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Arne Hjeltnes var
programleder og
gjennomgangsfigur i TVserien Arkeologene. Her
kledd og utrustet slik man
tror reinjegerne i høyfjellet
så ut for to tusen år siden.
Utstyret er kopier av funn
som er smeltet ut av isen i
Jotunheimen.
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g er ikkje nokon nyfrelst arkeologi
entusiast. Heilt sidan eg var liten
og gjekk på skulen har historie vore
eit spanande fag. Og det er nettopp det
arkeologi er; læra om det som har hendt
før oss, som har forma oss og samfunnet
me lever i.
Difor var det ikkje vanskeleg å takka ja,
då Bo, Frode og gjengen i Nrk spurde om
eg ville vera med på «Arkeologene».
Eg vart med for å læra. Og for å spørja.
Det er fantastisk kjekt at så mange i Noreg
deler denne interessa. At det i ei fragmen
tert mediaverd er plass til ein lang og stor
serie om kva arkeologi tyder og kva arkeo
logar driv med.
Då serien gjekk på fjernsynet, var det
utruleg mange som kom bort til meg og
sa at dei syntes dette var interessant. Det
varmar eit gamalt folkeopplysningshjarta

at unge og gamle benka seg for å høyra om
vikingar, Wasa-skipet, Raknehaugen og
Tinghaug på Jæren.
Det er eit godt teikn.
For oss som reiste rundt og fekk sjå dette
med våre eigne augo, var det eit eventyr.
For arkeologi er mykje meir enn berre
rapportane frå utgravingar langs ein riks
veg eller ei jernbanelinje. Det ein finn for
tel soger, små og store.
Jan Gulliou som var med i to av
programma våre fortalde at han som for
fattar fann enormt mykje stoff i det arkeo
logane skreiv om sine utgravingar. Han
brukte deira materiale til å skapa auten
tiske romanforteljingar frå middelalderen.
Nettopp fordi ein arkeolog hadde funne
svaret på korleis dei budde, kva dei åt og
korleis samfunnet deira var organisert.

For meg er det berre å dramatisera vidare
frå eit solid vitskapleg grunnlag. Det s kapar
betre forteljingar.
Inspirasjon til sjølv å tenka seg korleis
livet var i vikingtida eller i steinalderen, var
noko av målet for serien vår.
	Korleis det såg ut i Jotunheimen for om
lag tusen år sidan, då hundrevis av jegrar
organiserte reinjakta der oppe, kunne
me skapa bilete av med dei funna Espen
Finstad og hans folk hadde gjort etter at
isen har trekt seg attende.
I denne boka kan du dykka vidare ned i
det me tok fram i tv-serien. Det er fascine
rande lesing.
Det ligg mykje visdom og utrulege soger
i det ein arkeolog finn ein vanleg dag på
jobben.
God tur attende til fortida!
arne hjeltnes
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1. De første tøffingene
De første pionerene som kom til Norge var noen tøffinger. Padlende på kne
i små skinnbåter kom de til et nytt og ukjent land. Drevet fram av nysgjer
righet og eventyrlyst – på samme måte som dagens polfarere og eventyrere
på ekspedisjoner. Siden de ikke visste hva de kom til, hadde de med seg alt
de trengte av våpen og redskap for jakt og fiske. Mat var det nok av i det nye
landet.

De første steinaldermenneskene var nomader
som ikke bodde lenge på samme sted. De flyt
tet seg over store områder og kan ha utnyttet
store deler av Nordvest-Europa. De flyttet i
forbindelse med jakt og fangst, og hadde en
livsstil som krevde lett utstyr, ikke mye pikk
pakk, men enkle teltkonstruksjoner som var
lette å pakke bort og ta med videre. Kanskje
la de igjen en steinring som holdt teltduken
nede, og forlot restene av en bålplass. En idyl
lisk teltplass i en lun havn – med tilgang til
godt drikkevann og mat – var da som nå høyt

oppe på lista over gode overnattingsplasser
som du gjerne vender tilbake til.

En rasteplass i skogen
Arkeologene vet ikke helt hvor de første «turis
tene» reiste da de kom til Norge for ca. 11 000
år siden. Men det kan ha vært langs kysten av
Vestfold og Telemark.
I et skogområde på grensen mellom de
to fylkene ligger det som arkeologene kaller
en rasteplass. Den gamle traseen for E18 går

Arkeologene får ofte
spørsmål fra folk som lurer
på hvor dypt de må grave
for å finne fortidsfunnene.
Men sporene fra stein
alderen ligger rett under
torva på den gamle
rasteplassen.

Arkeolog Guro Fossum
med to steinøkser som ble
kastet som avfall på en
rasteplass av en av de første
pionerene som kom til
kysten av Vestfold-Telemark
for 11 000 år siden.
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noen olympiske steinkast unna. Siden 2006 har
arkeologene avdekket en lang rekke steinalder
boplasser i traseene for den nye 4-felts motor
veien og dobbeltsporet for jernbanen mellom
Porsgrunn og Larvik. Utgravingene har vært fi
nansiert av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Der dagens moderne mennesker suser
forbi i mer enn ett hundre kilometer i timen,
kom de første pionerene langsomt padlende
inn. Kanskje litt nølende, usikre på hva de
ville møte. I dag står skogen tett, men den
gamle rasteplassen er hogd fram, og området
er 
åpnet. Store steinknauser med mose og

Varangerfjorden i
Finnmark. Den
tidligste bosetningen ved
Ceavccageadgi/Mortensnes
er datert til ca. 8000–9000
f.Kr. Da de første pionerene
satt ved leirbålet i strand
kanten på nordsiden av
fjorden, kunne de se over til
iskanten på sørsiden.
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blankskurt svaberg kan ha vært små holmer
som ledet steinalderfølget inn til rasteplassen.
For 11 000 år siden sto sjøen helt inn hit. En
liten fjordarm ga forbindelse ut til havet. Med
landhevingen er rasteplassen i dag langt over
havflaten. Her kunne de dra opp båtene sine,
finne ly for vinden ute på havet og hvile ut
noen dager før de reiste videre.
De første som kom var nok mindre grup
per. Familiegrupper, men kanskje ikke med
små barn. Eller det var små grupper av spei
dere som var sendt ut fra et steinaldersamfunn
lenger sør. De reiste mot nord, undersøkte

forholdene og dro tilbake for å fortelle hva de
hadde sett. På samme måte som ved senere tid
ers oppdagelsesreisende.

Rett under torva
Deler av området på den gamle rasteplassen er
markert med store ruter, et nettverk som skal
vise hvor ting ble funnet. Tilsynelatende tilfel
dig strødd utover ligger små plastposer festet til
store spikre. Noen er tomme, andre inneholder
det som ser ut som en jordklump eller en stein.
Ved siden av en stor trerot renser en arkeo
log jordbunnen: – Jeg trenger ikke grave dypt
for å finne steinalderen. Den ligger rett under
torva, sier arkeolog Guro Fossum fra Kultur
historisk museum ved Universitetet i Oslo.
Hun knuser dermed en myte blant alle som
tror at steinalderfunn befinner seg dypt nede i
jorda, fordi det er så lenge siden.
– Se her, sier Guro Fossum og viser fram en
ujevnt tilhogd stein i en rødlig farge. – Dette
er en gammel steinøks som vi fant rett der
borte, like under blåbærlyngen. Steinalderøksa
er en håndflate lang og en tomme tykk. Det er
tydelige spor av at den er hogd og formet.
Det har gått av noen skall på eggen. De har
nok prøvd å reparere øksa, men ikke fått det
til. En misfornøyd steinaldermann har kanskje
derfor hivd øksa som søppel på stranda. Kan
skje et uttrykk for frustrasjon der han satt på
leirplassen opptatt med å finslipe redskapen.
Så finner vi steinøksa, omtrent som en skatt,
tusenvis av år senere.

Arkeologene har så langt ingen formening
om hva slags språk de snakket til hverandre på
ved leirbålet. Mange tror at det ikke kan ha
vært et indoeuropeisk språk. Altså at det var
et annet språk enn den språkgruppen som vårt
norske språk tilhører. Men dette er noe språk
forskerne jobber med å finne ut.

Den «feige» veien
Hvor kom de fra disse første «turistene» på
telemarkskysten? Vi vet ikke sikkert, men mye
tyder på at de kom fra sør, fra kontinentet, opp

1.

Forskning på DNA i
gamle reinsdyrbein viser at
reinsdyra i nordområdene
vandret inn over Kola
halvøya. Menneskene fulgte
etter. I helleristninger ser
vi jakttrofeene avbildet i
datidens bildereportasjer.
Her helleristninger i Alta.
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langs kysten av Sverige. Det arkeologene kaller
«den feige» veien.
Ny norsk forskning om det såkalte Nord
sjøkontinentet, eller Doggerland, tyder på at
havområdet mellom Doggerland og norske
kysten har vært for stort til at de første pio
nerene har kunnet krysse over. For de eldste
båtene var trolig små lette skinnbåter, og de var
neppe brukbare ute på åpent hav med grov sjø.
Arkeologene regner med at de eldste b åtene
må ha vært begrenset til bruk langs kysten og

De eldste øksene.
Skiveøkser av flint fra
Pauler, Brunlanes,
fra samlingen til
Kulturhistorisk museum.
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i skjærgården. Det finnes ingen bevis for at
mennesker har krysset Skagerrak med båt før
for ca. 4500 år siden. Med nye båttyper og ny
teknologi – kanskje oppfinnelsen av planke
båter – ble folk mer sjødyktige.

Innvandring i nord
Samtidig med at de første menneskene vand
ret inn fra sør, kom det også mennesker i
nord, langs kysten av Barentshavet. De kan
ha kommet opp langs vestkysten av Norge,
men også østfra. Arkeologene har funnet spor
av boplasser som kan tyde på at menneskene
har fulgt etter reinsdyra fra øst. I Nordvest-
Russland er det funnet boplasser som ikke er
ulike dem vi finner i Finnmark. Områdene ved
Ural har vært isfrie de siste 50 000 årene, og
her er det funnet spor etter menneskelig boset
ning gjennom mer enn 40 000 år. – Vi vet med
sikkerhet at folk vandret inn gjennom Karelen
for mellom 11 000 og 10 000 år siden, kanskje
tidligere, sier arkeolog Jan Ingolf Kleppe.
På en karrig steinslette i Løksvika mellom
Kongsfjord og Berlevåg går arkeologen og leter
etter spor fra menneskene som bodde her for
11 000 år siden. Fortsatt ligger steinrester fra
produksjonen av våpen og redskap strødd på
bakken. Her er det lite vegetasjon som dekker
over årtusenene. Med trenede arkeologøyne
finner Kleppe raskt rester av steinavfall:
– Her har de hatt verkstedet sitt, der borte
ser vi spor fra teltplassen. På ca. 20 kvadrat
meter verkstedareal har vi gjort mer enn to

tusen funn. I et ildsted fant vi rester av reins
dyrbein. Lenger inn i fjellet har arkeologene
funnet spor fra gammel reinjakt.
	Kleppe tror landskapet her ved kysten av
Barentshavet var like karrig da steinaldermen
neskene kom. Lite trær, men ved til brensel
fant de i dalsøkk og fra drivtømmer i fjæra.
Noen mil lenger øst, på nordsiden av Var
angerfjorden, står vi på en 11 500 år gammel
jaktstasjon i Klubbvika ved Mortensnes. Dette
er trolig fra en ekspedisjon som har jaktet
og sanket råstoff i morenemassene og fjellet
i området. I dag ligger stedet 75 meter over
havflaten, i steinalderen var dette en idyll helt
nede i strandkanten.
– Niser! sier Kleppe plutselig, og peker ut på
fjorden. Flere ryggfinner og en stor halefinne
bryter vannflaten rett under oss. Også stein
aldermenneskene i nord hadde nok av mat: – De
jaktet på reinsdyr, bjørn og småhval i fjorden.
Her vi står nå, ved Mortensnes, forsvant isen
først. Da kunne menneskene sitte ved leirbålet
og se over på den store iskanten i sør, på den
andre siden av Varangerfjorden. Med boplass
ene på Mortensnes og Klubbvika har det vært
mennesker i nesten 12 000 år i dette området
på nordsiden av Varangerfjorden.

En ustabil og farlig natur
Etter hvert som isen smeltet og trakk seg
tilbake, etterlot den seg et landskap preget av
isskuring og oppmalte bergarter. En grov suppe
av næringsstoffer for de første «innflytterne» –

blågrønnalger, lav og mose. Senere kom gress,
urter, lyng, busker og de første trærne.
De første – både fra plante- og d
 yrelivet –
var arter som taklet den farlige naturen etter is
tiden. Det var et miljø med flom, ras og k ulde.
Perioder med kaldere klima og isbreer som vok
ste på nytt. Etter hvert som vegetasjonen dekket
bakken og bandt jorda, ble jordsmonnet mer
stabilt. Og det ble mindre av det vi i dagens
våtere klima opplever som naturkatastrofer.
I den tidlige fasen etter istiden hevet landet
seg raskt etter hvert som trykket fra den store
iskappen lettet. I løpet av fem hundre år steg
landet med ca. 30 meter. Landskapet forandret
seg totalt i løpet av noen få generasjoner. Fort
satt, den dag i dag, hever landet seg, men nå
med bare 1 millimeter i året.

Se mer om innvandringen i
nord på video her.

I generasjoner har vi lært at reinsdyra etter
istiden fulgte iskanten mot nord, og at men
neskene fulgte etter reinsdyra. Villreinen som
trakk nordover og inn over Norge, kan ha
kommet fra det som den gang var åpen tundra
i Nord-Frankrike. Det store landområdet ut
mot Atlanterhavet ble aldri islagt under istiden,
men hadde et kaldt klima. Bretagne hadde for
eksempel et klima som vi i dag finner i NordNorge og nordområdene. Da klimaet i Europa
ble varmere, forsvant villreinen fra Bretagne.
Ny norsk forskning fra 2012–13 med DNA
på gamle reinsdyrbein i nordområdene, viser
at reinsdyra også vandret inn i nord over Kola
halvøya.
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Sommerparadiset
Noen kilometer unna de første pionerenes
raste
plass på grensen mellom Vestfold og
Telemark, ligger det som vi i dag ville kalle
et sommerparadis. Oppe i skogkanten, med
god utsikt over de flate landbruksjordene på
Vallermyrene utenfor Porsgrunn sentrum, er
det avdekket spor etter en 6500 år gammel bo
setning.
Her har de bodd i telt, flere somre på rad, i
et lett skrånende terreng som gikk helt ned til
sjøkanten. For i steinalderen gikk havet langt
inn over Vallermyrene. Der det nå er grønn,
fin landbruksjord, var det for mer enn 6000

Arkeolog Claudia Arangua
Gonzáles har nettopp
funnet en såkalt kjerneøks
av det lokale råstoffet
metarhyolitt. Funnet viser
at menneskene gjorde seg
kjent i området der de kom,
og raskt tok i bruk lokale
råstoff i produksjonen
av redskap.
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år siden havbunn i en fjord med godt fiske.
Denne boplassen har trolig vært en spesialisert
fangst- og fiskeboplass. Derfor betegnelsen
sommerparadis. Arkeolog og utgravingsleder
på Vestfoldbaneprosjektet, Gaute Reitan fra
Kulturhistorisk museum, tror at steinalder
folkene har hatt et godt liv her:
– Vi tror de har levd som folk flest i stein
alderen. De har fråtset i kortreist mat, fisket og
jaktet på dyr, og så har de sittet i strandkanten
og stelt med redskapen sin. Det er dette vi
finner rester av når vi graver på de gamle bo
plassene.
Funn av kjøkkenavfall forteller mye om stein
aldermenyen. Det er beinrester fra sild, torske
fisker, sel og sjøfugl. Men også brente beinrester
fra bever, bjørn og den utryddete geirfuglen,
som var en pingvingliknende fugl som ikke
kunne fly, og derfor lett å fange fra land.
	Steinaldermenneskene brukte alle deler av
dyra etter jakten, også mageinnholdet. Kanskje
parterte de dyreslaktet annerledes enn vi gjør
i dag for å kunne utnytte så mye som mulig.
Skinnet gikk til klær, teltduk, båtskrog, koke
poser osv. De lange senene i dyrekroppen ble
tatt ut og tygd til sytråd og snører. Bein fra dyr
og fisk ble blant annet formet til harpuner og
små fiskekroker.

Avansert redskap
Rett etter istiden hadde folk det samme ut
gangspunktet, de sto på samme stadium.
Arkeologer som undersøker steinalderfunn fra

den eldste tiden, gjør samme funn i Tyskland,
Nederland og Skandinavia. Det er flint, økser,
pilspisser og teknologi for produksjon av red
skap. Her er det så mye felles at folk må ha
hatt kontakt over større områder, og lært av
hverandre. Men gjennom århundrene utviklet
folk seg forskjellig og tok også i bruk lokale
råstoff, noe som skapte lokale kulturforskjeller.
På boplassene langs traseen for den nye
Vestfoldbanen er det funnet en lang rekke
forskjellige steinøkser. De var viktige redskap
i steinalderen, som våpen, til trefelling og ved
hogst, slakting og etter hvert enkelt jordbruk.
Produksjonen av redskap slik vi kan følge den
gjennom årtusener, viser en utvikling mot mer
avansert teknologi. Gaute Reitan viser fram en
kopi av en øks der steinen er festet til en tynn
trestamme med en grein som går ut. Her er
det hogd ut et feste for steinen, som er surret
fast med en reim: – Dette er en øks som revo
lusjonerte båtbyggingen i Norge, med denne
redskapen kunne de hogge ut stokkebåter fra
store trestammer.

har vært brukt til råstoff i yngre steinalder.
Bergarten har vært en god erstatning for flint,
til pilspisser og andre mindre redskaper. Det
er funnet rester av rhyolitt på mange boplasser
langs kysten av Vestlandet, men funnet på bo
plassen ved Langangen, 30 mil i luftlinje fra
Bømlo, tyder på at det har vært kontakt, og
tidlig handelsvirksomhet, mellom Østlandet
og Vestlandet.
Vestlendingene etablerte seg tidlig som stein
handlere. Grønnsteinbruddet ved Espevær i
Bømlo er et imponerende eksempel på noe av
den første steinindustrien i Norge. Grønnstein
er en hard og tung bergart, som kan spaltes,
hogges og formes til redskap.
På Hespriholmen, som er en liten øy langt
ute i havet nord for Espevær, ser vi fortsatt

De første steinhandlerne
Et lite avslag av en spesiell vulkansk bergart,
rhyolitt, som ble funnet på en 6000 år gam
mel boplass ved Langangen i Telemark, teg
ner et større bilde av handel og tidlig industri.
Rhyolitt minner om kvartsitt og er kjent fra
fem geologiske forekomster i Norge. Arkeo
logene mener at det er spesielt rhyolitt fra et
steinbrudd på Bømlo i Sunnhordaland som

Et spissaktig avslag i
bergarten chert, funnet som
avfall i «verkstedområdet»
på boplassen i Løksvika
ved Berlevåg. Chert er
Nord-Norges svar på flint.
Råmaterialet finnes i
berggrunnen flere steder i
Finnmark.

1.

de første tøffingene
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sporene etter ett stort og to mindre steinbrudd.
Det store åpne bruddet er 30 meter langt og
10 meter høyt. De ble oppdaget i 1920-årene.
Arkeologene mener at her har det vært stein
brudd i mer enn 5000 år. Store slagmerker
tyder på at steinen er brutt løs. Først ble berget
varmet opp med bål, så heiv de på sjøvann for
å få berget til å krakelere eller sprekke. Stein
arbeiderne må ha vært organisert i arbeidslag
som har fraktet ved ut, og stein tilbake. Det kan
ha gått med så mye som fire kubikkmeter ved
for å få løs én kubikkmeter stein. De små skinn
båtene har trolig ikke kunnet ta med mer enn

200 kg stein på hver tur. Mye av steinen kom
aldri fram til fastlandet, men sank og havnet på
sjøbunnen. Til sammen er det hentet ut mer
enn ett tusen tonn stein på øya. Steinbruddet
ble lagt ned for ca. 4000 år siden. Da sto havet
seks meter høyere enn i dag, så nå ligger bunnen
av steinbruddet langt over havflaten.
I Melsvik utenfor Alta avdekket arkeologer
fra Tromsø Museum sommeren 2012 flere
store steinalderbrudd, som er mellom 8000
og 10 000 år gamle. De har blitt undersøkt i
forbindelse med bygging av ny veitrasé for E6.

Her har folk i eldre steinalder brutt løs en
finkornet bergart som kalles chert. Det var
Nord-Norges svar på flint. Chert ble brukt
til pilspisser, kniver og skraper, med skarpe
skjæreegger. Chert er funnet både som råstoff
og ferdige redskaper på steinalderboplasser
over hele det nordlige Nordkalotten, og er et
eksempel på omfattende steinhandel og kon
takt mellom de første pionerene i nord.
Ved steinbruddet utenfor Alta er det hentet
ut flere tonn med råstoff. Ikke langt unna er det
funnet spor av bosetning. Arkeologene håper
å få svar på hvem som jobbet i steinbruddet.
Var det etniske grupper fra Alta-området som
hadde rettighetene, eller var steinbruddet et
møtested for folkegrupper fra større områder?
Var arbeidet i steinbruddene da som nå et eget
yrke, eller var arbeiderne familiegrupper med
kvinner, menn og barn?

pakket sammen med andre funn. Til sammen
er det mange små biter som bidrar til å fylle ut
mosaikken i det store historiske bildet.
Arbeidet ved såldekarene gir en følelse av å
gå inn på den historiske tidslinjen. Spyleplas
sen med såldekarene har utsikt over Porsgrunn
sentrum. Der arkeologene står og ser ut over
moderne sentrumsbebyggelse, sto det kanskje
en steinaldermann og kikket ut over fjorden.
Lett mysende mot vannflaten, speidende etter
tegn på liv i sjøen: – Er det noe å hente der i dag?
Utgravingene i forbindelse med Vestfold
banen viser at det kan ha bodd folk i Gren
lands-området i 10 000 år. Selv om steinalder
naturen var annerledes, er det noe med miljø
og omgivelser som trekker menneskene til seg.
Følelsen av et godt bomiljø for små og store,
unge og gamle, er kanskje noe som påvirker
menneskesinnet uansett tidsalder.

Biter i en mosaikk

Stein og jord blir
finkjemmet etter nye funn
fra en boplass i skogkanten
rett utenfor Porsgrunn
sentrum. Da dette var et
sommerparadis i stein
alderen, var de grønne
flate landbruksjordene på
Vallermyrene en
fiskerik fjord.
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1. de

første tøffingene

Ved store såldekar på utgravingen ved Valler
myrene i Porsgrunn står spente 
arkeologer
og undersøker jorda som blir tømt oppå
nettingen. Med kraftige vannstråler blir jorda
spylt så stein, trebiter og annet fast materiale
ligger igjen. Trenede øyne gransker såldekaret
– her blir tusenårig steinavfall og biter av red
skap plukket ut fra småsteinen.
Et plutselig jubelrop, og flere strømmer til
spyleplassen. En ny pilspiss blir vist fram. For
siktig holdt opp mellom stolte fingre, som en
hilsen fra fortiden. Funnet blir registrert og
1.

En kopi av en typisk
Nøstvetøks, en øksetype
som det er vanlig å finne
på steinalderboplasser fra
ca. år 6000–4500 f.Kr.
Slike økser er et øst-norsk
fenomen. Nøstvetkulturen
er navnet på en jeger- og
fangstkultur fra eldre
steinalder. Øksene er en
grovt tilhogget stein med
tverr egg. De ble laget av en
trestamme der steinøksa ble
skjeftet på en utstikkende
grein og surret fast med
dyresener. Slike økser
revolusjonerte båtbygginga,
for dette var redskap som
var godt egnet til å hule ut
en trestokk til en stokkebåt.

de første tøffingene
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Oppvokst i hulen

Vistegutten døde ung
Han var bare 15 år da han døde. Gutten ble gravlagt inne ved den ene veggen
i hulen der han hadde bodd sammen med familien hele livet. 7500 år senere
er hodet hans gjenskapt så likt at selv moren hans ville kjent ham igjen.
Det gjenskapte ansiktet til Norges best bevarte
steinalderskjelett møter oss på Arkeologisk
museum i Stavanger. Vi ser inn i et ungt

ansikt, ikke ulikt mange av dem vi møter i
vrimmelen på gata i byen i våre dager. Men
dette er altså hodet til den eldste gutten som er
funnet i Norge.
Det er Jenny Barber fra universitetet i Dundee
i Skottland som har gjenskapt Vistegutten ved
hjelp av vitenskapelige metoder, såkalt forensic
art, som også brukes i kriminaletterforskning.
Først ble hodeskallen skannet med en 3D-skan
ner, slik at det kunne lages en kunstig tredimen
sjonal hodeskalle i gummi. Deretter ble det lagt
et lag med leire utenpå, som man lager en leir
byste. Så ble det laget en avstøpning som ble fylt
med gips. Resultatet er et tredimensjonalt bilde
av et menneske som levde for 7500 år siden.
Han ble 15 år, var 1,25 meter høy og hadde
en litt spesiell kranieform – som kalles båt
skalle. Det skyldes en spesiell genetisk egen
skap, og førte til at kraniet ble litt lengre bak
over enn normalt.
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Vistegutten ble funnet i 1907, under en ut
graving av den store hulen i Randaberg uten
for Stavanger. Skjelettet lå inne ved den ene
veggen, i en søppeldynge av kalk og muslinger.
Og det er forklaringen på at det 7500 år gamle
skjelettet er så godt bevart. Hvorfor han ble
begravet her, kan arkeologene ikke gi noe klart
svar på.
Vistehola er en stor naturlig hule, ni meter
dyp, fem meter bred og mer enn to meter opp
til taket. På folkemunne er den kalt Svarthålå,
på grunn av en mørk og hemmelighetsfull
form. Hulen ble dannet mot slutten av siste
istid, av smeltevann som rant i hulrommene
mellom isbreen og berget, slipt ut av grus og
stein i kraftige vannstrømmer.
I steinalderen lå Vistehola helt nede i
strandkanten. Med landhevingen har det gjen
nom årtusener blitt plass til flere rekker med
moderne bolighus mellom huleåpningen og
sjøen. Området er helt fram til i dag kjent for
å være et godt fiskeområde.

Vistegutten har trolig bodd sammen med 10–
15 mennesker. Arkeologene mener Vistehola
har fungert som en slags «base camp». Herfra
har de dratt ut på jakt og vært borte i flere
dager, kanskje uker.
– Ut fra målinger på nivået av en strontiu
misotop i skjelettet til Vistegutten, er det stor
sannsynlighet for at gutten har vokst opp i
området rundt Vistehola og har bodd der hele
livet. Strontiumisotopen kan måles spesielt for

ett geografisk område. På skjelettet av et pinns
vin som er funnet ved Vistehola, er det målt
samme strontiumisotopnivå som på Vistegut
ten. Pinnsvinet går ikke langt i løpet av et liv.
Følgelig kan dette tyde på at heller ikke Viste
gutten har reist særlig langt i løpet av de 15
årene han levde. Det sier Mads Ravn, tidligere
forskningssjef ved Arkeologisk m
 useum i
Stavanger, og prosjektleder for a rbeidet med å
rekonstruere Vistegutten.
– Menneskene som bodde her, kastet søpla
si på det samme golvet som de bodde, arbeidet,

Vistehola utenfor
Stavanger lå helt
nede i vannkanten da
steinaldermenneskene
bodde her. Med land
hevningen har det kommet
flere rekker med bolighus
mellom hulen og vannet.
Området er helt fram til
i dag kjent som et godt
fiskeområde.
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spiste og sov på. Det må ha vært en forferdelig
lukt. Men steinaldermenneskene hadde nok
andre krav enn oss til hygiene, lukt og venti
lasjon i boligen.
Avfallshaugen inne i hulen forteller mye om
menyen. Her er det funnet tykke lag med av
fall fra blant annet skjelldyr, fisk, villsvin og
gråsel. Maten kan ha blitt tilberedt ved bålet
inne i hulen. Vi tror steinaldermenneskene
kokte varmt vann ved å varme opp store kok
steiner i bålet. Så slapp de glovarme steiner
oppi en skinnpose med vann. Da blir det kok
ende varmt på kort tid.

Det rekonstruerte hodet til
Vistegutten som døde da
han var 15 år. Han hadde
en spesiell kranieform,
såkalt båtskalle. En
genetisk egenskap som
førte til at kraniet ble litt
lengre bak enn normalt.
Vistegutten møter du på
Arkeologisk museum i
Stavanger.
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Tidlig voksen
– Som tenåring hadde Vistegutten en helt an
nen ungdomstid enn dagens tenåringer, sier
arkeolog Mads Ravn. – Han hadde verken
dataspill eller fotball, og ble ansett for å være
voksen. Han kan derfor ha blitt sendt ut i
kamp, som barnesoldat når folkene i Vistehola
måtte ut og markere territoriet sitt i forhold til
andre befolkningsgrupper i området. Fra seks–
sjuårsalderen har han trolig vært med familien
på jakt og deltatt i arbeidet med å skaffe mat.
De som «møter» Vistegutten i det 21. år
hundret, sier at «han ser så snill ut» – med
et åpent fredelig ansikt. Arkeologene er ikke
sikre på hvorfor han døde. Det er ingen spor
av vold på skjelettet hans, så han kan ha blitt
syk. Det fantes ingen leger, bare «kloke koner
eller menn», ofte kalt sjamaner, som kunne
helbrede enkelte sykdommer med naturmedi
sin. Vi vet at de døde tidligere enn oss, blant
annet som følge av sykdommer og krig.
Det er fortsatt mye arkeologene ikke vet om
Vistegutten og bakgrunnen hans, men som de
håper å finne svar på. Ved hjelp av moderne
DNA-analyser er det mulig å finne ut mer om
hvor gutten kom fra, og mulig slektsforhold til
andre steinaldermennesker som levde i Skan
dinavia på denne tiden. DNA-analyser kan
også gi forskerne svar på om det er likheter i
DNA-profilen hos Vistegutten og DNA hos
dagens rogalendinger.

Venus fra Svinesund
Den er en liten, rund og formet steinfigur, og var en sensasjon da den ble
funnet under en utgraving i 2001. For dette kan være et av Norges eldste
kultobjekter.
Figuren som er fra eldre steinalder, er fem
centimeter lang og formet i leirstein eller fossi
lert hjerteskjell. Den er fint slipt med myke for
mer. Så dette er ikke noe redskap. Arkeologene
tror den kan ha vært et slags fruktbarhetssym
bol, og at den lille steinfiguren viser hoftene,
magen, lårene og underlivet til en kvinne. De
har derfor kalt figuren «Venus fra Svinesund»,
fordi den ble funnet under utgravingene i vei
traseen for nye E6 over Svinesund i Østfold.
Den 8000 år gamle figuren har en enkel
symbolikk. Kanskje er den formet av en k reativ
steinaldermann. Men den kan like gjerne være
laget av en kvinne. Her utfordrer arkeologene
vårt tradisjonelle kjønnssyn.
– Hvis vi snur vi på figuren, kan den se ut
som et lite steinhjerte, men vi er temmelig sikre
på at hjertesymbolet ikke fantes i steinalderens
kulturbilder. Da den lille steinfiguren ble fun
net, og arkeologene satt og snudde og vend
te på den, meldte tanken seg at figuren viste
underlivet til en kvinne, forteller prosjektleder
for utgravingen, Håkon Glørstad ved Kultur

historisk museum. Han tror at figuren viser
de tette båndene som den gang fantes mellom
samfunn og natur. Fruktbarhet, fødsel og død
var sett på som et hele.

Venus fra Svinesund. Et
lite fossilert hjerteskjell
ble formet som hoftene og
underlivet til en kvinne av
en kreativ steinalderperson.
Dette er et av Norges eldste
kultobjekt.
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Se Venus fra Svinesund her.

Den lille steinfiguren ble
funnet under utgraving
i veitraseen for nye E6
ved Svinesund i 2001.
Arkeologene var ikke i
tvil om hvilken vei de
skulle holde figuren, for
hjertesymbolet var ukjent
for steinaldermenneskene.
Likheten med en kvinnes
underliv, mage og hofter
er tydelig – derav navnet
Venus fra Svinesund.
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	Steinalderfolket som laget Venus fra
Svinesund, levde et godt liv på en boplass i det
som nå er grenseområdet mellom Norge og
Sverige. Klimaet var varmere og fuktigere enn
i dag, omtrent som i Nord-Frankrike. Og det
var nok av mat i havet og de store skogene. De
jobbet ofte bare et par timer om dagen med å

skaffe mat til familien på boplassen. Det er en
myte at steinalderfolket trengte å slite og streve
for føda.
Mange funn fra denne tiden viser at men
neskene hadde overskudd til «kunstnerisk
aktivitet», med et kreativt resultat slik som den
lille runde, myke koseklumpen.

Døde under fødsel
På en boplass i det grønne skogslandskapet på Nord-Sjælland er en fødsel
i gang. Steinalderfamilien skal bli flere. Men noe går galt denne dagen for
7000 år siden.
Det er en ung kvinne på 18 år som skal føde.
Kanskje er det hennes første barn. Fødselen
starter altfor tidlig, i sjuende–åttende måned,
og det oppstår komplikasjoner. Et problem som
i dag kanskje ville blitt løst på sykehuset. Den
muligheten hadde ikke fangstfolket i jegerstein
alderen, så både mor og barn dør. De blir grav
lagt sammen i jorda rett ved boplassen.
Den unge kvinnen blir gravlagt med smyk
kene sine, og hodet hvilende på en myk skinn
drakt. Kanskje barnefaren sender med henne
drakten på veien inn i dødsriket. Skinnet i
drakten har råtnet bort for lenge siden, men
tannperlene som ble sydd på drakta ble fun
net sammen med skjelettet. Hun fikk med seg
et fint belte med 200 små sneglehus og tann
perler fra kronhjort, og en bjørnetann – noe
som var et eksotisk smykke, for på denne tiden
var bjørnen utryddet på Sjælland.
Det lille barnet blir lagt ved siden av m
 oren,
hvilende på en svanevinge – det fineste de
hadde, og samtidig et unikt gravfunn. Arkeo
logene tror at det lille barnet var en gutt, for

ved beltestedet på skjelettet ble det lagt en
liten flintkniv. Dette er et ganske vanlig funn
ved skjeletter i manns- og guttegraver fra
jegersteinalderen i Danmark.
Med kunnskap fra andre funn har arkeologene
på museet i Rudersdal gjenskapt den spesielle
historien. – Den forteller om følelser og om
sorg hos menneskene i det lille samfunnet på
Bøgebakken i Vedbæk, sier museumsleder
Anne Birgitte Gurlev ved Rudersdalmuseet i
Vedbæk. Funnet tegner et bilde av en sørgende
far og kanskje en større familie som ble igjen,
da mor og barn døde. Noe som er en sterk
kontrast til det tradisjonelle bildet av steinal
dermenn som gikk rundt med store treklub
ber og slo hverandre i hodet når de skulle ha
noe. Gravfunnet forteller også om kvinnenes
sterke plass i steinaldersamfunnet. Det var de
som fødte barn, og dermed skulle levere nye
medlemmer for å sikre gruppen overlevelse.
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På skoletomta
Graven med mor og barn ble funnet i 1975,
da det skulle bygges en ny skole på Vedbæk
i den danske kommunen Rudersdal, noen få
mil nord for København. På skoletomta fant
arkeologene en gravplass med 22 mennesker
som ble gravlagt for 7000 år siden. Skjelettene
var godt bevart, fordi de hadde ligget i kalk
holdig grus.

Skjelettet av mor og barn
som døde i en fødsel på
en boplass ved Vedbæk
på Sjælland for 7000 år
siden. Graven som ble
funnet under bygging av
en ny skole i 1975, er nå
gjenskapt på gl Holtegård,
Rudersdalmuseet
i Danmark.

Mor og barn gjenskapt slik
man tror det kan ha sett
ut ved begravelsen. Den
unge moren var gravlagt
med smykkene sine og
hodet hvilende på en myk
skinndrakt, mens det lille
barnet var lagt på
en svanevinge.
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Gravfunnet forteller om kontakt mellom
folkegrupper over større områder. Bjørne
tannen i graven hos den unge kvinnen kan
stamme fra bjørnejakt i Skåne på den andre
siden av Øresund: – Enten har den unge kvin
nen eller kanskje hennes steinaldermann vært
på bjørnejakt, eller det kan tenkes at den unge
kvinnen kommer fra Skåne og har hatt med
seg bjørnetannen som smykke da hun flyt
tet inn hos steinalderfolket på Sjælland, sier
Gurlev.
En undersøkelse av skjelettene i graven på
Bøgebakken, viste at 75–80 prosent av kost
holdet var fisk og sjømat. Men jegerfolket
jaktet også på villsvin, kronhjort og rådyr i de
store skogene nord på Sjælland.
Undersøkelser av tennene forteller mye om
forholdene på boplassen. Selv om steinalder
folkene ikke hadde hull i tennene fra karies, så
har de slitte tenner. Forskerne har gjort funn
som likner på funn fra eskimoer på Grønland,
der tennene er preget av at de har sittet og tyg
get i skinn. De har blant annet tygget på sener
fra dyr for å lage lange tynne tråder til fiskesnøre
eller sytråd til klær, telt og annet skinnutstyr.
Hull i tennene kom først for 6000 år siden,
da folk begynte å dyrke jorda og sådde korn.
Stivelsen i kornet setter seg som et klister på
tennene, og så kommer alle hullene. Noe
arkeologene ser utallige eksempler på i nyere
skjeletter.

Europas sunkne kontinent
Da isbreene over Norge og Skandinavia smeltet for mer enn 11 700 år
siden, forsvant et stort landområde, Doggerland, ned i havet. Som et sunket
Atlantis. Etter siste istid er landarealet i Europa redusert med 40 prosent,
på grunn av høyere havnivå og landsenkning. Forskning og kunnskap om
Europas tapte kontinent forteller mye om livet i jegersteinalderen. Men det
illustrerer også advarslene om hva som kan skje i fremtiden med klima
endringer og issmelting på polpunktene.

Det som kalles Doggerland – eller Nordsjø
kontinentet – var et sammenhengende land
område med dalfører, store skoger, sletter og
elver, mellom de britiske øyer og det euro
peiske kontinent. Tyske Elben gikk i en bue
helt opp mot Vejle på Øst-Jylland. Forskerne
lurer på om engelske Themsen på denne tiden
nærmest rant som en bielv til Rhinen.
	Steinaldermenneskene som bodde her,
kunne gå tørrskodd fra det som i dag er
Danmark, Nederland eller Normandie, helt til
Orknøyene. De jaktet på reinsdyr, mammut,
villhester, urokser og elg. Som jegerfolk streifet
de over store områder.
I motsetning til i Norge er ingen av de
opprinnelige kystlinjene fra slutten av istiden
bevart på det europeiske fastlandet. Arkeo

logiske funn ved dagens europeiske kystlinjer,

kommer fra boplasser som opprinnelig lå
langt inne i landet. På havbunnen er det fort
satt mulig å se gamle strandvoller og tidligere
elveløp. Forskerne vet derfor lite om hvordan
menneskene på Doggerland brukte havet som
spiskammer eller transportåre.
Nordsjøkontinentet var et resultat av at hav
nivået var lavere enn i dag. Hadde det ikke vært
for den dype Norskerenna, kunne det vært tørt
land helt opp til sørvestkysten av Norge. I det
som kalles allerødperioden, en mild periode for
12 000–14 000 år siden, kan Norskerenna ha
vært så smal som 70 km. Arkeologene tror like
vel ikke at menneskene på Nordsjøkontinentet
kan ha reist over havet til norskekysten, fordi av
standen har vært for stor for datidens båttyper.
Sjøsterke båter kom først flere tusen år senere.
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Doggerland, eller
Nordsjøkontinentet, før
landområdene ble demmet
ned. Nordsjøkontinentet
var et resultat av at
havnivået var lavere enn i
dag. Steinaldermenneskene
som levde her kunne gå
tørrskodd fra det som i dag
er Danmark, Nederland
eller Normandie helt til
Orknøyene. (fig A). Da
isen smeltet og havnivået
steg, forsvant området i
havet. (fig B).
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Da istiden hadde størst utbredelse, for mer
enn 22 000 år siden, dekket isen Skagerrak og
Norskerenna, og strakte seg videre sørover mot
sentrale deler av Nordsjøbassenget. Etter hvert
som isen smeltet og presset over land lettet,
hevet den skandinaviske halvøya seg. Sam
tidig steg havnivået som følge av issmelting
over Skandinavia, Nord-Amerika og Grøn
land. Sakte men sikkert forsvant Doggerland
ned i havet. Øresund ble dannet, og saltvann
strømmet inn i Østersjøen. Storbritannia ble
en øy, vi fikk Den engelske kanal, Irskesjøen
og Nordsjøen.
	Steinaldermenneskene som bodde på Dogger
land, ble tvunget til å flytte. Kunnskapen om
dyr og mennesker som levde på Doggerland,

er kommet gjennom funn fra fisketrålere og
mudring i Nordsjøen. Det er flintstein og bein
formet av mennesker, støttenner fra mammut,
og knokler fra andre fortidsdyr. Spesielt fra
Den engelske kanal og utenfor kysten av Ned
erland er det samlet inn store mengder dyre
bein og knokler fra landpattedyr.

En dataverden
Gjennom oljeindustrien har forskere både
i Norge og Storbritannia fått tilgang til seis
miske måledata og geologiske prøver fra
havbunnen. Med ny kunnskap har de gjen
skapt en dataverden som viser landskapet i det
sunkne kontinentet slik det kan ha vært for

mer enn 11 000 år siden. I forbindelse med
utredning av mulige områder for bygging av
vindmølleparker til havs, har Kulturhistorisk
museum og Norsk Maritimt Museum samar
beidet om en ny studie av to grunne områder i
Nordsjøen, sør for Norskerenna.
– Blant forskerne har det gjennom årene
vært lansert mange teorier om dette tapte
landområdet. En av dem er at Doggerland var
et slags område for sesongjakt blant neander
talerne. En annen teori er at Doggerland var
hjemstedet for de første moderne innbyggerne
i Skandinavia, sier professor Håkon Glørstad
ved Kulturhistorisk museum, en av prosjekt
lederne for studien av de grunne havområdene
i Nordsjøen.
Ifølge Glørstad tyder ny norsk forskning
på at de nordlige delene av Doggerland ble
oversvømmet av hav så tidlig som for 14 000
år siden. Det er lenge før de første menneskene
kom til Skandinavia. Dette påvirker flere av
teoriene om innvandringshistorien.
– Vi tror at da de første menneskene kom
til Nordvest-Europa mot slutten av istiden,
var Norskerenna mer enn en smal fjord.
Avstanden mellom Doggerland og den skan
dinaviske halvøya kan i den tidlige bosetnings
fasen ha vært større enn dagens havstrekning
mellom Norge og Jylland, sier Glørstad. Han
håper at videre forskning kan gi flere svar på
spørsmål om innvandringshistorien og livet på
det sunkne kontinentet.

