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Forord 
Det hele begynte med at jeg var ivrig etter å fullføre mastergrad i arkeologi. Etter tidligere 

felterfaringer er utgravninger noe jeg virkelig stortrives med. Det ble derfor viktig for meg å 

få utdanningen i boks. Men hva skulle jeg skrive om? Jeg ser på meg selv som en «potet» i 

arkeologien, og syntes de fleste tidsepoker har hver sin sjarm. Samtidig var jeg så heldig å få 

vokse opp på en liten måneskinnsgård på Sørlandet, hvor jeg trives godt. Derfor er det ekstra 

spennende for meg å utforske arkeologien i hjemmekjære trakter. I 2016 kontaktet jeg 

fylkeskommunen i Vest-Agder da jeg oppdaget brent stein, kull og brent ben i en grøft som 

ble gravet for en kloakkledning på et jorde ved siden av gården til mine foreldre. 

Registreringene fylkeskommunen gjennomførte resulterte i en bosetning fra jernalderen med 

blant annet funn av keramikkskår. Samme året var jeg heldig å få utplassering hos Vest-Agder 

fylkeskommune, hvor arkeolog Martin Gollwitzer viste meg en spennende lokalitet i 

Kristiansand, nemlig Augland. Det vil bli nevnt mer om Augland i avhandlingen, men ett 

stikkord jeg nevner nå er keramikk.  

Jeg har hatt et mål om at masteroppgaven skal være blant annet en læringsprosess for meg, 

som jeg forhåpentligvis kan ta med meg videre ut i felt. Dermed falt det på keramikk, og 

Vest-Agder.  

I prosessen med skrivingen og fullføring av oppgaven, vil jeg rette en stor takk til begge 

veilederne mine. Unn Pedersen, som hjalp meg i gang, kom med ideer, og var positiv når jeg 

selv stod fast. Det hjalp så jeg ikke mistet fullstendig motivasjonen. Vibeke Maria Viestad, 

som hjalp meg det siste semesteret med oppgaven og som fikk meg i mål. Dette hadde jeg 

ikke klart uten deg. Tusen takk til teamet fra Kulturhistorisk museum som onsdager har vært 

tilgjengelig på Blindern for hjelp med databehandling, Espen Uleberg, Ermias Beyene 

Tesfamariam og Maria Pakholok. Tusen takk til Christian Løchsen Rødsrud for litteraturtips, 

og for at jeg fikk se på noe av keramikken fra Augland.  

Så vil jeg takke min kjære familie, og spesielt pappa. Uten en støttende og god familie, og en 

pappa som har gitt meg inspirasjon og vært ryggraden min under utdanningen, hadde jeg aldri 

klart dette. Tusen takk til mine studievenner, det er ekstra koselig å jobbe med oppgaven når 

vi er flere som kan heie hverandre i mål. Tusen takk til min kjæreste og mine venner, for 

støtten jeg fikk av dere og heiagjengen dere har vært for meg. 



III 
 

Innholdsfortegnelse 
Liste over figurer og tabeller……………………………………………………………….IV 

Kapittel 1: Innledning………………………………………………………………………..1 

1.1 Introduksjon, målsetting og problemstilling……………………………………….1 

1.2 Oppgavens struktur………………………………………………………………...2  

Kapittel 2: Forskningshistorie…………………………………………………………….....3 

2.1 Keramikk i Norge...………………………………………………………………...3 

2.2 Tidligere forsking på leirkar fra eldre jernalder…………………………………....6 

 2.3 Regionale tradisjoner……………………………………………………………....7 

 2.4 Leirkarproduksjon i Vest-Agder…………………………………………………..9 

Kapittel 3: Metode………………………………………………………………………..…11 

 3.1 Elementanalyse………………………………………………………………...…11 

 3.2 Komparativ analyse……………………………………………………………....16 

Kapittel 4: Materialet…………………………………………………………………….…18 

 4.1 Kjennetegn ved karene fra Vest-Agder…………………………………………..18 

 4.2 Materialet fra Vest-Agder………………………………………………………..21 

 4.3 Utvalgte kar………………………………………………………………………23 

Kapittel 5: Diskusjon…………………………………………………………………….…47 

 5.1 De utvalgte elementene…….…………………………………………………….47 

 5.2 De utvalgte karene sammenlignet med Hulthén (1968) sine analyseresultater….56 

Kapittel 6: Konklusjon……………………………………………………………………..59 

Litteraturliste………………………………………………………………………………..62 

Appendiks 1…………………………………………………………………………………69 

Appendiks 2…………………………………………………………………………………78 

Appendiks 3…………………………………………………………………………………83
  



IV 
 

Liste over figurer og tabeller 
Figur 1: Bulevase funnet på Hå, Varhaug. Bøe 1931:146…………………………………….8 

Figur 2: Anatomien til leirkaret. Figur laget av forfatter…………………………………….12 

Figur 3: Kar med hank nede på siden (etter Rygh 1999 [1885] fig. 361)…………………....19 

Figur 4: Fotbeger (etter Bøe 1931 fig. 149)………………………………………………….20 

Figur 5: Spredningskart av leirkarmaterialet fra jernalderen i Vest-Agder………………….22 

Figur 6: Lokalitetene til mine utvalgte kar vist som polygoner på kart over Vest-Agder…...25 

Figur 7: C3424. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no...……………………………………..…27 

Figur 8: C3423. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………….28 

Figure 9: C30556a. Fotograf: Kirsten Helgeland, unimus.no………………………………..29 

Figur 10: C23203z. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no………………………………...30 

Figur 11: C9181. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...31 

Figur 12: C9182. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...32 

Figur 13: C21650m. Fotograf: Kirsten Helgeland, unimus.no………………………………33 

Figur 14: C8984. Fotograf: Kirsten Helgeland, unimus.no………………………………….34 

Figur 15: C5708. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...35 

Figur 16: C4045. Fotograf: Kirsten Helgeland, unimus.no………………………………….36 

Figur 17: C4046. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...37 

Figur 18: C8907. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...38 

Figur 19: C8932. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no…………………………………...39 

Figur 20: C8898. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...40 

Figur 21: C8897. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no………………………………………...41 



V 
 

Figur 22: C2646. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no…………………………………..42 

Figur 23: C2647. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no…………………………………..43 

Figur 24: C37529a. Fotograf: Eirik Irgens Johnsen, unimus.no…………………………….44 

Figur 25: C37529b. Fotograf: Eirik Irgens Johnsen, unimus.no…………………………….45 

Figur 26: C35730a. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no………………………………..46 

 

Tabell 1: De utvalgte karene. Tabell laget av forfatter………………………………..……..26 

Tabell 2: Relativ datering ut ifra formvarianten og informasjon fra www.unimus.no. Tabell 

laget av forfatter………………………………………………………………………............50 

Tabell 3: De utvalgte karene med flest likheter til keramikkgruppene Hulthén (1986). Tabell 

laget av forfatter………………………………………………………………………..…..…57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Kapittel 1: Innledning 
1.1 Introduksjon, målsetting og problemstilling 
Vest-Agder vises via dagens kunnskap om keramikkmateriale fra jernalderen, å stå i en 

særskilt stilling innen leirkarproduksjonen fra disse tider her i landet. Vest-Agder huser 

Skandinavias eneste kjente storskala pottemakeri fra eldre jernalder, som befinner seg på 

Augland i Kristiansand (Hulthén 1986), (mer om dette kommer frem i kapittel 2.4). Målet 

med denne avhandlingen er å få mer kunnskap om leirkarmateriale fra eldre jernalder i Vest-

Agder (se kronologisk rammeverk i Appendiks 3, s. 83). Med et foreløpig unikt 

produksjonsanlegg, vil dette kunne gjenspeiles i leirkar fra andre steder i Vest-Agder? 

Den personlige motivasjonen har vært et ønske om å bidra til økt kunnskap om et arkeologisk 

materiale en ofte finner under feltarbeid. I denne avhandlingen vil utvalgte leirkar fra Vest-

Agder bli studert via elementanalyse og komparativ analyse. Det utvalgte materialet består av 

20 leirkar funnet i graver, datert til eldre jernalder. De fleste karene er funnet på ulike 

lokaliteter i Vest-Agder, mens noen av dem er funnet på samme lokalitet (se figur 6 i kapittel 

4.3). Karene vil bli studert ut ifra informasjon tilgjengelig i universitetsmuseenes database, 

www.unimus.no, inkludert bilde som finnes i databasen.  

Målet med oppgaven er å undersøke om det finnes klare likheter eller forskjeller mellom 

karene, som eventuelt kan kople dem sammen og vise tilknytning til hverandre. 

Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra blir da følgende: I hvilken grad kan et visuelt studie 

av leirkar fra eldre jernalder bidra til å påvise eventuelle relasjoner mellom utvalgte kar? 

Med dette følger to delspørsmål: 

1. Dersom noen kar ligner hverandre i flere elementer, vil dette kunne bety at de kan 

stamme fra samme produksjonsplass? 

2. Vil noen av de utvalgte karenes sammenlagte elementer korrespondere med 

katalogiseringen Birgitta Hulthén (1986) gjorde på utvalgte skår fra Augland 

pottemakeri? 

Ved bruken av mitt materiale i de utvalgte metodene, vil dette gi grunnlag for diskusjon med 

følgende konklusjon som skal kunne besvare problemstillingen og delspørsmålene. 

Delspørsmål to stilles med bakgrunn i en analyse Birgitta Hulthén (1986) utførte ved et utvalg 
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skår fra Augland, som gjør det mulig for meg å kunne sammenligne mitt materiale opp mot 

hennes analyse (mer om denne analysen i kapittel 2.4 og 5.2). 

1.2 Oppgavens struktur 
Kapittel 2, forskningshistorie, er firedelt. Det vil i første del av kapitlet bli gjennomgått en 

kort introduksjon til de arkeologiske leirkarenes historie i Norge basert på tidligere forskning. 

Dette vil gi en bakgrunnsforståelse av leirkarmaterialets posisjon i Norge fra steinalder til 

slutten av folkevandringstiden. I kapittel 2.2 vil den generelle forskningshistorien på leirkar 

fra eldre jernalder i Norge bli presentert. Videre, i kapittel 2.3. vil de regionale tradisjonene 

ved leirkarmaterialet fra Østlandet og Vestlandet vist ved tidligere forskning bli gjennomgått. 

Dette gir innblikk i hva som grenser til Sørlandets keramikk. I siste del (kapittel 2.4) vil 

tidligere forskning ved leirkarproduksjonen i Vest-Agder bli presentert, hvor pottemakeriet på 

Augland er vektlagt.  

I kapittel 3 vil metodene bli presentert. Først blir de ulike elementene fremlagt, siden blir den 

komparative analysen presentert. Dette gir forståelse av hvorfor nettopp disse metodene 

brukes for å kunne besvare problemstillingen og delspørsmålene.  

Kapittel 4, som presenterer materialet, er tredelt. Først vil kjennetegn vist ved tidligere 

forskning for kar fra Vest-Agder bli presentert. Deretter vil det totale leirkarmaterialet i Vest-

Agder fra eldre jernalder som er registrert i Kulturhistorisk Museums database bli vist via kart. 

Dette vil gi innblikk i omfanget og spredningen av leirkar i Vest-Agder. I siste del av kapitlet 

vil de utvalgte karene for analysen bli presentert, med vekt på elementene til det enkelte 

leirkar. De utvalgte karene vil også bli presentert via bilde, kart og tabell.    

I kapittel 5 kommer selve diskusjonen. I første del vil de utvalgte elementene ved karene bli 

diskutert opp mot hverandre, for å undersøke eventuelle likheter og forskjeller. Her vil 

informasjonen om karene i kapittel 4.3 og Appendiks 1, som inneholder tabell med oversikt 

over de enkelte karenes elementer, bli flittig brukt. Videre vil karene med flest like elementer 

bli diskutert opp mot hverandre. I andre del vil mine kar diskuteres opp mot 

analyseresultatene til Hulthén (1986) vedrørende utvalgte skår fra Augland (se appendiks 2 

som inneholder analyseresultatene til Hulthén (1986)). 

Jeg konkluderer i kapittel 7. Her vil svarene på problemstillingen og delspørsmålene bli 

presentert.     
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Kapittel 2. Forskningshistorie  
Forskningshistorien er firedelt. I kapittel 2.1 vil det, ved hjelp av den tidligere forskningen på 

keramikk i Norge, bli fremlagt en sammenfatning av historien til leirkar i Norge. I kapittel 2.2 

vil den generelle forskningen på leirkar fra eldre jernalder bli presentert. I kapittelets tredje 

del, vil regionale tradisjoner for Østlandet og Vestlandet ved leirkarmaterialet vist ved 

tidligere forskning bli presentert. I kapittelets siste del vil leirkarproduksjonen i Vest-Agder 

bli presentert, med hovedvekt på Augland pottemakeri.    

2.1 Keramikk i Norge 
Keramikken fikk sitt innpass i Norge allerede i yngre steinalder, grovt sett mellom årene 4000 

og 1700 f.Kr. I denne perioden hadde keramikken som er funnet på Sørlandet tilknytning til 

Sør-Skandinavia. Den ble laget med «pølseteknikk» (se kapittel 3.1), og var ofte magret med 

knust bergart. Dekoren var varierende, og bestod blant annet av inntrykk av kam, skjell, 

knokler eller groper. Keramikken har blitt funnet både på boplasser og i graver (Østmo og 

Hedeager 2005:203-204). Karene fra bronsealderen, ca. år 1700 til 500 f.Kr, er noe mindre 

studert. Det er funnet noen udekorerte dobbeltkoniske urner, og det forekommer magring med 

asbestfibre, kalt asbestkeramikk (Østmo og Hedeager 2005:205).  

I første del av eldre jernalder, i perioden førromersk jernalder, er keramikken noe fåtallig. Det 

vi har er for det meste store kar av liten andel leire og stor andel grov magring av feltspat eller 

kvarts. Høyden varierer mellom 20 og 30 cm. Formen er noe utoverbuet i buken med største 

diameter i øvre del av denne (redegjørelse for anatomien til leirkar finnes i kapittel 3.1). 

Halspartiet er noe innsnevret. Formen varierer noe innenfor dette, eksempelvis kan munning 

og buk variere i bredde (Bøe 1931:11). Denne karformen kalles situla, og har en tilknytning til 

Sør-Skandinavia (Østmo og Hedeager 2005:206). Karenes form kan minne om Rygh (1999 

[1885]) nr. 354, og de har sjeldent fått overflatebehandling eller dekor. Det finnes unntak hvor 

munningen er dekorert i form av eksempel runde groper eller skrå hakk. Trolig ble karene 

brukt som kokekar sett ut fra magring og brenning som foregikk ved noe lav temperatur (Bøe 

1931:11).  

I midten av eldre romertid, ca. hundre år etter Kristi fødsel er leirkarmaterialet fortsatt noe 

fåtallig. Likevel dukker det opp karsorter som viser via form og dekor at de ligner kar funnet i 

Danmark (Bøe 1931:224). Selv om karene er relativt like de danske, trenger de ikke være 

importerte. Det ble foretatt en analyse av mineralene i godset hos noen kar funnet ved Hunn i 
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Borge som viste at karene var lokalproduserte (Østmo og Hedeager 2005:206). Dette viser at 

det under eldre romertid var utenlandske kar som var forbildet til flere av de hjemlig 

produserte karene.  

Ut på 200-tallet ser vi en oppgang i keramikkproduksjonen her til lands med nye former som 

for eksempel bollen og hankekaret (Rødsrud 2012:48-50). Hankekaret deles inn i to 

hovedgrupper, og på denne tiden har den ene gruppen blitt den vanligste bordkarsorten vi har 

i Norge. Denne sorten har hank nede på siden, i noe varierende form tilsvarende Rygh (1999 

[1885]) nr. 362 (Bøe 1931:49). Denne kartypen har tydelige likhetstrekk med kar som er 

funnet i Danmark fra det tidligere århundre. Karet har en polert svartblank overflate (Østmo 

og Hedeager 2005:207). Generelt sett har karet en varierende høyde mellom 9 og 15 cm. 

Buken har som regel en bred utoverbøyning, med innsnevret, gjerne langstrakt skulderparti 

hvor dekoren er plassert. Dekoren er laget for frihånd, for det meste med strekteknikk. Karet 

har en bred munning/halsåpning og hanken er plassert på skulderen til karet. Denne formen 

forekommer i ulike varianter (Bøe 1931:49). De tidligste formene for denne kartypen i Norge, 

er funnet for det meste på Østlandet og nord i Rogaland (Bøe 1931:50-52, 224). Av dekor kan 

man finne skraverte trekanter, hulkiler eller vinkelbord på disse tidlige kartypene (Bøe 

1931:52).  

Ved den andre formen for hankekar sitter hanken høyere oppe, og avsluttes parallelt med 

munningen. Denne har dekor laget med negler eller pinner. Karet har rot i Vest-Polen eller 

Østersjøen (Østmo og Hedeager 2005:207). Det er ikke før årene mellom ca. 300 og 500 e.Kr 

at hankekarene har sin gullalder her til lands (Østmo og Hedeager 2005:207).  

En annen kartype av fremmed innflytelse som også dukker opp i Norge på 200-tallet er 

vortebegeret. Karsorten blir nærmere beskrevet under kapittel 4.1. Det er i følge Bøe 

(1931:103-104) først i dette århundret at keramikkproduksjonen begynner med full blomstring 

i Norge.  

I blomstringsperioden dukker både spannformet leirkar og bulevasen opp. Bulevasen er en 

gruppe kartype som er funnet på Sør-Vestlandet og Sørlandet, og som muligens har 

tilknytning til Schleswig-Holstein. Kartypen er av høy kvalitet, med tynne vegger og polert 

sort overflate. Karet defineres som bulevase da den som regel har utbulninger på buken, og 

har ellers en bollelignende form med innsnevret halsparti (Østmo og Hedeager 2005:207; Bøe 

1931:141-142).  
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De spannformede leirkarene er også mest vanlig å finne på Sørlandet og Vestlandet. Denne 

kartypen er laget ved hjelp av en form som trolig har vært en trestokk eller keramikkblokk 

(Fredriksen 2005:189,203). Til forskjell fra de andre kartypene er disse en særnorsk type som 

har en annen type magring bestående av i hovedsak kleber eller asbest. Karene hare en svakt 

buket eller sylindrisk form, og mangler hank (Kristoffersen og Magnus 2010:9-10).       

