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Forord 

Min fasinasjon av sjøen og forhistoriske båter startet en kald høstdag i Trondheim for noen 

år siden. I en av mine første forelesninger fikk jeg innblikk i arkeologi som satte søkelys på 

skip og båter, og siden har jeg vært en tilhenger. Tanken som fasinerte meg var det 

teknologiske til fartøyet, men også selve reisen til det ukjente. Det å reise ut mot det åpne 

havet kan være farefult når sjøen snur. Selv har jeg opplevd å være ute på sjøen når det er 

storm, og for å si det slik har jeg har stor respekt for de som jobber ute på sjøen. Kapteinen 

på Trio II som vi kalte for Kaptein Krill, hadde stålkontroll og når en stor bølge slo mot oss 

så smilte han bare og lo litt, mens jeg følte sterkt på dødsangsten mens jeg klamret jeg meg i 

et hjørne. Når vi ankom land var sjøen helt rolig, de store bølgene og min dødsangst eksisterte 

ikke på land. Dette skillet mellom land og vann var så tydelig for meg den dagen og gjorde 

at jeg forstod mer av hva det vil si å være ute på sjøen. 

 

Skillet mellom land og vann har bragt meg til et funn som ble oppdaget for 100 år siden, 

nemlig Kvalsundfunnet. Jeg tenkte det kunne være interessant å se denne offernedleggelsen i 

dette skillet, og det har vært min reise de siste årene. Masteroppgaven har vært en reise med 

mye storm, men jeg har vært heldig å ha gode venner, kollegaer, veiledere og familie som har 

fått oppgaven i havn. Jeg vil gjerne takke mine veiledere Unn Pederesen og Knut Ivar Austvoll 

som har gitt meg mange gode tilbakemeldinger som har formet oppgaven til det bedre. Takk 

til Hanna Margrethe Utklev Gjeruldsen som har sendt meg motivasjonlapper og plassert dem 

over hele arbeidsplassen min. Takk til Live Forsetløkken, Fredrik Underdal Hagen og Augusta 

Hlin Aspar Sundbø som har lest oppgaven litt for mange ganger. Og takk til det gode 

studentmiljøet på Blindernveien 11, det var godt å se mine medstudenter like stresset som 

meg. Takk til min familie som har heiet på meg siden jeg var fire år da jeg bestemte meg for 

å bli arkeolog. Jeg vil også takke Sunnmøre Museum og Håvard Haraldson Hatløy som var 

min lokale guide til landskapet Kvalsundfunnet ligger i. Jeg kan heller ikke glemme å takke 

Norsk Maritimt Museum som lot meg få bygge båter i tre uker for å forstå mer av det 

teknologiske ved fartøy. Og da spesielt takk til den tilfeldige turisten som trodde jeg hadde 

bygd den ene båten selv og bare måtte ta et bilde av meg med båten. Takk, du gjorde dagen 

min.  
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Til slutt vil jeg takke Catharina Johansen Palarca som frivillig kjørte meg fra Oslo til Ålesund 

tur/retur for at jeg skulle få se landskapet til Kvalsundfunnet, og takk for at du lot meg slippe å 

sykle til alle lokalitetene. Du hadde rett, sykkelplanen min var ikke en av mine bedre planer. 

Savner vennskapet ditt hver dag og uten deg hadde jeg sikkert fortsatt syklet rundt omkring de 

omringene øyene til Kvalsundfunnet. 
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1 Innledning 

I 1920 ankom Håkon Shetelig til en øy som heter Nerlandsøya i Herøy kommune i Møre og 

Romsdal, her hadde en sønn og en far fra gården Kvalsund funnet båtrester under en 

torvskjæring. Restene som dukket opp her er i dag kjent som Kvalsundfunnet og består av et 

skip og en mindre båt som er datert til ca. 780-800 e.kr (Nordeide et al. 2020). Dette plasserer 

skipet og båten i sluttfasen til merovingertiden og overgangen til viktingtiden. Funnet vakte 

mye oppmerksomhet og ble nevnt i ulike tidsskrifter i Norge, og ble nevnt som «et nytt 

vikingskip» og det «det nye osebergskipet (Sundmørsposten, 29 juni 1929). Shetelig og 

Johannessen (1929:37) tolket funnet som en offernedleggelse av samme karakter som de kjente 

danske offerfrunnene som Nydamfunnet og Hjortspringfunnet. Kvalsundskipet ble også sett på 

som en forløper til vikingskipene, men var fortsatt yngre enn Nydambåten (Shetelig og 

Johannessen 1929:55).  

I de siste 100 årene har det dukket opp flere båter i myr. Ikke like store og omfattende som 

Kvalsundfunnet, men to nedleggelser som ble oppdaget under andre verdenskrig er 

Fjørtoftbåtene (Fett og Færøyvik 1943) og Rongbåten (Færøyvik 1947). Fjørtoftbåtene er C14 

datert 860 +/- 90 e.Kr. (Myhre 1980) og Rongbåten ca. 900 e.Kr. (Færøyvik 1947; Shetelig og 

Brøgger 1950). Disse dateringene plasseres disse to hendelsene i relativ nær tid med 

Kvalsundfunnet. Det som er spesielt med disse tre hendelsene er likheten i nedleggelsen, 

behandlingen av fartøyene, tidsperioden og landskapet de ligger i. Færøyvik (1947) 

sammenlignet disse tre myrfunnene i slutten av 40-tallet og jeg skal fortsette der hvor han slapp.  

Det som er av interesse for meg er hvorfor disse nedleggelsene har fått denne beliggenheten? 

Hva er det som er så spesielt med dette stedet? Når Shetelig og Johannessen (1929:54-56) 

publiserte resultatene så var det nevnt flere nedleggelser i myra enn kun Kvalsundskipet og 

båten, og Shetelig konkluderte med at omerådet var et sted for en offerkult i yngre jernalder. 

Fjørtoftbåtene og Rongbåten er en enkel hendelse, og så vidt vi vet har det ikke vært flere 

nedleggelser i den samme myra slik som Kvalsundfunnet. Men det som gjør disse tre 

interessante er det maritime landskapet de ligger i. Christer Westerdahls (1992, 2011) «det 

maritime kulturelle landskapet» har vært en inspirasjon for å undersøke Kvalsundfunnet i et 

større perspektiv, termen til Westerdahl omfatter flere punkter som havner, sjøveier, stedsnavn 

o.l. hvor maritime kulturminner i landskapet kan bli undersøkt. Ett av disse punktene går inn på 

det symbolske eller kognitive i landskapet. Landskapet i seg selv er ingenting uten 

Kvalsundfunnet, de er knyttet sammen i en enkel hendelse og for å forstå dette har jeg anvendt 
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en rekke begreper fra ulike metoder og teorier for å få et helhetlig bilde av denne reisen 

Kvalsundfunnet tar i landskapet. 

 

1.1 Problemstilling 

I denne masteroppgave skal betydningen av plasseringen til Kvalsundfunnet på Nerlandsøya 

undersøkes. Problemstillingen er som følger: Hvorfor ble Kvalsundfunnet plassert der det ligger 

i landskapet, og hvordan kan dette knyttes til både det fysiske og det mentale rommet? 

Oppgaven har to hovedfokus. Det ene gjelder det fysiske synlige landskapet sett fra hvor 

Kvalsundfunnet ligger. Det vil si utsynet til Kvalsundfunnet både fra land og fra vann, og spesielt 

på det maritime landskapet hvor jeg skal undersøke ferdselsveier inn og ut av området. Dette 

aspektet undersøkes av bestemte punkter tatt fra den visuelle landskapsanalysen til Terje 

Gansum, Gro Jerpåsen og Christian Keller (1997), og bestemte punkter i Westerdahls (1992, 

2011) teori om det maritime kulturelle landskapet. Viktige aspekter ved metoden er stedsnavn, 

for å beskrive det maritime kulturelle landskapet, ferdselsårer/utseilingsveier sett fra vann, og 

knutepunkter i landskapet. For å ikke isolere Kvalsundfunnet i samtiden, har jeg valgt å 

sammenligne to lignende myrfunn i Norge som er Fjørtoftbåtene og Rongbåten. Dette er for å 

belyse hvorfor akkurat dette stedet ble valgt til nedleggelse av båt og at dette ikke er en isolert 

handling i Norge i yngre jernalder. 

Det andre hovedfokusområdet er det mentale kosmologiske rommet, eller den liminale fasen, 

der båten blir transportert fra den virkelige verden til den «andre siden», eller det tredje rommet 

(Myhre 2004). Dette skal undersøkes ved hjelp av ulike teorier. For å undersøke reisen båten tar 

fra det fysiske til det mentale rommet, har jeg blitt inspirert av Christer Westerdahls term «Det 

Maritime kulturelle Landskap», og spesielt av hans teori om liminale agenter, der båten har fått 

en ny betydning i landskapet, og fungerer som en beskyttelse for de som ferdes ute på sjøen 

(Westerdahl 1992, 2011). Jeg har også blitt inspirert av Lise Nordenborg Myhres (2004) teori 

om det tredje rommet, som jeg vil benytte for å undersøke reisen båten tar fra det fysiske til det 

mentale rommet ved nedleggelsen i myr.  

1.2 Begreper, definisjoner og kildekritikk 

Kvalsundfunnet: På Nerlandsøya er det funnet flere nedleggelser, men mitt hovedfokus er de to 
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fartøyene Shetelig og Johannessen gravde frem i 1920. Derfor når jeg skriver Kvalsundfunnet, 

mener jeg Kvalsundskipet og Kvalsundbåten som ble oppdaget i 1920.  

Nedleggelser: Ordet nedleggelse har flere betydninger. I denne oppgaven menes nedleggelse 

en bevisst handling der båtene ble lagt ned i myra.  

Fartøy: Når jeg skriver fartøy eller fartøyene er det en samlebetegnelse for båt og skip. Mange 

av kildene som handler om landskapet er gamle og kan være av mindre pålitelig karakter. I 

Askeladden var det flere punkter som ikke var lagt inn i databasen. De delene av materialet 

(kap. 4) som baseres på disse kildene kan derfor være mangelfulle og representerer ikke 

nødvendigvis slik det egentlig har vært. 

Min selvstudiet er basert på mitt besøk til Herøy kommune hvor jeg fikk se med egne øyne 

hvordan landskapet så ut. Min oppfatning av funnet og landskapet kan også legges til som 

kildekritikk for jeg vil alltid være påvirket av min samtid. 

 

1.3 Oppgavens struktur 

Oppgaven er delt inn i 7 kapitler. Kapittel 1 presenterer jeg temaet til masteroppgaven og 

problemstillingen. Kapittel 2 presenteres tidsperioden fartøyene plasseres i, punkter fra 

forskningshistorien til sjøgående fartøy og landskapssyn innenfor maritim arkeologi. Kapittel 3 

presenterer jeg min metode basert på «Den visuelle landskapsanalyse» av Gansmun et. al. 

(1997) og Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime kutlurelle landskapet». Fra disse har jeg 

valgt bestemte punkter for å undersøke Kvalsundfunnet i det fysiske og mentale rommet i min 

analysemodell. Teorien og metoden går inn i hverandre, det mentale rommet blir beskrevet med 

hjelp av punkter fra Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime kulturelle landskapet og Myhres 

(2004) det tredje rommet som blir diskutert videre i kapittel 5 og 6. Kapittel 4 vil materialet bli 

presentert. Dette er Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten. Hver hendelse får sin egen 

del hvor fartøyene, det maritime landskapet og kulturminnene i landskapet blir presentert. I 

Kapittel 5 starter jeg med en reiseskildring for å vise hvordan min oppfatning av det maritime 

kulturelle landskapet til Kvalsundfunnet er. Deretter blir Kvalsundfunnet det maritime 

kulturelle landskapet undersøkt i min analysemodell som er presentert i kapittel 3. Siste del av 

kapittelet 5 går jeg gjennom likheter og ulikheter i nedleggelsen med Rongbåten og 

Fjørtoftbåtene for å undersøke om Kvalsundfunnet er en isolert handling i yngre jernalderen i 
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Norge. Kapittel 5 og 6 flyter litt over i hverandre, der går diskusjonen videre til reisen båten tar 

i det fysiske rommet over til det mentale rommet. Diskusjonen fokuserer på resultatene i kapittel 

5 og skillet mellom land og vann. Denne liminale fasen og hvordan disse nedleggelsen kan 

tolkes i dette skillet blir diskutert. I Kapittel 7 avsluttes oppgaven med en konklusjon.
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2 Forskningshistorisk bakgrunn 

I dette kapittelet vil jeg presentere hvordan maritime fartøy fra ulike tidsperioder har blitt 

anvendt i den arkeologiske forskningen. Jeg vil da spesielt trekke frem publikasjoner, 

tolkninger og spørsmål som også har vært med å påvirke hvordan vi tolker arkeologiske 

levninger fra den maritime sfæren. Teorier og metoder som er relevante for oppgaven blir nevnt 

i dette kapittelet (for en fullstendig gjennomgang av teori og metode, se kapittel 3). 

 

 

Figur 1 a-b: Rekonstruksjon av Kvalsundskipet og båten - Sunnmøre Museum. Foto: Catharina 

Johansen Palarca 

Forskningen på forhistoriske fartøy er et stort emne, derfor vil jeg kun gjennomgå de mest 

generelle trekkene i forskningshistorien. Synet på historiske levninger for 100 år siden var ikke 

det samme som det vi har i dag. Vi som mennesker og arkeologer er farget av vår samtid. Dette 

er vanskelig å unngå, og det samme var gjeldende for arkeologene på begynnelsen av 1900-

tallet. Da Kvalsundskipet og -båten ble oppdaget i 1920, ble det en stor nyhet i flere aviser i 
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Norge. Det var ikke lenge siden Osebergskipet hadde blitt oppdaget, og at dette kanskje kunne 

være et nytt vikingskip, skapte spenning rundt omkring i landet. I Sundmørsposten fra 1920 

skriver de en noe mer utfyllende forklaring om skipet og båten, og sammenligner dem med 

Nydamfunnet. Her kommer den evolusjonistiske tankegangen klart frem. Det nevnes at «Det 

er skibenes mere primitive konstruktion sammenlignet med de her i landet før fundne skibe som 

skulde bevise at de sundmørske er ældre» (Sunndmørsposten, 21. juli 1920). Skipet og båten 

ble satt i en evolusjonistisk utviklingsrekke, og på grunn av de «primitive» 

konstruksjonselementene ble dette skipet regnet for å være mye eldre enn vikingskipene.  

 

2.1 Den historiske konteksten til Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten 

For å gi Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten en historisk kontekst vil jeg redegjøre 

viktige holdepunkter for tidsperiodene båtene er datert til, nemlig merovingertid 550-800 e.kr. 

og vikingtid 800-1030 e.kr. 

Merovingertid er preget av store samfunnsendringer hvor både store gårder ble lagt øde, 

jernvinneannlegg blir forlatt i Trøndelag og gravgodset ble mer beskjedent i starten av 

merovingertiden (Solberg 2003:210-211; Østmo og Hedeager 2005:241). Det er flere ulike 

tolkninger på disse nedgangstidene. Noen mener at det har med endringer i makteliten, 

klimaforverringer og den justianske pesten eller endringer av handelruter som nå gikk mot Øst 

og ikke Vest-Europa som tidligere (Solberg 2003:210-211; Østmo og Hedeager 2005:241). 

Bosetningen er fortsatt de samme som i eldre jernalder med treskipet langhus, men gravene i 

starten av perioden er preget av flatmarksgraver som er både brente og ubrente. I slutten av 

perioden mot vikingtiden blir gravene høyere og mer lik store gravhauger (Solberg 2003:210-

211). Noe som preger gravene i merovingertiden, er båtgraver. I Sogn og Fjorane og Hordaland 

og Namdalen ligger det en del båtgraver, og Sverige i Vendel er også båtgravene kjent (Solberg 

2003:186-187). Merovingertidens tidlige fase har blitt sett på som en nedgangstid, men rundt 

700-tallet ser det ut som at dette snur og gravene blir rikere, fiske blir mer intesifisert, økt 

husdyrhold og båtteknologien utviklet seg fra å ha kun rogående fartøye til å ha seil (Solberg 

2003:186-208). Språket har endret seg også, som kan sees på en runeinnskrift fra en helle som 

dekket til en flatmarksgrav fra 700-tallet. Språket ligner nå mer på gammelnorsk enn urnordisk 

(Østmo og Hedeager 2005:242-243). 

Vikingtiden hvor de tre andre båtene hører til er en periode som historisk blir regnet fra angrepet 
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på Lindisfarne i 787, og er en periode som er en overgang fra forhistorisk til historisk tid (Østmo 

og Hedeager 2005: 435). Perioden regner vi fra ca. 800 e.kr. til slaget på Stiklestad 1030 e.kr. 

Fra denne peiroden har vi flere skriftlige kilder som gir oss et innblikk om eliten, kulturen og 

trossamfunnet, og tiden er preget hærtokter, store handelnettverk, kolonisering og at 

jernproduksjonen ble lettere tilgjengelig. I Sunnmøre før og i overgangen til vikingtiden har det 

vært en befolkningsøkning som kan sees i nyrydding av nye gårder, og av oppdeling av større 

gårder (Kaland 1984:139). Enkelt forklart så bestod vikingtiden i Norge av små kongeriker som 

hadde sitt eget ansvar innenfor det området som ritualer, religion og økonomi (Østmo og 

Hedeager 2005:437). Flere av høvdinger og småkonger fikk mindre makt ut mot vikingtiden til 

rikskonger, og mot slutten av vikingtiden når kristendommen inntokk ble styresmaktene endret 

til et større fellesskap (Solberg 2003:320). Båtteknologien har utviklet seg fra kun rogående 

fartøy til ha seil, og dermed kunne både vikingskipene både ro og seiles. Ved hærtokter kunne 

vikingene dermed ro til land i et overraskelses angrep. Skipene var formet slik at man kunne 

komme langt inn til land for så å ro raskt ut til sjøen igjen, dermed var de ikke avhengig av å ha 

noe havn (Solberg 2003:242). Fartøyene fra vikingtiden var klinkebygd, kraftig og elastisk og 

kunne håndtere sjøen bedre enn sine forgjengere (Solberg 2003:243). Gravene i vikintiden 

bestod av hauger og rauser som hadde ulike former som ovale, avlange eller runde (Solberg 

2003:222-223). Gravene var både brente og ubrente og lå som regel i nærheten av tunet eller i 

nærheten av en landingsplass (Solberg 2003:222-223). Båtgraver blir også mer vanlig i 

vikingtiden, men det dukker også opp skipsgraver som skiller seg ut og det er de store 

båtgravene som Oseberg, Gokstad og Tuneskipet (Solberg 2003:222-264). 

 

2.2 Skipsteknologi 

Innenfor forskingen på maritime fartøy har ofte de teknologiske aspektene av skipet blitt 

fremhevet (Van de Noort 2011:21). Sjøgående fartøy har ofte blitt studert med henblikk på 

hvordan de har blitt konstruert. Konstruksjonen til de forhistoriske fartøyene er komplisert og 

man lærer mye av å forstå hvordan materialet ble anvendt, og hvilke materialer som ble benyttet 

i konstruksjonene. Ved å undersøke dette nærmere kan man finne ut når fartøyet ble bygget, 

bruksspor på tømmeret, samt byggeteknikken. Kildene som arkeologer har avendt for å tolke 

de forhistoriske fartøyene er båtgraver, forlis, depotfunn, avbildinger av fartøy på berg og andre 

medium samt etnografiske kilder (Se eks.: Shetelig og Brøgger 1950, Müller Wille 1970; 

Johnstone 1988; Crumlin Pedersen og Thye 1995; Crumlin Pedersen 2010; Van de Noort 
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2011). Innenfor maritim arkeologi er skipsforskning en stor del av disiplinen, og gjennom 

forskningshistorien har fartøyene blitt undersøkt av ulike arkeologer som var preget av datidens 

forskning. Vi har mange arkeologer å takke for arbeidet som har blitt lagt ned i forskningen på 

maritime fartøy, jobben de har gjort utgjør et stort arkeologisk mangfold som vi i dag kan forske 

videre på.  