I våre dager bor store befolkningsgrupper på
jorda i byer og bosteder ved strandkanten og
på områder som trues av havet. Dermed kan
kunnskapene og historien om Doggerland
og Nordsjøkontinentet få ny aktualitet i dis
kusjonen om vår tids klimaendringer. Var
mere klima og økende nedsmelting av isen på
polpunktene og Grønland, kan føre til at havet
stiger så mye at nye landområder blir havbunn,
slik som Doggerland. Millioner av mennesker
kan bli tvunget på flyttefot, slik både dyr og
mennesker ble presset bort fra det som nå er
havbunnen i Nordsjøen.

Arkeologene har tidligere
lurt på om steinalder
folkene som kom til kysten
av Jæren og Vistehola,
kan ha kommet sjøveien
over Norskerenna. Ny
norsk forskning tyder på at
landområdene ble over
svømt for mer enn 14 000
år siden, altså tidligere enn
man har trodd til nå. Da
kan avstanden fra land
områdene i sør og opp til
norskekysten ha blitt så
stor at det var umulig for
datidens båter å seile over.
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2. Jakten på jegerne
Som en menneskelig karavane snirkler rekken av fjellvandrere seg opp langs
gamle fotefar. Her har det gått folk i mer enn ni tusen år. Fjellvandrerne er
arkeologer som leter etter spor fra gammel jakthistorie. Klimaendringene
fører til at snøfonnene i høyfjellet smelter raskt. Det bringer fram skjulte
skatter – sko, kjortel, bue og annet jaktutstyr som har ligget dypfryst i
kanskje mer enn tusen år. I jakten på jegerne mangler arkeologene nå først
og fremst jegeren selv.

Vi er på vei opp mot snøfonna ved Trollstein
høe i Jotunheimen. I det karrige fjellandskapet
på Norges tak, ved foten av Glittertind, går vi
midt i trekkveien for reinsdyra. Jotunheimen
er et tradisjonelt sommerbeite, vinterstid var
reinflokkene i Rondane og Sverige.
Vi går i sporene fra norsk jakthistorie. Den
er ikke lang, sammenliknet med villreinens
historie. De første jegerne kom til Norge for
ca. 11 000 år siden. Da hadde menneskene
allerede livnært seg på reinkjøtt i Sydvest-
Europa i nærmere 30 000 år.
Den norske jakthistorien følger iskanten.
Jegerne fulgte etter reinsdyra som trakk mot

nord etter hvert som isen trakk seg tilbake. Det
er nesten det samme som skjer i vår tid, om
enn på en annen måte. Nå er det arkeologene
som følger iskanten. Siden årtusenskiftet har
høyfjellsarkeologien blitt et satsingsområde.

En arkeologisk fangstplass
Gruppen av arkeologer er kommet nesten fram
til den gamle fangstplassen. I hellingen opp fra
dalen der de har teltleiren, renner smeltevan
net i hundrevis av små, strie fjellbekker. Et
lett snødrev i lufta minner dem på at de har
dårlig tid. Årets feltsesong kan være over før

Programleder fra tv-serien
om Arkeologene Arne
Hjeltnes, og fylkesarkeolog
i Oppland Espen Finstad,
kledd og utrustet slik man
tror reinjegerne i høyfjellet
så ut for 2000 år siden.
Utstyret er kopier av funn
som er smeltet ut av isen
i Jotunheimen.
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I disse fjellområdene ved
Glittertind har det gått
folk i mer enn 9000 år på
jakt etter reinsdyr. Dette
området av Jotunheimen er
et tradisjonelt sommerbeite
for villreinen.
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de aner. Arkeologi her oppe i to tusen meters
høyde kan være en ekstremsport i kamp mot
været og klokka. Gamle fortidsfunn som har
ligget godt konservert og dypfryst i snøfonna,
blir raskt ødelagt hvis de blir liggende åpent
for vær og vind.
Endelig framme ved snøkanten slenger vi
fra oss ryggsekken inntil en stor steinhelle i
ura. – Forsiktig med hvor du går, sier Espen
Finstad, fylkesarkeolog i Oppland og kjent
mann på turen. – Nå er vi på en arkeologisk
plass. Her skal ingenting røres eller fjernes før
det er registrert og merket.
Da ser vi hva han snakker om. For rett ut
av snøkanten stikker en lang tynn pinne. Litt

lenger borte er enda en. Og en til. Det ligger
strødd med lange tynne pinner bortover i ura,
som om en stor jotne skulle ha tømt en g igantisk
eske med trolltannpirkere utover steinflaten.
– Dette er skremmepinner, et slags mobilt
gjerde som ble satt opp for å skremme og lede
reinsdyra i retning av der jegerne hadde gjemt
seg, sier Espen Finstad. Han tar forsiktig opp
en av pinnene. Den er en snau meter lang og
fint spisset som en blyant i den ene enden. I
den andre enden er det skåret inn et lite hakk,
som feste for en snor: – Her festet de selve
skremselet, en slags tynn vimpel laget av en
neverlapp, noen bjørkeris eller som vi ser der
borte – et tynt utskåret trespon.

Espen Finstad trekker en bunt med nylagde
skremmepinner opp av ryggsekken, omtrent
på samme måte som en annen jeger kan ha
gjort for 2000 år siden. Med kopier av gammel
teknologi setter han opp et skremmegjerde –
en lang rekke pinner med to meter avstand.
Vinden tar straks tak i de lette trevimplene, de
blafrer i lufta og smeller mot pinnen med en
høy skarp lyd. Sikkert godt egnet til å skremme
vaktsomme reinsdyrører.
– Dette er eksempel på en godt planlagt
jakt. Og jakten ble ikke drevet av ensomme
jegere, de må ha samarbeidet. Vi tror at
kollek
tiv jakt var vanlig allerede blant de
første jegerne i Jotunheimen. Jegerne visste at

reinsdyra trekker inn på snøfonna på varme
dager, for å komme unna den plagsomme
reinbremsen som legger egg og larver under
huden og i svelget på reinen. Bremsen er et
lite insekt som likner på en bie eller humle.
Den liker seg i varmen og flyr nødig over en
snøkald flate.
– Når reinflokken kom trekkende mot
snøen, var jegerne klare. De visste omtrent
hvor dyra ville gå ut på snøfonna. Her ble de
møtt av rekken med skremmepinner som ledet
flokken mot et område på fonna der jegerne lå
i skjul. Det kunne være opptil 30–40 personer,
utrustet med pil og bue. For å få best mulig
jaktresultat måtte de få dyra på kloss hold,

Fylkesarkeolog Espen
Finstad og Arne
Hjeltnes med kopi av
et skremmegjerde som
skulle lede reinsdyrflokken
fram mot bueskytterne.
Skremmepinnene med
vimpel ble satt med et par
meters mellomrom.
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Arkeologene går manngard
i steinura ved Trollsteinhø
i Jotunheimen på jakt etter
nye funn som har smeltet
fram fra isen. Her ligger
det strødd med lange tynne
pinner og andre jakteffekter
i ura. Hvert funn blir
merket og registrert.

2.

jakten på jegerne

35

En liten flattrykt neverboks
som nylig er smeltet ut
av isen. Det kan være en
matboks for tørket kjøtt,
eller en holk for piler, gjen
glemt eller mistet av en
jeger for mer enn tusen
år siden.

gjerne bare 10–15 meter. Skjulestedene kunne
være bak noen store steiner, eller steinmurer
opptil en meter høye og to–tre meter i dia
meter.
Vi ser bortover den lett skrånende stein
sletta, og «ser» bilder av en jakt som til tider
kan ha hatt preg av ren nedslakting av en flokk
som er blitt skremmeledet inn foran jegerne.
Reinjakt med bruk av skremmepinner som en
kunstig gjerdet vei, er kjent fra andre kulturer
– blant annet på Grønland – helt opp til vår
tid. I Jotunheimen ser det ut til at denne jak
tformen gikk av moten for 1000 siden, mot
slutten av vikingtiden.

Går manngard på jakt
Advarslene om klimaendringer skremmer.
Heller ikke arkeologene setter pris på smelt
ende snøfonner, selv om det bringer fram
gamle kulturminner. Når det skjer, er arkeolo
gene raskt på plass for å sikre arven fra for
tiden. Det er i slike år flere av de sensasjonelle
funnene har blitt gjort – Norges eldste sko,
funnet i 2006, og Norges eldste klesplagg, en
kjortel, funnet i 2011.
Med GPS blir snøkanten på fonna målt, og
endringene i forhold til tidligere år blir regis
trert. Da ser de hvor mye snøfonna har truk
ket seg tilbake siden sist. Det nye leteområdet
blir merket, og arkeologene stiller seg opp på
en lang rekke. Utrustet med små markørpin
ner til hvert funn, går de langsomt manngard
på jakt etter spor fra jegere. Noe ligger klart i
dagen, mens andre funn kan være små biter av
treverk eller deler av et gammelt dyrehorn lett
skjult mellom steinene i ura.

av markørpinner etter manngarden. D
 agens
fangst er en stor mengde skremmepinner og
vimpler. – Forklaringen kan være så enkel
som at pinnegjerdet har blitt liggende igjen på
snøen etter jakten. Så har det kommet et stort
snøfall og dekket alle pinnene helt fram til i
sommer, sier Finstad.

Plutselig vekkes vi av et rop fra en overrasket
arkeolog: «Kom og se på dette!» Vi småhopper
forsiktig fra stein til stein over ura. Helt oppe
ved snøkanten ligger noe av bjørkenever. Helt
flattrykt og nylig «født» ut av snøen. Andektig
blir arkeologene stående i ring og se ned på det
nye funnet. Forsiktig pirker de på neverflaten.
Ingen tør si hva det kan være.

Smådalen nord i Jotun
heimen sett fra lufta. Flere
funn av hustufter viser
at her har det gjennom
flere hundre år bodd folk
over kortere og lengre
tid, og mye av jakten ble
organisert herfra.

Vi har bare gått noen meter, før vi nærmest
snubler over den første gråbrune skremmepin
nen. Litt værbitt, men etter kanskje 1500 års
dypfryst konservering ser den forbausende fin
ut. Et par steiner bortenfor stikker toppen av
trevimpelen opp. Om lag 10 cm lang, 4 cm
bred og noen få millimeter tykk med en fin
avrundet form. I den ene enden et hull der
snora har vært festet.
I enden av leteområdet snur vi oss og ser ut
over en steinur som nå likner på en nålepute
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– Jeg har aldri sett noe liknende før, sier
Espen Finstad fornøyd. – Det kan være en
kopp eller holk til å bære piler eller skremme
pinner i. Eller det kan være datidens matboks,
for eksempel for tørket kjøtt.
Neverfunnet blir forsiktig båret ned fra
fjellet igjen, kanskje langs samme tråkk som
det en gang ble båret opp. På laboratoriet ved
Kultur
historisk museum i Oslo blir funnet
undersøkt. Her ser de at det er to neverflak

som er lagt dobbelt og sydd sammen. I noen
av hullene er det fortsatt rester av materialet
som er brukt til sying – små greiner eller tæger.
Det ytre neverflaket blir forsiktig brettet ut og
mål: Det er 25 cm bredt og 38 cm langt. Til
sammen veier boksen 500 gram.
Undersøkelsene på laboratoriet gir ikke
fasitsvaret, men en ting er sikkert – never
boksen er fraktet til funnstedet av mennesker
for mer enn tusen år siden.		

Klimaforskerne mener at dersom
gjennomsnittstemperaturen i fjellet
stiger med to grader, vil 90 prosent
av isbreene og snøfonnene i Norge
bli borte i løpet av dette århundret.
En rapport fra Verdensbanken høsten
2012 advarer om at den globale
temperaturen kan øke med så mye
som 4 grader i løpet av århundret.
Det er en temperaturstigning som er
dobbelt så høy som det deltakerne på
det store klimatoppmøtet i København
i 2009 var enige om å godta.

Jakt som industri

Dovrefjell er noe av et
nasjonalt symbol i Norge.
«Enige og tro inntil Dovre
faller», slik lød eden til
Eidsvollsmennene i 1814. I
følge Snorre møtte Harald
Hårfagre sameprinsessen
Snøfrid på Dovre, her
malt av Ragnvald Einbu
(1870–1943). Bildet
henger i Gudbrandsdalens
folkehøgskule på Hundorp.

38

2. jakten

på jegerne

I et dalføre noen kilometer unna har arkeolo
gene funnet flere spor som forteller om en tid
da jakten nærmest var som en lokal industri.
Villreinen var datidens oljeressurs for fjell
folket. Og det ble organisert produksjonslag
for å hente ut ressursene.
	Reinsskinn og gevir var en etterspurt råvare.
Håndverkere lagde kammer og andre produk
ter av reinsdyrhorna. Mye ble eksportert. I ver
ket Regesta Norvegica, som er en samling med
dokumenter fra middelalderen, blir handel
og eksport dokumentert. Funn av kammer av
horn og bein helt fra 900-tallet, sammen med
gamle tollpapirer og handelskontrakter viser
en omfattende handel med reinsdyrprodukter

i England. Fra tidlig på 1300-tallet forteller
handelsdokumenter om skipslaster med tørr
fisk og forskjellige typer skinn.
Utover 1200-tallet ble jaktindustrien så effek
tiv at det gikk sterkt ut over villreinstammen.
De som kom først til Norge etter istiden, sto
i fare for å bli utryddet av grådige mennesker.
Mange mener at svartedauden som kom til
landet i 1349, ble en redning for villreinen.
Pest og massedød blant menneskene sikret
reinsdyra et nødvendig pusterom.
Fylkesarkeolog Espen Finstad tar oss med
inn i Smådalen nord i Jotunheimen. For noen
år siden ble det funnet 14 hustufter i området
ved Smådalssetrene. To av hustuftene er datert
til 700-tallet e.Kr. – de andre er omkring ett
tusen år gamle. Fortsatt ser vi sporene som
dype groper rett ved turstien. Et hus kan ha
hatt plass til 10–15 personer, med et ildsted i
midten.

Se Arne Brimi lage mat med
naturens smak.

Her har det bodd folk over kortere eller lengre
tid. Finstad tror at mye av jakten har blitt or
ganisert herfra – en samling jakthytter som de
har kommet tilbake til mellom hver tur ute i
fjellet. Det finnes mange tilsvarende eksempler
i andre dalfører i Jotunheimen.
Det startet med mindre grupper av jegere
som fulgte etter dyra og levde på enkelt vis.
Senere kom godt organiserte bønder til dalen.
De hadde ressurser og makt til å organisere
jakten. I Smådalen har det i vikingtiden bodd
flere hundre mennesker, som alle var engasjert
2.
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i reinsdyrindustrien. De drev også med enkelt
jordbruk og holdt husdyr.
Hvis vi prøver å se nærmere på hvem disse grup
pene av jegere var, så utfordres vi på kjønns
rollemønsteret. Mens reinsjegeren i våre dager
like gjerne er kvinne som mann, har arkeo
logene lenge diskutert kvinnenes plass i de
gamle jegergruppene, uten å kunne gi helt sikre
svar. Sonja og Edvard Barth som i en årrekke
arbeidet med å kartlegge villreinfangst, ferdsel
og bosetning i Dovretraktene og Rondane,
viste på 1980-tallet til at «mange mennesker
var involvert i massefangstene, men ikke alle
var aktive skyttere med pil og bue. Kvinner og
barn kunne også gjøre nytte for seg på strate
giske steder for å skremme dyra».
Fra denne tiden ser vi at også samene er
med i den organiserte fangsten. Det er flere
spor etter samisk kultur og aktivitet i fj
 ellet.
Historisk har vi blant annet sagaen om Harald
Hårfagre som ifølge Snorre giftet seg med
sameprinsessen Snøfrid på Dovre. Harald
Hårfagre var på besøk på gården til samen
Svåse, da han møtte datteren Snøfrid og ble
forelsket ved første øyekast. Det ble giftermål,
og ifølge Snorre fikk de flere sønner.
Historien er skrevet på 1200-tallet, og av
speiler den norrøne tankegangen om at kongen
også må beseire folk og krefter i ytterkanten av
hans område. En parallell i gudeverdenen er at
mange æser velger å gifte seg med jotunkvin
ner. Fortellingen om kongen og sameprinses
sen var en del av nasjonsbyggingen.
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En stor steinring på et lite høydedrag i Små
dalen kan være rester av en samisk offerring.
Gjennom et svensk-norsk doktorgradsarbeid
er målet å finne ut mer om bruken og grunn
laget for de store oppmurte steinringene som
er kjent fra samiske områder over hele landet,
ikke minst på Nordkalotten.

Et nettverk av fangstgroper
Ikke langt fra hustuftene kommer vi til et
nettverk av fangstgroper. I Sjodalen på øst
siden av Jotunheimen er det funnet mer enn
500 reingraver, strategisk plassert i trekkveiene
der reinflokkene kom om våren på vei fra
vinterbeitet. Med et dekke av pinner, einer og
lyng var det umulig for de løpende dyrene å
oppdage fangstgropene. Mange fangstgroper
ble gravd ut i jorda og kledd innvending med
treverk. De sees i dag som store runde g roper
i terrenget. Andre fangstgroper var murt opp
i stein, ofte med en steinmur over bakken.
Mange av dem er godt bevart, og nesten like
fine i dag. Noe vi ser flere eksempler på i
Smådalen. Arkeologene tror at det kan ha tatt
en måned å bygge en skikkelig fangstgrop.
Dette er nok de best kjente sporene fra gam
mel jakthistorie i fjellet. Også fordi de murte
fangstgropene er lette å se for fjellvandrere, både
jegere og turgåere. Da den norske historikeren
Gerhard Schøning reiste gjennom Gudbrands
dalen i 1775, var han overrasket over det store
antallet fangstgroper: «Saavel paa Dofre-Fiæld,
som paa de andre om og ovenfor beliggende

Fiælde, sees hist og her en stor Mængde af Elgsog Reins-Dyrs Grave, beliggende tæt hos hinan
den, og mærkværdige, saavel af deres Mængde,
som af den Fliid hvormed de ere anlagde…»
– Bruken av fangstgroper og fallgraver går
helt tilbake til steinalderen. Etter hvert ble det
til og med lovregulert. I Gulatingsloven fra ca.
år 1150 står det at hver mann hadde rett til
å bygge fangstgroper i allmenningen. Og det
skulle være «et øksehogg» unna forrige anlegg.
Hvor langt det er, er litt usikkert, men det var
en måte å regulere antallet på så det ikke ble
for tett, sier Finstad.

Tidsmaskinen i isen
Noen steinkast fra Juvasshytta, ved foten av
Nord-Europas og Norges høyeste fjell Gald
høpiggen, ligger Juvfonne – en av verdens
best undersøkte snøfonner. Dette området er
fullt av fortidsminner fra gammel jakthistorie,
for den store Juvfonne var som en magnet på
reinsdyra på varme sommerdager. Og jegerne
fulgte etter. Til sammen er det gjort mer enn
600 arkeologiske funn ved Juvfonne.

Et klimabilde
Rundt om i verden har det de siste tiårene blitt
gjort mange arkeologiske funn ved isbreer og
snøfonner. Det toppet seg i 1991 med Ötzimannen, som ble funnet i nærheten av en
fjellovergang i 3000 meters høyde i Syd-Tyrol.
Selve liket var så godt bevart at funnet først ble
etterforsket som en kriminalsak. Men samti
dig dukket det også opp klær, våpen, medisin
planter og utstyr som pekte mot at den frosne
mannen kom fra en annen tid. Den 159 cm
høye mannen var 5300 år gammel.
Hvert eneste funn bidrar til å tegne et
stadig klarere bilde av hvordan menneskene
gjennom årtusener har brukt fjellet og utnyttet
ressursene. Samtidig får vi et bilde av hvordan
klimaet har vært i fortiden, sammenliknet
med i dag. Når det var varmt klima, var det
stor menneskelig aktivitet i fjellet.

Den 70 meter lange
istunnelen i Juvfonne
er som en tidsmaskin i
Mimisbrunnr Klimapark
2469. Med ledlys og
gråblå isvegger skapes en
magisk opplevelse i 2,5
minusgrader.
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Vi er i et område med storslått fjellnatur. På
fine dager kan vi mot sør se toppen av Gald
høpiggen 2469 moh. Mot øst ser vi Glitter
tind 2466 moh. I hellingen opp fra Juvvatnet,
ved enden av en stor steinslette, ligger den
store snøfonna 1850 moh. Et ideelt sted for
klimaforskere og arkeologer som vil formidle
kunnskap, fordi området er tilgjengelig for alle.
	Siden 2010 har Juvfonne vært en tidsmaskin
som har brakt forskerne flere tusen år tilbake i
tid. Etter to år måtte den første tunnelen inn
i isen erstattes med en ny, fordi deler av den

Dette er Norges eldste is!
Steinen som klimaforsker
Atle Nesje holder på har
ikke sett dagslys på 6000
år. De svarte feltene i
issøylene blir undersøkt
av klimaforskere på leting
etter gammel pollen og
askenedfall.
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smeltet fram. Nå går en istunnel 70 meter inn
i fonna, og tar oss med på en spektakulær reise
tilbake i tid.
Vi banker på en frossen tredør for å komme inn
i det som nå kalles Mimisbrunnr Klimapark
2469. Navnet er laget med inspirasjon fra de
norrøne mytene. Mimisbrunnr er det norrøne
navnet på Mimes brønn – visdomskilden som
Odin hentet sin kunnskap fra. Mimes brønn
lå i Jotunheimen og ble voktet av de klokeste
av alle jotner, Mime (Mimir på norrønt).
Med knirk fra frosne hengsler blir døra
åpnet, og vi ønskes velkommen inn i en klima
sluse med to isolerte dører. Når den innerste
døra åpnes, ser jeg inn i eventyret. Et blåhvitt
lys sammen med et kaldt gufs tar imot, bak
enfor ligger en lang istunnel opplyst av mange
små ledlys. «Er det her Kong Vinter bor?» En
barnslig undring bak meg setter fantasien i
sving i trollgangen. «Ja, kanskje det», svarer jeg.
«Han har i hvert fall vært her. Og han trives
nok i dette miljøet», sier guiden, og peker mot
iskalde gråblå tunnelvegger. Lufttemperaturen
i gangen er minus 2,5 grader, uansett sommer
temperatur utenfor.
	Langsomt vender øynene seg til mørket,
og jeg ser mønster og konturer i isen. Dette er
klimahistorie hogd ut som en 70 meter lang
iskald akvarell. Rundt en sving i den lange
gangen stopper vi ved en stor belyst isklump.
I det som er en utstillingsmonter på veggen,
ligger klauven fra et reinsdyr og kopien av en
fint ornamentert stav som er funnet på Lend

breen, ikke langt unna. En stav som fortsatt
er et mysterium for arkeologene. I ismontrene
er gjenstandene lagt tilbake slik de har ligget i
flere tusen år.
Jeg føler meg som en gjest i historien, der
jeg står og ser. Når jeg ser tåkepusten ut av
munnen, lurer jeg på om jeg må puste mindre
for ikke å forstyrre. Som et forurensende men
neske er jeg inntrenger, men også medskyldig i
den historien som Kong Vinters verden prøver
å fortelle meg på sin spesielle måte.
Etter flere minutters vandring kommer vi til
rommet innerst i isen. Dette har intet med
religion å gjøre, men det lille rommet oppleves
nesten som et lite kirkerom, der man ærbødig
nærmer seg skrinet med en berømt relikvie.

– Se her, sier guiden vår, klimaforsker Atle
Nesje fra Universitetet i Bergen – Bjerknes
senteret. Han legger hendene varsomt på en
gråsvart kampestein med is over: – Dette er
Norges eldste is. Denne steinen har ikke sett
dagslyset på 6000 år! Den ble dekket av et
snølag som ble liggende fordi det var frost i
bakken. Og siden har snøen og isen ligget fast
frosset til underlaget. Det vet vi, fordi vi har
tatt prøver fra ett av de små mørke båndene
i isen over steinen. Der fant vi sandpartikler
og ørsmå planterester fra vegetasjonen rundt,
som har blåst inn over snøen sommerstid og så
ble dekket av et snølag neste vinter.
En prøve av det organiske materialet ble
undersøkt ved Vitenskapsmuseet i Trondheim,
og svaret kom som en stor overraskelse på fors

Gammel fangstgrop i
Smådalen i Jotunheimen.
Mange steder lå
fangstgropene tett i
tett, strategisk plassert i
trekkveiene for reinsdyra.
Med et dekke av pinner,
einer og lyng var gropene
vanskelig å oppdage.
Denne gropa har nylig
fanget et reinsdyr, så de
virker fortsatt.
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Bli med inn i tidsmaskinen i
Juvfonne.

kerne: Planterestene ble dekket av snø om
kring år 4000 f.Kr. Det er omtrent samtidig
med at de tidligste bysamfunn ble utviklet
langs e lvene Eufrat og Tigris. Og det er mer
enn tusen år før egypterne bygde de første
pyramidene.
De sebrastripete isveggene er som et frossent
historiearkiv. Her vil de ta prøver fra de mørke
lagene for å se hva de finner. Klimaforskerne
tror at noe av dette kan være askenedfall som
har kommet fra større vulkanutbrudd på
Island. Det er ikke bare i våre dager vi kan
snakke om askeskyer.
Den gråsvarte steinen med Norges eldste is
blir som et historisk monument over klima
endringene. Jotunheimen var isfri for drøyt
9000 år siden. Alle breene var smeltet bort i
en varmeperiode etter siste istid, men etter en
periode på to–tre tusen år begynte isbreene å
vokse igjen.
På veien ut til vår egen tid, med et fuktig og
kjølig sommerklima, legger jeg merke til nye
detaljer i de gamle isveggene. Hundrevis av
små ledpærer gir et svakt fargespill i naturens
iskunst. I enden av istunnelen møtes vi av et
blendende hvitt lys fra en åpen dør i klima
slusen.

Naturens målestokk
Ute i steinura nedenfor Juvfonne tar Atle
Nesje fram en lasermåler. Han vil sjekke hvor
mye fonna har smeltet. På tre år har snøfonna
trukket seg 18 meter tilbake. Litt lenger ute
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på steinsletta passerer vi det Nesje kaller en
magisk grense: – Nå er vi 270 meter fra der
Juvfonne stopper i dag. Hit gikk snøfonna
rundt år 1750. Da hadde vi en periode med
kalde somre og nedbørsrike vintre, kalt «den
lille istiden». På denne tiden var isbreene på
sitt største på kanskje ti tusen år.
For en lekmann kan den «magiske klima
grensen» virke usynlig. Her er ingen tydelige
streker eller markerte grenser bortover den
steinete fjellsletta. Svaret ligger på overflaten av
de store steinene – det kan leses i den grønne,
ruglete vegetasjonen som kalles kartlav.
	Kartlav har navn etter utseendet – en til
vokst steinflate kan se ut som et geografisk
kart. Den er hardfør, kan bli flere hundre år
gammel, og vokser langsomt med mindre enn
én millimeter i året. Ved å måle kartlav på flere
store steiner kan Nesje se hvor det har ligget
snø og is, og hvor det har vært isfritt. En rosett
med diameter på 10 cm har vært snø- og isfri i
250 år. Utenfor klimagrensen er kartlaven mye
større.
Vel ute av en tidsmaskin som ikke varer evig,
får jeg litt dårlig samvittighet for å kjøre bil
ned fra det høye fjellplatået. Noen gram CO2
slippes ut i det store klimaregnskapet. Kanskje
burde jeg heller gjort som de gamle jegerne og
gått til fots med fangsten fra snøfonna: For
tidsjegeren med verdifullt reinkjøtt, jeg med
bilder av sårbare isslott på netthinna.

Når jegeren går skoen av seg
Under en jakttur i fjellet går jegeren skoen av seg. Den går i stykker, er kan
skje helt utslitt og blir bare kastet i røysa der den blir liggende igjen. Dette er
enkle sko, og jegeren er forberedt på at det kan skje. Kanskje har han med
seg en reservesko i sekken, eller skinn til å lage en ny. At fjellstøvelen går i
stykker, kan hende hvem som helst i fjellet. Men når det skjer med en jeger
i Jotunheimen for 3400 år siden, da snakker vi om et sensasjonelt arkeo
logisk funn.

Tv-programleder Arne
Hjeltnes og arkeolog Espen
Finstad tester gammelt
jaktutstyr. Ifølge norsk lov
er det ennå ikke tillatt med
buejakt på levende vilt.
Men utstyret er testet på
døde dyr, noe som viste at
de gamle reinjegerne hadde
utviklet en god teknologi.
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Norges eldste sko, 3400
år gammel, funnet ved
Kvitingskjølen i Lom i
2006. Skoen, som er i
størrelse 39, er sydd i ett
stykke av ugarvet lær.
Skoen er formet med
snøring foran og bak.

Funnet av bronsealderskoen på Kvitingskjølen
i Lom i 2006 var på en måte starten på den
arkeologiske skattejakten i Jotunheimen. Fin
neren Reidar Marstein fra Lom, er lomme
kjent i disse områdene. Han har vandret i fjel
let siden han var guttunge:
– Jeg la merke til dyregraver, fangstanlegg
og andre spor etter jegere som brukte fjellet
lenge før min tid. Mot slutten av 1990-tallet
begynte jeg å kikke etter rester av fangstanlegg
ved kanten av snøfonnene. Da var snøsmeltin
gene i gang. Hver høst var den første turen like
spennende. I 2002 fant jeg den første skrem
mepinnen, smeltet ut av snøen i Storfonne
ved Kvitingskjølen. Den lille trepinnen med
never på toppen var en sensasjon, fordi den ble
datert til å være fra ca. år 700 e.Kr. Altså mer
enn1300 år gammel.

Reidar Marstein ble tent på å finne arkeologiske
godbiter. Flere høstuker hvert år trålet han om
rådet ved de store snøfonnene der han ut fra
kunnskapen om reinsdyras trekkruter, mente
det ville være spor etter fortidens jegere. Høsten
2006 var det en enorm snøsmelting i fjellet.
Fonnene minket kraftig, og smeltevannet rant
tett i tett i små fossende bekker oppe på snøen.
– Jeg dro til fjells hver uke fra slutten av
august, og hver gang kom nye ting ut av snøen
– pilskaft, skremmepinner og trevimpler. En
dag så jeg noe jeg aldri hadde sett før, nettopp
«født» ut av snøen. Jeg registrerte funnet med
bilde og GPS-markering, og tok det forsiktig
opp. Da så jeg at jeg sto med en gammel sko i
handa! Jeg pakket den forsiktig inn i en plast
kopp og tok den med meg ned i bygda til eks
pertene.
Marstein ser drømmende utover steinura
foran den store snøfonna mens han forteller
historien om skofunnet, som viste seg å være
Norges eldste sko – 3400 år gammel. Den er i
størrelse 39 ut fra våre skostørrelser, og er laget
av ugarvet lær. Skoen er formet i ett stykke,
med snøring foran, og bak på hælen. Den
kalles hudsko, og er egentlig samme type sko
som morgedølen Sondre Nordheim fikk laget
da han på 1870-tallet gikk på ski fra Telemark
til Christiania for å delta i skirenn.

i høyfjellet i Oppland. Det er et samarbeid
mellom Oppland fylkeskommune, Miljøvern
departementet, Riksantikvaren og Kultur
historisk museum i Oslo. Gjennom systematisk
innsamlingsarbeid i fjellet fra juli–august til
snøen kommer, er målet å redde mest mulig.
Kjentmann Marstein er engasjert av arkeo
logene til dette arbeidet, og han var med som
en del av feltmannskapet da det ble gjort et
nytt spennende funn ved Lomseggen i 2011:
– Det lå rett ved snøkanten og viste seg å
være Norges eldste bue, 3300 år gammel. De
nederste 10 cm av buen var brukket av og lå
ved siden av den lange stanga. Jeg tror at en
jeger i bronsealderen har sikta på et reinsdyr,
dratt for hardt i buen og så har den brukket.
Deretter har han bare kasta buen fra seg som
ubrukelig søppel. Heldig for oss. Dette er et
klenodium laget av norske jegere omtrent
samtidig med at farao Tutankhamon regjerte
i Egypt, sier Marstein. – Det er helt rått!
Bronsealderbuen er 131 cm lang og laget av
hardt løvtre, trolig ask. Midt på buen er det et
formet grep og i endene tydelige festemerker
for strengen, som kanskje var laget av dyresen
er. Våpenet ser ut til å være laget av en erfaren
buemaker.

	Samme året, i 2011, ble det avdekket et
unikt funnområde ved Lendbreen i Breheimen.
Her smeltet det fram mer enn 350 gjenstander
innenfor et ganske avgrenset område. Arkeo
logene vet fortsatt ikke helt hva dette funn
stedet har vært, men de lurer på om det kan
ha vært en rasteplass langs en ferdselsrute over
fjellet, og en leirplass på isen. I dette området
ble det gjort enda et skofunn, en godt bevart
hudsko fra vikingtiden, ca. 1000 år gammel.
Skoen er altså betydelig yngre enn det første
skofunnet. Kanskje har jegerne i mellomtiden
fått større bein, for denne skoen er i størrelse
41,5. Også denne hudskoen er trolig kastet
som søppel, fordi det var slitt hull i sålen. Det
er i det samme området Norges eldste kleplagg
ble funnet.
Fjellmannen Marstein har etter hvert mange
arkeologiske funn på merittlisten. Men én ting
mangler: – Jeg har ikke funnet noen jeger. Vi
vet at det var en voldsom aktivitet og mange
folk i fjellet. Noen må ha gått seg vill og om
kommet under styggvær. Snart kommer det
fram en frossen jeger, sier Marstein, og drøm
mer om en norsk Ötzi. For hver høsttur i
fjellet håper han at drømmen en dag skal bli
virkelighet.

Flere spennende funn
I 2011 ble det etablert et arkeologisk sikrings
program for funn som smelter ut av is og snø
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En gammel mote
Kanskje er det et gjenglemt klesplagg som en svett og varm jeger vrengte av
seg og la på en stein, under jakten på reinsdyr som hadde søkt seg ut på en
sval snøfonn. Takket være den glemske jegeren vet vi nå mer om klesmoten
for fjellfolket i år 300 e.Kr.
Den makeløse kjortelen smeltet fram fra isen
på Lendbreen i Breheimen høsten 2011, året
da en lang rekke fortidsfunn kom fram i d
 agen.
1700 år gammelt, er dette så langt Norges eld

ste klesplagg. Rundt om i Europa finnes det
bare en håndfull tilsvarende plagg.
	Kjortelen, som er gråbrun i fargen, har
trolig tilhørt en slank mann, ca. 170 cm høy.

Han hadde kanskje ikke mange klær å velge i,
for kjortelen er velbrukt, slitt og lappet flere
ganger. Den er laget i ett stykke, brettet over
og sydd sammen i venstre side. Deretter er det
montert armer og skåret til halslinning i en
enkel båthals. En mote som går igjen på andre
germanske kjortler fra denne tiden, 
funnet
nedover på Kontinentet.
Stoffet er vevd i en gammel vevteknologi som
kalles diamantkypert, fordi det dannes et møn
ster med små skråstilte firkanter i stoffet. Det
er funnet rester av stofftypen i en rekke graver
i Trøndelag, Vestlandet og Vestfold. Kypert er
en av de tidligste vevteknikkene vi kjenner til,
og den er fortsatt i bruk. Varianter av kypert
vev finnes i moteplagg også i dag.
Diamantkypert blir av noen kalt «birka
stoff», fordi det er funnet i mange gravhauger
i vikingbyen Birka ved innsjøen Mälaren i
Sverige. Her er det funnet så mye av stoffet at
arkeologene lurer på om det kan være vevd av
profesjonelle håndverkere utenfor Skandinavia

og importert via Birka for salg både i Sverige
og Norge.

En myk drakt
Ved å studere stoffet i mikroskop har arkeolo
gene funnet ut at garnet er spunnet av myk
bunnull fra sauen. Den ytterste, stive, dekkulla
på den gamle sauerasen er sortert bort før ulla
ble kardet og spunnet.
Midt foran på brystet på kjortelen er det
en stor mørk flekk. Her har eieren sølt et e ller
annet. Kanskje tjære eller bek fra liming av pil
er og pilspisser før han skulle på en ny jakttur
i fjellet?
Den gamle kjortelen blir studert av arkeo
logene på laboratoriet ved Kulturhistorisk
museum i Oslo. Ved undersøkelser av stoffet
håper de å komme nærmere innpå m
 ennesket
som brukte kjortelen for 1700 år siden. Dette
arbeidet vil forhåpentlig også gi arkeologene flere
svar på spørsmål omkring norsk klesproduksjon
under romertiden i eldre jernalder.

Norges eldste klesplagg er
en 1700 år gammel kjortel
som ble funnet ved kanten
av Lendbreen i Breheimen
høsten 2011. Stoffet er vevd
i en gammel vevteknologi,
diamantkypert. Garnet
er spunnet av myk
bunnull fra sau.
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3. Arkeologer «på kjempers
skuldre»
Når ble arkeologi et fag i Norge? På hvilke kjempers skuldre står dagens
arkeologer? Hvem var pionerene? Var det handlingens menn og tidligere
utgaver av Indiana Jones og Thor Heyerdahl, eller var det bleke akademikere
og prester med tunge, store skrivebord og en avvikende interesse for kultur
og historie? Eller hadde disse pionerene kanskje både eventyreren og fors
keren i seg?

Bestyrer ved Oldsak
samlingen i Oslo, svensken
Gabriel Gustafson (nr.
3 fra venstre) er en
sentral skikkelse i norsk
arkeologi. I 1904 ledet
han både utgravingen
av det verdensberømte
Osebergskipet i Vestfold
og flyttingen av Historisk
museum til Tullinløkka.
Han var dessuten
sentral i utviklingen av
Kulturminneloven
fra 1905.
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I de største byene i Norge fantes det på
1500–1600-tallet små miljøer som var opptatt
av norrøn historie. Dette var de såkalte Oslo-,
Bergen- og Stavanger-humanistene. I Europa
blomstret interessen for antikken. De gamle
grekerne var oppdaget på ny. Her hjemme
så man mot fortiden og sagahistorien. I den
katolske tiden hadde Bibelen ligget nokså

alene på kunnskapens alter. To gjenoppdagede
bøker skulle nå få stor betydning for å løse
fortidens gåter, mente man. I 1514, utkom
det store historieverket fra middelalderen om
Danmarks historie, Gesta danorum av Saxo
Grammaticus. I 1633 utkom Norske kongers
Chronica, opprinnelig skrevet på 1200-tallet,
av Peder Claussøn Friis. Det var en form for
oversettelse av Snorres kongesaga i utdrag. Nå
kunne fortidens minnesmerker tolkes i lys av
sagaen.
Norge og Danmark var på dette tidspunktet
ett rike. Tidens lærde kastet seg over Snorre og
Saxo som autoriserte kilder til dansk og norsk
historie. Historiens hemmeligheter skulle av
sløres. Hvor kom nordmenn og dansker fra?
Kom de fra Asia – æsenes hjem, slik Snorre
skrev, og hvem lå egentlig begravd i de store
gravhaugene man kunne se mange steder,
disse Nordens pyramider. Utgivelsene ga en
ny, ikke-bibelsk fortolkningsramme for arke
ologiske monumenter. Tidligere hadde man
tenkt seg at de nordiske folk var ætlinger av
Noahs sønnesønn Magog som hadde vandret
nordover i år 88 etter syndfloden. Fortidens
mysterier, de store gravhaugene og middel

alderkirkene som fantes overalt på landsbygda,
ble nå i stedet knyttet til sagaenes konger og
politiske historie.
En av pionerene i den arkeologiske barn
dommen var den danske professoren Ole
Worm, mannen som i 1633 sto bak utgivelsen
av Snorre. Han ble kjent for sitt noe spesielle
«raritetskabinett» i København. Det var en
samling som inneholdt alt fra utstoppede
krokodiller og konkylier, til rustninger, drikke
horn og andre fornminner. Da Worm døde i
1654, ble samlingen kjøpt av kongen og ble
til Musei Wormian, det første «arkeologiske»
museet i Danmark-Norge.

3. arkeologer « på

Musei Wormiani. Det
første arkeologiske og
naturhistoriske museet i
Danmark-Norge. «Raritets
kabinettet» inneholdt alt
fra utstoppede krokodiller
og konkylier, til rustninger,
drikkehorn og andre
fornminner. Samlingen ble
innkjøpt av staten da Ole
Worm døde i 1654.

kjempers skuldre »
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I 1620-årene ledet Worm en kartlegging av
runeinnskrifter i det dansk-norske riket, etter
ordre fra kong Christian IV. Det skulle s kapes
en fortid verdig hans rike. Sverige h
adde
fått konstruert en fantastisk fortid gjennom
arbeidet til brødrene Johannes og Olaus

Magnus. De svenske kongene nedstammet
beviselig fra Noah. Magog var Sveriges første
konge, og Danmark-Norge kunne ikke være
dårligere.

Gjennom dette arbeidet fikk vi de første
arkeologiske «feltarbeiderne» som reiste rundt
på bygdene og registrerte bevisene på en
storslagen historie. En av disse feltarbeiderne
var prestesønnen Jonas Andersson fra Skåne
vik i Sunnhordland. Han er kanskje den første
arkeologiske «feltslusken» vi kjenner i Norge,
og siden har det blitt mange av dem.