Fra samme periode har vi pottemakeriet på Augland, hvor vi også ser spor etter fremmed 

innflytelse. Blant annet er det funnet skår etter ett knoppekar, som viser tilknytning til 

Romerriket (Hulthén 1986:81). Når det kommer til pottemakeriet på Augland har det blitt 

fremsatt ulike tolkninger for om dette var en familiebedrift som tilhørte den spesifikke gården, 

eller om det var drevet av et overordnet system. Ettersom noen av funnene kan vitne om 

utenlandsk kontakt, er det også uvisst om pottemakerne ved dette verkstedet var innfødte eller 

tilreisende (Rødsrud 2016:88). Augland viser, sammen med oppkomsten av nevnt keramikk, 

at perioden 400-500 tallet er en gullalder for keramikken i Norge (mer om Augland i kapittel 

2.4). Med spesialverksted og leirkar av ulike former og høy kvalitet spredt ut langs den norske 

kysten, er det et spørsmål for arkeologer hvorfor denne gullalderen fikk en relativt brå slutt 

(se bl.a. Fredriksen et.al 2014; Bøe 1931; Rødsrud 2016).  

I sluttfasen av folkevandringstid, mot slutten av 500-tallet, opphørte nærmest all 

keramikkproduksjon i landet, utenom de spannformede leirkar (Fredriksen et.al 2014:119). 

Utover i merovingertiden er det svært få funn av leirkar, og disse er av en betydelig lavere 

kvalitet enn de tidligere produserte karene. Trolig ble leirkarene erstattet av kopper og kar 

laget blant annet av tre, jern eller kleber (Bøe 1931:234-235). Rødsrud (2016) er en av 

arkeologene som har forsøkt å forklare hvorfor keramikkproduksjonen i Norge opphørte. Han 

konkluderer med at det sammenfaller med samfunnsendringene, sykdommer og 

klimakatastrofer på denne tiden (Rødsrud 2016:88). En ting som er sikkert, er at jernalderens 

leirkarproduksjon opphørte ved overgangen fra folkevandringstiden til merovingertiden. 
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2.2 Tidligere forskning på leirkar fra eldre jernalder  
Det arkeologiske materialet jeg velger å bruke i min avhandling ble produsert og har sin 

brukstid i perioden eldre jernalder. På slutten av 1800-tallet ble materialet forskningsobjekt. 

De til da registrerte leirkarene ble presentert som en del av det arkeologiske 

gjenstandsmaterialet fra eldre jernalder i oppslagsverket til Oluf Rygh (1999 [1885]) og i Johs. 

Bøes avhandling fra 1931 Jernalderens keramikk i Norge. Bøes avhandling er et hovedverk 

innen den arkeologiske keramikkforskningen i Norge. Han går hovedsakelig igjennom 

tekniske aspekter ved leirkar over hele landet. Med dette viser han utvikling og 

sammenhenger mellom leirkarene. Dermed kan han spore flere regionale tradisjoner i 

håndverket. Haakon Shetelig (1904) er også et kjent navn innen forskning på keramikk i 

Norge. Han fokuserer derimot kun på spannformede leirkar. 

Forskning på eldre jernalders keramikk i Norge har hatt en tendens til å bli splittet opp i to. På 

den ene siden finnes forskning på spannformede kar. På den andre siden finnes forskning på 

de andre karsortene. Dette er fordi det spannformede leirkaret skiller seg betydelig fra annen 

keramikk som nevnt i første del av dette kapittelet.  

Det har blitt viet betydelig mer oppmerksomhet til spannformede kar sammenlignet med 

andre karsorter her i landet. Dette ser vi blant annet med avhandlingene til Haakon Shetelig 

(1904), Per Ditlef Fredriksen (2005), Heidi Mjelva Breivik (2006), Asbjørn Engevik jr. 

(2008), og Siv Kristoffersen og Bente Magnus (2010) for å nevne noen. På tross av at Vest-

Agder og Vestlandet er områdene med høyest konsentrasjon av spannformede leirkar 

(Fredriksen et.al 2014:120;Engevik 2008:166), inkluderer jeg ikke denne karsorten i mitt 

studie.  

Materialet mitt som er et utvalg av andre kartyper, er ikke fullt like mye forsket på. Mitt 

studie vil dermed bidra til å kaste mer lys på disse kartypene. De aktuelle kartypene blir nevnt 

i oppslagsverkene til Rygh (1999[1885]) og Bøe sitt arbeid (1931). I nyere tid har Christian 

Løchsen Rødsrud (2012) forsket på keramikkens sosiale kronologi i sin doktorgrads-

avhandling. Han har imidlertid begrenset seg til kar funnet på Østlandet og tar for seg ulike 

kartyper og importvarer fra eldre jernalder (Rødsrud 2012:32). Selv om han ikke har inkludert 

leirkarmateriale fra Sørlandet, er avhandlingen nyttig i mitt studie. Den vil hjelpe meg til å 

forstå de ulike karsortene, da de er like de utvalgte jeg skal undersøke. I tillegg gir den et godt 

bilde av regionale tradisjoner som grenser til Sørlandet. Birgitta Hulthèn (1986) har også 

forsket på keramikk i Vest-Agder i sitt arbeid (se kapittel 2.4). 
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2.3 Regionale tradisjoner 
Verket til Bøe (1931) viser at det er tydelige forskjeller i keramikkmaterialet mellom 

Vestlandet, Sørlandet (Spesifikt Vest-Agder) og Østlandet. Østlandet ser ut til å danne et mer 

variert bilde av keramikkmaterialet sammenlignet med Sør- og Vestlandet (Bøe 1931).  

Østlandet 

Det ser ut til at flere karsorter dukker først opp på Østlandet, med tydelig fremmed innflytelse. 

Blant annet ser vi ved karene med en hank nede på siden, at de er preget av danske former 

utover 300-tallet, i motsetning til kar vestover som har mer regionale former (Bøe 1931:82). 

Hulkilen derimot, var et dekorelement østlendingene ikke tok videre til seg, i motsetning til 

pottemakerne på Sør-Vestlandet. Østlandske pottemakere holder på den enkle linjedekoren 

(Bøe 1931:83). Bøe (1931:89) fremlegger ikke klare samlinger for de eksisterende variantene 

på 300-tallet av kar med hank nede på siden funnet på Østlandet. Karene er mer spredt her, og 

de har mer preg av personlige preferanser innenfor den nevnte utenlandske innflytelsen. Dette 

er til kontrast fra karsorten på Sør-Vestlandet som ser ut til å ha utarbeidet egne større lokale 

grupper av karene (Bøe 1931:90). Bøe (1931:90) kaller det varierende bildet på Østlandet for 

«prøvesamlinger». 

Av særnorske karformer dukker tidlige bolleformer først opp i Vestfold, før de spres videre til 

Sørlandet i det fjerde århundre. De tidligste karsortene i Vestfold viser dansk innflytelse (Bøe 

1931:47).  

Vortebegre er spesielt vanlig på Østlandet rundt år 200. De tidligste er trolig inspirert av kar 

fra Øst-Tyskland. Rundt år 400 er de spredt sørover. De utvikles da til normalformen, som er 

lokalisert fra Aust-Agder til Jæren. Normalformen ble trolig utarbeidet i Vest-Agder. Det 

merkes ingen sammenheng i utviklingen til normalformen mellom Østlandet og Sør-

Vestlandet (Bøe 1931:102-105).  

Begre og krukker med høy avrundet nederdel og høy overdel med utvidet hals har flertallet 

lokalisert på Østlandet (Bøe 1931:108). Når det gjelder karsortene begre på fot, og små begre 

og hankeløse kopper er disse lokalisert så å si nesten bare på Østlandet (Bøe 1931:108). 

Karsorten tutekar finnes over hele kysten, fra Østfold til Sogn og Fjordane, men med høyest 

konsentrasjon på Østlandet (Bøe 1931:132).  

Bøe (1931:90) har vanskelig for å fastslå spesifikke områder for fremstillingen av karene som 

er funnet på Østlandet. På Vestlandet nevner han blant annet at leire fra Sandnes kan ha blitt 
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brukt for karproduksjonen (Bøe 1931:161). På Sørlandet nevner han derimot områdene fra 

Listerfjorden til Mandalselva som potensielle plasser for hvor leiren for leirkarproduksjonen i 

Vest-Agder kommer fra (Bøe 1931:231). I dag vet vi som nevnt at Augland var en 

produksjonsplass for kar i Vest-Agder (Rolfsen 1980).    

Utover 400-tallet dabber leirkarmaterialet på Østlandet av, sammenlignet med Sør-Vestlandet 

som virkelig setter fart på leirkarproduksjonen på denne tiden. I folkevandringstiden på Sør-

Vestlandet er det heller vanlig med leirkar, gjerne i grupper, som gravgods. En tradisjon som 

ikke er vanlig å finne i de Østlandske graver fra samme periode (Bøe 1931:90).  

Vestlandet  

Karene med hank nede på siden viser mindre påvirkning fra Danmark på Vestlandet, 

sammenlignet med karene av samme sort på Østlandet (Bøe 1931:52). Bøe (193154-57, 62-65) 

nevner blant annet fire lokale varianter for Rogaland av denne kartypen fra 300-tallet til år 

400. 

Boller med hank er derimot sjeldent å finne i Rogaland (Bøe 1931:140). Bulevaser er vanlig i 

Rogaland og på Sørlandet. Selv om denne typen finnes på både Sørlandet og Vestlandet, viser 

et eksemplar fra Hå, Varhaug i Rogaland seg å være et unikt eksemplar (Bøe 1931:147-148).  

Trolig kan dette tolkes til å være en lokal variant av bulevasen. 

   
Figur 1: Bulevase funnet på Hå, Varhaug (etter Bøe 1931 fig. 225). 

Det lille kokekar strekker seg fra Agder til og med Rogaland. Det påpekes for øvrig at det er 

færre eksemplarer av disse på Vestlandet, da de trolig har blitt erstattet av spannformet leirkar 

her (Bøe 1931:156).  

I Vest-Agder ser vi ved folkevandringstid at leirkarproduksjonen blomstrer. Karsortene blir 

utarbeidet i et mangfold som viser lokale preg. Denne «masseproduksjonen» av lokalpregete 

kar blir spredt videre sør-vestover (Bøe 1931). Vestlandet som også får økning i 

keramikkmaterialet mot folkevandringstiden, ser ut til å ha ett større antall forskjellige lokale 

preg i «småskala» produksjon (Bøe 1931).  
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2.4 Leirkarproduksjon i Vest-Agder 

I forskningen på keramikken fra Agder har lokal produksjon vært et vesentlig tema. Allerede i 

1931 ble det nevnt at agderfylkene var en av de sentrale plassene for leirkarproduksjon i 

Norge. «Nettop Agder er fra sent fjerde århundre av og ut gjennem folkevandringstiden 

hovedsetet for en leirkarindustri som helt bygger på gammel og ubrutt norsk tradisjon.» 

skriver Bøe (1931:227).  

Ved slutten av det tredje århundre begynte keramikkproduksjonen i Agder å blomstre, og i det 

femte århundre var den dominerende (Bøe 1931:231). Bøe (1931:231) nevner videre 

«Selvfølgelig har det ikke vært egne spesialverksteder, men arbeide må ha vært drevet som 

husindustri i ganske stor stil.». 

Dette viser seg å ikke stemme helt, som nevnt i kapittel 1. Frem mot 1970-tallet er det 

minimalt som er skrevet spesifikt om keramikk i Agder. Ved en utgravning i 1974 på Augland 

i Kristiansand, Vest-Agder, dukket det opp noe uventet. Nemlig lokaliteten som fortsatt tolkes 

til å være Skandinavias største pottemakeri fra eldre jernalder. Noe lignende funn hadde ikke 

blitt gjort i Skandinavia på tiden det ble utgravd (Hulthén 1986:79). 

Det er heller ikke gjort lignende funn etter utgravningen på Augland, i Skandinavia, så 

Augland regnes fortsatt som Skandinavias største kjente pottemakeri fra eldre jernalder. Det 

ble blant annet avdekket 55.000 skår som trolig kommer fra 80-90 spannformede leirkar, og 

7-800 andre leirkar (Rolfsen 1980:15). Sammen med dette ble det avdekket 4 basseng med 

råleire, ovnsgroper, og godt over 100 andre groper i form av stolpehull, kokegroper, ildsteder 

osv. Det tolkes til å være et spesialisert pottemakeri datert til rundt årene mellom 300 og 500 

e.Kr (Rolfsen 1980:15). 

Etter funnet på Augland har keramikk i Agder fått noe mer oppmerksomhet. Blant annet har 

Birgitta Hulthén foretatt analyser av et utvalg skår fra lokaliteten (Hulthén 1986:59). Hun 

analyserte også den lokale råleiren samt leiren i leirebassengene. Resultatene viste at den 

lokale leiren, leiren i bassengene og leiren i nesten alle karskårene stemmer overens med 

hverandre. Alle har blant annet et høyt innhold av glimmer og malm. Granitt i ulik 

kornstrørrelse ble brukt som magring i nesten alle skårene, med unntak av karskårene som 

trolig har tilhørt spannformede leirkar. Hun har også funnet ut at brenningen for alle kar har 

foregått med en temperatur på mellom 600 og 700 grader i redusert atmosfære. De analyserte 

karskårene viser at det ble produsert et bredt sortiment av kar på Augland. Alt fra eksklusive, 

meget forseggjorte bordkar til grove kokekar (Hulthén 1986:76-81). Resultatene hennes 
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finnes i Appendiks 2, og vil bli benyttet i min diskusjon. Analysen hennes viser at 

pottemakerne på Augland har benyttet seg av de nærliggende ressursene og at de hadde god 

kontroll på produksjonsprosessen. 

Hulthén (1986) analyserte også bl.a. tre andre skår fra Kristiansand og ett fra Bringsvær i 

Grimstad. Med denne analysen fikk hun påpekt at disse også har tilknytning til Auglands 

leiren (Hulthèn 1986:81).  

Auglandsfunnet er presentert av Perry Rolfsen i en artikkel fra Universitetets Oldsakssamling 

Skrifter (1980), og i en artikkel i N.U.B, Nr. 3 (Rolfsen 1992), men er ikke publisert i større 

detalj eller rapport. Frans Arne Stylegar har derimot viet noe oppmerksomhet til Auglands-

funnet i diverse blogginnlegg på internett, bl.a. Arkeologi i Nord: Romertids pottemakeri i 

Kristiansand (Stylegar 2004). Han har også nevnt Augland i boken Farmers, Mariners, and 

lords of Long-Ago Archaeology and prehistory in the Agder region (Stylegar 2007:92). Her 

påpeker han at keramikkproduksjon under romertid og folkevandringstid var en spesialitet i 

Agder, sett ut fra det høye antallet karsorter som hadde tydelige likhetstrekk med utenlandsk 

keramikk (Stylegar 2007:90). Rødsrud (2016:86-87) nevner Augland pottemakeri i sin 

artikkel som handler om hvorfor keramikken i Norge fikk en brå slutt. Han og Per Ditlef 

Fredriksen arbeider for tiden med katalogisering av en del av funnene fra Augland. Dette vil 

åpne opp for videre forskning på keramikkproduksjonen som skjedde på Augland. Det 

vesentlige for mitt studie av keramikken fra graver i Vest-Agder er at det nå er påvist et 

spesialverksted, noe som gir ett helt annet bakteppe for tolkningen av materialet enn det Bøe 

(1931) hadde.           
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Kapittel 3. Metode   

Min metode er todelt, først vil jeg presentere elementanalysen og de utvalgte elementene. 

Deretter vil jeg presentere den komparative analysen.   

For å kunne besvare problemstillingen min har jeg valgt å studere de enkelte leirkarene for 

seg selv, for så å kunne sammenligne dem med hverandre og den tidligere forskningen. Min 

metodiske tilnærming blir elementanalyse etterfulgt av komparativ analyse. Disse metodene 

er gjengangere i forskningen på keramikkmaterialet. Blant annet benyttes den i Heidi Mjelva 

Breiviks masteroppgave fra 2006, Siv Kristoffersen og Bente Magnus (2010) sin publikasjon 

om spannformede kar, og Birgitta Hulthén (1986) sin artikkel om Auglands-keramikken. 

Studiet av utvalgte elementer ved karene blir også benyttet hos Bøe (1931) for å blant annet 

sette de norske leirkar i et typologisk system.  

3.1 Elementanalyse 
Ved å benytte meg av en elementanalyse studerer jeg ulike sansbare aspekter ved materialet 

mitt. Metoden er en innfallsvinkel til å forstå forskjellige aspekter ved det arkeologiske 

materialet. De utvalgte elementene er basert på tidligere forskning. I likhet med Bente 

Magnus sitt registreringsskjema presentert i arbeidet til Kristoffersen og Magnus 

(Kristoffersen og Magnus 2010:21, 228-229), er de utvalgte elementene: Form, gods, dekor 

og overflatebehandling. I tillegg vil jeg undersøke fargen, målene og tilstanden til karene. De 

utvalgte elementene mine vil jeg undersøke i den grad det lar seg gjøre etter opplysningene 

som er tilgjengelig for meg via universitetsmuseenes database www.unimus.no.   

Form 

Formen på karet er et vesentlig element for klassifiseringen av et kar. Det er denne som 

bestemmer om karet er et hankekar, tutekar, bulevase eller bolle osv. Ved å trekke analogier 

mellom formen til de arkeologiske karene og kar fra dagens samfunn vil man også kunne 

antyde funksjonen til karet. Eksempelvis ved et arkeologisk kar formet som en bolle vi bruker 

i nåtiden, vil kunne tolkes til å ha blitt brukt som en bolle også i eldre tider (Rice 1987:221). 

For å lese formen på karet velger jeg å benytte meg av Birgitta Hulthéns (1994:11) 

redegjørelse av anatomien til karet. Dette er en standard forklaring som også blir presentert 

blant annet hos Rice (1987:213). Karet blir delt inn i typologiske elementer i form av bunn, 

buk, skuldre, hals og munning.  
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Figur 2: Anatomien til leirkaret. Figur laget av forfatter.  

Figur 1 viser enkelt forklart anatomien til karet. Det finnes forskjellige varianter innenfor 

disse delene, og det er disse forskjellene som bestemmer hva karet skal katalogiseres som. 

Som Hulthén (1994:11) fremlegger, kan munningen ha utstikkende rand (kanten på 

munningen), være konkav, konveks, konisk eller sylindrisk. Buken kan variere mellom 

konveks, dobbelkonisk, s-formet, rett eller profilert i forskjellige former. Bunnen kan blant 

annet være plan, konkav, konveks, konisk eller ha utsvinget fotparti (Hulthén 1994:11).  