Rekonstruksjoner av forhistoriske båter har også bidratt med ny kunnskap om teknologi. 

Vikingskipsmuseet i Roskilde i Danmark har bygget flere forhistoriske båter med tradisjonelle 

redskaper, og har publisert en rekke tidsskrifter om prosessen (Crumlin Pedersen 2010:22). I 

Norge har båtbyggere også vært med på prosjekter for å rekonstruere forhistoriske skip. Et 

eksempel er båtlaben hos Norsk Maritimt Museum i Oslo, der båtbyggere og arkeologer blant 

annet rekonstruerte renessanseskuta Vaaghals (Norsk Maritimt Museum, besøkt april 2016). 

På Sunnmøre er det også båtbygger-tradisjoner, som båtbyggeriet på Bjørkedalen i Volda. Her 

er det kun tradisjonelle redskaper som blir anvendt og tømmeret som blir brukt til fartøyet blir 

nøye utvalgt, og bearbeidet til skips- eller båtdeler. Ved mitt besøk til Sunnmøre Museum i 

Ålesund fikk jeg selv se en rekonstruksjon av Kvalsundskipet og Kvalsundbåten, samt 

Fjørtoftbåtene (se figur 1 a og b, og figur 2), som ble bygget av båtbyggere fra 

Bjørkedalstradisjonen. Et dilemma ved rekonstruksjoner, er at båtbyggeren kan være 

underbevist påvirket av sin egen tradisjon. Ved observasjoner av rekonstruksjonen av 

Kvalsundskipet kan man for eksempel se inspirasjon fra Bjørkedalstradisjonen (Hatløy Pers. 

kom.). Slike prosjekter der eksperemetell arkeologi og rekonstruksjoner i sammenheng med 

båtbyggere står i fokus, gir likevel informasjon om hvor sjødyktig fartøyet kan være, noe man 

ellers ikke ville funnet ut kun ved å se på det arkeologiske materialet. 

 

2.3 Skipet som symbol 

Den post-prosessualistiske retningen innenfor arkeologisk forskning, som oppsto på 1980-

tallet, kom som en motrekasjon på det prosessualistiske positivistiske vitenskapssynet på 1960-

tallet, der alt skulle kunne testes og måles. Post-prosessualismen er et paraplybegrep for flere 

ulike teoretiske retninger med nøkkelord som symbolisme, strukturalisme og tanke (Olsen 

1997:49-60). Innenfor maritim arkeologi ble disse «nøkkelordene» og at dykking ble 

tilgjengelig på 50-60-tallet en viktig bidragsyter i forskningen. Maritim arkeologi er dermed en 

ung sub disiplin (Jasinski 1999:2), men vi har fått en del litteratur som har bidratt med å utvikle 
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forskningsfeltet innenfor maritimarkeologi (se for eksempel Muckelroy 1978; McGrail 1984; 

Westerdahl 1989; Crumlin-Pedersen 1991). Derfor har fokuset ligget så tydelig på de 

gjenlevende levningene vi har fra maritime samfunn som er da fartøy. Men ved å stille nye 

spørsmål, og ta opp nye temaer, slik som forholdet mellom menneske og sjøen, ble også 

hendelser av en «religiøs» eller «overnaturlig» natur tatt opp (Jasinski 1999:9-10). Denne 

overnaturlige delen av det maritime landskapet har alltid vært en del av det, men det er først i 

senere tid at dette har fått et større fokus.  

I 1994 under en konferanse i Danmark ble et tema tatt opp som het «Ship as Symbol», hvor 

skipet ble sett på som et symbol og ikke kun som et fartøy (Crumlin Pedersen og Thye 1995). 

Her kom de frem til nye alternativer til hvordan man kunne tolke skip. Flemming Kaul (1995) 

sitt bidrag fra seminaret, artikkelen "Ships on Bronzes", handlet om barberblad av bronse som 

er formet som et skip, og/eller med dekor av skip. Han tok i bruk det danske materialet, men 

så også på andre objekter og helleristninger med lignende skipsmotiv. Han argumenterte for at 

skipet hadde en symbolsk verdi, og hans tolkning var at skipet var en viktig del av samfunnet 

i bronsealderen (Kaul 1995:66-67). Han viste til at skipet ble fremstilt på ulike medier og 

hevdet at skipet måtte ha hatt en symbolsk verdi (Kaul 1995:63-67). Det å tenke båten som et 

symbol er ikke unmoralt, med tanke på at båten har blitt avbidet og brukt i ulike sammenhenger 

i ulike perioder.  

 

Van de Noort (2011:201-227) har bidratt til den matitime arkeologiens forskning med å 

Figur 2: Rekonstruksjon av den store Fjørtoftbåten, fra Sunnmøre Museum. 

Foto: Catharina Johansen Palarca 
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undersøke båtens kulturelle biografi, og argumenterer for at det sosiale mellom båten og 

mannskapet kan gi en større helhet av forståelsen av båten som et symbol. Når båten blir brukt 

i en gravsammenheng kan dette sees som en reise til den andre siden. Båten blir dermed en 

liminal agent, der båten har blitt «rituelt drept» og dermed har fått en handling eller agency der 

den skal reise med den avdøde til den andre siden (Van de Noort 2011:204, 226).  

 

2.4 Det maritime landskapet 

Van de Noort (2011:1) nevner at sjøen ofte blir glemt i landskapsanalyser, eller blir sett på som 

en «grense», det vil si at sjøen blir ikke tatt med i analysen, men at fokuset ligger på landskapet, 

og sjøen blir sett på som en avgrensning. Det er fire kjennetegn på hva arkeologer har satt 

søkelys på når det gjelder å studere sjøen (Van de Noort 2012:21): 

• Arkeologer som jobber med materialet som har en maritim tilknytning til sjøen, men 

blir ikke tatt med. 

• Kun interessert i handel og eksotiske varer og lange distanser. Tatt med sjøen som 

faktor, men mennesket er statisk i tolkningen 

• Et funksjonelt syn på sanking av maritime ressurser 

• Fartøy og havnekonstruksjoner – fokus på det teknologiske og handel 

 

På 70-tallet satte Olof Hasslöf (1970) søkelys på det maritime landskapet. Han blir sett som en 

pioner i dette temaet og i «Sømnad, fisker, skib og værft» ser han på det kulturelle landskapet 

samt aktiviteter, og han mener at det maritime har blitt satt til siden. Han kaller den maritime 

etnologien for «…den stygge andungen som ikke fikk plass i akademikerens dam» (Hasslöf 

1970:15). Dette har endret seg i senere tid, og søkelyset på landskap har vært populært siden 

fenomenologiens frammarsj i den post-prosessuelle arkeologien på 1980-90-tallet. I maritim 

arkeologi har landskap fått ord som «seascape», det maritime landskapet og det kulturelle 

landskapet, der det sistnevnet har vært med å påvirke den maritime landskapsdebatten (Flatman 

2011: 311-312). Christer Westerdahl (1992 og 2011) og Marek Jasinski (1993) har skrevet om 

"det maritime kulturelle landskapet" og hvilke kategorier som kan gå under denne termen.  
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Første gangen dette ble opprettet var når Westerdahl undersøkte svenksekysten på 70- og 80-

tallet i «Norrlandsleden I» (1980). Begrepet er en samlebetegnelse for menneskets utnyttelse 

av det maritime som kontaktnettverk, sjørmerker, havner, fartøy o.l (Weserdahl 1992, 2011), 

og i de siste årene har begrepet utviklet seg til å ta med det symbolske i landskapet (Westerdahl 

2011).   

Ordet Seascape er en relativ ny betegnelse og forklart av Gabriel Cooney (2003:323) og 

baserer seg på mennesket aktiviteter ved sjøen og hvordan dette skaper identiteten og en 

tilhøriet til stedet og historien i landskapet. Seascape er levende, har ulike former og er rik i 

økologisk mangfold og det symbolske eller det kosmologiske (Cooney 2003:323). Barry 

Cuncliff (2001) «Facing the ocean» er et enormt verk om mennesker ved den Antlantiske 

sjøfronten fra 8000 f.K. til 1500 e.Kr.. Cuncliff argumenterer for at ulike mennesker langs 

Atlanteren i Europa har felles ideer og tro på grunn av en delt «maritim mentalitet», at disse 

menneskene møter sjøen med delte erfaringer (Cuncliff 2001:1-63). I North Sea Archaeologies 

har Robert Van de Noort (2011:3) valgt Nordsjøen som sitt materiale. Sjøen er her i fokus og 

de Noort viser at det har en sterk påvirkningskraft på mennesker som utnytter landskapet.  

Det finnes flere ulike sider å tolke et landskap på, og som vist har det dukket opp flere 

publikasjoner i de siste årene. Det maritime landskapet er spesielt for det er et landskap preget 

av endringer hvor fortiden blir skylt bort, men flere har kommet frem til teorier og metoder for 

å undersøke dette levende landskapet som vist i dette kapittelet. 
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3 Teori og metode 

I dette kapittelet presenteres det teoretiske rammeverket som er basert på «Den visuelle 

landskapsanalyse» av Gansum et. al. (1997), Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime 

kulturelle landskapet» og Myhres (2004) det fjerde rom. I kapittel 5 anvendes punkter fra 

metoden fra Gansum et. al. (1997) og begreper fra Westerdahl (1992, 2011) i min analyse 

modell for å undersøke det maritime kulturelle landskapet i det fysiske rommet. I det mentale 

rommet hvor fokuset kommer til å være i det kognitive og symbolske landskapet vil jeg 

vektlegge punkter fra Westerdahls (1992, 2011) liminale agenter og Myhres (2004) det tredje 

rommet som blir med i kapittel 5 og videre diskutert i kapittel 6. Til slutt presenteres en 

komparativ analyse av hvordan Fjørtoftbåtene og Rongbåten skal sammenlignes med 

Kvalsundfunnet i kapittel 5. Teorien og metoden henger sammen, og skilles ikke fra hverandre 

i dette kapittelet, alt gjennomgås nedenfor. 

 

3.1 Den visuelle landskapsanalysen 

Den visuelle landskapsanalysen til Gansum et al. (1997) er en metode som går ut på å vektlegge 

landskapets visuelle sider. Det er en fremgangsmåte som skal gjøre det enklere å tolke og 

undersøke landskapet rundt et kulturminne. Gansum et al. (1997) bruker begreper og metoder 

som de har hentet fra landskapsarkitekturen for å bygge opp metoden sin. Det de beskriver i 

teksten er at landskapet har ulike visuelle sider dersom de har blitt bebodd av mennesker. De 

nevner tre visuelle sider: En visuell struktur, en kulturell struktur og en arkeologisk struktur. 

Det er først ved den visuelle og den arkeologiske strukturen kan vi rekonstruere den kulturelle 

strukturen. De begynner med å forklare at det er et psykologisk spørsmål hvordan vi som 

mennesker oppfatter landskapet. Vi vil alltid være påvirket av tiden vi er i og landskapet rundt 

oss, slik at dette vil variere fra sted til sted og i ulike tider (Gansum et al. 1997:10-11).  

Ved den visuelle strukturen er det flere måter å se landskapet på, og et av perspektivene er 

hvordan landskapet skal observeres (Gansum et. al. 1997:13). Gansum et al. mener at 

landskapet må sees som et nakent landskap, det vil si at vegetasjon og moderne infrastruktur 

må bort. Man skal prøve å se hvordan kulturminnet i landskapet forholder seg til området rundt. 

Det innebærer det som er i nærheten, utsynet til kulturminnet og omvendt; hvor kan man se 

kulturminner. Det er flere struktureringsbegreper for å sette ord på disse, og de er: kanter og 
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grenser, bevegelseslinjer, distrikter, knutepunkter og landmerker (Gansum et al 1997:13-16). 

Den andre strukturen i metoden er den kulturelle. Denne er ifølge Gansum et al. hvordan vi 

mennesker innreder et landskap, og dette er avhengig av det kognitive og det sosiale i oss. Vi 

er ikke passive mennesker som kun går etter våre grunnleggende behov. De forklarer det så 

enkelt som å innrede et landskap for å "føle seg hjemme" (1997:18). Dette er kanskje å sette 

det litt på spissen, men essensen av det er å omforme landskapet for å føle at det er en del av 

den verden du er i, at det er en del av deg. Ut ifra prinsippet om at vi mennesker "innreder" 

landskapet så skaper man også kulturelle strukturer i landskapet (Gansum et al 1997:18-22). 

Den siste strukturen i metoden, den arkeologiske strukturen, går ut på hvordan vi som 

arkeologer tolker materialet, for så å avdekke de kulturelle strukturene. Tolkningen er som 

tidligere nevnt kulturelt betinget, og tolkningene vil derfor alltid være subjektive. Tolkeren vil 

alltid være farget både av samtiden, tidligere erfaringer og tidligere tolkninger. Gansum et al. 

(1997:18-21) deler den arkeologiske strukturen inn i tre elementer: relasjon, sammenhenger 

og kronologi. Relasjon vil være tilknytning til landskapet, sammenhenger vil være hva som 

knyttes sammen og kronologi til være tidsaspektet (Gansum et. al. 1997:18-21). 

Metoden er tydelig inspirert av Christopher Tilley sin bok «A phenomenology of landscape» 

(1994), men tar også avstand fra tanken om at kroppen vår er universal. Tilley (1994) begynner 

med et spørsmål om hvorfor mennesker velger spesifikke plasser i landskapet. Hvor vi bosetter 

oss, hvor vi gravlegger og så videre. Gansum et al. (1997) mener at vi alltid vil ha en egen 

oppfatning når vi skal tolke et landskap. Et landskap inneholder kunnskap og historie som er 

et resultat av egne erfaringer og hukommelse. Det de mener med det er at mennesket som har 

oppholdt seg i landskapet over tid har opparbeidet seg kunnskap og minner, og med mennesket 

og landskapet så endrer dette seg over tiden. Tiden er også viktig å ta med, for dette er den 

fjerde dimensjonen i landskapet (Gansum et al.1997:11). Tilley (1994:2 -14) argumenterer for 

at kroppen er et medium som vi kan bruke for å forstå landskapet, og at kroppen er universell. 

Dette argumenterer Gansum et al. (1997) mot, da de mener det ikke finnes noen universell 

landskapsoppfatning. Det er ikke mulig å bruke kroppen for å få kunnskap og forståelse for 

landskapet, men ved hjelp av ord og uttrykk fra landskapsarkitektur, mener de at man har funnet 

en metode for å beskrive landskapet (Gansum et al. 1997:11). 
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3.2 Det maritime kulturelle landskap 

Begrepet det maritime kulturelle landskap er en betegnelse for å samle ulike maritime levninger 

i et begrep og ble opprettet av Christer Westerdahl da han i «Norrlandsleden I» (1989) 

undersøkte svenskekysten på 70- og 80-tallet. I startfasen var dette en samlebetegnelse for 

kulturminner under land, men senere ble kulturminner på land tatt med også (Westerdahl 

1992:3). Begrepet blir forklart som «menneskets utnyttelse av det maritime» som her er 

kontaktnettverk, sjømerker, havner, fartøy o.l. Westerdahl (1992:5, 2011:737-738) mente en 

viktig del var også å gå til stedene og samle materiale, slik som å intervjue den lokale 

befolkningen, undersøke stedsnavn, gå igjennom tidligere arkeologiske undersøkelser og 

kartografisk materiale. Begrepet har utvidet seg med årene og nå omfatter det meste av den 

maritime sfæren.  

Et av punktene som vektlegges i masteroppgaven er det symbolske eller det kognitive 

landskapet som Westerdahl (2011:746) nevner. Det han mener med det er at det mentale kartet 

kan sees i muntlig tradisjon og stedsnavn. Dette inkluderer også det rituelle og det symbolske 

i landskapet. Denne delen, som han selv nevner kommer fra den post- prosessuelle tiden som 

vi er i, er fokuset til den rituelle delen for sjømenn og fiskere (Westerdahl 2011:751). Dette 

skillet mellom vann og land skaper noe spesielt innenfor den maritime kulturen og kan sees i 

helleristninger, gravhauger, stedsnavn og etnografiske kilder. Denne grensen skaper rituelle 

handlinger som gjenspeiler landskapet, som helleristninger, gravhauger og evt. stedsnavn 

(Westerdahl 2011:751-752). Men hva med nedleggelser i myr? Her nevner Westerdahl 

(2011:753) at dette kan kalles for hydroliminal, at forholdet mellom land og sjø har påvirket 

forskjellige dikotomier i den maritime sfæren som for eksempel at sjøen har blitt sett på som en 

farefull kvinne og land har blitt sett på som en mann. Westerdahl (2011:753) kaller disse for 

liminale agenter som kan byttes med hverandre, som at landbaserte agenter kommer over til 

den maritime sfæren og omvendt. Dette mener Westerdahl (2011:753). skaper et kraftig symbol 

og er en del av de tabuordene som sjøfolkene bruker når de er ute på sjøen (Westerdahl 

2011:753).  
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3.3 Det tredje rommet 

Myhres (2004:5) «Trialectic Arhcaeology. Monuments and space in Southwest Norway 1700-

500 BC» fokuserer i hovedsak på en landskapsanalyse i et maritimt rom til helleristninger og 

gravmonumenter i Sør-Skandinavia i bronsealderen. Myhre (2004) argumenterer for at dette 

ikke er en ny metode for å undersøke landskapet på, men det er et nyere perspektiv enn det 

gamle. Istedenfor å se Sørvest-Norge som et avgrenset område, velger hun å studere dette 

rommet som en sone for transformasjon der monumentene i landskapet er en organisering i det 

virkelige og uvirkelige landskapet i Rogaland i bronsealderen (Myhre 2004: 17-22). 

Monumentet, som i dette tilfelle graver og helleristninger, blir mediet i landskapet hvor denne 

reisen i det fjerde rommet oppstår. Denne reisen blir undersøkt gjennom helleristningene og er 

basert på hvordan skipene er avbildet. Noen av skipene ligger opp ned, og dette kan tolkes slik 

at fartøyene går gjennom det synlige rommet fra rolig til urolig farvann og forsvinner til en 

annen verden (Myhre 2004: 23-24). Den maritime plasseringen til gravene og helleristingne 

viser til en mobilitet imellom dem og de kan sees som et møtested mellom hverdagen og det 

kosmologiske, en romlig orgnisering, men også kordinater til et kosmologisk orden i dette 

maritime landskapet (Myhre 2004:24-25). I avhandlingen argumenterer Myhre (2004:27-28) 

for at Sørvest-Norge burde bli undersøkt i dette tredjerommet eller det liminale rom som er 

grensen mellom to verdener. Dette tredjerommet er noe som vi vet er der, men vi kan ikke se 

det. Det presenterer seg i materialet og ideer, hvor monumentetet er møtestedet for det liminale 

rom. 

