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Kjære leser
Livet etter døden! At vi alle, etter det jordiske livsløp, skal over i noe annet, er et ufravikelig faktum, der vi ender opp med spørsmålet: Hva venter oss ved livsgrensen?
-Mennesker fra ulike kulturer har skapt sine
egne myter og forestillinger om den eskatologiske tilværelse, men ingen kan med sikkerhet vite svaret. Vi behandler våre avdøde
med omhu, slik vi tror det vil tjene dem best i
det hinsidige, kanskje nettopp fordi vi vet at
samme skjebne - døden - også venter oss.
NAr vi bereder en gravferd og en grav, er
det av betydning å skape et rituale som blir
en ufravikelig skikk, knyttet til den enkeltes
religiøse tro, med et mer eller mindre
bevisst ønske om selv å bli behandlet på
samme måte av våre etterkommere. Dette
ritualet har flere funksjoner - det skal blant
annet si noe om den dødes posisjon i det
levende live, og det skal fortelle omgivelsene noe om den gjenværende slekt.
Ritualene skaper nærhet og samh~rrighet
når noen dør. Sammensatte og komplekse
gravskikker er et middel til å holde oppmerksomheten' fanget omkring et felles tema - et
felles anliggende som knytter mennesker
sammen på godt og vondt. Døden og de
ritualer som utspiller seg omkring den, skaper også muligheter for kontroll, både av
religiøs og politisk art.
Siden de eldste tider og frem til dagens
samfunn har brenning eller jordfestelse av
den døde vært dominerende gravskikker.
Ulike religiøse retninger og samfunn har
hatt varierende forestillinger om livet etter
døden, som er blitt forklart ved hjelp av
mytologiske fenomener. Disse forestillingene reflekterer på ulike vis forholdene i det
jordiske liv. Graver og gravskikk er vår viktigste kilde til kunnskap om våre forfedre.
For en arkeolog kan en forhistorisk grav
inneholde nøkkelen til viten om våre forfedres levesett - og holdninger til liv og død.
Når en arkeolog i dag åpner en forhistorisk
grav, er det med en viss pietetsfølese, til
tross for at det er et legitimt arbeid som skal

utføres - og som i enkelte situasjoner kan
fortone seg nokså prosaisk. Men vi må stadig ha i tankene at våre forfedre hadde den
samme følelse av ærefrykt overfor døden
og sine døde, som vi har i dag i samme situasjon.
Enkelte kulturer har vanskelig for A forholde
seg til døden, og betrakter den som noe
unaturlig, mens andre ser på den som en
videreføring av den jordiske eksistens men i en annen dimensjon. Det er ikke
uvanlig at den døde blir gjenstand for en
skrekkblandet age. Frykten for den avlidne
kommer til uttrykk i de mange ulike ritualer
som er knyttet iil grav og gravferd. En tro på
oersonliahetens forsatte eksistens i det hinsidige Genspeiler seg for eksempel i det
gamle nordiske kildematerialet, både det
skriftlige og arkeologiske. I førkristen dødstro levde flere forestillingstyper side om
side, de kunne av og til gå over i hverandre,
uten at man i dag har kunnet lese noe motsetningsfylt i dette. Da som nå gjorde historisk, geografisk og sosialt betingede forhold
seg gjeldende når spørsmålet om en videre
eksistens etter det jordiske liv ble stilt.
Hvilke konkrete forestillinger hadde man så
om det enkelte individs skjebne i det neste
liv? Gravgaver, gravenes utforming og oppbygning viser hvor realistisk man tenkte seg
livet i for eksempel Helheim eller i Valhall.
Liket ble lagt ned i mørk jord, og dette skapte forstillingen om Helheim, mørkets sted. I vikingtiden var et dødsfall på sotteseng et
dårlig utgangspunkt når man skulle over i
det neste liv. Møtte man derimot døden i en
kampsituasjon, ventet et liv i sus og dus i
Odins borg Valhall. En slik tankegang er
uforenelig med de oppfatninger som råder i
vårt moderne samfunn. For oss fortoner
deres normer seg meget urettferdige - vi
godtar ikke det krigerske idealbildet som
denne forestillingen var grunnet på. Vi
ønsker å fremelske fred og fordragelighet,
der godhet og nestekjærlighet gir fortjeneste, enten det er i dette eller i det neste liv.
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Gravskikk:

VRIMMEL AV VARIASJON
av Oddmund Farbregd

Liv og død:
Problematisk overgang

PARADOKS PÅ PARADOKS
Ingenting er betre undersskt av
arkeologar enn graver. Likevel
er få ting så vanskeleg å forklare
og forstå som variasjonen i
gravskikk. I Europa er det påvist
hundrevis av ulike gravskikkar i
oldtida.

Livet omfattar stadium og rollar som blir
bestemt av fødsel, overgang frå barn til
vaksen, giftemål og død. Gravskikk dreiar
seg om ritar ved overgangen frå levande
til død, kanskje den vanskelegaste. Ein
kan ikkje veta noe om den neste tilstanden, berre ha tru, f~lrestillingar.Ikkje eingong religion kan fjerne tvil og frykt fullstendig. Slik sett er det naturleg at ritual
og skikkar knytt til død og gravlegging varierer.

Men så er jo dsden eit stort msrke for tanke som for kjensler.
Det finst ei mengd religisse fsrestillingar om døden og liv hinsides. Har gravskikken samanheng med dei? Berre delvis, ser
det ut til. Graver er vel så sterkt
knytt til den levande verda, til
samfunnsforhold som dei avspeglar meir eller mindre direkte.

-

Altomfattande, dogmatiske religionar avgrensar imidlertid gravskikken på visse
måtar. Men det har vist seg vanskeleg å
dra slutning motsett veg: Det er lite truleg
at det fanst ein og same religion bak f eks
megalitt-gravskikken eller bak branngraver i bronsealderen.
Døden er absolutt og uomgjengeleg. Det
er nødvendig for dei etterlevande å takle
døden både psykisk og praktisk. Overgangsprosessen begynner ved dødssituasjonen. Det følger eit stadium da den levande kroppen er blitt materie som går i
oppløsning. Ved gravferd blir så den
døde lagt til varig kvile, fysisk og åndeleg
fjerna frå dei levande si verd. Både da og
ved seinare rituale blir den døde innpassa
i samfunnet si fortid og historie, men derved også i framtidig kultur.

Kva faktorar finst bak mangfaldet? Kanskje gir nettopp paradoksa, motseiingane og uvissa
ved døden ein nøkkel til å forstå
variasjonen i gravformer. Det
usikre og mangetydige ved dsden gjer at det hinsidige blir underordna det dennesidige som
er kjent og gitt. Det blir rom for å
la gravferd og graver symbolisere og uttrykke skilnader og motsetningar i dette livet.

Kropp og sjel

,
N

Det er nødvendig å skjerme dei etterlevande for ein uuthaldeleg oppløsningsprosess, hygienisk som psykisk. Reint
praktisk blir lik nedgravd, brent, unnagjømt i holer og gravkammer, lagt ut til åtseidyr som etterlet berre reine skjelettdelar. Eller oppløsning må hindrast ved f
eks tørking, frysing eller balsamering.
Det åndelege, psykologiske problemet
ved døden pregar gravferdsritane i like
høg grad. Dei fleste kulturar både før og
no har hatt førestillingar om ånd eller sjel
som lever vidare på ein eller annan måte
etter døden. Mange ritar har som bakgrunn at den døde si ånd skal frigjerast
frå den ureine døde kroppen og tilpasse
seg eit "dødsliv".

Fjerne og skjule,
eller framheve og markere
Graver skjuler restar av døde, men kan
også gjerast til minnesmerke. Den tosidige funksjonen er vesentleg. Den kastar

lys over eit stort problem i arkeologien:
Trass i alle graver som finst, er talet på
menneske som har levd og dødd så mye
større. Kva skjedde med dei?
På kristne kyrkjegardar i vår kultur er det
med visse unntak plass for alle samfunnsindivid. På mange førhistoriske
gravplassar, f eks dei norske gardsgravfelta i jernalderen, er det sjeldan tilfelle.
Det er eit visst utvalg av personar som far
graver som synest for ettertida. Mye tyder
på at det er hovudpersonane på garden
som ofte er representert, husbonde og
husfrue i kvar generasjon.
Gravene som markerer seg blir derfor
meir minnesmerke for gardar si historie
enn for enkeltindivida totalt i samfunnet.
Mange gravminne viser lang historie for
ein gard. Store gravminne viser framståande sosial posisjon for gard og folk der.
Dei fleste individ i samfunnet hadde ikkje
slik symbolfunksjon i døden. Fjerning var
kanskje det viktigaste ved gravlegginga.
Arkeologien ser seg blind på dei markerte
gravanlegga, og oppdagar ikkje små spor
etter enkel gravlegging. Men gravskikk er
også mye meir enn påvislege graver.

Forgjengeleg
og uforgjengeleg:
Ritar og spor for ettertida
Ritar er handlingar, f eks tale, ord, symbolske rørsler, opptrinn. Dei er vanskeleg
nok å tyde og tolke, om ein opplever dei.
Dessutan kan handlingar etterlate få eller
ingen spor. Gravene viser svært ufullstendige restar frå gravskikken totalt.
Det som fanst i ei grav frå først av, kan ha
vore svært forgjengeleg. Tilmed metallsaker kan bli borte. Graver blir ofte plyndra
og ødelagt på andre måtar. Så er det tilfeldig kor det er gjort undersøkingar, kor
gode observasjonar som finst, og kor
godt funna er tatt vare på. Mye blir borte
frå gravferd i fortida fram til eit notids museum.
Men graver har ulike sider som ved analyse avslører tankar bak dei. I tillegg til det
som skjelettrestar fortel om den døde, får
arkeologien data om:
- Ytre gravmarkering: Haug, røys, steinlegging, gravstein, etc.
- Indre gravmarkering: Kiste, kammer,
båt, grop, urne, etc.
- Likbehandling: F eks brent eller ubrent,
liket si liggestilling.

Gravlegging i sltiestilling, i grop under
flat mark. Ein uvanleg skikk frå Sandvka
pA Jaa, Fosnes, i tida ca 600-800. Foto:
S.Marstrander, ca 1965

- Gravgods, utstyr: Reiskapar, smykke,
våpen, mat- og drikkekar
- Terreng og miljø der ein gravplass er
lagt
- Forhold mellom enkelt grav og fellesskap på ein gravplass
Kanskje er arkeologien sitt største pluss
at gravutstyr var så vanleg i førhistoria,
og at graver og gravmonument er vitnemål og minnesmerke laga for ettertida.
Men det gjeld altså ikkje alle enkeltindivid,
berre eit utvalg.

Den døde og dei
etterlevande
Kven blir ei grav laga, utforma for? Den
døde kan ha ønskt og planlagt grav og
gravferd, innafor visse rammer. Men dei
etterlevande avgjer. Ut frå eigne interescar kan dei justere den døde opp eller
ned i forhold til hanslhennar betydning i
levande live. Gravene sin funksjon for familie og samfunn samsvarar ikkje alltid
med den døde sitt liv.