De uskyldige antikviteter
I 1743, ønsket det danske kanselli mer kunn
skap om kulturminner ut over runesteinene
Worm hadde dokumentert. En stor spørre
undersøkelse, som omfattet Danmark-Norge,
Færøyene og Island, skulle kartlegge alt fra
bikuber, stutterier og befolkningen til såkalte
kuriositeter og antikviteter. Svarene viser at
kunnskapen – og kanskje også interessen –
om kulturminner var beskjeden. Det var lite
kunnskap blant embetsmennene og prest
ene som ble spurt om funn fra «aetate com

bustionis» og «aetate tumulurum» – datidens
lærde benevnelser for «brennalderen» og
«gravhaugenes tid» hentet fra Saxo og Snorre,
som bare de mest dannende leste. Arkeologer
som føler de arbeider i motbakke i dag, skulle
ha prøvd seg på 1700-tallet. Selv i det vi nå
vet er de tjukkeste fornminnebygdene, heter
det ofte at «ingen kuriositeter eller antikviteter
er kjent i dette prestegjeld». Noen hederlige
unntak fantes. Amtmann Bendix Christian
De Fine i Rogaland laget en forbilledlig stor
og fyldig rapport over temaet som ble utgitt på
nytt i 1952, og som er fornøyelig lesning også

Det «fabelaktige» Carta
Marina er tegnet av den
svenske humanisten og
kirkemannen Olaus
Magnus (1490–1557).
Han er særlig kjent for sitt
store bokverk «De nordiske
folkenes historie». Tittelen
på kartet er: Sjøkart og
beskrivelse av de nordiske
landene og minneverdige
ting der. Nøyaktig og
utførlig nedtegnet i året
1539 med sjenerøs hjelp av
den ærverdige Herren
og patriarken
Hieronymus Quirini.
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Det var Christian
Jürgensen Thomsen som
tidlig på 1800-tallet delte
fortiden opp i en steinalder,
bronsealder og jernalder.
Solvognen fra Trundholm
Mose, Nordvest-Sjælland,
Danmark, fra ca. 1400
f. Kr., er et av de flotteste
funnene fra bronsealderen.

kjempers skuldre »

3. arkeologer « på

kjempers skuldre »

53

i dag. Slike pionerer var drevet av folkeopplys
ningens ånd og at kulturminner kunne spille
en rolle.

Den første «proffe»
I 1744 startet dansken Erik Pontoppidan med
utgravinger på en steinalderboplass i Dan
mark. Dette regnes som den første profesjo
nelle arkeologiske undersøkelsen i Skandina
via. Pontoppidan som var ornitolog, teolog
og historiker, ble drevet av nysgjerrigheten

3. arkeologer « på

Historien satt i system
I 1806 oppsummerte den danske professoren
Rasmus Nyerup den arkeologiske og historiske
forskningen på denne måten:
Alt som er levnet oss fra hedendommen er
i virkeligheten innhyllet i tykk tåke. Det
tilhører et tidsrom vi ikke kan måle. Vi
vet det er eldre enn kristendommen, men
om det er noen år, noen århundrer eller
årtusener eldre, kan vi bare gjette på.

darwinistisk idé den gang. Dette er blant men
neskehetens store oppdagelser. Historien fikk
en tidsdybde og en kronologi den aldri hadde
hatt tidligere. Treperiodesystemet vakte in
ternasjonal oppsikt og begeistring og brakte
både Thomsen og nordisk arkeologi til topps
i Europa.
Vernetanken og ideen om offentlige sam
linger (museum) var likevel nokså fremmed
på denne tiden, men vokste gradvis fram etter
hvert som forståelsen og oversikten over kul
turminnene ble bedre. De første antikvarene

Man visste ennå ikke hvor «gammel» histo
rien var. Oldsakene var spredt i mange pri
vate samlinger og ikke satt i et system som ga
mening. Nyerup målbar ideen om et nasjonalt
museum felles for Norge og Danmark. Et slikt
museum ble etablert i Paris i 1795 for å ta vare
på gjenstander som var truet med ødeleggelse
på grunn av den franske revolusjonen, en pro
blemstilling vi kjenner igjen i krig og konflikt
områder i verden i dag. Et «Museum for Nord
iske Oldsaker» ble opprettet i København
tidlig på 1800-tallet. Særlig skulle oppdagels
en til grosserer og skipsredersønnen Christian
Jürgensen Thomsen sette varig historiske spor.
På bakgrunn av nitide gjenstandsstudier og
utgravinger forsto han at steinsakene var eldre
enn bronsesakene, og at disse var eldre enn
gjenstander av jern. Han gjorde noe genialt,
og delte forhistorien inn i steinalder, bronse
alder og jernalder, et treperiodesystem som
er en selvfølge i dag, men som var en radikal

De to programlederne i
NRK serien, Arne Hjeltnes
og Frode Iversen, i drivende
samspill på Fluberget,
Revheim i Stavanger – det
største helleristningsfeltet
på Jæren. Originallurene
ble funnet i ei myr
i nærheten.
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etter kunnskap. Han var ingen skattejeger
etter gods og gull. Pontoppidan grov i kjøk
kenavfallet fra steinalderfolkene og skjønte at
de underlige steingjenstandene han fant var
gamle, og at de var laget av mennesker. Det
sto i sterk kontrast til magiske forestillinger
om at steinøksene som ble funnet i åkrene, var
meteoritter skapt av lynet. De ble kalt torden
steiner. Ifølge forfatteren Ludvig Holberg
brakte det hell og lykke å ha en tordenstein i
huset, for «da tør ikke tusser og troll komme
derind».
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Gerhard Schøning
(1722–1780) var en
belest herre fra Buksnes i
Lofoten. Hans historiske
arbeider er preget av
både bibelorientert
fortolkning av fortiden og
opplysningstidens ideal
om vitenskapelighet.
Han testamenterte
boksamlingen sin på
hele 11 000 bind til
Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab i
Trondheim.
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reiste gjerne i pionerers fotspor, og det dannet
seg «antikvariske reiseruter». Kunsthistoriker
Hans Emil Lidén har pekt på at kulturmin
nene som ble registrert tidlig, ble særlig be
tydningsfulle nettopp i kraft av det. En kul
turminnenes «top of the pops» ble etablert i
praksis, og veien til vernetanken ble kortene.
En av de første fredningssakene i Norge var
kanskje et resultat av dette, og særlig av Gerhard
Schønings arkeologiske ekspedisjoner. Han reg
nes som den første profesjonelle historikeren i
Norge og gjorde mange antikvariske reiser i
årene 1773–75. På grunn av hans innsats ble
det bestemt at kirkene på Gran på Hadeland
ikke skulle rives som planlagt. Den ble d
 erimot
fredet gjennom en kongelig forordning. Be
grunnelsen var overraskende moderne, knyttet

Den såkalte
«akademikeren» er en av
dyrehodestolpene på en av
sledene i Osebergfunnet.
Arkeologiske utgravinger
utføres i dag av de fem
universitetsmuseene
i Norge.
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til kulturminnets egenverdi og ikke for eksem
pel nasjonal identitet, slik omkvedet var i den
nasjonalromantiske perioden. Det het nokså
nøkternt at kirkene «maa som en 
uskyldig
Antiquitet for Eftertiden fremdeles vedblive, og
skal vedligeholdes af samtlige Kirkeeiere».

Nasjonens identitet
Kulturminnene ble viktigere for å markere
nasjonal identitet utover 1800-tallet. Schøning
hadde vært med på å stifte Det Trondhiemske
Selskab – i dag Det Kongelige Norske Viden
skabers Selskab – i Trondheim i 1760, som
ble den første offentlige samling av oldsaker
i Norge, og danner kjernen i det nåværende
Vitenskapsmuseet i Trondheim. De øvrige
fire universitetsmuseene i Norge er fundert på
samlinger som ble grunnlagt på 1800-tallet i
en tid da spørsmålet om norsk selvstendighet
ble satt på dagsordenen for alvor. M
 useet i
Christiania ble grunnlag i 1810, Bergen i 1825,
Tromsø i 1872 og Stavanger i 1877. En liten
digresjon er at funnene i samlingene alt fra
starten fikk nummer bestående av den første
bokstaven i byen hvor samlingen var, i tillegg
til et tall. Det gir en følelse av kontinuitet når
nye funn i Oslo fremdeles får et C-nummer, C
for Christiania, selv om byen altså skiftet navn
til Oslo i 1925, og det er ekstra stas med runde
nummer. Det verdensberømte Osebergfunnet
heter egentlig C 55000.
Den kjente norske maleren Johan Christian
Clausen Dahl oppholdt seg mange år i D
 resden

Mange arkeologer vil
kjenne igjen følelsen av
å være på utstilling. Det
gode borgerskapet titter
nysgjerrig på utgravingen
av Gokstadskipet i 1880.
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Se middelalderutgravingene i gamle Oslo.

og var medlem i Königl. Sächischen Alter
thums-Vereins. Han oppdaget hvilke nasjonale
verdier som lå i fortidsminnene, og tok initia
tiv til opprettelsen av en slik forening i Norge.
Det er ikke tilfeldig at Foreningen til norske
Fortidsminnesmerkers Bevaring ble stiftet 17.
mai 1844, nøyaktig 30 år etter at Norge fikk
sin egen grunnlov. De norske nasjonsbyggerne
på 1800-tallet tok Snorre i bruk, mens Saxo
fikk bli igjen i Danmark.
Nicolay Nicolaysen ble formann i Forenin
gen i 1852. Han fungerte i praksis som en slags
Riksantikvar før dette embetet ble etablert i

1912. Hans store verk Norske Fornlevninger
utkom i årene 1862–66. Det var en systema
tisk oversikt over datidens kjente fornminner,
før moderniseringen av jordbruket for alvor
tok til i Norge, og hvor svært mange kultur
minner ble fjernet udokumentert. Verket var
en milepæl på hele 850 sider. Likevel sto ver
netanken Nicolaysen fjernt. Han mente dette
grep for mye inn i den private eiendomsretten.
Foreningen fikk likevel stor betydning som
pådriver for antikvariske interesser. Det ble
samlet inn katolsk kirkeinventar, stavkirkepor
taler og stadig flere arkeologiske gjenstander

fra 1866. Dessuten kjøpte foreningen truede
eiendommer og eide i 1910 27 bygninger og
anlegg, et par bautasteiner og en gravhaug.
I 1865 var alle «verdige» middelalderkirker
ferdig oppmålt. Nicolaysen er den arkeolo
gen i Norge som har gravd i flest gravhauger,
kanskje omkring 1000, om ikke mer. Gok
stadutgravingen i 1880-årene er den mest
kjente. Metodene var røffe. I dag ville han
helst ha blitt anmeldt til politiet for kultur
minnekriminalitet. Men målestokken og
utgravingsmetodene var annerledes den gang.

Arkeologien profesjonaliseres
Ideen om at kulturminner trengte særskilt vern
modnet i siste halvdel av 1800-tallet, og fikk
gjennomslag i 1905 da Norge ble en selvsten
dig nasjon og unionsoppløsningen med Sverige
var et faktum. Lov om Fredning og Bevaring af
Fortidslevninger ble vedtatt av Stortinget 13.
juli 1905 og trådte i kraft 30. juni i 1906. Dette
var en av de første lovene den unge nasjonen
vedtok. Den vakte internasjonal anerkjennelse
i samtiden og utgjør fundament for arkeologisk
virksomhet i Norge i dag.

Irmelin Martens (til høyre)
ledet de store arkeologiske
vassdragsundersøkelsene
i høyfjellet fra 1950-tallet.
Her på registrering med
gode hjelpere i øvre del
av Tovdalvassdraget i
1970-årene.

Den arkeologiske
felthabitten har endret
seg en del siden denne
utgravningen på
Gunnarstorp i 1977 under
Einar Østmos ledelse (i
midten bak).
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	Loven av 1905 førte til automatisk fredning
av kulturminner eldre enn reformasjonen,
1536/7. Fredningsgrensen var neppe tilfeldig.
Mellom 1536 og 1814 var Norge direkte under
lagt kongen i København. Dikterhøvdingen
Henrik Wergeland uttrykte tidsånden blant
norske intellektuelle da han i en tale i 1834
hevdet at denne tidsepoken, som Henrik Ibsen
senere ironisk døpte «400-årsnatten», ikke var
norsk historie verdig. I 1905 var disse holdnin

gene blitt allemannseie og bidro kanskje til å
skape politisk aksept for lovverket.
Omkring århundreskiftet sto dessuten
norsk jordbruk midt i den største moderniser
ingen og fysiske omorganiseringen noensinne.
De nye maskinenes tid var kommet til Norge,
og nydyrking førte til omfattende fjerning og
skadeverk på fornminner. Fagfolkene så med
uro på dette. Bøndene sto fritt til å selge gjen
standene på et åpent antikvitetsmarked og vik

tige vitenskapelige kilder ble fjernet uten å bli
dokumentert. En av pådriverne for loven var
den daværende bestyrer ved Oldsaksamlingen
i Oslo, Gabriel Gustafson. Ifølge Gustafson
var 1905 et mærkeaar for arkeologien, med
lovfestet forbud mot fjerning og automatisk
vern av faste fornminner. «Nu er alt dette stil
let under statens beskyttelse», skrev han opti
mistisk.
I 1912 ble Riksantikvarembetet opprettet
etter påtrykk fra Fortidsminneforeningen.
Arkitekt Herman Major Schirmer ble den
første Riksantikvaren, men døde alt i 1913
etter knapt et år i stolen. Kunsthistoriker

Harry Fett overtok og ledet institusjonen
fram til 1946. Under ham ble Riksantikvaren
utbygget til en omfattende forvaltnings- og
forskningsinstitusjon med ansvar for middel
alderske kulturminner, både ruiner og stående
bygninger, kirker og andre bygninger i offen
tlig eie.

I utgravingsveggen fikk arkeologene fram
et tydelig bilde på alle brannene som hadde
rammet Bergen gjennom århundrene, i form
av tykke kull- og brannlag. Bergen var ikke
én by, men mange byer oppå hverandre, med
alskens funn, skip, brygger og bygninger mel
lom brannlagene. Ved disse utgravingene fant
arkeologene mer enn 600 runepinner, noe
som er den største samlingen i Europa. Noen
av innskriftene var til og med kryptert, såkalte
lønnruner, og er fortsatt ikke dekodet.
	Riksantikvaren hadde ansvaret for all ut
graving i byene inntil Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU) ble skilt ut
i 1994 og etablert som selvstendig stiftelse i
2003.

Den nydelige «tyskebryggen» i Bergen står på
gammel avfall. Navnet har
den etter hanseatene som
eide mange av bygårdene.
De nåværende bygningene
ble reist etter den store
bybrannen i 1702 som la
sju åttendedeler av Bergen
i aske. Tomtegrensene, og
parsellene bygningene står
på, er mye eldre, kanskje
fra 1000-tallet. Mang en
gårdeier har fylt søppel i
Vågen, og selve bryggen
er forskjøvet ca. 150 meter
lenger ut sammenlignet
med tidlig middelalder.

Lag på lag
Feltslusker på jobb. Den
første feltarbeideren vi
hører om i Norge var Jonas
Andersson fra Skånevik
i Sunnhordland. Han
registrerte runesteiner i
1620-årene for Professor
Ole Worm. Denne gjengen
grov ut noen av de eldste
boplassene som noensinne
er funnet i Norge. Fra
Pauler, Brunlanes,
Larvik, 2009.
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I 1950-årene startet de store arkeologiske by
utgravingene i Norge, og da først og fremst på
Bryggen i Bergen. Dette skulle bli et arkeo
logisk eventyr av de sjeldne. Mange ville rive
den gamle tyskebryggen etter brannen i 1955.
Slik gikk det heldigvis ikke. Arkeolog Asbjørn
Herteig ledet utgravingene av Bryggen i Ber
gen i perioden fra 1955 til 1968, og satte en
ny faglig standard i inn- og utland for hvordan
byutgravinger skulle utføres.
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Arkeologi i høyfjellet
Etter andre verdenskrig skjøt vassdragsutbyg
gingen fart. Norge trengte elektrisk kraft til
industriell utvikling. Store oppdemmingspro
sjekter i 1950- og 60-årene berørte kulturmin
ner i historiske fangstmarker gjennom 10 000
år i høyfjellet i Sør-Norge. Også høytliggende
daler med omfattende jernproduksjon og
seter
drift ble berørt. Verken lovverket eller
den arkeologiske fagkunnskapen var innrettet
mot dette. I 1958 startet arkeologiske under
søkelser i høyfjellet i Sør-Norge, og i 1963 ble
De arkeologiske museers registreringstjeneste
(DAMR) etablert. I 1964 bestemte dessuten
Stortinget at faste synlige fornminner skulle
kartfestes på Økonomisk kartverk (ØK).
To kvinnelige pionerer ledet hver sin del av

Norge er det eneste landet
der kulturminnevernet
er organisert som del av
miljøvernet. Vår første
marine nasjonalpark ble
opprettet på Hvaler i 2009.
Severdighetsskiltet kan
bli mer vanlig også under
havflaten, slik at dykkere
kan lese om vern av
kulturminner under vann.
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a rbeidet: Irmelin Martens fikk ansvar for vass
dragsundersøkelsene og Elizabeth Skjelsvik for
Økonomisk kartverk.
Vassdragsundersøkelsene de siste femti årene
har gitt betydelig kunnskap om bruken av
fangstmarker i Nord-Europas periferi gjen
nom 10 000–12 000 år, og ØK-registreringene
ledet fram mot den nasjonale kulturminne
databasen Askeladden, som i dag står sentralt
i forvaltningen av arkeologiske kulturminner i
Norge.
Bosetningsundersøkelsene på Forsandmoen
i Rogaland fra 1984 til 1993 var avgjørende for
at en ny generasjon arkeologer utviklet kom
petanse innen såkalt maskinell flateavdekking
i dyrket mark. Ledet av arkeolog Trond Løken
ble det avdekket spor etter 250 hus og gårds
bebyggelse fra bronsealder og eldre jernalder.
Det viser hvordan bøndene og de som formet
landet bodde og innrettet seg i bronsealder
og særlig jernalder. Utgravingsmetoden var
en sensasjon, og betydde en effektivisering i
undersøkelsene av forhistorisk jordbruksbe
byggelse i lavlandet. Med denne metoden blir
det øverste jordlaget skyflet bort med grave
maskin, noe som gir arkeologene mulighet til
å lete etter spor fra tidligere aktivitet under
jordlaget som var ødelagt og endret av pløy
ing og jordbearbeiding. Metoden brukes ved
50–75 prosent av utgravingene i Norge i dag.

En offentlig oppgave
Arkeologiske utgravinger er fortsatt en of
fentlig oppgave i Norge, og utføres av fem
universitetsmuseer og NIKU. I tillegg kom
mer marinarkeologiske undersøkelser. Regist
reringer foretas av fylkesarkeologene i lan
dets 19 fylkeskommuner og Sametinget.
Riksantikvaren gir tillatelse til utgraving eller
ikke. Miljøverndepartementet er øverste for
valtningsmyndighet for kulturminnevernet.
De har ansvar for lovverket, retningslinjer og
bevilgninger. Men også klagesaker i forbindelse
med vedtak om fredning og vern. Norge er
det eneste landet der kulturminnevernet er
organisert som del av miljøvernet. Det gir et
helhetlig blikk på kulturminner og landskap
som mange andre land misunner oss.
Mye har vært sagt og skrevet om arkeologi
og økonomi siden biskop Bech undersøkte
ruinen av St. Hallvardskirken i nåværende

Oslo i 1810. Den gang ble de arkeologiske
funnene straks beordret sendt til København.
Skuffelsen ble ikke mindre av at Bech heller
ikke fikk godtgjort utgiftene sine. Episoden
har vært ansett som medvirkende til etablerin
gen av Universitetsmuseet i Oslo, som er den
største utgravingsaktøren i Norge i dag.
Hvert år blir det satt i gang arkeologiske
utgravinger for ca. 250 millioner kroner her i
landet. 150 millioner kroner går til utgravinger
og 100 millioner til registreringer. Krav fra
utålmodige utbyggere gjør at det normalt ikke
er mer enn to feltsesonger. Etterarbeidet tar

som regel like lang tid. Selv om 250 m
 illioner
kroner er mye penger, så utgjør dette ikke
mer enn én til to prosent av totalkostnadene
i store utbyggingsprosjekter. Staten dekker
kostnadene ved arkeologiske undersøkelser for
vanlig folk.
Det kommer stadig politiske utspill med
kritikk av reglene for arkeologiske utgravinger
i forbindelse med små og store utbyggings
prosjekter. Noen mener man får for lite igjen
for pengene, og at dette bare forsinker kost
bare utbygginger. Men uten arkeologiske
undersøkelser kan verdifulle minner fra for
tiden gå tapt. Det finnes fortsatt mange uopp
dagede skatter i jorda. Uten flere hundre nys
gjerrige arkeologer som hvert år drar ut i felt,
vil historien vår bli litt fattigere. For fortsatt
gjøres det nye og oppsiktsvekkende arkeo
logiske funn som bidrar til at historien i Norge
må skrives om.
Hvem skulle tro at Nordens nest lengste
runeinnskrift skulle dukke opp i hagen til Bjørg,
Arnfinn og Henrik Henriksen på Hogganvik
nær Mandal i 2009. På den store steinen var
det risset inn 61 runer omkring år 400. Steinen
var reist over Kelba-Thewar – Kalve-tjeneren –
og runerisseren het NaudigastiR. Kanskje var
han en form for leiesoldat. Ordet gast finner vi
fremdeles i marinegast og gjest. En ubehagelig
gjest. Han ble kalt for Jerven! For Jerven er en
tøffing som dreper dyr mye større enn seg selv.
Og ennå har ingen klart å knekke den magiske
formelen Jerven hogde inn på steinen: aasrpkf
aarpaa. Forstå det den som kan!
3. arkeologer « på
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Flaskeposten i gravhaugen

Når du ser Monolitten i Vigelandsparken i
Oslo, kan du tenke at den høyreiste menneske
søylen går like høyt mot himmelen som Nord
ens største gravhaug, den gigantiske Rakne
haugen på Romerike, rett ved innflygingsruta
til Oslos hovedflyplass Gardermoen.
Det som er vår «pyramide», ble bygget
i løpet av en sommer og vinter av mer enn
500 mennesker. Gravhaugen er bygget mot
slutten av folkevandringstiden, en gang midt
på 500-tallet e.Kr. På den tiden var området
et maktsentrum, ledet av en småkonge. Dette
området har alltid vært et viktig ferdsels
knutepunkt. Dagens flyruter, motorvei og
jernbane krysser over gamle ferdselsveier.
Ifølge sagnet er haugen reist over graven til
kong Rakne, som ble drept i et stort slag på
500-tallet. Han skal ha blitt hauglagt i full rust
ning mellom to hvite hester. Giganthaugen er
bygget opp av sand og jord med et innvendig
reisverk av 75 000 tømmerstokker stablet i tre
innvendige pyramider. Dette tilsvarer 25 000
kubikkmeter med tømmer, eller like mye som
trengs til å bygge mer enn 600 moderne ene
64

boliger. Årringene viser at alt tømmeret ble
hogd i samme sesong.

	Sommeren 1869 var Anders Lorange klar
til å avsløre hemmeligheten om kong Rakne
i giganthaugen. Han startet med å grave en
sjakt inn mot sentrum av haugen, slik det var
vanlig på den tiden. Han måtte stoppe da han
kom til tømmerstokkene, fordi det var fare for
at hele jordhaugen kunne rase sammen.
Året etter kom Lorange tilbake. Da gravde
han seg inn fra toppen av haugen og loddrett
ned i en 20 meter dyp sjakt. Han kom til
bunnen av gravhaugen, men fant ingen stor

kongegrav. Det mest spennende var et heste
kadaver. Var det kong Raknes hester? Det ble
fortalt at hesten luktet så vondt at arbeidet
måtte stoppes.
Den unge arkeologen ble så skuffet at han
ga opp hele prosjektet. Men før han stoppet,
skrev han et brev til senere arkeologer, og la det
igjen, som en flaskepost, inne i gravhaugen.
Flaskeposten ble funnet av arkeolog Sigurd
Grieg, som var den neste som prøvde seg. Han
ledet utgravinger i Raknehaugen i 1939–40.

En mytisk tiltrekning
Historien om kong Rakne i den store haugen
har vært som et trekkplaster på folk gjennom
generasjoner. Det har vært flere utgravinger
i haugen, uten at man har funnet noen store
skatter. Raknehaugen har skuffet alle.
En av dem som prøvde seg på haugen, var 18
år gamle Anders Lorange. Han studerte juss, men
jobbet som arkeolog hele livet. I 1873 ble han
ansatt som arkeologisk konservator ved Bergens
Museum. Han sluttet etter et par år på grunn av
dårlig lønn, men kom tilbake til jobben i 1876,
etter at Stortinget hadde bevilget mer penger.
Lorange ble ved museet til han døde i 1888.
I mange år reiste Lorange rundt på bygd
ene i Norge og drev utgravinger. Mye av det
han fant ble samlet hjemme hos foreldrene i
Fredrikshald (Halden). Etter at han døde, ble
samlingen på flere tusen gjenstander overlatt
til Universitetets oldsakssamling.

Raknehaugen på Romerike
ligger som en «pyramide»
langs gamle ferdselsveier.
Det som er Nordens
største gravhaug ble
bygget i løpet av ett år av
mer enn 500 mennesker.
Gravhaugen demonstrerte
makt i det lokale sam
funnet mot slutten av
folkevandringstiden.
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Da gikk det fortsatt historier på bygda om den
vonde lukten fra hestehodet i gravhaugen.
Etter to års arkeologisk utgraving måtte
også en skuffet Sigurd Grieg innse at det ikke
var store verdier i Raknehaugen. Han fant et
lag med kull og rester med bein fra et kremert
menneske. Ingen rike gaver, men to trespader
som kanskje ble glemt igjen av arbeiderne som
bygde gravhaugen for 1500 år siden.

På 1990-tallet ble materialet fra Rakne
haugen undersøkt på nytt av arkeolog Dagfinn
Skre, som i dag er ansatt ved Kulturhistorisk
museum i Oslo. Han bekreftet de tidligere
funnene. Konklusjonen var at beinrestene
stammet fra en mann eller kvinne, som var
mellom 20 og 35 år da vedkommende døde
og ble kremert. Hvem som ble hauglagt i Nor
dens største gravhaug, er altså fortsatt et mys
terium.
Brevet i flasken

Sigurd Grieg og hans
mannskap ble skuffet da
de grov ut store deler av
Raknehaugen i 1939–40.
Men det har siden vist
seg at Grieg fant mer
enn han trodde. Dagfinn
Skres nye gjennomgang av
materialet, i 1997, avslørte
små deler av hodeskallen
til en person som var blitt
kremert. De lå i et kullag
i bunnen av haugen. Kan
dette ha vært levninger
etter selveste kong Rakne?
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Raknehaugen 8. august 1870
Høistærede Granskercollega
Salutem!
Gid Nornerne bedre lønne dit Arbeide end ...
mit. Saalangt som hid kom jeg ind i Raknehau
gens Indre, men maatte vige for Vanskelighederne
– grov derpaa en forgjæves Brønd 61 Fod dyb i
Haugens Top, og dækker nu atter alt til, idet jeg
nedlægger dette Minde om min Nærværelse og
denne Ledetraad for mine Efterfølgere.
Anders Lund Lorange født paa Frederikshald 12.
mai 1847. Ingeborg Heftyes Ven.

KULTURMINNER OG LOVVERK

Arkeologiske funn kan ha økonomisk verdi.
Eiendomsretten var lovregulert allerede i mid
delalderen. Den eldste bestemmelsen finnes i
Gulatingsloven (ca. 1150) (G 148). Her heter
det at «Kvar skal ha det godset som vert funne

i jordi hans, enda um ein annan grav det upp».
Også Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 har
bestemmelser om slike funn. Staten ved Kongen,
finneren og haugodelsmannen skulle dele (ver
dien av) funnet (jf. ML VII, 16). Dette ble

Den første statlige
fredningen noensinne av
et kulturminne i Norge
omfattet de spesielle
søsterkirkene på Gran på
Hadeland, Oppland fylke.
Det ble for drøyt at denne
perlen skulle rives, og
Kongen bestemte at de som
«uskyldige antikviteter»
skulle bevares og vedlike
holdes av kirkeeierne i
fremtiden.
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Bli med til Norges første
natur- og kulturminnesti
under vann i Ytre Hvaler
Nasjonalpark, der fregatten
Lossen sank i 1717.
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v idereført i Christian Vs Norske Lov av 1687.
I dag har staten full eiendomsrett mot finner
lønn, som i de senere årene i økende grad har
blitt fastsatt i henhold til antikvarisk verdi, særlig
for å forhindre at myntfunn og metallsøkerfunn
havner på det illegale antikvitetsmarkedet.
Allerede før fredningsloven som kom i
1905, hadde to monumenttyper særskilt vern;
gravhauger og kirker. Veiloven av 1851 fast
slo at «Oltidslevninger maa i andledning af
veiarbeider i intet tilfælde tilintetgjøres eller
beskadiges, uden at eierens samtykke og amt
mandens bestemmelse i forveien er innhentet»
(§ 29 i Lov om Veivæsenet). Den andre sær
loven var Lov om Kirker og Kirkegaarde av 3.
august 1897. I § 21 heter det «Kirke maa ikke
nedtages, opføres, ombygges eller undergives
nogen større Forandring uden tilladelse af
Kongen eller den, han hertil bemyndiger».
Bakgrunnen var de omfattende ødeleg
gelsene kirkene ble utsatt for etter at staten
overlot mange av kirkene til privatpersoner på
1700–1800-tallet. Mange gamle stavkirker var
i dårlig forfatning, og nye krav gjorde at de
ble skiftet ut i stort tempo. Det skal ha vært
ca. 1000 kirkesteder med trekirker i Norge i
middelalderen, og i 1650 fantes det rundt 270
stavkirker. Fram til 1750 var halvparten av
disse blitt revet, og i dag er bare 28 stavkirker
bevart.
Det var Gustafson og Hans Aall, lederen
for Norsk Folkemuseum, som utarbeidet lov
forslaget til 1905-loven. Den ble fremmet av
botaniker og stortingsrepresentant 
Jørgen

Brunchorst (senere direktør ved Bergens
Museum). Faginteressene spilte på lag med
tidsånden og den nye nasjonen. Dette trekløv
eret tilskrives ofte æren for at Norge fikk en
meget god kulturminnelov som i dag regnes
som en såkalt lex superior med forrang fremfor
andre lover ved innbyrdes konflikt.
	Loven skilte mellom løse og faste kulturmin
ner og definerte at forvaltningsansvaret lå hos
de nåværende universitetsmuseene. G
 ustafson
beklaget sterkt at det ikke var et nasjonalmuse
um i Norge, men aksepterte ordningen med
regionalt forvaltningsansvar. Fortidsminne
foren
ingen fikk forvaltningsmyndighet for
bygningsvernet, noe Riksantikvaren snart over
tok. Kirker var til en viss grad vernet av kirke
loven av 1897, men verdslige bygninger først
fikk muligheten for lovfestet vern gjennom Lov
um bygningsfredning fra 1. januar 1921.
De senere årene har Plan og bygningsloven
blitt et viktig styringsverktøy i kulturminne
vernet på lokalt nivå. Denne loven er i utgangs
punktet en utbyggingslov, ikke en vernelov.
Formålet er å samordne statlig, fylkeskommu
nal og kommunal planlegging for å gi grunn
lag for vedtak. Den er også et viktig redskap
for å sikre vern av bygninger og kulturmiljø
i en tidlig planleggingsfase. Alle landets 429
kommuner (per 2012) plikter å ha en kom
muneplan. Planlagte utbyggingsprosjekter
skal være forankret her. I kommuneplanen
skal fredede kulturminner være kartfestet, og
arealdelen er juridisk bindende og skal i prin
sippet oppdateres i hver valgperiode.

Folketro om gravhauger

På 1700-tallet ble det vanligere å gjøre arkeo
logiske utgravinger, særlig blant sosie
teten.
Bøndene hadde andre holdninger. Det var
levende folketro omkring dem som lå i

gravhaugene. Stortingsmann og grunnlegger
av Bergens Museum, Wilhelm Frimann Koren
Christie, reiste mye rundt på Vestlandet i
1820- og 30-årene, og gjorde utgravinger og
noterte flittig i feltdagboka sin. Han ble nektet
å grave i en gravhaug på gården Haugland i
Uskedalen i Kvinnherad. Bonden fryktet nem
lig at Christie skulle skade «vættetræerne» på
haugen. Man skulle ikke forstyrre de døde. Så
sent som i 1895 ble landets første professor i
arkeologi, Oluf Rygh, nektet å undersøke en
haug på gården Grindheim i Etne – «… den
gang var vi endda rædde om haugene vore»,
kunne en bonde fortelle noen år senere. Også
ofringer på gravhauger foregikk til langt inn
på 1800-tallet, særlig i de tradisjonstunge
bygdene oppe i dalene. På Tussehaugen på
gården Viken i Valle i Setesdal ble det for ek
sempel slaktet en hane hver sankthans.

Maleriet «Slindebirken» av Thomas Fearnely (1802–1842). I romantikken ble
«nasjon» og kulturminner koblet sammen. Den store bjørka på kjempehaugen på
Slinde i Sogn symboliserer kanskje et Norge som henter næring fra oldtidens kultur.
Menneskene er små og drømmende, naturen stor og landskapet mektig.
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4. Reisende konger uten
hovedstad
Et viltert barn i vikingtiden, en hipp byungdom i høymiddelalderen og en
veletablert voksen i Christian Kvarts tid, da den moderne skattestaten opp
sto, slik kan statens utvikling i Skandinavia fremstilles. Arkeologien bringer
stadig nytt om «barndommen og ungdomstiden». Vi skal besøke Harald
Hårfagres kongsgård, der arkeologene har hatt store utgravinger de siste
årene. Hva har de funnet?

«Sverd i fjell» ved
Møllebukta, Hafrsfjord
i Stavanger, ble avduket
av Kong Olav i 1983.
Fortiden skaper opplevelse
og identitet. Monumentet
minner oss om slaget
i Hafrsfjord omkring
900. Det største sverdet
symboliserer den seirende
Harald Hårfagre, og
de to mindre sverdene,
taperne Kjøtve og Tore
Haklang. Fredsnasjonen
Norge symboliseres ved
at sverdene står fast i fjell
og aldri mer skal brukes.
Laget av skulptøren
Fritz Røed.
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«Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men
så er det dog deilig å fare!» skriver Henrik Ibsen
i første akt av Kjærlighetens komedie. Skipet står
sterkt i vår norske bevissthet og nettopp skipet
var vikingtidens fremste maktsymbol. «Med
store skip med gylne render, værbleike tjeld,
røde skjold og tjøresvarte årer», tok kongene
seg fram med mellom kongsgårdene langs
kysten, ifølge Haraldskvadet fra omkring 900.
Som i karolingerriket i Tyskland og Franker
riket og i de angelsaksiske og norrøne små
kongedømmene i England dannet de skandi
na
viske kongsgårdene i vikingtid og tidlig
middelalder de viktigste nettverkene for konge
lig maktutøvelse. Borger og byer betydde ennå
ikke noe. Makten var knyttet til kongsgårdene,
hvor kongen og følget fikk forpleining på sine
mange reiser i riket. Harald Hårfagre hadde
vanligvis med seg 60 krigere, og 300 hvis krig
truet. Alle skulle bespises og underholdes. Det
kostet å være konge. Det var kongens fremste
trell, årmannens, plikt å klargjøre kongsgården
for slikt besøk, når kongen skulle ta såkalte
veits
ler, som innebar overnatting, mat og
drikke.
Den tyske historikeren Wilhelm Berges har
beskrevet denne måten å organisere kongedøm
mer på som et reisekongedømme. Det fantes
ingen hovedstad, slik som Oslo i dag. Riket
var ifølge Berges et rike uten hovedstad. Men
noen kongsgårder var likevel viktigere enn
andre, og Avaldsnes, som vi skal besøke, var
nettopp en slik – der selveste Harald Hårfagre
skal ha blitt begravd.

	Sagaen kaller slike kongsgårder for «stórbúar».
De utgjorde pilarene i rikene til konger som
Harald Hårfagre (858–928), Eirik Blodøks
(928–933), Håkon den gode (933–959) og
Erikssønnene (959–974). På Vestlandet lå de på
rekke og rad langs leden ved kysten. Kongens
fysiske nærvær var avgjørende for å holde på
makten her. Under besøkene var det stor aktivi
tet, med samlinger, marked, rituelle handlinger
og rettssaker. Når kongen forlot området igjen,
sank aktiviteten.
	Slike reisekongedømmer er kjent overalt i
Europa i middelalderen, ja nær sagt fra over
hele verden. Liknende fantes i Indonesia tidlig
på 1900-tallet, og på Java på 1300-tallet, men

Stevnen på Draken Harald
Hårfagre, som er det største
vikingskipet som er bygget
i moderne tid. Skipet
demonstrerer teknologien
som gjorde at vikingene
kunne erobre havet. Drake
hodet vil etter planen bli
montert på skipet ved en
seremoni i London i 2014.
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også på Hawaii og Tahiti, og dessuten i Marok
ko fra omkring 1600 til 1900, og i Etiopia på
1800-tallet reiste kongene rundt.
Men hva vet vi egentlig arkeologisk om
disse tidlige kongsgårdene? Vi vet at de hadde
mange mindre gårder under seg, som leverte
alt det kongen trengte. Nær kongsgården
Seim i Nordhordland lå for eksempel gården
Kapperdal, navngitt etter såkalte kabbrette –
en slags tynn ost eller ostevelling. Kanskje sto
også slik ost på menyen da kongene gjestet

Gerhard Munthe
(1849–1929) er også
kjent for å ha illustrert
Snorres Heimskringla. Her
kartongen til billedteppet
«Håkon og Magnus» fra
1910. Bildet henger
i Håkonshallen i Bergen,
og illustrerer sagaens
fortelling om Magnus,
Håkon Håkonssons
sønn, som giftet seg med
Ingeborg, datter av Erik
Plogpenning av Danmark
11. september 1261.
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kongsgården. Andre gårdsnavn omkring kongs
gårdene forteller om vareslag og veitsler som
smågeit (kje), okser, vær, hauke-fugler, men
også pels av oter og ekorn, og smør og forskjel
lige fiskeslag.
Vi har likevel liten kunnskap om selve de
«kongelige gemakkene», selve kongsgården.
I tyskspråklige områder har det vært arkeo
logiske utgravinger i minst 15 kongelige palasser
fra tiden mellom 765 og 1025, da konger fra
de såkalte karolingiske og ottonske dynastiene
hersket i Sentral-Europa. Heldige er de arkeolo
ger som har fått grave i Aachen, Ingelheim ved
Rhinen, Nimwegen, Frankfurt am Main, Pader
born, Zürich, Bodman, Broich in Mülheim an
der Ruhr, Duisburg, Magdeburg, Grone, Pöhl
de, Werla og Tilleda, de aller viktigste palassene
i Nord-Europa på denne tiden. Resultatene fra
Paderborn i Nord-Tyskland viser en kongsgård
som gjennomgår store endringer over tid. Mange
faser og komplisert arkeologi. Herlig! Her fantes
en hall og en kirke i tillegg til kongelige gemak
ker, og nettopp disse tre elementene kjenneteg
ner den kontinentale kongsgården.
I England har det vært foretatt u
 tgravinger
på flere angelsaksiske kongsgårdsanlegg, hvor
to er særlig kjent: Yeavering i kongeriket
Northumbria, der Erik Blodøks hersket en pe
riode, og i Cheddar i Sommerset, stedet som
har gitt navnet til den berømte cheddar-osten
og som tilhørte Wessex-kongene i dagens SørEngland. I Norge er det imidlertid bare på
Avaldsnes det har blitt foretatt profesjonelle
arkeologiske utgravinger av betydning.

Håkonshallen i Bergen ble
første gang brukt under
bryllupet til Magnus og
Ingeborg i 1261. Den forfalt
i løpet av middelalderen
og ble kornmagasin i
1683, men ble reddet av
nasjonalromantikeren J. C.
Dahl som «gjenoppdaget»
den som kongehall. Det
første store oppdraget til
Foreningen til norske
Fortidsmindesmerkers
Bevaring var å restaurere
den gamle festhallen.
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Seim, Alrekstad, Fitjar,
Avaldsnes og Utstein. Disse
fem kongsgårdene utgjorde
kjernen i Harald Hårfagres
Vestlandske kongedømme.
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Den som ville bli konge i Norge i viking
tid og middelalder, måtte ha aksept i folket.
Noen slekter hadde kongelig verdighet, og
«konungstekja» – det å bli tatt til konge, var
bare forunt kandidater av riktig slekt og med
«blått» blod i årene. Gamle skaldekvad omtaler
de mest prominente slektene i vikingtidens
Skandinavia: lovdungene, budlungene, siklin
gene og ynglingene, som Harald Hårfagre og
senere konger stammet fra. Det er uklart om
de tidlige kongsgårdene tilhørte slike dyna
stier, eller om de var kongelige embetsboliger.
I sen vikingtid utviklet kongedømmet
seg fra å være personlig til å bli en institus
jon. Det oppsto et skille mellom kongen som
person og kronen som institusjon. Nå ut
viklet det seg såkalte regalretter. Kronen fikk
rett til mineralutvinning, pelshandel i NordNorge, falkefangst på annen manns grunn, og
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forkjøpsrett til varer brakt i havn på fremmed
kjøl. Kongen kunne forsyne seg av dette og
mer til, men ikke gi bort selve rettighetene.
De tilhørte kongedømmet. Vi vet ikke sikkert
om det gjaldt kongsgårdene også, eller kanskje
bare bestemte typer av kongsgårder, slik som
for eksempel Huseby-gårdene, som vi snart
kommer tilbake til.

Konger på reise
En av kongens kanskje viktigste roller var å
trygge freden og garantere lovene. Lov og orden
var viktig for rikets innbyggere, og uten makt
fantes heller ingen rett. Ifølge en av kirkens kan
skje viktigste teologer, Augustin (354–430), var
«fredsfyrsten» et kristent ideal. Men hvordan
tedde kongemakten seg utenfor kristenheten, i
den barbariske vikingtiden her hjemme?
En konge var hjelpeløs alene, og utenfor
kjerneområdet satt regionale eliter som tok
sin del av kaken. Men de forsynte seg med
tveeggede sverd, for å si det slik. De var for
bundsfeller, men også poten
sielle fiender.
Bøteinntekter var viktig for det personlige
kongedømmet i Norge. Men først og fremst
var det jordegodsene omkring kongsgårdene
som brakte mat og nødvendigheter til kongens
bord og bekvemmelighet. Da skatt ble mer ut
bredt på 1100–1200-tallet ble kongsgårdene
mindre viktige. Nye styringsformer ble til.
En av forfatterne av denne boka, arkeo
log Frode Iversen, har identifisert i alt ca. 40
kongsgårder, 50 såkalte lendmannsgårder og

52 Huseby-gårder i perioden 900 til 1300.
Norge ble i praksis styrt gjennom om lag 150
gårder. Kanskje er det også noen flere. De ut
gjorde det «fysiske statsapparatet» i tiden før
kongelige borger ble bygget i byer som Bergen,
Oslo, Tønsberg og Vardø på 1200- og 1300-tal
let. De gamle kongsgårdene ble til daglig styrt
av årmannen. Lendmennene hadde en annen
rolle. De var kongens nærmeste allierte, de
fremste militære lederne. De hadde gått kon
gen til hånde og sverget ham troskap.