 

3.4 Min analysemodell 

Min tolkning av Kvalsundfunnet er bygget på disse punktene nevnt ovenfor, og i kapittel 5 har 

jeg laget en analysemodell basert på disse metodene og teoriene for å forstå nedleggelsen i det 

maritime kulturelle landskapet til Kvalsundfunnet.  «Den visuelle landskapsanalysen» til 

Gansum et.al. (1997) er det nevnt tre strukturer. Den første som er den visuelle struktureren, 

har jeg valgt å undersøke bevegelseslinjer og knytepunkter i landskapet, samt hvor synlig 

Kvalsundfunnet ligger i landskapet sett fra land og vann. For å utbrodere dette til den maritime 

sfæren har jeg valgt å trekke punkter fra Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime kulturelle 

landskapet» som vil da være stedsnavn, utseilingsveier og havner i landskapet. 

Bevegelseslinjene og knytepunktet i landskapet vil i denne sammenheng foregå ute på sjøen og 
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ikke på land, for landskapet Kvalsundfunnet ligger i er et øylandskap og vil da være mer naturlig 

å se bevegelse i landskapet hvor ferdsel var naturlig.  

Den visuelle strukturen er undersøkelsen til det fysiske rommet av min analysemodell hvor den 

kulturelle strukturen vil være det mentale rommet til Kvalsundfunnet.  Den kulturelle strukturen 

er det kognitive og sosiale i oss mennesker. Den kulturelle strukturen har jeg valgt å fokusere 

på punkter fra Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime kulturelle landskap» liminale agenter 

og Myhres (2004) det fjerde rom. Skipet tilhører den maritime sfæren, som ifølge Westerdahl 

(2011:753) er en liminal agent for sjøen. Skipet har krysset grensen og blitt lagt ned i en myr 

som ligger på land. Kvalsundfunnet bryter da dette skillet og får en symbolsk betydning i form 

av tabuord for sjømenn. Ifølge Myhre (2004) kan dette skillet også være en reise i det tredje 

rommet når fartøyene har blitt lagt nede i myra.  

Den siste strukturen, som er den arkeologiske strukturen, der vi som arkeologer velger å tolke 

materialet, for så å avdekke den kulturelle strukturen. Mitt utvalg av landskapet, der jeg prøver 

å undersøke forholdet til nedleggelsene på Nerlandsøya, er påvirket av min egen oppfatning. 

Som nevnt tidligere er det tre elementer i en arkeologisk struktur: relasjon, sammenhenger og 

kronologi (Gansum et. al. 1997:18-21). Relasjonen vil være tilknytning til landskapet. Dette 

kan være alt fra et kontrollpunkt i landskapet eller et offer for god lykke ute på sjøen. 

Sammenhenger vil være noe som knyttes med hverandre. Her har jeg valgt å undersøke 

Fjørtoftbåtene og Rongbåten for å se sammenhenger i skikken å legge ned fartøyer i myr. Den 

siste delen, kronologi, vil være tidsaspektet. Fartøyene er relativ like i alder, men ikke datert 

fra nøyaktig samme tid.  

 

3.5 Komparativ analyse 

Den komparative delen av analysen blir utført for å belyse likheter ved nedleggelsen til 

Kvalsundfunnet og to andre funn, Fjørtoftbåtene og Rognbåten. En komparativ analyse er en 

metode der en eller flere fenomener sammenlignes (Kjeldstadli 1999:263). Det er tre kriterier 

for den komparative delen: Nedleggelse i myr, relativ lik i alder og likheter i det maritime 

landskapet. En annen grunn til at jeg har valgt nettopp disse tre nedleggelsene er at Bernhard 

Færøyvik (1947) sammenlignet disse tre fartøyene på 1940-tallet og siden har ingen tatt denne 

diskusjonen videre, derfor vil jeg analysere disse tre nedleggelsene for å teste om konklusjonen 

til Færøyvik (1947) fremdeles er holdbar. 
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4 Det arkeologiske materialet 

Kvalsundfunnet består som nevnt av skipet og en mindre båt. Kildegrunnlaget mitt er Haakon 

Shetelig og Fredrik Johannessens (1929) beretning som inneholder mange observasjoner av 

gjenstandsmaterialet, og kunnskap som danner et godt utgangspunkt for videre forskning. 

Kvalsundfunnet og landskapet det ligger i er mitt hovedmateriale, men for å se flere sider ved 

funnet trekker jeg inn Fjørtoftbåtene (Færøyvik og Fett 1943) og Rongbåten (Færøyvik 1947). 

I dette kapitlet vil jeg presentere det arkeologiske materialet, og landskapet rundt 

Kvalsundfunnet. Min observasjon er mitt besøk til Nerlandsøya og næromliggende øyer hvor 

Kvalsundfunnet var plassert, samt bygdebøker og kartdata. Beretninger om landskapet til 

Fjørtoftbåtene og Rongbåten er hentet fra bygdebøker og kartdata.  

Tabell 1: En oversikt over de valgte myrfunn.  

Materialet Kommune Datering Publikasjon 

Kvalsundfunnet: 

Kvalsundskipet og 

Kvalsundbåten,  

Myroffer 

 

 

 

 

Herøy C14 datert til 690±70 

e.Kr. (Myhre 1980) 

Ny dendrodatering ca. 780-800 

e.Kr. (Nordeide et.al. 2020) 

Haakon Shetelig og Fredrik 

Johannessen 1929, Jessen Knud 

(medarb.), Holmboe Jens 

(medarb). 

 

Fjørtoftbåtene: 

To båter 

Myroffer 

Ålesund C14 datert 860 +/- 90 e.Kr. 

(Myhre 1980) 

Bernhard Færøyvik og Per Fett 

1943 

Rongbåten: 

En båt 

Myroffer? 

Øygarden Ca. 900 e.Kr. Bernhard Færøyvik 1947 
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4.1 Kvalsundfunnet 

Kvalsundfunnet ble oppdaget av gårdbruker Johannes J. Kvalsund under en torvskjæring i juni 

1920 på gården Kvalsund (Shetelig og Johanessen 1929:9). Under torvskjæringen dukket det 

opp biter av tre som viste seg å ikke være vanlige trebiter, men faktisk deler fra et fartøy. 

Museet i Bergen fikk beskjed og året etter ankom Haakon Shetelig. 

Kvalsundfunnet består av to fartøy: Kvalsundskipet og en mindre båt, begge båtene var robåter 

(Shetelig og Johannessen 1929). Den lille båten har blitt tolket som en færing, som er en åpen 

robåt med årer (Christensen Upublisert liste side 95). Både skipet og den mindre båten var brutt 

ned og ødelagt før de ble lagt ned i myra. Ved første øyekast kan det virke som om delene av 

skipet har en rotete og tilfeldig plassering. Ved nærmere undersøkelser kommer det frem at 

delene er plassert hvor de hører til, for eksempel er spantene plassert ved bordkledningen. 

Andre deler av skipet er derimot plassert loddrett nede i myra som spyd. Årene er for eksempel 

plassert med bladet ned, dette kan tolkes som å ha blitt plassert der for å sjøsettes (Shetelig og 

Johannessen 1929:30-31). Ifølge Shetelig var det mange kvister som var blandet med de ulike 

lagene og fartøyet i myra samt store rullesteiner som ellers ikke lå naturlig i andre steder i myra. 

Kvistene virket som de hadde blitt kastet ned, noen så ut som de hadde blitt spisset og andre 

hadde til og med spor etter å ha blitt brent. Noe lignende er også funnet i Nydambåten (Shetelig 

og Johannessen 1929:28-30). Basert på botaniske prøver har det blitt antydet at Kvalsundskipet 

var synlig i myra før den ble tildekket av mennesker på slutten av sommeren (Holmboe og 

Jessen 1929: 27). 

Funnmessig er Kvalsundfunnet et fattig funn. Det eneste materialet som er blitt registrert er en 

pil, en skål og en kjegleformet tregjenstand som har blitt tolket som en ropert (Shetelig og 

Johannessen 1929:27-33). Konstruksjonsmessig har Frederik Johannessen tegnet og målt skipet 

og den mindre båten. Kvalsundskipet er 18 m langt og 3,5 m bredt. Skipet er bygget av eik og 

furu. Det er ingen spor etter mast, begge fartøyene har blitt rodd. Båten er 9,56 m lang og 1,50 

m bred, og 0,495 m dyp. Båten har blitt beskrevet som smal, slank og lettbygd (Shetelig og 

Johannessen 1929:60-66). Båten er også bygget av eik og furu. Båten er lettbygd med bare tre 

spant, mens Kvalsundskipet har 11 spant (Shetelig og Johannessen 1929:60-66; Christensen 

upublisert liste side 94). 
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Figur 3: Oversiktskart. Stjerne viser funnets plassering. Kart laget av Christian Lindh. 
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Den lille båten var bedre bevart og dermed lettere for Johannessen å tegne opp for mulig 

r e konstruksjon. Båten er en blanding av eik og furu, hvor kjølen, stevnene, og fire av 

bordganene er av eik. Spant, broker, årer og den øverste bordgangen er av furu. Båten kunne 

ikke føre seil og måtte dermed ros (Shetelig og Johannessen 1929:55-66). Bordgangene er 

klinket med jernnagler med firkantede jernplater på innsiden, tetningsmaterialet er ukjent. 

Båten hadde fem bordganger på hver side (Shetelig og Johannessen 1929:55-66, Christensen 

upublisert liste 94-95, Sæther 2013:10-16). Selve Kvalsundskipet var ikke like godt bevart, 

og manglet helt stevner. Johannessen (1929:55-66) tok utgangspunkt fra brandene og 

midtspantet for å måle lengden og bredden til skipet, samt å sammenligne lengden til 

Gokstadskipet, Tuneskipet, Osebergskipet og Nydamnbåten. Ut ifra det kom han med en 

mulig tolkning av hvordan Kvalsundskipet var konstruert. Lengden på skipet ble estimert til 

å være 18 m, bredden 3,2 m og dybden 0,785 m. Byggematerialet til den mindre båten er en 

blanding av eik og furu, hvor kjølen og bordganene (utenom den øverste) var av eik, mens 

resten var av furu. Om skipet kunne føre seil er noe usikkert og ifølge Johannessen (1929:55-

66) er det ikke mulig å finne ut basert på materialet. Brandene (som er baugen) som er funnet, 

er dekorert med 14 skjoldlignende mønster og en ormlignende skapning. Uten brandene 

kunne ikke skipet ha blitt rekonstruert (Shetelig og Johannessen 1929:55-66). 

 

4.2 Landskapet til Kvalsundfunnet 

 

Figur 4: Oversiktsbildet av Kvalsundfunnet sett mot nordøst. (Shetelig og Johannessen 1929:9). 

Foto: Olav Espevol 

Funnet ligger på Nerlandsøya i Herøy kommune i Møre og Romsdal (se figur 3 og 5). Når man 

ankommer dette landskapet ser man brede og slake fjelltopper som kommer opp fra sjøen, det 

er minimalt med skogsvegetasjon på disse toppene (se figur 4).  Landskapet er storslått og 
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vakkert, men det er værhardt og før vår moderne tid var båten essensiell for å komme seg til 

dette landskapet. Uten båt, ingen bosetning som Arne Emil Christensen (1984) nevner i en 

artikkel om Kvalsundskipet og båten. Funnplassen ligger som nevnt i en myr oppe ved gården 

Kvalsund (g.nr. 4). Gården hvor skipet og båten ble funnet ligger på den sørvestlige spissen av 

Nerlandsøya, fra gården og ned mot Igesundvaul går det nedover i en slak helling. På denne 

siden av øya ligger et relativt flatt område som startet helt fra Kopparstad og strekker seg videre 

mot Kvalsund videre til Teigane. Denne sørlige stranden mellom sundet er stort sett delt 

mellom to av de største gårdene; Kvalsund og Kopperstad. I dag er det mer bebyggelse på 

denne flaten og er ikke domminert av kun de to gårdene. Fra stranden og oppover kommer man 

til fjellet Nerlandshornet hvor det går rett opp 430 meter (Fett 1951:3). Over fjellet mot nordøst 

ligger en bred vik mellom Kvalsvik og Nerland, denne havnen er en kjent nødhavn (Fett 

1951:3). Gården Kvalsvik ligger nordøst og videre mot nord kommer du ut mot havet, det blir 

nevnt at gården ligger godt til for havfiske, laksefiske og tare og mold (Rabben 1962:153). I 

dag går det en tursti opp til Nerlandshornet, og oppe på toppen til Storevarden får du et 

panoramabilde av øylandskapet som Kvalsundfunnet ligger i. Man har også god sikt ut mot 

havet fra toppen, dette kan ha vært et svært viktig kontrollpunkt i området. Lenger inn mot øya 

fra nordsiden av fjellet ligger et myrete område med mye lyng. Videre mot vest mellom 

Nerlandsøya og Skorpa ligger en kjent utseilingsvei (Rabben 1962:23), men det kan forekomme 

kraftige fallvinder (Kartverket Sjødivisjonen 2018:75). Det er stort sett fjell fra østsiden og 

videre mot vest og nordvest. Man kan beskrive Nerlandsøya litt som fjell som dukker opp fra 

sjøen med noen flate områder ved strandkanten. Flere øyer i dette landskapet har lik topografi. 

Det er flere øyer som er synlige fra funnetstedet til Kvalsundfunnet. De er synlige som svake 

silhuetter i horisonten, og mellom disse silhuettene ligger sjøen. 
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Fra funnstedet mot sørøst ser man Bergsøya. Fra nordøst kan man se Runde, som er en kjent 

fugleøy. Mot sør kan man skimte Gurskøya, og på vestsiden av Nerlandsøya ligger Skorpa. Litt 

bortenfor Bergsøya mot øst kan man se Leinøya, og så videre mot øst ser man Remøya. Det 

ligger flere øyer i nærheten, men det er disse øyene man kan se fra hvor Kvalsundfunnet ligger. 

Mellom Bergsøya og Nerlandsøya ligger et sund som heter Igesundvaul. Dette sundet var 

veldig grunt før og ble sprengt opp for å gjøre det seilbart (Shetelig 1929:11). På satellittkart 

kan man tydelig se et sår etter sprengningsarbeid nede i sundet, dybden til Søndre Vaulen er 

kun 4,6 m og hvis det er en del vind fra vest og sørvest kan det bli en del sjødrag i sundet 

(Kartverket Sjødivisjonen 2018:81). Mellom Leniøya og Bergsøya i vest ligger et smalt sund 

som ble kalt for Nærøysundet. Dette var et område med mye strøm, i dag heter det kun for 

Straumane (Rabben 1962:357). Mellom Leinøya og Remøya var det et grunt sund, slik som 

ved Igesundvaul, og her kunne man kun seile gjennom når det var flod før sundet ble gravd 

opp (Rabben 1962:361). Videre fra Voldsund mot Sande ligger det ei bukt som har vært en 

gammel landingsplass hvor det er rester etter båtstøtter og tufter (Rabben 1962:391).  

  

Figur 5: Oversiktskart over nærliggende øyer til Kvalsundfunnet. (Noreide et. al 2020:3) 
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Mellom Bergsøy og Gurskøya ligger et kjent skipsleie, i dette skipsleiet ligger det en del holmer 

på rekke og sundet heter Flåværhamna. Området som også er kalt for Flåværleia, på grunn av 

skipsleiet fra havet og inn til Herøyfjorden var den første havnen man møter på når man kom 

fra Stadhavet. Her var det vanlig å søke ly. Rabben nevner at på sjømannspråket ble havna kalt 

for «pinebenken», for det kunne ta lang tid før man fikk rolig sjø (Rabben 1963:354-355).  

 

4.3 Kulturminnene i det maritime landskapet 

I dag er det stort sett bebyggelse på den sørlige siden av Nerlandsøya og ved Kvalsvik. Dette 

er det første inntrykket av landskapet man får når man kommer dit i dag. Utenom topografien 

har Nerlandsøya en del synlige kulturminner. Jeg skal ta for meg kun de synlige kulturminnene 

i nærheten av Kvalsundfunnet. Grunnen til dette er at jeg har tatt et bevisst utvalg av hva jeg 

ser i nærheten av funnet for å analysere dette i min metode. Dette er selvfølgelig en kildekritikk 

av mitt materiale, men jeg tar utgangspunkt i det Gansum et al (1997:11) skriver i «den visuelle 

landskapsanalysen» at man alltid vil velge elementer i landskapet ut fra hva man ser, og dette 

har jeg tatt utgangspunkt i. Det utvalget jeg har valgt vil derfor alltid være påvirket av min egen 

erfaring og bakgrunn. I dette kapittelet har jeg valgt å vektlegge de synlige kulturminnene som 

gravrøyser og bautasteiner i landskapet.  
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Figur 6: kart over kulturminner i nærheten av Kvalsundfunnet. Tegning av Haakon Shetelig, 

(Shetelig og Johannessen 1929:11) 

Da Shetelig ankom til funnstedet skrev han litt om de kulturminnene han observerte, og et kart 

ble skissert over hva som var i nærheten (se figur 6). Et kulturminne som var, og fortsatt er 

synlig, både fra land og vann er en bautastein som ligger nede ved strandsonen ved Søndre 

Vaulen. Shetelig (1929:10) nevner at bautasteinen ble flyttet på da det ble bygget en bro, men 

den skal ha blitt plassert tilbake på sin originale plass. Knutzen (2007:318-319) skriver litt om 

bautasteinen ved Kvalsund. Hun skriver at plasseringen er godt synlig fra de fleste kanter av 

øya, og hun mener at bautasteinen er monumental i landskapet. Plasseringen til bautasteinen er 

svært synlig i landskapet, men selve bautasteinen må du være i nærheten for å se. Ut fra skissen 

til Shetelig (1929:11) ligger det to store gravrøyser (gravrøys 5 og 6 i figur 6) tett ved hvor 

fartøyene ble gravd ut. Han beskriver dem som store, ujevne og ødelagte, og dette stemmer bra 

med dagens bilde, for i dag ligger disse to røysene som en falleferdig dynge av rullestein, tett 

ved den moderne gravplassen. Til sammen ligger det 7 graver i nærheten av fartøyene ifølge 

Sheteligs skisse. Fett (1951:3-4) nevner at det er rundt 10 gravhauger og muligens 11 hvis du 

tar med gravhaugen på Kopperstad som ligger vest for Kvalsund. Knutzen (2007:317), derimot, 

nevner at det er 9 gravrøyser, og i Askeladden er det registrert 4 gravrøyser (Askeladden 2020). 

Dette i seg selv er litt forvirrende, men Knutzen (2007:317) nevner at de er enten borte eller 

svært redusert. Ut fra mitt eget besøk på Nerlandsøya, er kun den ene røysen rett ved den 
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moderne gravplassen synlig, som trolig er røys 5 og 6 på skissen til Shetelig (figur 4).  

Andre kulturminner som Shetelig (1929:10) nevner er flere røyser som trolig er fra 

bronsealderen og eventuelt noen fra jernalderen. I nærheten av bautasteinen ligger to små 

gravrøyser.  Shetelig nevner at de to små gravrøysene har spor “etter gammel gravning”, så da 

mener han sikkert spor etter plyndring. Mot øst fra de to små gravrøysene nevner han også noe 

som har blitt omtalt som «kirketelet», det er en forhøyning i landskapet der det muligens har 

vært et gammelt anlegg (Shetelig og Johannessen 1929: 9-11). I nærheten av den moderne 

gravplassen, som ligger over funnstedet til Kvalsundskipet, ligger det to store gravrøyser som 

Shetelig mener er fra bronsealderen. Disse er ujevne i formen. Nord for Kvalsundfunnet ligger 

det en lav gravhaug, og nord for denne er det enda en gravhaug. Han nevner videre at formen 

på disse er svært «ødelagte», mest sannsynlig har disse spor etter plyndring. Det er disse synlige 

kulturminnene han nevner som ligger i nærheten av funnet. I dag er landskapet noe annerledes 

og de fleste av gravrøysene som nevnes er borte eller nesten ikke synlige i dagens landskap, 

men i yngre jernalder var disse synlige i landskapet. Shetelig (1929) mener at de store 

gravhaugene trolig er fra bronsealderen, og de små fra jernalderen. Under undersøkelsen av en 

av de små gravhaugene fant Shetelig blant annet skår fra leirkar, brente bein og et fragment av 

et spinnehjul. På andre siden av Igesundvaul nevner Shetelig en gravhaug som har blitt fjernet, 

men funnene ble tatt vare på. Han nevner ikke hvilke funn det er.  