Karakteristiske trekk ved karformer som eksempel bulevasen, er at den i det norske materialet 

har en relativt smal hals og bunn i forhold til buken, den har også ofte utoverbøyd munning 

(Bøe 1931:141). Tutekaret derimot, kjennetegnes av en hul hank som starter ved bukens 

bredeste punkt og avslutter parallelt med munningen på karet (Bøe 1931:132). Karet med 

hank nede på siden kjennetegnes enkelt og greit av et mindre håndtak som starter på bukens 

bredeste punkt og avsluttes i halspartiet. Denne karsorten er som nevnt i kapittel 2.1, den 

vanligste typen av de finere leirkarene i landet fra eldre jernalder (Bøe 1931:49).  

Teknikk 

Når det kommer til å forme karet, finnes det flere fremgangsmåter. Allerede i starten av eldre 

jernalder var det mulighet for en produksjonsteknikk som ville være svært effektiv, nemlig 

dreieskiven. Denne ble flittig brukt i Europa, blant annet av Kelterne, som var i kontakt med 

germanske stammer på denne tiden. Dreieskiven ble merkverdig nok valgt bort til fordel for 

den rent håndproduserte keramikken hos germanerne (Bøe 1931:122).  

Av metodene som ble benyttet i Norge ble det brukt uthulningsteknikk, pølseteknikk og 

formpressingsteknikk (Kleppe og Simonsen 1983).  
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Uthulningsteknikk 

Ved denne teknikken bruker man en klump ferdigblandet leire, man former denne ved å lage 

nedsenkning i midten med fingrene og utvider gropen ved å presse leiren i den fasongen man 

ønsker ved hjelp av hendene. Jo våtere leireblandingen er, jo lettere er det å forme, men desto 

mer vil karet krympe med tørking. Det gjelder å finne en balanse. Det er denne metoden som 

sannsynligvis er oftest brukt når det kommer til keramikken i Norge fra jernalderen i følge 

Bøe (1931:207-208).  

Pølseteknikk 

Pølseteknikken går ut på at man former pølser av leirblandingen og stabler den i sirkelformer 

eller spiraler oppå hverandre. Pølsene glattes ut og klistres til hverandre ved hjelp av hånden 

underveis i arbeidet, slik at de danner et kar i ønsket tykkelse og form (Bøe 1931:208). Denne 

metoden egner seg godt for kar med tykk vegg (Hulthén 1994:7).  

Formpressingsteknikk  

Kar laget ved hjelp av form ser man oftest ved spannformede kar (Østmo og Hedeager 

2005:206). Som nevnt i kapittel 2.1, bruker man her en stokk eller lignende, som man former 

leiren rundt, til ønsket tykkelse. 

Teknikken for oppbygging av kar forteller om valg pottemakeren tar, eller kunnskapen 

han/hun har. Kanskje kan det tenkes at en pottemaker foretrakk kun én spesifikk metode? Ved 

å forsøke å tyde metoden som ble brukt i produksjonen av karet, kan man sammenligne 

produksjonsmetoden med andre kar. Dette forteller ikke alene at karene har vært produsert av 

samme pottemaker eller av samme tradisjon. Allikevel kan elementet sees sammen med de 

ulike elementene og dermed bidra til å se eventuelle sammenkoplinger mellom karene. I min 

analyse vil ikke teknikken bli vektlagt, da jeg kun studerer karene ut ifra informasjonen 

tilgjengelig i database med bilde, og ikke for hånd. Det er allikevel et element som ved 

tilgjengelighet vil kunne bidra til å danne et helhetlig bilde av produksjonsprosessen ved et 

kar.       

Dekor og overflatebehandling 

Både dekor, farge og overflatestruktur kan bli forandret på for å få de estetiske aspektene man 

ønsker ved karet.  

Overflatebehandlingen som gjøres ved et kar kan ha både praktisk og estetisk forklaring. Ved 

å gi karet en overflatebehandling kan karet tettes, det kan jevnes ut og det kan gjøres estetisk 
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vakrere med en jevn og glatt overflate, noe som vil kunne resultere i at det er enklere å 

dekorere (Bøe 1931:233). Overflatebehandlingen kan gjøres ved glatting, polering, rabbing og 

slamming (Hulthén 1994:13). Ved glatting, gjør man overflaten glatt ved å stryke hånden over 

karet før det tørkes. Polering gjøres på kar som har fin leire som overflate, man polerer karet 

når det er relativt tørt. Dette vil kunne føre til en blank overflate (Hulthén 1994:13). Rabbing 

gjøres ved at man dekker til karet med noe grov leire og sand, med mindre det allerede består 

av grov godsblanding, karet får et grovt ytre. Ved slamming dekkes karet av et belegg med 

finere leire, dette gjør det mulig å få en jevnere overflate, som gjør det også enklere for 

blankpolering av karet. Slamming fungerer som en glasur over karveggen (Hulthén 1994:13). 

Man kan også benytte gjenstander for overflatebehandlingen, eksempel polere karet med en 

stein (Sinopoli 1991:25).  

Ved studiet av dekor vil man kunne få en forståelse av forhistoriske samfunn i form av 

estetiske preferanser ved karene. Var dekoren en moteretning som var ettertraktet? Det vil 

også kunne fortelle noe om samhandlingen mellom mennesker ved å se på spredningen av 

eksempel bestemte former for dekor. Inklusiv i typologi vil dekor også kunne benyttes for 

datering (Rice 1987:244).  

Gjennom Bøes bok Jernalderens keramikk i Norge (1931) ser man gjennomgående at all 

dekorasjon på leirkar i Norge er abstrakt.  Det finnes mange forskjellige måter å dekorere 

karet på innenfor dette. Leirkarene ble dekorert både i form av inntrykkninger og innriss, 

og/eller strukturer på karet (Rødsrud 2012:327). Dette ser vi eksempelvis ved vortebegeret 

med utstikkende knopper på buken (Rødsrud 2012:212; Bøe 1931:99). I varierende grad og 

periode ble relieffdekoreasjon og strekdekoren (linjer og/eller buer) og punktdekor brukt (Bøe 

1931:213-214). Det er for det meste finkeramikken som har dekorelementer ved seg, mens de 

grovere kokekarene er enklere formet og ofte mangler dekor (Hulthén 1994:15).   

De ulike trendene innen dekor kan ha lokale variasjoner (Bøe 1931). Dekorelementet er brukt 

flittig i Bøe (1931) sitt arbeid med å systematisere leirkarene i Norge. Dette elementet vil 

være viktig også i min avhandling. 

Gods 

Keramikk består i hovedsak av tre basis råmaterialer; leire, vann og ikke-plastiske tilsetninger 

som brukes som magring. Både magringen og leiren kan variere. Variasjon i leiren kan 

komme på grunn av opprinnelsesstedet, mineralogien, størrelse på partiklene og den kjemiske 

komposisjonen (Sinopoli 1991:9-10). Magringen kunne være blant annet plantefiber, knust 
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skjell, sand og stein. Magringen ble benyttet for å gi leireblandingen den egenskapen 

pottemakeren var ute etter. Magring kunne for eksempel forkorte tørketid eller forhindre 

krymping, utvikling av sprekker og misdannelser av karet (Rice 1987:74-75). Valget av 

råmaterialet vil også kunne fortelle noe om kvaliteten på karet, eksempelvis i form av om det 

tåler høy temperatur eller ei (Bøe 1931:12). Samtidig vil dette valget påvirke styrken og 

utseendet til karet (Sinopoli 1991:12). Eksempelvis vil økt innhold av store partikler som sand 

eller glimmer føre til større sjanse for et skjørt leirkar (Fredriksen et.al 2014:134; Kleppe og 

Simonsen 1983:15). Motsatt vil magring i form av små partikler oppføre seg som en del av 

leiren selv og kunne bidra til å gjøre karet sterkere (Kleppe og Simonsen 1983:15).  

Godset vil gi oss informasjon om hvilke råmaterialer pottemakeren hadde tilgjengelig. Kan 

det være lokal leire som ble benyttet? Kan noen av karene ha lik godsblanding? Hvis så, kan 

dette være en indikasjon på at karene stammer fra samme pottemakeri?  

Farge 

Fargen på leirkaret kan fortelle noe om måten leirkaret har blitt brent og hvilke råmaterialer 

som har blitt brukt (Rice 1987:331). For eksempel vil fargen bli hvit eller kremfarget dersom 

innhold som jern eller organisk materiale mangler. Dersom godset inneholder jern, vil fargen 

bli mer rød og brunaktig ved bruk av mye oksygen i brenningsprosessen. Ved bruk av lite 

oksygen i fyringsprosessen ved jernholdig gods, vil fargen bli grålig eller sort. Tilsetninger av 

organisk materiale vil kunne føre til hudfarget, grå, svart eller mørk brun overflate ved bruk 

av mindre oksygen i brenningsprosessen (Sinopoli 1991:12; Rice 1987:333). Fargen på 

leirkaret kan også bli bestemt av pottemaker ved å bruke farging for dekorasjon, ofte i form av 

pigmentering (Sinopoli 1991:9). Dersom leirkaret har blitt brukt som for eksempel urne kan 

brenning i brukstiden av karet medføre fargepåvirkning, eksempel bli rødlige, gule eller 

rødgråe (Bøe 1931:140; Rødsrud 2012:80). Dvs. at farge i seg selv kan bringe informasjon om 

skapelsesprosessen og bruken av karet, men bør ha en kritisk og bevisst tilnærming til å 

trekke konklusjoner fra dagens farge på et over 1500 år gammelt kar.  

Jeg vil allikevel benytte meg av dette elementet, da fargen potensielt sett kan være en 

innfallsvinkel til valgene pottemakeren har tatt angående valg av gods og brenningsteknikk.  

De utvalgte elementene 

Nesten alle de utvalgte elementene beskrevet ovenfor viser til valg tatt i skapelsesprosessen av 

karet. Det er en tendens i forskningen på leirkar fra eldre jernalder i Norge å dele karsortene 

inn i kokekar og bordkar. Denne inndelingen gjøres ved å se på elementene i karet, som regel 
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er kokekaret som trolig ble brukt til koking, noe tykkere i veggen. Godsinnholdet og 

brenningsmetoden gjør karet ildfast. Bordkaret har derimot tynnere vegger og var mer 

forseggjort i form og dekor (Bøe 1931:232).  

De utvalgte elementene jeg benytter i mitt studie vil også kunne gi ett inntrykk av den 

håndverksmessige og tekniske kvaliteten. Kvaliteten definerer Kristoffersen og Magnus (2010) 

som eksempel presisjon og kompleksitet i dekoren, eller tykkelsen på godset. Valgene viser 

også hva som var tilgjengelig av råmateriale og utstyr. Men viser det håndverkernes 

personlige preferanser?  

3.2 Komparativ analyse 

For å identifisere en gjenstand er det nødvendig å sette den i relasjon til en kjent gjenstand. 

Ved å se gjenstandene i relasjon til hverandre, vil man kunne studere likheter, variasjon og 

utvikling (Smith og Peregrine 2012:4).  

Det er blant annet gjennom sammenligning av leirkar i Norge fra eldre jernalder at Bøe (1931) 

har kunne utarbeide sin avhandling om jernalderens keramikk. Sammenligning har gjort det 

mulig å sette karene inn i et typologisk system, og dermed kunne se regionale forskjeller og 

utviklingen til karene. Sammenligning åpner også opp for muligheten til å sortere karene etter 

fellestrekk og dermed skape grupperinger av dem.  

Etter å ha studert de utvalgte elementene ved hvert enkelt kar vil jeg gå videre med å studere 

dem i forhold til hverandre. Finnes det likheter mellom karene i deres sammensetning av noen 

av elementene? Eventuelt kan likheter i gods indikere at pottemakeren eller pottemakerne har 

hatt tilgang til det samme råmaterialet. Ergo kommer karene potensielt sett fra samme 

produksjonsplass. Likheter i dekor kan indikere innflytelse mellom pottemakerne i form av 

estetiske preferanser. I analysen legges det til grunn at jo flere elementer ved karene som er 

like, jo større sjanse er det for at de har blitt produsert med lik håndverkstradisjon, eventuelt 

ved samme verksted av samme person eller av personer som hadde tilknytning til hverandre.  

I og med at det allerede er påvist et storskala pottemakeri på Augland i Kristiansand fra 

romertid og folkevandringstid, og at Hulthén (1986:59-86) har foretatt grundig katalogisering 

av et utvalg skår fra dette pottemakeriet, vil jeg også kunne forsøke å se de utvalgte 

elementene opp mot beskrivelsene hennes. Dersom et av de utvalgte karene fra mitt studie 

stemmer overens med en av hennes katalogiseringer, kan det indikere at karet ble produsert på 

Augland  i Kristiansand. Hulthén (1986:66-73) har sortert hennes utvalgte skår i 
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keramikkgrupper fra A til E. Her beskriver hun leiren, magringen, produksjonsteknikken, 

karformen skåret tilhører, overflatebehandlingen, dekoren og brenningen. Dette gjør det mulig 

å benytte meg av komparativ analyse mellom mitt materiale og hennes analyse. Hennes 

katalogisering befinner seg som appendiks 2 bak i dette studiet.   

I tillegg vil jeg sammenligne mine utvalgte kar med den tidligere forskningen. I hovedsak er 

dette Bøe (1931) sitt verk. 

Jeg vil se på denne sammenligningen som høyst nødvendig for å kunne besvare 

problemstillingen, og for å kunne få ett større bilde av leirkarmaterialet i eldre jernalder i 

Norge.  
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Kapittel 4.  Materialet 
Materialkapittelet er tredelt. I den første delen presenteres kjennetegn ved leirkar (utenom 

spannformede) fra Vest-Agder med bakgrunn i tidligere forskning. Dette vil gi ett innblikk i 

hva som var typisk og eget for karene funnet i dette fylket. Deretter vil det samlede 

leirkarmaterialet fra Kulturhistorisk Museums samlinger fra eldre jernalder i Vest-Agder bli 

presentert i et spredningskart. Dette vil gi et innblikk i omfanget til de registrerte funnene. 

Kapittelets siste del vil i hovedsak omhandle elementanalysen av mine utvalgte kar, som 

utgjør grunnlaget for diskusjonen i kapittel 5.  

4.1 Kjennetegn ved karene fra Vest-Agder 
Som nevnt i kapittel 2.4, fant Hulthén (1986) ut at leiren som ble benyttet ved Augland 

inneholdt glimmer og malm, magringen var som regel granitt, og karene ble brent på en 

temperatur mellom 600 og 700 grader (Hulthén 1986:76-81). Dette viser ikke spesifikt 

kjennetegn ved kar fra Vest-Agder generelt, men kar fra Augland. Da produksjonen på 

Augland var ett såpas storskala pottemakeri som det trolig var, gir karene herfra grunnlag til å 

være noe representativt for keramikken i Vest-Agder.  

Videre vil jeg gå inn på hva tidligere forskning har utpekt som spesifikke trekk ved karene i 

Vest-Agder. Dette vil jeg gjøre ved å gå igjennom noen karsorter som utmerker seg i Vest-

Agder. Da det er Bøe (1931) som gir en detaljert forklaring på dette, er det hans verk som blir 

benyttet.   

Kar med hank nede på siden  

Det er karene med hank nede på siden som viser at folk i Vest-Agder virkelig kunne 

produsere kar. Karsorten var svært populær i Norge, hvor de eldste karene er datert til 200-

tallet. Produksjonen av karsorten opphørte på 500-tallet (Bøe 1931:49).   

På slutten av 300-tallet skjer det en utvikling av karsorten i Vest-Agder. Skulderen blir 

minimal, dekoren flytter seg til halsen. Det dukker også opp nye dekorelementer, som kraftige 

enkle eller doble hulkiler, som vanligvis har konturlinjer over og under (Bøe 1931:75).   

Ved starten av 400-tallet fortsetter utviklingen, og utmerker seg som en normalform for 

karsorten med hank nede på siden. Vest-Agder, spesifikt Holum, Sør-Audnedal og Lyngdal er 

ledende representanter for normalformen og dekoreringen (Bøe 1931:175). Normalformen har 
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en innoversvaiet, relativt lang hals med en lav skulder som svaier i takt med halsen. Skulderen 

er noe skarp i overgangen til buken (Bøe 1931:73). Se figur 3 og kar C2647, kapittel 4.3. 

  
Figur 3: Kar med hank nede på siden (etter Rygh 1999 [1885] fig. 361).  

Formen forblir normalen og holder seg lik helt til slutten av 500-tallet (Bøe 1931:76). 

Dekoren derimot, forandres fra hulkile horisontalt på halsen og lite eller ingen dekor på 

skulderen til linjedekor (Bøe 1931:73). Kanskje kan denne dekoren ha blitt påvirket av 

dekoren på Østlandet, som alltid har holdt fast på linjedekoren (Bøe 1931:74).  

Karene blir beskrevet av god kvalitet. De har en tynn godsblanding, slik som regel ikke 

inneholder fremmede stoffer, som eksempelvis kvartssand (Bøe 1931:77). Karveggene er 

oftest tynne, med et slammet belegg utenpå som ikke syntes. Overflaten er oftest polert og 

svertet. Brenning på likbålet viser at karene har tålt høy varme (Bøe 1931:77-78).   

Vortebeger  

Karsorten som kalles vortebeger gjennomgår en utvikling på Sørlandet. Noen av karene blir 

tilsatt hank og øker i størrelsen sammenlignet med tidligere norske eksemplarer. “Vortene” på 

karene ser ut til å være horisontale ribber skåret ut som firkantede knotter. Under utviklingen 

blir disse noe forenklet (Bøe 1931:101-105). Bøe (1931:105-106) påpeker at de sørnorske 

vortebegrene har likheter med kar fra Elbeegnen og kan være påvirket av disse.     

Begre med lav nederdel og høy, smal hals  

Karsorten begre med lav nederdel og høy, smal hals var før folkevandringstiden mest 

konsentrert på Østlandet. Da vi inntrer folkevandringstiden skifter det til å bli i Vest-Agder 

karsorten har størst konsentrasjon i Norge (Bøe 1931:119-120). Det er også her Bøe 

(1931:120) legger frem at normalformen er utviklet. Utviklingen som trolig skjer i Vest-

Agder er at munningen blir smalere, høyden på karet øker og den minste diameteren på halsen 

blir hevet opp. Normalformen er laget av god kvalitet, hvor godset er ensartet og overflaten er 
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ofte svertet og polert. Dekoren består av linjedekor. Dette forblir normalen helt ut på 500-

tallet (Bøe 1931:119-129).   