På Huseby-gårdene ble kongens andel av
skatter og avgifter fra forskjellige områder sam
let opp. Senere, på 1200–1300-tallet overtok
borgene i byene rollen som skattkamre. Trolig
ble Huseby-gårdene overflødige nå. Navnet
Huseby kan vise til at de rett og slett hadde
store hus for å lagre varer – lagerhus. Også de
senere borgene hadde slike navn – Bergenhus,
Akershus, Tunsberghus.
Det lå Huseby-gårder både ved handels
plassen Kaupang i Tjølling og den n
 yoppdagede
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Den store steinkirken på
Avaldsnes, Olavskirken,
står høyt og fritt som
et landemerke for
skipstrafikken gjennom
Karmsundet. Kirken
ble bygget av Håkon
Håkonsson omkring år
1250, og viet til St. Olav.
Byggetomta var et hedensk
gravsted.
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Den indre skipsleia,
Karmsundet eller Nord
vegen, har til alle tider
vært et trafikkert farvann.
Kongene på Avaldsnes, som
kontrollerte skipstrafikken
i Karmsundet, hadde stor
makt. I våre dager er dette
fortsatt en viktig vannvei.

«byen» på Gokstad i Vestfold, som vi skal stifte
bekjentskap med i neste kapittel. Kanskje ble
avgifter og skatt til kongen betalt om høsten og
lagret på Huseby-gårdene gjennom vinteren.
Det var nok lettere både for ting og allmue
å akseptere skatt hvis Huseby-gårdene kunne
fungere som en form for «sikringslager» for
lokalbefolkningen gjennom vinteren – om alt

gikk galt. Kanskje ble lagervarene først omsatt
når kjøpmennene stimlet sammen for å handle
om våren.
En av de viktigste kongsgårdene fra viking
tiden har nylig blitt arkeologisk utgravd,
som den eneste i Norge: Det er Avaldsnes på
Karmøy. Her var det både kongsgård og senere
en viktig handelsplass for hanseater.

En kongelig møteplass
Avaldsnes på Karmøy sør for Haugesund
er et av Norges eldste kongeseter. Her har
det bodd rikfolk, høvdinger og konger helt
fra steinalderen fram til høymiddelalderen,
og det er unikt i Skandinavia. Grunnlaget
for maktsenteret Avaldsnes er at det ligger
rett ved kystveien mot nord – Nordvegen –
som kongeriket Norge er oppkalt etter.
Allerede på lang avstand ser vi den store
steinkirken, Olavskirken, som et middel
aldersk monument mot himmelranden. Fra
toppen av Karmsundbrua er det god utsikt
over kystlandskapet, med den indre seil
ingsleden godt beskyttet mot uvær på havet.
Hurtigbåten mellom Bergen og Stavanger
pløyer vannveien. En fiskebåt er på vei til havn
med dagens fangst. Noen store lystbåter på tur
vitner om rikdom i distriktet. I våre dager er
det oljepenger som gir makt, for tusen år siden
var det kontrollen med handelsrutene.
En smal svingete vei mellom boliger og
landbruksjord fører fram til kirkebakken og
senteret for den store arkeologiske utgravingen
– Kongsgårdprosjektet. Arkeologene leter etter
spor fra de gamle kongene, for å finne ut mer
om kongsgårdens plass i historien.
Ifølge Snorre var Avaldsnes en av kongs
gårdene til Harald Hårfagre – kongen som skal
ha samlet Norge til ett rike omkring år 900.
Han var en rastløs mann som elsket å seile
med skipet sitt. Han skydde «innesete», ifølge
Haraldskvadet. Med fem kongsgårder på rad
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langs Nordvegen i Rogaland og Hordaland,
slapp han å sture lenge på samme sted. Det var
fra sør og mot nord, Utstein og Avaldsnes i Ry
fylke i Rogland, og Fitjar, Alrekstad og Seim i
Sunnhordland og Nordhordland. Arkeologene
opplever Avaldsnes som en Sareptas krukke,
der det stadig kommer fram nye ting. Var det
virkelig en kongsgård her, slik Snorre og andre
sagaforfattere har hevdet, og hva kan arkeolo
gien si om dette?

Unik plassering
Kongsgården Avaldsnes lå høyt og fritt, med
god utsikt over trafikken på vannveien. Arkeo
logene har funnet rester av gamle murer, kjel
lerrom, gangveier og stolpehull fra flere større
og mindre bygninger. En entusiastisk fagan
svarlig for utgravingen, professor i arkeologi
ved Universitetet i Oslo, Dagfinn Skre, fortel
ler at tunområdet på gården ser ut til å ha lig
get på samme sted helt fra 200-tallet og fram
til 1900-tallet:
– Dette er spesielt. I jernalderen og fram til
1100-tallet var det vanlig, særlig på Østlandet,
at de flyttet gårdstunet etter noen hundre års
bruk. Men når de sånn som her bygger en
kirke på stedet, flyttet de ikke. Selv om boset
ningsmønsteret på Vestlandet var noe fastere,
er det spennende og sjelden med en slik kon
tinuitet. Dette kan tyde på at kongsgården vi
har lett etter, har ligget på samme sted lenge.
Men kan det ha vært andre konger her, før
Harald Hårfagre?
4. reisende
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Den rekonstruerte
vikinggården på Avaldsnes
er bygget opp på grunnlag
av arkeologiske funn fra
Rogaland. Med langhus,
rundhus, grophus og
leidangnaust er målet å
skape en følelse av vikingtid
for dagens moderne
turister.
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Gjennom nesten 2000 år har virksom
heten rundt tunet vært den samme. Det var
et produksjonsområde hvor man både lagret
og laget ting i det arkeologene kaller for
«økonomibygninger». Her var det smie, verk
sted, bryggerhus, fjøs og matlager. Men kon
gen bodde neppe akkurat her på tunet. På
kongsgården ble det samlet inn store mengder
mat og drikke fra bøndene i regionen og han
delsskip som seilte forbi på vannveien gjen
nom sundet.
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Litt bortenfor, nærmere kirkegårdsmuren,
ligger residensområdet. Her lå det først en
hall som har vært minst 20 meter lang og 7
meter bred. Hallen har ligget med langsiden
mot sjøen. Godt synlig for alle sjøfarere har
den fortalt at her bor gårdens herre sammen
med krigerne sine, og her tar han imot gjester.
Huset er trolig fra 200–500 tallet e.Kr. Det er
nærliggende å tenke seg at det kan ha vært
storfolk og høvdinger her allerede i den tiden.
Lenger inne på flaten lå gårdens hovedhus –

langhuset. Det var 8 meter bredt, og arkeolo
gene har så langt kunne følge husets lengde i
30 meter. Men det var nok mye lengre. Det
finnes eksempler på hus fra denne tiden som
var nærmere 70 meter lange. Ved en utgrav
ing, på Hove utenfor Sandnes, er det funnet
stolpehull fra et langhus som var 8 meter
bredt og 65 meter langt. Det største kjente
langhuset fra Harald Hårfagres tid er på Borg
i Lofoten, og var hele 83 meter langt og 9 me
ter bredt. Langhuset på Avaldsnes ble brukt i

minst 300 år, og det ble bygget om mer enn
en gang.
Vi husker at de kontinentale kongsgårdene
bestod av tre kjerneelementer: hall, kirke og
kongens private gemakker. Nå ser vi at allere
de i vikingtiden var hallen og hovedhuset på
plass. Kirken kom først på plass da kongene
ble kristne.

4. reisende

Det store skipsnaustet,
leidangnaustet på
vikinggården, gir
en antydning av
dimensjonene for båtene
i de gamle naustene på
Avaldsnes. Arkeologene har
funnet spor fra flere naust
nedenfor kongsgården.
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Håkon Håkonssons kongsgård

I det gamle havneområdet
på Avaldsnes har
dykkerne funnet dyrebein,
slakteavfall og potteskår
fra 1300-tallet. Gjennom
flere hundre år har folk
tømt søppel over båtripa
eller utfor bryggekanten.
Utgravingene på
sjøbunnen er viktige
kilder til kunnskap om
havnevirksomheten
på Avaldsnes.

Noen meter unna sporene fra langhuset er det
gjort et yngre og kanskje enda mer sensasjonelt
funn, restene av en helt annen kongsgård. Den
kan ha tilhørt den store middelalderkongen
Håkon Håkonsson, som døde i 1263, eller
hans sønnesønn. Et par meter under det som
en gang på 1600-tallet var prestegårdens renes
sansehage, ligger en steinlagt kjeller med dør
åpning mot havna – klar til å ta imot varer
som kom sjøveien. Steinmurene er en meter
tykke, noe som er nok til å bære en overetasje
i stein. Bygningen er i gotisk stil, murt opp
av grove steinblokker med mørtel og småstein
imellom.

Dette er altså ruinene av en annen og nyere
kongsgård som ble bygget i siste halvdel av
1200-tallet, eller omkring 1300. Den kan
være fra Håkon Håkonssons tid, men det er
mer sannsynlig at dette er bygget av Håkon
V Magnusson, sønn av Magnus Lagabøte
og sønnesønn til Håkon Håkonsson. De to
kongene markerer slutten på den vestvendte
utenrikspolitikken og en ny orientering mot
øst. I 1319 gikk vi i union med Sverige, fordi
Håkon V Magnussons sønn Magnus Eriks
son også ble valgt til svensk konge. Dette ble
i 1380 etterfulgt av den mer enn 400 år lange
unionen med Danmark, da Olav, Håkon
Håkonssons tipp
oldebarn, og danske Mar
grete overtok tronen i Danmark og Norge.
Ni år senere ble Danmark, Norge og Sverige
forenet gjennom Kalmarunionen, med Mar
grete I som dronning.
Funnet av kongsgården på Avaldsnes over
rasket alle, for det er første gangen det er fun
net en muret kongsgård fra middelalderen
på landsbygda. – Til nå har dette vært et
byfenomen. Vi kjenner sånne bygninger fra
Håkonshallen i Bergen, Slottsfjellet i Tønsberg
og Sørenga i Oslo, sier Dagfinn Skre.

Middelaldermonumentet
Den store steinkirken på Avaldsnes står høyt
og fritt på en kolle – som et landemerke for
skipstrafikken på Nordvegen gjennom Karm
sundet. Kirken ble bygget av Håkon Håkons
son omkring år 1250, og viet til St. Olav. Ifølge
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sagaene skal det ha stått en trekirke på stedet,
bygget av Olav Tryggvason.
Den nye steinkirken var den fjerde største
«Heradskirken» i Norge, ifølge skrytelisten over
Håkons bragder bakerst i Håkon Håkonssons
saga. Byggetomta var også et hedensk gravsted
med flere store bautasteiner. En av dem, den
drøyt sju meter høye bautaen «Jomfru Marias
synål», som den ble døpt i kristen tid, peker
mot himmelen, tett inntil kirkeveggen. I år
hundrer har bautasteinen preget folk. Respek
ten for steinen var så stor at kirkebyggerne lot
den stå, selv om den sto i veien.
	Sønnesønnen Håkon V Magnusson, gjorde
Olavskirken på Avaldsnes til en av de fire kol
legiatkirkene i Norge. Det vil si at kongen
kunne ha sine egne kongetro prester og rådgi
vere der. De andre «kongetro» kirkene lå i Ber
gen, Tønsberg og Oslo.
	Skipsleia langs Nordvegen var lenge den
fremste pilegrimsveien nord til Nidarosdomen.
Olavskirken på Avaldsnes ble derfor et stoppe
sted for mange som var på vei til Hellige Olavs
gravsted i Nidaros. Noe som bidro til ytter
ligere trafikk i havna nedenfor. Der Karm
sundbrua mellom Karmøy og fastlandet ble
åpnet i 1955, lå det i middelalderen et sælehus,
et herberge, for de mange reisende.
Høsten 2012 fant marinarkeologer rester av
kongsgårdhavna under vann i sundet utenfor
Avaldsnes. Over et område på mer enn 7000
kvadratmeter ble det funnet spor som er datert
til 1200-tallet.

Mennesker i historien
Det er et naturskjønt område som omkranser
Olavskirken og prestegården. Grønne jorder
bøyer seg mykt mot sjøen, her og der små
koller i landskapet – hvitprikket av beitende
sauer med ringlende bjeller. Innimellom de
hvite prikkene sees mange gulgrønne arkeo
loger i «HMS»-vest med rumpa i været i gang
med å avdekke nye historiske lag.

Høsten 2012 fant
marinarkeologer rester
av kongsgårdhavna i
sundet utenfor Avaldsnes.
Her er en dykker fra
Stavanger Sjøfartsmuseum
i ferd med å åpne et
gammelt kulturlag
– en avfallsdynge fra
middelalderen.

4. reisende
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For noen tiår siden så
feltarkeologene gjerne
ut som geriljakrigere
med gummistøvler og
palestinaskjerf. I dag er
det HMS – Helse, Miljø
og Sikkerhet for alle
pengene. Her to korrekt
antrukne arkeologer med
vernesko, gult, godt synlig
vernetøy og vest, og den
obligatoriske, men noe
slitsomme hjelmen.

Fra den snirklete turveien lyder glade
barnerop mot bjelleklangen. En barnehage på
tur, med yr glede omtrent som lammeslippet
om våren. Her har barn lekt og undret seg i
mer enn tusen år. Og her har det gått mektige
menn og kvinner på vei mot skipene i havna.
I en grøft der de tror det kan ha stått et
gammelt naust, graver to unge arkeologer.
Et potteskår og restene av flere krittpiper kan
være søppel fra et middelaldersk gjestehus.
Over oss steiker den samme sola som var
met den grønne enga da de gamle kongene
og deres folk levde her. Godt skjermet mot
brennende stråler leter arkeologene etter spor
i jorda. Med vår moderne tids fokus på UV-

stråler og hudkreft forteller de om en ny trus
sel i norsk arkeologi.
	Rørleggersprekken har lenge vært et kjent
begrep. Arkeologsprekken er mindre kjent,
men fryktet: Når du ligger på kne og graver i
jorda hele dagen, er det lett å blottlegge en del
av huden mellom bukselinningen og t-skjorta.
Grepet av spenning i skattejakten glemmes
solkrem og annen beskyttelse. Resultatet kan bli
flere netter sovende på magen, med en rødbrent,
sviende arkeologsprekk tvers over nedre del av
ryggen. Nå skjønner du kanskje mer av arkeo
logenes litt pussige sans for gulgrønne vester.

à 40 liter. Bålet skal brenne ned, så steinene i
gropa blir glovarme. Det tar noen timer.
I mellomtiden gjøres maten klar. Lammelår
eller annet kjøtt pakkes inn i flere lag med
aluminiumsfolie, så det ikke kommer i kon
takt med jord. I vikingtiden brukte de trolig
bjørke
never. Fuktet never krøller seg rundt
kjøttet når det blir varmt.
Når bålet har brent ned, fjernes halvparten
av de varme steinene. Kjøttpakkene legges ned
på den varme steinsenga, og resten av steinene
legges over. Til slutt fylles gropa med gresstorv,
jord – eller en moderne løsning – mineral

ull fra en byggeplass. Avhengig av varmen i
steinene, er kjøttet ferdigstekt etter et par tim
er eller mer.
Forventningene hos gjestene er den samme i
dag som på Harald Hårfagres tid. Det blir møtt
av en rykende grop – omtrent som fra en varm
kilde på Island. Når kjøttet er vel ute av den
varme kokegropa, er det klart for saftige smaks
opplevelser – også tusen år senere. Når måltidet
er avsluttet, slenger vi nedi et par mynter fra vår
tid, før gropa lukkes. Ikke for å betale Moder
Jord, men for å legge igjen et lite spor til mulige
arkeologer som kommer etter oss.

Komfyren i jorda
For tusen år siden var det dårlig med storkjøk
ken og cateringleveranser når husfrue og gård
sherre på Avaldsnes kalte inn til gjestebud.
Spor etter mer enn hundre kokegroper viser at
de likevel ikke var opprådd når gjestene strøm
met på. Tradisjonen med å steike kjøtt i en
grop i jorda er mer enn tusen år gammel. Og
den fungerer like godt i våre dager. Metoden
er velegnet for langtidssteiking i mer enn 12
timer, men den er også et godt alternativ for
raskere steiking av kjøtt til 20–30–40 men
nesker eller mer.
Vi graver en grop i jorda, ca. en meter i
diameter og 50–75 cm dyp. Gropa kan også
være større, hvis gjestebudet er stort. I bunnen
og langs sidene legges det ned mange nevestore
flate og runde steiner. Så bygges det opp et bål,
det går med mye ved. Regn med 4–5 sekker
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Se arkeologene steike mat i
kokegrop.

Arkeologene Mari Arentz
Østmo og Egil Marstein
Bauer gjør klar bålet for
å varme opp steinene i
en nygravd kokegrop på
Avaldsnes. Det er funnet
mange kokegroper rundt
kongsgården. Her ble
det laget mat til store
folkemengder.

4. reisende
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Store konger på små mynter
Av og til kan man lure på om vikingtidens konger eksisterte, eller om de bare
var smarte påfunn av historikere som Snorre. Det finnes heldigvis mynter
etter flere av dem, og noen har til og med en form for portretter.
På en mynt funnet i Northumbria kan vi lese
«Eric Rex». Det må være Erik Blodøks – en av
sønnene til Harald Hårfagre som forlot Norge
og Skandinavia for å bli Danekongens mann i
England. Han ble en lojal underkonge i North
umbria i Nord-England og sørøst Skottland.
På denne tiden forsøkte skandinaviske
vikinger å få kontroll over mest mulig av Eng
land. Det bølget fram og tilbake, og særlig bet
det angelsaksiske kongedømmet Wessex lengst
sør i England godt fra seg. Northumbria lengst
nord var derimot kommet under vikingene alt
i 867. Her gjorde nå Erik karriere som konge.
Med base i byen Jordvik, i dag kjent som York,
forsøkte han å få kontroll over det urolige
riket. Etter hans død i 954 ble imidlertid dette
kongeriket degradert til jarledømme. Han ble
den siste kongen av Northumbria, men den
første av Hårfagres slekt med egen mynt.
For det var her i vest at konger av skandi
navisk herkomst fikk laget mynter med portret
ter av seg selv. Eirik føyde seg inn i tradisjonen.
Det er nettopp en av de tidligere kongene i
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Jordvik, kong Halvdan Ragnarsson, også kjent
som Halvdan Kvitserk – mannen med «hvit
skjorte» – som er den første vikingkongen som
hadde herskerbilde på myntene sine, omkring
872/875. Det er først mot slutten av 900-tallet
at kongebilder på mynt ble vanligere i Skandi
navia.
Etter hvert som pengeøkonomien vokste i
Skandinavia, havnet kongen i pungen til både
fattig og rik, han var med til handelsmannen,
til fiskebryggen og på martnan. Kongen var
«fysisk» til stede i transaksjonen, og minnet
om hvem som egentlig styrte handel og vandel
i riket.
Tradisjonen med kongehoder på mynt har
holdt seg uavbrutt i mer enn tusen år, fram til
vår tid. Det finnes skandinaviske vikingkonge
bilder av kong Sigtryg Silkeskjegg, konge i
Dublin; Knut de engelskes konge, kong Svein
Tveskjegg og Knut den store, begge dane
konger; Olav Skøtkonung, og Anund Jakob,
begge Sveakonger, og til sist; noen herlige
bilder som forestiller de norske viking- og

kristningskongene Olav Tryggvason og Olav
Haraldsson. De fleste er avbildet i venstre pro
fil, bare Olav Skøtkonung, sveakongen, ser
«feil vei», mot høyre.
De «barbariske vikingkongene» er a vbildet
ærverdig, med septer, diadem eller krone, og
noen med kappe. Fint skulle det være. De første

kongebildene etterliknet romersk-
katolske
konge- og keiserbilder. Nær 
seksti konger
senere, er det et naturtro portrett av kong
Harald som preger 10- og 20-kronestykkene
våre, sammen med 
nasjonale ikoner som
stavkirketak og Osebergskipet.

Tradisjonen med
kongehoder på mynt har
holdt seg uavbrutt i mer
enn tusen år. Det var
vikingkonger i vesterled, og
av skandinavisk herkomst,
som først fikk laget mynter
med portretter av seg selv,
etter europeiske romerskkatolske forbilder. Fra
venstre øverst: Sigtryg
Silkeskjegg, konge i
Dublin (to ganger), Olav
Tryggvason, nordmennenes
konge, Olav Haraldsson,
nordmennenes konge. I
midten: Svein Tveskjegg,
danenes konge, Knut,
danenes konge, Knut, de
engelskes konge. Nederst:
Olav Skøtkonung, svearnes
konge, Anund Jakob,
svearnes konge.
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Landet ved leden – et
forsvunnet kongedømme
i Norge?

Vi vet ikke helt sikkert om ordet «Laith
linne» er norrønt eller gammelirsk, men sann
synligvis er det norrønt. Ó Corráin har fore
slått at førsteleddet innholder det norrøne
ordet loð grøde, eller avling – det grøderike
landet. En annen mulighet er at førsteleddet er
avledet av leið, leid, vei, sjørute. Språklig ligger
Leið og Laith tett opptil hverandre, og Laith

er skrivemåten som dukker opp først. Det er
altså en mulighet for at «Laithlinne» opprin
nelig betydde «landet ved leden». Leidland kan
passe bra som navn på den egentlige Nordve
gen – vestkysten av Norge, men om Leidland
og Nordvegen virkelig var det samme, vet vi
ikke. I så fall må det ha vært to sider av samme
sak, sett fra ulikt ståsted.

Fantes det kongeriker i Norge før Harald Hårfagres tid? Og hva vet vi om
dem? De irske annalene er en form for historiske dagbøker, hvor munker
noterte viktige begivenheter. De går langt tilbake i tid og forteller også om
forskjellige vikinger.

I en krønike fra middelalderens Irland, i de
såkalte Ulster-annalene som omtaler viktige
hendelser mellom 431 e.Kr. og 1540 e.Kr., får
vi vite at kongen av «Laithlinne»/«Laithlinde»
sto bak flere ekspedisjoner og raid i Irland
omkring 850. Denne kongen er et stort
mysterium, men vi vet at sønnen trolig

het Olav, skrevet «Amhlaim» /«Amhlaoibh
Conung». Mange har spekulert på hvor det
forsvunne riket «Laithlinne» lå.
	Lolland, Rogaland og Skottland har vært
foreslått, men stemmer bare sånn passe. Den
tyske forskeren Egon Warmers har foreslått at
«Laithlinne» var et lite, men viktig kongerike i
Norge, og det har vi jo ikke noe imot! Var han
rett og slett på sporet av et eldre forsvunnet
kongedømme før Harald Hårfagres tid? Nylig
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har den irske forskeren Ó Corráin forsøkt å
helle malurt i vårt nasjonale beger. Han mener
det dreier seg om et norrønt kongerike i Skott
land og på øya Man på 800-tallet. Men et slikt
kongedømme er ikke dokumentert i andre
kilder.
«Laithlinne» ble brukt synonymt med
Norge på 1000- og 1100-tallet. Et irsk dikt fra
1072 titulerer for eksempel Harald Sigurds
son Hardråde († 1066) som «ri», eller konge,
av «Lachlainne». Ulster-annalene, de nevnte
«dagbøkene», kaller Magnus Olavsson (Barfot)
(† 1103) for «Maghnus ri Lachlainni» i 1102
og 1103. Det fantes altså en forestilling i Irland
midt på 800-tallet om at et mektig kongerike sto
bak angrepene, og senere ble dette kongeriket
oppfattet synonymt med Norge.

Draken Harald Hårfagre
i Haugesund er det største
vikingskipet som er bygget i
moderne tid. Skipet som
er bygget i eik, er 35 meter
langt og 8 meter bredt.
Draken er en 25-sesse, det
vil si at skipet har 50 årer,
som hver ros av 2 mann.
Ifølge det gamle norrøne
lovverket måtte Rogaland
og Hordaland stille med 24
slike skip til leidangen.
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Nytt syn på rikssamlingen
Skriftkildene gir et forvirrende bilde av rikssamlingen i Norge. På den ene
siden gjør skaldekvadene og de eldste sagaene Sogn til utgangspunkt for
prosessen. På den andre siden står en noe yngre tradisjon og det såkalte
Vestfold-synet. For Snorre, den fremste av de yngre sagaforfatterne, var
Vestlandet – det såkalte midtlandet – den siste landsdelen som ble integrert
i det nye riket Norge, etter Trøndelag.

Harald Hårfagre slik han
er framstilt i en ny statue
laget av Frode Mikal
Lillesund fra Haugesund.
Statuen ble avduket i
Haugesund sommeren
2012.
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Ifølge Snorre nedkjempet Harald Hårfagre
den ene småkongen etter den andre, fra nord
til sør: Først kong Huntjov av Møre, deretter
kong Nokkve av Romsdal, kong Arnvid av
Sunnmøre, og kongene i Firda, Audbjørn i
Nordfjord og Vemund i Sunnfjord. Slaget i
Hafrsfjord markerte sluttpunktet, hvor kong
Eirik av Hordaland, kong Sulke av Rogaland
og kong Kjøtve av Agder ble beseiret.
Dette bildet av rikssamlingen har blitt pre
sentert gjennom generasjoner. Nå er det mange
som tviler på den fortellingen. De eldste his
toriske kildene, i tradisjonen etter Sæmund
Frode, tyder på at Harald Hårfagre arvet Sogn
etter sin morfar, kong Harald Gullskjegg.
Ringerike arvet han etter faren Halvdan Svarte.
Kjernen i riket var dermed Sogn og Ringerike.
Fusjonen mellom Sogn som lå i «Sjølandet»
og Ringerike i «Fjellandet», kan ha lagt store
ressurser i kyst og fjell under samme konge

og muliggjort ekspansjon. Bare Hallingdal lå
mellom, og kanskje spilte kontroll over dette
dalføret dermed en svært viktig rolle i denne
sammenslåingen.
Nóregs konungatal er en liste over norske
konger i diktform. Det bygger på Sæmunds
tapte verk fra 1120–1130-årene. Der står det
at Harald Hårfagres forfedre hadde styrt Sogn,
mens sagaen Fagerskinna, som også bygger på
Sæmunds forsvunne arbeid, gir Harald Hår
fagre en mystisk halvbror. Han har samme
fornavn og andre likhetstrekk. Arkeologen
Ólafía Einarsdóttir har foreslått at forfatteren
av Fagerskinna måtte «spalte» Harald i to. Slik
unngikk sagaen å motsi både en eldre tradisjon
som knyttet Harald Hårfagre til Ringerike og
Sogn, og datidens «politisk korrekte» oppfat
ning som koblet Harald til Vestfold. «Vestfoldsynet» bygger på en nyere tradisjon etter Are
Frode, og disse yngre sagaforfatterne kan ha
knyttet Harald Hårfagre tettere til Viken på
grunn av politiske forhold i samtiden.
Viken er historisk sett et omstridt land
område. Omkring 1150 krevde danekon
gen Valde
mar den store fortsatt direkte
herredømme over Viken, og lenshøyhet over
Norge. Han mente at dette opprinnelig hadde
vært dansk land. Satt på spissen; fri diktning på
1200-tallet skulle underbygge norske kongers
territorielle krav til Viken, og da passet ikke
sognekongen så godt inn.

En islandsk høvding, sagaforfatter og skald – en gang Islands mektigste mann. Snorre
Sturlasson (1179–1241) hadde nok politiske kjepphester da han skrev kongesagaene,
men først og fremst er han en ruvende person med stor historisk autoritet. Han var en
av sin tids mest lærde i gammel skaldekunst, og lot også kildene tale for seg. Nettopp
de gamle skaldekvadene forteller noen ganger en annen historie enn hans egen. Her i
Gustav Vigelands utgave fra 1938 på Dreggsallmenningen i Bergen.
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Sagnet om Olav den hellige

En barnehånd fra
dommedag
Den mer enn sju meter høye bautasteinen som står tett inntil veggen ved
Olavskirken på Avaldsnes, har skremt folk i flere hundre år. Jorda skal nem
lig gå under i dommedag, den dagen steinen berører kirkeveggen.
Den store bautasteinen er en del av et hedensk
gravmonument med opprinnelig tre–fem
kjempe
steiner, som ble satt opp en gang
mellom år 200 og 550 e.Kr. Sammen med den
store gravhaugen, Flagghaugen, som ble byg
get til minne om en småkonge eller høvding
på 200-tallet e.Kr., er monumentene godt syn
lige fra seilingsleden på innsiden av Karmøy.
De viser at her bodde det mektige folk.
– De må ha klønet skikkelig da kirken ble
bygget tett inntil bautasteinen. Olavskirken
på Avaldsnes ble bygget av Håkon Håkonsson
rundt år 1250. Istedenfor å fjerne bautastein
en ga de den et kristent innhold. Den ble kalt
«Jomfru Marias synål». Navnet kommer fra
innskriften «Mikjall Mariu Næstr» – erkeenge
len Mikael nest etter Maria i rang, forteller
arkeolog Marianne Hem Eriksen.
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Dommedagsprofetien
Men det er dommedagsprofetien som har
skremt folk fra fjern og nær. Sagnet sier at
dommedag kommer når bautasteinen berører
kirkeveggen. Sagnet kan ha røtter tilbake til
den eldste kristne tiden. Da ble flere hedenske
kultsteder viet til erkeengelen Mikael, for
det er Mikael som skal blåse sjelene inn for
dommedag og bestemme hvem som skal til
himmelen og hvem som er fortapt.
– Se høyt der oppe mot spissen av bauta
steinen. Store hakk viser at folk gjennom
tidene har klatret opp og hogd biter av steinen
for å utsette dommedag. Etter sigende skal det
også ha vært prester oppe ved steinspiret, sier
Hem Eriksen.
Avstanden mellom bautasteinen og kirke
veggen ble målt i forbindelse med tv-opptakene
til serien «Arkeologene» sommeren 2012. Og
for dem som lurer: Det er ikke stort mer enn en
barnehånd som skiller verden fra dommedag

Ifølge et annet sagn var det Olav den hellige
og ikke Håkon Håkonsson som bygget Olavs
kirken på Avaldsnes. Da Olav den hellige
skulle sette i gang byggearbeidene på kirken,
søkte han hjelp hos et troll eller en haugtusse.
Trollet lovte å bygge kirken ferdig på en uke.
Som lønn skulle han ha sol eller måne av kon
gen. Fikk han ikke det, måtte kongen bøte
med livet. Olav sa ja til avtalen, fordi han ikke
trodde trollet ville greie å holde fristen.
Arbeidet gikk raskt unna, og mot slutten av
uka skjønte kongen at trollet ville klare å bli
ferdig i tide. Trist til sinns red kongen utover
området som kalles Blodheia, der hørte han

lyden av barnegråt inne i en haug. Kongen ble
stående og lytte til en kvinne som sang:
«Ro, ro liten kinn. Snart kjem Sigge, far
din, med sol og måne til guten sin.»
Da kongen hørte dette, bråsnudde han og
dro tilbake til Avaldsnes. Nå visste han hvordan
han skulle komme ut av avtalen med trollet.
Neste dag gikk kong Olav bort til kirken mens
trollet var i ferd med å legge de siste steinene
på plass. Kongen kikket opp og ropte: «Akt deg
Sigge – så du får siste steinen til å ligge!»
Når troll blir nevnt med navn av kristenfolk,
blir de til stein. Så trollet Sigge falt hodestups
ned fra taket og ble stående som en forsteinet
bauta inntil kirkeveggen. Og der har han stått
siden.

Se Marias synål og hvor langt
det er igjen til dommedag.

Den hedenske bautasteinen
som står tett inntil kirke
veggen på Avaldsnes, fikk
et kristent innhold og kalles
Jomfru Marias synål.
Ifølge mytene kommer
dommedag når steinspissen
berører kirkeveggen.
Gjennom århundrene har
folk hogget biter av steinen
for å utsette dommedag.
Her måler Arne Hjeltnes
avstanden.
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5. Mysteriet på Gokstad
Drøyt 500 meter sør for Gokstadhaugen rett utenfor Sandefjord sentrum,
går arkeologenes Fifth Avenue – en tre meter bred og 80 meter lang gate
som går fra havna og tvers gjennom bebyggelsen i den vesle handelsbyen
«Gokstadbyen». Etter utgravingene må en del av norgeshistorien skrives
om. Nå vet vi mer om hvem mannen i Gokstadhaugen har vært, og hvor
han ble drept. Det kan rett og slett ha skjedd under slaget i Hafrsfjord! Et
par mannsaldre etter at mannen ble gravlagt, midt på 960-tallet, kan den
store haugen så ha blitt plyndret av Harald Blåtanns menn, som en dansk
maktdemonstrasjon.

Den ukjente vikingbyen
Midt ute på et sølete jorde står et blått party
telt. Der er det ikke fest, men forsiktig utgrav
ing av en tusen år gammel båtgrav. Stemnin
gen under teltduken er spent. Entusiastiske
unge arkeologer vet at de er med på noe
spesielt sommeren 2012. Med lette fingre og
vare strøk fjerner arkeologene forsiktig jorda
for å komme nærmere historien.
En mann er gravlagt i båten sin. Han ligger
rett ut med et skjold over brystet. Ved siden av
seg har han en bunt med pilspisser og sverdet
sitt – stoltheten og tryggheten på veien inn i
det ukjente dødsriket. Mer enn 1100 år senere
er det ikke mye de finner, men nok til å tegne
omrisset av båten, biter av en rusten halvkule
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viser hvor skjoldet lå. En avlang jordpølse
med rust viser sverdet og restene av slira. Bare
grepet – hjaltet – er bedre bevart. Det forteller
at sverdet var av den vanligste vikingtypen.
I et hjørne av graven finner arkeologene
spor de ikke kan forklare. Noen beinrester gir
grunn til undring – har mannen også fått med
seg en hund i graven?

Et velregulert system
I den andre enden av det store jordet ved Gok
stadhaugen er matjorda skyflet til side, og res
tene av et stort grøftesystem er kommet fram
i dagen. Her lå tomtene tett i tett med salgs
boder og verksteder for håndverkere da byen
blomstret, trolig på 900-tallet e.Kr.

Arkeologene finner et velregulert system
med dreneringsgrøfter som holdt regnvannet
borte fra tomtene. Men spor av ildsteder og
hus er pløyd i stykker gjennom mange hundre
års landbruksdrift på jordet. Så arkeologene
vet ikke om dette var en helårsby.
– Det er det store spørsmålet. Var dette en
teltleir for sommerhandel, eller var det hus i
byen der folk bodde hele året? Det spennende
med byfunnet er at vi har funnet et nytt han
delssted. Kaupang utenfor Larvik var ikke
enestående, sier professor Jan Bill ved Kultur
historisk museum i Oslo. Han mener dette
viser at Vestfold var en viktig region i viking
tiden, som en slags handelsport ut mot verden:
– Vikingene kan ha hatt mange slike handels
plasser, vi har bare ikke oppdaget dem ennå.
Arkeologen skaper raskt bilder i en mod
erne tankeverden. I det 21. århundret drar
vi på harrytur til store kjøpesentra sør for
Svinesund, kan det tenkes at steder som Kaup
ang og Gokstadbyen var målet for vikingenes
harryturer på 900-tallet?

Gokstadskipet fra slutten av 800- tallet er Norges største bevarte vikingskip. Det ble
funnet i Gokstadhaugen ved Sandefjord. Skipet var ca. ti år gammelt da det ble lagt
i haugen ved begravelsen til Gokstadmannen. Skipet står utstilt i Vikingskiphuset på
Bygdøy i Oslo.

Nye teorier
Den ukjente handelsbyen ble oppdaget i 2011
ved hjelp av nye metoder som georadar og
magnetometer. Gjennom måling av endringer
i jordmagnetismen, og «gjennomlytting» av
jordlagene med høyfrekvente radarsignaler,
omtrent som med et ekkolodd på sjøen, kunne
arkeologene tegne kart over en by som var
skjult under landbruksjorda.
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Oppdagelsen er del av et nytt prosjekt der
Gokstadhaugen og det berømte skipsfunnet
settes inn i en større historisk sammenheng.
Målet er å avsløre mer av historien rundt
Gokstadmannen og et mulig maktsentrum i
samfunnet ved den store gravhaugen. Her er
det funnet enda en haug. Den er aldri under
søkt, men er sterkt redusert av århundrer med
pløying.
Arkeologene lurer på om den «nye» Gok
stadbyen blomstret opp etter den kjente
vikingbyen Kaupang noen kilometer utenfor
Larvik sentrum. Der var det liv og røre på
800-tallet. Men på et tidspunkt ble byen forlatt
og handelen flyttet. Kanskje havneforholdene
på Kaupang ble dårligere? Uansett – dette er
noe arkeologene ser ved mange vikingbyer –
en dag er kremmerne og håndverkerne borte,
flyttet til en annen by. I Vestfold spør man seg:

Under utgravingene på
Gokstadjordet ble det
funnet en skipsgrav der en
mann var gravlagt med
sverdet sitt. Det var i dårlig
forfatning. Her blir sverdet
forsiktig gravet fram
fra jorda.
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Flyttet vikinghandelen fra Kaupang til Gok
stad? Og hvem var det som grunnla handels
byen – var det den berømte Gokstadmannen
(vikinghøvdingen som ble gravlagt i Gokstad
skipet)?
– Ikke umulig, sier professor Bill. – Byen
var aktiv rundt den tiden da Gokstadmannen
regjerte i området. Vi tror byen ble fraflyttet
omkring den tiden da Gokstadhaugen ble
«punktert» av en fremmed invasjonsstyrke
midt på 900-tallet. Under plyndringen av hau
gen forsvant alle våpnene – datidens status
symbol. Innbruddet i gravhaugen tok flere
dager, og skjedde helt åpenlyst. Det må ha
vært en maktdemonstrasjon av noen som sam
tidig holdt lokalbefolkningen i sjakk, nærmest
som krigsfanger.
Men hvem kan dette ha vært? En helt ny
teori peker mot den danske vikingkongen
Harald Blåtann, som også hersket over Viken
– Oslofjordområdet, Vestfold, Grenland og
deler av Agder på 960-tallet. Selv skrev Harald
Blåtann på den store runesteinen i Jelling på
Jylland at han var konge over både Danmark
og Norge.
– Plyndringen av Gokstadhaugen kan ha
vært en maktdemonstrasjon. Harald Blåtann
tråkket på statusen til tidligere herskere. Men
han tråkket også på den hedenske troen om
gudene som beskyttet gravhaugene. Fordi
Harald Blåtann var i ferd med å kristne sitt
rike, sier Jan Bill.

En flom av mynter

Rikdommen

En sommerdag i juni 2012 myldrer det av folk
som går fram og tilbake i oppmerkede parseller
på det store Gokstadjordet. Et bilde fremkalles
i hodet: Var det et slikt folkemylder her på jor
det en junidag for 1100 år siden også?
Men denne dagen er jordet fullt av folk med
metallsøkere. Med en stor magnetsirkel på en
stang blir hver centimeter av utgravingsom
rådet kartlagt. Hissige pip-pip varsler om
mulige funn i jorda. Skattejegeren kaster seg på
kne og graver forsiktig med en spiss spade. Alle
funn blir lagt fram, men ikke alle gir næring til
adrenalinkicket. En 5-øre med monogrammet
til Oscar II er langt utenfor målsøket, på samme
måte som rustne spiker og deler av en sykkel.
Men så plutselig: Et spent utrop og lett nervøse
fingre som forsiktig renser bort søle
jorda
og avslører en liten metalltrekant. N
 aboene
strømmer til for å se. «Et avklipp?» Med for
størrelsesglass kommer svaret: – Ja, det er en
bit av en liten arabisk sølvmynt. En dirhem –
vikingtidens Euro – klippet i mindre biter fordi
det var sølvvekten som telte i vikingenes ver
den, ikke den a rabiske m
 yntverdien. Handelen
med sølvvekt blir understreket gjennom funn
av en lang r ekke vektlodd på jordet.
	Litt senere finner en annen metallsøker en
hel dirhem. En tredje jubler over funnet av en
gullring, kanskje mistet av en «harryhandler»
i Gokstadbyen. Innen sola går ned, har met
allsøkerne satt ny norsk rekord i funn av ara
biske sølvmynter på ett sted.

Etter at utgravingene er avsluttet for sesongen,
blir alle funnene fra Gokstadjordet samlet og
analysert på laboratoriet ved Kulturhistorisk
museum i Oslo. Rikdommen blir dokumen
tert: Sommeren 2012 fant arkeologene mer
enn 2000 gjenstander i Gokstadbyen. Blant
annet 135 arabiske sølvmynter, noe som er det
største funnet til nå i Norge.
– Vi vet at det flyter av arabiske sølvmynter
i vikingenes verden på 900-tallet, sier utgrav
ingsleder Christian Løchsen Rødsrud. – Men

Marthe Holgersen fra
Arkeologisk museum
i Stavanger, kledd
som en husfrue fra
jernalderen. Med nøkkelen
hengende i beltet hadde
hun makt i hjemmet.
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vi har også funnet vektlodd, økser samt reds
kaper og store mengder produksjonsavfall fra
smia, tilvirkning av rav og spor fra tekstil
produksjon. Vi ser at både kvinner og menn
har jobbet og bodd i Gokstadbyen.
Arkeologene har også funnet vikingenes
strykejern som de kaller en sømglatter. Det
er en liten rund svart glassgjenstand som de
brukte for å glatte over sømmer og stryke
tøyet. Når vi spør om den ble varmet opp, slik
vår tids strykejern gjør, så vet ikke arkeolo
gen svaret: – Kanskje ble glasskula varmet ved
bålet, kanskje ble den brukt kald.
	Løchsen Rødsrud viser fram en eske full
av små runde kuler: – Dette er vektlodd for
handelsmannen. De små kulene er laget med
en jernkjerne, et tynt lag med kobberlegering
ytterst og dekorert med fine mønstre.
Da arkeologene studerte kulene, oppdaget
de noe morsomt: – De to største kulene har

Vikingenes strykejern,
en sømglatter, funnet
under utgravingene på
Gokstadjordet sommeren
2012. Sømglatteren er laget
i glass. Spørsmålet er om
også vikingene varmet opp
strykejernet sitt før de
strøk tøyet.