En annen gård kalt Kopperstad som ligger lenger mot vest er også en av de eldre gårdene fra 

området. Navnet «Kopperstad» kan trolig være en gård fra vikingtiden som er nyryddet ( 

Kaland 1984:139). På denne gården ligger en stor gravhaug som er fortsatt synlig i dagens 

landskap, men graven er dekket av mye vegetasjon. Shetelig (1929) skriver at han snakket med 

eieren av gården, Mads Kopperstad, som fotalte at da han var ung fant han to rustne sverd under 

gulvet på stabburet. Disse kan muligens ha kommet fra gravhaugen på gården. I tillegg var det 

på folkemunne snakk om at det var funnet en kjele av kobber og et sverd, men ingenting ble 

bevart. Dette må man selvfølgelig ta med en klype salt, for det er en del folkesnakk om de 

gamle gravhaugene i området.  
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Figur 7: Spredningskart som viser gravhauger og bautastein (stjerne) i Herøy kommune. Kart 

laget av Christian Lind 

I Myra på Nerlandsøya er det funnet flere båtrester i senere tid, Shetelig og Johannessen 

(1929:32-33) ble det funnet i 1923 rester etter et nytt båtfunn under en torvskjæring og 

forholdene var lik som Kvalsundfunnet og mot vest på Kobberstad ble det funnet en liten del 

fra en båt i myra. Båtdelen var en brok, som ligger i akterenden av en båt. Broken som ble 

funnet er veldig lik den fra Kvalsundskipet. Det var trolig en til nedleggelse som ble oppdaget 

på 1880-årene, men dette er ikke bevart (Shetelig og Johannessen 1929:32). Myra som ligger 

på den sørlige siden på Nerlandsøya kan har strekt seg så langt som til Kopperstad. På grunn av 

torvskjæring i lang tid på øya er det vanskelig å si i dag hvor stor utstrekning myra hadde. Det 

ble også i 1922 funnet tre røyser i nærheten med hver sin tilhugget stokk som sto oppreist, 

dessverre var hele annlegget borte før noen arkeologer kunne se det i 1923 (Shetelig og 

Johannessen 1929:33) 

Det er spor etter flere synlige kulturminner på Nerlandsøya som går videre opp mot nord og 

nordøst (se figur 7), området er stort med flere viktige ferdselsårer og kontrollpunkter som skal 

gjennomgås mer i dybden i kapittel 5. 
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4.4 Fjørtoftbåtene 

 

Figur 8: Landskapet sett mot nordøst. Landskapet som viser sikten fra der hvor Fjørtoftbåtene 

ligger (færøyvik og Fett 1943:6). Foto Per Fett 1943 

Under dyrkningsarbeid i myr i oktober-november 1940 dukket det opp båtrester som 

Sunnmøre Museum fikk melding om (Færøyvik og Fett 1943:3-4). Ved første gransking så 

det ut kun som en båt, men ved senere dyrkningsarbeid ble det oppdaget flere båtemner, så 

i juni 1941 startet utgravingen og Per Fett og Bernhard Færøyvik oppdaget en båt til. 

Landskapet der hvor fjørtoftbåtene ble oppdaget er noe likt det rundt Kvalsundfunnet. Båtene 

ligger i en myr på den østlige siden av øya mellom Davik og Malsnes og er åpent mot havet 

(se figur 8). Ved stranden har det tydeligvis vært reist fire bautasteiner, men de er nå borte 

(Færøyvik og Fett 1943:3-4). 

Fjørtoftbåtene som ble oppdaget under dyrkningsarbeid i 1940, ble undersøkt av Per Fett og 

Bernhard Færøyvik (1943). Som Shetelig tolket Fett (1943:8) funnet som et offer på grunn 

av funnkonteksten og en sammenligning av andre båtoffer i myr. Han tok også for seg 

landskapet i området og noe om historien til stedet.  
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Figur 9: Oversiktskart over landskapet til fjørtoftbåtene. Stjerne viser funnets plassering. Kart 

laget av Christian Lindh 

Et kildekritisk punkt er at båtdelene lå i kasser i flere måneder før konservering, og utgravingen 

gikk også tregt for seg. Så eventuelle bruksspor har antagelig gått tapt i prosessen. De hadde 

også hyssinger på hver del for å forklare hvilket båtemne det var, men dette ble også borte i 

prosessen, Per Fett nevner selv i teksten at dette gjorde etterarbeidet vanskelig (1943:4-5). 



29  

Fjørtoftbåtene lå hele i myra og hadde ikke blitt ødelagt slik som Kvalsundfunnet, men det var 

to fartøy her også. Ifølge Færøyvik og Fett har båtene blitt lagt ned hele i myren og med 

løftesteinene som dytter båtene ned i myren med tiden som hjelp (1943). Dateringen er usikker, 

men en C14-datering av den store båten ga en alder på 860 e.Kr. +/- 90(myhre 1980). 

Konstruksjonen til Fjørtoftbåtene er tegnet opp av Færøyvik hvor den store båten er på rundt 

9,86 m lang, 6 bord av eik og klinka med jernsøm, mens færingen er 5,72 m lang hvor skroget 

er av furu (Færøyvik og Fett 1943, Sæther 2013). Den store båten blir kalt for en tolværing, 

båten var bygd opp av 6 bord av eik på hver side. Bordene var ganske tykke og bunnbordet var 

på det bredeste, øverste bordet (ripa) er 24 cm bredt. Tykkelsen på bordene var rundt 2 til 2,5 

cm, det vanlige bruker å være rundt 1 til 1,5 cm (Færøyvik 1943: 20). På den store båten var 

det ikke tydelig at det var jernsøm (Færøyvik 1943:20), men sannsynligvis har den vært klinka 

med jernsøm (Sæther 2013:17). Færøyvik rekonstruerte båten, men det var et puslespill. Flere 

av delene, som kjølen, var svært dårlig bevart. Bredden av bordet ved midtbandet var rundt 25 

cm. Lengden på båten var vanskeligere å måle. Færøyvik tok utgangspunkt i utgravingsplanen 

til Per Fett. Basert på at stevnen hadde ramlet ned og vridd seg på siden, kan det antageligvis 

legges til 1 m til lengden til båten. For å rekonstruere båten tok de utgangspunkt i midtbandet 

som gav kurven i midten og resten av konstruksjonen skal følge kurven. Det var utfordringer 

ved rekonstruksjonen, men med flere utgangspunkt, som det øverste bordganget og tykkelsen 

på den, kunne de rekonstruere båten. Færøyvik (1943:12-24) mener at båten kunne ha hatt 

keiper til årene, men ingen ble funnet. Kjølen er av eik og har en T-form. Kjølen er svært dårlig 

bevart. Færøyvik (1943:12-24) mente at båten kunne føre seil på grunn av de sterke bandene, 

roret og eikehuden. Det var derimot ingen spor på kjølen for en mastefisk, så færøyvik 

(1943:12-24) konkluderte at det var usikkert om båten førte seil. 

Den mindre båten var bygd av furu og veldig lik en pram i midten, men formen til endene var 

mer lik en båt. Istedenfor kjøl var det et bunnbord og bordene var klinket sammen med jernsøm. 

Denne båten var mye mindre og smalere enn den store båten den ble funnet med.
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Figur 10: Oversiktskart over kutlturminner i nærheten av fjørtoftbåtene. Tegning av Per Fett 

(Færøyvik og Fett 1943:5) 

 

4.5 Landskapet til Fjørtoftbåtene 

Fjørtoftbåtene ligger på en av de nordligste øyene i Haram kommune på Sunnmøre i Møre og 

Romsdal (se figur 9). Båtene ble funnet i en myr på Marsteinnes, som ligger helt øst på 

Fjørtofta.Marsteinnes er et stort myrområde som strekker seg mellom Davik og Malsnes (Fett 

og Færøyvik 1943:4). Øya er en liten øy med kun to fjell. Det høyeste fjellet heter Æefjellet. 

Størrelsen på øya er knapp 6,1 km lang og 3 km bred, og øya ligger mellom Nogvafjorden i 

sørvest og Fjørtoftfjorden i nordøst, og rett ut mot nordvest ligger storhavet. Øya har store 

flater som stort sett består av enger med myr og dalsøkk. Området har gode vilkår for både 

storfe og småfe, men området er godt kjent for gode fiskehavner som Davik og Vålsvika. 
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Vålsvika sies å være den beste på Fjørtofta (Rogne 1947:75-84) Øya er liten og flat, og skiller 

seg ut blant de andre øyene i nærheten. De fleste øyene har høye og bratte fjell som går rett ned 

til strandkanten. Fjørtofta har flere flate områder enn bratte. Av de fleste øyene i Haram 

kommune er det Fjørtofta som har størst mengde brenntorv. Det er ved torvskjæring at både 

Kvalsundfunnet og Fjørtofbåtene ble oppdaget. 

Når det gjelder bosetning så har øya fått navn etter den første gården som var der, Fjørtta 

(Rogne 1947:75-84). Det gamle navnet var Ædarøya. På femtitallet var det to matrikkelgårder. 

En mulig forklaring på at det bare var en gård tidligere, var at en storbonde samlet til seg gårder 

fra småbønder. I Grettis saga står det at storbonden på Haramsøya samlet alle gårdene fra 

småbøndene, det er mulig at dette også har skjedd på Fjørtta (Rogne 1947:82-83). 

 

4.6 Kulturminner i det maritime landskapet 

Navnet Fjørtoft kan trolig komme fra tuftene ved fjæra (Rogne 1947:82-83). Men det er spor 

etter flere tidsperioder på øya, det kommer tydelig frem ved søk i Riksantikvarens database 

Askeladden. Blant annet er det funnet en 800 år gammel boplass på Dysvika, Vollsvika er 

funnet store områder med åker fra yngre steinalder og bronsealder (Dyrkorn 1998:7) samt flere 

steinalderfunn rundt øya. På øyene ble det også funnet et rikt funn fra en gravhaug fra 

vikingtiden. I denne ble det funnet to ovale bronsespenner, perler og diverse utsmykning til 

smykker, redskaper til tekstil, redskaper i jern og, blant annet, jernnagler som hører til en båt. 

Gravhaugen var trolig en båtgrav som muligvis tilhørte en kvinne (B11769, Teigen 2015: 34, 

Kaland 1984:142). 

Utenom sjølandskapet og fjellene, så er det kulturminner som er synlige rundt funnområdet til 

båtene. Rundt hele Fjørtofta ligger det spor etter gravhauger (se figur 11). Mange av disse er 

borte eller gjengrodde. Færøyvik (1943) nevner at det er lite å ta fatt i med stedsnavn og 

fornminner i området, men noe har kommet frem i ettertid. Det er dukket om flere spor etter 

bosetning i flere perioder på øya, men fokuset til denne oppgaven ligger på de synlige 

kulturminnene. Området der båtene er funnet heter Marsteinnes. Navnet "Marsteinnes" har sin 

opprinnelse fra fire bautasteiner som lå nede ved stranda, som ble kalt for Marsteinane. Disse 

steine har blitt fjernet. Det er nevnt lite om disse bautasteinene. I et brev fra N. Nicolaysen er 

det skrevet at det har vært en stor gravhaug mellom dem. Denne har sannsynlig blitt brukt som 

byggemateriale, men det er også mulig at den har blitt brukt som balast (Færøyvik og Fett 



32  

1943:4). 

Det ble funnet noen interessante gjenstander i myren. Færøyvik og Fett (1943:7) nevner at det 

ble funnet fire furustokker som var oppbygd med stein for at de skulle stå rett, de ligger i rad i 

samme retning som de to båtene. Shetelig (1929:32-33) nevner også om noen furustokker som 

er funnet i myra ved der hvor Kvalsundfunnene lå. Andre ting som ble funnet var en steinrøys 

formet som en hestesko som ligger nordøst for den store båten. I midten av steinrøysen lå det 

en stor hvit stein (Færøyvik og Fett 1943:8). Hvite steiner er kulturminner som har en spesiell 

plass i arkeologien. De har ofte blitt tolket som hellige eller en del av en religiøs handling. 

Det ikke mer enn under hundre som er registrert i Norge og de fleste ligger ved kysten. Det er 

7 kystnære hvite steiner på Sunnmøre (Krüger 1984:88, Beverfjord 2015). Krüger nevner ikke 

den hvite steinen som lå i den hesteskoformasjonen, men det kan hende at selve steinen har 

forsvunnet i senere tid. Utgravingen foregikk i 1943, så det er høy sannsynlighet for at mye er 

borte i dag.  
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Figur 11: Spredningskart over gravhauger på Fjørtoft, stjerne viser hvor bautasteiene lå. Kart 

laget av Christian Lindh
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4.7 Rongbåten 

Skipsfunnet fra Rong i den tidligere kommunen Herdla (se figur 12) som i dag ligger i Øygården 

kommune i Hordaland, ble oppdaget i 1941. Senere ble deler av funnet, en stor mastefisk og et 

spant, sendt inn til Bergens Museum. Dette ble da tolket som et mulig vikingtidsskip fra 900-

tallet (Færøyvik 1947:3), men på grunn av krigen startet utgravingen først i 1945. Funnet ligger 

mot sør i en myr i Hestedalen på Rongøya på den sørlige siden. Øya er knapt 3 km lang og 1,5 

km bred. Øya ligger blant en øygruppe som består av skjærgårder og holmer. Landskapet er 

myrlendt med lyngheier og bergknauser. Den lange rekken med øyer ligger rett for Nordsjøen 

og er veldig utsatt for tøft vær. I dag er Rongnøya et tettsted med forbindelse av nye veier og 

bruer, men området er fortsatt værhardt og fiske er fortsatt en viktig næring i området. 

Da skipet ble funnet var det kun Tune- og Gokstadskipet man kunne sammenligne med 

masterfisken som ble funnet. Basert på sammenligningen ble Rongskipet tolket som et 

Vikingskip; trolig en karve og den kan ha vært et høvdingskip (Færøyvik 1947:12). Basert på 

rekonstruksjonen og sammenligningsgrunnlaget med tuneskipet, ble lengden antatt å være 

13,53 m, bredden 2,82 og dybden 78 cm. Basert på Gokstad ble lengden antatt å være 13,60 m, 

bredden 2,81 og dybden 97 cm (Færøyvik 1947:12). 
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Figur 12: Oversiktskart over landskapet til Rongbåten, stjerne er funnets plassering. Kart laget 

av Christian Lindh 
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I myra i Hestedalen i Rongøya fant de 10 båtdeler. Funnet besto av et åreblad, et håndtak til en 

åre, flere deler fra et spant (tre deler), et kne (som var festet til en bete), en skuttofta (en 

sitteplanke), et eikestykke som kan muligens være et båtbord, et eikestykke som er formet som 

en «krok», som muligvis er et stykke fra stevnen eller lot, og til slutt en masterfiske (Færøyvik 

1947:7-9). Delene var spredt flere steder i myra. I første omgang fant de kun masterfisken og 

en del av en spant ved torvskjæring. Da utgravingen kunne fortsette fant de flere deler spredt 

over et lite område. Funnet kunne lett tolkes som et forlis eller båtemner som har blitt lagt til 

lagring. Færøyvik (1947:4-6) argumenterer for at det er lite skogvekst i området og trevirke 

som kommer fra forlis hadde blitt hentet til fyrved. Det å ta funn fra forlis var en vanlig rett og 

det var regler på hva som gjaldt for forlis. Det har til og med vært hendelser hvor sjøfolk ble 

lurt med lys for å få skip til å kantre (Foss 1989:134-135). Et annet argument mot at det er et 

forlis er at myra aldri står helt under vann. Området Rongbåten ble funnet i ligger i nærheten 

av et værhardt område. Sjøen kan komme i kontakt med myra, men den er stor grad avskjermet 

av et belte av berg. På grunn av dette står aldri myra helt under vann (Færøyvik 1947:4). 

Lengden på skipet kan ha vært 13,5 meter og bredden 2,8 meter. Skipet hadde ikke årehull, men 

kjeiper for åtte årer. Både Kvalsundskipet og Fjørtoftbåtene hadde kjeiper og ikke årehull 

(Færøyvik 1947:7-12, Shetelig og Brøgger 1950:68). Båtdelene var både av eik og furu. Den 

best bevarte delen var masterfisken, som er hvor feste til masten. Denne ble brukt for å prøve å 

rekonstruere skipet. Basert på masterfiskens utforming var det tydelig at skipet kunne føre seil 

(Færøyvik 1947:7-12). Funnforholdene var spesielle. Da de begynte å grave etter båtdelene fant 

de en del store stein. Noen var mellom 100 og 300 kg tunge. Disse steinene fant de da de 

begynte å grave nye grøfter. Både Kvalsundfunnet og Fjørtoftfunnet var det funnet en del steiner 

i myra. Færøyvik (1947) bruker dette som et argument for at det ikke er et forlis. På grunn av 

konstruksjonen til Rongbåten tyder det på at det er et vikingtidsskip fra 900-tallet, og i 

hestedalen som skipet lå i kom det kun vann inn og ut når det var flo og fjære (Færøyvik 

1947:6). Et annet argument han bruker er at over delene lå på et lag med Scirpus germanicus 

(Storbjørneskjegg) og delene lå spredt og ødelagte i myra. Noen av delene, som for eksempel 

årehåndtaket, lå med flatsiden nede i myra. Om årehåndtaket hadde ligget i vannet hadde 

rundsiden ligget ned (Færøyvik 1947:7). 
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Færøvik (1947) trekker også inn Kvalsundskipene og Fjørtoftbåtene for å sammenligne 

nedleggelsen. Han kommer frem til at det er en likhet mellom funnene (Færøyvik 1947:4-15). 

Færøyvik (1947) er den eneste arkeologen som har sammenlignet disse tre båtfunnene som en 

lik handling, derfor har jeg også valgt å gjøre det samme for å se om jeg får det samme utfallet 

som Færøyvik nevner. 

4.8 Det maritime landskapet 

Funnet ligger mot sør i ei myr i Hestedalen på Rongøya i den sørlige siden. Øya er veldig liten, 

den er knapt 3 km lang og 1,5 km bred. Øya ligger i en øygruppe som består av skjærgårder og 

holmer og landskapet er myrlendt med lyngheier og bergknauser. Det er få høye fjell og topper, 

men på Rong er den høyeste toppen kalt for Storvarden som er 43 meter høy. Den lange rekken 

med øyer ligger rett for Nordsjøen og er veldig utsatt for tøft vær. Rong ligger vest for 

Heltefjorden, sydvest går rongsundet gjennom øygarden til Heltefjorden og ut til havet. Kjeld-

Osen som ligger sørvest for Rong er en strand som er skjermet av skjær og holmer og på 

nordsiden av øya er det gode havner. Da Færøyvik var der på slutten av 40- tallet så var gårdene 

små, men fiske var hovednæringen (Færøyvik 1947:3). I dag er Rongnøya et tettsted med 

forbindelse av nye veier og bruer, men området er fortsatt værhardt og fiske er fortsatt en viktig 

næring i området. 

