,  43,  52
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Tacitus, Comelius Publius     .....................  32,  33,  37-39, 43,  56, 61

Tanum,  Bærum, Akershus      ....................................    52

Tanum,  Båhuslen      .....................................   31.  46,  48

Tegneby,  Tanum, Båhuslen    ..................................  46, 47

Telemark................................................31

todelte  stavner      ..................................    19,  29,  31,  4145

Tune,  østfold     .............................................     31

Tybrind Vig,  Fyn      ........................................  32,  56

Uppland        ........................................     31,  35,  36,  58

veideristninger.............................................6

Vest-Agder...............................................47

Vesdandet   ........................................    41,  42,  46,  47

Vitlycke,  Tanum, Båhuslen       ...................................     31

Voss,  Hordaland      ...........................................     47

Våstkinde,  Gotland     .......................................  33,  34

Winge,  Harald      .......................................     52-54,  59

økonomisk kartverk      ......................................  22,  26

Østersjøen

øsmo,  Einar      ..............................   5,  7,  11,  14,  19,  27,  29,

33, 41, 44, 45, 48, 51, 54, 61

Åkerlund,  Harald       ........................................   36,  61