Fotbegre  

På Tveit (figur 4/C30556a kapittel 4.3) er det funnet et kar av denne typen med likhetstrekk til 

tyske kar (Bøe 1931:115). 

   
Figur 4: Fotbeger (etter Bøe 1931 fig. 149).  

Blant annet minner punktrekken om dekor funnet på de tysk lokaliserte karene (Bøe 

1931:115-116). Selv om punktrekken er et dekorelement som er vanlig på karene lokalisert på 

Sørlandet, er det dermed ikke sikkert den er lokalutviklet. Kanskje har denne dekoren fått 

inspirasjon fra Tyskland.   

Boller med hank ved randen 

Boller med hank er også en kartype som ser ut til å ha fått utarbeidet sin normalform i Agder 

på starten av 400-tallet. Dekorasjonen er ofte linjedekor, kvaliteten på godset er god, ofte 

skinnende, blankpolert og sandfritt belegg. Hanken starter ved munningen og ender som regel 

ved bukfalsen (Bøe 1931:138-141).   

Bulevaser  

Bulevaser er en kartype som utmerker seg på Sørlandet og i Rogaland (Bøe 1931:141-143). 

Den eldste vi har i Norge av denne typen er funnet i Holum, Vest-Agder. Bøe antyder at 

karsorten har inspirasjon fra kar utenlands og kommet til landet over Nordsjøen (Bøe 

1931:142-143). Den er antatt å være videre produsert i Agder og spredt derfra til andre 

områder i Norge (Bøe 1931:149). Det som kjennetegner karsorten er den lille bolleformen, 

med knotter eller loddrette ribber på buken. Den har liten eller manglende ståflate. Kvaliteten 

på godset er svært god, med svart, blankpolert overflate (Bøe 1931:141-143).   
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Generelt   

Som jeg nå har gjennomgått er dette de punktene Bøe (1931) har nevnt om keramikken i 

Vest-Agder som jeg mener satte Vest-Agder i en egen posisjon for karproduksjon i eldre 

jernalder i Norge. Andre karsorter som ikke er beskrevet ovenfor, som det lille kokekar og 

begre/krukker med høy avrundet nederdel og høy overdel med utvidet hals har derimot ingen 

bemerkelsesverdige elementer tilknyttet Vest-Agder (Bøe 1931:106, 156-164).   

4.2 Materialet fra Vest-Agder 
I denne delen presenteres alle registrerte leirkar og skår av keramikk fra jernalder i Vest-

Agder som finnes i databasen Kulturhistorisk Museum. Figur 5 viser den geografiske 

spredningen av materialet.  

Kun leirkar som er katalogisert innenfor jernalderen som periode er inkluder. Dvs. 

keramikkmateriale som er registrert under eksempelvis «steinalder/jernalder/middelalder» er 

ikke med i kartet. Kartet mangler også 13 punkter fra Lindesnes, 1 fra Hægebostad, 7 fra 

Farsund, 1 fra Søgne og 14 fra Vennesla. Dette skyldes at disse karene/karskårene ikke har 

registrert kartprojeksjon i databasen. Kartet gir ikke et fullstendig bilde av antallet skår eller 

kar funnet på hver lokalitet, da polygonene ligger oppå hverandre på samme lokalitet. Kartet 

vil likefult gi et overordnet bilde av det registrerte leirkarmaterialet fra jernalderen i Vest-

Agder.  
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Figur 5: Spredningskart av leirkarmaterialet fra jernalderen i Vest-Agder. Kart laget av forfatter. 
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Figur 5 viser at det registrerte leirkarmaterialet i hovedsak er funnet ved kystnære strøk og 

ved elveleier. Da havet og elver er gode transportveier, vil dette åpne muligheten for 

interaksjon mellom mennesker og dermed bidra til utveksling av ideer og varer. Dette vil 

kunne øke spredningen av leirkarmaterialet og forklare den relativt jevne spredningen på 

kartet ved kyst og elveleier. Det er heller ikke ukjent at vann er kilden til liv, og dermed 

bosetter gjerne folk seg langs slike kilder. Dermed er det vanskelig og si om karene i 

hovedsak er hjemlig produksjon eller produsert i større omfang og spredt videre, ut ifra dette 

kartet. Jeg vil komme tilbake til dette punktet i diskusjonen.  

Kunnskapen om funnspredningen begrenser seg til de områdene det har vært foretatt 

arkeologisk utgravning. Det finnes dermed med stor sannsynlighet flere områder i Vest-Agder 

med keramikk fra eldre jernalder enn det som er registrert til nå.  

Tabellen jeg har utarbeidet i Access, som viser de registrerte leirkarene og keramikkskårene 

funnet i Vest-Agder registrert av Kulturhistorisk Museum i databasen www.unimus.no, er for 

stor til å ha med i avhandlingen. Den inneholder 1253 registreringer med ulike C-nummer. 

Det er denne figur 5 er laget ut fra. Med dette ser vi at flere av registreringene er gjort på 

samme lokalitet, da figur 5 ikke inneholder 1253 ulike punkter. De 1253 registreringene i 

www.unimus.no representerer ikke 1253 forskjellige leirkar, da de enkelte registreringene 

varierer mellom ett enkelt kar, ett enkelt skår eller flere skår.    

4.3 Utvalgte kar  
I denne delen presenteres de utvalgte karene ved min elementanalyse. Hvert enkelt kar vil bli 

undersøkt via bilde, da jeg ikke har tilgang til å studere karet for hånd. De utvalgte karene er 

som nevnt i kapittel 1, gravfunn fra eldre jernalder, da denne konteksten vanligvis gir bedre 

bevaringsforhold av det arkeologiske materialet. Karene er også valgt i henhold til om det 

finnes et godt bilde av det i den arkeologiske gjenstandsdatabasen unimus. Med disse 

kriteriene i bunn har jeg forsøkt å velge kar spredt ut over Vest-Agder. De er valgt ut 

uavhengig av kartype, med unntak av spannformede kar som ikke er med. I elementanalysen 

blir kartypen presentert, samt form, tilstand, mål, dekorasjon, gods, farge og overflate. Da 

dette er gjort ut ifra bilde, samt informasjon om karet som er tilgjengelig i databasen, vil ikke 

alle elementene dekkes like godt på alle kar. Elementanalysen vil gjøre det mulig å 

sammenligne de utvalgte elementene til hvert enkelt kar. En tabell som viser karene og deres 

elementer er presentert i Appendiks 1. Elementanalysen vil gi bakgrunn for diskusjonen i 

kapittel 5. De utvalgte elementene vil kunne fortelle noe om de estetiske preferansene for 
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leirkarene i Vest-Agder. De samlede elementene for det enkelte kar vil også fortelle om 

kvaliteten og arbeidet lagt i produksjonen av karet. Figur 6 viser spredningen av de utvalgte 

karene, mens tabell 1 viser lokaliteten til hvert enkelt kar. Noen kar er funnet på samme 

lokalitet, og derfor overlapper enkelte punkter på kartet hverandre. Karene er navngitt etter 

registreringsnummeret i databasen unimus. 
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Figur 6: Lokalitetene til mine utvalgte kar vist som polygoner på kart over Vest-Agder. Kart laget av 

forfatter.  
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Utvalgte kar 

ID Museumsnr Unr Gård Gn
r Kommune Periode 

74 C3423  SKEIME NEDRE 25 FARSUND eldre jernalder 
75 C3424  SKEIME NEDRE 25 FARSUND eldre jernalder 

1191 C30556 a ODDERNES PRESTEGÅRD 38 KRISTIANSAND romertid 
235 C9181  ERTZEID 69 LINDESNES eldre jernalder 
236 C9182  ERTZEID 69 LINDESNES eldre jernalder 

3456 C23203 z HÆGEBOSTAD 213 LINDESNES eldre jernalder 
214 C8984  VÆMESTAD ØVRE M/ 

KLEVENE 
246 LYNGDAL eldre jernalder 

534 C21650 m FOSS YTRE 152 LYNGDAL folkevandringstid 
1918 C5708  LYNGDAL PRESTEGÅRD 162 LYNGDAL eldre jernalder 

32 C2646  HOLMESLAND 91 MANDAL eldre jernalder 
33 C2647  HOLMESLAND 91 MANDAL eldre jernalder 

112 C4046  FUSKELAND 96 MANDAL eldre jernalder 
114 C4045  FUSKELAND 96 MANDAL eldre jernalder 

1950 C8897  STOVELAND 134 MANDAL eldre jernalder 
1951 C8898  STOVELAND 134 MANDAL eldre jernalder 
1957 C8907  STOVELAND 134 MANDAL eldre jernalder 
1983 C8932  STOVELAND 134 MANDAL eldre jernalder 
4354 C37529 a NOME 80 MARNARDAL eldre jernalder 
4356 C37529 b NOME 80 MARNARDAL eldre jernalder 
2993 C35730 a ØVREBØ 

PRESTEGÅRD/ØVREBØ 
47/
48 

VENNESLA eldre jernalder 

Tabell 1: De utvalgte karene. Tabell laget av forfatter.  

Som tabell 1 viser, er dateringen som er registrert i databasen ikke mer nøyaktig enn eldre 

jernalder på mange av karene. Det vil bli forsøkt å datere karene mer nøyaktig videre i 

oppgaven. Da dette er noe komplisert, kan dette være noe problematisk i min analyse. 

Ettersom korsformet spenne er en fibula som tilhører folkevandringstiden (Østmo og 

Hedeager 2005:105), vil kar funnet i graver sammen med denne fibulaen antydes å kunne 

dateres til folkevandringstid. Foruten dette er datering noe komplisert, men det vil bli forsøkt 

å datere karene nærmere i kapittel 5.1. Jeg vil likevel se potensielle muligheter i at enkelte kar 

kan ha tilknytning til hverandre i forbindelse med produksjonsprosess og lokalitet. Dette 

grunner blant annet i at for eksempel Augland pottemakeri var i drift trolig mellom år 300 og 

500, som nevnt i kapittel 2.4. 
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Farsund  

C3424 
Det lille kokekar 

Form: Karet har en tilsynelatende flat bunn og buer 

jevnt utover fra bunnen og opp mot karets skulder. Fra 

skulderen buer karet noe innover opp mot ett innover 

svaiet midtre halsparti. Derfra buer karet ut mot en 

utvidet munning, men ikke til skulderens bredde. Hanken på karet strekker seg fra munning til 

overgangen mellom skulder og buk. Oppsummert er karet lavt og bredbuket.  

Tilstand: Karet ser relativt intakt ut, men har noen småskader her og der. Disse er ubetydelige 

for analysen av karet.     

Mål: Høyden på karet er 10,16 cm. Bredden er 11,43 cm (www.unimus.no).   

Dekor: Hele buken er dekorert med inntrykte skrå neglehakk. Disse ligger på rekke etter 

hverandre i to linjer som omkranser karet skulder og øvre del av buk. På resterende del av buk 

er disse skrå innrissede neglehakkene plassert ujevnt med lite mellomrom mellom hverandre. 

I følge www.unimus.no blir dette mønsteret forklart som skrå streker som har blitt laget med 

pinner. Jeg vil derimot si det ligner på den typiske negledekoren man finner på kokekar.  

Gods og overflate: Godset ser grovere ut enn det som brukes i bordkarene. Overflaten er 

jevnt glattet.   

Farge: Fargen på karet er noe varierende, men generelt sett lys rød. I nedre del av karet er 

fargen mer gråaktig, i midtre del er karets farge noe mer lyserødt/beige, mens skulder og hals 

har en noe dypere rødfarge.  

Generelt: Det er vanskelig å fastslå datering på dette karet, da det ikke var andre gjenstander i 

graven foruten et annet leirkar i følge www.unimus.no. Av Bøes (1931:158) underkategorier 

av det lille kokekar hører C3424 til negleinntrykk uten profilering, ved gruppen som er lavere 

og bredere med buket form. Negledekoren på karene er utført på en svært vanlig måte, 

«Særdeles almindelig er de satt inn uten orden, dog går der som regel en horisontal rad eller 

to på overgangen til skulderen» (Bøe 1931:159). Karet er tilnærmet lik Rygh (1999 [1885]) nr. 

364.   

Figur 7: C3424. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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C3423  
Kar med hank nede på siden  

Form: Karet har en flat bunn, som buer seg opp mot en 

konveks noe kort buk (3-4 cm høy). Overgangen til 

skulder er tydelig markert, med en innover svaiet 

skulder som går i takt med halsen, mot dens smaleste 

diameter. Videre derfra buer halsen jevnt ut mot en 

utvidet munning, trolig på bredde med karets overgang 

fra buk til skulder.  

Tilstand: Karet har noen skader i overflaten, og mangler noen biter i øvre del, samt skader på 

hanken. Foruten dette, er karet relativt godt bevart.  

Mål: Ut i fra bildet er karet rundt 11 cm høyt.  

Dekor: Fra nedre del av bunn til rett under overgangen til skulderen befinner det seg vertikale 

parallelle linjer i grupper på tre og tre. Ovenfor disse, rett under skulderen befinner det seg 

korte horisontale linjer tett i tett som omkranser karet horisontalt. Disse blir trolig avbrutt av 

hanken. Ovenfor disse, i nedre del av skulder/hals befinner to horisontale parallelle linjer som 

strekker seg rundt karet, men avsluttes ved hanken med en skråstrek som skråner opp mot en 

vertikal linje som strekker seg fra skulder til midtre del av hals. Denne vertikale linjen 

markerer halsdekorens slutt mellom dekor og hank. Ovenfor de parallelle linjene i nedre del 

av skulder/hals befinner det seg korte streker, dog noe lenger enn den nederste stiplete linjen. 

Disse strekene går på rekke og rad horisontalt rundt karet, men blir avsluttet med den 

vertikale linjen ved hanken. Ovenfor denne rekken med streker kommer et lite opphold med 

dekor før det dukker opp to parallelle horisontale linjer mot midtre del av halspartiet. Ovenfor 

disse kommer igjen en linjerekke med korte streker tett i tett horisontal etter hverandre. All 

halsdekor blir avbrutt av den vertikale linjen med hanken. Resterende del av kar ser ut til å 

være udekorert i følge bildet.  

Gods og overflate: Karets gods ser ut til å være meget finkornet ut. Kan se ut til a karet har 

ett slemmet belegg utenpå. Overflaten er polert til den grad at karet skinner. 

Farge: Karet har en mørk brunfarge, noe varierende mellom lysere brun i dekorens innriss og 

bruddskader på karet.      

Figur 8: C3423.  Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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Kristiansand 
C30556a 
Fotbeger 

Form: Bunnen på dette karet er hul (www.unimus.no), men 

rett i ytterkantene så den står beint på flatt underlag. Foten er 

noe konkav, før den svinger godt ut mot en konveks buk. Den 

konvekse buken avsluttes brått med en brå overgang til 

skulderen, som svinger konkavt mot ett smalere midtre 

halsparti. Derfra svaier halsen noe ut mot munningen.   

Mål: Høyden er 9,9 cm. Fotens diameter er 5,2 cm. Bukens 

diameter er 9,6 cm. Munningens diameter er 6,6 cm (www.unimus.no).  

Tilstand: Karet er nesten intakt ut ifra bildet, med noen små skader i fot og munning, og en 

ørliten skade på skulderen.   

Dekor: På halsens smaleste parti befinner det seg to parallelle horisontale linjer som trolig 

strekker seg rundt karet. Ifølge Bøe (1931:115) har karet en bred hulkile i halsvekket, noe som 

ikke syntes på bildet. Mot bunnen av skulderen er det tre parallelle horisontale linjer hvorav 

den nederste av disse har noe større avstand fra de andre to. Umiddelbart under skulderen 

befinner det seg en punktrekke som strekker seg rundt karet. Umiddelbart under denne 

punktrekken omkranser parvise hengebuer karet ned mot midtre del av buk. Resterende del er 

tilsynelatende udekorert.    

Gods og overflate: Godset ser ut til å ha partikler på størrelse som sandkorn og mindre. 

Overflaten er fin og jevn, dog ikke blankpolert.  

Farge: Fargen på karet er varierende fra lysegrå til lyserød. Denne fargen har trolig kommet 

av likbålets påkjenninger (Bøe 1931:15).  

Generelt: Bøe (1931:115) nevner at dette karet er tysk inspirert, med punktrekken som 

dukker opp noen ganger på Sørlandet, men dekoren kan likeså minne om enkel 

relieffdekorasjon på tyske kar. Usikker datering, men muligens rundt år 400 eller senere (Bøe 

1931:116).  

Figur 9: C30556a. Fotograf: Kirsten Helgeland, 
unimus.no 
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Lindesnes 
C23203 z 
Bulevase 

Form: Karet har en flat bunn, med en konveks jevnt 

buet buk opp mot skulder. Overgangen fra skulder til 

buk er noe skarp, hvor skulderparti svinger i takt inn 

mot midtre diameter på hals. Videre buer halsen 

jevnt ut mot en bredere munning.  

Tilstand: Karet er satt sammen av flere mindre skår, 

noen skår mangler. De manglende skårene er 

erstattet av rekonstruert leire. 

Mål: Høyden på karet er 12,6 cm. Munningens diameter er 11,2 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Karet har en kompleks dekor som dekker neste hele karet med unntak av øvre 

halsparti og munning. Fra bunnen og opp til øvre del av buk befinner det seg vertikale 

parallelle linjer, tilsynelatende i grupper på to, tre og fire. Umiddelbart over disse befinner det 

seg en horisontal linje som ut ifra bildet ser ut til å strekke seg rundt karet. Umiddelbart 

ovenfor disse omkranser skrå kortere streker karet. I overgangen mellom skulder og buk, 

ovenfor de skrå strekene, befinner det seg en horisontal linje som trolig omkranser karet. Rett 

ovenfor disse igjen befinner det seg to parallelle horisontale linjer som trolig omkranser karet. 

Ovenfor disse, befinner det seg en lett, og noe bred horisontal hulkile, som trolig strekker seg 

rundt karet opp mot karets minste diameter. Ovenfor denne befinner det seg en ny horisontal 

linje som trolig omkranser karet. Til slutt, ovenfor denne befinner det seg korte horisontale 

streker med jevne mellomrom.  

Farge: Fargen er noe varierende fra sort, til lys rød/beige.  