Øygarden som Rongøya ligger i er en rekke med øyer som stikker litt opp fra sjøen, høyeste 

toppen er ikke en gang 50 meter (Fett 1969:7). Øygarden ligger mellom Holmefjorden mot øst 

og mot vest ligger Nordsjøen. Øyrekka er ca. 35 km lang og består av holmer, berg, skjær, myr 

og et mindre antall små jordflekker. På grunn av plasseringen, og at øyene er ganske små, er 

området svært værhardt. Det blåser stort sett hele tiden i området. En lokal person nevner at på 

grunn av holmene så lager vinden er plystrende lyd (Asphaug 1992:15). Når det er uvær får 

lokalbefolkningen virkelig oppleve det å bo rett ved havet. Arne Asphaug (1992:18) forklarer 

det slik: «Landskapet ber merke at av havet er næraste granne. I uversperiodar kan straum 

jaga gjennom sunda så det mange stader er lite råd å koma fram. Då hender det tidt at havet 

bryt imot landet med tynde. Folk på fjordsida ser sjøburden over haugar u vest. Leidene bryt i 

hop så ingen båt kan koma igjennom. Vindane veltar seg inn over øyane med ei vitlaus makt, 

kvin og larmar, plystrar og fresar som verda var ein foss. Då er det få stader i Øygarden som 

tek av og gjev liv. Slikt uver er øygardsfolket eigentleg ikkje redd. Men dei har lært respekt for 

villskapen i naturen.» (Asphaug 1992:18). 
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De som bodde i området var vant med slikt vær. For å få med seg hvordan været kom til å bli 

var det vanlig å se etter ulike tegn på sjøen, fuglelivet og dyra for å se om det kom til å bli uvær 

eller ikke. I dag er det jo mye enklere for nå har man radio og tv som gir informasjon om været. 

I bygdebøker så står det at alle som bodde på Øygarden hadde hver sin båt (Asphaug 1992:23) 

og med tanke på at landskapet var ganske likt når nedleggelsen av Rongbåten foregikk så var 

båten et viktig fartøy for de som bodde på disse øygruppene. Området har også en del naturlige 

havner med tanke på at øyene ligger ganske tett inntil hverandre, så området er som skapt for 

en maritim livsstil. 

4.9 Synlige kulturminner 

Av synlige kulturminner i nærheten av Rongfunnet er det svært få, det som er synlig her er 

kystlandskapet i området. Men noe av stedsnavnene kan gi et lite innsyn. Færøyvik nevner at 

navnene Ormehellaren, Hestehaugen, Hestdalen, Gassen og Gassberget har en betydning 

innenfor overtro (Færøyvik 1947:14). Og området er også nevnt i Egilssoga hvor en karve ble 

senket, og at en av Haralds kongsgårder lå i Herdla (Færøyvik 1947:14-15, Solberg 2003:288). 
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5 Fartøy i et maritimt landskap 

I dette kapittelet vil jeg anvende min analysemodell som vist i kapittel 3, hvor jeg skal undersøke 

det fysiske og det mentale rommet til Kvalsundfunnet, og hva er det som gjør dette maritime 

landskapet unikt og er dette en isolert handling i yngre jernalder? Den visuelle strukturen vil 

være den første delen av analysen hvor utsynet, kontrollpunkter, ferdselsfeier, havner og 

stedsnavn blir undersøkt. Fokuset ligger da hvor disse veiene går inn og ut fra Nerlandsøya og 

stedsnavn som kan ha en maritim betydning blir også lagt vekt på i analysen. Landskapet til 

Kvalsundfunnet  har allerede blitt nevnt i kapittel 4, slik at kapittel 4 til analysemodellen går 

inn i hverandre i den visuelle strukturen. Som nevnt i kapittel 3 er den visuelle strukturen 

inspirert fra Gansum et.al (1997) hvor jeg har vektlagt deler for så å fokusere på det maritime 

landskapet. Dermed har jeg også trekt inn punter fra Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime 

kulturelle landskapet».  

Jeg har valgt å trekke inn en personlig reisekildring innenfor den visuelle strukturen, Gansunm 

et. al. (1997) nevner at vi er et produkt av vår tid og det utvalget vi tar er et produkt av dette. 

Slik at den arkelogiske strukten går også inn i min skildring av landskapet og derfor har jeg 

valg en fenomenlogisk tilnerming til en presentasjon av landskapsanalysen til Kvalsundfunnet. 

Den arkeologiske strukturen som er det valgte materialet, vil da være landskapet og 

kulturminnene til fartøyene. Når den visuelle og arkeologiske strukturen kan den kulturelle 

strukturen rekonstrueres, og i min analysemodell er den kulturelle strukturen det mentale 

rommet hvor Kvalsundfunnet ligger. For å undersøke det mentale rommet har jeg andvendt 

Westerdahls (1992, 2011) liminale agenter og Myhres (2004) tredje rom, hvor dette blir 

presentert og videre diskutert i kapittel 6. Til slutt analyseres selve nedleggelsen av 

Kvalsundfunnet. Her skal Kvalsundfunnet sammenlignes med to andre myrfunn av relativ lik 

alder, Rongbåten og Fjørtoftbåtene. 
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Figur 13: Retningen til Kvalsundfunnet nord-sør, bildet tatt mot sør. Foto tatt av forfatter 

 

5.1 Turen til Nerlandsøya – en fenomenologisk tilnærming  

Som et utganspunkt å forstå det maritime landskapet, vil jeg først angripe dette gjennom en 

personlig fenomenologsik tilnærming. Dette er ment som en reiseskildring og er min egen 

oppfatning av stedet, derfor er denne delen skrevet i muntlig form. 

Turen til Nerlandsøy var på en klar, solriksdag i Ålesund tidlig høst 2016. På grunn av finværet 

hadde vi klar sikt og kunne se hele landskapet i sin fulle prakt. Vi startet dagen med å kjøre fra 

Ålesund sentrum til Sunnmøre Museum for å hente vår guide Håvard Haraldson Hatløy som 

var så hyggelig og takket ja til å vise oss rundt i landskapet. Fra museet kjørte vi til Sulesund 

fergekai hvor veien var preget av blå himmel, blå sjø og frodig bratt landskap. Fra Sulesund tok 

vi fergen over til Hareide hvor vi deretter kjørte mot Ulsteinvik. Ved Ulsteinvik tok vi en liten 

omvei for å kjøre langs sjøveien fra Ulstein, opp mot Flø. Her ligger det gravrøyser langs 

strandkanten som ellers er en gjenganger i dette maritime landskapet, og har godt utsyn mot 

skipsleia. Langs denne veien finner man også vestlandets største gravrøys fra bronsealderen – 

Oshaugen. Den var sikkert et flott syn ved kysten i sin storhetstid, men i dag er den kun synlig 

som en grønn forhøyning i landskapet. De fleste av gravrøysene vi så på denne turen var enten 

svært forfalne med plyndringsgroper, eller nesten helt gjengrodd i landskapet.  
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Fra Ulsteinvik kjørte vi videre sørover mot Gurskøy hvor vi byttet fra fylkesvei 61 til fylkesvei 

654. For å komme oss til Nerlandsøya var veien svært kronglete og vi passerte flere øyer langs 

sjøkanten. Gjennom denne ruten passerte vi mange naust og små jordlapper hvor gårder lå langs 

strandkanten – her er det om å gjøre å utnytte de jordlappene som ikke går opp til fjell som ser 

ut som de stiger opp av havet. Landskapet er et maritimt landskap med øyer som dukker opp 

fra sjøen som høye fjell (ikke alle plassene var slik, noen av øyene var også flate). Før vi ankom 

Nerlandsøya stoppet vi ved en kjent fiskehavn Fosnavåg. I dag er Fosnavåg en liten by som er 

kjent for fiske og shipping. Ut ifra utformingen er det tydelig at Fosnavåg er en naturlig havn, 

for utformingen er som en u-form som går innover i landskapet slik at båter som kommer inn i 

havna blir beskyttet av vær og vind.  

Etter Fosnavåg dro vi videre mot Nerlandsøya. Når vi ankom Nerlandsøybrua kom vi næremere 

de høye, bratte og grønnkledte fjellet på Nerlandsøya. Øya er preget av det bratte fjellet som 

ser ut som det stiger opp fra sjøen med små grønne flekker som strekker seg fra fjellet og i en 

svak hellende flate ned mot strandkantent for så å bli dekt av sjøen. Når vi kjørte over bruen så 

kunne vi se langt mot alle kanter, sikten var veldig god og mot vest kunne jeg skimte Stadtlandet 

som er kjent for å være et svært værhardt område. Dagens landskap som møtte oss ved 

nedleggelsen var asfaltveier, gårder og hus. Da vi parkerete ved stedet der Kvalsundfunnet ble 

oppdaget, lå det nå en gravplass over funnstedet. Da Shetelig foretok utgravingen i 1920 så var 

gravplassen noe mindre, men har strekt seg ut etter flere år. Shetelig nevnte flere kulturminner 

som lå i nærheten, men på grunn av mer bebyggelse og tidens tann så var ingen av disse 

kulturminnene synlige i dagens landskap, med unntak av en noe falleferdig steinrøys og 

bautasteinen nede ved strandkanten. På grunn av at været var med oss denne dagen, var sikten 

svært god ved funnstedet. Ut fra dokumentasjonen til Shetelig blir det klart at fartøyene ble lagt 

ned i en renting nord-sør, og det så ut som om fartøyene hadde aktere vendt mot nord (se figur 

13). Ved å se denne retningen er sikten svært godt ut mot de fleste øyer i område. Og hvis dette 

var et kontrollpunkt i landskapet er det ikke rart å se det når været ute her er svært værhardt, og 

skipsleie går i dette området. Virket neste som båtene lå klar for å sjøsettes i det nye livet. 

Retningen nord-sør peker også mot Gurskøya som vi besøkte helt til slutt på turen vår. Langs 

kyststien fylkesvei 10 ligger et kjent gravfelt med 63 registrerte røyser, trolig fra bronsealderen 

til jernalderen. Disse røysene ligger svært synlig i landskapet, og i godt vær, som vi hadde, så 

kunne vi skimte øyer langt unna. Mot sør og sørøst kunne vi tydelig se Skorpa og Nerlandsøya, 

samt Bergsøy. Og lengre mot vest kunne vi se ut mot Stadt. Inntrykket til dette området rundt 

Nerlandsøya er at det er et stort, åpent område hvor sjøveien var, og fortsatt er en viktig del av 
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lokalsamfunnet. Skipsleia har gått her langt tilbake i tid og går her den dag i dag, og rundt 

strankanten til flere av disse øyene ligger det store røyser. Området er svært værhardt, men 

mange av disse øyene har havner som gir le for vær og vind, men de som måtte ut på sjøen så 

var dette svært farlig, speiselt før man hadde fyrtårn for å føre båter trygt til havn. Da var det 

nødvending med god lokalkunnskap og trolig følgte man sjømerker som navigerings hjelp. 

Stedsnavn kunne også være en indikator over området (Westerdahl 2011:747).  

Inntrykket av landskapet er at det er et øylandskap hvor båten har, og fortsatt er en viktig del 

og området gir god sikt til viktige holdepunkter i landskapet. Nerlandsøya ligger midt mellom 

disse øyene i et viktig kontrollpunkt for ferdsel inn og ut, og det er kanskje ikke så rart at akkurat 

denne øya har blitt et område hvor rituelle handlinger har hendt trolig over flere generasjoner.  

 

5.2 Nerlandsøya 

«Nakent, vindblåst og hardt stiger det ytre Sunnmørslandet opp av havet med sitt utall av 

øyer og skjær i det ureine og vrange og farlige farvann. Men kommer en nærmere, inn i 

sundene, blir en slått av en egen kjølig og hard skjønnhet ved landskapet. De nakne, 

lyngbrune kollene kvelver seg opp i kalde blå lufta. Men under ligger et lavt grønt forland 

mellom fjord og fjellfot. Nesten alltid løper det da en mektig terrasse langs stranda, og 

bakenom løfter landet seg trappeformig fra terrasse til terrasse. Her kan det bli brei og god 

dyrkingsjord, og her ligger de gamle gårdene, imellom med navn som vanskelig lar seg 

tyde.» (Johs Bøe 1942: 176). 

Dette bildet av Sunnmøre som Johs Bøe (1942) beskriver fra «Fra Ledens Fortid» er etter min 

mening veldig passende og riktig. Landskapet er nakent og sjøen farlig, men det er også utrolig 

vakkert. Midt mellom øyer og farvann er Kvalsundfunnet som er omhyggelig plassert nede i en 

myr. Blant Kvalsundfunnet ligger flere kulturminner og av dem som er synlige er det 

gravhauger og en bautastein rett ved Igesundvaul (se figur 14). Området som har spor fra 

steinalder og frem til vår tid. Det er et landskapsrom som har blitt brukt gjennom flere tusen år. 

Landskapsrommet har ikke alltid sett likt ut og det er ikke en lett oppgave å gjenskape et 

landskapsrom fra yngre jernalder. Dette gjelder spesielt hvor i landskapsrommet de beveget seg. 

Bevegelsene i landskapsrommet vil denne sammenhengen være hvor de har beveget seg i sjøen. 

Sjøen er et utilgivelig miljø, spor etter forhistoriske mennesker blir skylt bort og er ikke synlige 

i dag. 
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Hvis man er heldig har man vrak som kan si noen om området, men flere arkeologer har prøvd 

å se på landskapsformasjoner for å prøve å se på hvor det har vært gunstig for havner, 

konsentrasjoner av bosetning i nærheten av kystlinjen og andre maritime spor fra forhistorien. 

 

Figur 14: Bildet tatt mot Igesundvaul, ved kystlinjen ser man bautasteinen. Foto av forfatter 

 

5.3  Utseilingsveier og havner i landskapet 

Kvalsundfunnet ble lagt ned omhyggelig i en myr på Nerlandsøya rundt 600-tallet. I dag er det 

ikke lenger en myr der, men en gravplass som har utvidet seg mot Igesundvaul. Dagens 

landskap på Nerlandsøya har gårder langs de flate områdene som strekker seg ned til 

strandkanten. Gårdene er plassert ved veiene, mens jordlappene strekker seg til strandkanten. 

Videre mot nordøst ligger det havneanlegg ved kysten og ved Kvalsvika er det flere hus ved 

veiene. Midt på øya er det et stort fjell som blir kalt for Kvalsundfjellet som er 450 meter høyt. 

Den høyeste toppen heter Storevarden. Fjellpartiet strekker seg over store deler av øya og på 

grunn av dette er det ikke noen bebyggelse på vestdelen av øya. Det andre fjellpartiet på den 

nordligste delen av øya heter Mulefjellet og det er heller ikke så mye bebyggelse i dagens 

landskap. Øyene som er i nærheten er Skorpa mot vest, Bergsøya mot sørøst, Gurskøya mot 

sør (se figur 15), Leinøya mot øst, Remøya nordøst og Runde mot nord-nordøst (sett fra hvor 

Kvalsundfunnet ligger). 
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Figur 15: Bildet av utsikten fra Kvalsundfunnet mot Gurskøy og Stad, foto tatt av forfatter 
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Figur 16: Kontrollpunkter i Holmefjorden. Illustrasjon laget av forfatter 

Med tanke på hva som er synlig når man står der funnet ble oppdaget, så gjør fjellet at utsynet 

blir blokkert mot nordsiden av øya. Mot sørøst fra funnet er Fosnavåg på Bergsøy synlig og, 

som nevnt tidligere, ligger Igesundvaul mellom Bergsøy og Nerlandsøya. Igesundvaul er i dag 

seilbart, men dette er ganske nylig. Sundet ble gravd opp (Shetelig 1929:10), så i jernalderen 

kunne dette sundet ha vært meget grunt når det var fjære. Ordet "vaul" er fra norrønt vaðill som 

betyr sted i vann, grunt sund (Bugge og Seip 1930:44) og det kan bety at området var relativt 

grunt sund i jernalderen. Sundet gir ly fra de store bølgene fra havet, og med tanke på at sundet 

trolig har vært grunt ved fjære, så har det vært lett å kontrollere ferdsel inn og ut fra sundet i 

dette området. Hvis man står oppe ved Storevarden har man også god utsikt ned mot sundet, 

samt øylandskapet rundt Nerlandsøya. På andre siden av sundet ser man Igesund og videre mot 

øst ser man Fosnavåg som i dag er en fiskehavn, området er ikke nevnt som en fiskehavn i 

gamle kilder, men det kan ha noe med at det er et relativt trangt sund inn til havnen (Rabben 

1963:218-219).  Holmefjorden som er omringet av Nerlandsøya, Bergsøya, Remøya og 

Leinøya er noe skjermet for Norskehavet. På kartet er fjorden nokså liten og på det dypeste er 

den 90 meter dyp (Norges kartdata). Det er flere områder som gjør at holmefjorden er en fjord 
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som kan være vanskelig å komme inn i, og muligvis gjorde dette det enkelt å kontrollere 

ferdselen i fjorden. For det er et trangt sund mellom Nerlandsøya og Bergsøya – Igesundvaul 

eller sørvaulen, og et til trangt sund mellom Remøya og Leinøya – Nørdevaulen. Nørdevaulen 

er også gravd opp samtidig som Igesundvaul for at større fartøy kan krysse sundet (Rabben 

1962:361). Sjøveien mellom Bergsøy og Leinøya som heter straumane er veldig smalt, men det 

er mulig å føre fartøy her. Det som er lettest å komme gjennom til da er Breisundet mellom 

Nerlandsøya og Remøya (se figur 4). Det vil si at det er egentlig tre trange sund, to av dem var 

veldig grunne og straumane er trangt, men ikke like grunt som Igesundvaul og Nørdrevaulen. 

Breisundet vil da muligvis være det letteste sundet å komme inn og ut fra, men det kan også 

være det motsatte. Mellom Kvalsvika og Danvika ligger det en kjent nødhavn, og området 

ligger også med godt til fiske og det er en vei rett ut mot havet gjennom breisundet (Fett 1951:3; 

Rabben 1962:153). Dette ligger på Nerlandsøya hvor Kvalsundfunnet ligger og kanskje var 

dette også en kjent nødhavn i yngre jernalder. Vegetasjonen og strandlinjen har muligvis vært 

annerledes, men hvis vi tart bort alt det så er landskapet relativt likt som det er i dag, så det vil 

si at innseilingsveiene var fortsatt de samme. Og ut ifra kartet ligger det flere viktige sjøveier i 

nærheten av Kvalsundfunnet (se figur 16 og 17) 

Det er flere havner i området. Det er et øylandskap som har flere egnede steder for gode havner, 

så jeg har tatt et utvalg av noen som ligger sentralt i det maritime landskapet. Fire av dem: 

Flåvær, Teigebugen, Herøy og Rundesundet (se figur 17) (Rabben 1963:219), og nyere havner 

som Fosnavåg. Rabben (1963:218-219) mener det er en nyere havn på grunn av trange og 

grunne sund i området. Figur 16 viser oversikten av ferdselsårer og havner i landskapet til 

Kvalsundfunnet, her er det synlig at havnene ligger ved flere tydelige bevegelseslinjer i 

øylandskapet. Bevegelseslinjene ifølge Gansum et al. (1997:16) er en naturlig passasje i 

landskapet som mennesker har ferdes i. I et maritimt perspektiv vil det bety de naturlige 

ferdselsårene for sjøgående fartøy. Ved å sette dette i sammenheng er det flere viktige 

ferdselsårer ut til havet i nærheten av Kvalsundfunnet og innover i landet. Jeg har nevnt de 

områdene som er lette å kontrollere i Holmefjorden, men det er også et ved Flåværleia og inn 

til Herøyfjorden og mot Eggesbønes hvor det også ligger i dag en havn for store fartøy. Dette 

området er i dag en av de vanlige rutene for båter og skip som kommer fra Nordsjøen og Stadt. 