Dei døde sitt rike:
Underjordisk eller
himmelsk?
Førestillingar om dødsriket varierer i ulike
kulturar. Det finst stader som det greske
Hades og det norrøne Helheim, der dei
døde lever eit trøsteslaust skuggeliv. Det
er langt der nede ein stad, i samsvar med
at dei døde jo blir lagt under jord, der sol
ikkje skin. Om tru på døde som underjordiske i gravhaugane, jfr nedafor.

na. Det utelukkar likevel ikkje tru på ånd
og liv etter dette. Dersom ikkje nærveret
på buplassen er eit poeng, manglar slike
graver funksjon som sosial, kulturell markering. Men det er også kjent gravplassar
frå same perioden på Sjælland og i Skåne som viser omsorg for dei døde. Ved
skjeletta ligg gravutstyr med symbolsk
innhald.
Vidare gjennom førkristen tid finst ei
mengd eksempel på eit tosidig syn på
den døde. Det er ein dualisme, eit spenningsforhold mellom "levande lik" og frigjort ånd.

hellekister frå sein steinalder vart stadig
nye døde lagt inn og kunne rote til skjelett
som låg der frå før. Slike kister har i enkelte tilfelle hol i ein vegg. Dei blir tolka
som åpningar der den døde si ånd kunne
sleppe fri. - Om likbrenning som uttrykk
for ei effektiv form for åtskilling av sjel frå
død kropp, jfr s 8 - 1 1.

Gravgods til nytte eller ære?
Kva føremål tente utstyr i graver? Det
heng sjølsagt saman med oppfatningar
om eventuelt liv etter døden. I ubrente
graver verkar det som den døde blir utstyrt reint materielt. Her er sjeldan gjenstandar ødelagt.

Gravhaugar kan gi inntrykk av å vera ein
bustad der den døde lever sitt skuggeliv.
Han eller ho er haugbu, haugbonde, ein
underjordisk som dei levande må forhalde seg til på godt og vondt, f eks gjennom
fedredyrking og offerrituale ved haugen.
Dersom den underjordiske blir for plagsamt nærverande, går igjen og spøker,
m& ein kanskje bryte inn i grava, gjera
noe med likrestane for å få den døde til
ro. Jfr artikkel s 12. - Ubrente graver frå
bronsealder og jernalder som er utstyrt
med mat og drikke tyder på ei slik oppfatning av dei døde.

Våpen som er samanbøygd og slik gjort
ubrukelege er derimot noe som førekjem i
branngraver. Om dei var til bruk for den
døde i eit nytt liv, fungerte dei symbolsk:
Det var truleg våpna si ånd eller sitt vesen som skulle følge den døde si ånd.
Ødelegginga blir som regel tolka pa to
måtar: Enten for å redusere deira kraft
mot levande om den døde skulle gå igjen.
Eller for å sikre gravfreden: Gravplyndring
ville ikkje lønne seg, det mest verdifulle
var ubrukeleg.

Som kontrast finst gravskikk og gravformer der det vesentlege er å frigjere den
døde si ånd frå den jordiske kroppen. I

Kan gravgods rett og slett vera lagt til kvile liksom den døde? Hadde det først og
fremst funksjon som statussymbol ved

Men mange kulturar og religionar gir også
håp og tru om eit lykkeliv etter døden. Slike paradis finst ein stad der oppe, i ein
solfylt himmel, f eks det greske Elysion eller det norrøne Valhall i vikingtida. Spesielt prisverdig livsførsel gjer ein fortent til
plass der, nær gudane. Som ei ekstrem
motsetning finst førestillingar om helvete,
der syndefulle og uverdige er fordømt til
evig straff og pinsle.
Det blir likevel lettare å la graver uttrykke
livet som er levd enn den ukjente eller
uvisse lagnaden i det hinsidige.

Fråverande og nærverande:
Frigjort ånd eller "levande
lik?"
På buplassar frå fangststeinalderen finst
stundom døde gravd ned i avfallshaugar,
møddingar. Dei døde verkar kassert, fjer-

Forseggjort og stor indre gravmarkering i haug med tverrmål berre 6-8 m. Dette
steinlaget dekte ei mannslang kiste frå ca 300-500 e Kr. I den fanst berre smi4 spor
av det opphavlege innhaldet, organisk materiale som var opptært. Foto: K.Petiersen 1978

Rikdom er eit middel til å oppnå makt og
status. Den som er ny-rik blir imidlertid ikkje straks tilkjent høg status, men kjempar ofte for den ved overdådig livsstil og
pengebruk. Å vise overflod, sikring mot
økonomiske problem, kan stundom ta
form av rituell sløsing. Kulturar på nordvestvestkysten av USA hadde f eks såkalla potlatch-festar, der ein gjorde ende
på oppspart lager ved å eta, drikke og
kasssere i dagevis.
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Forenkla oppsett over ytre gravformer frå ulike periodar i jernalderen i MellomSverige, etter A. Bennett 1987. 1 Norge er det liknande tendensar, men her finst
og f eks ein del haugar i romersk jernalder og folkevandringstid.

gravferda, utan spesiell nytte i grav og liv
etter døden? Utstyret tilhørte den døde, måtte det derfor dø og gravleggast med
eigaren? I så fall var det uavhengig av
oppfatningar om den døde sitt vidare liv.
Slike aspekt ved gravgods synest lite vurdert.

Likskap og skilnad i døden
Døden er noe alle skal dele. Den er fellesmenneskeleg lagnad meir enn anna.
"Du kan ingenting ta med dig dit du går",
for å sitere C. Vresvijk og Bibelen. Men
gjennom tidene synest ein å ha pravd å få
med seg jordiske gode og kjenneteikn:
Om ikkje til eit liv etterpå, så i alle fall til
grava.
1 1971-72 ga den kjente amerikanske arkeologen Lewis Binford ut ein artikkel om
gravskikk omkring i verda. Den bygde på
både etnografi og arkeologi. Til gravskikken vart medrekna rituale som ikkje alltid
etterlet arkeologiske spor. Han påviste to
innbyrdes tilknytte tendensar:
- Skilnader i gravskikk blir større dess
meir komplekst, "utvikla", eit samfunn er.
- Dess fleire sosiale rollar og former for
status den døde har hatt, dess meir
mangfaldig blir gravferdsritual og symbolbruk.

Sosiale rollar og status gjeld f eks alder,
kjønn, yrke, maktposisjonar, heidersverv.
Dei blir viktige delar av både levande og
døde menneske. Mye av arkeologisk
forskning på gravskikk dei siste tiåra har
dette som bakgrunn, men no prega av lan
Hodders symbol-tenking.
Grav og gravskikk kan både forsterke og
dempe status som den døde hadde i levande live. Dei etterlevande avgjer det, ut
frå f eks kultur og maktforhold i samfun-

net, og ut frå familie-interessar. På den
eine eller andre måten uttrykker det levande samfunnet seg i gravene, direkte
eller indirekte.
Religion set rammer og gir verkemiddel.
Dei kristne rammene er i utgangspunktet
strenge: Likskap og fellesskap innfor døden og Guds dom. Men menneskeleg
ulikskap har likevel kome til uttrykk: Ved f
eks plassering av grava inni kyrkja eller
utafor, nær kyrkjeveggen, på sørside eller
nordside, gjennom utforming av gravstein, kiste og kvalitet på likklede. Og små
verdighetsteikn og symbol har hamna i
gravene. Den som hadde råd, kunne kjøpe sjelemesser sjelemesser ved gravene,
ved å gi gåver til kyrkja.
Mange slags skilnader kan markerast i
graver: Alder, kjønn, yrke, rikdom, religion, etnisk tilhørighet, og samfunnsposisjonar som gir rang og status.

Former for status:
Problem og paradoks
Status er nært knytt til makt. Det eine følger det andre som skuggen, som grunnleggande sosiale faktorar. Samfunn er
forma ved maktforhold, politikk er maktkamp og maktutøving. Status fortel kven
som bør innrette seg etter kven, nesten
som rang. Når graver viser status for viktige samfunnsgrupper, fortel dei noe om
samfunnet sin organisajon og struktur.
Det er vanleg å skille mellom nedarva,
medfsdd status og erverva, oppnådd status. Den første får ein tildelt ved fødselen,
ein har høg (eller låg) byrd. Den andre blir
tilkjent ut frå prestasjonar, gjennom konkurranse, - den må tilkjempast i større
grad enn den første må forsvarast.

Her er eit ekstremt uttrykk for noe som
verkar kjent frå vår kultur også: Sosial
konkurranse ved å sløse ressursar. Ofte
ligg truleg same tankegang og mekanisme bak rikt gravutstyr i nordisk førhistorie
også: Ein demonstrasjon av å ha råd til å
unnvera.

Meir eller midre synleg
status:
Ytre og indre gravmarkering
Det verkar gjerne forvirrande at store
gravminne (haugar, røyser, steinlegningar) kan innehalde lite og enkelt utstyr,
medan rikt utstyr finst i små. Mest slåande verkar det når skilnaden opptrer i
same lokalmiljø og til same tid. Ytre gravmarkering (form og storleik på gravminne) blir tydelegvis ikkje bestemt på same
måte som indre gravmarkering (gravform,
likbehandling, utstyr).
Stort gravminne kan neppe bety noe
anna enn uomtvisteleg høg status, nedarva eller erverva. Lokalsamfunnet må delta med arbeidsinnsats. Og det må godkjenne eit minnesmerke som stikk seg ut
for ettertida som varig synleg makt- og
statussymbol.
Gravutstyr var derimot ein meir kortvarig
statusdemonstrasjon under sjølve gravferda, meir overlatt til familien. Rikdom,
særleg for den som er oppkomling, gir ikkje automatisk akseptert status og rett til
stort gravminne. Men gjennom gravferd,
gravform og rikt gravgods kunne gard og
ætt markere sjølkjensle, ambisjonar og
krav på status.
Etablert status som ga store gravminne
hadde kanskje eit motsett markeringsbehov: Dersom rikt gravgods er vanleg på
Iågare samfunnsnivå, vil det ofte verke
mot sin hensikt å konkurrere i så måte.
Gravferdsritual, gravfølge og eksklusive
symbol som etterlet seg lite spor kan viste
nødvendig skilnad. Den døde sine verdiar
kan betre nyttast til gåver og lønn til dei
som er med og held makt oppe vidare. På
den måten blir det ikkje automatisk samvariasjon mellom bevart gravgods og
storleik på gravminne.

Gravutstyr og økonomiske
mekanismar:
Samverknad og dilemma
I bronsealderen blir sosial lagdeling klart
markert. Høvdingmakt synest å vera
både ein føresetnad for og eit resultat av

langvegs utveksling av bronse. Det føregår tydelegvis ein vekselverknad i sirkel:
Prestisjefylte bronsegjenstandar trengst
for å symbolisere og oppretthalde det
maktsystemet som trengst for å skaffe
bronse. (Med andre prestisje-produkt i
staden for bronse kjenner ein kanskje att
same mekanismen i nyare tid.)
Eldre bronsealder i Sør-Skandinavia hadde eit stort, stadig forbruk av bronse til
prestisjeutstyr i gravene. Derved trongst
nye tilførslar, bronse var framleis eksklusiv nok til å kunne markere status. Gravskikk med mindre bronseutstyr gjer seg
gjeldande ved midten av bronsealderen.
Meir av bronsen kunne bli verande i sirkulasjon, og derved bli mindre sjeldan, verdifull og prestisjeprega. Devaluering av
bronsen sette samfunnssystemet i fare.
Men det blir halde ved lag ved at store
bronseverdiar no til gjengjeld blir lagt i jorda som religiøse offer. Slike rituelle handlingar uttrykte truleg også status, prestisje. - Spesielt dei danske arkeologane K.
Kristiansen og K. Randsborg har forska
på slike forhold.
I den eldste førromerske jernalderen verkar samfunnet endra. Bronsen er borte
frå systemet, og det er få teikn elles til
statusskilnader. Men liknande høvdingmakt og gravutstyr som i eldste bronsealderen kjem påny til uttrykk i romartid og
folkevandringstid.
I norsk vikingtid er situasjonen dels liknande, dels ulik. Tusentals graver representerer jamnt velståande bønder. I dei
finst ofte store mengder jernsaker som
statussymbol. Ressursar er trekt ut av sirkulasjon og måtte fornyast for kvar generasjon. Mekanismar knytt til samfunnssystem og økonomi påverka truleg gravskikken like mye som uavhengige religiøse førestillingar.