Gods og Overflate: Ut ifra bildet er godset tilsynelatende meget finkornet. Overflaten er 

blankpolert.  

Generelt: Karet er funnet sammen med blant annet korsformet spenne, og dateres da trolig til 

folkevandringstid (www.unimus.no). 

 

Figur 10: C23203z. Fotograf: Brynjar Sandvoll, 
unimus.no 
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C9181 
Bolle med hank ved randen  

Form: Bunnen på karet ser noe buet ut, 

tilsynelatende buer den jevnt konvekst med buken. 

Overgangen fra buken til skulderen er noe svakt 

markert. Fra skulder buer karet jevnt opp mot 

innover svaiet halsparti, og videre jevnt ut mot en 

utvidet munning, men tilsynelatende ikke til 

skulderens bredde. Hanken strekker seg fra 

munning til skulderens overgang til buken.  

Tilstand: Karet mangler store deler av øvre del av hals og munning. Hanken og hankefestet 

er intakt. Karet er limt sammen av noen større skår.  

Mål: Høyden på karet er 10 cm. Øvre bredde er 13,5 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Bukens øvre halvdel er dekorert med parallelle hengebuer som avsluttes med en kort 

skråstrek for hver bue. Disse parvise hengebuene sitter plassert vekselsvis i øvre og midtre del 

av buk. I starten på skulderen finnes det to parallelle horisontale linjer som trolig strekker seg 

rundt karet mot hankens feste, her avslutter de markert med to korte skråstreker. Ovenfor 

disse er karet dekorert med korte skråstreker tett horisontalt etter hverandre som trolig 

strekker seg rundt karet, men med ett lite opphold før og under hanken. Resterende del av kar 

er tilsynelatende udekorert.    

Gods: Godset ser svært finkornet ut.   

Farge/overflate: Fargen er gyllen brun og rødaktig. Overflaten er polert til en skinnende grad. 

Mulig karet har ett belegg med finslemmet leire, om ikke godset generelt er like finmagret 

som bildet tyder på.    

Generelt: Karet er rikt dekorert i forhold til normalen av slike kar (www.unimus.no).  

 

 

 

Figur 11: C9181. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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C9182 
Det lille kokekar eller bolle med hank ved randen.   

Form: Karet har en flat bunn. Det buer konvekst jevnt 

opp mot en høy skulder. Overgangen fra buk til 

skulder er markert, da karet svaier motsatt retning fra 

skulder til ett smalere midtre halsparti. Videre svaier 

halsen jevnt ut mot en utvidet munning.  

Tilstand: Karet er limt sammen av flere skår, det 

mangler også noen skår. Noen skader i overflaten.  

Mål: Høyden er 9,5 cm. Bredden er ca. 13 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Karet mangler dekor.  

Gods og overflate: Godset ser tilsynelatende noe grovere enn de finere bordkar. Overflaten er 

noe knudrete men relativt jevn.   

Farge: Fargen er generelt sett rødlig, med noen mørkegrå områder. I bruddet er karet 

mørkegrått.  

Generelt: Grunnen til at det er vanskelig å fastslå om dette karet er det lille kokekar eller 

bolle med hank ved randen, er at disse kartypene har samme form, og det finnes kar av denne 

typen med mellomgrovt gods (Rødsrud 2012:228).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: C9182. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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Lyngdal 
C21650m 
Bulevase 

Form: Bulevase, type R. 369, men med kortere hals. Noe 

utoversvaiet munning, en lett innoversvaiet kurve ned mot 

skulder, før det blir en tydelig utsvaiende skulder som jevner 

seg ned mot karets bunn, som er relativt innsnevret og 

tilsynelatende rett.  

Tilstand: Meget godt bevart, men rekonstruert av større skår, 

ut ifra bildet mangler ett mindre skår i nedre del av buken.  

Mål: Høyden er ca. 12-13 cm. Bredden til munningen er ca. 9,7 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Dekoren består av 6 horisontale hulkiler tett i tett som strekker seg rundt karets hals 

fra munning til skulder. Ved skulderen, overgangen til buken og ned mot midtre del av buk 

befinner det seg vertikale ribber (plastisk dekor), med tre vertikale hulkiler mellom hver ribbe.  

Resterende del av karet er tilsynelatende udekorert.  

Gods og overflate: Godset er tilsynelatende meget finkornet, om dette skyldes ett slemmet 

belegg er usikkert. Overflaten er blankpolert.  

Farge: Karet er sort i fargen på overflaten. En liten skade i overflaten viser at fargen på 

godset er noe lysere enn fargen i overflaten.   

Generelt: Dette karet dateres til 500-tallet i følge Bøe (1931:144).  

 

 

 

 

 

 

Figur 13: C21650m. Fotograf: Kirsten 
Helgeland, unimus.no 
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C8984 
Det lille kokekar.  

Form: Karet har flat bunn, med noe konveks nedre del av 

buk opp mot skulderen. Skulderen har en jevn bøyning inn 

mot halsen, som er kort. Halsen svaier noe ut mot munningen, 

men ikke til bredden på bukovergangen. Karets hank strekker 

seg fra munningen til skulder/bukovergang.  

Karet er noe slankt, og har kort hals i forhold til karsortens 

form generelt (www.unimus.no). 

Tilstand: Ut ifra bildet er tilstanden til karet god, og ser helt ut. Derimot har det en skade i 

overflaten i nedre del av buken.  

Mål: Høyden på karet er 12,5 cm. Bredden er 13,3 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Dekoren på karet befinner seg på buken. Den er jevnt dekorert med to og to 

motgående negleinntrykk. Hals, skulder og et lite stykke langs nedre del av buk er udekorert. I 

følge www.unimus.no, er også hankens ytre side dekorert ved hjelp av neglen, men i noe 

rundere form sammenlignet med dekoren på buken. Dette vises ikke på bildet.    

Gods og overflate: I skaden på karets overflate ser godset er noe grovt og sandblandet ut. 

Overflaten er glattet til en skinnende grad.  

Farge: I skaden på karets overflate er karet mørkegrå i fargen. Karets overflate derimot, er 

mer rød-gul (orange) i fargen. 

Generelt: Karets mål har en høyde som tilsvarer at det skulle tilhørt sideformen karet fra 

Holmesland, C2646, ble plassert under (se under generelt om kar C2646, side 42). Derimot er 

bredden på karet bredere enn høyden, så mulig dette karet er en overgangsform eller 

blandingsform fra karene med høy og slank form, og den andre mer tallrike gruppen Bøe 

(1931:158) fremlegger som i utgangspunktet er lavere, bredere og har en mer buket form. 

Munningen på dette karet har en noe smalere diameter sammenlignet med buken, så trolig er 

dette karet også av en senere type av sideformene. Karet er funnet sammen med korsformet 

spenne (www.unimus.no), dette tyder på at det kan dateres til folkevandringstid.  

 

Figur 14: C8984. Fotograf: Kirsten 
Helgeland, unimus.no 
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C5708 
Kar med hank nede på siden  

Form: Karets bunn buer konveks i takt med buken 

på karet. Overgangen fra karets buk til skulderen er 

meget skarp. Skulderen buer jevnt over til karets 

smaleste del overgangen fra skulder til hals. Halsen 

buer jevnt utover mot munning, som trolig er på 

bredde med skulderen.   

Tilstand: Karet er satt sammen av flere skår, noen skår mangler, disse områdene er 

rekonstruert. Hanken mangler.  

Mål: Ut ifra målestokk på bildet ser karet ut til å være ca. 12 cm i høyde.  

Dekor: Dekoren på karet sitter tilsynelatende øverst på buken, skulderen og mot midtre del av 

hals. Ved øverste del av buken ser det ut til at to parallelle horisontale linjer kan ha strekket 

seg rundt karet. Dette er noe diffust ut ifra bildet og rekonstruksjonen. Over disse to 

eventuelle linjene befinner det seg små skråstreker som ser ut til å ha omkranset overgangen 

fra buken og skulderen. Over disse igjen befinner det seg trolig to parallelle horisontale linjer 

som også ser ut til å strekke seg rundt karet. Fra dette partiet til midtre del av skulderen 

befinner det seg tre og tre skråstreker med noe mellomrom mellom hver gruppe. Over disse, 

på skulderens midtre del befinner det seg to nye horisontale parallelle linjer som omkranser 

karet. Over disse linjene er det et lite opphold av dekor før korte horisontale streker 

omkranser karet. Videre kommer et lite opphold igjen av dekor. De to parallelle horisontale 

linjene finner vi igjen ovenfor disse, som øverste dekor på karet, og de strekker seg horisontalt 

rundt karets smaleste punkt, overgangen fra skulder til hals. Resterende deler av karet er 

tilsynelatende udekorert. Dekoren på dette karet er noe vanskelig å tyde på pga. tilstanden til 

karet.  

Gods og overflate: Godset ser ut til å være finmagret. Overflaten er glattet og jevn, men ikke 

polert.  

Farge: Generelt sett er fargen lys beige. Likevel er den meget varierende, både beige, brun, 

lysegrå og noen områder som er nesten sorte. Det er også et par streker som har klar rødfarge 

og klar blåfarge. Om disse strekene er kommet på i ettertid er uvisst.  

Figur 15: C5708. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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Fuskeland 
C4045  
Bulevase 

Form: Plan og smal bunn som buer jevnt videre i takt 

med buken, oppover mot bredeste del av buk som sitter 

opp mot skulder. Buken buer noe innover mot skulderen. 

Skulderen strekker seg markant innover mot en smalere 

hals og noe utoversvaiet munning.  

Tilstand: Karet ser relativt intakt ut av god kvalitet, med 

minimale småskader i overflaten her og der.  

Mål: Karets høyde er ca. 12 cm. Øvre bredde er ca. 8, 25 

cm (www.unimus.no).    

Dekor: Karet er dekorert med utstikkende vertikale ribber fra midtre del av buk til skulder, 

hvor hver fjerde ribbe stikker tilsynelatende noe mer ut enn de tre i mellom. Ribbene har en 

jevnt buet overgang fra karets vegg til toppene av ribbe. Hver fjerde ribbe ser også ut til å ha 

vært dekorert med stiplet mønster. Disse ribbene er klart avgrenset med bukens skulder ved 

hjelp av en horisontal hulkile som omkranser karet. Like over denne hulkilen finner vi en 

enklere horisontal linje som trolig omkranser karet. Like ovenfor denne befinner det seg 

prikker med jevne mellomrom som omkranser karet horisontalt. Like ovenfor disse prikkene 

befinner det seg parvis korte skrå streker hvor hvert par skrår opp mot hverandre. Parene har 

jevne mellomrom, og befinner seg på halsens nedre del. Ovenfor, hvor de parallelle skrå 

linjene møtes befinner det seg en lett markert prikk. Denne prikken omkranses av dypere små 

prikker som strekker seg som en liten sirkel rundt den midtre prikken og danner en rosett.  

Karets øvre del av hals, munning og nedre del av buk er tilsynelatende udekorert. Under karet 

finnes en punktsirkel (Bøe 1931:144). 

Gods og overflate: Godset i overflaten ser meget finkornet ut.  Overflaten er blankpolert. 

Farge: Karet er brunsort i fargen.  

Generelt: Funnet sammen med korsformet spenne og dateres til rundt år 400 (Bøe 1931:144).  

 

 

Figur 16: C4045. Fotograf: Kirsten Helgeland, 
unimus.no 
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C4046  
Bolle med hank ved randen (?). Hvis hank mangler 

grunnet skader i karet.   

Form: Formen er jevnt konveks buet fra nedre del av 

buk til skulder. Skulderen svaier innover i takt mot 

midtre del av hals, som er tilsynelatende karets minste 

diameter. Øvre del av hals og munning er utvidet, men 

tilsynelatende ikke til full bredde på buken.  

Tilstand: Karet er rekonstruert. Det er limt sammen av flere skår, mangler store deler av øvre 

parti, hals og munning, samt store deler av nedre del av buk og bunn.  

Karet har også flere skader på overflaten av skårene som er limt i sammen. Det er allikevel 

mulig via bildet å få noe informasjon om farge, form, dekor og gods.  

Mål: Målene er noe vanskelig å bedømme nøyaktig ut ifra bildet, men målestokken viser at 

karet trolig er rundt 11 cm høyt. 

Dekor: Bildet viser at karet er dekorert fra nedre del av buk til nedre del av hals. Nedre 

halvdel av buk er dekorert med vertikale parallelle linjer, til høyre for disse ligger parallelt 

ved siden av en bred hulkile. Til høyre for denne igjen finnes to linjer lik de førstnevnte, også 

parallelt med nevnt dekor. Videre horisontalt bortover buken blir det ett lite opphold med 

dekor før det er inngravert fem runde former som danner en firkant med en av rundingene i 

midten, er plassert noe under midtre del av buk. Disse rundingene ser ut ifra bilde til å være 

laget ved hjelp av en pinne eller finger. Horisontalt videre bortover er det igjen et lite opphold 

av dekor før den førstnevnte gruppen av linjer og en hulkile trolig gjentar seg. 

Midtre del av buk, og helt opp mot overgangen til skulderen ser det ut til at karet er dekorert 

med en ny gruppe linjer, disse strekker seg tilsynelatende horisontalt rundt karet. Nederst 

befinner det seg to linjer, ovenfor disse en bred hulkile, og ovenfor disse igjen, tre linjer.  

Ovenfor disse horisontale hulkilene befinner det seg parvis to og tre kortere hulkiler som 

skråner opp mot hverandre, slik at de trolig danner ett sikksakk mønster rundt karets 

skulder/nedre del av hals.  

Gods og overflate: I følge bildet ser karets godt noe grovt, ut, dog ikke like grovt som typisk 

kokekar. Mulig tilstanden til karet spiller en rolle til hvordan godset tolkes ut ifra bildet. 

Overflaten til karet ser ut til å ha vært glattet, men ikke blankpolert. 

Farge: Fargen på karet er rødlig. 

 

Figur 17: C4046. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no  
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Mandal 

C8907 
Bolle med hank ved randen.  

Tilstand: Karet er rekonstruert. Store skader i karets 

overflate.  

Mål: Karet er 8,2 cm høyt (www.unimus.no).  

Dekor: Dekorert fra midtre del av hals, og ned mot 

overgangen til buken. To parallelle linjer som strekker 

seg horisontalt på karet rundt midtre del av hals. Disse stopper opp ved hanken med at de to 

horisontale linjene skrås nedover. Pinnedekor/ovale inntrykk under disse linjene ved to og to 

par, rett ovenfor hverandre (fire inntrykk i en og en samling). Noe mellomrom uten dekor 

mellom disse samlingene. Under disse inntrykkene igjen er det antydninger til to parallelle 

linjer som kan ha strukket seg rundt karets nedre del av hals/overgangen til buken. Dette er 

vanskelig å tyde pga. skader i karets overflate. Denne skaden dekker store deler av karets buk 

og bunn, og det er derfor ikke mulig å spore eventuell videre dekor ut ifra bildet. På 

www.unimus.no nevnes det at det allikevel befinner seg korte streker langs bunnen av karet.  

Gods og overflate: Ut ifra skadene på karet, viser magringen seg å være noe grov. Overflaten 

derimot, er fin og jevn.  

Farge: Fargen på karet varierer fra rødlig til gråaktig.  

 

 

 

 

 

 

Figur 18: C8907. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no  
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C8932 
Begre med lav nederdel og høy, smal hals.   

Form: Utvidet munning, høy, smal hals som buer 

jevnt ut til en markert overgang til buken. Buken 

sitter noe lavt, og er jevnt avrundet med myk 

overgang til bunnen.  

Mål: Høyden er 15,5 cm. Bredden på munningen 

er 11,5 cm (www.unimus.no).  

Tilstand: Karet er rekonstruert av flere skår. Noen skår mangler og er rekonstruert uten dekor.  

Dekor Midtre del av hals er dekorert med tre parallelle bånd som strekker seg rundt halsen. 

Det øverste båndet består av tre horisontale linjer, det midterste to horisontale linjer og det 

nederste tre horisontale linjer. Fra det nederste horisontale båndet, strekker deg seg to og to 

vertikale linjepar ned til øvre del av buken. Mellom de to og to linjeparene strekker deg seg en 

parallell, vertikal fure. Buken er uten dekor. Det befinner seg ett glasskår inkorporert i karets 

bunn (www.unimus.no).  

Gods og overflate: Ut ifra bildet ser godset ut til å være finkornet. Overflaten er polert til 

skinnende grad.  

Farge: Noe ujevn farge, varierende fra nærmest svart til grå/beige. Spor av påsatt farge her og 

der. Fargen beskrives som hardbrent grå leire på www.unimus.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: C8932. Fotograf: Brynjar Sandvoll, 
unimus.no 
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C8898 

Det lille kokekar.  

Form: Karet buer jevnt opp fra en smal bunn 

mot en høy svakt avrundet skulder. Noe 

innoversvaiet i halsen. Hanken sitter noe 

ovenfor buken og strekker seg mot karets 

munning.  

Tilstand: Rekonstruert. Deler av karet 

mangler, men nok til å se visse elementer ved karet.  

Mål: Høyden på karet er 13,5 cm. Bredden på karet er ca. 16 cm (www.unimus.no). 

Dekor: Karet er uten dekor.  

Gods og overflate: Godset ser ut til å være noe grovt. Karet har en jevn overflate, men ikke 

til den grad at det er blankpolert.  

Farge: Varierende fra rød-beige farge til mørk grå, nærmere sort.  

Generelt: Kar av denne typen er vanlig i Agder og Rogaland (Bøe 1931:161).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: C8898. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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C8897 
Kar med hank nede på siden  

Form: Jevnt avrundet fra bunn til 

overgangen til halsen. Overgangen er noe 

markert, og svinger innover i takt med 

halsens kurve, som er jevnt innoversvaiet 

mot midtpartiet og svaier jevnt ut mot en 

bredere munning. Buken sitter noe høyere 

oppe på dette karet sammenlignet med 

andre kar av samme type (www.unimus.no). 

Karets hank strekker seg øvre midtre del av hals, til overgangen til buken. 

Tilstand: Rekonstruert fra flere skår, noen skår mangler.  

Mål: Høyden er 11 cm, og bredden er 13,5 cm. (www.unimus.no) 

Dekor: Karet dekor består av tre parallelle horisontale linjer ved øvre midtre del av hals, disse 

strekker seg rundt karet og stopper opp ved øvre feste til hanken. Her blir de avbrutt med tre 

vertikale parallelle linjer som strekker seg ned til nedre feste for hanken, mot bukovergangen. 