Skipsleia var også en kjent ferdselsåre og ble flere ganger nevnt av Snorre i kongesagaene 

(Rabben 1963:478-480). Med tanke på at Stadhavet er kjent for vanskelig værforhold og hvis 

vinden kommer sydvest fra til nord kan sjøen bli uregjerlig (Statens kartverk Sjøkartverket 

2008:35), og den første havnen som man møter på fra Stadt er Flåværleia (Rabben 1963:357) 
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og deretter kommer man videre inn mot Herøya. Hvis man ser kun på landskapet så er det en 

svært strategisk plass og lett å kontrollere ferdsel inn og ut. Ifølge Gansum et al (1997:16) kan 

man kalle dette et knutepunkt. 

 

 

Figur 17: Oversikt over ferdselsårer inn og ut av landskapet til Nerlandsøya og utvalgte havner. 

De gule pilene er utseilingsveier ut mot havet. De gule strekene viser ferdselsårer og de røde 

sirklene viser havner. Illustrasjon laget av forfatter 

 

5.4 Stedsnavn, tabuord og overtro – det kognitive landskapet. 

I følge Westerdahl (1992 og 2011) kan stedsnavn belyse mye om det maritime kulturelle 

landskapet. Han fokuserer da spesielt på noe som heter noanavn eller tabuord, dette er ifølge 

Westerdahl er ord som blir brukt av sjømenn og fiskere for å unngå at uhell som oppstår ute på 

sjøen (Westerdahl 2011:753). Disse tabuordene blir brukt som liminale agenter for å ikke gi 

ting sitt rette navn, som for eksempel at sjøen blir referert som en kvinne, og flere vanskelige 

plasser får navnet «kråka» og «hesten». Disse ordene er noe som er knyttet til land, men her 
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har de blitt brukt som en liminal agent og ifølge Westerdahl (2011:753) når man bruker et ord 

som ikke tilhører til den naturlige plassen blir dette et tabu og dermed oppstår det en sterk magi. 

Det fenomenologiske aspektet å være ute på sjøen er ikke det samme som å oppleve landskapet 

på land. Å være ute på sjøen krever kunnskap som skal hjelpe deg for å overleve turen tilbake 

til land. Det er en helt annen sfære, og flere lokalhistorikere har skrevet om denne følelsen i 

bygdebøker fra Herøy Kommune (Rabben 1962, 1963, 1970). Den uvissheten om å aldri 

komme hjem igjen er noe alle tar med seg når de går ute på sjøen, en lokalhistoriker fra Herøy 

Kommune beskriver det slik «Alle som dreiv fiske denne tida, visste at det var eit farefullt liv dei levde. 

Dei visste at dei berre hadde «ei fjøl mellom seg og si grav». Bernt Støylen seier i «Gud signe vårt folk der 

dei siglar og ror». Eg trur at dette var ei av årsakene til at det fleste fiskarane i mi heimbygd var sterkt 

religiøse. Dei visste at livet kunne ta slutt når det minst venta, og det var dei førebudde på […] » (Arne 

Torvik 1998:17-18). Asphaug (1992:32-33) skriver om hva fiskere på Øygarden kommune må 

gjøre for å ha fiskelykke og unngå ulykke. Det var en del punkter som fiskerne måtte unngå, 

for å nevne noen var det å ikke krysse veien når mannskapet var på vei til båten, man skal heller 

ikke rope på mannskapet når de er på vei ut (Asphaug 1992:32-33). Det er ikke bare i Herøy 

kommune hvor sjømenn og fiskere var overtroiske, dette er et kjent fenomen over hele 

kystlinjen i Norge og utenfor Norges grenser. Christina Hole (1967:188) nevner også overtroen 

blant sjømenn, det kunne være så ille noen ganger at hvis noen druknet så var det ingen som 

ville hjelpe dem. Hole skriver at dette var ikke på grunn av at de ikke kunne hjelpe, men de 

ville ikke for frykt at sjøen skulle ta hevn for å miste sitt offer, derfor var det mange sjømenn 

som valgte å ikke lære seg å svømme (1967:188). Frykten for det ukjente og de sterke kreftene 

som er ute på sjøen gjør at sjømenn og fiskere har vært kjent for å være sterkt overtroiske, og 

denne overtroen oppstår når mennesker prøver å kontrollere området rundt seg. 

Stedsnavn er en viktig kilde til å forstå «det maritime kulturelle landskapet» (Westerdahl 2011) 

og rundt landskapet til Nerlandsøya er det noen interessante stedsnavn som er verdt å nevne. 

Nerlandsøya har ikke alltid vært navnet til øya, Rygh (1908:37) mener at stedet var opprinnelig 

nevnt som Hvaløyarsund etter Hvaløy. Rabben (1962:23) skriver at navnet trolig stammer fra 

gården Nerland, men navnet kan også stamme fra den norrøne guden Njord (Rabben 1972:11; 

Shetelig og Johannessen 1929:36; Olsen 1905:60). Guden Njord er guden som er kjent for 

vannet, han er havets gud og er ofte forbundet med skipsfart (Hveberg 1961:19-20; Steinsland 

1997:85). Njord har også blitt sett på som etterkommer av Nerthuskulten som Tacitus skrev 

om i Germania som er en feiring av gudinnen Nerthus hvor ofringer i våtmark har vært vanlig 

(Steinsland 1997:107). Om navnet stammer fra guden Njord så kan det tyde på at Nerlandsøya 
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har vært et kultsted da Kvalsundfunnet ble plassert i myra, for det er nemlig ikke bare to fartøy 

i myra. Det er dokumentert tre fartøy i myra og ett på folkemunne (Shetelig og Johannessen 

1929). Det ble også funnet en del brok i myra i nærheten av gården Kopperstad vest for 

Kvalsundfunnet. Stedsnavnet og skipene sett sammen kan tyde på at området har vært vitne til 

rituelle handlinger som skipene viser til. Også navnet Kvalsund kan muligens knytte stedet til 

fartøyene. Kvalsund var egentlig skrevet ned som Qwaleswnd i 1520, men i senere tid har det 

endret seg og i 1723 var skrivemåten Qvalsund (Rabben 1962:23). Rygh (1908:37) mener at 

stedet var opprinnelig nevnt som Hvaløyarsund etter Hvaløy. Rabben (1962:37) skriver at ordet 

Qwaleswnd kan kanskje stamme fra sagnet om slaget på Nerlandsøya. 

Shetelig (1929) nevner kort sagnet om slaget på Kvalsund, men han var noe skeptisk til det for 

han fikk vite det etter at fartøyene ble oppdaget i myra. Sagnet er muntlig videreført og er fortalt 

av politimester Ola Kvalsund, sagnet handler om et slag i Vaulen (Rabben 1962:55). Noen 

morsomme forklaringer om stedsnavnet Eggesbø og Hjelmeset som ligger på Bergsøy, for 

hæren spisset eggene sine nemlig på Eggesbø og satte hjelmene sine på Hjelmeset (Rabben 

1962:55). Deretter ble fienden lurt av en veiviser opp mot fjellene, de som ikke datt ut og slo 

seg i hjel kom fram til Igesund, men her møtte de sin skjebne og ble drept (Rabben 1962:55). 

Etter deres skjebne ble fartøyene deres dratt opp til Kvalsund og hugget ned. Fartøyene ble lagt 

i myra for å vise sin triumf ovenfor den slåtte fienden (Rabben 1962:55). Ordet kvolde kan 

muligens knytte seg til stedsnavnet Kvalsund, for i starten ble stedet kaldt for Kvoldsund 

(Rabben 1962:55). Kvolde kan også minne om ordet koltre, som er når båten kantrer eller er 

snudd opp ned i vannet eller på land (Rabben 1962:55). Sagnet kan knyttes til Kvalsundfunnet, 

men det er en stor sannsynlighet at noen detaljer i sagnet ble lagt til i ettertid som Shetelig tar 

opp (1929:54). 

Hva med tabuordene? På et utdrag av et sjøkart som viser Nerlandsøya og nærliggende øyene, 

er det navn som ikke skal nevnes ute på sjøen (se figur 18). Ordene hest, kråke og gris er noen 

av dem. Svale (1940:4) nevner at sjømenn og fiskere ikke må nevne steder med de rette 

navnene, for det kan gå utover fiskelykke eller uhell kan skje. Særlig ut mot Stadt havet har 

navnene kråke, skallen og kirke dukker opp. I Holmefjorden ser man navnene Hestefluda og 

svartkjær. Disse ordene er ifølge Westerdahl tabuord for sjømenn og fiskere (Westerdahl 

2013:35). Disse tabuordene kan også være spesielt sterke for mannskapet når de ankommer til 

disse områdene, derfor har disse liminale agentene en viss kraft ute på sjøen. 
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Figur 18: Oversikt av Nerlandsøya i et sjøkart. Kart hentet fra Norgeskartdata 

 

5.5 Nedleggelsen til Kvalsundfunnet 

I følge Westerdahls (2011:753) sin tanke om liminale agenter kan Kvalsundfunnet tolkes som 

det. Jeg har valgt å se Kvalsundfunnet som en liminal agent og for å belyse hvordan 

nedleggelsen blir utspilt ovenfor resten av det maritime landskapet det sitter i. Som nevnt 

tidligere er det to fartøy som ble oppdaget av Shetelig i 1929, men det ble også oppdaget et til 

fartøy et år senere nord for Kvalsundfunnet (Shetelig og Johannessen 1929:32). Ved 

Kopperstad ble det funnet en brok som ligner veldig på den samme delen til Kvalsundfunnet 

(Shetelig og Johannessen 1929:46). Myra har trolig hatt en lang utstrekning, men allerede da 

Shetelig ankom i 1920 så var det lite igjen etter flere generasjoner med torvskjæring. Det er 

ikke utelukket at dette har vært et område hvor fartøy har blitt lagt ned i myra i forhistorisk tid. 

Båtrestene lå 1 meter under torvmyra og lå tett i tett med en retning fra nord til sør. Mellom 
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fartøyene ble det også funnet en del strandstein, det var ingen orden i dem ifølge Shetelig 

(1929:27), men de lå tilfeldig spredt i myra. Myra var ellers steinfri så dette virket som en del 

av «handlingen» (Shetelig og Johannessen 1929: 13). Når det gjelder plasseringen av myra og 

strandlinjen på den tiden, argumenterer Shetelig (1929) basert på hvor funnet ligger og den 

hellende sandflaten ned mot stranden at det ikke er mulig at strandlinjen har gått over der hvor 

skipet lå (Shetelig og Johannessen 1929:16). Basert på at det ligger gravrøyser fra bronsealderen 

lenger nede mot strandlinjen, så var sikkert dagens strandlinje ganske lik den er i dag. Når 

utgravingen startet så tokk de prøver fra tre profiler i myra: A, B og C, og de prøvene fra 

profilene gir en god oversikt over funnforholdet til selve nedleggelsen. Profil A og B var ganske 

like og de viste egentlig bare hvordan de naturlige forholdene i myra var, mens profil C viste 

hvordan nedleggelsen gikk for seg (Shetelig og Johannessen 1929:18). Jens Holmboe (1929) 

var en av de som gjorde disse undersøkelsene. Det er hans prøver og resultater som brukes i 

analysen. Et kildekritisk punkt er at dette ble gjort på 1920-tallet. En utgraving skjer bare en 

gang, så det er ikke mulig å gå tilbake i tid for å ta nye prøver. Bunnen bestod av sand i profil 

C og så et mørkt fast torvlag, deretter et urørt og kompakt bjønneskjeggstorvlag. Etter dette 

laget kommer det interessante. Det er det lag på ca. 0,95 meter med påfylt materiale. I dette 

laget lå også fartøyene. Utenom fartøyene bestod det påfylte materialet av torv, mose og 

lyngplanter, Holmboe nevner også en fjær i dette laget, men det kan være helt tilfeldig og jeg 

kommer til å utelukke denne i analysen. Over dette laget lå et friskt lag av bjønnskjeggtorv 

(Shetelig og Johannessen 1929: 17-21). 

Når gropen ble gravd i myra kan det virke som at de gravde for dypt mener Shetelig (1929:27) 

på grunn av at halve dybden er fylt opp med plantemateriale som torv, mose og lyng, og deretter 

skipsdelene. Det virker som at selve nedleggelsen har også vært en voldelig handling, delene 

er brutt og kastet ned i myra (Shetelig og Johannessen 1929:21). Noen av delene har 

brannmerker på seg, og noen går helt ned til sandbunnen (Shetelig og Johannessen1929:21). 

Over disse delene er det et nytt lag av torv, mose og lyng for å dekke over nedleggelsen. Det lå 

også en del avskårne grener og spon som lå spredt rundt funnet, noen av grenene var tilspisset 

som nesten å være et spyd og noen var også forkullet (Shetelig og Johannessen 1929:27) En 

ting til som ble funnet som ble lagt vekt på i undersøkelsene er et lite område med brennesle 

(Shetelig og Johannessen1929:21). Brennesle er blitt sett på som en legeplante, tekstilplante 

(Geijer, 1979:9-10) og planten har trolig havnet sammen med når fartøyene ble lagt nede i myra 

(Shetelig og Johannessen 1929:28). Det er blant annet funnet neslefrø blant Osebergfunnet, men 

botanikeren Jens Holmboe tolket dette som ugress (Holmboe 1927). Dateringen av 
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Kvalsundfunnet er tatt av neslerestene som lå i myra (Myhre 1980), men i 2020 kom en ny 

datering som er basert på dendrokronologi og har gitt Kvalsundfunnet en datering på ca. 780-

800 e.Kr. (Nordeide et.al 2020). 

Utenom fartøyene ble det funnet en pil i fire bruddstykker, en treskål og en ropert. Roperten er 

et ganske unikt funn, det er ikke funnet noe lignende fra forhistorien (Koltveit 2019:48), 

Shetelig (Shetelig og Johannessen 1929:35) nevner selv at det kan ha noe med å forsterke lyden 

ute på sjøen, men han skriver at det bare en ren gjetting. Derimot lur kan kanskje være roperten 

sin motpart, og luren er kjent helt tilbake til bronsealderen (Koltveit 2019:50). Koltveit 

(2019:50) har rekonstruert roperten fra Kvalsundfunnet, og resultatet var ganske så interessant 

for til og med hvisking kunne høres flere meter unna. 

Jens Holmboe og Knud Jessen (Holmboe og Jessen 1929) har gjort en grundig undersøkelse av 

plantene som er lagt ned i nedleggelsen til Kvalsundskipet og den mindre båten. De nevner at 

noen av plantene kan ha vært hentet fra andre steder, for eksempel hvitmosetorv, lyng og ren 

mose (Holmboe og Jessen 1929:21). Av de mosetypene er det moseplanter i dagens fauna på 

Nerlandsøya, samt lyng (Jordal og Grimstad 2001). Men hvis det var mosetorv som de mente, 

så var det kanskje mulig at det ble hentet på Remøya som ligger øst for Nerlandsøya. Dette blir 

en antagelse fra min side, for jeg bygger meg på dagens vegetasjon og trekker linjer tilbake til 

over 1500 år siden. Men hvordan var klimaet i denne perioden? Og hvilken periode av året ble 

skipsdelene lagt nede i myra? Som nevnt tidligere var det et kaldere klima i den tidligere fasen 

av merovingertiden, kan dette ha vært en årsak av fimbulvinteren? Av plantene som ble 

undersøkt så virker det som at nedleggelsen foregikk om våren til sommeren, denne 

konklusjonen var basert på plantene. For de fant en del grener som har blader på seg og St. 

hansblomst, samt en ansamling av brennesle i et spesifikt område i nedleggelsen. Ut ifra dette 

har de påpekt at fartøyene var åpent i landskapet før de igjen ble tildekket på slutten av 

sommeren (Shetelig og Johannessen1929:27). 

Hvis dette stemmer, hvordan har dette sett ut? Nedleggelsen har trolig ikke vært synlig i det 

fysiske rommet, men i det mentale for de som ferdes har denne nedleggelsen vært aktiv. Dette 

henger sammen både med Myhres (2004) det tredje rom hvor disse fartøyene reiser til den andre 

siden og hvor kulturminnene i dette landskapet er møtestedet mellom disse skillene i landskapet. 

Denne reisen båten tar reflekteres i det maritime landskapet hvor i det fysiske er det tydelig at 

landskapet ligger i et knutepunkt hvor ferdsel og utsyn er lett å kontrollere. Ved Kvalsund er 

sjøen trygg og rolig, men utenfor er været og sjøen er urolig. For å kontrollere dette i følge 
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Westerdahl blir Kvalsundfunnet en liminal agent landskapet, men det kan også tolkes som en 

reise hvor disse fartøyene blir et medium for den liminalefasen hvor land og vann møtes. 

Kvalsundfunnet er plassert slik i myra som om de skal ut på reise, men i det fysiske rommet er 

dette umulig, men i det mentale er skipet og båten klar. Dette blir diskutert videre i kapittel 6. 

 

5.6 Likheter og ulikheter med nedleggelsen med Fjørtoftbåtene og Rongbåten 

Kvalsundfunnet er som regel sammenlignet med de danske myrfunnene som Nydambåten og 

Hjortspringfunnet (Shetelig 1929; Rieck 1995:128; Westerdahl 2005:21; Van de Noort 

2011:220). Derimot ligger Fjørtoftbåtene og Rongbåten nærmere til og er relativ lik i alder.  

Hvis man undersøker landskapet først er både Fjørtoftbåtene og Rongbåten plassert i et 

øylandskap lik som Kvalsundfunnet, men det er forskjeller på synlige kulturminner ved de tre 

lokalitetene. I nærheten av Kvalsundfunnet ligger det flere gravhauger ved kystlinjen enn 

Fjortoftbåtene, men begge har en samling av graver i nærheten samt bautastein ved funnene. 

Ved Rongbåten er det ingen synlige kulturminner. Spredningskartene til Kvalsundfunnet og 

Fjørtoftbåtene er ikke helt nøyaktige, flere av gravhaugene mangler georeferanse, så det er 

mulig at det ligger flere ved strandkanten som ikke vises på kartet. I øylandskapet ligger begge 

ut mot havgapet og det er ikke mulig å bosette seg her uten en maritim livsstil. Båten har vært 

viktig for livsstilen til øyboerne og det er bare å se på et kart så er det meget tydelig hvorfor. 

Noen likheter ved Fjørtoftbåtene er gravhaugene og bautasteinene i nærheten. Det lå fire 

bautasteiner ved Marsteinane, men i dag er de borte (Færøyvik og Fett 1943:4). Bautasteinene 

kan ha vært synlig slik som bautasteinen ved Kvalsundfunnet. 