Gravskikk og sosial endring
Rikt utstyrte graver blir oppfatta som uttrykk for utvikling med makt- og statuskonkurranse, - "sosialt stress". Motsett
kan enkle, einsarta graver tyde på stabile,
varig fastlagte sosiale forhold, like mye
som stagnasjon og fattigdom.
Bak svak statusmarkering kan det også
ligge undertrykking og nyorganisering av
samfunn, f eks gjennom høvdingmakt eller statsdanning. Ved å undertrykke statusdemonstrasjon i andre sine graver
oppnår ein makthavar to ting: Å utrydde
symbolske makt- og statuskrav frå krefter
i det gamle samfunnet. Og å tiltvinge seg
- gjennom gåver, skatt og avgifter f eks ressursar som elles hamna i graver. Dei
trengst til å bygge opp maktapparat.
Det er derfor interessant å sjå topp- og
høgstatus-graver i samband med gravskikken på Iågare sosialt nivå. Er dei siste
enkle og lite ressurskrevande, gir kombinasjonen mistanke om undertrykking og
organisering i større samfunn. Kan trekk
ved gravskikken i periodar som folkevan-

Konflikt mellom ytre og indre gravmarkering, på Lø ved Steinkjer. I denne båtgrava
frå 900-talet var båten for lang (13- 14 m) i forhold til tverrmålet på haugen ( 1 1- 12
m). 3 m av stamnen i framgrunnen vart kappa av og lagt inn i skroget. Kvifor fekk
ikkje den døde større haug?

dringstid og vikingtid kaste lys over slik
utvikling?
Ved å hindre nedlegging av store verdiar i
jorda skapte f eks kristen gravskikk betre
skattegrunnlag til å bygge opp rikskongane sitt maktapparat. Er det dette som
kjem til uttrykk når heidne graver blir borte til ulik tid i ulike norske landsdelar?
Også slik sett var kristning eit effektivt
hjelpemiddel for kongedømmet.

Skilnad mellom heiden
og kristen gravskikk
Religionsskiftet i Norden ca år 1000 førte
til endring i gravskikk på ulike punkt:
- Gravhaug - som statussymbol, som
bustad for den døde, kanskje som offerplass - vart forbode.
- Kremasjon vart forbode som gravskikk.
- Jordisk utstyr, gravgods, skulle ikkje
lenger følge den døde.
- Det vart slutt med gravplassar på kvar
enkelt gard. Den kristne, innvigde kyrkjegarden var den nye fellesskapen
som individet hørte til.

Variert og komplisert
Uvisse og paradoks ved død og lagnad
etterpå tillet den store variasjonen i gravskikk. Mengda minner om variasjonen i
status-mekanismar, med kompliserte og
motstridande vriar. Denne fellesnemnaren i seg sjøl er eit argument for at graver
avspeglar status og sosial struktur. Det
synest usannsynleg at religionen var så
variert at den er hovudgrunn til mangfaldet i f eks jernalderen.

Ofte har arkeologien vore opptatt av å finne til dels fjerne parallellar til gravformer
for å tolke dei. Like viktig er det å sjå på
lokale, innbyrdes skilnader som blir markert. Det visest ved undersøkingar av
grupper av graver meir enn av enkelte og
tilfeldige. Det er på relativ, indirekte og
symbolsk måte graver fortel om struktur,
endringar og tradisjonar i samfunnet.
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Kremasjon - gåtefull gravskikk:

ELDEN, DØDEN OG METALLET
Av Oddmunn Farbregd
Arkeologi og tidsperspektiv

Eit gravferdsfølge nærmar
seg. Fremst går ein mann og
leier hesten som fører sleden
med den døde. Dei passerer
gamle gravhaugar som tilhører gard og ætt, og stoppar
opp. Ein mannshmrg stabel
med ved er gjort klar. Den er
bygd opp på ein spesiell og
tradisjonsbunden måte.
Fire menn - eller er det seks?
-tar likbåra frå sleden. Dei ber
den låge kassen mellom Seg,
og plasserer den p& vedstabelen.Den
er ei kvinne p'
ca 40 år. Ho ligg i stasklede,
med smykke og utstyr og reiskapar som høver seg for ei
husfrue. Ho treng ikkje forlate
denne verda fattig. Familien
set si ære i a vise det, n8r ætt
og grannar møter fram.
Avliving av hesten er eitt av ribålferda.
To personar
med faklar tenner veden på
spesielle stader, og elden fatar. Røyk stig opp, og flammar
som visest lang veg. Meir ved
ligg klar til å legge pil bålet etter kvart. På kvelden er berre
ein glohaug igjen. Der ligg
sprukne beinrestar igjen av
den døde, jern og anna metall
frå likbåre 'g
delvis
smelta glasperler, keramikk
og enkelte steingjenstandar.
Dette blir gravlagt.
Omlag slik kan likbrenning ha
skjedd i jernalderen. Kva førestillingar låg bak?

V

I to tusen år, frå midt i bronsealderen fram
til vikingtida, var kremasjon meir vanleg
enn jordfesting (skjelettgravlegging) i NorMen gravskikken skifta, med tid
stad. Ikkje sjeldan finst også brente og
ubrente graver frå same tid på same
gravfelt. Kvifor denne skilnaden? Ubrente
graver var det vanlege frå først av, i eldre
steinalder. Kva var bakgrunnen for at
branngraver
Trass i
enormt datamateriale, arkeologisk som
etnografisk, manglar gode svar hittil.
Framveksten av likbrenning i Europa og
Asia fell likevel saman med visse viktige
kultur- og samfunnsfenomen, i store
trekk.

berre 'Om unntak - delvis usikre - i eldre steinalder. Men i tidlege jordbrukssamfunn i Europa, ca
50004500 f Kr, kjem eit visst innslag av
branngraver. Det er først ved midten av
bronsealderen, ca 1300 f Kr, at det store
omskiftet skjer. I den såkalla Urnefeit-kulturen, som breidde seg over det meste av
Kontinentet og Norden, blir gravfelt med
enkle branngraver vanleg.

Liv etter døden?
Var ikkje likbrenning uttrykk for nye religiøse førestillingar, - tru på liv etter døden.
på sjel som lever vidare uavhengig av
kropp? Tanken er tenkt av mange. Men
den reiser nye spørsmål, som f eks: Hadde ein ikkje slike førestillingar tidlegare?
Sannsynlegvis, ja. Skjer det tydeleg endring i kultur og religion da likbrenning slo
gjennom i nordisk bronsealder7 Nei.
Gravskikken blir endra gradvis. Og er det
sannsynleg at dei 'Om
vart gravlagt
ubrent i jernalderen, ofte framståande
personar, ikkje var tiltenkt liv etter dette?
Neppe.

Over alt i verda
Likbrenning førekjem i alle verdsdelar si
førhistorie. Det er undersøkt og påvist, f
eks i ei tysk bok av Schlenther, frå 1960.
Spesielt interessant er utbreiinga av kremasjon i Amerika og Australia, utan rimeleg tilknyting til utviklinga i Europa og
Asia. Fenomenet må delvis ha ei grunnleggande, allmenn side.
Gravferdsritar handlar på ulik måte om å
meistre det ureine og farlege ved oppløsningsprosessen, psykisk som hygienisk.

-

Ved å redusere likrestane til stabil tilstand
blir den døde lagt til kvile. Samtidig blir
frigjort, fjerna og gjort mindre farleg.
Kroppen er eit band til livet, reine bein blir
meir symbolske
I dei
ikkje den døde lenger på same måte. Det
er til beste for både den døde og dei le-

Heider eller straff?
Det tosidige omsynet kan forklare at lik.
brenning har hatt svært ulikt meiningsinnhald frå kultur til kultur. Å bli frigjort til eit
sjeleliv etter døden er på eitt vis ei ære.
Men for etterlevande er det og sikrare at
den døde si ånd er fjern. Ærefrykt er eit
ord for dette tvisynet overfor dei døde.
Det finst mange tilfelle der eit fåtal personar med høg rang er kremert, medan folk
flest er gravlagt ubrent, Ofte er det motjernalder:
sett, eks i norsk
graver er kopla til høg status, enkle
branngraver er det vanlege.
Enkelte stader, ikkje minst i Afrika, har
kremasjon blitt reservert for sjuke, hekser
og kriminelle, for å hindre deira makt og
nærver etter døden. I slavisk kultur, f eks i
Bulgaria fanst ei førestilling at likbrenning
hindra den døde i å gå igjen som vampyr.
Den islandske soga om Eyrbyggjene fortel at den vondlyndte Torolv Bægjefot
gjekk igjen og spreidde død og ulykker etter sin drad. For å få fred henta dei så liket
ut av gravhaugen og brente det. I andre
ættesoger finst liknande tilfelle.
I ein tysk artikkel frå 1989 konstaterer
Edith Hoffmann at
om branngravskikken sitt
er uavklart, og resignerer
sjøl. Både ho og andre legg
likevel vekt på gjengangar-fryktsom fak.
tar, -Verken ære eller frykt ka,-, likevel ha
vore noen sterk grunn for kremasjon.
Skikken skiRar for sterkt, tilmed på same
tid og

Generelt og spesielt
Kva er likt og ulikt i ubrent og brent gravskikk, ut frå det arkeologien observerer? I
båe tilfelle skjer som regel vising av den
døde med visse jordiske symbol og utstyr: Enten i kiste, sjakt eller liknande
gravstad, - eller på likbål under kremasjon. Både den ubrente og brente blir fjerna frå dei levande sitt samfunn, men i ulik
grad og form. Den ubrente blir skjult, nedgravd eller isolert på annan måte. Brenning fjernar og frigjer den døde meir effektivt, fysisk og som ånd. Brente bein blir
også skjult, lagt i urne, under jord m.m

I

... Dei skulle brenna alle døde og bera eigedommane deira på bålet med
dei. .. Så stor rikdom skulle kvar koma til Valhall med som han hadde med
seg på bAlet. Oska skulle dei bera på sjøen eller grava ned i jorda. Dess
høgre røyken steig opp i lufta, dess meir vart den vørd i himmelen som
var brent.

..

Snorre Sturlasson: Yngling-saga.

Men dei er eit mindre problematisk band
mellom liv og død.
Det er tydelegvis fleire faktorar bak bruken av likbrenning. Eg vil argumentere for
to: Den eine allmenn, den andre knytt til
historisk bestemte forhold og førestillingsgrunnlag. Dei heng likevel nært saman.
1. Brenning er ein effektiv måte for å fjer-

ne den døde kroppen, så den døde ikkje
er problematisk bunden til livet lenger.
Både brannulykker og skade ved bruk av
rituell eld ved graver vil ha gitt idear om
det.

Slik kan kremasjon ha føregått på gravfeltet Vang i
Oppdal i jernalderen. Der var
branngraver
fast tradisjon i
meir enn 500
Ar. Maleri av
Astrid Volden,
Oppdal.

2. Brenningsteknikk kan forklare at kremasjon i Europa fekk gjennomslag i ein
periode med utvikla eldteknologi, den tidlege metalltida. Metallframstilling liknar
overgang frå død kropp til ånd, og gir kremasjonselden spesiell kraft og symbolisme.

Solfylt bronsealder
Det blir aktuelt å vurdere kulturforhold i
jordbrukssteinalder og spesielt metalltid
for å forstå kremasjon. Visse trekk ved
økonomi og teknologi støtta opp under førestillingar om sol og eld, sjel og gjenføding.