Her møter disse tre vertikale linjene, tre horisontale linjer som strekker seg rundt karet frem til 

de møter de vertikale linjene ved halsen. Innenfor disse linjene befinner det seg ett sikksakk 

mønster bestående av tre parallelle linjer. Mellom toppene på dette sikksakk mønsteret er det 

et lett sirkulært inntrykk som kan minne om fingeravtrykk. Hanken er dekorert i form av 

samme type mønster som på halspartiet. Noe vanskelig å se nøyaktig ut ifra bilde. Foruten 

dette er resterende deler av karet tilsynelatende udekorert.  

Gods: Godset består av glimmerblandet leire (www.unimus.no). 

Farge: Karets farge er lys, rød-beige, med noen partier som er gråaktige.  

 

 

 

 

 

Figur 21: C8897. Fotograf: Ulla Schildt, unimus.no 
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C2646  
Det lille kokekar.  

Form: Karet har en flat bunn, med en konveks buk, en 

noe kort skulder som strekker seg jevnt opp mot karets 

innsnevret halsparti. Halsen svaier da ut mot en bredere 

munning, men dog ikke like bred som overgangen fra 

skulder til buk som ser ut til å ha karets bredeste diameter. 

Karet har en hank som strekker seg fra munning til 

overgangen mellom buk og skulder.      

Mål: Høyden er ca. 12,7 cm. Bredden er ca. 11,43 cm 

(www.unimus.no)  

Tilstand: Ut ifra bildet ser karet ganske intakt ut, sett bort ifra noen skader i overflaten.  

Dekor: Dekoren på karet befinner seg på buken og starten av skulderen. Den er jevnt dekorert 

med to og to motgående negleinntrykk. Hals, øvre del av skulder og et lite stykke langs nedre 

del av buk er udekorert. 

Gods og overflate: Godset ser ut til å være noe grovt, sandblandet. Overflaten er noe glattet, 

men ikke til den grad at den skinner. 

Farge: Fargen på karet er generelt mørk grå, men noe varierende, områder med rødbeige 

farge og noen områder hvor karet er lysegrått. Ut ifra skaden på karets overflate ser det ut til 

at karet opprinnelig har vært mer rødaktig. Kanskje har den mørke fargen kommet i 

forbindelse med brenning på likbålet. Karet ble nemlig brukt som gravurne (www.unimus.no).  

Generelt: Dette karet nevnes i Bøe (1931:158), som ett kar av en sideform av kokekarene. 

Denne sideformen er uten profilering, med dekor som negleinntrykk. Sideformen deles så inn 

i to varianter igjen, hvor kar C2646 havner i gruppen som er noe sjelden. Denne gruppen 

kjennetegnes av karenes høye og slanke form (Bøe 1931:158). Samtidig har karet en smalere 

diameter på munning enn buken, dette tyder på at karet er av den senere typen av denne 

sideformen (Bøe 1931:158).  

 

Figur 22: C2646. Fotograf: Brynjar Sandvoll, 
unimus.no 
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C2647 
Kar med hank nede på siden.  

Form: Karet har en flat bunn. Buken buer konveks 

jevnt opp mot skulderen, som har en markant 

overgang til innover svaiet skulder. Skulder og hals 

svaier i takt mot ett innsnevret midtre parti, før det 

svaier jevnt ut mot en bredere munning. Karets hank 

strekker seg fra skulderen til karets innsnevrete parti 

som sitter i nedre del av hals, over skulderen.  

Mål: Høyden på karet er ca. 14 cm, bredden over munningen er ca. 13 cm (www.unimus.no).  

Tilstand: Karet er tilsynelatende relativt intakt, men med en liten skade på munningen, og en 

minimal skade i overflaten.  

Dekor: Dekoren på karet strekker seg fra hankens øvre feste til midtre del av buk. Ved 

hankens øvre feste starter blindt to parallelle horisontale linjer som strekker seg rundt karet. 

Ett lite stykke under disse, ved øvre del av skulder omkranser korte horisontale linjer karet, 

disse har noe ujevne opphold mellom hverandre. Under disse igjen, ved nedre del av skulder, 

strekker det seg to horisontale parallelle linjer rundt karet. Disse avsluttes noe før hankens 

nedre feste. Mellom hankens nedre feste og disse horisontale linjene befinner det seg 

skråstreker, trolig fem parallelle, ut ifra bildet. Under skulderen, og øvre del av buken 

befinner det seg hengebuer bestående av tre parallelle streker i buet form. Bildet viser ikke 

tydelig om hanken er dekorert, men en strek som følger hankens innerside kan tydes.   

Gods og Overflate: Godset ser tilsynelatende meget finkornet ut. Det er usikkert å si ut ifra 

bildet om overflaten er dekket av et finere lag med leire sammenlignet med resten av godset. 

Overflaten er veldig jevn og blankpolert.   

Farge: Fargen på karet er nesten sort i øvre del, og noe mer varierende i nedre del, fra 

mørkebrun til beige.  

 

 

 

Figur 23: C2647. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no 
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Marnardal  
C37529a 
Det lille kokekar.  

Form: Karet har en flat bunn, med konveks buk opp mot en 

markert overgang til skulder. Skulderen svaier jevnt inn mot 

halsens smaleste punkt. Videre svaier karet jevnt mot en 

utvidet munning. Hanken på karet strekker seg fra munningen 

til skulderen.  

Tilstand: Foruten noen småskader i munning er karet 

tilsynelatende intakt.  

Mål: Høyden på karet er 8,2 cm. Diameteren på bunnen er 6,2 cm. Bredden på buken er 14,5 

cm. Bredden på munningen er 11,9 cm (www.unimus.no).   

Dekor: Dekoren forholder seg jevnt fordelt på hele buken, med fem horisontale linjer av 

negleinntrykk på rekke og rad. Resterende del av karet er tilsynelatende udekorert.    

Gods og overflate: Godset ser ut til å ha magring på størrelse med sandkorn. Overflaten er 

relativt jevn.  

Farge: Fargen på karet er tilsynelatende noe varierende mellom mørk grå, rødlig og noen 

områder som er mer lyserøde/beige.  

Generelt: Målene og formen til karet faller under samme underkategori som C3424, de lavere, 

bredere karene med buket form og negleinntrykk uten profilering.  

 

 

 

 

 

Figur 24: C37529a. Fotograf: Eirik Irgens 
Johnsen, unimus.no 
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C37529b 
Beger med lav nederdel og høy, smal hals.  

Form: Karet har en smal flat bunn, med en konveks noe kort 

buk opp mot en markert skulder. Skulderen buer jevnt inn 

mot halsens smaleste parti, og buer jevnt mot en utvidet 

munning. Kurven på halsen har noe ujevn bøy.  

Tilstand: Karet er rekonstruert, limt sammen av flere skår. 

Noen biter mangler, og det finnes skader i munningen.    

Mål: Høyden på karet er 11,2 cm. Bredden på munningen er 12,2 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Karet er dekorert med linjedekor. De tre øverste linjene strekker seg parallelt 

horisontalt rundt karet, fra skulder til midtre del av hals. De seks nedre parallelle horisontale 

linjene er derimot oppdelt av tilsynelatende tre horisontale parallelle hulkiler. Noe av denne 

redegjørelsen er hentet fra www.unimus.no, da det er vanskelig å tyde nøyaktig dekor ut ifra 

bildet.    

Gods og overflate: Godset ser relativt fint ut, men inneholder trolig noen partikler på 

størrelse med sandkorn. Overflaten ser ut til å ha vært jevnt glattet, mulig til skinnende grad i 

karets originale tilstand. Karet skal i følge www.unimus.no være glattet på innsiden.    

Farge: Fargen ser ut til å ha vært mørk grå i overflaten. Skadene i overflaten viser at godset 

under overflaten er brunbeige.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: C37529b. Fotograf: Eirik Irgens 
Johnsen, unimus.no 
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Vennesla 
C35730a 
Det lille kokekar.  

Form: Karet har en flat bunn, og buer konvekst opp 

mot skulderen. Overgang fra buk til skulder er myk. 

Fra skulderen buer karet noe mot ett innover svaiet 

midtre halsparti.     

Tilstand: Karet er meget godt bevart. Kun en liten 

skade i karets munning.  

Mål: Høyden på karet er 12,4 cm. Bredden på 

munningen er 14,1 cm (www.unimus.no).  

Dekor: Karets dekor strekker seg fra nedre del av buk til overgangen til skulder. Dekoren 

består av mange korte skrå, nesten vertikale ovale avtrykk. Disse små avtrykkene er plassert 

med korte mellomrom i seks horisontale linjer rundt karet. Resterende del av karet er 

tilsynelatende udekorert.  

Gods og overflate: Godset ser ut til å være fint ut. Det er dog vanskelig å bedømme ut ifra 

den gode tilstanden på karet om den finkornede overflaten skyldes slemming. Overflaten er 

jevnt glattet. Nesten til skinnende grad. 

Farge: Fargen på karet er rødaktig, med noen områder som er noe gråaktige.  

Generelt: Til forskjell fra de tidligere nevnte leirkar i dette avsnittet, er negleinntrykkene 

byttet ut mot ovale inntrykk. Denne dekoreringen er noe sjelden (Bøe 1931:159). Målene på 

karet viser til at karet, i likhet med C8984 trolig er en blandingsform mellom de høye, slanke 

kokekarene og de mer bukede, lavere og brede karene av denne typen.  

   

 

 

 

Figur 26: C35730a. Fotograf: Brynjar Sandvoll, unimus.no 
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Kapittel 5. Diskusjon   

Som det nå er gjennomgått, ser vi at det finnes flere likheter mellom noen av de utvalgte 

karene. Likhetene finnes både innenfor og på tvers av karenes grupperinger etter form. I dette 

kapitlet vil jeg diskutere de utvalgte karene opp mot hverandre i henhold til de utvalgte 

elementene. Siden vil jeg undersøke om det finnes likheter mellom mine utvalgte kar og 

resultatet av analysen Birgitta Hulthén (1986) gjorde i forbindelse med utvalgte skår fra i 

hovedsak Augland.    

5.1 De utvalgte elementene 

Form  

Formen på de utvalgte karene gir grunnlaget til hvilken type karet er. Det er variasjonen 

innenfor disse kartypene jeg nå vil undersøke og diskutere.  

Bulevaser  

Når det gjelder bulevasene, er det klare forskjeller i datering og utbredelse i to av dem. C4045 

er trolig en av Norges eldste kjente eksemplarer, og dateres til tiden rundt år 400 (Bøe 

1931:142). Denne formen med høy og bred buk, markant skulder og lav og smal hals blir en 

gjenganger for bulevaser i Norge og forandres minimalt over lang tid. Trolig er dette karet 

med tanke på karformen inspirert av tyske kar (Bøe 1931:143-144). Når det gjelder C21650m 

derimot, dateres dette til rundt 500-tallet. Formen på dette karet er noe mer sjelden i Norge, 

men i likhet med C4045, har det noen likhetstrekk med tyske kar (Bøe 1931:144). Likevel er 

begge karene trolig produsert i Norge, da de har kvalitetstrekk som likner mer den norske 

standarden (Bøe 1931:143). Dateringsforskjellen ved disse karene gjør at de trolig ikke er 

produsert av samme pottemaker. Da begge formene kan være inspirert av tyske kar, kan dette 

muligens bety at pottemakerne av disse karene kan ha hatt noe lik nettverkstilknytning. 

Kanskje kan pottemakerkunsten ha gått i arv hos enkelte familier og dermed også deres 

nettverk? En mulighet er også at første tyske etterligning kan ha vært gjenstand for inspirasjon 

i videre pottemakerkunst.  

Formen på bulevase C23203z med manglende utstikkende dekor er vanlig på Sørlandet. 

Formen kan ha blitt utviklet lokalt, og dateres trolig til 500-tallet (Bøe 1931:148-149). Da kar 

C23203z også ble funnet sammen med en korsformet spenne tyder dette på at Bøes (1931:149) 
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dateringer av denne formen stemmer. Dermed har C23203z og C21650m begge blitt produsert 

i tiden rundt 500-tallet.  

Kokekarene  

Bøe (1931:158-164) deler kokekarene inn i grupper etter dekoren deres. Deretter blir de delt 

inn etter formgrupper.  Av mine kar har vi to av gruppene han presenterer, dette er karene 

med neglehakk eller ovale groper, og de udekorerte karene. Karene med neglehakk blir videre 

delt inn i formgrupper. Den ene er høy og slank, hvor som nevnt i kapittel 4.3, mitt utvalgte 

kar C2646 passer inn og er av en sjelden formgruppe.  

Den andre gruppen, med lavere, buket og bredere form, er svært vanlig. Tre av mine kar 

passer inn under denne kategorien (C3424, C9182 og C37529a). Bøe vektlegger dekoren i 

denne gruppen og nevner at den strekker seg fra 200-tallet og helt ut i 500-tallet uten særlig 

forandring i form (Bøe 1931:159). Det finnes også overganger mellom de to nevnte 

formgruppene (Bøe 1931:158). Disse blandingsformene møter vi i mitt materiale ved tre av 

karene (C8898, C8984, C35730a). Kar C8898, faller i samme formkategori selv om ikke 

dekoren er lik. Denne formen og uten dekor begrenses til 400-tallet. Foruten dette, er det 

minimalt formvariasjonene alene, ved kokekarene, kan bidra til å besvare min problemstilling 

og delspørsmålene. Dog tidfester formen kar C8898 til 400-tallet. 

Begre med lav nederdel og høy smal hals 

Som nevnt i kapittel 4.1, blir hovedtypen av begre med lav nederdel og høy smal hals 

utarbeidet i trolig Vest-Agder i starten av folkevandringstid (Bøe 1931:120). Mitt utvalgte kar, 

C8932 har høyden tilsvarende hovedformen. Halsen med noe lav innsnevring og utover bøyet 

øvre del av hals/munning tilhører starten av det 400-tallet (Bøe 1931:120). 

Det andre utvalgte karet, C37529b, blir i følge www.unimus.no sammenlignet med et kar Bøe 

(1931:117) beskriver som kar med sterkt redusert halsparti, hvor den slanke begerformen er 

mindre merkbar, som figur 156 i Bøe (1931:111). Jeg mener derimot C37529b har flere 

likhetstrekk i formen med figur 174 i Bøe (1931:120) sitt arbeid. Dette er beskrevet som et kar 

med en viss markert overgang til buken og bredhalset, og minner tyske kar (Bøe 1931:126). 

Datering av dette karet er usikker.  

Da dateringen av C37529b er noe usikker, samt kar C8931 har en form relativt lik 

normalformen for disse karsorter, blir det da vanskelig og spore opp eventuelle tråder mellom 

disse karenes produksjon ut ifra form og datering. 
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Bolle med hank ved randen 

Kartypen bolle med hank ved randen har sin oppkomst trolig rundt år 400 og forblir mot 

midten av 500-tallet. Karsorten er lokalisert på Sørlandet med få eksemplarer vestover og 

nesten ingen østover. Da den først opptrer, finnes den i forskjellige størrelser (Bøe 1931:138-

141). Dette gjør det vanskelig å trekke tråder mellom mine kar (C9181, C4046 og C8907) ut 

ifra formen. Likevel tyder det på at de alle trolig er produsert på Sørlandet.   

Kar med hank nede på siden  

Karet C2647 tilhører normalformen av karene med hank nede på siden, og det er dette karet 

som er representert hos Rygh (1885) figur. 361. Normalformen ble først utviklet rundt år 400 

og opprettholdes til siste del av 500-tallet (Bøe 1931:76-78). Tre av de andre av denne 

kartypen i mitt materiale (C5708, C8897 og C3423) kan minne om figur 87 i Bøe (1931:70) 

sitt arbeid. Dette kommer fra Førde, men viser tilknytning til karene i Vest-Agder. Det er ikke 

annet å si om formen annet enn at den er en versjon av kartypen og at bredden på skulderen er 

økt for å få plass til mer dekorasjon der. Denne varianten plasseres i perioden 300- og 400-

tallet (Bøe 1931:70-71). Det vil si at trolig er kar C2647 yngre enn de de tre andre karene med 

hank nede på siden i mitt materiale, ut ifra form å dømme.   

Fotbeger 

Fotbegeret C30556a har som nevnt i kapittel 4.3 tilsvarende form tyske kar av denne typen, 

dekoren plasserer den derimot mer i sørlandsk tradisjon, med blant annet punktrekke. 

Karformen dateres i de tyske eksemplarer til rundt år 400 (Bøe 1931:115-116). Dette gir 

grunnlag til å påstå at karet C30556a ikke er eldre enn år 400.    

Generelt:  

Som vi nå har sett, viser formvariasjonene innenfor de ulike kartypene ikke stort mer enn en 

diffus datering til det enkelte kar, og i noen tilfeller hvor inspirasjonskilden kommer fra. Det 

er dermed ikke mulig å besvare problemstillingen og delspørsmålene ut ifra dette elementet 

alene. Likevel vil formelementet kunne hjelpe en viss grad på veien, sett sammen med de 

andre elementene. En oversikt over den relative dateringen av karene ut ifra formvariantene 

presenteres i tabell 2. Det vil ikke gis en absolutt datering, da den gis ut ifra hva tidligere 

forskning sier om formvariasjonene til de enkelte kartypene sammen med informasjonen på 

www.unimus.no.  
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C.nr Relativ datering 

C4045 Rundt år 400. 

C21650m 500-tallet 

C23203z 500-tallet 

C2646 Mellom år 400 til 550 (folkevandringstid, www.unimus.no)  

C3424 Mellom 200-tallet og 500-tallet 

C9182 Mellom 200-tallet og 500-tallet 

C37529a Mellom 200-tallet og 500-tallet 

C8898 400-tallet 

C8984 Mellom år 400 til 550 (folkevandringstid, www.unimus.no) 

C35730a ? 

C37529b ? 

C8932 Mulig starten av 400-tallet 

C9181 Mellom år 400 og midten av 500-tallet 

C4046 Mellom år 400 og midten av 500-tallet 

C8907 Mellom år 400 og midten av 500-tallet 

C2647 Mellom 400-tallet og slutten av 500-tallet 

C5708 300-tallet – 400-tallet 

C8897 300-tallet – 400-tallet 

C3423 300-tallet – 400-tallet 

C30556a 400 eller yngre 

Tabell 2: Relativ datering ut ifra formvarianten og informasjon fra www.unimus.no. Tabell 

laget av forfatter. 