96

5. mysteriet

på gokstad

tulle-arabiske innskrifter, som ikke betyr noe.
Noen har imitert arabiske tegn, dekoren likner
på inskripsjonene som finnes på de arabiske
sølvmyntene – dirhemene. Det kan være en
viking som har sett slike vektkuler med ara
biske skrifttegn under reiser i utlandet. Så har
han laget sine egne imitasjoner på vektlodd
hjemme. Skal vi si – litt jålete og forfengelig?
ler arkeologen.

Hvem drepte Gokstadmannen?
Da arkeologene høsten 2007 på nytt
hentet ut skjelettene av Oseberg- og Gok
stadhaugene, var det vanskelig å forestille
seg hvilken betydning disse beinstumpene
skulle få for nye oppdagelser og innsik
ter i vikingtiden. Etter nye undersøkelser
ved Anatomisk institutt på Universitetet
i Oslo, og gjennom nye studier av histo
rien, er det grunnlag for en helt ny teori
om hvem som drepte mannen i Gokstad
haugen. Han kan ha blitt drept langt unna.
Det var nå gått nær 60 og 80 år siden «dron
ning Åsa» i Oseberghaugen og Gokstadman
nen var blitt «repatriert» og ført tilbake i de to
verdensberømte vikingtidshaugene i Vestfold.
Dette var blitt ledsaget av storslagne seremo
nier med taler av kong Haakon på Gokstad i
1929 og kronprins Olav på Oseberg i 1948.
	Spørsmålet om tilbakeføring hadde den
gang vakt betydelig diskusjon blant fagfolk
ene. Daværende bestyrer ved Universitetets

oldsaksamling, professor Anton Wilhelm
Brøgger, valgte å lytte til lokale ønsker og så til
at skjelettene ble hauglagt på nytt. Han skrev i
1929: «En gravhaug uten en begravelse er som
en kirke uten et alter.»
	Knoklene ble i begge tilfellene omhyggelig
balsamert og lagt på vakre tekstiler i det man
mente var vanntette steinsarkofager. Professor
Kristian Emil Schreiner var mer skeptisk. Han
hadde 
ansvar for Universitetets anatomiske
samling, en samling som siden ble oppkalt et
ter ham, og advarte mot å sende vitenskapelig
kildemateriale i graven, for hvem kunne vel
vite hvilke metoder fremtiden kunne by på?
Det var med sug i magen og stor forvent
ning at gruppen av fagfolk fra Vestfold og
Kulturhistorisk museum tok fatt på oppgaven
i 2007. Med i denne gruppen var også arkeo
log og bokforfatter Frode Iversen:

målinger viste 95prosent luftfuktighet
i kisten. Et videre opphold i graven ville
trolig betydd den sikre død!
Både spenningen og presseoppbudet
var stort da kisten ble åpnet i kjelleren på
Vikingskipsmuseet på Bygdøy. Vi pustet
lettere da beina viste seg å være i over
raskende god stand. Osebergdronningens
bein var bevart bedre enn Gokstadman
nens. Hun hadde ligget i en robust indre
kiste av aluminium og var tørr som i en
ørkenpyramide. Det var et spesielt øye
blikk da jeg la ned en 20-kroning fra 2007
i den tomme sarkofagen før graven ble luk
ket på nytt. Vi syntes det var en fin måte å

Arkeolog under arbeid
ved skipsgraven som ble
funnet på Gokstadjordet.
En mann ble gravlagt i
båten sin, med skjoldet over
brystet og en bunt pilspisser
og sverdet ved siden av seg.

Det var gjort forberedende søk med metall
detektor på Oseberg, og resultatene var
lovende. Men ville vi klare å lokalisere kist
ene, og i hvilken stand var beina? Kunne
de fremdeles gjøre nytte som vitenskapelig
materiale? Prosjektleder Vivian Wangen
holdt orden på det meste og landet pro
sjektet bokstavelig talt trygt på beina. Det
ble en ubetinget suksess både på Oseberg
og Gokstad. Bekymringen viste seg å være
reell, og beinstumpene ble reddet på heng
ende håret. Det hadde gått hull i den indre
blykisten i Gokstad-sarkofagen, og vann
var i ferd med å trenge inn. Urovekkende
5. mysteriet

på gokstad

97

markere vår arkeologiske visitt på, for Os
ebergskipet er avbildet på 20-kroningen og
Norge flyter over av penger.
Historien gikk sin seiersgang i avisene verden
over, og reaksjoner og gratulasjoner lot ikke
vente på seg. Åpenbart hadde disse skjelettene
noe magisk ved seg.

Haugbrottet
Det var, som vi vet, ikke første gang noen
hadde vært inne i disse haugene. Allerede
ved utgravingene av Gokstad i 1880-årene og
Oseberg i 1904 av hadde arkeologene Nicolay
Nicolaysen og Gabriel Gustafson oppdaget
eldre innbruddssjakter. Noen hadde vært her
før og åpenbart tilrasket seg deler av gravenes
rikdommer. I alle fall var det overraskende få

Et vektlodd funnet
i handelsbyen på
Gokstadjordet. Den
lille kulen er laget av en
jernkjerne med et tynt
lag kobberlegering ytterst.
Dekoren er imiterte
arabiske tegn, som likner
på inskripsjonene fra
arabiske sølvmynter.
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funn av edelmetaller i disse gravene, slik ut
gravingene hadde vist. Ingen visste sikkert
når innbruddene hadde funnet sted, og hel
ler ikke hva hensikten hadde vært. Var det
bare simpelt tjuveri, eller lå det mer intrikate
forhold bak?

Mannen og myten
Bare 7 av de 216 knoklene som danner et men
neske, ble funnet ved utgravingen av Gokstad
mannen i 1886. Disse omfattet et særdeles
kraftig lårbein og skalle.
Professor Per Holcks anatomiske under
søkelser har gitt helt ny innsikt og kunnskap
om Gokstadmannen. I eldre forskning frem
stilles han som en giktisk mann i 70- eller
80-årsalderen. Nå beskrives han som en 30–40
år gammel kraftkar drept i kamp. Han frem
står som legemliggjørelsen av en brutal viking
kjempe.
De eldre anatomiske undersøkelsene var
sterkt preget av bestyrer og professor ved
Universitetets oldsaksamling, Anton Wilhelm
Brøggers tolkning av funnkomplekset. Han
var overbevist om at haugen var bygget over
Vestfold-kongen Olav Geirstadalv, som døde
på sotteseng omkring år 900. Snorre skrev at
Olav hadde fotverk, og den opplysningen lå til
grunn for tolkningen av det spesielle lårbeinet
som man mente var full av gikt. Fotverket tok
angivelig livet av Olav Geirstadalv.
Videre mente Brøgger at det kunne være en
sammenheng mellom gårdsnavnet Gokstad og

navnet Geirstad. Brøggers syn ble raskt aksep
tert. Da vi undersøkte haugen i 2007, kunne
vi selv se inskripsjonen på sarkofaglokket. Den
levnet liten tvil om hvem Brøgger mente lå be
gravet her: I denne kiste hugget 1928 ble Olav
Geirstadalfs ben igjen hauglagt 1928.
I 1992 forelå resultatene av helt nye og
sensa
sjonelle såkalte dendrokronologiske
undersøk
elser utført av den danske fors
keren Nils Bonde. Ved å studere årringene i
tømmeret fra gravkammeret kunne Bonde

tidfeste fellingtids

punktet for trærne til
901. Det kunne for så vidt passe bra med
Geirstadalvs død. Årstallet er nå finjustert til
897. Men hvem var så denne mannen? Var det
virkelig Olav Geirstadalv?
Brøggers hypotese om den giktbrudne
mannen i det vakre skipet fikk et alvorlig
skudd for baugen da professor Holcks nye
undersøkelse viste at det likevel ikke var gikt
i knoklene. Derimot hadde de abnorm stør
relse og store skader som tidligere ikke var
registrert. Alderen ble dessuten justert ned til
30–40 år. I det hele tatt tegnet Holck nå et helt
annet bilde av mannen, så annerledes at det
nesten var vanskelig å tro at to fagfeller kunne
konkludere så ulikt, selv om 80–90 år skiller.
Dette kunne ikke være Olav.
	Som ledd i den nye undersøkelsen ble
skallefragmentet grundig undersøkt på Riks
hospitalet i Oslo, og skanningen viste spor av
en mulig svulst på hypofysen. På denne bak
grunn mente Holck at mannen led av såkalt
akromegali. Denne sjeldne tilstanden gir eks

tremt kraftig beinbygning og et karakteristisk
utseende med særskilt lang eller fremstående
hakespiss, store ører og nese, kraftige øyen
bryn, dyp røst, kraftige bein og armer, og
klamme hender. Pasientene har ofte hodeverk
og ustabilt humør. Om dette stemmer, må
Gokstadmannen ha hatt en særegen fremton
ing som kunne skremme noen hver.
Dessverre er ikke kjeven blant de bevarte
knoklene, og det er dermed vanskelig å danne
seg et bilde av mannens ansikt.

Levningene av de to
Osebergkvinnene, slik de
er utstilt i en glasskiste på
Vikingskiphuset på Bygdøy
i Oslo. Nye undersøkelser
av knoklene har avslørt
mye nytt om historien til
de to kvinnene som ble
gravlagt i Oseberghaugen.
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En vikingkjempe
Gokstadmannens høyde er anslått til 1,81m +/3 cm, og lårbeinet veier om lag 30 prosent mer
enn gjennomsnittet for lårbein fra menn med
tilsvarende høyde i dag. Gjennomsnittshøyden
for menn i vikingtid har vært anslått til 1,65.
Gokstadmannen var slik en ruvende person,
tilsvarende 1,98 i dag etter relative mål. Selv
om muskelfestene var ekstremt kraftige, med
fører akromegali at selve musklene ikke har

En prakthjelm i jern
med bronsebeslag, som
ble funnet i en båtgrav i
nærheten av Vendels kirke
nord for Uppsala i Sverige.
I tre båtgraver ble det
på slutten av 1800-tallet
funnet hjelmer i mange
deler. De er siden satt
sammen, og er noen av
de fineste gjenstandene
på Historiska museet i
Stockholm fra den rike
vendeltiden i Sverige
(550–800 e.Kr). Ifølge
sagaen regjerte de siste
kongene i den gamle
Ynglingeætten i den
tidligste vendelperioden.
I vendeltiden ble rikdom
og makt samlet omkring
Gamle Uppsala.
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samme kraft som hos friske personer. Samlet
danner det seg likevel et bilde av en kraftig
grovbygd mann – riktig en fryktinngytende
branne.
De nye undersøkelsene viser at Gokstad
mannen har lidd en voldelig død. Det er påfall
ende at dette ikke er blitt påpekt ved de tidligere
anatomiske undersøkelsene. Resultatene var så
oppsiktsvekkende at jeg ba Holck om å få en
«second opinion», som jo er en god vitenskape
lig skikk. Holcks funn ble bekreftet av stipen
diat innen arkeo-osteologi, Elin T. Brødholt.
	Resultatene viste at mannen hadde fått
hogd over venstre lårmuskel nær kneet, trolig
med et sverd. Hogget har etterlatt tydelige
spor i lårbeinet i form av diverse kutt. Han
har også blitt tildelt et slag over venstre kne,
og noe som trolig var et knivstikk rammet
ham midt i høyre lår. Mikroskopanalyse viste
at blod har koagulert i kuttene samtidig som
det ikke var spor etter heling i form av vekst
av ny beinstruktur. Det tyder på at han ble
påført skadene i live og ikke post mortem, for
eksempel under den arkeologiske utgravingen
i 1880-årene.
Alt peker i retning av at mannen døde om
lag samtidig med at han ble påført skadene.
De påviste skadene var neppe dødelige, med
mindre de rammet vitale blodårer. Trolig ble
han hogd i beina først, falt om og ble deretter
drept liggende. I og med at det var to eller tre
våpen i sving, kjempet han antagelig sin livs
siste kamp mot flere motstandere. Med tanke
på gravens rikdom, og ikke minst Gokstad

skipets militære karakter, er det nærliggende å
tolke ham som en militær leder som har falt i
et slag eller under et overfall. Men hvem kan
denne personen ha vært?

Hva sier skiftkildene?
Det har det vært gjort utallige forsøk på å
plassere sagalitteraturens konger, dronninger
og stormenn i konkrete storhauger i landska
pet. Gang på gang har man blitt skuffet når
arkeologiske undersøkelser har datert haugene
til «umulige» tidsperioder. Det finnes knapt
en eneste sikker identifisering av sagahelter i
storhauger i Skandinavia.
	Rikholdige muntlige tradisjoner, nye som
gamle, finnes. Der arkeologen er skeptisk, er
lokalbefolkningen ofte langt sikrere i sin sak.
Håkon den gode skal ha vært gravlagt på Seim
i Nordhordland, selv om C14-prøven fra 1982
viser en sannsynlig datering til bronsealderen.
Harald Hårfagres sønn, Bjørn Farmann, skal
ha vært gravlagt på Sem i Tønsberg, selv om
graven inneholdt «lerurner» som trolig er fra
eldre jernalder. Ynglingeætten skal være grav
lagt på Borre. Halfdan Svarte på Hadeland
osv. Mange av haugene har fått navn etter
mytologiske helter. Selv om sagnene kan være
gamle, er identifisering ofte vanskelig.

Haklang – lang hake
Når vi ser nærmere på historien om Gokstad
mannen, kan vi ta utgangspunkt i den personen

som omtales som Haklang i Haraldskvadet,og
som falt i slaget i Hafrsfjord. Navnet betyr
«lang hake», som nettopp er et av symptomene
på akromegali. Kan det tenkes at disse person
ene er identiske? La oss starte med tidfestingen
av slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre sies
å ha samlet Norge til ett rike.
Det er ikke enkelt å tidfeste slaget i Hafrs
fjord. Historiker og utenriksminister Halfdan
Koht forsøkte i 1921 å regne seg tilbake fra
sikre årstall. Med matematisk presisjon regnet
han tre ættledd per århundre bakover i tid, og
landet da på rundt år 900 for slaget. Dette var

Marie Amundsen og
Christian Løchsen Rødsrud
med restene av sverdet og
slira som ble funnet på
Gokstadjordet. Dette var et
vanlig sverd i vikingtiden.
Funnet blir konservert
på laboratoriet ved
Kulturhistorisk museum
i Oslo.
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en del yngre enn historikere før Koht hadde
tenkt seg, men hans forsøk på en «kildekritisk»
og «objektiv» tilnærming vant stor oppslutning
over tid, selv om det brøt med hva de gamle
islendingene, Are Frode og Snorre, mente på
1100- og 1200-tallet.
Den islandske historikeren Ólafía Einars
dóttir hadde mer tro på den såkalte islandske
kronologien. I hennes doktorgrad fra 1964 tid
festet hun slaget til 868, og kom slik fram til
et helt annet resultat enn Koht. Årstallene 868
og 900 er altså ytterpunktene. Historikeren
Rudolf Keyser mente allerede på 1800-tallet at
slaget fant sted i 872, mens nyere historikere
gjerne peker på 886. Det sistnevnte er nærmest
et kompromiss mellom åndshøvdingene Keyser
og Koht, og fjorten år unna deres forslag.
	Snorre skriver at Eirik Blodøks var i Norge
under slaget i Hafrsfjord. Han var da fremdeles
et uskyldig barn uten tilnavn. En hovedut
fordring for dem som opererer med en tidlig
datering av slaget, har vært følgende: Fra

En gullring funnet av
en metallsøker i jorda
på Gokstadjordet, der
arkeologene har avdekket
den gamle handelsbyen.
Gullringen kan være
mistet av en viking
som var i byen.
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uavhengige kilder er det kjent at Eirik ble
drept i et slag i 954 ved Stainmore, i heiene
nær grensen mellom Westmorland (Cumbria) i
vest og Durham i øst i Nord-England. Dersom
slaget for eksempel sto i 872, var han hele 83 år
da han ble drept i heiene, og det er vanskelig å
tro at en så alderstegen kar kunne slåss. Slaget i
Hafrsfjord må derfor ha stått senere. Historiker
Knut Helle er blant dem som holder en knapp
på tiden omkring eller noe før 900. I så fall er
Gokstadgraven nokså nøyaktig samtidig som
slaget. Ja, kanskje d
 aterer til og med graven sla
get! Nye dendroundersøkelser viser dessuten at
en av småbåtene i graven kom fra Vestlandet.
Hadde de fått med seg denne turmultene?
Omkring 900 diktet skalden Torbjørn
Hornkløve et flott dikt til Haralds pris, det
såkalte Haraldskvadet. I vers 7 og 9 blir Harald
Hårfagres to hovedmotstandere omtalt: Kjøtve
(Kiötva) og Tore Haklang (Þórir Haklangr).
Også sagaen Fagerskinna navngir disse to. De
har nok vært historiske personer. Kjøtve synes
å ha hatt høyere rang enn Haklang, som Snorre
mener var sønnen. Ifølge kvadet falt Haklang
etter en skarp og hard strid, og Kjøtve overlevde
og flyktet med resten av hæren. Snorre beskriver
i 1230-årene Tore Haklang som en «stor ber
serk». Der heter det: «… på skjold det hamret
før Haklang falt.» Han falt angivelig om bord
i skipet. Vi skal altså være spesielt oppmerk
somme på det sjeldne tilnavnet Haklang. Det
vitner nemlig om en spesiell fysisk attributt, og
én som nettopp kan være forenlig med den syk
dommen som vår mann i haugen led av.

Dersom Snorre og den senere tradisjon har
rett i at Kjøtve var far til Haklang kan vi anta
at Haklang falt som relativt ung mann i Hafrs
fjord, all den tid faren var i live og sprek nok
til å delta i slaget. En sønn i trettiårene, en far
i femtiårene. Også det passer bra med alderen
på vår mann i haugen.
Vi vet ikke mye om Haklang. Tilnavnet
«lang hake» er sjeldent i sagaer og runer. Klaus
von See har satt en runestein fra Bregninge

på Lolland i Danmark i sammenheng med
Haklang i Haraldskvadet. Innskriften er datert
til siste halvdel av 900-tallet og lyder: «(Asa)
gærþi kumbl þøsi æft Toka, sun sin ok Toka
Haklangssonar» – Åsa gjorde disse runer etter
Toke, sin og Toke Haklangssøns sønn.
	Runesteinen er på språkhistorisk grunnlag
datert til siste halvdel av 900-tallet. Teksten
fastslår at Haklang var farfar til den avdøde
på 
runesteinen. Det kan bety at Haklang

Borrefylkingen er en
gruppe ungdommer i
dagens Vestfold som
trener på å kjempe slik
vikingene en gang kan
ha gjort på jordene rundt
Gokstadhaugen.
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hadde slektninger på Lolland i siste halvdel av
900-tallet. Det forhold at moren alene reiste
steinen over sønnen, kan indikere at faren,
Åsas husbond, var død. Muligens ville hun
synliggjøre sin rett til arv etter sønnen.
Jo nyere runesteinen er, jo mindre sannsyn
lig er det at Toke Haklangssøn ble født før
868. Vi vet ingenting om en eventuell alders
forskjell mellom Åsa og mannen Toke. Der
som Toke Haklangssøn ble født før 868, kan
Åsa ha vært en betydelig yngre kone, eller en
eldre dame fremdeles i live, i siste halvdel av
900-tallet. Dersom han ble født omkring 900,
stemmer dette ganske bra. Da kan kona Åsa ha
overlevd deres sønn og fremdeles ha vært i live
i siste halvdel av 900-tallet.

En fri fortelling med få fakta
Kronologien omkring slaget i Hafrsfjord er
sterkt omdiskutert. Dersom slaget sto omkring
900, vil en fortelling om Gokstadmannen
og Haklang som samme person være mulig.
Hovedargumentet er hans tilnavn – lang hake
– i kombinasjon med de ytre karakteristika
som sykdommen akromegali gir. Dessuten
ble han drept av flere våpen, og alderen kan
stemme bra.
Det er ingen kronologisk umulighet at slaget
i Hafrsfjord sto nærmere år 900, slik Koht hev
det. Men dette krever i så fall en «historisk vilje»
og en ny kritisk lesning av Ólafía Einarsdóttirs
arbeid, som i dag står sterkt blant historikerne.

At Haklang kan plasseres i Vestfold, er foren
lig med nyere historieforskning. Danekongene
kan ha kontrollert de østlige delene av landet
før slaget i Hafrsfjord, slik de frankiske riksan
nalene i 813 gir klarest belegg for. Det fremgår
tydelig av Haraldskvadet at Harald Hårfagres
motstandere kom østfra. Det har vært foreslått
at Kjøtve og Haklang var danekongens vasaller
i Viken og Agder. Snorre vil helst plassere
Kjøtve i Agder, men skaldekvadet sier ikke mer
enn at de var «austkylfur». Det har vært tolket
ulikt, som menn fra øst, mens andre har for
stått Kylfings som menn som handlet østover.
Omkring 1150 er Russland omtalt som Kylfin
galand. Slike østlige forbindelser stemmer bra
med markedsplassen på Gokstad.

Liket fraktes til Gokstad

Det gamle rustne hjaltet
fra skipsgraven på
Gokstadjordet likner på
en kopi av et helt vanlig
sverd fra vikingtiden. Selv
om mannen ble gravlagt
med et «hverdagssverd»,
var dette likevel en del av
stoltheten hans.
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Den fortellingen jeg vil at leserne skal tro på,
er såre enkel: Etter slaget tok faren Kjøtve og
resten av hæren med seg liket av Haklang til
godset på Gokstad. Dette var Haklangs makt
base som han disponerte som danekongens
vasall i Viken. Opprinnelig kom Kjøtve og
Haklang fra Lolland i Danmark. Faren og
hæren valgte å hauglegge Haklang på Gokstad.
Her hadde han sin handelsplass og sin f amilie.
Hæren og Kjøtve som øverste leder, gjorde
seg stor umake og oppførte kjempehaugen
til Haklangs ære. Oppføringen fungerte som
terapi for traumene fra slaget i Hafrsfjord som
hadde gått så fryktelig galt.

Haklang hadde vært en stor kriger med et
fryktinngytende utseende. Han var bemer
kelsesverdig på alle måter. Han ble bare 30–40
år gammel. Haugleggingen fant sted kort tid
etter slaget. Skipet hadde de utrolig nok fått
med seg tilbake fra Hafrsfjord. Det var Hak
langs skip, hvor han og hans menn hadde falt.
De 32 skjoldene var nå tause minner om de
falne kameratene, mange av dem unge menn
fra forskjellige gårder i Vestfold. Alle hadde de
vært i Haklangs nærmeste følge.
Haklangs kone og sønn var i begravelsen,
men de fryktet nye farer i anmarsj, og tiden
var kort. Slaget var tapt, men selv om Harald
Hårfagres menn vant slaget i Hafrsfjord, så
vant seierherrene likevel ikke kontrollen over
hele Norge. Fra omkring år 960 styrte den
danske vikingkongen Harald Blåtann store
deler av Sør-Norge, og hadde fotfeste i Viken.
Haklangs kone og sønn hadde på sviger
farens råd vendt hjem til slekten på Bregninge
på Lolland. Her var de trygge, og her kunne
Haklangs sønn og Kjøtves sønnesønn, Toke,
vokse trygt opp. Toke ble med tiden voksen
og fikk en sønn med Åsa. Omkring midten
av 900-tallet døde Toke på Lolland, og ikke
så mange årene etter døde også sønnen hans,
som også var oppkalt etter ham. Åsa traff aldri
Haklang, men hadde hørt den dramatiske his
torien om svigerfaren mange ganger og tenkte
at mennene i denne familien ofte døde alt for
unge.
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Sjørøvere med baken i været
og flagget til topps?
Europas sjønære klostre ble overfalt oftere fra omkring år 800. Det spredte
seg raskt rykter i Europa om vandalene. Med nykvessede fjærpenner skrev
de sjokkerte munkene og nonnene til hverandre. Deres fortellinger ga
vikingene rykte som barbariske sjørøvere. Men hva betyr egentlig viking?

Se forfatteren Jan Guillou
fortelle om vikingene.
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Etymologien til ordet viking er ikke fullt ut for
stått. Det er i dag to konkurrerende forklaringer,
og her skal vi lansere en tredje. Den svenske
språkforskeren Fritz Askeberg mente 
viking
hadde sammenheng med å vike. En viking var
«en som gjorde en avstikker til sjøs, vek av fra
hjemtrakten eller den vanlige kursen for å plyn
dre». Språkforskerne Staffan Hellberg og Finn
Hødnebø mente viking hang sammen med det
gamle landskapsnavnet Viken. Historikeren
Claus Krag utdyper dette med at folk i Viken,
altså området rundt Oslofjorden, «var blant dem
som aller mest stod i kontakt med omverdenen».
Begge tolkningene stemmer språklig med tanke
på den lange i-en både i viking, vike og Viken. En
gammel og populær forklaring om at viking er
avledet av gammelengelsk wic, det vil si leir, eller
befestet by, stemmer for eksempel ikke på grunn
av at ordet har en kort i. De fleste heller i dag til
teori nummer to. Men det er flere innvendinger.

«en annen plass», og hadde sagt opp freden,
var ikke æreløs, men bare utlegd.		
	Kanskje «en viking» er en person som d
 river
med det siste, altså røver og plyndrer i all åpen
het? Mest sannsynlig var da «viking» noe du
«gjorde» fremfor noen du «var». I s agaen fremgår
det nettopp at det «å være i viking» var noe du
«gjorde». «Han var i viking.» Det kan se ut til
at plyndring var akseptert hvis ofrene var vars
let på forhånd. Man måtte heise «sjørøverflag
get» til topps. Da drev man en type «halvlovlig»

ranervirksomhet tilpasset datidens plyndrings
økonomi og æressamfunn. Det gikk på æren
løs. Kanskje er det ikke tilfeldig at de første
vikingene på tre skip fra Hordaland drepte en
kongelig tjenestemann som kom dem i møte
i Portland i 796, da vikingene startet raidene
mot de angelsaksiske kongedømmene i sør. Var
det et forhåndsvarsel? Det er rapportert om vi
kinger som snur blanke messingen mot dem de
snart skal slåss med. Kroppsspråk er som kjent
effektiv kommunikasjon.

For det første er det ikke kjent i noen kilder
at folk fra Viken faktisk ble kalt vikinger. Vi
hører om «Vestfoldinger», «Westfaldingi», da
vikinger angrep på Sevilla i 844, og i Konstan
tinopel kaltes nordboerne for «Væringer».
«Vikværinger» ble dessuten brukt om datidens
«Østlendinger» i Gulatingsloven. Teorien står
derfor litt ustøtt.

Et spørsmål om ære?
En ny innfallsvinkel til en gammel gåte kan vi
finne holdepunkter for i en lite påaktet para
graf i Gulatingsloven (G 314). Den som ranet
en vik hjemme, fikk status som både utlegd og
niding. Det samme gjaldt om man herjet ute,
uten å ha sagt opp freden. Å være niding var
av verste skuffe. Det betegnet en person som
hadde utført uakseptable og æreløse hand
linger. Utlegd var forvisning. Den som herjet

Osebergskipet slik det står
på Vikingskiphuset i Oslo.
Skipet var 14 år gammelt
da det ble tatt på land og
plassert i gravhaugen.
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En skipsreise til
underverdenen

av kraftige muskelfester. Hun har overbelastet
armene, og de kraftige armmusklene kan tyde
på at hun har måttet bruke krykker eller stokk
i mange år.
En C13-analyse av karbonet i knoklene
viser at i hvert fall den eldste kvinnen stort sett
har levd av mat fra planter og dyr på land. Ikke

sjømat fra havet, noe som kan synes merkelig,
siden hun ble gravlagt nær sjøen.

Mange spørsmål
Arkeologene har fortsatt mange ubesvarte
spørsmål rundt begravelsen og haugleggingen

Begravelsen av de to
Osebergkvinnene var
en blodig og dramatisk
seremoni der det blant
annet ble slaktet 15 hester,
fire hunder og to okser. De
to kvinnene ble rikt utstyrt
til reisen over i dødsriket.

Begravelsen da de to Osebergkvinnene ble hauglagt i år 834, må ha vært en
sterk opplevelse. Når du tar livet av 15 hester, to okser, fire hunder og be
graver to kvinner med vikingtidens ritualer, så må det ha vært et blodbad på
skipsdekket.
I en glasskiste i Vikingskipmuseet på Bygdøy
ligger levningene til de to Osebergkvinnene.
En strøm av nysgjerrige turister går daglig
forbi kisten og ser på knoklene fra to mytiske
kvinner.
I Osebergskipet lå en eldre og en yngre
kvinne. Begge var drøyt 150 cm høye, og de
har levd et fysisk aktivt liv. Den eldste kan ha
vært 80 år, og døde av kreft som hadde spredd
seg til skjelettet. Den yngste ble rundt femti
år gammel. Forskerne vet fortsatt ikke hvem
av kvinnene som hadde høyest rang. Tidligere
har man omtalt den eldste kvinnen som Ose
bergdronningen. Hun har også blitt regnet
som farmor til Harald Hårfagre. Det er nå mer
usikkert.
Professor i anatomi, Per Holck, har under
søkt de to Osebergkvinnene. Resultatet bidrar
til å tegne nye bilder av dem. De har begge
vært rike og prominente personer, og spist fin
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kost. På tennene til den yngste kvinnen har
Holck funnet spor som tyder på at hun renset
tennene med tannpirkere av metall.

En lutrygget invalid
Den eldste kvinnen har vært invalid og brukt
krykker store deler av livet. Hun hadde bein
skjørhet, brudd i korsryggen og også en skade
som hadde ødelagt menisken. Hun fikk en
skade i venstre kne i 15-årsalderen. Kanskje
etter hopp eller fall fra stor høyde.
	Sporene på knoklene viser at det var en
komplisert skade, sammen med skade på kors
båndet i kneet. Hun må ha vært sengeliggende
i lengre tid. Etter at hun kom seg opp av senga,
har hun aldri greid å rette ut det skadede b einet
ordentlig. Hun haltet og utviklet en spesiell
kroppsholdning – hun må ha vært lutrygget.
På knoklene har professor Holck funnet spor
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av Osebergkvinnene. Hvorfor ble haugen plas
sert nesten nede i en bekkedal? Vanligvis ble
slike monumenter plassert høyt og fritt, så alle
kunne se dem. Oseberghaugen er nesten anti
monumental, og den ligger heller ikke i nær
heten av kjente gårder eller gravsteder.
	Skipet i haugen var ca. 14 år gammelt da
det ble tatt på land. For det dreier seg om et
virkelig skip som har vært på havet, og ikke
et rituelt skip, slik mange har trodd. Nye un
dersøkelser av årringene i treverket tyder på at
tømmeret til skipet ble hogd ca. år 820 e.Kr.
Osebergskipet ble trukket opp av fjorden og
dratt over land på stokker omtrent en kilo
meter før det ble plassert på gravplassen, med
baugen pekende mot sør.
Et gravkammer ble bygget bak masten, i ak
terskipet. Så ble halve haugen bygget og dekket
akterskipet, så bare gavlen på gravkammeret
stakk fram.

Det er tid for begravelsesseremonien. Fylkes
arkeolog i Vestfold, Terje Gansum, mener
dette må ha vært en spesiell forestilling som
folk ikke glemte raskt:
– Først blir alle tingene kvinnene skulle ha
med seg, plassert i gravkammeret: kjøkken
saker, en okse, senger, dundyner, vevsaker og
små bøtter, vevde tekstiler, flere trekister og
fire dyrehodestolper. Så blir kvinnene lagt inn
i gravkammeret. Det er ingen tvil om at de
sendes ut på en lang reise i underverdenen. Vi
vet ikke hvor de skulle, men de skulle reise.
Etter at gravkammeret var lukket, starter
ritualene på dekket av forskipet. Her plasseres
vogna, fire sleder, enda flere senger osv. Til
slutt slaktes alle dyrene – 15 hester, fire hunder
og enda en okse.
Det har vært et ordentlig blodbad, og ikke
noe som man ut fra våre normer ville tatt med
barna for å se på, sier Terje Gansum.

Harald Bluetooth Blåtann

Vikingkongen Harald Blåtann fikk fra midten
av 1990-tallet et nytt liv i moderne datakommu
nikasjon. Bluetooth, eller blåtann, er en tekno
logi som sørger for trådløs overføring av data
signaler. Teknologien ble oppfunnet i 1994 av
to svensker for mobiltelefonprodusenten Erics
son, og er nå standard for trådløs kommuni
kasjon mellom pc, mobiltelefoner, nettbrett og
andre dingser. Da den nye oppfinnelsen skulle
få et navn, ble den «tilegnet» Harald Blåtann.
Den danske vikingkongen har blitt udødelig
i dagens mobilverden, fordi han hadde ry på
seg for å få folk til å snakke sammen. Initialene
HB, i runeskrift
, blir Bluetooth-logoen:

Stein i glasshus. Etter å ha stått i friluft i over tusen år
ble de verdensberømte runesteinene på Jelling, Jylland,
for noen år siden satt under tak. Den minste steinen
lot kong Gorm den Gamle reise til minne over sin
«kunu», kone, Thyra, omkring 950 e. Kr., mens den
store er sønnen, Harald Blåtanns – «den Harald,
som vant seg hele Danmark og Norge og gjorde
danene kristne».

Bli med til Harald Blåtanns
Jelling.

Siste seilas. Gjenstander
fra Oseberggraven fra
834 e. Kr., her i Anders
Kaardals strek. På sin ferd
til det hinsidige fikk de
to damene med seg blant
annet 15 hester og 2 okser
som kunne trekke sleder
og vogn. Underveis kunne
«dronningen» og hennes
«kammerpike» hvile i
senger og stol, og det fantes
også epler om bord.
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6. Lov, rett og henrettelse
Mange tenker på fortiden i Norge som rå, kald og brutal. Hvis middelalderen
var mørk, hvor beksvart var ikke jernalderen? Et ordtak sier at der det finnes
samfunn, der finnes det også lov. Hva kan arkeologien fortelle om lov og
rett i fortiden? Hvem var historiens skurker, og hvordan ble de behandlet?
Hvordan var rettslivet organisert, og hvordan endret dette seg med sterk
kongemakt fra vikingtiden av?

På Thingvellir møttes
representanter fra ulike
deler av Island årlig
fra år 930 e. Kr. Tinget
ble nedlagt i 1798 etter
å ha vært i bruk i 868
år! Alltinget var Islands
øverste organ, og lovgivende
og dømmende forsamling.
Først varte møtene 14
dager, senere en knapp uke.
Fremdeles på 1700-tallet
hadde delegasjonene
faste «campingplasser»
i området, og lagretten
møttes i en torvbygning/telt
med en ringeklokke på en
stolpe utenfor.
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6. lov ,

rett og henrettelse

Ordet Þing, ting m./n., er svært gammelt og
forekommer i alle gamle germanske språk i
Nord-Europa. Det betegner en sak, et anlig
gende; en gjenstand eller en folkeforsamling. Det
er et finurlig ord som har flere betydninger i
seg. Det er sammensatt av det gotiske ordet for
tid, þeihs n., og et element som betyr å trekke
seg sammen. Ordet har både tid og rom i seg.
Her skal vi se på ting i betydningen av å møtes
til fastsatt tid og sted.
Tinget i jernalderen var en blanding av
religion og lov. Det var ikke en rent juridisk
institusjon slik som i dag. Oppgaver o mkring
forsvar og krig lå også til tinget i tiden før
kongemakt og stat ble sterk nok til å hånd
tere dette. På tinget foregikk viktig felles
religions
utøvelse, her ble lover vedtatt og
dommer felt, og her ble det tatt beslutninger
omkring krig og forsvar. Alt under samme
«tak». Den lange linjen er at disse oppgavene
senere ble delt på forskjellige institusjoner.
Kulten ble etter hvert tatt hånd om av kirk
en, og krigen og rettsvesenet av staten.
Den som vil forstå tingets plass i norsk
og europeisk historie, kommer ikke utenom
romeren Cornelius Tacitus. I hans kanskje vik
tigste verk, kalt Germania, fra år 98 e.Kr., teg
ner Tacitus med bred pensel et bilde av kultur
forholdene hos germanske stammer mellom
Rhinen, Weichel, Donau og Østersjøen. Vi
møter romernes tidvis beundrende blikk på de
ville germanerne, deres skikker og kultur. Taci
tus har mye spennende å fortelle om lov og rett
i nord i tiden etter Kristi fødsel.

Germania hadde nærmest gått i glemme
boka da det ble gjenfunnet i et kloster i Hers
feld i Tyskland i 1455. Det ble raskt populært
blant viktige tyske renessansehumanister.
Deres tolkninger har vært med på å forme
vårt bilde av germansk kultur, og særlig under
nasjonalromantikken og i populærlitteraturen
på 1800-tallet ble det skapt et bilde av «den
edle og frihetselskende germaner», som holdt
til mellom en romersk høykultur i sør og ville
folkeslag og samer i nord. Tinget og retts
systemet sikret den stolte germanske kriger
bonden frihet og rettferdighet, og ble sett på
som en urgermansk institusjon.
Hitler-Tyskland grep fatt i dette i sin propa
ganda. Nazistene idealiserte den germanske
bonden og dens institusjoner, deriblant tinget.
I årene mellom 1935 og 1939 ble det oppført
rundt førti store tingsteder i Tyskland og Polen.
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Se historien om Snartemo
sverdet og Quisling.

Forsaringen hang på
døren til Forsa kyrka i
Hälsingland, Sverige. Den
lange runeinnskriften fra
900-tallet forteller trolig
om hvilke bøter som ble
gitt dersom helligdommens
(Viet), altså tingets dom,
ikke ble respektert. Første
gang vanket det en bot på
en 1 okse og 2 øre, andre
gang ble den doblet til 2
okser og 4 øre, tredje gang
til 4 okser og 8 øre. Fjerde
gang ble den domfeltes
eiendom beslaglagt.
Dette er den eldste
kjente lovbestemmelsen i
Skandinavia.
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Målet var å skape en ny germansk folkebe
vegelse. Propagandaminister Joseph Goebbels
åpnet det første anlegget i juni 1935, i Heidel
berg. Det var 25 meter høyt, hadde 56 sete
rader og plass til 20 000 mennesker. Anlegget
minnet om et romersk amfiteater. Man visste
lite konkret om hvordan germanske tingsteder
egentlig hadde sett ut. Det er først i de senere
år at man har begynt å forske på tinget igjen,
og det er blodferske resultater fra nye under
søkelser vi skal se nærmere på her.

Misbrukt fortid. Heidelberg
Thingstätte var ett av ca.
40 slike anlegg som ble
oppført i Hitler-Tyskland
i 1930-årene. Målet var
å lage en ny germansk
folkebevegelse. Anlegget
hadde plass til 20 000
mennesker og ble åpnet av
Joseph Goebbels i 1935.
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De eldste lovene
De eldste lovene i Norge kalles for landskaps
lover og er «de størknede sedvanene» i om
rådene der lovene gjaldt. Gulatingsloven ble
skrevet ned alt i 930-årene, men de bevarte
manuskriptene er yngre. Noen paragrafer kan
være hundrevis, ja tusenvis av år eldre, for lov
er har eksistert i uminnelige tider. I 1902 ble
det funnet en bautastein med en oppsiktsvek
kende innskrift i oldtidsbyen Susa i Babylon.
Hele 228 linjer av kileskriften var leselig.

Utgravingslederen, franskmannen Jacques
de Morgan, hadde funnet en nesten fullstendig
bevart utgave av Kong Hammurabis lov fra år
1772 før Kristus – verdens eldste kjente lov,
nær 3000 år eldre enn det som er bevart i
Norge.
Den fulgte prinsippet «øye for øye, og tann
for tann». Drap ble straffet med drap. Straffen
for å bite en annen, var å få slått ut forten
nene. Og håndverkere holdt dere fast; der
som murerarbeidet var dårlig og bygget raste
sammen, og «tiltakshavers» sønn ble drept,
ja da skulle murerens sønn også dø. Strøk
opp
dragsgiveren med, hadde mureren lagt
egget og sin absolutt siste leirmurstein. Straff
ene var gradert etter sosial status som fri og
ufri. I Norge fantes det fremdeles slaver ved
inngangen til middelalderen og kristen tid,
men den ufrie i Norge var ikke et selvstendig
rettssubjekt. Den som skadet eller drepte en
trell, måtte svare for dennes herre, for trellen
ble betraktet som eiendom.
Det er mye likt i de bevarte landskaps
lovene i Skandinavia. På 1800-tallet ble særlig
de norske lovene studert inngående av tyske
rettshistorikere på jakt etter germansk opp
rinnelse. Lovene var angivelig lite påvirket av
mer «profesjonell» juss, slik denne utviklet seg
fra 1200-tallet ved Universitetet i Bologna –
Europas fremste lærested for romerrett og

kanonisk lov i middelalderen.
	Stormannen Audun Hugleiksson fra Hegra
nes gård i Jølster var en av pådriverne for
Magnus Lagabøtes landslov av 1274. Denne

loven var som et friskt pust fra Europa, og
avløste et kobbel av gamle lover for Frosta
ting, Borgarting, Eidsivating og Gulating, og
for Vesterhavsøyene – Færøyene, Shetland og
Orknøyene. Han ble kalt «den viseste mann i
landslovene» og hadde trolig studert i Bologna.
Nå forsvant trellene ut av lovene, og Norge
fikk en felles lov for hele riket som ett av få
kongedømmer i Europa.
	Lover forteller om hvordan ting burde være.
Arkeologiske funn viser hvordan det faktisk
kan ha vært. The spade never lies, var et popu
lært slagord på 1970-tallet blant arkeologer
med stor tro på objektiv kunnskap. Siden har
det spøkefullt blitt lagt til at den ikke lyver
– because it dosen’t talk. Arkeologiske funn
må altså tolkes. Det er et faktum at vi finner
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Kristoffer Nilsen
Svartbækken Grindalen
var den siste som ble
henrettet i Norge, i
1876. Han fikk plass på
Løten kirkegård, men
kisten skulle ikke bæres
gjennom inngangen,
men derimot løftes over
kirkegårdsmuren.
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døde mennesker i myrer, i brønner og i sam
menhenger hvor fantasien nesten melder pass.
Men dreier det seg om mord, ulykker, ofringer
eller folk som har blitt straffet?