Jordbrukskultur la grunnlag for tru og kult
som kretsa omkring fruktbarhet. I bronsealderen, da jordbruket var fast etablert, er
den livgivande sola blitt eit sentralt symbol. Det finst både i metallkunst og i bergkunst. Tankar bak branngravskikken blir
kanskje lettare å forstå på bakgrunn av
sol-førestillingane.
Store og rikt utstyrte gravhaugar viser
høvdingmakt og sosial lagdeling i tidleg
bronsealder. Organisering av langvegs
utveksling for å skaffe den prestisjefylte
bronsen var ledd i utviklinga. Liksom gull,
som var sjeldnare, var den solgylne bron-

Samanheng mellom metallteknologi og
oppkomst av likbrenning er altså godt tenkeleg. Men det er ein tanke, ein hypotese
som må testast. Ideen synest ikkje å ha
vore framme i debatten om kremasjon
meir enn indirekte, og nærare undersøkingar er ikkje gjort.

Mønster i europeisk
og asiatisk oldtid
I Europa og Asia synest det å vera klar
samananheng. Bronseteknologien blir vesentleg forbetra omkring 1300 f Kr da Urnefeltkulturen opptrer i Aust-Europa, og
raskt spreier seg derfrå mot vest og sør.
Det er etter dette at likbrenninga får gjennomslag i den nære Orienten, og i f eks
India og Kina der den seinare blir spesielt
knytt til hinduisme og buddhisme.

Kremasjon vart spreidd til Sentral-Europa i to ulike periodar, i to bølger. Kulturgruppene som det gjeld hadde nært samband med område i Aust-Europa der utvikling
av koppar- og bronseframstilling skjedde i same tidsperiodane.

sen truleg lada med symbolikk. Den hadde tilknyting til sola si betydning i den
grunnleggande
jordbruksøkonomien.
Samtidig var den overordna sola eit bilde
på høvdingmakt, som topp av sosiale pyramidar, hierarki - skapt av metallkulturen. Jfr solkult- og pyramidar i Egypt.
Sirklar og spiralar er vanlege symbol
både i dekor og bergkunst i bronsealderen. Det er liten tvil om at sol-førestillingar
ligg bak. Ikkje mindre påfallande er dei
runde formene på prydgjenstandar av
bronse: Halsringar, halskragar, armringar, belteplater, beltedåser, "hengekar",
knappar, "brilleforma" bøylespenner, nåler med spiralar og runde plater, endeplater på bronselurar, og runde praktskjold.
Det blir ofte hevda at skip og båtar i bergkunsten går tilbake på ei religiøs førestilling om sola som seglar over himmelen.
Eller at dei framstiller kulthandlingar. Men
forklaringa er truleg meir direkte. Skip
hadde ein sentral plass i langvegs ferdsel
og utveksling som førte bronse til Skandinavia. Derved blir skipet eit statussymbol
knytt til den prestisje og symbolikk som
bronsen hadde. I enkelte tilfella finst båtfigurar med solfigurar ombord. Dei symboliserer truleg sol-metallet bronse som skipa førte, rett og slett. Denne synsmåten
vil bli hevda her, sjøl om den treng grundigare undersøking og testing.

Sol og eld i slekt
Eld gir lys og varme liksom sola, og har
same gulblanke fargeskin. Den gav ny
vekst og grøde ved svirydding som var
ein vanleg dyrkingsmåte. Oska gjødsla
og ga nytt liv. Forskinga har tidlegare stilt
spørsmålet om likbrenning er knytt til
soldyrking, utan klart positivt svar. Truleg
er det ein indirekte samanheng: Bronsealderen si soldyrking var ikkje til hinder
for, men kunne bygge opp under nye førestillingar om eld. Dei knytte seg til ulike
sider ved det gylne og blanke metallet.
Metallurgien ga erfaringsgrunnlag for å
skapa nye åndelege førestillingar - f eks
om døden.

Malm og metall,
kropp og sjel
Utvinning av reint metall frå malm, og utskilling av slagg, skjer ved bruk av sterk
eld. Kunne ein unngå å trekke parallell til
overgang frå død, urein kropp til reinsa,
frigjort ånd? Eld effektiviserte overgangsprosessen. Brente bein vart igjen som
fast, stivna slagg. Elden si evne til å smelte metall for omstøyping til nye former
hadde kanskje også innverknad på førestillingar om ånd, sjel og liv i ny form.
Bronsealderen skapte truleg også nye førestillingar om verda meir generelt. Likbrenning dekte kanskje eit auka behov for
variert gravskikk som uttrykk for samfunnsskilnader.

Men det var jo ikkje første gongen kremasjon opptrer, kan ein innvende. Det skjedde mest tydeleg i tidleg jordbrukssteinalder i Mellom-Europa, under bandkeramisk kultur (LBK) ca 5000 f Kr. Denne
kulturen spreidde seg imidlertid vestover
frå Donaulanda, rikt på malmførekomstar,
sentrum for den tidlege koppar- og bronsekulturen i Europa. LBK-kulturen hadde
altså tilknyting dit metallframstilling var
under utvikling. Metallurgien var kjent alt
under Midt- og Vest-Europas yngre steinalder.
Megalittkultur med store steinbyggverk
som gravminne og sol-observatorium
kjenneteiknar ein stor del av yngre steinalder i Vest- og Nord-Europa. Organisert
søking etter metall er ei mogleg forklaring
på spreiinga av denne kulturen. Den har
innslag av kremasjon, f eks i Bretagne og
Irland med sine mange store megalittanlegg og malmførekomstar.
Dette kan berre bli visse indikasjonar på
samanheng mellom metallkultur og
branngravskikk i Europa. Systematiske,
målretta analysar er nødvendige. Samtidig kan ein slå fast: Metallkunnskap førte
ikkje automatisk til likbrenning. Det er nok
av eksempel på ubrent gravskikk i metallkulturar. Spørsmålet er om erfaringar
med metall ga likbrenning eit førestillingsinnhald som gjorde den aktuell som uttrykksmiddel i større grad enn før.

Utbreiing i tid og rom
Kva er forholdet i andre verdsdelar? Amerika er spesielt interessant med utvikling
som truleg er uavhengig av Europa. Utan
tilstrekkeleg oversyn er det vanskeleg å
seie noe sikkert. Men det synest som
branngraver først og fremst finst i seine
periodar da metallframstilling er kjent.
Har likbrenning i Afrika lenger tradisjon tilbake enn kunnskap om metallurgi? Kva
med Australia, med vedvarande steinalder? Likbrenning var praktisert i mange
samfunn der i ny tid, og tydelegvis langt
tilbake. Det blir eitt viktig vitnemål om likbrenning upåverka av metallførestillingar.

Skriftlege opplysningar?
På Urnefeltkulturen si tid frå ca 1300 f Kr
fanst skriftkultur i Midt-Austen, f eks kileskrift, gammalgresk linearskrift og egyptisk hieroglyffskrift. Finst det her noe som
koplar død, kremasjon og metallsymbolikk?
Homer sine diktverk om krigen ved Troja
minst 1100 år f Kr fortel om bålferd for
heltane Patroklos, Hektor og Akilles. Om
nedskrivinga skjedde seinare, blir dei likevel viktige kjelder om forhold i bronsealderen. Det same gjeld indiske Veda-hymnar. Dei og inneheld stoff om tidlege førestillingar om død og likbrenning, og er liksom Homer og ei hetittisk rituell tekst ofte
referert i debatten. Men det synest ikkje å
vera innslag av metallsymbolikk. Kva finst
eventuelt nedskrive i den gamle kinesiske
litteraturen?
Liksom Egypt brukte det gamle Israel
ubrent gravskikk. Det gamle testamentet
har ikkje stoff om vanleg kremasjon hos
jødane sine naboar. Men eld som reinsar
metall er omtala symbolsk. - Romersk
kultur hadde kremasjon før keisartida, da
ubrent gravskikk vann innpass. Forfattarar som Cicero, Livius, Tacitus, Plinius,
Polybius og Lucretius nemner gravferder.
Dei fortel likevel ikkje kva førestillingar
som skilte brent frå ubrent.

Mytar og symbol
Segner og mytar er delvis historisk erfaring av høg alder, i omdanna form. Ei tilknyting mellom metallframstilling og død
kan finnast nedfelt i dei mange store mytologiane. Like eins er det naturleg å leite
i kjente ritar og kultiske symbol.
Kva så om resultatet blir negativt? Det
kan bety at hypotesen er feil, eller at sa-

manhengen ligg så langt tilbake at den er
utviska. Det siste kan forklare at spørsmålet er så vanskeleg, og at mange fåfengt har prøvd å finne eit sentralt svar.

Arkeologisk testing
Med ein ny hypotese kan ein sjå nytt på
alle dei gravdata som ligg føre, spesielt
når og kor endringar skjer. Kva kjenneteiknar miljø, samfunn og kultur der dei
skjer? Kva rituelt og symbolsk innhald
kan ein påvise i branngraver? Korleis vart
brent og ubrent gravskikk brukt til å markere skilnader? Blir variasjonane forståelege, meiningsfulle ut frå ein metallsymbolikk?
Kva trekk ved bålferd er stabile, kva varierer? Det som er mest fastlagt burde vise
kjernen i førestillingane, dersom ein slik
finst. Er det vesentlege skilnader i branngravskikk før og etter metallurgien blir
kjent, bortsett frå omfang og frekvens av
likbrenning? Spørsmåla gjeld Amerika
like mye som Europa.

Spor i nordisk jernalder
Frå bronsealder og utover i eldre jernalder er det ein tendens til stadig mindre
beinrestar i branngravene. Kanskje betyr
det meir effektiv brenningsteknikk i samband med jernframstilling. - Brente bein
inneheld for det meste kalk, og kan derfor
fungere som "flussmiddel" i prosessen
ved metallframstilling. Metallproduktet blir
annleis, sprøare. Det var neppe praktisk
ønskeleg. Men erfaringa kan ha forsterka
førestillingar om ei mystisk tilknyting mellom brente bein og metall.
Bitar av jernslagg er ikkje sjeldan funne i
nordiske jernalder-graver, dei aller fleste
branngraver. Det er neppe tilfeldig, og gir

inntrykk av ein symbolsk, rituell samanheng. Ein liten bit jernslagg funnen i haug
587 på Vang i Oppdal i 1966 vart begynnelsen til min interesse for sambandet
mellom metallframstilling og likbrenning.
Spesielt påfallande er mengda av jernslagg i gravhaugar i Gastrikland i Sverige.
I ein artikkel frå 1990 peikar Mats Burstrøm på likskap mellom jernslagg og graver: Dei båe er knytte til ein overgangsprosess. Båe representerer ein død tilstand, resultat av omdanning ved varme.
Slagget endrast frå å vera varmt, lyst, rørleg til å bli kaldt, mørkt og stivna. Både
slagg-og gravhaugar er spor etter rituale.
Var slaggsymbolikken resultat av føretillingsverda i jernalderen? Eller er den meir
grunnleggande, - ein rest av tradisjon frå
dei eldste erfaringane med metallframstilling?
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DE DØDE LEVER.. .
av A. Jan Brendalsmo
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1 alle u turer blir dødsfall markert med seremonier, og disse kan observeres i et utall av variasjoner. Dette henger nært sammen med sy-

net p& avdøde, og deler av seremoniutstyret må adelegges i denne
verden for å komme over i den neste. De døde blir brent eller gavlagt,
med eller uten dyreoffer. De bevares ved rmryklng, balsamering eller
ved å b l lagt i lake, de blir splst - rå, kokt eller forratnet, de blir rituelt
lagt ut som åtsel eller simpelthen forlatt, eller de blir partert og delene
behandlet på en eller flere av disse måtene.
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Kommunikasjonen er viktig
I de aller fleste deler av verden i dag oppfattes døden som en prosess - en gradvis overgang fra en tilstand til en annen der lengden av oppholdet i de forskjellige
tilstander kan variere sterkt. Derfor vil
også oppmerksomheten omkring et dødsfall snarere dreie seg om at det er en
overgang fra livet, i betydningen det å tilhøre de sosialt og fysisk levende, enn om
en overgang til døden. Det forhold at
svært mange levende kulturer oppfatter
de fysisk døde som fortsatt sosialt levende, fører til velutviklede systemer for
hvordan kommunikasjonen mellom disse
to kategorier mennesker skal eller bør
være. Dette er bakgrunnen for det vi i
denne artikkelen skal se nærmere på.
Hvordan foregikk denne kommunikasjonen i Norge i tidsrommet ca 500-1000 e
Kr. Vi skal ta utgangspunkt i noe som
gjerne oppfattes som et resultat av skattegraving i nyere tid, nemlig haugbrott.