Dekor  

Det vil her bli diskutert de dekorelementene som går igjen på flest kar, og dekorelement som 

er skiller seg noe ut. De samlede dekorelementene ved hvert kar finnes i tabell vist i 

appendiks 1.    

Av dekorelementer er det en variant som går igjen i alle kartyper utenom kokekarene, dette er 

horisontal linjedekor og finnes på skulder og/eller hals på karene C3423, C5708, C8897, 

C2647, C9181, C4046, C8907, C25203z, C30556a, C8932 og C37529b. Denne 

linje/strekdekoren var populær på norske leirkar helt fra starten av jernalderen (Bøe 1931:214). 

Som nevnt i kapittel 4.1 var linjedekoren vanlig på leirkar, spesifikt hankekar i Vest-Agder 



51 
 

frem til slutten av 300-tallet, da den ble byttet ut med hulkiler. Denne utskiftningen varer ikke 

så lenge, da linjedekoren igjen dukker opp på hankekarene på 400-tallet. Østlandet har 

derimot holdt seg til linjedekoren (Bøe 1931:74). Linjedekoren er altså et gammelt og godt 

brukt dekorasjonselement, noe som også gjenspeiles i mitt materiale da over halvparten av de 

utvalgte karene har dette dekorelementet. Dermed er det ikke nødvendigvis sagt at 

eksempelvis leirkarene C3423, C2647, C9181, C23203 z, C8932 og C37529b som alle har 

både blankpolert overflate og horisontal linjedekor stammer fra samme potteverksted. Både 

den horisontale linjedekoren og den blankpolerte overflaten er godt kjente elementer i hele det 

norske leirkarmaterialet. Under linjedekoren faller også vertikal linjedekor, horisontal stiplet 

linjedekor og skråstreker, som går igjen på flere av de utvalgte karene (Se tabell i Appendiks 

1).  

Hulkile er det dekorelementet som viser seg nest hyppigst ved mine kar. Den finnes på 6 av 

karene, begge av typen beger med lav nederdel og høy smal hals (C8932 og C37529b), alle 

bulevasene i mitt materiale (C23203z, C21650m og C4045), samt det litt udefinerbare karet 

(C4046) som mulig kan være bolle med hank ved randen. Dette dekorelementet er vanlig å 

finne på kar lokalisert på Vestlandet og Sørlandet (Bøe 1931:218). Hulkilen er et motiv som 

er kjent som et tidlig dekorelement, men på dette tidspunktet er de mindre markante og 

grunnere enn hva de utvikles til på trehundretallet. De blir da kraftigere, og har ofte enklere 

linjedekor parallelt på over og underside (Bøe 1931:218). Dette ser vi ved fire av de utvalgte 

leirkarene (C8932, C37529b, C23203z og C4046). Bulevasen C4045 har en øvre parallell 

linjedekor men mangler nedre. Da disse dekorasjonselementene var ettertraktede ved slutten 

av trehundretallet og ut i femhundretallet (Bøe 1931:218), viser det at dette var et 

dekorelement som var populært i lang tid, og som pottemakerne av hvert enkelt leirkar kjente 

til. 

Vi ser at negledekoren går igjen på fire av mine utvalgte kar (C2646, C8984, C3424, 

C37529a). På alle disse karene er derimot strukturen på negledekoren forskjellig. Mens 

C2646 og C8984 har negleavtrykkene påført med lignende metode med to og to mot 

hverandre, bare horisontalt på C2646 og vertikalt på C8984. De enkle negleinntrykkene finner 

vi på kar C3424 og C37529a. På C3424 er derimot plasseringen av dem ustrukturert, mens på 

C37529a er avtrykkene plassert som parallelle horisontalt langs karet. Negledekoren er et 

dekorelement som ofte går igjen ved kokekar i det norske leirkarmaterialet (Bøe 1931:156-

157). Det er i folkevandringstiden denne dekortypen blir veldig vanlig på kokekar i Vest-

Agder (Bøe 1931:169). Dette ser vi for eksempel ved kokekarene C8984 og C2646 som ble 
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funnet sammen med bl.a. korsformet spenne (www.unimus.no), som tyder på at de kan 

dateres til folkevandringstid. Det er allikevel mindre sannsynlig at disse karene har samme 

produksjonskontekst, da fargen på kjernegodset er forskjellig fra hverandre, som trolig 

kommer av som nevnt, forskjeller i godsblandingen.  Det er spekulert i om negledekoren har 

en praktisk forklaring, for å øke varmekapasiteten ved karet. Denne teorien svekkes ved 

bruken av negledekoren hvor dekoren kun finnes rundt bukovergangen (Bøe 1931:157).  

Alle kokekarene er noe forskjellige fra hverandre, det er allikevel kar som ligner mer på 

hverandre enn andre. Eksempel har både kar C35730a og C8984 polert overflate til en 

skinnende grad. Kar C3424 og C37529a har relativt lik form, samt en glattet men ru overflate, 

negledekoren på disse karene er utført på noe forskjellig måte. 

Dekor på hanken finnes i følge Bøe (1931:215) sjeldent på kar fra folkevandringstid, derimot 

hører denne plasseringen av dekor til i yngre romertid. Ved de utvalgte karene ser vi dette ved 

kar C8897 og antydninger til det på kar C2647. C8897 ble funnet på Stoveland, hvor det i 

samme gravfelt ble funnet korsformet spenne (www.unimus.no). Dette kan enten bety at 

C8897 stammer fra en av de tidlige gravhaugene i dette gravfeltet, eller at dekoren på hanken 

representerer en av de «sjeldnere» tilfellene fra folkevandringstid. C2647 ble funnet sammen 

med korsformet spenne (www.unimus.no). Dette betyr at karet enten var laget i tidsperioden 

før gravleggingen, eller at dette karet også er ett av de «sjeldnere tilfellene». Det er derimot 

uvisst om det er nok dekor på hanken til å kunne tolke den som en dekorert hank, da det bare 

skimtes en strek på bildet. 

Hengebuen som finnes på kar C9181 og C2647 er et dekorelement som strekker seg ut over 

hele perioden for leirkarproduksjon i eldre jernalder. Dette dekorelementet er vanlig fra 

slutten av 300-tallet til utover 500-tallet i Vest-Agder (Bøe 1931:215-216). Dette 

dekorelementets datering ved de to nevnte utvalgte karene stemmer overens med den relative 

dateringen gitt ut fra karenes formvariant.     

Prikkdekor i rosettform som vi ser på kar C4045 har ingen lokal begrensning, og finnes på de 

fleste kartyper. Rosetten er vanligst på 300-tallet, og sjeldnere i senere periode (Bøe 1931:217) 

Dette tyder på at kar C4045 er et av de sjeldnere tilfellene, da dette trolig stammer fra 400-

tallet.   

Glassbiten som finnes inkorporert i kar C8932 er et dekorelement som trolig er påvirket av 

tyske kar, og er kjent i hele Nord-Europa i romertid og folkevandringstid (Bøe 1931:220). I 
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Norge finnes dekorelementet på 8 kjente leirkar funnet fra Rogaland til Akershus (Rødsrud 

2017:84,87).  

Overflate 

Halvparten av de utvalgte karene har en glattet og blank overflate. Av disse ti karene er to av 

dem (C8984 og C35730a) det lille kokekar, to av dem (C3423 og C2647) vase med hank nede 

på siden, ett av dem (C9181) bolle med hank ved randen, tre av dem (C23203z, C21650m og 

C4045) bulevaser, og to av dem (C8932 og 37529b) beger med lav nederdel og høy smal hals. 

Denne behandlingen av karet finnes dermed nesten i alle formgruppene i denne avhandlingen, 

utenom fotbeger. Den blanke og glatte overflaten oppnås som nevnt i kapittel 3.1 ved polering 

av kar som har meget finkornet leire som overflate. En metode for å oppnå denne finkornete 

og blanke overflaten kalles slemming. Det vil si at man påfører karet et ytre lag av leire 

blandet med vann som nærmes ikke inneholder sandkorn eller større partikler, og siden 

polerer det med organisk materiale eller med hånden og en poleringsstein (Rødsrud 2012:326). 

Da flere kar i denne avhandlingen, fra forskjellige plasser har lik overflatestruktur, tyder det 

på at denne behandlingen av karet er utbredt og kjent.  

Det samme gjelder de andre overflatebehandlingene jeg har møtt i mitt materiale, hvor fire av 

kokekarene (C3424, C8898, C37529a og C2646), og en bolle med hank ved randen (C9182) 

har en glattet og ru overflate. Med glattet og ru overflate mener jeg at karet har en jevn og 

glatt overflate, men av større partikler enn karene med glattet og blank overflate. De øvrige 

karene (Kar med hank nede på siden: C5708, C8897, bolle med hank: C4046, C8907 og 

fotbeger: C30556a) har en glattet og matt overflate.     

Farge 

10 av de utvalgte karene (C3424, C9182, C8907, C4046, C5708, C8897, C8984, C35730a, 

C37529a og C37529b) har en rød til rødbeige farge. Dette kan komme av at de har blitt brent 

under oksiderende forhold, noe som betyr at karet har hatt tilgang til luft under brenning 

(Rødsrud 2012:328; Hulthén 1994:17). Den røde fargen kommer også trolig av jerninnholdet i 

godsblandingen (Rice 1987:333). Dette kan indikere at karene med likest farge, eksempel 

C5708 og C8897 kan ha relativt lik godsblanding samt være brent under tilsvarende like 

forhold, eventuelt samme prosesser under brukstid og gravkontekst. Derimot ser det ut til at 

kar C8897 kan ha noe større magring ut ifra bildet, men det er allikevel potensielt mulig at 

selve leiren, før magringen ble tilsatt, inneholder mye av de samme mineralene. Dette kan like 

vel diskuteres. Bøe (1931:211) og Rødsrud (2012:329) nevner at samme kartype kan få ulik 
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farge om de befinner seg i skjelettgraver eller om de befinner seg i branngraver. I 

branngravene er fargen som regel rødgrå, gulgrå, røde eller gule. I skjelettgraver er fargen 

som regel mørk (Bøe 1931:211; Rødsrud 2012:329). Dette kan også forklare fargeforskjellene 

vi ser materialet ved for eksempel karsorten med hank nede på siden, hvor C5708 og C8897 

er lyserøde i fargen, mens C3423 og C2647 er brun og brunsort. Dette gjør det komplisert å 

avklare om likhetene mellom fargene vil være et resultat av valgene tatt i skapelsesprosessen 

samt råmaterialet som var tilgjengelig.  

Fargen på fotbegeret (C30556a) kan komme av minimalt innhold av jern i godsblandingen, 

brent under oksiderende forhold og ved bruken i branngraven.  

De karene som er mørkere i fargen og nærmere svart er C8898, C2646, C8932, C23203z, 

C21650m, C4045, C9181, C3423, C2647. Denne fargen har de trolig fått fordi de har blitt 

brent ved lav varme og med minimal eller ingen tilgang til luft, kaldt reduserende forhold 

(Rødsrud 2012:328-329; Hulthén 1994:17). Karene som generelt sett er mørke, men har noen 

lysere/rødere områder har trolig fått noe oksygen tilført ved brenning i noe for høy varme 

(Rødsrud 2012:329-330). De har også bevart den mørke fargen ved ikke å bli utsatt for 

brenninger ved gravleggelse. Rice (1987:334) nevner at den mørke fargen i kjernegodset vist i 

brudd kommer av at godsblandingen inneholdt mye organisk materiale (eksempel plantefiber 

eller humus). Det er ikke mange av mine utvalgte kar som viser tydelig fargen på 

kjernegodset i skader på karene. De to karene hvor det er tydeligst er ved kokekarene C2646 

og C8984. C2646 har en rødlig farge i bruddet og en gråsort overflate, mens C2646 har en 

gråsort farge i bruddet og en rød overflate. Dette vil da trolig komme av at kar C2646 

inneholdt mer organisk materiale.   

De sammenlagte elementene  

Vi ser i tabell vist i appendiks 1, at enkelte kar har alle eller mange elementer like. Dette er 

kokekarene C3424 og C37529a, disse er begge glattet og ru i overflaten, fargen er lys rød, 

formen er lav og bredbuket, og de begge har negledekor. Kar C37529a har en noe bredere og 

mer ujevn hank sammenlignet med kar C3424, ut ifra dette ser kar C3424 noe mer forseggjort 

ut. Som nevnt tidligere, er både formen, overflaten og dekoren kjente elementer for det lille 

kokekar, dermed blir det vanskelig å sette disse karene i sammenheng ved produksjonen annet 

en at de er inspirert av samme modell. Eksempel fra dagens samfunn, ett stakittgjerde i 

Marnardal og ett stakittgjerde i Farsund vil ikke nødvendigvis være laget av samme person 

eller med samme type materiale, selv om håndverkeren er inspirert av samme type gjerde.  
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På tvers av karformene, ser vi likheter i blant annet dekor på flere av karene. To av disse er 

C23203z, som er en bulevase, og C4046, som er mulig en bolle med hank ved randen, dersom 

hanken er fraværende på grunn av skader, om ikke er dette karet en bolle uten hank. Begge 

disse karene er rikt dekorert fra bunnen av og opp til midtre del av hals. Av dekorelementene 

som er like, finner vi både horisontale og vertikale hulkiler og linje/strekdekor, samtidig har 

de begge sikksakk strekdekor. Til forskjell i dekor har kar C23203z horisontal stiplet 

linjedekor og skråstreker, mens kar C4046 har runde avtrykk. Karene har også forskjellig 

farge, men dette kan som nevnt komme av at de har blitt brukt forskjellig i løpet av sin tid i 

praksis og nedleggelse i grav. Selv om disse karene har flere likhetstrekk i dekor, som kan 

tyde på at pottemakerne har vært inspirert av det samme, er det en ting som skurrer når det 

kommer til å sette disse i lik produksjonskontekst. Dette er den relative dateringen. Kar 

C4046 har nemlig blitt funnet sammen med kar C4045 (www.unimus.no). Som nevnt 

tidligere er kar C4045 en av de tidligste bulevasene vi har i landet, og dateres til rundt år 400. 

Dette kan bety at kar C4046, som etter form har fått en relativ datering til mellom år 400 og år 

500, kan muligens dateres til rundt samme tid som kar C4045. Bulevase C23203z derimot, har 

en relativ datering etter form å dømme, til 500-tallet. Dermed vil dateringen skille disse, selv 

om det finnes mange likhetstrekk i dekor. Likevel er de like dekorelementene sannsynligvis 

inspirert av det samme utgangspunktet.   

Da kar C4045 og C4046 har blitt funnet i samme grav, kan disse tyde på tilknytninger i 

forbindelse med skapelsesprosessen? De eneste likhetene i dekorelementet ved disse karene er 

hulkilen og runde avtrykk. De runde avtrykkene er i mindre skala på kar C4045, hvor de er 

omringet av prikkdekor og danner en rosett. På kar C4046 er de større og plassert i mønster 

som kan ligne en rosett, men ikke til den grad ved C4045. Ellers viser tabell i appendiks 1, at 

de er forskjellige både i form, farge og overflate. Kar C4045 viser rødlig farge på innsiden. 

Den forskjellige fargen kan mulig komme av forskjellig bruk og ikke nødvendigvis av 

forskjellig leireblanding. Felles for dem, er at begge karene er at det er lagt mye presisjon i 

arbeidet, som vises ved den flotte dekoren og jevne formen. Ingen av karene er trolig laget av 

en amatør, men en som visste hva han/hun gjorde.  
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5.2 De utvalgte karene sammenlignet med Hulthén (1986) sine 

analyseresultater 
Birgitta Hulthén (1986) har som nevnt i kapittel 1.1 foretatt en undersøkelse av et utvalg skår 

fra i hovedsak Augland, men også andre plasser i Kristiansand, Porsgrunn, Grimstad, Röraröd 

og Björketvet (Hulthén 1986:59). Totalt undersøkte hun 44 skår fra Augland (1986:82). Disse 

resultatene ble presentert i en artikkel skrevet av Hulthén i Universitetets Oldsaksamling 

Årbok 1984/1985. Som nevnt grupperte hun skårene etter gruppe; A, B, C, D og E, se 

appendiks 2. Hulthén tok for seg mer avanserte metoder enn det jeg har hatt tilgang til i min 

avhandling, blant annet termisk analyse (TCT) og tynnslip analyse. Dermed er det ikke alle 

punkter i hennes undersøkelse jeg kan sammenligne de utvalgte karene opp mot. De punktene 

jeg da i hovedsak benytter meg av i sammenligningen er beskrivelsen av skårenes 

overflatebehandling, skårform, dekor og fargen hun beskriver under punktet for brenningen.  

Hulthéns gruppe A (1986:66-67) beskrives skårene som meget finmagret med kornstørrelse 

opp til 1 mm, de er av mørk grå til sort farge, har en slemmet og polert overflate, og 

dekorelementer som tynne vulster, horisontale rifler, svakt rutemønster og sikk – sakk. På 

figur 3a-c i hennes artikkel (Hulthèn 1986) ser vi linjedekoren går igjen som dekorelement i 

gruppe A. Formen på skårene varierer i bøyning, se appendiks 2. Av mine kar er det fire kar 

som treffer i likhet på alle disse nevnte elementene. Det er to kar med hank nede på siden 

(C3423 og C2647), ett beger med lav nederdel og høy, smal hals (C8932) og en bulevase 

(C23203z).  

I Hulthéns gruppe B (1986:67,69) finner vi skår som er mer ru i overflaten som følge av grov 

slamming, disse skårene har ingen dekor og formen er konveks, og tilhører buken på karene. 

Hulthén (1986) nevner ikke hvilken farge de har. Hun beskriver dem som mulige kokekar 

(Hulthén 1986:78). Denne beskrivelsen kan passe til to av mine utvalgte kar, C8898 og C9182. 

Det er derimot vanskelig å si om karene ut fra min analyse har ett slemmet belegg eller ei.  

I Hulthéns gruppe C (1986:69) er det likheter mellom hennes utvalgte skår og mitt materiale 

ved punktene som beskriver dekor, form og overflate. Disse likhetene finner vi i mitt 

materiale ved kokekarene, spesifikt C3424, C37529a og C2646. Alle disse har negledekor 

som stemmer overens med dekorbeskrivelsen i gruppe C. Overflaten i gruppe C er jevn og 

glattet, noe som også stemmer overens med disse karene. Det samme gjelder den konvekse 

formen på bukskårene som blir nevnt i gruppe C. Av mine utvalgte kar har også C8984 

negleinntrykk, og kar C35730a har ovale inntrykk i likhet med gruppe C, men disse karene 
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har en polert overflate, noe som ikke blir nevnt om gruppe C hos Hulthén (1986). Med disse 

likhetene, er det potensielt mulig at karene, spesifikt de som har alle de tre elementene like, 

kan stamme fra Augland. Sannsynligheten er usikker da som nevnt negledekoren er et vanlig 

dekorelement ved kokekar (Bøe 1931:156-157). 