Norges rettslige inndeling på
1100-tallet

Skarpretterøks med blokk,
brukt ved henrettelsen av
Friderich Joensen 28. april
1767. Tjueto år gammel
hadde Friederich drept
Peder Taraldsen i Beitstad
i det som i dag er
Steinkjer kommune.
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Ifølge sagaen Historia Norwegie fra 1160-årene
var Norge delt i tre hovedområder: Kystlandet,
Midt- eller Fjellandet og Finnmark. Kystlandet
og Fjellandet var delt i såkalte patri og p rovinser,
mens dette er uklart for de samiske områdene.
Patria og provins har vært tolket som de to øver
ste rettslige nivåene. Patria betyr «fedreland»
og har vært oversatt med lagdømme. Kilden
omtaler ni lagdømmer og 30 provinser, eller en

rett og henrettelse

form for fylker. Provinsene var igjen inndelt i
mindre rettskretser, slik som for eksempel Ro
galand, som var delt i flere fjerdinger med egne
ting. I tillegg var det altså minst et halvt tusen
lokale tingkretser i middelalderens Norge. Det
var dermed tre–fire rettsnivåer – lagdømme og
fylke, og fjerding eller treding og lokalting. Og
etter hvert kom det også egen lovgivning og
lagting for de største byene.
	Kystlandet besto av Borgartingslag, Gula
tingslag, Trøndelag (Frostatingslag) og Håloga
land, mens F
 jellandet strakk seg fra øvre Tele
mark i sørvest til Østerdalen i n
 ordøst, og svarte
til Eidsivatingslagen og Hamar bispedømme i
middelalderen. Fjellandet besto av fire lagdøm
mer: Øvre Telemark, Ringerike/Romerike,
Hedmark/Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Valdres og Hallingdal lå under Stavangerbisko
pen og tilhørte Gulatingslagen. Firdelingen av
Fjellandet forsvant etter at Hamar bispedømme
ble opprettet på 1100-tallet.
I 1837 ble det kommunale selvstyret opp
rettet i Norge. Det å overføre makt til lokal
samfunnene var et viktig ledd i prosessen for
norsk uavhengighet, og ordet kommune ble
valgt etter inspirasjon fra Frankrike og revolu
sjonene der. De nye kommunene tok utgangs
punkt i lokale tingkretser som frem
deles
fantes. Kommuner som ikke har blitt delt

eller slått sammen siden den gang, er nesten
«verneverdige», slik som for eksempel Tysnes
i Sunnhordland og Volda på Sunnmøre, som
er nær uendret fra middelalderen og kanskje
før. Tysnes het Njardarlog før reformasjonen

– området der Njords lov gjaldt, og er klart
hedensk, og skipreiden fikk navn etter naust
plassen på Uggedal.
	Skipreidene var lag som skulle stille skip til
leidangen, datidens marine, og dette ble bedre
organisert under Håkon den gode ved midten
av 900-tallet. Ifølge sagaen var Kystlandet, fra
Båhuslen til Troms, organisert i skipreider så
langt opp i landet som laksen gikk. Høyere
oppe, i det uregjerlige Fjellandet, lå herredene.
Ifølge Magnus Lagabøtes testamente var det
279 skipreider i Norge i 1277. I Hålogaland
og på Østlandskysten var skipreidene inndelt
i mindre kretser, mens i Trøndelag og SørVestlandet var de de minste. Samlet kan det
dermed ha vært mer enn et halvt tusen lokale

rettskretser i Norge på 1100-tallet, alle med
egen tingplass og rettersted.

Henrettelsesplasser og myrlik
Dødsstraff har lange tradisjoner i Norge.
Retterøksen ble svingt for siste gang i Norge
kl. 07.55, 25. februar i 1876. Kristoffer Nilsen
Svartbækken fra Grindalen i Elverum ble denne
vintermorgenen henrettet ved en myr på Løten.
Han var dømt for mordet på den 19 år gamle
bondesønnen Even Nilsen Dæhlin, drept på vei
til Grundset-markedet ett år i forveien.
Den over 70 år gamle Svartbækken had
de tilbrakt store deler av livet på forskjellige
straffeanstalter – hele 41 av sine 46 siste år. Han

Ødelagt ondskap? Mange
av våpnene i Illerupfunnet
på Jylland var bøyd med
vilje og gjort ubrukelige
som våpen.
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Det store slaget mellom germanerne og romerne ved Teutoburgerskogen i år 9 e. Kr.,
slik kunstneren Otto Albert Koch forestilte seg det i 1909. Tusenvis av romerske
soldater ble drept og romernes fremmarsj nordover stoppet. Slagstedet er arkeologisk
påvist ved Kalkriese i Niedersachsen i Tyskland.
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var kjent og beryktet, og hadde nylig sluppet
ut etter sju års soning på Slaveriet i Trondheim
for postrøveri. Han svarte ja tydelig to ganger
på prestens spørsmål om han var skyldig og
anså dommen som rettferdig. 3000 mennesker
var møtt opp for å se Svartbækken dø på ska
fottet på Ekromstormyra denne dagen. Han
ble begravd på Løten kirkegård der den sorte
gravsteinen fremdeles står.
Bare få rettersteder i Norge er utforsket. Fra
høymiddelalderen kom staten sterkere inn i
rettsprosessene, og skulle skaffe bøddel. Trolig
ble dødsdom avsagt på et høyere rettsnivå, men
gjennomført lokalt. I England viser under
søkelser at dødsdømte ble henrettet i utkanten
av bebyggelsesområdene, ved ferdselsårer og
nær by- og bygdegrenser, med klar melding
til fremmede om at her skal lov og rett følges,
litt slik som når tegneseriehelten Lucky Luke
møter en galge på vei inn til landsbyen. I Wilt
shire i England, hvor dette er grundig under
søkt, ble gamle gravhauger brukt som retter
sted allerede i forhistorisk tid.
Angelsakserne koloniserte England på 300-
tallet. Noen hundre år senere brukte de langt
eldre hauger fra bronsealder som rettersted. De
eldgamle haugene ga kanskje legitimitet til retts
prosedyrene og vitner også om en iscenesettelse
hvor fortiden brukes aktivt. Loven var eldre enn
tiden, og få stilte spørsmål ved gammel sedvane.
Gamle gravsteder kunne være e ffektive symboler.
Gulatingsloven, som gjaldt for Vestlandet
og Sørlandet, har en bestemmelse om hvor
udådsmenn, forrædere, mordere, voldsmenn,

tjuver og selvmordere skal gravlegges. Mordere
er omtalt som «mordvarger». De var fredløse
som ulver, som varger i utmarka. De var
fritt vilt og kunne drepes av hvem som helst.
Forbrytere av dette slaget skulle gravlegges i
flomålet, «der som sjøen og den grønne torven
møtes». Der tidevannet vasket fram og tilbake,
fikk de ikke fred.
I Norden er det funnet en håndfull lik fra
middelalderen i myrer. Flere har blitt henrettet.
Det kan dreie seg om forbrytere e ller andre ut
støtte. Myra kan ha tjent samme formål som
flomålet. Den var en magisk mellomsone mel
lom vann og land, og liv og død. Ved Bockstens
mosse i Halland i Syd-Sverige ble det i 1936
funnet en 20–25 år gammel mann. Døden er
aldri vakker. En gang på 1300-tallet var han
blitt gjennomboret av tre påler og spent fast
i myra. I ei myr i Skjoldehamn på Andøya
ble det i 1936 funnet liket av kvinne med
nordisk utseende. Hun var 40–50 år og lagt
i myra på 1000-tallet. Det skal ha vært brudd
på hodeskallen. Hun lå på reinskinn, hadde
klær på, og var inntullet i et teppe omspent av
tynne leirreimer. I kristen middelalder ble ikke
mennesker ofret, slik som i jernalderen.
Den romerske historieskriveren Cornelius
Tacitus forteller for eksempel i år 98 at ger
manerstammen Semonerens årlige sammen
komst startet med ett menneskeoffer, og Adam
av Bremen skriver med kristen indignasjon i
1075 om et gullbelagt hov og en hellig lund i
Uppsala der dyr og mennesker ble hengt opp
som gaver til gudene, men nyere forskning

trekker disse beretningene i tvil, og omfanget
av menneskeofringer i jernalderen er uklart.
Kjernen i et offer er at det er frivillig, og det er
forskjell på ofring og henrettelse.
De «klassiske myrlikene» er fra førromersk
og romersk jernalder, og det er funnet spesielt
mange slike i Danmark, der myrene ofte be
varer hud og hår ekstremt godt. På noen myr
lik kan skjeggstubbene fremdeles studeres etter
mer enn 2000 år i myra, slik som for eksempel
på Tollundsmannen. Kalkholdige myrer be
varer bein og metaller bedre, ikke hud og hår.
Det gjelder for eksempel det store myrkom
plekset ved Illerup Ådal på Jylland, hvor NRK
var og filmet. Her danner myrer og vann i en
slak elvedal et sammenhengende offerområde.
	Stedet viser kontinuerlig bruk over langt
tid og har vært en svært viktig samlingsplass i
forhistorisk tid, trolig for hele Jylland. Det er
funnet mengder av velbevarte våpen og utstyr
fra minst tre store nedleggelser, og ordinære
gjenstander som keramikk fra periodene
imel

lom. Store våpenfunn avspeiler kanskje
dramatiske hendelser, som krig og katastrofer,
og hverdagsfunn speiler roligere tider.
Ordet ting betyr jo også gjenstand. Det er
nettopp det som dukker opp i myrene, tusen
vis av ting. Kanskje ble gjenstandene brakt hit
som «bevis» og lagt i myra som ledd i religiøse
handlinger eller rettshandlinger. Vår moderne
inndeling i lov og rett på den ene siden og kult
og religion på den andre, er kanskje kunstig for
jernalderens del. Dreier det seg i virkeligheten
om en form for «rettshistoriske samlinger»?
6. lov ,

Bli med til utgravingene
ved massegraven i Alken
Enge.
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Under utgravingene av Illerup-funnene
kom en gravemaskin borti et sverd i myra med
grabben. Det nesten 1800 år gamle sverdet var
så velbevart og sterkt i stålet at det sto og dirret
fram og tilbake, litt hissig over forstyrrelsen.
Slike bevaringsforhold er arkeologens våte
drøm. Men mange våpen var også blitt ødelagt
da de ble lagt ned, og det med voldsom kraft.
Vi aner dype traumer hvor aggresjon slippes
løs og ondskap ødelegges.

Frostating er knyttet
til området på Loktu
(Logtun) på Frosta i NordTrøndelag. På Tinghaugen
reiste bygdefolket i 1914
et monument med
bautasteiner til minne
om tingstedet og det som
foregikk her gjennom flere
hundre år.
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I 2012 utførte den danske arkeologen Mads
Holst og hans team en større undersøkelse i
nærheten av de berømte våpenfunnene. De
fant knokler fra hundrevis av unge menn i ald
eren 13 til 40 år. Flere var blitt såret i kamp og
hadde kuttmerker i hode og bein. Det var også
spor på knoklene etter gnaging fra rovdyr. Bei
na hadde havnet i myra i tiden rett etter Kris
tus, og var dermed eldre enn de rike våpenfun
nene i nærheten.

Tiårene etter vår tidsregning var en drama
tisk tid med krig og store slag. Romerriket,
datidens supermakt, ekspanderte nordover og
underla seg nye provinser i germanske områder.
Trykket mot nord var stort. I år 9 e.Kr. sto et
avgjørende slag mellom germanere og romere
i Teutoburgerskogen. Skriftlige kilder forteller
at tre romerske legioner ledet av hærføreren
Quinctilius Varus, falt i skogen her. Med dette
var romernes fremmarsj mot nord stoppet.
Cheruskerhøvdingen Arminus ledet kampen
mot romerne. Omkring 1870 ble han dyr
ket som helt i Tyskland og ble et symbol på
datidens kamp mot Frankrike. Etter flere
hundre år med leting ble det i 1990-årene
funnet sikre spor etter slagstedet, ca. 50 mil
sør for myrfunnene på Jylland, ved dagens
Kalkriese på høyde med Hannover. Innimel
lom knokler og alskens utstyr dukket det opp
romerske mynter. De var eldre enn år 9, det
året slaget sto, og bekreftet at riktig slagplass
var blitt funnet. De døde i Illerup var likevel
ikke romere. Foreløpige isotopanalyser viser at
minst én av dem var fra Jylland, og fem kom
fra områder som ennå ikke er identifisert.

Seksualforbrytere og
desertører?
Kanskje kan den nevnte Tacitus kaste lys over
de mystiske myrlikene. Han forteller i år 98
at anklager og søksmål ble fremsatt på tinget.
Straff ble utmålt etter hvor alvorlig forbrytel
sen var. Det vanket bøter for mindre lov

brudd. Disse ble betalt med hester eller storfe.
Det fremgår at forrædere og desertører skulle
henges i trær. Og verst av alt: De som had
de skjendet kroppen, ble druknet under et
flettverk av vier i myrer.
Det er usikkert hva Tacitus legger i «skjendet
kroppen». Det dreier seg helst om seksualfor
brytelser, men om det omfattet for eksempel
utroskap og homoseksualitet, eller var rettet
mot overgrep som voldtekt, er uklart. Begge
kjønn er representert blant myrlikene. De som
hadde unndratt seg kamp, altså desertører,
ble straffet på linje med seksualforbrytere. De
mest alvorlige forbrytelsene ble skjult i myra.
Det er en stor diskusjon hvor mye Tacitus
egentlig visste om forholdene så langt nord.
Når det gjelder dette, passer beskrivelsen som
hånd i hanske med de arkeologiske funnene,
og det er uhyre fristende å tolke myrlikene
som dødsdømte. Flere viser også spor etter å
ha blitt henrettet, for eksempel ved at strupen
er kuttet.
De store likfunnene ved Illerup kan kanskje
tolkes som krigsfanger eller desertører. En kan
forestille seg at de kan ha blitt brakt til den
årlige kult- og tingsamlingen på Jylland, vist
fram, dømt og hengt. Da likene falt til bakken,
kom rovdyrene, og kanskje ble knoklene først
ofret eller lagt i myra ved neste tingsamling.

Tingplassene
I middelalderen ble tinget holdt under åpen
himmel på steder som lå sentralt i tingkretsen.
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I 1590 ble det krav om skriftlige rettsreferater
på lokale ting. Tingboka ble ført i pennen av
den svorne skriveren – sorenskriveren, og tinget
ble flyttet innendørs. Prat under åpen him
mel var noe annet enn et ting avholdt i stua
til lensmannen eller sorenskriveren, og att
påtil med skriftlig referat. Slik økte kongen sin
innflytelse i den rettslige underskogen – ved
skriftens hjelp. Allerede langt tidligere hadde
kongen tatt kontroll over toppen av tingsys
temet. Lagmannen var for lengst en kongelig
embetsmann. Likevel spilte nok ikke alle på
lag. Omkring år 1600 kvittet enevoldskongen
Christian Kvart seg med nesten samtlige av
rikets høyeste dommere – lagmennene – og
satte inn egne folk i topposisjonene.
På de fremste lagtingene i Norge møtte
folkets representanter. De representerte ulike
geografiske områder, og antallet var nøye regu
lert. I virkeligheten var alle menn, og ofte
jordeiere. Kvinner som arvet og drev gård, de
såkalte baugrygene, svarte rettslig for seg selv.
På det årlige Frostatinget, 14. juni, møtte det
for eksempel 485 utsendinger fra i alt 11 fylker
fra Trøndelag og Nordmøre. Noen av de beste
og klokeste bøndene ble håndplukket til å sitte
i selve lagretten.
Det ble stadig færre folkelige representan
ter på tinget. I 1274 utgjorde for eksempel
antallet representanter på Gulatinget bare 40
prosent av dem på 1000-tallet, 178 mot 400.
Kongen tok grep og flyttet lagtingene til byene
han kontrollerte og som stadig ble viktigere.
Gulatinget ble flyttet til Bergen på begyn
122
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nelsen av 1300-tallet, men Frostatinget holdt
stand på landet til omkring 1500. Borgar
ting lå alt fra starten i en by som kong Olav
Haraldsson hadde grunnlagt og latt oppføre
forsvarsvoll eller borg omkring, nemlig byen
Borg – det nåværende Sarpsborg. Den samme
kong Olav – senere den hellige, fikk også flyt
tet Eidsivatinget fra Åker i Vang til Eidsvoll og
nærmere en av sine kongsgårder. Alt dette var
trolig politiske strategier for å ta kontroll og
styrke kongemakten.
Ifølge Magnus Lagabøtes landslov fra
1274 fikk delegatene reisepenger for å d
 elta
på tinget. Slik «reisegodtgjørelse» er også
kjent på Færøyene og i Danmark. Delegater
til landstingene i Danmark ble kalt «ting
ridere» på 1400-tallet, og fikk «tingriderhavre»
til h
 estene. I Norge fikk delegatene sølv for
reisen. I en gammel lovbok, fra 1400-tallet,
får vi vite hvordan dette foregikk på Skiens
tinget. Det skulle ri to menn fra Hovin til
lagtinget i Skien, fire menn fra Grenland og to
fra B
 amble, og dessuten to menn fra hvert av
de ni prestegjeldene i det såkalte Skattlandet,
det vil si Øvre Telemark. Prinsippet var enkelt.
Dess lengre reise dess større godtgjørelse. Be
regninger har vist at godtgjørelsen omkring i
1274 samlet utgjorde ca. 100 kilo sølv i året
for alle delegatene i Norge, en slags «rettferdig
hetens pris» for å drive de juridiske hjulene
rundt.

Representantenes hus?
Det finnes en arkeologisk funngruppe som er virkelig særnorsk, de såkalte
ringformede tunene. De er riktignok fra tiden før Norge ble Norge, og finnes
bare på vestkysten av Norge, langs den egentlig Nordvegen. De forteller like
vel historien om hvordan Norge ble til.

Dysjane på Tinghaug
på Jæren var kanskje
tingsted for hele eller halve
Rogaland fra 200-600
e. Kr. Vi ser rester etter
mange bygninger arrangert
i to rekker. Haugen i
midten kan ha blitt brukt
som «talerstol» under
samlingene, eller som
møtested for en mindre
forsamling eller «lagrett».

123

Lagdømmer, eller lovområder,
i Norge rundt år 1160

Borgatingslagen
Eidsivatingslagen
Gulatingslagen
Trøndelag
Hålogaland
(grensene mot det
samiske er usikre)
Lagtingsted
Noen andre kjente
tingsteder

Trondenes
Vågan
Steigen

Frosta
Øyra

Hundorp

Gulating

Åkerting
Eidsivating

Moster
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Haugating

Borg

Et av de mest kjente anleggene heter Dysjane.
Det ligger på det høyeste punktet på Jæren,
på Tinghaug. Vakkert med flott utsikt. Det er
fra romertid og folkevandringstid. Dette er ett
av flere anlegg med en form som minner om
skip. Det uttrykker tidens maktspråk og sjø
forsvar, og fremstår nærmest som en arvtager
til de tusenvis av skip som er avbildet på helle
ristninger fra bronsealderen, og en forløper
til leidangen i vikingtid og middelalder. De
kan ha vært steder for debatt og beslutninger,
for lov, rett og moral, og kanskje også sport
og spill hvor unge menn målte krefter. Her
har beslutninger om krig, religion og kjærlig
het blitt tatt, for også giftermål var et offen
tlig anliggende. Men akk så dårlig kjent de er,
sammenliknet med Akropolis og andre hellig
dommer sør i Europa.
Disse fantastiske anleggene har vært et stort
mysterium for arkeologer siden det første ble
oppdaget i 1860-årene. Et tunanlegg er i ut
gangspunktet en samling tufter eller tomter
omkring en oval halvsirkelformet åpen plass.
Et sted man kunne møtes til diskusjon.
Dysjane hadde for eksempel 24–26 slike hus
eller tomter hvor noen også var todelt. Andre
var mindre, som for eksempel Bøstad i Lofoten
med bare fire hustufter.
Det går likevel et skille mellom store til dels
svært velorganiserte anlegg med midthaug, til
mindre anlegg uten midthaug og symmetrisk
grunnplan. I midthaugen i enkelte anlegg er
det funnet dyrebein og spor etter det som
kan ha vært rituelle ofringer og måltider, i ett

tilfelle også en benkeanordning eller hus under
haugen.
De største anleggene kunne huse flere
hun

dre personer. Det gjelder Bjarkøy, Åse,
Leknes, Steigen og Tjøtta i Hålogaland
og Klauhaugane, Øygarden og det nevnte
Dysjane i Rogaland. Nylig har det også blitt
oppdaget et stort anlegg i nærheten av Voss.
Det er et stort mysterium hvorfor det ikke
finnes liknende anlegg andre steder i Europa,
men derimot 30 slike i området fra Agder i
sør til Senja i Nord. Vi har ingen gode svar.
Fryktet man romerne som sto sør for Hadrians
mur i England, bare noen dagers seilas unna?
Ga det støtet til et bedre organisert forsvar
langs «nordvegen»?
Man trodde først det dreide seg om en form
for tingsteder, senere har anleggene blitt for
stått som en form for landsbyer eller oppholds
steder for krigere, eller hirdmenn, som reiste
rundt med høvdingene sine. Det er først nylig
at man igjen har begynt å leke med tanken
om at dette kan ha vært gamle tingplasser. Var
de kanskje en form for fylkes- eller fjerdings
ting, et sted hvor delegater fra lokale tingkret
ser møttes fra tiden før de store lagtingene ble
dannet?
Denne forfatteren, Frode Iversen, har nylig
kunnet påvise noe nytt. Hver lokal tingkrets
må ha hatt sitt eget hus. For det er neppe en
tilfeldig sammenheng mellom antallet byg
ninger rundt tunene og antallet lokale ting
kretser i provinsene de lå i. Øygarden-anlegget
på Åmøy i Rogaland er et godt eksempel. Det

gikk av bruk omkring år 700 og besto da av
10 bygninger. I Ryfylke var det to fjerdinger
i tidlig middelalder. Den ytre fjerdingen, der
Øygarden lå sentralt, besto av 10 skipreider.
Vi ser: 10 hus, 10 skipreider eller lokalting.
Det samme mønsteret sees for flere andre
anlegg, for eksempel Bjarkøy nær Harstad,
som besto av 16 hus, like mange tingkretser
som i området fra Vesterålen til Troms i tidlig
middelalder. Slik var det også med Steigen
på Engeløya i Salten, som hadde 15–16 hus
tilsvarende antall lokale tingkretser i Salten og
Lofoten.
Dermed er det oppdaget en mulig sammen
heng mellom størrelsen på anleggene og det
administrative landskapet som vi ikke trod
de var så gammelt. Dette enkle faktum er jo
egentlig en sensasjon fordi arkeologene nå
kan bruke anleggene til å forske på hvordan
Nordvegen var organisert mye lenger tilbake
i tid enn det vi kunne før. Ved å få bedre grep
om det administrative landskapet i jernalderen
kan vi analysere andre funngrupper fra denne
tiden, for eksempel bygdeborger og store
maktsentra. Men siste ord er ikke sagt. Det er
fremdeles mye nytt å oppdage omkring disse
fascinerende plassene.
De gikk av bruk da kongedømmet vokste
og fikk kontroll over forsvaret. I Rogaland var
de avviklet alt på 700-tallet, mens i Håloga
land holdt de stand til omkring 900, og i Trøn
delag til noe inn på 1000-tallet. De forteller
historien om hvordan Norge ble til.

I 1160-årene var Norge
inndelt i fem lagdømmer,
ifølge sagaen Historia
Norwegie. Disse områdene
hadde egne, forskjellige
lover. Først i 1274 fikk
Norge (unntatt byene)
felles lov, og to år senere,
i 1276, fikk også byene en
lik lov.
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Et håndtrykk fra fortiden
Først trodde de det var en kriminalsak, fordi liket med det røde håret var så
godt bevart. Men landsbylegen som ble tilkalt, var også hobbyarkeolog, så
han skjønte at dette var en person fra fortiden. 28. april 1952 var førsteside
oppslaget i danske Ekstrabladet: «2000-Årig Mand med rødt Skæg og sorte
Negle fundet i jysk Mose».

Da mannen med det røde
håret ble gravd fram fra
myra i 1952, trodde de først
at det var en kriminalsak,
fordi liket var så godt
bevart. På grunn av
kjemiske prosesser i myra er
Grauballemannens kropp
som en 2300 år gammel
skulptur.
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Vi går inn i et halvmørkt rom der det finnes
bare én ting, en stor glasskiste. Inne i kisten
ligger en skikkelse i en merkelig forvridd stil
ling med beina og tåneglene stikkende mot
oss. Dette er ingen dokke, men et ekte men
neske. Vi går ærbødig rundt glasskisten, og ser
en lang senete kropp med mørk grå læraktig
hud. En hånd med hudens rynker og negler
strekker seg mot oss, som om den vil gi oss
et håndtrykk fra fortiden. Så ser vi rett inn i
en brunrød hårmanke og et ansikt stivnet i
en grimase. Mannen er 157 cm lang og mid
dels kraftig. Han ligger på magen, slik han har
gjort siden at han ble ofret i myra en dag om
kring år 290 f.Kr.
Den 2300 år gamle jernaldermannen ble en
verdenssensasjon da han ble funnet i 1952 i
forbindelse med utvinning av torv fra ei myr
ved landsbyen Grauballe midt på Jylland:
Det er en lørdag i april 1952 og arbeidet
med å hente ut torv fra myra en kilometer
sør for landsbyen Grauballe, er godt i gang.
Torvutvinningen har pågått i to sesonger,
i et område der bøndene har hentet torv
til brensel gjennom flere år. En sjokkert
torvarbeider, Tage Busk Sørensen, oppdag
er plutselig en hårmanke, og deretter et an
sikt komme fram en meter ned i myra, der
han graver ut torvblokker. Ryktene går fort,
og i løpet av noen timer strømmer nysgjer
rige landsbyboere til for å se på mannen
i myra. Siden kroppen er så godt bevart,
med hud, rødt hår og røde skjeggstubber

i ansiktet, tror de først at det må være den
savnede røde Christian som har falt i myra
og nå er funnet død. Dagen etter kommer
arkeologene fra museet og avslører en helt
annen historie. To år tidligere er en annen
forhistorisk person, Tollundmannen, fun
net i ei myr knapt to mil unna.
Grauballemannen blir fraktet til Århus og
undersøkt av eksperter. Noen måneder senere
blir han vist fram i 10 dager på museet. Folk
står i lange køer for å møte mannen fra for
tiden. Mer enn 18 000 mennesker besøkte
jernaldermannen før han ble flyttet tilbake til
laboratoriet for undersøkelser og konservering.
Her ble den naturlige garveprosessen fullført,
Grauballemannens hud var omdannet til lær.

Et offer til gudene
Nå ligger Grauballemannen i et eget rom på
Moesgård museum syd for Århus. Her møter
vi arkeolog og avdelingsleder på museet,
Pauline Asingh, som forteller mer om mann
ens spesielle historie:
Han ble 34 år gammel, og var en jern
aldermann i sin beste alder. Sunn og frisk,
og han har ikke slitt mye i livet. Men han
har hatt en del plager, spesielt med tan
nverk. Flere av tennene er slitt helt ned til
rota, noe som skyldes at de spiste mye grov
kost. Ikke sjelden ble tennene også brukt
som en tredje hånd i det daglige arbeidet.
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Han har mistet flere tenner på grunn av
betennelse i røttene, og da han døde, har
han trolig hatt kraftig tannverk på grunn
av en betennelse i kjeven.
Vi tror at han ble utpekt som offer, og
at han måtte bøte med livet i en seremoni
der man ba til gudene. Det kan ha skjedd i
forbindelse med midtvintersblotet, kanskje
etter en periode med dårlig høst og kalde
vintre. Han kan ha blitt ofret i forbønn for
lyset og livets tilbakekomst, neste års grøde
og slektens videreførelse og fruktbarhet.
En fot med negler og spor
av blodårer strekker seg
mot oss. I den garvede
kroppen ser vi hudens
rynker – en 34 år gammel
jernaldermann i sin
beste alder.
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Pauline Asingh tror at Grauballemannen kan
ha visst om at han skulle bli ofret. Gjennom
historien finnes det utallige eksempler på
mennesker som har ofret livet for en sak, eller
dør som martyrer.

Han kan ha vært en lovbryter og som derfor
ble utpekt som offer. Men han var ingen v anlig
simpel forbryter. For da ville han ikke blitt lagt
i en vannfylt torvgrav på samme måte som man
la ned andre kostbare offergaver. Disse myrene,
eller det danskene kaller mosen, var steder med
tilknytning til spesielle ritualer mellom guder
og mennesker. Her hentet de myrmalm og
brensel, og det var her de kunne påkalle høyere
makter som rådet over livet. For jernalderfolket
var vannflaten på dammene i myrene som et
speil som stengte adkomsten ned i under
verdenen. Da G
 rauballemannen ble ofret til
gudene og lagt ned i myra, under vannflaten,
ble han flyttet ned i åndenes v erden.

Markens grøde
Før ofringsseremonien, der mannen ble drept
ved at strupen og halspulsåra ble skåret over,
spiste han et måltid med en grøt laget på frø
fra 60 forskjellige ville urter og 4 kornsorter.
En sammensetning som kan ha vært rituell –
dette var markens grøde.
Pauline Asingh betrakter sammensetningen
av Grauballemannens siste måltid som nød
kost:
– Dette var vinterens siste reserver. Det er
ikke funnet spor av frisk frukt eller friske urter
fra det siste måltidet i tarm og magesekk. Noe
som også understreker teorien om at han var et
midtvinteroffer. Det er også interessant å legge
merke til at andre myrlik har fått et tilsvarende
måltid rett før de ble drept, til tross for at kost

holdet i jernalderen var ganske stereotypt med
kjøtt, kjøtt og kjøtt.
Gjennom årene har det vært fremmet flere
teorier om at Grauballemannen og andre myr
lik ble dopet med meldrøye, slik at han var i
koma eller bevisstløs da han fikk strupen skåret
over.
Meldrøye er en parasittsopp som vokser på
flere gressarter og kornsorter som rug, bygg og
hvete. Smittet korn kan inneholde alkaloide
stoffer beslektet med LSD, som i større kon
sentrasjoner påvirker sentralnervesystemet og
fremkaller hallusinasjoner og koma.
	Spor av meldrøye i Grauballemannens siste
måltid har blitt feiltolket, slik at det har blitt
fremsatt flere fantasifulle teorier om de reneste
jernalderorgier på LSD-rus fra meldrøye. På
Wikipedia blir det hevdet at hele landsbysam
funnet han levde i kan ha vært infisert, slik at
folk gikk løs på mannen i hallusinasjonsrus.
Pauline Asingh forteller om en amerikansk
tv-dokumentar der det ble skapt et bilde av at
Grauballemannen, Tollundmannen og andre
myrlik i Nordvest-Europa nærmest ble truk
ket til offerstedene i en guddommelig rus av
meldrøye.
– Dette er ikke tilfellet for Grauballeman
nen. I forbindelse med nye vitenskapelige
undersøkelser i år 2000 av hans siste måltid,
fant forskerne ut at innholdet av meldrøye
ikke lå over de tillatte grenseverdiene for korn
i EU i dag, forteller Asingh.

Som en kjemisk konservering
Den 2300 år gamle mannen vi ser inne i glass
kisten på Moesgård museum, er vel bevart,
som følge av kjemiske prosesser i naturens
konservering. Tidligere trodde man at man
gelen på oksygen og sure forhold i myra var
årsaken til at myrlikene ble bevart. Nyere for
skning, blant annet fra universitetet i Trond
heim, viser at det er en spesiell plante i myra,
spagnum, som bidrar til å bevare moselikene.
Myrplanten inneholder sukkerstoffet spagnan,
som frigjøres når spagnumplanten dør. Dette
påvirker de kjemiske forholdene i myra og
virker bakteriehemmende. Spagnan har garv
ende egenskaper på menneskevev og hud, som
blir omdannet til lær. I denne prosessen blir
brunt hår og skjegg farget rødt, slik som på
Grauballemannen, som i levende live trolig
hadde mørkebrunt hår.
Gjennom naturens konserverende metoder
har jernaldermannen fra Jylland blitt en av de
mest kjente og best bevarte myrlikene i verden.

Møt Grauballemannen her.
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7. Spøkelsesgårdene fra
jernalderen
Vulkan, pest eller eliter til hest? Plutselig stod husene tomme. Var folk
døde? Var de fordrevet? Eller bare flyttet de? Året 536 e.Kr. er et eneste stort
mysterium. Hva skjedde egentlig? Var det snakk om en krise på nivå med
svartedauden i senmiddelalderen, da kanskje over halvparten av befolknin
gen her hjemme strøk med? Hva er det med alle «spøkelsesgårdene» fra
500–600-tallet som dukker opp i stadig større antall? Aner vi konturene av
en gigantisk klimakrise?
«Bønda i fra nord» i jernalderen var først og
fremst nettopp det; mennesker som levde
av å dyrke jorda på den kaldeste bremmen
av verdens åkermark, på den «øya» som den
greske geografen og oppdager Pytheas kalte
Thule. Lengst nord i Europa fantes et jordbruk
på randen av det klimatisk mulige, følsomt for
selv små værforandringer. Et barometer på ver
dens klimatilstand.
Pytheas kom fra det nåværende Marseille, og
gjestet angivelig de nordlige farvannene 330 før
Kristus. Han beskriver ferden i den for lengst
tapte reiseskildringen «På sjøen», som bare er
kjent via sitater hos senere forfattere. Thule lå
seks dagers seilas nord for Storbritannia. Der
fantes det nordlys, islagte hav og et underlig
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fenomen, midnattssolen. Klimaet var vått, og
tresking av korn foregikk innomhus. Bøndene
i Thule spiste frukter. Vin hadde de ikke, men
de laget en drikk av korn og honning – mjød.
Ingen vet sikkert, men kanskje var det vest
kysten av Norge Pytheas beskrev så fint.
Arkeologene kaller århundrene før og etter
Pytheas for førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.
til Kristi fødsel). Jernet var oppfunnet og i flit
tig bruk der nord. Det ble utvunnet fra myrer
og smidd om til effektive redskaper, slik at
nye gårder kunne ryddes selv på de tunge leir
jordene.
Jernalderen varte i 1500 år, og er delt inn i
flere tidsavsnitt oppkalt etter viktige størrelser
og hendelser i europeisk historie. Tiden etter

Kristus, romertiden (0–400 e.Kr.) er oppkalt
etter romerne, som dominerte Sør-Europa
fram til den urolige folkevandringstiden, da
mye ble snudd på hodet og mange folk tok
beina fatt (400–570). Kjente folkegrupper fra
denne tiden er frankere, gotere, langobarder,
vandaler og hunere.
Dernest følger merovingertiden (570–800),
oppkalt etter det kongelige dynastiet som
forente det frankiske riket, under kong Klotar
II. Han ekskluderte jødene fra posisjoner i
kongedømmet og ga aristokratiet store privile
gier. Og denne tiden er nettopp kjent for sine
praktfulle, aristokratiske gjenstander. Jern
alderen avsluttes med vikingtiden (800–1050),
da «bønda i fra nord» entret den europeiske
scenen med hurtige seilskip.
Jernalderens perioder «kryper» over tid
nordover i Europa – fra romerne i sør, til mero
vingerne i Europas hjerte til vikingene i nord.
Andre land har andre periodebenevn
elser.
Hovedskillet i jernalderen går likevel mellom
eldre og yngre jernalder – der folkevandrings
tiden møter merovingertiden. Og nettopp da
skjer det store endringer i det arkeologiske
materialet, i moter og i gravskikk, men også i
bebyggelsen – spøkelsesgårdene dukker opp.
Overgangen mellom eldre og yngre jern
alder var dramatisk. Det arkeologiske materia
let endrer seg så kraftig at arkeologene nærm
est blir forvirret. Skyldes de mange ødegårdene
fra denne tiden et gigantisk vulkanutbrudd i
fjerne land med påfølgende klimakrise i nord?
Og kom ulykka ikke alene? Ble den hardt prø

vede befolkningen deretter danket ut av den
store byllepesten i 542? Denne pesten som
kalles den justinianske, oppkalt etter den by
santinske keiser Justinian II, og som drepte
rundt 25 millioner mennesker i det gamle
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Svartedauden i 1349 la
tusenvis av gårder øde i
Norge, og kanskje strøk
mer enn halvparten av
befolkningen med. «Pesta
i trappa» av Theodor
Kittelsen (1857–1914).
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Disse forgylte
bronsespennene tilhører
forskjellig remutstyr. De var
blant de 15 gjenstandene
fra Smørkollen på Åker
gård i Vang, Hedmark,
som ble innlevert til
Oldsakssamlingen
i forbindelse med
markarbeid på gården i
perioden 1868 til 1912.
Femten nye gjenstander ble
funnet i området i 1992,
hvorav ett passet sammen
med et skjoldbeslag
innlevert i 1889!

Østromerske riket, og som kanskje spredde seg
helt til Norge?
Var det virkelig en krise med stor K, slik
mange mener? Nye kongedømmer så dagens
lys på denne tiden, ikke bare det frankiske,
men også småkongedømmer her hjemme. Eta
blerte det seg kanskje en ny elite i kjølvannet
av krisen, en elite med makt og mulighet til
å organisere bebyggelsen slik de ønsket? Hva
kan ny arkeologisk forskning si om dette?
Noe av det som er spennende med arkeo
logi, er at man uten stopp får nye problemer
å bryne seg på. Nye funn og nye metoder gir
hele tiden mat til sultne forskere. Nå for tiden
dukker det stadig opp flere ødegårder i sentrale

jordbruksområder som man hadde trodd var
forskånet for krisetid opp gjennom historien.
Men det er fortsatt et stort mysterium hvor
for mange gårder i Skandinavia bukket under
i tiden da det gamle og nye møtes omkring
600, og da det som senere ble til Norge, var i
støpeskjeen.
Fordi arkeologene finner mer, øker krisen
i omfang år for år! Nye metoder er årsaken
til tilveksten, og den største av dem heter
«maskinell flateavdekking». Og her kan man
virkelig snakke om å avdekke historien. Arkeo
logene fjerner åkerjorda med en gravmaskin.
Reisverk og stolper i datidens langhus ble
gravd dypt ned bakken. Under pløyelaget duk
ker grunnplanene opp som mørke flekker i
bakken, som skygger fra fortiden. Avtrykkene
fra «langhustiden» forteller en dunkel historie.

Tre mulige svar
Hvorfor ble så mange gårder forlatt på 500-tal
let? Ingenting piffer opp et arkeologi-nachspiel
som årstallet 536 på tampen av folkevandrings
tiden. Arkeologene elsker temaet. Hvorfor
dukker det opp så mange spøkelsesgårder fra
denne tiden? Vi skal ta det ustøe skrittet fra
nachspiel til forskning. Hvordan ser situa
sjonen ut for Norge? Kan en dybdeanalyse
av utvalgte gårder avsløre mysteriet? Kan vi
komme nærmere en løsning?
Her skal vi se nærmere på tre mulige svar.
Stod husene tomme fordi det hadde skjedd en
katastrofe? Fordi et fremmed herrefolk hadde
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jaget folk på flukt, eventuelt at en ny hjemlig
elite ønsket å rasere det gamle? Eller var det
rett og slett raske endringer i arvereglene som
førte til at gamle tun ble forlatt og gårder delt
mellom flere arvinger?
Under åkerjorda i Norge er det foreløpig ut
gravd spor etter kanskje nærmere 1000 forlatte
hus. Det er resultatet av mange hundre arkeo
logers innsats i felt over flere tiår. De har gravd
og snittet stolper, kokegroper og ildsteder, tatt
ut C14-prøver, makrofossilprøver, svettet, slitt
og sunget merkelige feltsanger under arbeidet.
Til tross for dette: Det kjente materialet fra
bunnen av sjakten utgjør bare toppen av is
fjellet. Det var ca. 56 000 gårder i Norge på
1800-tallet, og vi har bare gravd ut hus på 0,4
prosent av dem. Mye er ennå ikke oppdaget.
Arkeologens skjebne er at hun bare har små
puslespillbiter tilgjengelig av det som en gang
fantes – nemlig de bitene som har overlevd
tidens tann, og som har blitt funnet og beskre
vet på en skikkelig måte. Også denne historien
bygger på fragmenter av en større virkelighet,
slik arkeologiske fortellinger alltid gjør.
Halvparten av funnene er fra Østlandet
og Sørlandet, der Kulturhistorisk museum i
Oslo gjør utgravinger. Slett ikke alle spøkelses
husene er fra 500-tallet. Også i bronsealder og
i andre deler av jernalderen ble gårder forlatt
av ulike årsaker. Men ødeleggingsfrekvensen i
folkevandringstiden er fire–seks ganger høyere
enn i jernalderen for øvrig. I tillegg til fun
nene i åkerjorda kommer de mange gårdsan
leggene i stein. Det finnes hundrevis av dem,

for e ksempel på Jæren i Rogaland, men også i
heiene på Østlandet og Sørlandet.
På Sørøstlandet er det per 2010 funnet
nøyaktig 450 hus på 139 steder under åker
jorda. I tillegg har arkeologene i fylkeskom
munene funnet mange plasser som ikke er
gravd ut og hvor kunnskapen er begrenset.
Nær halvparten av de undersøkte husene og
tunene ligger i lavlands- og leirjordsbygdene i
Østfold, Vestfold og Akershus, særlig ved den
gamle morenen fra istiden, Raet, som slynger
seg rundt langs kysten, men også i slette- og
jordbruksbygdene på Romerike, hvor den
tidligere omtalte Raknehaugen fra 551 e.Kr.
ligger. Det er likevel ikke slik at en eventuell
krise rammet hardere her enn andre steder.
Snarere tvert om.