Haugbrott eller gravplyndring
At kjente graver som Oseberg og Gokstad var blitt plyndret kort tid etter at gravleggingen hadde skjedd - kanskje allerede innen det var gått en mannsalder - er
noe de fleste kjenner til. Her hadde plyndrerne spadd seg vei, hogd i stykker både
båt og inventar og samtidig halt ut gjenstander - og ikke minst de døde. Flere
storhauger, som Borrehaugene, Grønhaug på Karmøy og Holmedal-grava i
Fjaler, har lidd samme skjebne. Men også
mindre hauger, av varierende form, som
langhauger på Jøa (Tranås, Hovsneset
og Sandvika) og en mellomstor haug på
Storem i Nord-Trøndelag, var blitt utsatt
for omlag samme behandling. Rundt om i
landet finner vi mange slike eksempler.
Men det er verdt å merke seg at svært
mange graver likevel er urørte.
Men hvem gjorde det, og hvorfor? Haugbrottene i storhaugene viser at dette ikke
kunne gjøres av noen få personer i løpet
av en natt. Plyndrerne har heller ikke vært
ute etter edelt metall - slikt er det svært
lite eller ingen ting av i disse gravene, det
vet vi fra urørte hauger. Det er derfor klart
at gjerningsmennene må ha hatt andre
motiver, og det er klart at samtiden må ha
visst om det, og kanskje akseptert det. Videre kan arkeologien fortelle oss at.haugbryterne tydeligvis har vært ute etter
restene av de døde samt de maktsymboler og gjenstander som var nært knyttet til
de døde.

A. Jan Brendalsmo arbeider som arkeolog ved Riksantikvarens utgravningskontor i Tsnsberg. For tiden vikarierer han som kontorleder ved
Riksantikvarens utgravningskontor i Trondheim. I sin forskning har han
vært spesielt opptatt av maktpolittikk i overgangstiden mellom vikingtid
og middelalder, en problematikk han lar leseren filet innblikk i her.

Men hva har så dette med kommunikasjon å gjøre - er det ikke bare regulært
hærverk det er snakk om? Til det er å
svare at kanskje nettopp hærverk kunne
hindre kommunikasjon - for andre! Vi
skal derfor se hva de middelalderske lovene sier om aktiviteter rundt de norrøne
gravhaugene.

bot am adr blir den ...
I eldre Frostatingslovs kristenrett, kapittel
45, sies det: "Og de som risikerer livet sitt
for tyveri eller røveri enten de streifer omkring på skip eller land; og så for mord og
trolldom og spådommer og utesitje for å
vekke opp troll og fremme hedenskapen
med det." En får altså en straff - som er
så streng at den ikke kan kompenseres
med bøter - dersom en bedriver det som
kalles forn sidr, dvs gammel skikk eller
førkristne kulthandlinger.
"Utesitje" vil si, i passiv form, å sitte ute
om natta på gravhaugen og i stillhet lytte
etter spådomstegn. En aktiv form (utiseta), for å si det som religionshistorikeren
Folke Strom, betød å "frammana andarna
genom besvarjelse, eller de dode uppvacktes och tvangs, mer eller mindre motvilligt, att yppa sina hemligheter och gå
magikerns arenden". Hele lovpassusen
går ut på å nekte folk å praktisere kommunikasjon med de døde - men i kristne
termer omtales det som trolldom og det å
vekke opp troll. I dag brukes ordet åndemaning, men det er ikke helt dekkende
for hva de la i betydningen av "utesitje".
Vestlendingene har i større grad fått det
inn med teskje på midten av 1200-tallet.
Gulatingsloven gir klar beskjed: "Og disse
tingene hører til villfarelse og hedensk tro:
Galdrer og trolldomskunster og det at
noen mann kalles trollrida, spådommer
og å tro på at landvetter er i lundene eller
haugene eller fossene; så også utesitje
for å spørre om skjebnen; og de som sier
fra seg gud og den hellige kirke for at de
skulle finne i haugene eller på andre måter bli mektige eller vise; så også de som
prøver å vekke opp døde eller haugbu."
Den norrøne dødsforestillingen om at de
døde førte en slags skyggetilværelse i
gravhaugen, og at det var både nødvendig og mulig å ha kontakt med dem, skulle utryddes av den kristne kirke! En så
klar lovformulering levner dessuten liten
tvil om at det i befolkningen fortsatt rundt
år 1300 fantes en utstrakt fedrekult. Vi får
samtidig vite at også det å "finne i hauge-

ne... (for å) bli mektige eller vise" kvalifiserte til å miste hele sitt gods til kongen
og biskopen og å bli dømt til utlegd.

"Å finne i haugene" er et stående uttrykk
som kan tolkes dithen at dette var svært
vanlig. Dersom vi kobler lovens forbud
mot "utesitje", graving (finne) i haugene,
det å bli mektige eller vise, og det å vekke
opp haugbu, får vi en klar mening: Vi står
overfor et forbud mot utøvelse av åndemaning med den hensikt å skaffe seg
kunnskap fra en innviet krets om de skjulte sider ved nåtid og framtid. Det var med
andre ord mot de mer makabre forsøk på
å få de døde i tale, der brutal forstyrrelse
av gravfreden og hel ødeleggelse av
gravstedet var resultatet.
De middelalderske lovene under ett setter
forbud mot ulike typer førkristen kultutøvelse som galdring, ofring til haug eller
horg, graving i haugene, tro på overnaturlige vesen i naturen og "utesitje". Straffene er de strengeste som finnes, så det er

Båtgrav i langhaug fra vikingtid, på Sandvik i
Fosnes kommune, Namdalen.
Det runde feltet
med brun jord i
båten er spor
eiter plyndring
av graven.
Foto: O. Far-

rimelig å tro at denne praksis både var utbredt, og at den ble betraktet som svært
farlig av kirkens menn - for kirkens og
kongens makt.

Haugodel
Hvorfor så strenge reaksjoner, hvorfor var
dette så farlig? Dreide det seg ikke bare
om noen få seidkvinner og trollmenn knyttet til en overtro som var fratatt all autoritet? Det kampen sto om var egentlig
spørsmålet om hvem som hadde legitim
makt. - Om hvem som kunne paberope
seg retten til på den ene siden å være
konge, og på den andre siden å være et
mellomledd mellom mennesker og gud(er). I det førkristne samfunnet var fedrekulten helt dominerende. Selv om mennesker var biologisk døde, ble de ikke
oppfattet som sosialt døde - menneskene levde i en og samme verden, der fortid, nåtid og framtid sameksisterte. Kommunikasjon med de døde var derfor en
viktig del av livet, selv om det ikke var alle

Tegningen viser et snitt gjennom gravhaugen på Storem i Nord-Trøndelag. Selve gravhaugen er markert med prikker; aller øverst
er det et lag med torv. Mellom dette og haugen ser vi resultatet av et gammelt leirras. Vi ser tydelig hvordan nedgravingen for
haugbrottet skjærer gjennom både jordlag i haugen og ned i undergrunnen. Den karakteristiske forsenkningen midt i haugen "plyndringsgropen"- kommer også tydelig fram. Etter O. Farbregd 1972

gitt å forestå slik kommunikasjon, og selv
om denne kommunikasjonen ikke alltid
var positiv for partene. De døde tok også
kontakt med de levende. Det sier seg selv
at evnen til å formidle denne kontakten
medførte stor makt.
Foruten volvene var det ættens overhode
på den sentrale gården i ei bygd eller region, i kraft av sin rolle som tingleder eller
gode, den som sto for kommunikasjonen
med forfedrene, særlig med den personen som ryddet gården. Jo høyere en
kom i yngre jernalders sosiale hierarki, jo
mer "kraft" eller evne til kommunikasjon
med de døde hadde vedkommende. Den
høyeste "mellomposisjon" mellom guder
og mennesker hadde konger, mindre fyrster og enkelte storbønder. Ble en frarøvet denne kommunikasjonsmuligheten,
ble en også frarøvet sin maktbasis. Legitim makt hadde en dessuten i kraft av ættetilhørighet - jo lenger tilbake en kunne
føre sin ætt (helst tilbake til et giitermål
med gudene, som hos håløygene og ynglingene) - j o større rett hadde en. Ætt og
odel var nært knyttet sammen, og genealogi og jord var utgangspunktet for status
og rang. Treller derimot, manglet logisk
nok ætt og jord.

Runer og eddadikt
Kan vi så finne spor etter det de middelalderske lovene forbyr i annet kildemateriale fra førkristen tid? - I de få runeinnskrifter vi har i Norge med tilknytning til dette
emnet, finner vi interessante opplysninger
om hvordan menneskene i yngre jernalder forholdt seg til sine døde. De beskyttet dem mot andre som ville ødelegge
gravfreden, noe som framgår av ei runespenne fra Strand, Åfjord i Sør-Trøndelag. På denne er det risset inn sigli's nahle, tolket dithen at spenna ble lagt i grava for å sikre den døde en uforstyrret tilværelse i dødsriket.
En innskrift på en stor stein fra et gravfelt
i Ullensvang i Hardanger lyder slik:

"Hjelp, Ingubora, min kjære søster, meg,
Wag." Innskriften er fra begynnelsen av
400-tallet. Her er det en gjenlevende bror
som kontakter sin avdøde søster for å få
hjelp.
Mer utfyllende opplysninger får vi gjennom en innskrift på undersiden av ei
dekkhelle fra ei grav på gården Eggja i
Sogndal. Innskriften er datert til siste
halvdel av 600-tallet, og lyder: "Ikke i sol,
og ikke med sverd/søkes det til skåren
steinlikke oppsøke den mannlsom hyler
over naken dødning/(og) ikke forvillede
menn, dette leiet." Dette er et godt eksempel på vern - hvordan en prøvde å
verne den døde ved hjelp av sterke formularer. Slike handlinger sto i sterk kontrast til både fedrekult og "utesitje".
Også i eddadiktene, som gjerne dateres
til tiden 700-1200, kan vi lese om forholdet mellom de levende og de døde. Et eksempel er Grogalder: "Vakne Grodvakne
du godeleg vekkjer ved daudheims dørerlom i minnet du berldet du baud sonen
dinltil gravhaugen gange." Det er sønnen
som maner moren til å "gale ham gode
galdrer" til hjelp i farlige situasjoner. A
gale gode galdrer betyr å synge strofer
med positivt virkende magisk kraft med
en høy, skingrende stemme. Det er altså
den levende som tar initiativ til kontakt
med den døde, etter bud fra sin mor før
hun døde.
Et annet eksempel kan hentes fra Sigerdrivamål. Her er det snakk om en kvinne
som vekkes opp for å gi fra seg kunnskap
om de skjulte sider ved nåtid og framtid.
Det helten Sigurd er ute etter, er runekunnskap, en kunnskap det var de færreste forunt å være i besittelse av. Kunnskap i å riste de rette runer på rett måte
skal hjelpe Sigurd fram i livet: "Seierruner
skal du ristelom du vil seier ha/skjær dem
på sverdets hjaltJsomme på vettrimer1
somme på valbosterlnevn så to ganger
Ty."