Når det gjelder selve nedleggelsen er det en del forskjeller. Fjørtoftbåtene er lagt hel nede i 

myra med store steiner i den store båten for å gjøre den tung slik at den synker nede i myra 

(Færøyvik og Fett 1943: 8). Det ble lagt ned to fartøy, en stor og en liten, lik som i 

Kvalsundfunnet; men her er det også lagt ned flere fartøy flere steder enn på Fjørtofta. Utenom 

båtene ble det funnet fire furustokker med steinsetting (Færøyvik og Fett 1943:7), dette ble 

også funnet i myra i ettertid der hvor Kvalsundfunnet ligger (1929:32-33). Slik sett er 

kulturlandskapet noe likt med tanke på over og under myra. Det som ikke er likt her er 

behandlingen av fartøyene. Fjørtoftbåtene er ikke ødelagte, men hele. Det kan være mulig at 

de ikke er et offer, men trolig en bevaringsmetode, for tre holder seg godt i myr og dette er 

kjent og viser hvor mange løse båtemner man finner i myrer her i landet (Shetelig og 
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Johannessen 1929:53). Rongbåten skiller seg litt ut her både fra Fjørtoftbåtene og 

Kvalsundfunnet. Rongbåten er brutt ned, men er spredt over et stort område i myra og ikke like 

tett som Kvalsundfunnet eller samlet slik som Fjørtoftbåtene. Færøyvik (1947:7) argumenterer 

for at hvis dette var et forlis hadde restene for lengst blitt hentet av befolkningen, for landskapet 

er ikke rik på tremateriale, han sammenligner også plantelaget og retningene til båtemnene. I 

myra ble det også funnet en del store steiner (Færøyvik 1947:5) slik som hos Fjørtoftbåtene og 

Kvalsundfunnet. Området på Øygarden er et værhardt område og myra blir oversvømt når det 

er uvær, så det er mulig at delene kan være en del av et forlis. Færøyvik (1947:12-15) 

sammenlignet Rongbåten med skikken av å legge ned i myr slik som Fjørtoftbåtene og 

Kvalsundfunnet, men han mener at han ikke kan si for sikkert. 

Det er interessant å se på funnene i et mer lokalt perspektiv, for selv om man tenker at 

nedleggelsene skal være helt lik kan den variere fra sted til sted. Kanskje Rongbåten var en noe 

lettere variant av en nedleggelse enn store fartøy som Kvalsundfunnet og Fjørtoftbåtene? Det 

er vanskelig å si, men de er i en mye mindre skala enn Nydamnbåten og Hjortspringfunnet fra 

Danmark. Myhre (2004) ser også på materialet sitt i et lokalt perspektiv og argumenterer også 

for at det å sammenligne materialet fra andre områder gjør det arkeologiske materialet statisk i 

landskapet. Det er flere båtfunn i Norge som er lagt nede i myr, noen av dem tilhører graver 

eller er en form for oppbevaring. En kort oppsummering så har vi Bårset og Øksnes funnet hvor 

bårset er et myrfunn og Øksnes en båtgrav som lå i torvmyr (Gjessing 1941) og Halsnøybåten 

i Hordaland (Færøyvik 1934). Kvalsundfunnet i seg selv er ganske spesielt, men satt i et lokalt 

perspektiv er ikke handlingen isolert. Se bort fra Fjørtoftbåtene og Rongåten så lå det tre og 

muligens flere båter i myra og det kan hende det lå flere båter i andre områder i øylandskapet, 

men mange av dem har muligvis blitt brukt som fyrved under torvskjæring, Gjessing (1941) 

forteller om en slik hendelse. 

Til syvende og sist er det en del likheter med disse tre myrfunnene, men også ulikheter som 

gjør hver enkelt nedleggelse unik i et lokalt perspektiv. Kanskje var det lokale variasjoner av 

en lik nedlegellese skikk i yngre jernalder? Ut ifra dateringene til alle fartøyene er de datert 

innen yngre jernalder, hvor Rongbåten er den yngste av de tre og Kvalsundskipet og båten er 

de eldste hvis vi skal stole på dateringene. Likheten her er at Kvalsundskipet, Fjørtoftbåtene og 

Rongbåten er fra yngre jernalder. Med tanke på at fokuset i denne oppgaven ligger i et lokalt 

syn, er dette en viktig likhet. For tidligere forskning blir ofte offerfunn sammenlignet med 

offerfunn fra Sør Skandinavia og da i et mer større perspektiv (Shetelig og Johannessen 1929; 

Færøyvik og Fett 1943). Det er vanskelig å si ut ifra kun disse tre hendelsene at denne skikken 
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var fremtredne ved området som var og fortsatt er i værutsatte områder, men jeg tror Færøyvik 

(1947) var inne på noe da han skrev at disse tre offerfunnene kan være en del av en felles 

offerskikk i Norge i yngre jernalder. Selv om akkurat Rongbåten muligens er et forlis, så har vi 

utallige båtdeler i det arkeologiske materialet som er funnet i våtområder og kan være en del av 

den samme skikken. Det kan være regionale forskjeller som gjør at vi har disse forskjellene, 

men fellesstrekket som jeg ser er overtroen som knytter seg mot det maritime landskapet. 

Så til slutt ser vi at Kvalsundfunnet er det største av disse tre hendelsene. Kvalsundfunnet er 

plassert i en myr hvor flere fartøy er lagt ned over tid. Tre fartøy er dokumentert, men det tredje 

båtfunnet har dessverre gått tapt (Fett 1951:4). Det er ikke bare nedleggelsen som gjør dette 

funnet spesielt, men også historien til stedet. På Nerlandsøya ligger det flere store kulturminner 

i nærheten av funnet inkludert en bautastein som ligger i et område som er lett synlig i 

landskapet. Området er også kjent i sagalitteraturen som beskriver hvor viktige skipsleier ligger 

i det maritime landskapet. Området er preget av en maritim livsstil hvor gjennom historien har 

vist at sjøen har vært en viktig levevei i dette landskapet. I tidsperioden hvor Kvalsundfunnet 

ble deponert ser vi også at samfunnet gikk gjennom store forandringer, muligens gjennspeiler 

disse offringene en tradisjon fra den tiden når det var uår. Stedsnavn kan også gi oss informasjon 

om landskapet, og et sagn forteller om et slag som foregikk på Kvalsund. Dette sagnet var 

Shetelig skeptisk til, med tanke på at han fikk høre om det etter det ble mye oppmerksomhet 

rundt skipet og båten (Shetelig og Johannesen 1929:54). 

Når det gjelder Fjørtoftbåtene ligger disse i en myr med synlige kulturminner i nærheten, det 

var også fire bautasteiner som lå ved stranden, slik som Kvalsundfunnet lå bautasteinene synlig 

til ved kysten. Stedsnavnet tilsier at disse steinene var viktig for navnet til stedet. Fjørtofta ligger 

også i et kystlandskap slik som Kvalsundfunnet hvor skipsleia går videre nordover. 

Øylandskapet er likt utenom at øya er en noe flatere øy og store deler har torvmyr. Det er heller 

ikke funnet flere båtfunn i myra på Fjørtofta, men det kan ikke utelukkes at det har vært flere 

nedleggelser. Selve nedleggelsen har ulikeheter og likheter. Båtene er lagt ned hele, i 

motsettning til Kvalsundfunnet og Rongbåten som ble ødelagte når de ble lagt nede i myra. 

Alikevel hadde Fjørtoftbåtene store rullestein slik som Kvalsund og Rongbåten, dette kan være 

et felles trekk i nedleggelsespraksisen mellom de tre funnene. 
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6 Skipet i myra 

Gjennom denne studien har jeg undersøkt det fysiske og mentale rommet til Kvalsundfunnet, 

hvor det sistnevnte blir diskutert videre i dette kapittelet. I det fysiske rommet har «Den visuelle 

landskapsanalyse» blitt anvendt (Gansum et al. 1997) med fokus på det maritime. Når det 

understrekes det maritime så anvendes dette til å undersøke det landskapet fartøyene er 

omringet av. Landskapet fartøyene ligger i er et øylandskap, og i dette tilfelle et godt 

utgangspunkt for å tolke fartøyene i et slikt perspektiv. Westerdahls (1992, 2011) term «Det 

maritime kulturelle landskap» er anvendt i analysen hvor fartøyene ble tolket som liminale 

agenter i dette landskapsrommet. Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten samt 

landskapet det ligger i har blitt undersøkt ved å anvende disse begrepene, og i min 

analysemodell kom det frem at Kvalsundfunnet hadde blitt plassert strategisk i landskapet. Det 

symbolske ved nedleggelsen av fartøyene kan bli undersøkt ved flere sider, men i denne studien 

er det valgt å ta i bruk liminale agenter og Myhres (2004) tredje rom. Resultatet har produsert 

et nyansert bildet av hvordan Kvalsundfunnet kan bli oppfattet i landskapet.  

I den komparative delen av analysen ble Kvalsundfunnet undersøkt i sammenheng med 

Rongbåten og Fjørtoftbåtene, og resulatetene av det viser at disse tre hendelsene er svært like. 

Det kan da antas at det var en lik nedleggelsesskikk i yngre jernalderen. Fartøyene er fra yngre 

jernalder, blitt plassert i en myr, ligger i et øylandskap hvor naturen kan være brutal, er i et 

område hvor maritim livvstil dominerer, hvor båten er essensiell for transport og livvsgrunnlag 

for bosetting i dette landskapet. I nedleggelsen er det også likheter som store steiner som har 

blitt kastet ned i myra, to av nedleggelsene er ødelagte (Kvalsundfunnet og Rongbåten), to har 

gjentagende nedleggelser eller to fartøy i samme hendelse (Kvalsundfunnet og Fjørtoftbåtene), 

og to fartøy har lignende kulturminner i nærheten av nedleggelsen (Kvalsundfunnet og 

Fjørtoftbåtene). Rongbåten har kanskje ikke de samme kulturminnene i nærområdet, men 

stedsnavn i området indikerer aktivitet i landskapet. Alle disse punktene viser tydelig at de kan 

være fra samme offerskikk i yngre jernalderen, og båtene som er lagt ned i myra er også egnende 

til det værharde området. I Norge har vi flere båtemner i myr, og jeg argumenterer for at de 

båtene som er lagt ned i myra er båter som kan andvendes i det landskapet det ligger i. Som 

f.eks. nylig ble det funnet en stokkebåt i Øynagarden i en myr (Agderposten 10.05.20), hvor det 

tidligere er funnet tre stokkebåter.  Dateringene på de tidligere båtene er fra 680-869 e.kr. (Øyna 

III) og 685-895 e.kr (Øyna II) (Nymoen 2013). De eldre båtene ble funnet i et vann og den nye 

ble funnet under en våtmyr. Det er vanlig å plassere båtene i vann over vinteren så de skal holde 
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seg, og det kan være slik i denne sammenhengen. Men dateringen på disse stokkebåtene og en 

gjentagene hendelse kan tyde på en mulig nedleggelse? Hvis det er en nedleggelse slik som 

Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten vil muligens belyse at nedleggelser av slik 

karakter er preget av landskapet og det er med å diktere hvilket fartøy som blir lagt ned i myra 

eller våtområder. Fartøyene er preget av landskapet, de tre nedleggelsene er alle sjøgående 

fartøy som er egnet for det landskapet de ligger i. Hvis stokkebåtene er en offernedleggelse, 

viser det også at de er båter som egnet til bruk for det landskapet de nedlagt i. 

Som nevnt tidligere i masteroppgaven er landskapet ingenting uten Kvalsundfunnet. De hører 

sammen i denne tolkningen og i dette kapittelet diskuteres det videre hvordan Kvalsundfunnet 

blir sett i det mentale rommet. 

 

6.1 Den liminalefasen mellom land og vann 

I analysen er det ingen tvil at det maritime landskapet spiller en viktig rolle for Kvalsundfunnet. 

Myra på Nerlandsøya er et sted hvor disse hendelsene ikke bare har hendt en gang, men minst 

tre ganger basert på de dokumenterte båtnedleggelsene. Som nevnt tidligere ligger funnet i et 

knutepunkt i det maritime landskapet, og sikten er veldig god. Flere viktige ferdelsårer ligger i 

nærheten hvor det igjen er lett å kontrollere ferdsel inn og ut av omerådet. Alt dette tilsier et 

maritimt livsgrunnlag i landskapet og disse nedleggelsene mener jeg er knyttet til denne 

maritime sfæren og til landskapet. Mitt fokus for disse nedleggelsene er min analysemodell 

basert på punkter fra «Den visuelle landskapsanalyse» Gansum et.al (1997) og Westerdahls 

(1992, 2011) «Det maritime kulturelle landskapet» til det fysiske rommet hvor det mentale 

rommet er basert på Westerdahls (1992, 2011) liminale agenter og Myhres (2004) tredje rom. 

Siden disse fartøyene ligger i et maritimt landskap og bakgrunnen til nedleggelsen tilsier en 

rituell handling mener jeg fartøyet har hatt en annen funksjon enn et skip som frakter deg over 

vannet. 

Den rituelle handlingen som har foregått på Nerlandsøya kan tolkes i flere retninger. I analysen 

valgte jeg å se på Kvalsundfunnet som en liminal agent i det maritime landskapsrommet siden 

nedleggelsens natur ligger i et skille mellom land og vann, og nedleggelsen av båten som 

tilhører den maritime sfæren har fått en ny betydning. Denne betydningen er ifølge Westerdahls 

liminale agenter som gir et sterkt budskap eller en kraftig magi som er med å forsterke den 

maritime overtroen i landskapet. Denne liminaliteten hvor disse fartøyene er plassert i er i et 
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grenseland mellom land og vann. Gravrøyser og spesielt helleristninger som ligger eller har 

ligget i nærheten av kysten har blitt tolket som et skille mellom to steder (se blant annet Helskog 

1999; Myhre 2004). Westerdahls liminale agenter i det maritime landskapet oppstår i dette 

skillet.  

Argumentet for å belyse Kvalsundfunnet som en liminal agent ligger i landskapet. Liminale 

agenter var en handling som ble foretatt for å føre til god lykke. Disse liminale agentene kaller 

Westerdahl for tabuer, som vil si at de er et medium som knytter deg mot land når du er på 

vannet. Et eksempel på det ritualet er å sette hodet til en sel på en påle på land for god fiskelykke, 

deretter blir hodet lagt ned på en flåte slik at det kommer tilbake til vannet (Westerdahl 2005:9). 

Vi kan også se disse tabuene i stedsnavn i følge Westedahl, som «hesten», «kråka» og «grisen» 

for å nevne noen. Alle disse dyrene er knyttet til land, men har ofte fått navn hvor man ferdes 

ute på sjøen. I dag blir dette ansett som overtro, men i følge Westerdahl (2011) kan dette sees i 

et trossystem i forhistorien. Det gjelder da spesielt maritime samfunn, argumentet bak dette er 

at havet er uregjerlig og når man er ute på havet så er man en slave for elementene. Mange 

sjømenn mente at det er en fjøl mellom deg og døden. I moderne historie vet vi at mange 

sjømenn var svært religiøse. Det var mye man måtte gjøre for å få god fiskelykke og unngå 

ulykke ute på sjøen. Et eksempelt som er svært bisarr er at det var mange sjømenn som ikke 

kunne å svømme. Hvis du kunne svømme var dette som å si at du kunne forlise, «troll i ord» 

med andre ord. 

Helskog (1999:76) har en lignende tolkning om det liminale i landskapet. Han undersøkte 

helleristningene fra Skandinavia og baserer seg på etnografiske kilder fra Europa og den 

arktiske sonen for å tolke materialet. Helskog (1999:73-76) setter helleristningene inn i et 

kosmologisk system – himmelen, jorden og under bakken/vannet. Den eneste plassen hvor alle 

disse tre kan møtes er ved kysten, derfor er helleristningene plassert ved vannet. Denne grensen 

i landskapet kan samles eller kontaktes gjennom ritualet (Helskog 1999:76), dette kan ligne de 

liminale agentene som krysser grensen fra enten vann eller til land. Kvalsundfunnet, 

Fjørtoftbåtene og Rongbåten ligger i dette grenselandet. Ved å ta båten fra sitt rette element og 

gi det en ny plass på land har man krysset denne grensen og nå er skillene borte. Møteplassen 

ved kysten blir da en plass hvor disse skillene møtes og hvor man kan kontakte disse åndene 

via helleristningene ifølge Helskog (1999:77). Myhre (2004) slik som Helskog (1999) 

undersøker også dette skillet og går også inn på at helleristningene kan være en form for 

kommunikasjon mellom ulike verdener. Helskog (2004) ser både på gravhauger og 

helleristninger ved kysten som et kontaktnettverk i landskapet. Avbildninger av båter på 



59  

helleristningene som er snudd opp ned er en metafor for at båten går over til den andre verden. 

Ifølge Myhre (2004) er dette det tredje rommet, det betyr at det er et rom som vi mennesker 

ikke ser, men erkjenner at det er der. Kontakten til denne liminalefasen foregår gjenom 

kulturminnene i landskapet.  

De fleste som har forsket på båten som symbol har kommet inn på det samme temaet om 

liminalitet, men det er spesielt at de fleste offernedleggelsene som har med båter å gjøre ligger 

ved kysten. Det er derfor interessant å se på disse tre hendelsene nettopp fordi de er plassert i 

dette skillet, og i følge Westerdahls (1992, 2011) liminale agenter så blir Kvalsunskipet og den 

mindre båten en liminal agent som representerer sjøen på land. Hva vil det si? I analysmodellen 

gikk jeg inn på overtro blant sjømenn og maritime samfunn. Landskapet Kvalsundfunnet og de 

to andre nedleggelsene ligger i værharde områder. Spesielt Kvalsundfunnet som ligger i 

nærheten av Stadthavet som har en av de farligste sjøveiene sørover i Norge (Nordeide et. al. 

2020:2). Den høye risikioen for uhell ute på sjøen var en reell fare for de som levde her. Det å 

ha kontroll over en situasjon som man egentlig ikke kan kontrollere, kan disse nedleggelsene 

være en form for kontroll over det maritime landskapet. Nordeie et. al. (2020:7) mener disse 

offringene at kan være en rekasjon på det værharde omeråde og at de passer inn i en 

fruktbarhetskult. Det som menes med dette er at stedet er en kombinasjon av jord, vann, planter 

og treet som penetrerer bakken som også er lik de danske offerfunnene (Nordeiede et.al 2020:7). 

Argumentet for at dette kan være et symbol på fruktbarhet, er basert på nedleggelsen til 

Kvalsundfunnet (Nordeide et. al. 2020:7). Nedleggelsen var en langvarig prosesses som varte 

fra våren til sensommeren (Shetelig og Johannesen 1929:24). Kvalsundfunnet ble lagt ned når 

plantene begynte å gro, for så å tildekkes på høsten når det var tid for å sanke, og dette kan 

tolkes som et symbol på fruktbarhet (Nordeide et. al. 2020:7).  

 

6.2 Symbolske ved nedleggelsen 

Takket være Shetelig og Johannessen (1929) detaljerte dokumentasjon om forholdene i myra 

er det mye informasjon som kan undersøkes videre, og det er interessant belyse Kvalsundfunnet 

i et perspektiv hvor selve nedleggelsen er et symbol på fruktbarhet. Men i sammenligning med 

Fjørtoftbåtene og Rongbåten, samt de andre båtene som har blitt lagt ned i myra på Nerlandsøya, 

så har vi ikke den samme bakgrunnen for å undersøke om de lå åpent i landskapet slik som 

Kvalsundfunnet. Mye informasjon har gått tapt på grunn av torvskjæring og dårlige 
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utgravingsforhold. Grunnlaget for å sammenligne båtnedleggelsene jeg har inkludert, blir da 

for fattig til å kun se det som et resultat av en fruktbarhetskult. 

Nordeide (2016) har undersøkt både båtgraver og båtnedleggelser og sammenligner dem. 