Tegning av en av hjelmene
funnet i 1880-årene nær
Vendel kirke i Uppland.
Funnene fra Vendel
har gitt navn til den
«svenske merovingertiden»
som kalles vendeltid.
Dette var en tid da
småkongedømmer ble
dannet og en tydeligere
krigerideologi utviklet seg.
Det oppsto formelle bånd
mellom aristokrati og
konge.
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Se Vendelhjelmene på
Historiska museet i
Stockholm.
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Man må alltid ta høyde for at mange funn
ikke betyr at noe forekommer hyppigere, men
rett og slett skyldes at den arkeologiske aktivi
teten er større i enkelte områder. På Østlandet
og Sørlandet skal det bygges nye veier og
boliger for stadig flere folk. Gammel dyrkings
jord går med i dragsuget, jord som har fødd
folk i tusener av år. I dalførene, skog- og fjell
områdene lenger inne i landet er det mindre
press og færre arkeologiske undersøkelser.
Kanskje ligger fremtidens arkeologiske eldo
rado der.
Fram til 1990 baserte de som forsket på
gårder fra jernalderen, seg særlig på funn fra
høg-Jæren i Rogaland. Der ligger det flust med
gamle ødegårder inne på heiene. Gårdshus
med solide steinvegger er fremdeles synlige
1500 år etter at de ble forlatt.
Det er en flott opplevelse å vandre rundt
i dette kulturlandskapet. Også de brakklagte
åkrene og steingjerdene omkring er tause vitner
om folk og fe som kanskje forlot hjemmene i
hui og hast, eller som falt døde til bakken av
sult i uår. Arkeologene kaller dette for fossile
dyrkingslandskap og er begeistret.
De brakke områdene har en åpenbar fordel.
De har unngått den energiske jærbondens
tunge plog og moderne oppdyrking, og det
gleder arkeologene.
I mange år trodde man at «spøkelsesgård
ene» var et «randsonefenomen» siden de lå i
utkanten av de store dyrkingsområdene på
Jæren. Bosetningen måtte jo ha trukket seg
sammen på de mest fruktbare områdene etter
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at pest og uår hadde gjort sitt og befolknings
nedgangen var et faktum.
Bedre jord ble ledig for dem som overlevde.
Fremtiden så lys ut. Det var bare å brette opp
ermene, slepe seg gjennom merovingertiden,
og gjøre seg klar for vikingtoktene. Men det
viser seg nå at slike gårder finnes i mengder
også i sentrale områder over hele Skandinavia,
ikke bare i utkantene. De gamle forklaringene
holder ikke vann lenger. De lekker som rom
erske vinsiler. Hele 75 prosent av ødegårdene
på Østlandet har blitt oppdaget og undersøkt
etter 1990. Arkeologene har nå fire ganger så
mange funn å bygge historien på.
Vanligvis skal det mer til enn ett funn for å
skrive historien om. Men unntak finnes. Det
var utvilsomt en sensasjon da eventyrerekte
paret Helge og Stine Ingstad – Stine var arkeo
log – oppdaget de norrøne tuftene på L›Anse
aux Meadows på Newfoundland i Canada i
1960-årene. Så langt hadde den norrøne bo
setningen strukket seg.
Den unge arkeologen Sigrid Kaland fant det
endelige beviset, selve drømmefunnet, da det
dukket opp en ringnål av bronse av n
 orrøn/
irsk type der. Indianerne hadde virkelig opp
daget vikingene omkring år 1000, og viking
ene Amerika lenge før Columbus. Da måtte
historien skrives om.
Men en svale gjør ingen sommer, ifølge jern
alderfilosofen (!) Aristoteles, heller ikke når det
gjelder gårdshistorien her hjemme. Arkeologene
må studere funnene samlet og i sammenheng.
Først gjennom møysommelig arbeid får vi

nye perspektiver på gamle mysterier. Det aller
største spørsmålet nå er om hele krisen har
vært «oppdiktet».

Klimakatatrofe: Vulkan og
fimbulvinter?
Den mulige klimakatastrofen i 536 er i nyere
tid mest systematisk utforsket av den svenske
arkeologen Bo Gräslund. Han tar tak i s agnene
om Fimbulvinter og Ragnarok i Snorres
Gylfaginning og det finske eposet 
Kalevala.
Ved hjelp av forskjellige senantikke og kine
siske skriftkilder tidfester han katastrofen til
536 e.Kr. To somre forsvant sporløst mellom
mars 536 og september 537.
En lang sammenhengende kuldeperiode på
to og et halvt år senket seg over Skandinavia
og verden. Dette støttes av naturvitenskapen. I
isen øst i Antarktis og på Grønland er det fun
net unormalt store forekomster av sulfat fra
denne tiden. Dette er tolket som spor etter et
vulkanutbrudd eller et nedslag av en asteroide.

Gräslund mener sommertemperaturen sank
med hele 3–4 grader i Nord-Skandinavia. Det
er veldig mye. Beregninger for Nord-Trønde
lag viser at et temperaturfall på bare 1 grad
ville flytte dyrkingsgrensen for bygg 15–32
kilometer nærmere Trondheimsfjorden, ifølge
arkeolog Arne Stamnes. Midt-Norges korn
kammer ville ha gått på en skikkelig smell. Et
fall på 3,5 grader ville tatt fullstendig knekken
på trøndernes korndyrking, og krisen ville ha
vært total. Hverken øl eller brød!
Nyere studier av den globale klimaut
viklingen støtter denne tolkningen. Pollen
prøver fra siste del 500-tallet fra Sentral- og
Nord-Europa viser at gjengroing av kultur
landskapet og økende skogvekst ikke er et
nytt fenomen.

Dette vakre ringsverdet
ble funnet på gården
Snartemo i Hægebostad
i Vest-Agder i 1933.
Graven, fra tidlig 500tall, inneholdt også andre
våpen, et sølvbeslått
glassbeger, bronsekjele og
en gullring. Det ble funnet
en skålvekt av bronse og
vektlodd av bly, i tillegg
til mønstrede tekstiler
og bjørneklør. Et vevd
bandolær var prydet med
hakekors, og fikk en spesiell
betydning under krigen.

Tykkelsen på trærnes årringer avslører om det
har vært en god vekstsesong eller ei, om det
var varmt eller kaldt. Dess smalere årring, dess
kaldere har det vært. Årringer i gamle trær fra
Europa, Asia og Sør-Amerika viser svært dår
lig vekst nettopp i årene etter 536. Det kan se
ut som krisen har vært verdensomspennende.
Også årringene i tømmerstokkene i Rakne
haugen på Romerike viser kalde somre i disse
årene. Lokalhistorien blir global.
7. spøkelsesgårdene
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Mange forbinder
vikingtiden med vikingskip
og sjøreiser, men allerede
i merovingertiden dukker
det opp såkalte ryttergraver.
Disse stigbøylene fra
vikingtid er funnet på
Asak, Skedsmo Akershus.
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Gräslund presenterer en fascinerende teori.
En voldsom hendelse utløser en verdensom
spennende krise – én faktor, ett big bang.
Katastrofen skal ha blitt forsterket av den just
inianske byllepesten og forholdene blitt eks
treme. Følgen var befolkningskrise og ødeleg
ging en masse. Folk ble rammet særlig hardt i
en kald klimasone som Skandinavia. Gräslund
ser ødegårdene fra jernalderen som et utslag av
denne krisen.
Han foretar likevel ikke mer detaljerte ana
lyser av nedleggelsestidspunktet for gårdene,
og ser heller ikke nærmere på hvordan de lig
ger i jordbrukslandskapet. Det kan ha stor be
tydning. Det er ingen tvil om at det var en
klimakrise. Spørsmålet er bare om den fikk så

7. spøkelsesgårdene

fra jernalderen

stor innvirkning på gårdene som Gräslund ten
ker seg. Helt presise dateringer av «spøkelses
gårdene» til tiårene etter 536 vil kunne styrke
hans teori, og gi grunnlag for en diskusjon om
katastrofens omfang.

Herrefolk: Nye eliter med
makt?
Finnes det andre forklaringer på de mange
forlatte gårdene? La oss se nærmere på
muligheten for at nye samfunnseliter kan ha
bombardert den gamle samfunnsordenen.
Denne løsningen på gåten har fått ny aktualitet
siden 1990-årene. Tanken er at utviklingen
skyldes nye småkongedømmer og eliter med
større godseiendom som organiserte gårdene
på en helt annen måte.
Tidligere mente man at samfunnene i NordEuropa i jernalderen, i hvert fall frem mot
vikingtiden, nesten utelukkende besto av frie
bønder og familier med lik status.
Dette synet er nå foreldet. Den frie bonden
blir nå ansett som en ønskedrøm, et produkt
av nasjonalromantikken, og den historiske
materialismen i historiefaget, som forut
satte slik frihet i en tenkt særegen «germansk
produksjonsform» uten slaver. I dag mener
forskerne at samfunnet i jernalderen var hier
arkisk organisert. Det var store sosiale forskjel
ler fra trellene på bunnen av pyramiden til de
mektige jordherrene på toppen. I vikingtiden
fantes det etter hvert rikfolk med store gods på
titalls gårder.

	Spørsmålet er om de mange ødegårdene
fra 500-tallet kan ha en sammenheng med at
nye eliter organiserte jordbruket mer effektivt,
slik for eksempel arkeologen Bjørn Myhre har
tenkt seg. Også i Sverige har man drøftet dette
som et alternativ til klimakatastrofeteorien.
Forklaringen er kanskje ikke like artig som
vulkanen, men arkeologi skal jo ikke først og
fremst være moro. La oss se nærmere på saken.

	Studier av jernalderbebyggelsen omkring
maktsenteret Gamla Uppsala viser store
forand
ringer omkring 600, altså en god
stund etter vulkanutbruddet vi nettopp har
hørt om. Det har også blitt påvist liknende
forandringer nær Linköping i Östergötland
og i Sør-Sverige. Pollenanalyser og C-14-
dateringer viser at åkrene fortsatt ble brukt
selv om gårdstunene, altså bygningene, for
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På Auli ved Tønsberg
undersøkte arkeologene
i 2009 graver og hus i
forbindelse med bygging av
ny motorvei i Vestfold. Vi
ser blant annet restene etter
et stort langhus som brant
ned omkring 600 e. Kr.
Rundingene er grøfter som
opprinnelig lå omkring for
lengst fjernede gravhauger.
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Bli med til høvdingen på
Hove i Sandnes.
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svant. Nylig har man sett det samme på en
av de klassiske ødegårdene i Norge, Sostelid i
Vest-Agder. Også her var jordene i bruk etter
at gårdstunet var nedlagt.
Hva kan dette bety? En tolkning er at små
bebyggelser gikk med i dragsuget når større
bosetninger og maktsentra ble etablert i nær
heten. Men hvem var i så fall det nye herre
folket? Var de fremmede erobrere til hest, slik
arkeologen Håkon Shetelig en gang mente,
eller så de beste bøndene her på berget sitt
snitt i krisetiden? Kan rike graver fra mero
vingertiden belyse det?
Omkring år 600 dukker det nemlig opp
en spesiell gruppe kostelige gravfunn på Øst
landet og i Trøndelag. Gruppen kalles for
Åkerkomplekset etter den rike graven fra
ca. 575 e.Kr. som ble funnet på Åker i Vang
ved Hamar i 1862. Disse gravene inneholder
blant annet importerte våpen, for eksempel
ring
sverd, verdi
fulle beltebeslag og ornerte
hjelmer. Mange av dem har også hesteutstyr.
Dessuten dukker det også opp en rekke såkalte
ryttergraver i denne perioden.
Gravfunnene har likheter med de mange
flotte gjenstandene som er funnet i Vendel og
Välsgärde i Uppland nord for Uppsala, der
den mektige Ynglingeætten hadde sine røtter,
ifølge Snorre. Det er tydelig at elitene nå snak
ket det samme maktspråket som vises i form
av samme type kostbarheter. Vi snakker om
datidens fornemme mote. Dette kan tyde på
at politisk og økonomisk makt ble mer kon
sentrert i merovingertiden.
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Arkeologen Terje Gansum har undersøkt de
vel 150 gravhaugene i Vestfold som er større
enn over 20 meter i diameter. Også disse peker
mot sentralisering av makt i nyere jernalder.
De eldste storhaugene ligger spredt på mange
gårder. De nyere haugene er derimot både
større og mer konsentrert til visse områder. I
Vestfold klumper de seg allerede i merovinger
tiden nær maktsentra som Borre, Sem og
Gokstad. Det hele topper seg i vikingtiden,
med de storslåtte gravene på Oseberg fra 834
og Gokstad fra 897 – de rikeste funnene fra
vikingtiden verden har sett.
Men hva har dette med ødegårdene å gjøre?
Det er en tidsglipe på minst 60–70 år fra
fimbulvinteren i 536 og 537 til de rike gravene
dukker opp. Vi kommer tilbake til saken.
Foreløpig skal vi bare antyde at det er vans
kelig å tidfeste eksakt når de mange spøkelses
gårdene ble forlatt.

lig samdrift», kunne innmarken deles. Man
fikk da fysisk adskilte bruk hvor jordveien var
delt «steint og reint», som man sa. Kan øde
gårdene fra 500-tallet forstås i en slik sam
menheng? Ble de forlatt fordi innmarken ble
splittet mellom flere brødre som bygget seg
nye gårder i nærheten? Men hvorfor er det i
så fall så veldig mange ødegårder fra nesten
nøyaktig samme tid?
Det er ikke kjent hvordan arveretten i
Skandinavia fungerte så tidlig som i folkevan
dringstiden og den påfølgende merovinger
tiden, der vi nå befinner oss. Den romerske
historikeren Cornelius Tacitus gir noen hint
om dette i år 98, i sitt kjente verk Germania,

der han skriver om de germanske stammene.
Han forutsetter som hovedregel primogenitur,
det vil si at eldste sønn arvet hele gården. Han
forteller om en folkegruppe som bodde ved
Rhinen nær dagens Köln og Bonn, de såkalte
tencteri. Eldste sønn arvet slaver, hus og annen
eiendom, men hesten, forteller Tacitus, tilfalt
den beste krigeren av sønnene, uavhengig av
alder. Ved å fremheve hesten som et unntak
fra de generelle arvereglene, illustrerer Tacitus
dette folkets særskilt sterke krigerideal.
I vår sammenheng blir spørsmålet om
arvereglene rett og slett ble endret nå i slutten
av folkevandringstiden, fra at eldste sønn arvet
hele gården til at sønner arvet likt. Kan en slik

Nye arveregler: Splitt og hersk?
En tredje mulig løsning på mysteriet med de
mange forlatte gårdene er at arveretten endret
seg. Vi vet at 500 år senere, i tidlig middelalder,
var hovedprinsippet at sønner arvet jorda likt,
mens døtrene delte innboet. Døtre kunne også
arve jord dersom det ikke var mannlige arv
inger. Kvinnelige jordeiere kalles baugryger og
var rettslig likestilt med en hvilken som helst
mannlig jordeier.
	Lovene har bestemmelser om slikt odels
skifte. Dersom arvingene ikke ønsket «broder

Disse gjenstandene: et
tveegget sverd, stigbøyler,
en stor spydspiss, øks og
andre ting fra vikingtiden
fant antikvar Nicolay
Nicolaysen sommeren 1867
da han undersøkte flere
av haugene ved den gamle
handelsbyen Kaupang,
Tjølling ved Larvik
i Vestfold.
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regelendring ha ført til at flere gårder ble delt
fysisk og gamle tun liggende øde?

Et skritt nærmere løsningen?

Et knust leirkar fra eldre
jernalder fra ødegården
Vestre Ringdal i Larvik.
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Katastrofe, pest og vulkan? Nye jordherrer?
Nye arveregler? La oss ha disse mulighetene i
bakhodet når vi nå avlegger to spøkelsesgårder
en visitt.
Vi drar først til Auli gård nær nåværende
Jarlsberg hovedgård. Jarlsberg het tidligere Sem
og var, som vi så i kapittel 5, nær knyttet til
Harald Hårfagre, ifølge Snorre. Før 1390 til
hørte både Auli og Sem, og mange titalls gårder
omkring, det rike St. Olavsklosteret i Tønsberg.
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Flere forskere mener at Auli tilhørte et gods som
kanskje omfattet 50 gårder i vikingtid og tidlig
middelalder. Vår gård lå derfor midt i det som
ble et av Norges største gods i middelalderen.
Hva skjedde her i folkevandringstiden?

Auli – graven i huset
I tidlig folkevandringstid ble det bygget et svært
langhus på Auli, hele 40,5 meter langt og 9,5
meter bredt, på til sammen 380 kvadratmeter.
Arkeologene grov her i 2009. Ifølge arkeolog
Line Grindkåsa fulgte huset datidens byggeskikk
med fjøs og bolig vegg i vegg, under samme tak,
og i et så svært hus kunne en stor dyreflokk få
plass. Huset brant ned omkring 600 e.Kr., og
like etterpå bygget man en gravhaug over en rik
kriger rett oppå branntomten – midt i huset.
Og den var bare den første i rekken av kanskje
ti graver som noen anla her.
Vår mann, den rike krigeren, lå med hodet
not nord, og hadde fått med et nesten kom
plett våpensett i graven. Bare lansen manglet.
En spenneplate viser at han hadde på seg
kappe da han ble gravlagt, og trolig et bando
lær som var festet med en vakker såkalt skjold
tornspenne, som arkeologene fant. Det er
bare kjent åtte andre slike skjoldtornspenner
i Norge, alle fra Østlandet, deriblant fra Åker
gård på Hamar, som vi så at hadde gitt navn
til det såkalte Åkerkomplekset av graver med
særlig praktfulle gjenstander. Slike spenner var
vanligere i Danmark og sørover i Vest-Europa
i både folkevandringstid og merovingertid.

	Krigeren hadde også fått med seg tre kniver,
et tveegget sverd med en flott mønstersmidd
klinge fra et fremmed land, skjold og annet ut
styr. Graven inneholdt et hestehode med amu
lett. Det dreide seg åpenbart om en person av
høy rang. Graven er et tidlig eksempel på en
kontinentalt inspirert høystatusbegravelse som
blir vanligere utover i merovingertiden. Men
hvorfor var graven anlagt midt oppå huset?
Det var også spor etter andre hus i nær
heten. Det tidligere bosetningsområdet var

blitt omgjort til en gravplass med kanskje 10
graver. Fremdeles i 1860-årene kunne en av
norsk arkeologis «grand old men», Nicolay
Nicolaysen, berette om seks bevarte hauger i
området. I dag er alle borte.
Det påfallende her er at dette gravfeltet og
tunet ligger nøyaktig der tre senere middel
aldergårder møtes – Låne, Auli og Aulerød. Var
en eldre storgård, kanskje helt fra jernalderen,
blitt delt i mindre enheter? Var den rike krig
eren en fremmed som hadde inntatt området

Den relativt lettdrevne
jorda på istidsmorenen
Raet utgjør et viktig
grunnlag for det kystnære
jordbruket på Østlandet.
Her et parti ved Tønsberg.
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den gangen, eller var det gårdens opprinnelige
eier som lå der, og poenget å opprettholde en
kultisk forbindelse til tidligere generasjoner
ved å anlegge graver der den gamle familie
gården lå?
	Senere ble de tre gårdene delt opp i enda
mindre enheter, som alle kom til å tilhøre god
set omkring Sem. I 1390 hører vi om nordre
og østre Auli, og nordre, søndre og sønste Låne,
i tillegg til Aulerød. Det som en gang hadde
vært én stor gård, var i løpet av nær 800 år blitt
forvandlet til syv mindre gårder, men under
samme eier.
Det vitner om en omorganisering og effek
tivisering av jordbruket. I stedet for å ha en
stor «ranch» med vide beitemarker og en stor

Åkerspenna fra
Vang i Hedmark, fra
merovingertiden, er blant
de flotteste arkeologiske
funnene i Norge.
Beltespennen av forgylt
sølv, bronse og edelsteiner
viser en mann omgitt
dyrefigurer tolket som
villsvin og ørnehoder.
Kanskje holder han
hendene opp for å verne seg
mot rovfuglene. Åker gård
var et viktig maktsenter
i yngre jernalder og
kongsgård i middelalderen.
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dyreflokk i langhuset, gikk man over til små
effektive korngårder med større samlet avkast
ning enn den gamle gården, og kanskje var de
nye gårdene drevet av treller og en type leilend
inger. Det store langhuset som ble svidd av, var
kanskje den siste «ranchen» på Auli, men min
net om den levde videre hos godseierne i noen
generasjoner. Ikke minst fordi forfedrene, og
kanskje også mødrene, så symbolsk lå begravd
der.
Er den nedbrente «ranchen» begynnelsen
på den store godsdannelsen som siden domi
nerte området? Var dette første skritt i retning
oppsplittingen i mer effektive enheter? Den
ene av de tre gårdene som er skilt fra, Låne,
har et interessant navn som antyder en slik
utvikling. Ordet lán kan bety «leiet Jord», det
vil si jord man ikke eier, men har leid bruks
rett til. Dersom navnet stammer fra den aller
første oppdelingen, må Låne ha vært leiejord
alt tidlig. Vi aner at den rike krigeren hadde
slått seg opp som eiendomshai i utleiebran
sjen. Men om han var en fremmed kriger, eller
en arving i lånte merovingiske fjær, det vet vi
fortsatt ikke.
Dette godset av leie- og trellegårder v okste
uansett til å bli et av Norges største og tilfalt
etter hvert munkene i St. Olavsklosteret i Tøns
berg. Biskop Øysteins jordebok fra 1390-årene
viser at klosteret satt med 104 eiendommer i
Vestfold. Den største opphopningen lå omkring
den gamle kongsgården Sem. Den be
rømte
Oseberghaugen ligger i utkanten av denne eien
domsklyngen, som kan være det gamle godset

Nordens største samling
av storhauger fra
yngre jernalder finnes i
Borreparken, Horten,
Vestfold.
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under Sem. Flere rike gravhauger på Sem tyder
på et maktsenter i vikingtid. Foreløpig vet vi
ikke om det er slektskap mellom vår kriger på
Auli, makteliten på Sem og dronningen i Ose
berg, men utenkelig er det ikke.

Vestre Ringdal
Den andre gården vi skal se nærmere på
heter Vestre Ringdal. Også den ligger i Vest
fold. Området var i middelalderen preget av
selveiende bønder. Vi skal neppe regne med
store godseiere her i jernalderen. Det er fun
net en mengde langhus på Ringdal. Det yngste
huset er C14-datert til sen folkevandringstid
eller tidlig merovingertid. Dateringen er gjort
på forkullet korn funnet i et stolpehull. De
tolv øvrige langhusene er alle eldre, datert til
romertid og folkevandringstid. Tunet synes å
ha gått av bruk omkring 600 e.Kr., altså en
god del år etter det mulige vulkanutbruddet
vi har hørt om, men samtidig med at huset på
Auli brant. Det er merkelig.
Arkeologene fant 21 hus inkludert åtte
mindre bygninger, og dessuten seks graver fra
førromersk jernalder og en grav fra folkevand
ringstiden. De fant også 30 kokegroper og
nitten ildsteder. Et skikkelig tun. Det ble ikke
funnet rike og flotte graver, men derimot mye
hverdagslig keramikk fra både hus og graver.
Seks langhus var fra folkevandringstiden, og
flere av dem har trolig vært i bruk samtidig.
Arkeologene Lars Erik Gjerpe og Mari Østmo
mener at det må ha vært to eller kanskje tre
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bruk på gården i folkevandringstiden før tep
pet gikk ned omkring 600.
Det gamle tunet på Ringdal ligger bare 120
meter nord for den moderne grensen mellom
vestre og østre Ringdal. I 1390-årene het disse
gårdene øvre og nedre Ringdal og var sannsyn
ligvis fysisk delt. I en skattematrikkel fra 1647
fremgår det at det kostet nøyaktig like mye å
leie de to enhetene, de hadde helt lik land
skyld. Det kan antyde en likeverdig deling på
et tidspunkt. Spørsmålet er om vårt tun rett
og slett ble forlatt i forbindelse med at to nye
gårder ble opprettet. Kan hende ser vi her
sporene etter en arvedeling hvor innmarken
ble delt.

Var det ingen krise likevel?
Forskerne har gått fra å studere gårdenes byg
ninger i første halvdel av 1900-tallet, til å stu
dere gården som en samlet produksjonsenhet
i 1980- og 1990- årene. I dag forsøker vi også
å forstå økonomiske og sosiale relasjoner mel
lom gårdene. Lenge var det få konkrete spor
etter forhistorisk bebyggelse, særlig på Øst
landet. Derfor ble gårdsnavn, graver og gjen
standsfunn de viktigste kildene til kunnskap
om jordbrukets historie.
Men, som vi så, i 1990-årene kom den nye
flateavdekkingsmetoden. Arkeologene så poten
sialet, og siden har bosetningsarkeologien vært i
rivende utvikling. Hvert år finner vi nye gårder
og tun. Det er all grunn til å tro at utviklin
gen vil fortsette, og at historien må skrives om

bitevis og delt fremover. Noen tendenser sees
allerede nå. Bosetningsutviklingen har vært mer
omskiftelig enn tidligere antatt. Særlig vold
somme fremstår endringene fra folkevandrings
tiden til merovingertiden. Det er alltid fristende
å ty til dramatiske enkeltforklaringer på det som
i virkeligheten er svært sammensatte kulturelle
prosesser. La oss se på hva vi har så langt:
Den bysantinske historikeren Procopius be
skrev i 536 det fryktelige varselet. Dette året
avga solen sitt lys uten styrke, skriver han.
Strålene den kastet var ikke klare, og den min
net mer og mer om en solformørkelse. Hadde
krisen så stort omfang som forskere som Gräs
lund, har tenkt seg? Vi vet ikke sikkert.
Det er uansett liten tvil om at det ble fryk
telig kaldt omkring 536. Det må ha vært noen
dårlige år, og sagnet om den kalde, lange
Fimbulvinteren kan ha en kjerne av sannhet.
Kanskje hadde den indonesiske vulkanen
Krakatau skylden for elendigheten, slik det har
vært foreslått. Noe liknende skjedde i 1816 –
«året uten sommer» – da vulkanen Tambora i
Sumbawa i Indonesia gikk i luften.
Ingen av de større tunene som hittil er
arkeologisk utgravd, ble nedlagt i tiden før
eller etter vår periode, altså i romertid eller
vikingtid. Ødegårdene finner vi nesten bare
i folkevandringstid og tidlig merovingertid.
Men våre to eksempler viser begge at gårdene
ble forlatt rundt år 600, og ikke i tiårene rett
etter 536. Det er merkelig og styrker ikke Gräs
lunds forklaring om at gårdene ble fraflyttet på
grunn av en klimakatastrofe. Det er imidlertid

bare to eksempler, og det er usikkert om de er
representative.
Det kan fastslås at svært mange 
forlatte
gårdstun ligger i gode og sentrale jordbruks
strøk, og mange slike ødegårder finner vi på
historiske gårder med delingsnavn som østre
og vestre, og nordre og søndre. Det tyder på
gårddelinger og uttrykker trolig intensivering
i dyrking og bosetning. Mulige forklaringer
kan være nye driftsformer med endret balanse
mellom husdyrhold og korndyrking. Da pas
set ikke langhuset og store dyreflokker inn
lenger. Cowboyenes tid var kanskje forbi? I
alle fall i det som utviklet seg til å bli landets
kornkamre.
Under vårt besøk på Auli, ved et av Norges
største jordegods senere i vikingtid og middel
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utbrudd i Krakatu i
Indonesia i 536 e. Kr. en
klimakrise på våre nordlige
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på grunn av svevestøv i
himmelen.
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alder, så vi at en stor bygning brant ned og
et tun ble lagt øde omkring 600, over 60 år
etter krisen. Hadde gården ligget øde fram til
da? Umiddelbart etter brannen ble det anlagt
en gravhaug her. Den døde var ingen hvem
somhelst. Det dreier seg en våpengrav på øvre
sosialt nivå. Over tid dannet det seg et helt
gravfelt her.
Det forlatte jernaldertunet lå ved gårds
grensen som skilte tre historiske gårder, som
trolig utgjorde en storgård tidligere, en «ranch».
I 1390-årene var området ytterligere oppdelt,
slik at det nå bestod av sju mindre gårder som
alle inngikk i et omfattende gods. Det er nær
liggende å tolke det forlatte og nedbrente tunet
som begynnelsen på en intensivering og reor
ganisering av jordbruket i regi av en større jord
herre, enten han kom utenfra eller ei.
Besøket på Vestre Ringdal viste noe helt
annet, nemlig en likeverdig todeling av et
gårdsterritorium, altså en deling mellom to
selveiende bønder. Det forlatte tunet besto
av 21 bygninger og minst to samtidige drift
senheter i folkevandringstid. Bebyggelsen ble
trolig flyttet da gården ble fysisk delt.
	Kanskje blir vi nødt til glemme den fris
tende tanken på én eneste forklaring og plukke
litt herfra og derfra. Dersom mange smågårder
gikk over ende i det kalde nord som følge av
klimakrisen i 536, kan nye beiteområder ha
blitt frigjort i tett bebygde områder, som for
eksempel Raet, den gamle morenen på Sørøst
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landet. Større gårder kan ha overlevd og lagt
under seg nye beitemarker.
Aldri så galt at det ikke var godt for noe.
Dyreflokkene vokste. Større tilgang på hus
dyrgjødsel muliggjorde mer kornbruk. Kanskje
kunne man nå fø en større befolkning. Det
kan ha trigget en utvikling mot gårddelinger.
Man satset etter hvert på smågårder med mye
korndyrking.
Men fortsatt vet vi ikke hvor stor påvirk
ning vulkanutbruddet i 536 hadde på selve
bosetningen. Det er underlig at mange gårder
først ble lagt øde flere tiår etter. Kanskje var
klimakrisen i virkeligheten en gyllen anledning
til å omstrukturere bebyggelse og landbruk, og
kanskje ga det etter hvert overskudd og grunn
lag for eliter, småkongedømmer og de viking
ene som snart skulle herje Europa.

Da andreetasjen ble født
Stavkirkene og borgene i middelalderen var høye. Men når ble egentlig an
dreetasjen i bolighusene oppfunnet i Norge? Dette enkle spørsmålet er fak
tisk vanskeligere å svare på enn man skulle tro fordi bare bunnen av husene
i jernalderen er kjent.

危机
President John F. Kennedy fortalte gjerne at
det todelte kinesiske tegnet «Wéi jT» for krise
består av delene «fare» og «mulighet». Det
hadde vært både spennende og tankevekkende
– hadde det bare vært sant. Dessverre er det
bare en seiglivet myte. Wéi betyr riktignok
fare, men tegn to er meningsløst når det står
alene. Det nærmeste blir «øyeblikk». Kanskje
var det nettopp det vulkanen i 536 var for
samfunnsutviklingen. Et farlig øyeblikk!

Jernalderens langhus
hadde jordgravde stolper
som bærende konstruksjon.
Det var enklere å bygge
i lengden enn i høyden.
Husene hadde neppe to
etasjer. Rekonstruksjonen
av et langhus på Fyrkat,
Danmark.
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Lafteteknikken gjorde det
enklere å bygge i høyden,
og kanskje ble andreetasjen
født i vikingtiden da denne
byggeteknikken ble vanlig.
To stabbur fra Åker gård,
Vang, Hedmark.
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Empire State Building var verdens høyeste
bygning fra 1931 til 1972 – og har hele 102
etasjer. Bygningen rager stolt 381 meter over
Fifth Avenue på Manhattan i New York. Men
det er ingenting når oljepengene får rå. Sky
skraperen Burj Khalifa i Dubai sto ferdig i

2010, og er 828 meter høy med 160 etasjer.
Høyhus i tegl er kjent langt tilbake i tid. Ofte
regnes Shibam i Jemen som byen med verdens
eldste skyskrapere. Enkelte hus er ni etasjer
høye. Selv om byen er mer enn 2000 år gam
mel, er de fleste husene fra 1600-tallet.

Det vanlige huset i jernalderen var det
treskipede langhuset med inndeling i bolig og
fjøsdel. Langhusene har variert i størrelse over
tid. De er som trekkspill. Dess større dyreflok
ker, dess større hus. Trolig strakk man heller ut
lengden enn å bygge høyt. Langhuset på Borg
var hele 83 meter langt. Det er tvilsomt om
langhus hadde andreetasje.
	Slike hus holdt kanskje maks 100 år før de
råtnet på rot på grunn av jordgravde stolper.
Et triks var å svi den nederste delen av stokken
noe, fordi forkullet tre tåler jord bedre. Slik
kunne huset vare litt lenger. Arkeologene ser
dette som en kullrand i stolpesporet. Fram til
vikingtiden bodde mennesker og dyr under
samme tak i hver sin ende av langhuset med
innganger på sidene. Småsvidde stolper var
likevel ikke godt nok. I vikingtiden kom laft
ede bygninger i furu og gran. Stokkene ble lagt
på såkalte syllsteiner som tok støyten. Slike
hus kunne holde seg i hundrevis av år.
Det er ikke så lett å bygge stort i laft.
Trestokkens lengde setter begrensninger. Til
gjengjeld kan man enkelt stable i høyden.
Trolig ble andreetasjen født som følge av
lafteteknikken som kanskje var vikingens vei
oppover. Ordene loft og laft henger nøye sam
men. Det gamle langhuset ble splittet opp, og
funksjonene flyttet til spesialiserte bygninger.
Ordet fjøs betyr for eksempel «fe-hus». Men
mange fjøs ble likevel bygget med grindverk
som minner om de gamle langhusene, særlig
på Vestlandet.

Men laft ble foretrukket i boliger. Nå duk
ket det opp egne eldhus og stabbur, og alt det
vi finner på Folkemuseene. Særlig i byene,
hvor det var plassmangel, skjøt husene i været
i middelalderen. Mer enn halvdelen av verdens
befolkning bor nå i byer. Kanskje er det ikke
så rart at de høyeste bygningene i dag nettopp
ligger på de dyreste tomtene i de største byene.

I vikingtiden endret
byggeteknikken seg, og
laftede hus ble vanligere.
Stokkene ble felt inn i
hverandre med «overhogg»
og «underhogg». Dette låste
hjørnene og skapte en stabil
konstruksjon. Hvert lag
med stokker kalles «omfar»
eller «kvarv».
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Jenta fra fortiden

8. Morgendagens helter
De siste årene har moderne datateknologi blitt et effektivt arkeologverktøy.
Uten å grave i jorda finner arkeologene gamle byer, gravhauger og koke
groper. Med dataskanning på sykehus avslører gamle knokler nye sider av
historien. High tech-metoder er verdifulle supplement til tradisjonell arke
ologi. Og når formidlingen skjer på stadig nye måter, blir historien fortalt til
stadig flere mennesker. I Stockholm har vikingjenta Disa, rekonstruert fra
et skjelett, blitt en kjendis.

Birka var fra midten av
700-tallet en blomstrende
handelsby i innsjøen
Mälaren vest for dagens
Stockholm. Byen hadde
på det meste 700
innbyggere, og det var
handelsforbindelser til hele
den kjente verden. Som
beskyttelse mot angrep
var Birka beskyttet av en
palissade, en borg
og en armé.
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To blågrønne øyne stirrer intenst på oss idet
vi kommer inn i det halvmørke rommet. Med
et åpent, litt undrende ansikt blir vi ønsket
velkommen til en litt uvanlig setting. I en åpen
grav i en liten glasskiste ligger et mer enn t usen
år gammelt barneskjelett. En rekonstruert
menneskedokke passer på henne. Vikingjenta
Disa har på kort tid blitt den største attrak
sjonen på Historiska museet i Stockholm.
Det gamle barneskjelettet ble funnet u
 nder
en arkeologisk utgraving på 1870-tallet i den
gamle vikingbyen Birka, noen mil vest for
dagens Stockholm. En godt bevart barne

grav var faktisk en sjeldenhet i byen selv om
nærmere halvparten av barna døde før de
hadde fylt 10 år.
Den fremsynte arkeologen Hjalmar Stolpe
bestemte seg for å ta med hele barnegraven.
Jorda med skjelettet i mange deler, ble lagt i
en trekiste og fraktet til Stockholm. Her har
den lille barnegraven, kalt Birkagrav Bj463,
blitt vist fram på museet, som en del av viking
historien i Sverige, men likevel litt bortgjemt
blant mange finere vikingfunn.
Det var da museumsledelsen i 2011 be
stemte seg for å lage en rekonstruksjon av den
lille Birkajenta at denne historien tok en ny
vending. I løpet av noen få måneder ble det
lille skjelettet i den gamle graven et av Sveriges
mest berømte «barn».
Hvordan kunne dette skje? Museumspeda
gog Li Kolker sier at svaret er ganske inn

lysende: – Når jeg ser et skjelett, så tenker jeg
at det er restene av et dødt menneske. Men
jeg opplever en avstand både i tid og rom.
Når jeg ser inn i ansiktet på den rekonstruerte
dokka, så åpner det følelser i meg, selv om av
standen i tid fortsatt er like stor. Jeg opplever
at vi er like som mennesker. Den lille jenta
kunne vært datteren min, lillesøsteren min,
eller en seksåring som jeg møtte tilfeldig på gata
i Stockholm.

Rekonstruerte Disa og det
lille skjelettet i glasskisten
har på kort tid blitt et
populært besøksmål for
svenske skolebarn. I møtet
med vikingtidens historie
forundres moderne barn
over vikingjentas barndom
uten kosebamser
eller dataspill.
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Her er vi ved kjernen når arkeologene vel
ger å menneskeliggjøre gamle funn. Gjennom
synsinntrykk skapes følelser og gjenkjennelse
som gjør det lettere å formidle historien bredt
ut, også til dem som i utgangspunktet ikke er
spesielt interesserte.

Disa er rekonstruert etter
metoder utviklet gjennom
kriminaletterforskning.
Ansiktet er så likt at
familien ville kjent
henne igjen. Hun står
på Historiska museet i
original størrelse og med
klær som er basert på
gamle funn.
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Kriminalmetoder
Arkeologene har tatt i bruk metoder som blant
annet er kjent og utviklet gjennom krimi
naletterforskning, såkalt «forensic art», der
savnede eller døde personer har blitt gjenskapt
billedlig i 2D eller 3D, to- eller tredimensjon
alt. Teknikken er nærmere hundre år gammel,
men med moderne metoder for d
 ataskanning
på sykehuset har fagfolkene fått et bedre
hjelpemiddel i rekonstruksjonen.
Arbeidet med Birkajenta Disa begynte som
et stort puslespill. Kraniet i den lille graven var
knust og lå i mer enn 70 biter. – Da vi satt og
limte sammen hodeskallen, manglet vi mange
biter. Vi gjorde en liten «miniutgraving» i ut
stillingsmonteret, og fant mange savnede deler.
For skjelettet lå jorda fra den originale graven,
forteller forsker på Historiska museet, Char
lotte Hedenstierna-Jonson.
	Rekonstruksjonen ble laget av kunstner og
arkeolog Oscar Nilsson, som også hadde erfar
ing med tilsvarende oppgaver for politiet. Den
sammenlimte hodeskallen ble skannet i en
såkalt CT-maskin. Ut fra 3D-databilder fikk
kunstneren en plastkopi, der han bygget opp
ansiktet med mer enn tjue forskjellige muskler
som skaper hodeformen, før huden ble lagt på
som et lag med leire. Oppå dette ble det støpt
en maske i silikon.
Noen år tidligere hadde Nilsson gjenskapt
hodet til en 9000 år gammel steinalderkvinne
på museet, på samme måte som Arkeologisk
museum i Stavanger har gjenskapt hodet til
Vistegutten, som vi møtte i kapittel 1. I dette

nye prosjektet ønsket museumsledelsen å bygge
opp et helt menneske, med kropp. Svenske
barneleger som studerte skjelettet, konstaterte
at jenta var mellom 105 og 110 cm høy, men
litt spedere i kroppen enn dagens fem–seks
åringer. Slik hun står på museet i Stockholm,
er Disa gjengitt i naturlig størrelse, med klær
som er kopiert fra gamle funn. Navnet er valgt
av svenske barn etter en avstemning blant
gamle norrøne kvinnenavn. Disa ble en guide
som leder oss inn i en historie som går noen
tusen år tilbake i tid.

Handelsbyen i Mälaren
Fra midten av 700-tallet e.Kr. var Birka en
blomstrende handelsby, der varer og mennes
ker fra hele den kjente verden kom og gikk.
Her ble det knyttet kontakter til 
Europa,
Asia og Midtøsten. Varetransporten gikk til
de indre områdene av Sverige, men også over
til Norge. Birka lå på en øy i den svenske
innsjøen Mälaren, nord for dagens Södertälje.
Her gikk en kanal som ledet vikingskipene
inn fra Østersjøen. Byen eksisterte i ca. 200
år, og hadde på det meste rundt 700 innbyg
gere. Opp fra den store havna lå det et mylder
av trehus og trange gater. Her var det smier,
håndverkere som laget keramikk, smykker
og ting av bronse, edle metaller, bein og
tekstiler. Arkeologene har funnet rester av en
omfattende pelsindustri, der skinn av blant
annet ekorn, rev og mår ble bearbeidet og
pakket for eksport. I siste halvdel av 800-tallet

økte handelen mot øst langs de russiske elvene.
Nye varer, glass og tekstiler kom inn, sammen
med arabiske sølvmynter. De første svenske
myntene ble laget i Sigtuna, byen som overtok
for Birka i Mälaren.
	Som beskyttelse mot angrep og fiendtlige
røverraid hadde Birka en borg med en egen
armé krigere med egen gravplass. Det var her
Disa ble funnet.
Nye undersøkelser viser at folk i Birka var
sjukere enn gjennomsnittet av befolkningen
som bodde på landsbygda på denne tiden. De
levde tett innpå hverandre i en by, med dårlige
sanitære forhold. Smitte spredte seg lett. Så det
var ikke bare barnedødeligheten som var høy.
Birkafolket var dermed litt forut for sin tid
når det gjaldt dårlig bomiljø, for vikingtidens
mennesker var generelt friskere enn folk i
middelalderen, siden de fortsatt bodde spredt,
ikke i tettbygde byer. Tross sjukdom og tidlig
død var Birka likevel et økonomisk maktsen
trum som trakk til seg handelsfolk og kunder
fra hele Nord-Europa.

En sunn liten jente
Det var i denne byen Disa levde som barn.
Forskerne som har studert barneskjelettet, kan
gjennom mange små spor fortelle historien om
den lille jenta som bare ble seks år gammel:
– Hun var frisk og sunn helt til hun døde,
litt forkjølet som andre barn om vinteren, men
Disa fikk aldri bihulebetennelse. Vi skjønner
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En modell med hus rundt
havnen i vikingbyen Birka.
Skip og last kom inn til øya
ute i Mälaren gjennom en
kanal fra Østersjøen.

ikke hvorfor hun døde, men hun kan rett og
slett ha druknet i Mälaren eller fått en vanlig
infeksjonssykdom. Selv om hun var spe i krop
pen, har hun spist godt, og hun har fått god
mat. Overraskende, siden hun bodde på en øy
i en innsjø full av fisk, så har hun spist mye

kjøtt fra landdyr. Ved hjelp av isotopanalyser
kan man også lære mye om morens kosthold
ved å studere melketennene til barna. Som
seksåring hadde Disa fortsatt melketenner.
– Undersøkelser av tennene og kjevebeina
tyder på at hun ikke er fra Mälardalen. Det er

vanskelig å si om hun er født i Birka eller har
flyttet hit som barn, fordi fem–seks år er en
kort tidsperiode i arkeologien. Vi tror at hun
stammer fra en kjøpmannsfamilie som kom
mer fra sør i Danmark eller nord i Tyskland,
sier osteoarkeolog ved Historiska museet,
Leena Drenzel. Som osteoarkeolog studerer
hun skjeletter og knokler fra mennesker og
dyr, og da finner hun mange spor og opp
lysninger om det livet de har levd.
Ikke bare skjelettet, men også gravgavene
til Disa er med og forteller historie. Hun ble
gravlagt i en drakt med fine perler. Det er

funnet et perlebånd og mer enn 50 perler –
gule, blå og sølvfôrede glassperler. Dette er
importvare, som arkeologene kjenner igjen
fra øst i Middelhavet. På brystet lå en bronse
spenne belagt med gull, og hun fikk med seg
på reisen til dødsriket et nålhus – en beholder
av bein med synåler – av en type som bare er
funnet i rike kvinnegraver.
– Derfor tror vi at foreldrene kan ha vært
rike kjøpmenn og drevet med tekstilhan
del. Det var kanskje meningen at Disa skulle
overta arven og drive familiebedriften videre.
Så det var en tragedie i familien da hun døde.