Det eddadiktene forteller om de handlinger som lå bak haugbrottene, er at kommunikasjon mellom de levende og de
som eksisterte i det hinsidige ble oppfattet som reell. Formålet var å få del i de
dødes hemmelige kunnskap, som for de
levende var nødiendige midler til viktig viten. Vi merker oss samtidig at de døde
som vekkes er kvinner, og at gravhaugen
spilte en viktig rolle.

Sagaene
Også i denne kildegruppen finner vi omtale av forholdet mellom de levende og de
døde. Vi skal ta for oss et eksempel fra
Grettes saga. Den er nedskrevet på
1300-tallet, men omhandler hendelser på
begynnelsen av 1000-tallet. Scenen med
haugbrottet utspiller seg på Haramsøy på
Sunnmøre. Kår den Gamle vil ikke holde
seg i ro i gravhaugen sin, folk blir redde
og flytter fra gårdene sine - han ødelegger i det hele tatt den sosiale orden med
sitt gjengangeri. Grette påtar seg å skape
orden igjen, og han åpner haugen og går
innlned i den. Der kommer det til en voldsom slosskamp mellom Gretie og KCir
den Gamle, men det ender med at Grette
hogger hodet av haugbuen og plasserer
det ved bakenden hans. Deretter forsyner
Grette seg godt av det verdifulle gravgodset i haugen. Men just den tingen Grette
vil ha som sin andel, et særs godt sverd
og familieklenodie, det vil ikke bonden,
som er i slekt med Kår den gamle, i utgangspunktet gi fra seg. Han vet nemlig
at denne gjenstanden er verdifull på flere
måter, den er en såkalt dyrgrip (kostbarhet).
Dyrgripmotivet finner vi igjen i Ranes
drøm i Olavssagaen i Flateyjarbok. Ved
hjelp av Rane som medium åpner Olav
Geirstadalv sin egen gravhaug for at det
skal hentes ut et belte som skal hjelpe
Olav Haraldsson til verden. En viktig forutsetning for at moren Asta skal bli forløst, er at hjelperen, Olav Geirstadalv, får
føre sitt navn over på barnet. Når ogsA en

ring og et sverd, også fra gravhaugen, er
overrakt barnet, er kontinuiteten sikret.
Uten å gå nærmere inn på detaljer, kan vi
her slå fast at sagaene avspeiler flere
"lag" av holdninger til de døde og til deres
"bolig". Samtiden mente at de døde ikke
var mer død enn at de kunne gripe inn i
de levendes tilværelse. Samtidig var det
mulig å ha et konstruktivt forhold til dem,
som i Ranes drøm. Videre kommer det et
nytt element inn i folks holdning til gravhauger: Grette bedriver unektelig regulær
skattejakt, eller gravplyndring. Dette er
det eldste belegget vi har for et slikt fenomen, men det omtales også i landsloven
på slutten av 1200-tallet. Her sies det, i
avsnittet "Om jordgravet gods", at den
som graver i hauger eller i jord på annenmanns eiendom og der finner verdisaker,
skal levere det tilbake til grunneieren og i
tillegg betale bot. Dette kan vi egentlig
kalle fravær av, eller mangel på kommunikasjon, og det er tydelig at kristendommen har begynt å få innpass siden folk
har begynt å grave etter materielle verdier
i andres ættegravfelt.

Kontroll med historien gir
makt
Med utgangspunkt i noe så tilsynelatende
entydig og enkelt forklarlig som "gravplyndring", ser vi at det er mulig å avdekke et
bredt spekter av kontaktformer mellom de
fysisk og sosialt levende og de fysisk
døde, men sosialt levende. Bare ordet
haugbrott, istedet for gravplyndring, er en
liten snuoperasjon i seg selv.
For det første ligger det en utvikling over
tid i denne kommunikasjonen. Fra 400tallet og langt inn i middelalderen (og kanskje langt inn i vår tid?) finner vi alle former for hva vi kan kalle konstruktiv kommunikasjon. Som galdring, "utesitje" og
ofring til forfedrene. Destruktiv kommunikasjon, altså kontakt som går ut på å
skaffe seg makt over andre, ser vi spor
etter fra 600-tallet og utover i middelalderen. Dette dreier seg åndemaning, samt
det vi kan kalle defarnering, dvs å nedverdige eller ærekrenke en annen ætts avdøde. Dette kan være en forklaring på det
vi ser i blant annet gravhaugene ved Oseberg og Gokstad, hvor haugbryterne har
drevet hærverk, tatt ut og ødelagt viktige
symbolgjenstander fra haugen og ikke
minst "bortført" avdøde. Defamering er
vanlig praksis i kulturer som kan sammenlignes med den norrøne. Slike handlinger ser ut til å være velutviklet her
hjemme i vikingtid - muligens har de røtter tilbake til 700-tallet.
Regulær plyndring og graving i vinnings
hensikt finner vi først spor etter i middelalderen. Slik praksis har fortsatt, selv om
det kom et lovforbud mot det i begynnelsen av dette århundret.
Men hvordan forklare en slik utvikling?
Kanskje kan endringen av maktforholdene i jernalderen og inn i middelalderen,
der de enkelte makthavere fikk kontroll

over stadig større befolkningsenheter,
være forklaringen. Samtidig skjer det en
kvalitativ utvikling av maktens karakter:
Fra å være et overhode basert på ættetilhørighet, og dermed være den fremste i
kommunikasjonen med ættens forfedre,
til en person som har legitimert personlig
makt gitt av en transcendental gud. I en
slik prosess vil respekten og forståelsen
for de etablerte normer gradvis endres,
og stadig sterkere midler vil bli tatt i bruk i
maktkampen på de forskjellige sosiale og
politiske nivåer i samfunnet. Det hele kan
altså settes i sammenheng med framveksten av en stat og et religionsskifte. Ut fra
en slik forklaring kan vi derfor si at haugbrottene i storhaugene Oseberg, Gokstad, Grønhaug og Borre skyldes et ønske om ærekrenking og nedvurdering av
rivaliserende ætter.
De omtalte gravene på Jøa og Holmedal,
som alle var kvinnegraver, må vi tro er
blitt utsatt for plyndring fordi de avdøde i
levende live var spesielle personer med
spesielle kunnskaper. Noen ville bruke de
jordiske rester av de avdøde, eller gjenstander nært knyttet til dem, som de mente måtte være fulle av magiske egenskaper. Det de fant ville de bruke til å skaffe
sin ætt kontroll og makt over andre perso-

nerlætter. De avdøde kan ha vært volver,
kvinner som sto i nær kontakt med gudene, og som i tillegg ofte bedrev seid.
Når det gjelder gravhaugen på Storem,
så faller den i samme gruppe som dem
på Jøa, med den forskjell at det er en
mannsgrav. Altså kan vi ha å gjøre med
en trollmann, eller en person med særlige
egenskaper som ikke nødvendigvis hadde sammenheng med spesiell høy sosial
status.
Felles for disse eksemplene på haugbrott, både tilfellene med og uten kommunikasjon, er at det søkes etter verdier
som kan gi makt, eller grunnlag for makt. I
lagdelte samfunn er kunnskap om historien jevnt fordelt. Å ha den, og å gjenskape
den, gir makt og autoritet. Manglende
kunnskap betyr oftest maktesløshet og
sosial undertrykkelse.

Litteratur:
Artikkelen her er et konsentrat av en lengre artikkel
skrevet av A. Jan Brendalsmo og Gunnhild Rathe i
Medeltidsarkeologisk Tidskrift (META) nr. 1-2 1992.
De som er interessert i en utdyping av temaet litteraturliste og kildekritikk. henvises dit. Tittelen er "Haugbro1 eller de levendes forhold til de døde - en komparativ analyse".

BAT OG GRAV
av Helge Sørheim
Skikken med å begrave døde i båter, eller
på en eller annen måte symbolisere båten i religiøs eller kultisk sammenheng,
spilte en viktig rolle i forhistorisk tid. Båtgravskikken er svært gammel. De eldste
gravene skriver seg fra slutten av yngre
steinalder og bronsealder. Dette er en tid
da båtens betydning i kultisk sammenheng også kommer til syne gjennom utallige avbildninger på helleristninger.

Hvor firiner vi båtgravene?

1

Knapt noen gravform fra forhistorisk tid har gitt så mye
næring til fantasien som båtgravene, graver hvor avdøde
er begravd i eller med en
båt. Samtidig har de også
gitt noe av det største tilfanget til kunnskap om vår
fortid. Tenk bare på de rike
vikingskipsfunnene fra Oseberg og Gokstad, eller den
eldre Sutton Hoo-graven fra
Øst-England. Men hva slags
eiendommelig gravskikk er
dette? Hva var det som gjorde at den døde fikk med-seg
en slik overmåte verdifull
gjenstand i graven?

I takt med en økning i antall graver og
nedlagt gravgods i yngre jernalder, økte
også antallet båtgraver. Fra yngre jernalder er det funnet båtgraver i Tyskland,
Storbritannia, Frankrike, Danmark, Island, Russland, Finland og da særlig
Åland, men det største antallet er funnet i
Sverige og Norge. - I Norge finner vi båtgravene langs hele kysten, helt nord til
Kvaløy utenfor Tromsø. Også her merker
vi oss sentrale områder. Fremst star
Vestfold, med Oseberg- og Gokstadfunnene som er de viktigste. De store utgravingene i vikingtidssenteret Kaupang i
Tjølling har fremvist funn av flere båtbegravelser. Båten må ha spilt en svært
viktig rolle i menneskenes dagligliv.

Mange båtgraver er også funnet i Sem og
i Hedrum ved Numedalslågen.
På det strategiske eidet Spangereid, der
de dro båtene over land for å slippe den
farefulle ferden rundt Norges sydligste
punkt, Lindesnes, ble det for få år siden
gravd ut seks båtgraver. - I Rogaland er
det flere slike graver. Nordover langs
Vestlandskysten er det spredte funn, med
mindre konsentrasjoner i Etne i Sunnhordland og rundt midtre del av Sognefjorden.
Det viktigste senteret for vikingtidens båtgraver utenfor Vestfold, finner vi i Nordfjord. På gården Myklebust i Eid er det
funnet tre båtgraver, blant annet en med
hele 57 skjoldbuler fra skjold som hang
ved ripen av gravskipet. Lenger inn i fjorden, i Stryn og Innvik, finner vi båtgraver,
men det er først og fremst jordbruksbygden rundt Gloppenfjorden, en liten sidearm til Nordfjord, som kan fremvise et
stort antall graver med bater. - PA Sunnmøre finner vi også: flere graver, spredt
både ute på de tett befolkede øyene og
inne i fjordbygdene.
I Trøndelag peker Steinkjer og Verdal seg
ut med fire vikingtids båtgravfunn hver,

Knapt noen gravform fra forhistorisk tid har gitt mer grobunn for fantasi og spekulasjoner enn båtgravene. Samtidig har båtgravfunnene gitt noe av det beste arkeologiske kildetilfanget om vår forhistorie, ikke minst når det gjelder skipsbyggekunst. Gravkammeret til en kvinne av kongelig byrd ble funnet midt i Osebergskipet fra det 9. århundre, den rikeste båtgrav som noensinne er funnet. Etter: James Graham Cambel, Vikingenes verden

Helge Cmheim er leder ar arkmlogIsk avdeling ved Sunnmmre Museum.
Han har tidlipers vart ansatt ved Vitonskapsmus~t,~g 1 denne perloden
fo-k
han blant annet en utgravning av en bdtgrav p6 Egge i Steinkjer.
I denne artikkden lar han oss M et nmrmere innblikk 1 denne spesielle
gravskikken.