Materialet hun undersøker er fra Sør og Sentral Norge. Gjennom analysen kom det frem 

regionale forskjeller, der noen kystområder hadde båtgraver og andre ikke. I andre distrikter ble 

båtene nedlagt myrer. Det interessante med dette er at noen steder hvor båten har vært viktig 

for ferdsel har ofte fartøy blitt plassert i myr, og da spesielt i Herøy. Gjennom denne analysen 

vil Nordeide undersøke de ulike ritualene og sammenligne dem, og velger en av de mest kjente: 

Oseberg som er en båtgrav og Kvalsundfunnet som er et båtoffer. Noreide (2016) gjør som 

Henriksen (2014), som har argumentert at depotfunn bør sees i et nytt forskningslys, og 

sammenligner disse to ulike handlingene. Konklusjonen hennes belyste en del likheter. Hun 

konkluderte med at tiden på året hvor ritualet foregikk var en viktig likhet. Begge hendelsene 

foregikk på sommerstid, hvor Kvalsundfunnet ble nedlagt mellom sommer til sensommer 

(Shetelig og Johannessen 1929:27) og Oseberg sensommer til høsten, trolig september 

(Nordeide 2016:179). Nordeide argumenterer for at sommeren trolig har vært en viktig tid for 

ritualer som sørger for gode vekstvilkår, dette kunne ha noe med at vinteren i Skandinavia er 

lang, mørk og kald (Nordeide 2016:179). Disse ritualene sørget for at man levde gjennom den 

kalde og hardføre vinteren, og båten var et symbol på livet i følge Eliade (1996:188-212). Båten 

i seg selv har blitt brukt som et symbol helt tilbake til bronsealderen i Skandinavia, og muligens 

lengre tilbake i tid. Disse symbolene har vi fra helleristninger samt båter som er risset inn på 

objekter som for eksempel Rørbysverdet fra Danmark.  

Oseberg hvor alt ble lagt ned svært forsiktig er en sterk kontrast mot Kvalsundfunnet som ble 

lagt ned i myra med styrke og kaos. Denne styrken kan tolkes som et symbol på fruktbarhet ut 

ifra at kraften blir ført ned til bakken (Nordeide 2016:179). Oseberg som er en grav er jo naturlig 

et skille mellom live og døden, og frukten og bærene som ble funnet i graven kan symbolisere 

innhøsting. Skipet og andre objekter fungerte som fruktbarhetssymboler hvis vi tar 

utgangspunkt til Eliade (1996:188-212) om at båten symboliserer livet. (Nordeide 2016:179).  

Konklusjonen til Nordeide ved å se på disse to ulike ritualene er at begge håndterte aspektene 

ved livet og døden. Samt fruktbarhet i en bredere kontekst blant det maritime samfunnet i yngre 

jernalderen i Norge (Nordeide 2016:180).  

I nedleggelsen til Kvalsundfunnet ble det funnet brennesle. Shetelig og Johannesen (1929:28) 

argumenterte for at planten kan ha vært knyttet til en overtroisk forestilling, og at brennesle er 
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en kjent nytteplante. Muligens kan dette også knyttes til fruktbarhet, for det er tydelig at planten 

ble lagt ned med en hensikt for de er knyttet til et lite område i nedleggelsen. Fjørtoftbåtene 

hadde ikke de samme forholdene i myra som Kvalsundfunnet, men Fjørtoftbåtene hadde en del 

spesielle kulturminner i nærområdet, særlig bemerkelsesverdig er en hvit stein som lå i midten 

av en gravrøys som var formet som en hestesko ifølge Fett og Færøyvik (1943:8). Hvite steiner 

blir som oftest sett på som et symbol på fruktbarhet (Krüger 1984:88-89). I nærheten av 

Fjørtoftbåtene lå det en slik stein midt i en gravrøys. Krüger (1984:89) nevner at i vikingtiden 

var Frøy datidens fruktbarhetsgud og Njord var forgjengeren, og i analysen ble det diskutert at 

Njord kan ha vært en etterkommer av Nerthuskulten (Steinsland 1997:107). Men selv om 

nedleggelsen har muligens indirekte handlet om fruktbarhet så utelukker det ikke offerets 

tilknyttetning til landskapet, og nettopp likheter i landskapet hos de tre båtfunnene gjør 

perspektivet større.  

Basert på behandlingen og plasseringen av Kvalsundfunnet i det maritime landskapet kan det 

virke som betydningen av nedleggelsen kan ha vært større enn kun fruktbarhet. Min 

begrunnelse for dette ligger i det fysiske og mentale rommet. Ut ifra kapittel 5 er 

Kvalsundfunnet plassert i et knutepunkt med flere stedsnavn som knytter funnet til noe mer. På 

Figur 7, viser kartet hvor gravhauger og bautasteiner er plassert, og da er de fleste plassert ved 

de viktige ferdselsårene som er markert på Figur 16. og 17. Det er kjent at de fleste gravhaugene 

er plassert ved vannkanten for å være synlige, Det kan indikere at dette henger sammen. På 

grunn av at myra på Nerlandsøya har vært en plass hvor båter har blitt lagt ned i myr i muligens 

over lengre perioder så kan det ikke utelukkes at dette henger sammen med det maritime 

kulturelle landskapet. 

Myrhes (2004) tredje rom kan også brukes som et alternativ til depot som tradisjonelt sees i en 

krigsofferkontekt (Henriksen 2014:40) eller et resultat av en fruktbarhetskult. Henriksen 

argumenter for at offerteroien har stagnert i lang tid og at det er på tide å ta opp denne debatten 

igjen å se hvordan den kan påvirke forskningen på arkeologiske gjenstander i depotkontektster 

(2014:24). Shetelig og Johannesen (1929), Fett og Færøyvik (1943) og Færøyvik (1947) stiller 

seg ikke kritisk i å sammenligne disse nedleggelsen i en krigskontekts, men i sammenligning 

av de danske mosefunnene så har de et mer rikere funnforhold og med tanke på de store 

våpendepotene og likhetene til nedleggelsen så er det ikke unaturlig å trekke den konklusjonen. 

Men ved å bare se det fra en vinkel gjør at nedleggelsen blir en støttespiller for de store depoene 

i Sør-Skandinavia.  Nordeie et. al. (2020:7) nevnte at med tanke på de nye dateringene til 

Kvalsundfunnet gjør at det er mer relevant å sammenlignene myroffer i Danmark når det gjelder 
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universale symboler i fenomenologiske termer, som vil si at det som ligger i kjernen mellom 

disse nedleggelsene er fartøyene og sjøen. De nye dateringene gjør at Kvalsundfunnet er mye 

yngre enn de danske myrfunnene derfor kan landskapet si noe mer om funnet enn selve 

konstruksjonen ved båtene. I kapittel fem blir Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten 

undersøkt i fenomenologiske termer.  Landskapet det ligger i sier noe om funnet og omvendt. 

Så det å se på myrfunn for så å ta med landskapet har i de siste årene blitt mer fremtredt. 

 

6.3 Reisen til det mentale rommet 

Skillene som oppstår mellom sjø og land reflekteres også i det arkeologiske. Sjøen skaper både 

liv og død, og denne dualiteten blir ofte tatt med i tolkninger. Dette temaet går igjen i 

forskningen av fartøy, og da spesielt forskningen på båtgraver, båtristninger, båter i våtmark og 

myr (se f. eks. Crumlin et al 1995; Westerdahl 2011; Myhre 2004). Den hele båten representerer 

livet, mens døden representerer båten under bakken. Denne metaforen passer bra med 

Kvalsundfunnet, Fjørtoftbåtene og Rongbåten. Det å plassere båten nede i en myr kan tolkes i 

sammenheng med å drepe båten. Tanken på at båten har blitt drept er blitt anvendt blant annet 

Van de Noort (2011:17). Når båten har blitt ødelagt med vilje for så å bli lagt ned i myra, får 

båten en ny betydning eller agent hvor båten reiser til den andre siden, og dersom det hadde 

vært snakk om en båtgrav, hadde båten reist med den døde (Van de Noort 2011: kapittel 9). 

Dette vises da i forskningen at båten kan knyttes til den liminale fasen, og denne reisen båten 

tar er nettopp det jeg ønsker å se i landskapt hvor disse båtene ligger i skillet mellom land og 

vann, denne reisen i det mentale rommet.  

Van de Noort (2011) undersøker hvorfor båter blir «rituelt drept», ser på båtens kulturelle 

biografi og mannskap. Hvis vi ser Nydamnbåten og Hjortspringbåten på denne måten, så er 

fartøyene drept og dermed legges skylden på båten for hva fienden har gjort. Våpenet fra disse 

nedleggelsene har blitt negativt ladd på grunn av hva den assosieres med, som i denne 

sammenhengen er fienden. Dermed var båtene ansvarlig for handlingen til fienden, derfor ble 

de drept (Van de Noort 2011: 220-221). Båten får en «other-than-human agency», hvis den er 

ansvarlig for sine handlinger. Van de Noort (2011:220-221) foreslår at Kvalsundfunnets 

betydning er en advarsel til forbipasserende. Shetelig og Johannesen (1929:54) ser også funnet 

som en krigsoffring eller båter som har blitt ryddet og offret etter kamp. Rieck (1995:127) 

nevner at det er to måter å se båtoffer på, det ene er fartøy som har blitt rituelt senket og den 
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andre gruppen består av mindre fartøy som har blitt brukt i en form for seremoni for så å bli 

senere deponert i myr. Hjortspring og Nydambåten er to nedleggelse som med vilje har blitt 

sunket i vann. Illerup tilhører den andre gruppen hvor de har anvendt båten til å deponere offeret 

(Rieck 1995:128). Kvalsundfunnets behandlig viser til en bestemt nedleggelse hvor hver del er 

nøye ødelagt. Skipet og båten er nedlagt på samme måte som Nydambåten og 

Hjortspringfunnet, og på samme måte som Fjørtoftbåtene og Rongbåten. Kvalsundfunnet 

mangler våpen, utenom det den ene pilen som ble funnet. Det er tydelig at nedleggelsen var 

brutal, og budskapet kan ha vært en rituell dreping av båten som et varsel eller seiersriutal. 

Derimot kan budskapet også knyttes til et større nettverk som vist tidligere i det «kulturelle 

maritime landskapet» (Westerdahl 2011) hvor fartøyene har blitt en liminal agent for å krysse 

denne grensen mellom land og vann, hvor mannskapet møter sjøen hvor mye kan gå galt. 

Funksjonen til Kvalsundfunnet etter deponering kan ha flere sider. Basert på den visuelle 

landskapsanalysen til Gansum et al. (1997) kom det frem at det er svært lett å kontrollere ferdsel 

inn og ut fra sundet (se figur 16). Hvilket budskap vil det gi funnet undersøkt fra denne 

vinkelen? Budskapet vil variere ut ifra hvem som har kunnskap om landskapet og betydningen. 

Gansum et al (1997:11) kaller hukommelse for det fjerde rom, dette er spesielt inspirert av 

Tilley (1994:15) som selv nevner at hukommelse i landskapet er det som knytter mennesket til 

plassen. Han nevner at landskapet er mer enn kun punkter til et sted. Et sted har en betydning 

til personen som har vært bosatt i området (Tilley 1994:15). En kulturell identitet blir knyttet 

opp til stedet, og dette blir igjen reprodusert og styrket for hver generasjon (Tilley 1994:15).  

Hukommelse i landskapet kan tydelig observeres på Nerlandsøya. Myra har vært et område 

hvor nedleggelser har foregått muligens over flere generasjoner. Dette bidrar i denne 

sammenhengen en hendelse i landskapet som sitter i hukommelsen til de som levde der. Det er 

også verdt å diskutere synligheten til Kvalsundfunnet. Shetelig (1929) nevner at nedleggelsen 

til fartøyene har vært åpne i landskapet. På sommerstid var det mulig å se denne hendelsen fra 

sundet, men synspunktet var trolig ikke synlig langt fra sundet. Dermed måtte man nærme nok 

for å se nedleggelsen. Sundet hvor fartøyene er plasserter er svært grunt som gjør det lett å 

kontrollere ferdsel inn og ut fra sundet. Shetelig (1929) argumenterte også at området muligens 

var et kultsted på grunn av trepåler som ble funnet i myra. Disse trepålene var tilspissset i 

bunnen og Shetelig (1929) argumenterte for at disse kunne tilhører et alter.  

Landskapet til Kvalsundfunnet er som nevnt et sund hvor ferdsel er lett å kontrollere, og på nært 

hold kan nedleggelsen observeres. Dette kan tolkes som en kontroll over hvordan 
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Kvalsundfunnet observeres av de som ferdes i det maritime landskapet. Denne kontrolllen kan 

både belyses i det fysiske og det mentale rom. Basert på Myhres (2004) tredje rom blir 

Kvalsundfunnet tolket som en reise i det mentale rommet. Denne reisen kan argumenteres for 

basert på behandlingen Kvalsundfunnet fikk i nedleggelsen. Det at de ble voldsomt destruert, 

men lagt i et ordnet kaos med et lag av brennelse, antyder en rituell nedleggelse eller et rituelt 

drap for å gjøre fartøyene klar til en reise til det mentale rommet. Forberedelsen til denne reisen 

er mulig å se ved retningen til de fragmenterete delene, hvor roret og årene er plassert som om 

de skal sjøsettes.  

Denne reisen som også har blitt sett i gravsammenhenger (Van de Noort 2011: kap. 9) hvor den 

døde reiser med båten, kan vi i denne sammenhengen se at Kvalsundfunnet har blitt «rituelt 

drept» for å reise til den andre siden. Ved Kvalsundfunnet ble det funnet en gjenstand som er 

tolket som en ropert (Shetelig og Johannessen 1929:31; Kolltveit 2019). Lyden er en annen sans 

som vi mennesker anvender og ifølge fenomenologien er dette en del av det universale 

mennesket. Hverken Fjørtoftbåtene eller Rognbåten var det noe lignende som ble funnet i myra. 

Det er ikke funnet noe lignende i arkeologisk kontekst i Norden. Roperten er et unikt funn i en 

arkeologisk kontekst. I sammenheng med Kvalsundfunnet kan funksjonen belyses i det fysiske 

og mentale rom. Gjenstanden har vært en del av nedleggelsen, så hva var funksjonen i det 

mentale rommet? Lyden ved Nerlandsøya på en solrik dag er stille og lyden når langt, men ved 

storm er det vanskelig å høre over lengre avstander. En ropert kan antas å ha vært et nyttig 

redskap for båter før moderne metallroperter. Koltveit (2019) har laget en replika av denne 

roperten fra Kvalsundfunnet og resultatet var overraksende bra. Til og med hvisking fra noen 

meters avstand kunne høres godt (Kotlveit 2019:50). Lur er det andre redskapet som er kjent 

for å være i bruk ombord fartøy, og det er også nevnt i sagaene. De er ofte brukt for å signalisere 

til mannskapet ombord (Koltveit 2019:50). Lyd har muligens vært viktig i en slik ritual 

nedleggelse, og ved Kvalsundfunnet har vi et fysisk spor av et slik «instrument», lyden kan ha 

vært knyttet til kommunikasjon til det tredje rommet til Myhre (2004) eller til det kognitive 

maritime landskapet i følge Westerdahl (2011).  
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6.4 Sammenfatning 

Det er 100 år siden Kvalsundfunnet ble oppdaget i myra hvor det har gjentatte ganger blitt 

deponert fartøy. Dette stedet er en plass hvor det har blitt foretatt rituelle nedleggelser. Ikke alle 

nedleggelser trenger ha like stort omfang som Kvalsundfunnet, men det er tydelig at 

Fjørtoftbåtene og Rongbåten tilhører denne nedleggelstradisjonen i det maritime kulturelle 

landskapet. Shetelig og Johannesen (1929), Færøyvik og Fett (1943) og Færøyvik (1947) har 

fokusert på de teknologiske sidene ved fartøyene, men landskapet og historien rundt funnene 

ble også tatt med. Shetelig og Johannesen fokuserte en del på gravrøysene i området og tre 

steinrøyser med trepåler i myra som kunne tyde på et alter ifølge Shetelig (1929:35-36). 

Færøyvik og Fett (1943) hadde den samme konklusjonen som Shetelig og Johannesen (1929), 

hvor de diskuterte om dette kunne være en mulig offerplass og fokuserte på gravrøyser og 

bautasteinene i nærheten av Fjørtoftbåtene. Færøyvik (1947) diskuterte også båten opp mot 

landskapet, men her ble fokuset mer rettet mot stedsnavn som kunne knytte stedet opp mot en 

mulig offerplass og ikke et forlis. Det er også færre synlige kulturminner som gravhauger i 

nærheten av Rongbåten i forhold til Kvalsundfunnet og Fjørtoftbåtene. Færøyvik (1947) er også 

en av de få som har sammenlignet de tre myrfunnene Fjørtoftbåtene, Rongbåten og 

Kvalsundfunnet. Færyøvik (1947:14), Shetelig et al. (1929) og Fett et al. (1943) så likheter i 

nedleggelsen og argumenterte at dette kunne være en felles skikk i jernaldere i Norge slik som 

i Danmark, og at offeret er til seierherrene hvor sanger og krigerrop ble utført. 

Dateringene på disse båtene er yngre jernalder, mellom merovingertid til vikingtiden. Under 

skrivingen av denne oppgaven kom det en ny artikkel ut om dateringene til Kvalsundfunnet, og 

den nye dateringen er ca. hundre år yngre enn dateringen fra Myhre (1980). Denne dateringen 

plasser Kvalsundfunnet nærmere dateringene til Fjørtoftbåtene og Rongbåten. Dette støtter opp 

min teori at det var ikke bare Kvalsundfunnet som ble lagt ned på denne perioden, men at denne 

skikken muligens var mer spredt og foregikk i samme tidsperiode som Kvalsundfunnet. 

Nedleggelser i myr har vært en skikk som har eksistert helt tilbake siden steinalderen og har 

eksistert i utallige variasjoner frem til jernalderen. Flere har undersøkt disse offerfunnene i ulike 

sammenhenger, men ikke mange har belyst offerfunn i kontekts med landskap. Det å undersøke 

Kvalsundfunnet i det fysiske og det mentale rommet har gitt Kvalsundfunnet et større 

perspektiv enn tidligere. Kvalsundfunnet i denne konteksten blir undersøkt som en liminal 

agent som krysser grensene mellom land og vann, og basert på Myhres (2004) fjerde rom reiser 

båten fra de fysiske og inn i det mentale rommet i det maritime kulturelle landskapet.   
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7 Konklusjon 

Fokuset til denne masteroppgaven har hele veien vært det maritime landskapet til 

Kvalsundfunnet. Det å dra dit og se øylandskapet selv, og ikke lese det i en bok. Dette har bidrat 

til grunnlaget for å tolke dette funnet dypere. Min problemstilling er: Hvorfor ble 

Kvalsundfunnet plassert der det ligger i landskapet, og hvordan kan dette knyttes til både det 

fysiske og det mentale rommet? Ved å andvende punkter fra «Den visuelle landskapsanalyse» 

til Gansum et.al. (1997) og Westerdahls (1992, 2011) «Det maritime kulturelle landskap» i den 

fysiske rommet har gitt resultater. Ifølge analysen er landskapet et tydelig kontrollpunkt med 

flere viktige ferdselsårer inn og ut av fjorden (se figur 16 og 17). I det mentale rommet hvor 

Westerdahls (2011) liminale agenter og Myhres (2004) det fjerde rom viser at Kvalsundfunnet 

kan være en liminal agent som trygt bryter disse grensene vi finner i det maritime landskapet, 

som er skillet mellom land og vann. Denne reisen kan også sees i det tredje rommet hvor 

kulturlandskapet er et nettverk og en møteplass til dette rommet som Kvalsundfunnet reiser i. 

Kvalsundfunnet er ikke en statist i landskapet, men en rekke av flere nedleggelser i Norge. 

Nedleggelsen har både likheter med Fjørtoftbåtene og muligens Rongbåten. Det å anvende en 

landskapsanalyse for å forstå funnene er bare en side.  Under arbeidet av avhandlingen har jeg 

fått inntrykk av at området har et stort potensial for videre fremtidig forskning, og det blir 

spennende å se hvor Kvalsundfunnet seiler neste gang
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