Hulthéns gruppe D (1986:69-71) har skår som er av fin leire, og dekor som horisontale bånd, 

trekantede groper, uregelmessige inntrykk og rifler i sikk-sakk mønster. Disse beskriver hun 

som finkeramikk av enklere variant og som ikke er polert til skinnende grad. Dekoren blir 

beskrevet som av den enklere typen (Hulthén 1986:78). Av mine kar kan potensielt sett to kar 

med hank nede på siden passe inn i guppe D etter disse beskrivelsene å dømme, kar, C5708 

og C8897. Dekoren er noe kompleks på disse karene, noe som gjør det uklart om det er riktig 

å trekke denne konklusjonen. Fotbegeret C30556a kan muligens også falle under gruppe D, da 

denne har i likhet med skårene fra gruppen, glatt og matt overflate, enkel dekor og fin leire 

etter bildet å dømme. Kar C8907 kan også ligne i beskrivelsene.  

Selv om Hulthén har inkludert 11 skår fra andre lokaliteter enn Augland, kommer hun frem til 

at leiren brukt i kargruppene A-D stemmer overens med leiren funnet på Augland (Hulthén 

1986:78-79). Den siste gruppen hennes, gruppe E, har annerledes leire, samt at skårene i 

denne gruppen tilhører spannformede kar (Hulthén 1986:79). Da denne karsorten ikke er 

inkludert i mitt materiale, er det dermed ingen av mine kar som tilhører denne gruppen.  

Det jeg nå har studert ved mine kar opp mot analysen til Hulthén (1986), viser at noen av de 

utvalgte karene potensielt sett kan stamme fra pottemakeriet på Augland, sett ut ifra de valgte 

elementene det gjør seg mulig å sammenligne ut ifra tilgangen til informasjonen jeg har av 

mine utvalgte kar. For å få en oversikt vil dette presenteres i tabell 3.  

Keramikkgruppe 

A 

Keramikkgruppe 

B 

Keramikkgruppe 

C 

Keramikkgruppe 

D 

C3423 C8898 C3424 C5708 

C2647 C9182 C37529a C8897 

C8932  C2646 C30556a 

C23203z   C8907 

Tabell 3: De utvalgte karene med flest likheter til keramikkgruppene Hulthén (1986). Tabell 

laget av forfatter. 
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Den relative dateringen vist i 5.1 viser at disse 13 karene kan passe sammen med dateringen 

av lokaliteten på Augland vist i kapittel 2.4. Resultatet kan ikke med sikkerhet påvise at 13 av 

mine utvalgte kar er produsert ved pottemakeriet på Augland, men muligheten er der, da det 

finnes flere likhetstrekk. For å få mer nøyaktige svar må man imidlertid ha tilgang til mer 

avanserte metoder, som eksempel tynnslipanalyse.  

Når det gjelder de resterende karene i min analyse som ikke passet inn under noen av 

leirkargruppene med tanke på overflatebehandling, skårform, dekor og farge, kan vi med 

større grad av sannsynlighet anta at disse karene ikke ble produsert på Augland. 

Likevel, da det som nevnt i kapittel 2.4. ble funnet 55.000 skår på Augland, og Hulthén 

undersøkte 44 av dem, betyr dette at et enormt antall skår fra Augland ikke var med i 

undersøkelsen hennes. Dette gir grunnlag til at det kan finnes flere «grupperinger» av skårene 

ved Augland utenom grupperingene Hulthén (1986) gjennomførte. Det danner da en viss 

mulighet for at flere av de utvalgte karene i denne oppgaven kan stamme fra Augland, selv 

om de ikke passet inn under grupperingene til Hulthén (1986). Dette er ikke mulig å finne ut 

av før nærmere studier av keramikken fra Augland er publisert. Den utførte komparative 

analysen tyder likevel på at det er større sannsynlighet for at de 13 utvalgte karene med flest 

likhetstrekk til Hulthén (1986) sin analyse kan være produsert på Augland, sammenlignet med 

de resterende 7 karene.  
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Kapittel 6. Konklusjon  

I denne mastergradsoppgaven har jeg gjennomgått en elementanalyse etterfulgt av komparativ 

analyse av 20 leirkar fra Vest-Agder fra eldre jernalder. Hensikten har vært å bli bedre kjent 

med materialet for å kunne spore eventuelle sammenkoplinger mellom karene. Det visuelle 

studiet ble begrenset til studie av bilde grunnet mangel på tilgang til materialet. Dette 

begrenset mulighetene noe, da det blant annet ble vanskelig å få nøyaktige mål på alle kar, det 

ble også vanskelig å undersøke eventuelle spor av teknikken ved produksjonen av karet, som 

presentert i kapittel 3.1. Analysen ble da gjennomført i den grad informasjonen fra bildene, 

samt informasjonen om karene på www.unimus.no kunne gi. Denne informasjonen danner 

nok grunnlag til å kunne besvare problemstillingen samt delspørsmålene.   

Problemstillingen som er følgende I hvilken grad kan et visuelt studie av leirkar bidra til å 

finne eventuelle relasjoner mellom utvalgte kar? vil nå bli besvart med grunnlag i den 

gjennomgåtte analysen og diskusjonen. 

Ved å studere elementene kunne jeg oppspore likheter og forskjeller i det utvalgte materialet 

på tvers av alle kartypene i mitt materiale. Ved å se elementene i sammenheng med tidligere 

forskning, kunne jeg også presentere en relativ datering av karene. Dette gjorde det lettere å si 

om enkelte kar kunne være produsert i omtrent samme periode, og dermed ha større 

sannsynlighet for å være produsert i samme kontekst. Studiet mitt viser at det er flere 

fellestrekk som går igjen i de utvalgte karene. Av dekorelementene er blant annet 

negledekoren et kjent fenomen ved kokekarene, mens linje/strekdekoren er en gjenganger ved 

alle kartypene i mitt materiale for å nevne noen eksempler. Fargen på karet viste seg å være 

det mest kompliserte elementet når det gjelder å hente informasjon tatt i skapelsesprosessen 

av karet, da den kan forandres i henhold til karets bruk. 

Analysen min har vist at en elementanalyse, sammen med en komparativ analyse vil kunne 

spore trender innenfor det arkeologiske materialet. Eksempel linje/strekdekoren som viser seg 

på kar C30556a, C8932, C37529b, C23203z, C4045, C9181, C4046, C8907, C3423, C5708, 

C8897 og C2647 viser at pottemakerne av disse karene hadde en viss felles idé om 

dekorasjonen av karene.  

Ut ifra min analyse, gjøres det mulig å se de disse felles idéene til pottemakerne om hvordan 

karene skal være. Jo flere likhetstrekk i elementene ved karene, jo likere idé om hvordan det 
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ferdige karet skulle være hadde pottemakerne. Dette kan bygge på tradisjoner og trender i 

perioden karene ble laget. Dermed vil visuelt studie av leirkar bidra til å finne relasjoner 

mellom utvalgte kar i den grad at det viser likheter bak idéene om hvordan karet skal være, og 

hvordan karet har blitt laget. Dette vil igjen vise felles trender og/eller tradisjoner for karene 

med likhetstrekk i elementene, samt øke muligheten for at de kan stamme fra lik 

produksjonskontekst, sammenlignet med om karene ikke har noen likheter.   

Delspørsmål 1, dersom noen kar ligner hverandre i flere elementer, vil dette bety de kan 

stamme fra samme produksjonsplass?, som nevnt i diskusjonen, har både kokekar C3424 og 

C37529a alle elementene like. De er likevel noe forskjellige i utformingen av negledekoren 

samt presisjonen i tykkelsen, hvor hanken på kar C37529a er som nevnt noe ujevn. Da, som 

nevnt tidligere, alle elementene ved disse kokekarene er godt kjente og utbredte elementer for 

denne kartypen, blir det dermed vanskelig å si om karene stammer fra samme 

produksjonsplass. Det samme gjelder andre kar som har flere likheter ved elementene, 

eksempelvis karene med hank nede på siden C3423 og C2647, som begge er blankpolerte, 

brunsorte i fargen og har flere dekorelementer like (se tabell i appendiks 1). Likhetene tyder 

på at karene er laget ved relativt lik inspirasjonskilde.  

En visuell elementanalyse vil finne likheter og ulikheter. Det kan tenkes at jo flere likheter det 

finnes jo større sjanse er det for at de kan stamme fra samme produksjonsplass. Når vi i tillegg 

har et storskala pottemakeri i Vest-Agder, kan det tenkes at det er større sannsynlighet for at 

enkelte kar kan være laget av samme «produsent». En elementanalyse ut i fra bilde vil ikke 

kunne gi konkrete svar på om enkelte kar er produsert av samme pottemaker eller på samme 

plass. Likevel vil den danne mer grunnlag til å anta at kar med flere likheter i elementene er 

produsert i samme kontekst, eventuelt av samme pottemaker, sammenlignet med kar med 

færre likheter. 

Det trenges mer avanserte metoder for å komme nærmere fasiten, som for eksempel 

tynnslipanalyse. Ved å analysere godset og mineralene godsblandingen inneholder, vil man 

kunne oppspore likheter i godsblandingen, og dermed komme nærmere svaret på om de har 

vært produsert i samme kontekst. Likevel blir det vanskelig å bedømme nøyaktig, da 

godsblandingen som kunne vært lik, kan ha blitt distribuert til flere pottemakere, som har 

produsert kar med likt gods på forskjellige områder. 

Det siste delspørsmålet i min avhandling, vil noen av de utvalgte karenes sammenlagte 

elementer korrespondere med katalogiseringen Birgitta Hulthèn (1986) gjorde på utvalgte 
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skår fra Augland pottemakeri?, ble besvart i kapittel 5,2. Resultatet var at karene C3423, 

C2647, C8932 og C23203z hadde fargen, overflaten, dekor og form som korresponderte med 

hennes utvalgte skår i keramikkgruppe A. Kar C8898 og C9182 korresponderte med hennes 

keramikkgruppe B når det gjelder kartypen som er kokekar, formen, overflaten og mangelen 

på dekor. I gruppe C var det likheter i dekor, form og overflate mellom hennes skår fra 

gruppen, og mine utvalgte kar C3424, C37529a og C2646. Den siste keramikkgruppen som 

hadde visse likheter med mine kar var keramikkgruppe D. Kar C5708, C8897, C30556a og 

C8907 korresponderte med kargruppen i elementene i overflate og dekor. 

Ut ifra elementene hvor det gikk an å sammenligne mine kar med Hulthén (1986) sin analyse, 

er det da 13 av mine utvalgte kar som har likheter med hennes materiale. I likhet med 

problemstilling og delspørsmål 1, vil disse likhetene i elementene kunne si at karene grunner i 

samme idé og metode tilknyttet hvordan de skal se ut. Det gir dem ett bedre grunnlag til å anta 

at de kan være produsert ved pottemakeriet på Augland, men det gir ikke en konkret fasit på 

om leirkarene er produsert der eller ei. For å komme nærmere fasiten, trengs igjen, mer 

avanserte metoder.      
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Appendiks 1: Tabell for utvalgte kar 
 C3424 

 

C8898 

 

C8984 

 

C9182 

  

C35730a 

 

C37529a 

 

C2646 

 

C30556a 

 
Karsort 
Det lille kokekar x x x x (?) x x x  
Forbeger        x 
Kar med hank nede på 
siden 

        

Bolle med hank ved 
randen 

   x (?)     

Bulevase         
Beger med lav nederdel og 
høy, smal hals 

        

Overflate 
Glattet og ru x x  x  x x  
Blankpolert   x  x    
Glattet og matt        x 
Farge 
Lys beige        x 
Lys rød x     x   
Rød   x x x    
Brun         
Brun-sort         
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Grå-sort  x     x  
Sort         
Fasong 
Høy og slank       x  
Lav og bredbuket x   x  x   
Høy og bredbuket  x x  x    
Smal og høy fot, bred buk, 
brå overgang til skulder, 
smal og høy hals  

       x 

Smal og lav, forhøyet og 
smal hals, markert skulder, 
bred og høy buk 

        

Høy og bred buk, markant 
skulder, lang og smal hals 

        

Bred og avrundet buk, noe 
innsnevret, middels lang 
skulder, utoverbøyet 
munning 

        

Jevn buet buk, myk 
overgang til 
skulder/halsparti, 
innsnevret hals 

        

Buet buk, markert 
overgang til skulder, 
innsnevret hals 

        

Lav avrundet buk, minimal 
skulder, lang hals med 
innsnevret midtre parti 

        

Avrundet buk, skarp 
overgang til skulder, lang 
hals 

        

Bred lav buk, lang hals 
med innsnevret midtre 
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parti 
Bred lav buk, lang og bred 
hals med noe innsnevret 
midtre parti 

        

Dekor 
Uten dekor  x  x     
Horisontal linjedekor        x 
Vertikal linjedekor         
Hulkile        x 
Horisontal striplet 
linjedekor 

        

Skråstreker         
Sikk sakk streker         
Runde avtrykk         
Hengebuer         
Skråstreker ved hankens 
nedre feste 

        

Vertikale linjer ved 
hankens feste 

        

Linjedekor på hank         
Negledekor x  x   x x  
Ovale små avtrykk     x    
Prikkdekor i rosett         
Vertikale ribber         
Punktsirkel        x 
Glassbit         

Tabell 1a  
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 C8932 

 

 

C37529b  

 

C23203 z 

 

C21650m 

 

C4045  

 

C9181 

 

C4046  
 

C8907 

 

Karsort 
Det lille kokekar         
Forbeger         
Kar med hank nede på 
siden 

        

Bolle med hank ved 
randen 

     x x (?, usikker om 
den mangler 
hank eller ei). 

x 

Bulevase   x x x    
Beger med lav nederdel 
og høy, smal hals 

x x       

Overflate 
Glattet og ru         
Blankpolert x x x x x x   
Glattet og matt       x x 
Farge 
Lys beige         
Lys rød         
Rød       x x 
Brun      x   
Brun-sort x    x    
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Grå-sort  x x      
Sort    x     
Fasong 
Høy og slank         
Lav, bred og buket         
Høy og buket         
Smal og høy fot, bred buk, 
brå overgang til skulder, 
smal og høy hals  

        

Smal og lav, forhøyet og 
smal hals, markert 
skulder, bred og høy buk 

   x     

Høy og bred buk, markant 
skulder, lav og smal hals 

    x    

Bred og avrundet buk, 
noe innsnevret, middels 
lang skulder, utoverbøyet 
munning 

  x      

Jevn buet buk, myk 
overgang til 
skulder/halsparti, 
innsnevret hals 

     x  x 

Buet buk, markert 
overgang til skulder, 
innsnevret hals 

      x  

Lav avrundet buk, minimal 
skulder, lang hals med 
innsnevret midtre parti 

        

Avrundet buk, skarp 
overgang til skulder, lang 
hals 

        

Bred og lav buk, lang hals 
med innsnevret midtre 

x        
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parti 
Bred og lav buk, lang og 
bred hals med noe 
innsnevret midtre parti 

 x       

Dekor 
Uten dekor         
Horisontal linjedekor x x x   x x x 
Vertikal linjedekor x  x    x  
Hulkile x x x x x  x  
Horisontal striplet 
linjedekor 

  x      

Skråstreker   x  x x  x 
Sikk sakk streker   x    x  
Runde avtrykk     x  x  
Hengebue      x   
Skråstreker ved hankens 
nedre feste 

        

Vertikale linjer ved 
hankens feste 

        

Linjedekor på hank         
Negldekor         
Ovale små avtrykk         
Prikkdekor i rosett     x    
Vertikale ribber    x x    
Punktsirkel     x    
Glassbit x        

Tabell 1b 
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 C3423 

 

C5708 

 

C8897 

 

C2647 

 

Karsort 

Det lille kokekar     
Forbeger     
Kar med hank nede på 
siden 

x x x x 

Bolle med hank ved 
randen 

    

Bulevase     
Beger med lav nederdel 
og høy, smal hals 

    

Overflate 
Glattet og ru     
Blankpolert x   x 
Glattet og matt  x x  
Farge 
Lys beige     
Lys rød  x x  
Rød     
Brun     
Brun-sort x   x 
Grå-sort     
Sort     
Fasong 
Høy og slank     
Lav, bred og buket     
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Høy og buket     
Smal og høy fot, bred 
buk, brå overgang til 
skulder, smal og høy 
hals  

    

Smal og lav, forhøyet og 
smal hals, markert 
skulder, bred og høy 
buk 

    

Høy og bred buk, 
markant skulder, lang 
og smal hals 

    

Bred og avrundet buk, 
noe innsnevret, middels 
lang skulder, 
utoverbøyet munning 

    

Jevn buet buk, myk 
overgang til 
skulder/halsparti, 
innsnevret hals 

    

Buet buk, markert 
overgang til skulder, 
innsnevret hals 

    

Lav avrundet buk, 
minimal skulder, lang 
hals med innsnevret 
midtre parti 

x x x  

Avrundet buk, skarp 
overgang til skulder, 
lang hals 

   x 

Bred lav buk, lang hals 
med innsnevret midtre 
parti 
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Bred lav buk, lang og 
bred hals med noe 
innsnevret midtre parti 

    

Dekor 
Uten dekor     
Horisontal linjedekor x x x x 
Vertikal linjedekor x    
Hulkile     
Horisontal striplet 
linjedekor 

x x  x 

Skråstreker  x   
Sikk sakk streker   x  
Runde avtrykk   x  
Hengebuer    x 
Skråstreker ved 
hankens nedre feste 

x ?  x 

Vertikale linjer ved 
hankens feste 

x ? x  

Linjedekor på hank ? ? x x 
Negldekor     
Ovale små avtrykk     
Prikkdekor i rosett     
Vertikale ribber     
Punktsirkel     
Glassbit     

Tabell 1c 
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Appendiks 2: Birgitta Hulthén 1986:66-73.  
Keramikkgruppe A-E.  
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Appendiks 3: Kronologisk rammeverk, 
etter Østmo og Hedeager 2005  
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