mens det i Namdalen, omtrent så langt
opp som Namsen den gang var seilbar,
er funnet fem graver. Den siste konsentrasjonen av båtgraver finner vi på Helgeland. Lenger nord fins bare spredte funn.
Selv om båtgravene ligger i tilknytning til
sjø og vann, merker vi oss at det ikke er
på ytterkysten vi finner de største konsentrasjonene. Dagens Vestfold forbinder vi
like gjerne med jordbruk som med fiske
og sjøfart. Flere av funnene her kommer
også fra gårder et stykke fra havet, for eksempel langs Lågen. Mer markant er dette på Vestlandet og i Trøndelag, hvor funnene konsentrerer seg et stykke inn i fjordene. Vi kan nevne eksempler som Etne i
Sunnhordland, Vik i Sogn, Gloppen og
Stryn i Nordfjord, Inn-Trøndelagsbygdene
og indre Namdal. Unntakene her er Jæren, ytterkysten av Sunnmøre og Helgeland, men også dette er gode jordbruksområder.
Det viser seg at bygder på Vestlandet og
Helgeland med konsentrasjoner av båtgraver, også var sentrale bygder i yngre
jernalder. Men det var helst andre faktorer enn kontakten med storhavet, og utelukkende utnyttelsen av ressursene der,
som var årsaken til det.
En båt var en meget kostbar gjenstand.
Det var ikke bare gamle utslitte båter som
ble brukt som hendig likbålved - e n betydelig verdigjenstand fulgte med i graven.
Den døde og arvingene måtte derfor ha
hatt betydelig økonomiske ressurser for å
kunne ofre en slik verdigjenstand. En
kombinasjon av gode jordbruksmuligheter og god beliggenhet i forhold til kommunikasjon og handelsveier kan ha gitt
grunnlaget til dette.

fikk også med andre "livsnødvendigheter". Ofte finner man at hester og hunder
har fulgt med. Fra vikingtiden har vi 123
slike ubrente båtbegravelser her i landet.
Gokstad-, Tune- og Osebergskipet, som
vi i dag kan se i Vikingskipsmuseet, må
stå som de fremste eksemplene på dette,
men vi kan også nevne et funn fra Figga i
Steinkjer. Der var alt treverket forsvunnet,
mens 1350 bevarte jernnagler viste bordgangene og formen på den ca 15 meter
lange båten som rommet den døde.
I Håkon den Godes saga fortelles det om
begravelsen til Egil Ullserk - kong Håkon~
hærfører - og hans menn, etter slaget mot Eiriksønnene ved Freihaugen
nær Kristiansund. "Kong Håkon tok de
skipene Eiriksønnene hadde hatt og som
var blitt liggende i fjæra, og lot dem dra
opp på land. Der lot kong Håkon Egil UIIserk legge i et skip, og sammen med ham
alle som var falt av hans flokk; så lot han
bære jord og stein over." Da Snorre skrev
denne beretningen 250-300 år senere,
kunne man "ennå se haugene sør for
Freihaugen".
En annen gravform er brannbegravelse
hvor den døde brennes i en båt. Vi kjenner 37 slike funn fra vikingtiden. En grav
på Egge i Steinkjer, hvor det'samlet i en

haug ble funnet ca 600 båtsøm og spiker
sammen med et forøvrig meget rikt gravutstyr, kan være eksempel på dette.
Saxo Grammaticus beskriver likbrenningen og begravelsen til Gelderus, kongen
av Sachsen, der likbålet var bygd av skip.
En malerisk og detaljert øyenvitneberetning om brenning i båt ga også den arabiske diplomaten Aban ibn Fadlan fra sin
reise i Volga-Bulgarenes rike i 921 e Kr.
Meningen med likbrenningen kommer
frem i en samtale ibn Fadlan hadde med
en av Rus'-mennene (nordboere i østerled) som sto og så på. Mannen sa: "Dere
arabere er dumme, jo dere går hen til den
dere elsker og ærer mest av menneskene
og kaster ham i jorden, og jorden og krypdyrene og markene fortærer ham. Vi derimot brenner ham opp på et øyeblikk så
han går til paradiset i samme tid og
stund."
Andre varianter er når den døde blir skjøvet ut på havet i et skip - brennende eller
ikke. Kjente beretninger om dette er henholdsvis den danske kongeslekt Skjoldingenes stamfar Skjold Skeflings likferd i
Beowulf, og guden Balders bålferd som
Snorre beskriver i Den eldre Edda.
Båten eller skipet kan også bli symbolisert med en såkalt skipssetning, med

Båten tilhører først og fremst mannens
verden. En skulle derfor tro at det var
mennene som fikk båten med i graven.
Dette er ikke helt tilfelle. Av de 149 vikingtids båtgraver som er undersøkt, og hvor
det er mulig å fastslå kjønnet på den
døde, er det 38 kvinnegraver. I tillegg er
det 12 graver der både en mann og en
kvinne er gravlagt sammen. Det rikeste
funnet av dem alle, Osebergskipet, tilhørte jo som kjent en kvinne.

Varierende former
I sin vanligste utforming består båtgravene av en båt nedsatt i en gravd sjakt og
dekket av en haug jord eller stein. Den
døde ble lagt i båten, mannen med sine
våpen, kvinnen med sine smykker, begge

Av og til finner vi båten symbolsk gjengitt som en synlig markering av graven. På
Tingvoll, Hegge i Steinkjer finner vi en av Norges seks bevarte skipssetninger. Bildet viser steinsetningen slik maleren Jac. Pedersen så den i 1821. Det henger på
B y g d ~ ykongsgård, og er en del av Karl Johans samlinger.

Tariken bak båtgravene
Allerede i 1885 stilte den svenske arkeologen Oscar Montelius spørsmålet: "Har
fartyget hort til1 den dodes utrustning på
samma satt som hans hastar, klader, vapen och många andra foremål ...? Eller
har man tankt sig, att den doda skulle på
fartyget fardas til1 det andra landet?" Uten
å gå for langt inn i hans begrunnelse kan
man konkludere med at han trodde båtgravene helst var tenkt som hjelpemiddel
ved "dødsseilasen", mer enn som krigersk gravgods i sin alminnelighet.
Denne oppfatning fulgte også den svenske forskeren Knut Stjerna i sin teori fra
1905 om gravskikkens opphav, som mente at den kom fra en forestilling om den
dødes båtreise over havet til dødsriket.
Denne forestillingen nådde Norden gjennom østgermanske stammer først på
300-tallet. De skulle ha fått den overlevert
fra grekerne, som trodde at de etter sin
død ble fraktet på Karons ferge over havet til dødsriket Hades. Som støtte for
dette viste han til funn av fergepengen,
Karonmynten i graver fra Sjælland og
Gotland. Her i Norden ble snart det innholdsløse Hades forvandlet til et bragdrikt
våpenting hvor den døde bragte med seg
full utrusting på reisen i eget skip til dødsriket.
Fra sagaene om Skjold, Hake, Balder og
Sinfjøfles likferder konstruerte Stjerna et
eldste utviklingstrinn i båtgravskikken.
Dette går ut på at den døde ble lagt i en
båt som ble skjøvet ut på havet, i flammer
eller ikke, og fikk drive dit maktene førte
båten. Etterhvert som oppfatningsmåten
ble mer "spiritualisert" gikk man over til å
legge båten i en grav på land.

Det er ikke ofte treverket er bevart i
ubrente båtgraver, men offe finner
man båtsømmen, klinknaglene, liggende på plass. På tegningen, etter
et båtfunn på L ø i Steinkjer, viser
naglene båtens form.
Tegning: O. Farbregd

reiste steiner som danner en skipsform.
På gården Hegge i Steinkjer, nabogården
til Egge, finner vi en (opprinnelig to) av
Norges seks bevarte skipssetninger. Disse gravene kan være vanskelig å datere.
Av 34 daterte av over 100 skipssetninger
finner vi at 14 kan dateres til bronsealder,
mens de fleste er fra yngre jernalder hovedsakelig vikingtid. En skulle anta at meningen med et slikt symbolsk gravminne,
båten og dens sammenheng med livet etter dette, må være den samme som når
en virkelig båt ble brukt ved begravelsen.

Teorien om at "den døde har bruk for et
fartøy til en reise som forestaar mennesket etter døden", er anerkjent av flere
forskere. Håkon Schetelig mente at graven i sin helhet måtte oppfattes som utslag av en religiøs ide, en bestemt side av
dødstroen uttrykt ved at den døde ble begravet i båt eller skip.
Arkeologen Sune Lindquist sier at det
ikke finnes noen spor i Norden som viser
at båten hadde noen spesiell betydning
utover det vanlige gravgodset. Han hevder derimot at haugbåten, istedet for å
tjene som "kommunikasjonsmiddel" ved
reisen til dødsriket, skulle være bolig for
den døde. Han forteller om Asmundr Atlason, som bodde i sitt skip liksom andre
bodde i sitt tømrete gravkammer. Det var
han man kunne høre synge i haugen, og
sagahelten Gisle Sursson måtte "feste"
skipet hans mot stormen ved å kaste inn
en stor stein. I vår tid bruker man begrepet jordfesting om en begravelse. Kan
dette bety at feste i denne forbindelse, fra
gammelt av, er en abstraksjon fra det å
feste eller fortøye skipet?
Religionshistorikeren Åke Ohlmarks er,
som Stjerna og Schetelig, av den oppfatning at både skipssetningene og båtbe-

gravelsene var utrykk for samme mening,
dødeseilasen. Han hevdet at "gravbåtarna ha gjorts fullt fardiga til1 seglats, nar de
nedsatts: de ha tankts skola segla, ej blott
tjana som ett ståtligt och varaktigt receptaculum åt liket." Som støtte for dette viser han til båtgravene fra Oseberg, Tune,
Gokstad m fl, som var fullt utstyrt for avgang. Videre sier Ohlmarks: "Båternas utstyr visar, att man tankt sig sjofarden skola vara endas en viss tid, varefter vid
framkomsten en fard til1 lands vidtog." Her
viser han til gravgods som har med ferdsel på land å gjøre, hesteskjelett, seletøy,
vogn, osv. Funn av fuglebein får han til å
mene at ferden også kunne gå "til luftiga
rymder".
Som et siste punkt viser han til grunnlaget
for Lindqvists teori om Gisle Surson, da
han kastet steinen i båtbegravelsen for å
"fasta skeppet". Ohlmarks hevder at å
"fasta skeppet" tvert om betydde å legge i
ballast for å gjøre skipet mer sjødyktig. At
Osebergskipet var fortøyd i en stor stein
regner Ohlmarks som et unntak og henviser til Schetelig som skrev: "Ved de andre
store skibsgravene er der ikke truffet noget lignende, og det er heller ikke urimelig
at dette forhold i Oseberggraven gaar tilbake paa bestemte forutsætninger ved
netop denne begravelsen." Ohlmarks behandling munner ut i en konklusjon lik et
sitat fra Johannes Brønsted: "I Yngre
Jernalder hviler den Døde i sit Fartøj og
etter al Sandsynlighet tænkt sejlende
deri."
De fleste forskere har altså samlet seg
om skipet som et fartøy ved dødsreisen.
Mot dette kan vi anføre at antallet båtgraver er lite i forhold til graver uten spor etter båter eller båtsymboler. Oppfatningen
om at dødsriket befant seg på den andre
siden av havet kan derfor ikke ha vært allment utbredt, og langt fra enerådende. På
denne bakgrunn er det nærliggende å
oppfatte båten som gravgave på lik linje
med det andre gravgodset, til bruk, og
som markering av rikdom og status i
dødsriket, uten tanke på reisen dit. Det
var også en markering av status for de
gjenlevende.
Oppfatningen om hvor dødsriket var, et
sted i det ukjente, må ha vært relativ. Tidligere kunne betegnelsen "den andre siden av havet" ha vært god nok, men nå
visste man hva som lå der. Man kunne
seile til England, Skottland, Færøyene,
Island osv. Etterhvert fant man også Vinland. Godt hjulpet av den kristne forestillingsverden ble nå Paradiset plassert i
himmelen, mens Helheimen lå i dypet.
Båtgravskikkens gåte er ikke, og kan vel
neppe bli løst. Til det er den for sammensatt og påvirket av et mangfold elementer
over et alt for stort tidsrom, og fra vidt
forskjellige steder. Arkeologisk og skriftlig
materiale er vanskelig sammenlignbart,
og langt fra entydig, og det har gitt rike
muligheter for ringslutninger og ulike tolkninger.