Se rekonstruksjonen av
Bäckaskogskvinnan her.

Frode Iversen og
museumspedagog Li
Kolker ved graven til
Disa, slik den er plassert
i en kiste som en sentral
del av vikingutstillingen
på Historiska museet i
Stockholm. I kisten ligger
gavene som den seks år
gamle jenta fikk med
seg i graven.
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Og det var et elsket barn som ble gravlagt i en
seremoni med mange mennesker til stede, sier
Li Kolker.
	Som historieforteller i det 21. århundre
møter vesle Disa «jevnaldrende» svenske
barn som forundres over at hun ikke hadde
kosebamser eller dataspill. Hva lekte hun med
da? Museumspedagog Kolker, som er sikker på
at en seks år gammel vikingjente hadde lyst til
å leke, svarer: – Vi tror hun fikk være barn, selv
om hun tidlig måtte hjelpe til hjemme. Selv
om Disa ikke hadde med seg leker i graven,
vet vi fra andre barnegraver at de blant annet
lekte med små bjeller og snurrebein, som var
en rund beinskive eller stang med hull der det
ble tredd inn en tråd.

Makten flyttes
Etter drøyt 200 år stilner livet i vikingbyen
Birka. Etter hvert som landet hever seg, blir
det vanskeligere å få inn de store handelsskip
ene fra Østersjøen. Så mot slutten av 900-tallet
flyt
ter sveakongen handelen til en annen
svensk by, Sigtuna. Menneskene flytter etter,
men sporene etter generasjoners levd liv blir
igjen på øya. Som biter i et puslespill bidrar de
til å fortelle historier om menneskene i han
delsbyen. Slik som Disa, som døde så altfor
tidlig en gang midt på 900-tallet e.Kr., men
som har «gjenoppstått» som folkekjær historie
formidler i Stockholm tusen år senere.
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Når skjelettene forteller
Ved en arbeidsbenk på Medisinsk fakultet
ved Universitetet i Oslo sitter en doktor
gradsstipendiat og studerer en gammel
hodeskalle. Hun ser spor av en smerte
full historie der en bihulebetennelse har
«spist» seg vei gjennom beinet.
I et sølete jordhull midt på Jylland i
Danmark blir en ryggvirvel gravd fram to
tusen år etter et stort slag. Ryggvirvelen
blir renset, og arkeologen ser beviset på at
barnesoldater var med i krigen. De såkalte
osteoarkeologene er fagfolk som kan doku
mentere historien ved hjelp av knokler og
skjelett.
– Ofte blir jeg preget av m
 enneskeskjebnene,
folk som har levd sitt liv lenge før oss, sier Elin
T. Brødholt, som er i gang med en studie av
skjeletter ved Universitetet i Oslo. Hun tar
fram en hodeskalle fra en eske med et langt
arkivnummer på lokket: – Denne skallen for
teller en smertefull historie fra en tid med et
dårlig helsevesen. Hullet i panna viser tydelige
spor fra en betennelse i bihulene hos en middel
aldrende mann fra Nesna. Han kan ha fått et
sår i panna som har ført til en betennelse. Men
det kan også skyldes en helt vanlig forkjølelse
der bakteriene har kommet inn i nesa. I våre
dager ville helsevesenet taklet sykdommen.
5–15 prosent av folk som lever i Norge i dag,
sliter med bihulebetennelse. Den er vanskelig

å kurere helt, men vi har gode behandlings
metoder. I middelalderen ble dette et smerte
helvete der puss eller verk har «spist» seg gjen
nom skallebeinet, sier Brødholt.
På arbeidsbordet har hun også et leggbein
fra en mann som sleit med en bakteriebeten
nelse i beinet. I et siste desperat forsøk på å
fjerne en verkebyll har de gått løs på beinet
med kniv: – Vi ser sporene av kniven i et stort
hull i skinnebeinet. Men dessverre var oper
asjonen ikke vellykket, for mannen døde kort
tid etterpå. Det kan vi se av at såret ikke har
grodd.
I sitt doktorgradsarbeid undersøker Brød
holt skjeletter fra yngre jernalder (ca. 550–
1050 e.Kr.). Menneskelige knokler er gode
historiefortellere for dem som har lært å «lese»
sporene. Her finnes opplysninger om sykdom
mer, levevis, kosthold, barnedødelighet og
kjønnsfordeling i en befolkningsgruppe.
Fra denne perioden har hun en hodeskalle
fra en 15 år gammel gutt som bodde i Lødin
gen i Nordland. I beinet rundt neseåpningen
ser Brødholt tydelige spor som viser at gutten
led av den grusomme sykdommen lepra, eller
spedalskhet. I jernalderen var dette en fryktet
sykdom også i Norge. Sykdommen kom trolig
til Norge gjennom vikingtokt mot vest, og
lepra fikk godt fotfeste i landet i løpet av mid
delalderen.
– Vi har bevart mer av skjelettet til denne
gutten, også på fingrene, beina og føttene ser
vi klare tegn på spedalskhet. Han har trolig
vært sengeliggende, og allerede som 15-åring

slet han med beinskjørhet fordi han var så lite
aktiv, forteller Brødholt.

Sammenlikner diagnoser
Med arbeidsplass rett ved Rikshospitalet i Oslo,
der dagens moderne sykdommer behandles,
driver Elin T. Brødholt med en jakt blant gamle
hodeskaller. Målet er å fylle hull i forskning og
historisk kunnskap. Uke etter uke blir tilbrakt i
selskap med gamle skjeletter og hodeskaller.
I noen tilfeller er historien og skjebnen gan
ske åpenbar – som når det sitter flere piler fast
i beinet. Andre ganger må osteoarkeologene
sammenlikne det de ser på gamle knokler med
kjente sykdomstilfeller og diagnoser hentet

Elin T. Brødholt ser spor
av smertefull historie,
når hun studerer gamle
hodeskaller og knokler i
mikroskopet på Medisinsk
fakultet ved Universitetet i
Oslo. Menneskelige knokler
er gode historiefortellere
med opplysninger om
sykdommer, levevis
og kosthold.
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ut fra dagens moderne medisin. Gjennom å
kombinere kunnskap fra flere fagområder kan
Brødholt nærmest skrive en liten biografi over
livshistorien til et menneske fra fortiden.
En hodeskalle datert til middelalderen, fun
net ved ruinene av Mariakirken i Gamlebyen i
Oslo, er et tidsbilde fra en dramatisk historisk
periode i Norge – borgerkrigene mellom 1130
og 1240 – da flere kongsemner sloss om mak
ten etter at Sigurd Jorsalfare døde.

Morgentåka skaper trolsk
stemning ved den store
innsjøen Mossø på Jylland.
I våre dager er dette et
idyllisk ferieparadis,
mens det for arkeologene
er utgravingssted for en
av Nord-Europas største
massegraver. For 2000 år
siden ble kanskje tusen
slagne krigere ofret i
innsjøen som da var
større enn i dag.
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– Det store hullet i panna på hodeskallen,
viser at mannen har fått seks sverdhogg rett i
panna. Dette bærer preg av å være en regel
rett henrettelse. Kanskje kan dette en gang ha
vært en av kongens hirdmenn, som ble drept
i kamp, sier Brødholt, og legger til at utgrav
ingene i Mariakirken har gitt arkeologene mye
verdifullt materiale fra denne tiden i norsk
historie, der skader fra våpen og krig tilhørte
hverdagen for mange.

Krigens redsler
Ved et arbeidsbord i et idyllisk skogholt rett ved
den store innsjøen Mossø midt på Jylland, står
en arkeolog og renser gamle knokler for jord og
søle. Lydbildet rundt oss domineres av fuglekor
og raslende ospeblad i vindsuset. Vi er i et av
de fredeligste områdene i Danmark. Kontrasten
til krigens gru og redsler som fortelles gjennom
knoklene på arkeologens bord, er stor.

Et par meter bortenfor er det gravd en to
meter dyp og flere meter bred grøft i jorda,
omtrent som byggegropa for et stort hus. Nede
i den sølete jorda ligger folk på kne og graver
med små spader og murskjeer. De har hvite
masker som dekker nese og munn. Ikke fordi
de er redde for flere tusen år gammel bakterie
smitte eller gamle gravers «forbannelse», men
fordi de er redde for å forurense gamle bein
med eget DNA, slik at det kan bli vanskeligere

Nede i utgravingsområdet
på Alken Mose ligger
knokler, bein og hodeskaller
strødd utover. Alle funn
blir registrert. Arkeologene
jobber med maske for ikke
å forurense knoklene med
egen DNA. Håpet er at
DNA-undersøkelser på
knoklene kan kaste lys over
hvor krigerne kom fra.
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Se hvordan knoklene forteller
historie.

å søke etter slektskap hos de gamle krigerne.
For rundt dem på alle kanter ligger store og
små knokler strødd. En hodeskalle griner
tannløst mot den brennende sola.
	Rett ut av jordbakken stikker et lårbein.
Forsiktig blir jorda fjernet, og mer av beinet
kommer fram. Selv om det er 2000 år siden
denne personen døde, er beinet så godt bevart
at det er tydelige merker av øksehogg i låret.
Litt lenger borte kommer en underkjeve ut av

En hodeskalle fra en kriger
som falt i et slag omkring
år 10 e.Kr. Undersøkelser
av knoklene viser at flere
av de falne krigerne var
ungdom helt ned i
13-års alderen.
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jorda. «Se, han har et stort høl i tanna!» ut
bryter en forbauset arkeolog. Vi ser ham for
oss: En kriger som kjemper for livet, samtidig
som han plages av kraftig tannverk.

Som en tidsmaskin
Den store utgravingsgropa er som en tids
maskin for arkeologene. Her fraktes vi 2000
år tilbake i tid. Dette er Europas største arkeo
logiske samling av menneskebein fra jern
alderen. Vi vandrer blant levningene til krigere
som kjempet og sloss bare noen år etter at Jesus
ble født og vår tidsregning starter. Som vi så i
kapittel 6, var det i år 9 e.Kr. et stort slag mel
lom romerske og germanske styrker nordvest i
Tyskland. Romerne tapte, tre legioner og seks
hjelpekohorter, og hele den romerske hæren
på kanskje nærmere 20 000 mann ble utslettet.
Det var da keiser Augustus ifølge romerske
historieskrivere skal ha uttalt: «Varus, Varus
– gi meg mine legioner tilbake.» (Varus var
romersk guvernør i Germania og ledet de tre
legionene.)
Etterdønningene etter dette store slaget
påvirket områdene i Nord-Tyskland og Dan
mark i mange år, i form av kamper og slag
mellom ulike folkegrupper. Det er i sporene
fra et av disse slagene vi går, når vi forsiktig
skritter mellom knoklene i utgravingsgropa.
Arkeologene mener at det kan ligge rester av
mer enn tusen falne krigere i dette området.
Som vi så også har sett tidligere, ble taperne
i slaget ofret i den store innsjøen som på den

tiden dekket et større område av Illerup Ådal,
eller «den hellige elvedalen», som danskene
kaller stedet.
Takket være at vannet i innsjøen er kalkhol
dig – basisk – så har knoklene holdt seg godt
gjennom to tusen år i vann, myr og jord. Dette
i motsetning til likene fra de sure myrene, der
knoklene forsvinner, mens hud og hår blir
garvet som stivt lær, slik som med Grauballe
mannen. Det kalkholdige vannet har resultert
i et forskningsparadis for osteoarkeologene,
som «leser» historien ut av beina.

av skallebeinet. En annen har fått hogd ut en
stor flis av leggbeinet.
– Se på dette, sier hun og viser fram et stort
grovt leggbein. – Her ser du store tannmerker,
som forteller at rovdyra har vært og forsynt seg
av likene som lå igjen på slagmarken. Det er
bare store dyr som hund, ulv, rev og grevling
som lager sånne bitemerker. I den andre enden
er beinet bitt tvert av, her har rovdyra spist opp
hele den bløte delen med brusk og kjøtt. Dette
er naturens harde orden.

Sverdslag og dyretenner
Biologisk antropolog Lene Mollerup fra
Skanderborg museum, har samlet knokler fra
nye og tidligere utgravinger på arbeidsbordet
sitt. Ut fra dette kan hun fortelle en spennende
historie:
– Dette er beina fra yngre menn i alderen
13 til 45 år. Det var mange barn og ungdom
mer til stede under dette slaget. Vi vet ikke hva
de gjorde – om de sloss eller gjorde noe annet
– men de er i hvert fall døde. Og når vi ser på
skadene på knoklene, er det mye av det samme
som går igjen: slag mot hodet, beina og høyre
arm, mens venstre side av kroppen er mindre
skadet, for der holdt de skjoldet. Vi ser også
at mange har skader i bakhodet og nedover
ryggen. Det tyder på tett nærkamp, en skikke
lig mølje, der de sloss mot folk fra alle kanter.
Mollerup viser fram en hodeskalle med et
stort hull, der et sverdslag har slått bort en del

Utgravingene av
massegraven ved Alken
Enge er et av de viktigste
forskningsprosjektene i
dansk arkeologi i årene
2012–14. Utgravingsfeltet
har blitt et trekkplaster
for arkeologer fra fjern
og nær, men også
historieinteresserte
sommerturister. Den to
meter dype grøften er som
en tidsmaskin som bringer
arkeologene to tusen år
tilbake til de falne krigerne.
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Arkeolog uten spade

Se georadar i bruk på Frosta.

Noe som likner på en trehjulet barnevogn
blir forsiktig lirket ut av bagasjerommet på
bilen. Ledninger koples, og en LCD-skjerm
blir montert. Skal barnet se på DVD i
vogna? Fra takboksen blir et hvitt stativ
løftet ned, det ser ut som beina på et tørke
stativ. En barnefamilie på tur? Nei da, dette
er moderne arkeologer med high tech-ut
styr som leter etter stedet i Trøndelag der
Frostatinget ble holdt for tusen år siden.
Uten å sette spaden i jorda, uten å grave et
eneste hull i den nysådde kornåkeren, kan
arkeologene Arne Stamnes og Robert Fry
undersøke et stort område på noen få timer.
Såkalt geofysisk arkeologi har vært testet rundt
om i verden, med forskjellige metoder, helt
siden 1930-tallet. Likevel er metodene fortsatt
lite brukt i Norge. Og norske arkeologer som
leter etter spor i jorda med high tech-utstyr,
må til utlandet for å lære.

Som et ekkolodd i jorda
Den flate grønne kornåkeren på Frosta er full
av små røde plastpinner. De står i rutemønster
og markerer leteområdet, satt ut ved hjelp av
GPS. Dermed kan mulige funn tegnes inn på
vanlige kart, og gjenfinnes av andre arkeologer
som graver i jorda på tradisjonelt vis.
Den trehjulede vogna blir koplet og gjort
klar til bruk. I en hvit plasthylle rett over bak
162
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ken monteres en stor rød kasse, med ledninger
opp til LCD-skjermen. Georadaren er klar til
bruk.
– Litt forenklet kan vi si at en georadar fun
gerer og gir et bilde omtrent som ekkoloddet
i en båt. Det sendes en energipuls ned i bak
ken, så måler apparatet tiden det tar før deler
av energipulsen blir reflektert tilbake, noe fra
et sted rett under torva, mens noen signaler
går langt ned i bakken før de reflekteres. Vi
måler også styrken på de reflekterte signalene.
Ut fra dette lages det et databilde over ting
som ligger gjemt i jorda, det kan være en gam
mel steinmur, en grøft, kokegrop eller andre
ting av arkeologisk interesse. Vi får et bilde av
hva som ligger på forskjellige dyp under føt
tene våre, forteller arkeolog Arne Stamnes ved
NTNU Vitenskapsmuseet. Han er i full gang
med et doktorgradsarbeid på bruken av geo
fysiske metoder i norsk arkeologi, og mener
at dette er et verdifullt supplement ved mange
arkeologiske undersøkelser. Fordi man kan
lære mer om et historisk område uten fysiske
utgravinger.

Et magnetisk stativ
I kornåkeren på Frosta har Arne Stamnes hjelp
av en engelsk studiekamerat, Robert Fry fra
universitetet i Bradford. Med nærmest militær
presisjon går Fry fram og tilbake inne i den
oppmålte firkanten mens han bærer på en stor
hvit «H». Det som likner på beina fra et tørke
stativ, kalles et magnetometer på fagspråket.

To lange metallbein peker rett mot jorda, og
han går i en kompassretning som peker rett
mot nord.
– Her måler vi forskjeller i magnetismen
nede i jorda. Ut fra jordmagnetismen skal alt
i jordbunnen i Norge peke mot den magne
tiske nordpolen. Men hvis mennesker har
brent, gravd og rota i jorda en gang i tiden,
så vil vi kunne måle dette i form av såkalte
magnetiske avvik, sier Stamnes. – Folk før

oss kan ha bygd hus, laget kokegroper og
ildsteder, hatt søppelhauger, gravsteder eller
dyrket jorda. Sporene prøver vi å påvise gjen
nom tolkning av databilder fra de to måleme
todene. En menneskeskapt kokegrop opptrer
nærmest som en liten magnet når vi måler den
på denne måten. Tolkning av databildene er
krevende arbeid. Så én innsamlingsdag i felt
gir gjerne flere dager med kontorarbeid for å
analysere resultatene.

Arkeologene Arne Stamnes
og Robert Fry leter etter
spor fra Frostatinget med
geofysisk utstyr. Den
trehjulede vogna har en
georadar, mens den store
H-en er et magnetometer.
Utviklingen framover går
mot at denne formen for
kartlegging skjer vinterstid
med snøscooter på frossen
mark, for ikke å forstyrre
landbruksdriften.
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Rask oversikt

Ruinene av
klosteret på Tautra i
Trondheimsfjorden, en
del av Frosta kommune.
Klosteret som tilhørte
cistercienserordenen ble
bygget i 1207. Det hadde
en strategisk beliggenhet
da kristenretten ble formet.
Klosteret ble krongods i
1537. I 2006 ble et nytt
cistercienserkloster innviet,
Tautra Mariakloster, som
drives av katolske nonner.
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I løpet av en litt lang arbeidsdag kan de to
arkeologene ha kartlagt et jorde på flere titalls
mål. Og det uten å ødelegge planter som vok
ser og gror på jordet. Mens mange bønder ser
for seg søknader om skadeerstatning for tapt
dyrkingssesong når de hører at arkeologer vil
undersøke et jorde, er high tech-arkeologene
enklere å takle. Utrustet med blå plastbeskyt
telse på føttene for å hindre smitte av plante
sjukdommer, går de lettbeint gjennom åkeren
med datautstyret. Disse metodene gjør det
også lettere å undersøke steder der man ellers
måtte gjennom langvarig saksbehandling for
å få tillatelse til å grave, for eksempel ved en
gravhaug eller et gravminne.

den allerede var sett på de geofysiske data
bildene.
	Robert Fry var med i en gruppe engelske
arkeologer som fant en hel romersk by med
geofysiske metoder. Etter at området var kart
lagt med både georadar og magnetometer,
kunne arkeologene tegne et fullstendig plan
bilde av den romerske jernalderbyen Calleva
Atrebatum, som lå gjemt under jorda en drøy
kilometer utenfor landsbyen Silchester i SørEngland.
En annen forskergruppe, den samme som
jobbet med kartlegging av Gokstadbyen, er i
gang med å undersøke landskapet rundt den
monumentale steinringen Stonehenge i SørEngland. Målet er å få en ny forståelse av
hvordan dette området ble brukt i fortiden.

Nye funn med nye metoder

Drømmer om tingplassen

Selv om geofysisk arkeologi har vært mindre
brukt i Norge enn i utlandet de siste tiårene,
finnes det flere eksempler på arkeologiske funn
med bruk av georadar og magnetometer.
Den «nye» Gokstadbyen i Vestfold, som
vi hørte om i kapittel 5, ble i 2011 funnet
på denne måten, midt ute på et jorde noen
hundre meter fra Gokstadhaugen. Sommeren
2012 ble vikingmarkedet gravd fram med hus
parseller og handlegate – arkeologenes «Fifth
Avenue». Det skjedde gjennom en tradisjonell
arkeologisk undersøkelse, der det øverste jord
laget ble skyflet bort med gravemaskin, så den
arkeologiske historien kom fram i dagen. Slik

Arne Stamnes har lenge hatt en drøm om å
finne stedet der Frostatinget ble holdt. Hver
sommer i mer enn 700–800 år strømmet folk
til tingplassen på Frosta. Det var representanter
for fylker og skipreider (datidens kommuner)
i Trøndelag, Romsdalen, Møre og Fosen. Etter
landsloven av 1274 skulle 485 representanter
møtes på Frostatinget omkring Bottolfsmesse,
som var 16.–17. juni. Tradisjonen varte helt
fram til tidlig på 1600-tallet, da den dansknorske kongen Christian IV, «tingdødaren»,
endret det gamle rettssystemet. «Den norske
Lovbog af 1604» endret lover og rettsvesenet,
og kongens fogder utnevnte lagrettemenn ut
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fra det de selv mente var behovet. Ikke et fast
antall som tidligere. Med sterkere sentralmakt
og eneveldige konger smuldret representasjons
tinget bort, selv om lokaltingene fortsatte.
Ettersom tradisjonen varte i hundrevis av år,
er arkeologene litt forundret over at det ikke er
funnet et eneste spor etter aktivitetene rundt
Frostatinget. Det man vet er at tingsamlingen
var i nærheten av Logtun kirke, en gammel
steinkirke sentralt i bygda. Ifølge tradisjonen
ble tinget åpnet ved at lovboka ble båret fra
kirken til tingstedet. Mellom tingsamlingene
ble Frostatingsloven oppbevart i en kiste i kirk
en. Der ligger det fortsatt en kopi av lovboka.
Frosta er en fruktbar halvøy som stikker ut i
Trondheimsfjorden. Den rike jordbruksbygda
er en sentral møteplass mellom inntrønde
lag og uttrøndelag, nær ved skipsveien langs
kysten. Også det midterste av de tre kyst
fylkene strakte seg hit, så dette var et sentralt
møtested for de tre hovedområdene i Frosta
tingslagen.
Midt ute i kornåkeren på Frosta har Arne
Stamnes funnet spor etter gammel mennes
kelig aktivitet. Han viser fram en neve spisse
steiner med rette kanter: – Dette er det vi
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kaller skjørbrent stein. Det er stein som har
sprukket opp og delt seg fordi de har vært ut
satt for sterk varme, i en kokegrop eller i et
bål der folk en gang i tiden har kokt mat, var
met vann eller brygget øl. Eller kanskje disse
steinene har ligget i en smie der det har blitt
produsert redskaper?
	Stamnes ser seg om og peker mot en liten
haug med et monument et stykke unna: – Vi
er usikker på om tingsamlingene var ved Ting
haugen, selv om det i 1914 ble reist et monu
ment med bautasteiner der. Det er flere an
dre steder i området som er like sannsynlige
tingsteder, men et eller annet sted må de ha
vært. Det har vært handel, matproduksjon og
ikke minst mange diskusjoner og utveksling av
erfaringer. En dag finner vi stedet, gjemt under
torvjorda, sier han og ser drømmende mot et
lite høydedrag med god utsikt over Trond
heimsfjorden. Et perfekt tingsted på en varm
junidag.
	Kanskje vil et nytt forskningsprosjekt og
en sterkere satsing med moderne geofysiske
metoder, gi svaret som arkeologene har lett
etter i flere generasjoner.

Flylaser «ser» gjennom
løvverket
Mens georadar og magnetometer er effektive metoder for å kartlegge skjulte
kulturminner i dyrket mark, er det en annen metode som avslører ukjente
gravhauger, fangstgroper og andre kulturminner i skog og utmark.
I løpet av de siste ti årene har det som på fag
språket kalles LiDAR (Light Detection And
Ranging) eller flybåren laserskanning, blitt et
viktig arkeologisk redskap. Skanningen skjer
ved hjelp av et laserinstrument som er mon
tert under et fly eller helikopter. I løpet av én
time kan laserflyet skanne over et område på
nærmere 100 kvadratkilometer. Millioner av
laserpulser blir sendt ned mot bakken og re
flekteres fra toppen av bygninger, steiner, jord
hauger osv. Retursignalene blir fanget opp av
en datamaskin i flyet og lagres sammen med
kartdata. Ved hjelp av GPS blir alt registrert
med stedsreferanse.
	Laserstrålene går gjennom vegetasjon,
barnåler og løvtrær, og kan dermed avsløre
fornminner midt i tjukke skogen. Metoden er
så fintfølende at ujevnheter og høydeforskjel
ler på bare noen få centimeter blir registrert.
Resultatet av målingene kommer ut som tredi
mensjonale databilder.

Laserskanning fra fly
(LiDAR) er en effektiv
metode for arkeologene.
De får raskt oversikt over
et stort område. Funn av
gravhauger, fangstgroper
og andre kulturminner blir
registrert ved hjelp av GPS
og satelittnavigering.
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Mindre slitsomt

Flyfoto og et databilde fra
LiDAR-registrering av
samme område. Inne i
den tette skogen ligger to
gravhauger midt i bildet.
De kommer bare fram
på databildet fra LiDARskanningen.

– Denne metoden er et godt hjelpemiddel ved
undersøkelser i utmarksområder, der vi leter
etter fangstgroper for elg og rein, groper et
ter kullproduksjon og rester av tjæremiler. Alt
ernativet er å gå mil etter mil til fots i skog
og mark, sier arkeolog Arne Stamnes. Han
opplever LiDAR-data som en stor rasjonali
seringsgevinst for arkeologene.
Den siste tiden er det gjort flere nye funn av
ukjente gravhauger i Norge ved hjelp av laser
skanning fra lufta. I et skogområde ikke langt
fra Gokstadhaugen i Vestfold fant arkeologene
en ukjent gravhaug fra jernalderen sammen
med det de kaller en «hulvei» – et slitasjetråkk
i terrenget. De fant en 30 cm dyp og 1 meter
bred vei slitt ned i jorda etter mange års ferdsel
og tråkk fra folk og dyr.

Enda mer overraskende var kanskje funnet av
et ukjent gravfelt med 16 gravhauger, skjult av
en tett granskog i nærheten av Kjose i Larvik på
grensen mot Telemark. Dette er et av de største
gravfeltene som er funnet i Norge på flere år.
Og det var helt ukjent for arkeologene, som
trodde det var snakk om feilregistreringer da
de fikk resultatene fra laserflyet. Men de hadde
ikke gått lange turen til fots i terrenget før de
skjønte at laseren avslørte et gammelt gravfelt.
Gravhaugene stammer trolig fra eldre jer
nalder – en gang mellom år 0 og år 500 e.Kr.
Selv om mange av gravhaugene aldri har blitt
plyndret, så vil de bli liggende urørte for frem
tiden. Arkeologene ser ingen grunn til å åpne
de gamle gravene. Gravfeltet er registrert i den
nasjonale databasen for verdifulle fortidsmin
ner. Til nytte for dagens planleggere og de som
kommer etter oss.

Metallsøking som hobby
De første metallsøkerne kom på markedet i Norge for rundt tretti år siden.
Apparatet sender radiosignaler ned i jorda, som blir returnert når det treffer
metall. I dag har flere hundre historieinteresserte nordmenn metallsøking
som hobby. Når arkeologene skal ha «støvsugd» et område, blir metallsøk
erne ofte invitert til dugnad.

Medlemmer av Norsk
Metallsøkerforening
undersøker det øverste
dyrkingslaget på et jorde
ved Gokstad i jakten
på ting fra den gamle
handelsbyen. Metallsøkeren
sender signaler ned i jorda,
som reflekteres når de
treffer metall.
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På et 25 mål stort jorde ved Gokstad i Vest
fold går 35 skattejegere fra Norsk Metallsøker
forening manngard. Før matjorda skyfles bort
og arkeologene slipper til, blir hver centimeter
undersøkt. De kommer fra hele Sør-Norge for
å lete, for det er ikke ofte de får sånne mulig
heter. Jordet som skjuler den gamle Gokstad
byen, er fredet som kulturminne. Da er det
leteforbud for metallsøkere, hvis de ikke, som
i dag, har spesialinvitasjon fra Kulturhistorisk
museum.

Det er strenge regler for dem som dyrker
denne hobbyen. Kulturminneloven sier at
gjenstander fra før år 1537, og mynter som
er eldre enn år 1650, tilhører staten og skal
leveres inn når de blir funnet.
Med lett bøy i ryggen og blikket stivt fes
tet mot sirkelhodet på metallsøkeren, beveger
de seg langsomt fremover. Søkerhodet går i
sirkelbevegelser rett over fjorårets halmrester.
Geir Rønnes har kjørt mer enn 80 mil fra
Namsos til Sandefjord for å få være med på
den spesielle dugnaden. Plutselig piper det i
øret hans, Rønnes går ned på kne og stikker
metallspaden kjapt ned i jorda. Jordklumpene
bikkes opp, og han søker over klump etter
klump. Ingen lyd – før det plutselig piper i
øret 
igjen. «Her er det noe!» Ivrige fingre
graver fram en liten klump, og ut kommer en
liten mynt. «Nei!» Skuffet konstaterer Rønnes
at det er en ettøre med bilde av Oscar II fra
1877. – Den er 135 år gammel og altfor ung
for dagens oppdrag, sier han og legger mynten
i en plastpose som arkeologene etterpå samler
inn.

Olsen på «fisketur»

Det er ikke bare menn
som synes det er artig med
metallsøking. Her en glad
Aase Kari Moxheim.
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Et jubelrop fra en av de andre metallsøkerne,
Aage Olsen fra Moss, får folk til å strømme
sammen. En stor rusten metallbit blir forsik
tig plukket opp av jorda. Arkeolog Jan Bill fra
Kulturhistorisk museum kommer til, pusser
forsiktig bort litt jord og søle, og gransker
funnet: – Dette kan godt være en vikingøks.

Formen likner, men det ser vi først når vi får
studert den nærmere på museet.
Aage Olsen har vært heldig med søkeom
rådet han fikk tildelt. For en time senere har
han i tillegg til øksa funnet en arabisk dirhem
og en gullring, som arkeologene mener kan
være mistet av en viking i handelsbyen. Olsen
er lykkelig: – Jeg fikk et utslag på metallsøk
eren som om det skulle være noe metallsøppel,
men for meg er det et godt signal. Det kunne
være en tynn mynt, men det kunne også være
bare skrot. Så var det altså en gullring! Det
gjelder å lære seg å tolke signalene fra søkeren,
men så har jeg noen års erfaring da.
Olsen er selv ikke i tvil om at gullringen må
være et oldtidsfunn: – Den spesielle skjøten
med knuten har jeg sett tidligere. Det var på et
gammelt gullarmbånd som jeg fant i et søk for
noen år siden. Det viste seg å være fra viking
tiden. Arkeologene som har sett ringen er enig
i at den har en form som var vanlig i viking
tiden.
Pensjonisten fra Moss har drevet med met
allsøking i 20 år, og ser på hobbyen som en
fisketur - noen ganger får du ingenting eller
bare «skrapfisk», andre ganger får du skikkelig
napp. Olsen forteller om de reneste adrenalin
kick når en ukjent gjenstand kommer opp av
jorda. Først spenningen ved å lure på hva som
ligger i jordklumpen, deretter gleden over det
som viser seg å være et oldtidsfunn.
Med årene har det blitt mange funn. Som
medlem av Norges Metallsøkerforening har
Olsen gjort mange metallsøk for Kulturhistor

isk museum og arkeologer på forskjellige ut
gravinger. Alle funn blir registrert og tatt vare
på. Nå gleder han seg over å kunne se igjen
mange av funnene sine i museenes montre.
Både arkeologenes utgravingsleder og lederen
av Norsk Metallsøkerforening er fornøyde med
resultatet av skattejakten på Gokstad
jordet
denne maisøndagen i 2012. Det ble registrert
en lang rekke gjenstander fra vikingtiden, og
det hittil største funnet av arabiske sølvmynter
på ett sted i Norge. For de 35 metallsøkerne var
dugnadsdagen på det historiske jordet nærmest
som et besøk i paradis.

En glad Aage Olsen fra
Moss med gullringen
som han fant med
metallsøkeren på jordet
ved Gokstadhaugen. Den
spesielle knuten i skjøten
tyder på at ringen kan
være mistet av en viking på
besøk i handelsbyen.
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Vinterarkeologi avslørte
vikinggård i Borre
Under det snødekte grønnsakjordet ved Borrehaugene i Vestfold, fant arke
ologene i mars 2013 en 650 kvadratmeter stor bygning fra vikingtiden. Fun
net er en sensasjon, også fordi det kan endre arkeologenes årsrytme. Vin
teren med snø og isdekt mark har tradisjonelt vært tiden da arkeologene har
skrevet rapporter og analysert funn fra sommerens utgravinger.

Georadaren fra LBI
ArchPro blir trukket
av en snøskuter under
kartleggingen av det
snødekte jordet ved siden
av de store gravhaugene
på Borre i Vestfold. Dette
er en av de første gangene
en georadar er brukt i
norsk arkeologi vinterstid,
og det endrer arkeologenes
årsrytme.
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Borreparken i Vestfold har lenge vært kjent
som et spesielt sted i norsk historie. I årene
600–950 e.Kr. ble det bygget ni storhauger på
Borre. I tillegg ligger det tre store røyser blant
haugene. De store haugene ligger strategisk
plassert, godt synlig fra sjøen og innseilingen i
Oslofjorden, som et monument og en demon
strasjon av makt for de som levde og hersket
over området gjennom århundrer.
–Vi har lenge trodd at Borre var ett av flere
gamle maktsentra i Skandinavia. Funnet av
den store vikinggården styrker denne teorien,
sier Terje Gansum, leder for Kulturarv i Vest
fold fylkeskommune.
Under utgravinger på 1980 og -90-tal
let fant arkeologene ingen bosetninger som
passet til stedets karakter som kongelig senter,
de tolket derfor Borre som en gravplass. Ved
undersøkelser med georadar i 2007 ble det
funnet to høvdingehaller utenfor Borreparken.
De er 31 og 43 meter lange, og stammer fra
tiden rett før vikingtida.
I mars 2013 ble altså den nye store viking
bygningen funnet – 47 meter lang, opptil
14 meter bred og med et innvendig areal på
650 kvadratmeter. Et gigantisk langhus selv i
vikingstørrelse.
– Vi tror det nye funnet stammer fra sen
vikingtid, mellom 950 og 1000 e.Kr. Her har
det bodd mange mennesker. Og slik den store
bygningen trer fram, så må det ha vært et spek
takulært syn for folk som seilte forbi ute på
sjøen, sier Gansum.

Nye metoder

Det er bruken av teknikken med georadar på
en ny måte, som har brakt fram bildet av den
store vikingbygningen. Undersøkelsene ble
foretatt på snødekt mark, og dette er en av de
første gangene georadar er brukt i norsk arkeo
logi vinterstid. I løpet av to og en halv arbeids
dag kartla arkeologene et område på 220 mål
dyrket mark, noe som er en brøkdel av tiden
det ville tatt med tradisjonelle arkeologiske
metoder. Georadaren som ble brukt har åtte
antenner som kontinuerlig sender signaler ned
i bakken for hver 25 x 5 centimeter.
Prosjektet er et resultat av et internasjon
alt samarbeid mellom Kulturarv i Vestfold
fylkeskommune, Norsk institutt for kultur
minneforskning (NIKU) og det østerrikske
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeo
logical Prospection and Virtual Archaeology
(LBI ArchPro) i Wien. De siste årene har LBI
ArchPro jobbet med utvikling av nye metoder
for registrering av arkeologiske kulturminner,
både over og under bakken.

Detaljert byggetegning
Dataene fra georadaren er tolket av professor
Wolfgang Neubauer, leder for LBI ArchPro
i Wien, og på grunnlag av dette er det laget
datamodeller over hvordan det store langhuset
kan ha sett ut: – Her kommer det fram mange
detaljer i bygningen, slik som bærende kon
struksjoner, vegger, inngangsdører og rominn
deling. Også ildstedene blir registret, alt uten
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å sette spaden i jorda, sier en fornøyd Knut
Paasche, leder for arkeologiavdelingen ved
NIKU.
Forskningsprosjektet har også jobbet med
flybåren laserskanning (LiDAR). På den måten
ble det avslørt et havneanlegg nede ved sjøen
utenfor Borreparken. Her kom det fram et
bilde av en havn med moloer og anløpssteder
for skip, rett nedenfor det store gravfeltet.
Det internasjonale forskerteamet er også
med på georadar-undersøkelser for å finne ut
mer om historien rundt det gigantiske monu
mentet Stonehenge i Storbritannia.

Helårs-arkeologi
Metodene som er utviklet av LBI ArchPro i
Wien i samarbeid med norske arkeologer, kan

En datarekonstruksjon
fra LBI ArchPro av den
store vikinghallen på Borre
med takstolper, vegger og
dører. Langhuset ligger på
en planert flate som er ca.
1500 kvadratmeter stor.
Bredden på huset varierer
mellom 12 og 14 meter, og
det innvendige arealet er
650 kvadratmeter.
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altså bidra til å gjøre arkeologisk feltarbeid til
en helårs virksomhet: – Dette er fremtiden.
Når vi tar georadaren ut på snøen, kan vi skåne
bøndene, og slippe å ta hensyn til såing, pløy
ing og annen aktivitet på landbruksjorda gjen
nom dyrkingssesongen, sier Terje Gansum.
For fylkeskonservatoren i Vestfold er det
nye funnet en styrke når Unesco nå be
handler søknaden om å få Borrehaugene inn
på verdensarvlisten for historiske vikingsteder,
sammen med Oseberghaugen, Gokstadhau
gen og kvernsteinbruddet i Hyllestad i Sogn.
Her vil de komme i selskap med historiske
monumenter som den kinesiske mur og pyra
midene i Egypt.

Og etter oss …
Lite ante vel steinaldermannen, som i frustra
sjon kastet den ødelagte steinøksa på søppel
haugen, at den skulle bli en arkeologisk skatt.
Og vikingene som sendte Osebergkvinnene
ut på en reise til dødsriket, godt utrustet med
skip og utstyr, hadde ikke i sin villeste fanta
si sett for seg at gravgodset skulle bli norske
nasjonalskatter over tusen år senere.
Verken Gokstadmannen eller den seks år
gamle jenta som døde i vikingbyen Birka,
drømte noen gang om at skjelettene deres
skulle leve videre på museum som populære
kjendiser.
Gjennom århundrer har vi gledet og forun
dret oss over bronsealderens billedreportasjer,
risset inn i stein. Vi har lest vikinghistorie,
skryt og sagn, skrevet i runer på pinner av tre
eller på store bautasteiner. Harald Blåtanns
runestein i den danske byen Jelling er som en
oppslått bok over tre sider, med runetekst på
horisontale linjer. Fra middelalderen har vi
håndskrevne bøker og notater som verdifulle
dokumenter over levd liv.
Hva vil arkeologene om tusen år finne etter
oss? Operaen i Oslo vil stå som et monument
over norsk arkitektur på 2000-tallet. Et signal

bygg, med en grunnstein full av tidsminner.
For den grunnsteinen som H.M. Kong Harald
V la ned 3. september 2004, var et messing
skrin med dagens aviser, mynter og aktivitets
planen for Den Norske Opera. Både operaen
og skrinet vil forhåpentlig overleve fremtidige
generasjoners rivningslyst, men også høyere
havnivå i et endret klima.
Men hva med det nye tårnet i Holmenkoll
bakken, OL-anleggene på Lillehammer eller
spektakulære veianlegg som Atlanterhavsveien
med runde svingete bruer? Vil våre omdisku
terte veianlegg bli populære turistmål om 1000
år, slik gamle steinlagte romerske veier, maya
kulturens trappepyramider og byanlegg eller
den kinesiske mur er for dagens vagabonder?
Gamle avfallsdynger har til alle tider vært
verdifulle skattkister for kunnskap om dag
ligliv, mat og redskap. Men selv med økende
fokus på resirkulering og gjenvinning vil den
rike verdens overflod etterlate store søppelberg
til framtidens arkeologer.
	Spør vi dagens mennesker hva de vil ha
med seg i graven dersom de får velge, vil nok
mange svare: «Facebook-kontoen, Iphonen og
appene mine.» Det vil kanskje ikke gi frem
og etter oss
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tidens arkeologer like ekstatiske følelser som
tusen år gamle gravgaver gjør i vår tid.
	Størst bekymring er det grunn til å ha når
det gjelder dokumentasjonen av skrift og
bilder. Vi er på vei inn i en verden der stadig
flere av de skriftlige kildene blir lagret i data
skyer. Og stadig flere av oss lever livet gjennom
tidslinjer på Facebook eller i andre nettsam
funn. Vi skriver e-post, blogger, leser nettavis
er og kjøper e-bøker. Tiden for gamle kister på
loftet, fulle av gulnede avisutklipp, dagbøker
og foto er forbi.
Vi får håpe fremtidens arkeologer har
kompa
tible dataprogrammer som kan lese

2000-tallets datatekst og tallkoder. Hvis ikke,
kan vår tid om tusen år bli stemplet som ord
fattig, nærmest skriftløs. Vi som lever i infor
masjonssamfunnet, der det meste blir utlevert
til alle a ndre, kan risikere å gå inn i historien
som en lukket bok for etterkommere som
måtte ønske å vite noe om hvordan vi tenkte,
følte og levde i vår tid.
Nei, la oss ikke være pessimister, men hel
ler sette vår lit til at de unge arkeologene i år
3013 er dataeksperter som ser utfordringer i
å knekke gamle tallkoder, og jakte på ukjent
innhold i mystiske dingser.
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