Birgitta Wik:
Vitenskapsmuseet er i gang med
arkeologiske undersøkelser på
Tjeldbergodden i Aure kommune i
Møre og Romsdal fylke. Undersøkelsene gjøres fordi det skal bygges metanolfabrikk der. Gassen til
metanolproduksjonen skal komme
fra Heidrunfeltet på Haltenbanken.
På Tjeldbergodden, i utmarka ved garden
Dromnes ligger mange store gravrøyser.
De er lett synlige fra skipsleia utenfor, og
har fortalt de sjøfarende at det bodde
mektige mennesker her. Dromnes ligger
godt til ved krysningspunktet mellom leia
og en fjordarm. I forhistorisk tid utviklet
det seg ofte maktsentra på slike steder.

De store gravrøysene er ikke undersøkt.
Vi vet derfor ikke hvor gamle de er. Ved
undersøkelsene på Tjeldbergodden har vi
også oppdaget flere mindre gravrøyser.
De var så overgrodde at vi ikke riktig visste om de virkelig var graver eller bare
fugletuer. En slik tue ble undersøkt for å
finne ut om den bare var dannet av fuglemøkk eller om den var bygd av mennesker.
Det viste seg at under fuglemøkk og torv
kom det fram en tynn steinlegning oppå
fjellet. Torvlaget var Im på det tykkeste!
Da vi løftet på steinene, fant vi rester etter
brente bein flere steder. Dermed ble vi
sikre på at det var en grav. Til overmål ble
det funnet en liten bronsekniv. Det var en
god belønning for det tunge arbeidet med
å fjerne all den seige torva med bare en
spade til hjelp.
Slike små bronsekniver dateres til bronsealderen. Den fra Dromnes er trolig fra
yngre bronsealder. Funnet antyder når
røysfeltet var i bruk. Det er ikke usannsynlig at storparten av gravrøysene er fra
bronsealderen. Folk bygde de største
røysene tidlig i bronsealderen, dvs for vel
3000 år siden. I yngre bronsealder bygde
man mindre røyser. I den samme steinlegningen som bronsekniven fant vi også
en jernnagle. Den stammer fra en seinere
begravelse, men viser at en fortsatte å
begrave sine døde i dette området også i
jernalderen.
Bronsefunn av dette slaget er sjeldne så
langt nord. Bronsen var kostbar og var en

BRONSEKNIV FRA DROMNES - sjeldent gravi,.in
luksus- og statusvare i Nord-Skandinavia.
I vårt museumsdistrikt, er det foruten kniven fra Dromnes, hittil bare kjent seks
små bronsekniver. Tre er fra det kjente
gravfeltet fra bronsealderen på Todnes i
Sparbu, Nord-Trøndelag. De tre øvrige er
fra Helgelandskysten - to fra Skåren i
Sømna og en fra Skjeggesnes i Alstahaug. Alle er funnet i graver og har vært
personlig utstyr som den døde har fått
med seg i graven.
Kniven fra Dromnes har gjennombrutt
skaft. I overgangen mellom skaftet og
knivbladet er den dekorert med et par
opphøyde riller. Da kniven var i bruk, var
skaftet sannsynligvis surret med lær eller
annet organisk materiale, slik at den ble
mer behagelig å bruke. Dette materialet
har nå gått i oppløsning.
Kniven fra Skjeggesnes og en av knivene
fra Todnes, har svinget blad og skaftet er
formet som et dyrehode. Slike kniver har
vært brukt som barberkniver. Kniven fra
Dromnes ligner mer en skalpell enn en
barberkniv. Skaftet ligner den ene av knivene fra Sømna, men sistnevnte er større
og knivbladet er krummet. - Små kniver
fra bronsealderen blir funnet i graver over
hele Europa. Kniven fra Dromnes viser at
området ikke var isolert, men stod i kontakt med folk sørover i Europa.
Feltet med gravrøyser på Dromnes blir nå
lagt ut som spesialområde i reguleringsplanen for Tjeldbergodden. Kan det skaffes penger, blir feltet kanskje også gjort
lettere tilgjengelig for folk, for eksempel
med parkeringsplass og orienteringsskilt.
Da kan andre enn fagfolk få se at Tjeldbergodden også for 3000 år siden var et

torven i "fugletue"-graven er
fjernet og
er renset fram.
Kniven ble funnet umiddelbart
under det tynne
steinlaget.
Foto: P. Urbanczyk 1992

Krrrverr rryrrer e11skalpell og er bare
5,4 cm lang. Foto: P. E. Fredriken,
Vitenskapsmuseet

viktig sted for mange mennesker. Den
gangen bygde de som bodde langs strendene minner om de døde der. Nå blir odden ilandføringssted for energi og industriråstoff til et ventende Europa.

A BRYTE GRAVFREDEN
av Anne Stalsberg
-p-

"Hva føler du når du graver deg
inn i en grav?" Det er et sjeldent
spørsmål, men ikke uvesentlig.
Det er et etisk spsrsmdl som alle
arkeologer kommer borti. Graven er den dødes siste hvilested, et minnesmerke. En av
Norges mest kjente arkeologer
grov aldri ut graver, bare hus og
gårder. En slik holdning betyr
imidlertid a avskjære seg fra en
av arkeologiens aller viktigste
kilder til kunnskap om menneskenes liv og historie. Uten gravmaterialet ville arkeologien vært
en mager kunnskapsdisiplin.
Funn fra en boplass, et hus, en gård eller
en by, er direkte etterlatenskaper etter livet, etter for eksempel en hel familie. I en
grav derimot, kan vi komme enkeltmennesket inn pA livet, fordi redskaper, smykker osv, har tilknytning til den som ligger i
graven.
Redskapene kan fortelle om den døde
var smed, gullsmykker kan fortelle oss at

-

kvinnen tilhørte overklassen, mens andre
gjenstander kan si oss om den døde var
innvandrer. Takket være gravene vet vi
utrolig mye om dagligliv i vikingtiden. Ingen ville trodd at vikingene hadde så fullkomne skip dersom vi ikke kjente til gravene på Oseberg og Gokstad. Gravfeltene kan fortelle om befolkningssammensetningen, levealder, sykdom, etnisitet,
antall osv.
Men berettiger det til A bryte gravfreden?
Vi reagerer med avsky på gravskjending
(f eks gravsteiner som veltes eller tilgrises
med innskrifter), og enda mer over likskjending. Døden er et av livets store
mysterier, uunngåelig, uovervinnelig,
sorgtynget, med bekymring for den dødes
skjebne i det ukjente. Motstridende følelser er knyttet til døde mennesker og graver, slik som sorg, ro, undring og redsel
for hva som måtte skje dersom graven
ikke vises respekt.
Gravskikker og behandling av de døde
har vært og er ulike rundt om i verden.
Agen for de døde og deres graver er kanskje ikke allmenngyldig, men svært utbredt. Det faktum at så mange gravhauger er bevart her i landet helt til våre da-

ger, er et vitnemål om de levendes respekt og kanskje redsel, for de døde.
En arkeologisk utgravning er et omstendelig foretagende, gravformen dokumenteres, gravgavene tas omhyggelig vare
på, den dødes bein oppbevares gjerne i
egne magasiner. Det er noe annet iødelegge en grav for å få noen ekstra kvadratmeter jord eller plyndre graven for
dyrgriper. En arkeologisk utgravning prøver å ta vare på den informasjon om dagligliv, religion, levevilkår osv, som ligger i
graven. Vi skylder våre forgjengere å ikke
glemme dem og deres verk. Arkeologi er
utenkelig uten denne viktige kilden. Men
vi rna trå varsomt. Trondheim folkebibliotek ligger delvis på en kirkegård fra middelalderen. I hallen ligger en utgravet
grav med skjeletter av to voksne og et
barn i sitt siste hvilested, åpent for publikum, bare dekket av en glassplate. Jeg
har fatt mange henvendelser fra folk som
ikke liker dette. På mitt spørsmål sa flere
at de ikke ville reagere slik dersom det
var et museum, for der venter man seg
graver og gravmateriale. Det viser at graven oppfattes som noe nært og personlig,
at det siste hvilested ikke uten videre bør
stilles ut til full offentlig beskuelse.

Fremgravde murer fra Olavskirken i S ~ n d r e
gt i Trondheim. Skjelettet ligger avdekket til almenn beskuelse. Noen ser på dette som
en berikelse for deres følelse av historisk tilhørighet, mens det hos andre frembringer ubehagelige fornemmelser. Foto: Aase Støren
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ARKEOLOGIEN OG DØDEN
av Kalle Sognnes

Grav, gravfunn og gravskikk
har spilt viktige roller i norsk
jernalderarkeologi siden de
første omfattende og systematiske utgravningene begynte i 1860-årene. Til tross for at
det etterhvert er undersøkt en
rekke boplasser, danner fortsatt de mange og til dels rike
gravfunnene det meste av
grunnlaget for det vi vet om
jernalderen. Forholdet er det
samme for bronsealderen. For
denne perioden har vi først
nylig begynt å finne og undersøke boplassene.
l

Til å begynne med var forskerne mest
opptatt av gravgodset, av krukker og kar,
smykker, våpen og redskaper. Etterhvert
har også de døde selv, skjelettene, blitt et
viktig forskningsmateriale. For arkeologene er dette en selvfølge. De døde oppfattes på linje med annet førhistorisk materiale; som en av mange kildegrupper. Særlig kirkegårder fra middelalderen har vist
seg å ha et stort forskningspotensiale, og
en rekke forskere, arkeologer såvel som
leger og tannleger, har gjort viktige vitenskapelige oppdagelser i dette materialet.
- Ikke alle har vært like begeistret for
arkeologiens holdning til de døde, og det
er mange eksempler på at den menige
mann og kvinne mener arkeologene viser
manglende pietet overfor de døde. I et intervju med tidsskriftet Nicolay, som utgis
av arkeologstudentene ved Universitetet i
Oslo, forteller Charlotte Blindheim at det
kom til dels sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen da gravplassen ved Kaupang i Vestfold ble undersøkt. Folk reagerte på at de døde ble gravd fram på
denne måten. Da det i begynnelsen av
1970-Arene ble gravd fram en middelaldersk kirkegård i Søndre gt i Trondheim,
var det også negative reaksjoner blant
publikum, delvis fordi skjeletter ble liggende åpent i dagen.
Det finnes en konflikt her, men denne
konflikten kommer bare sjelden til uttrykk,
og kritikken blir som regel avvist av arkeologien. Når det såvidt sjelden kommer til
konflikt hos oss, skyldes det trolig at de
gravene vi undersøker er såvidt gamle,
samtidig som de er anonyme. Ingen kjen-

te gjenlevende slektninger kan tale de dødes sak.
At forholdene kan være andre ute i verden, får vi av og til en påminning om gjennom avisoppslag. Nylig har det kommet til
konflikt i Israel, der ortodokse jøder har
gått sterkt ut mot undersøkelsen av en
del graver under et armensk klosteranlegg i Jerusalem fra 400-700 tallet e Kr.
Den ortodokse jødedommen forbyr utgravning av graver. Medlemmer av det lokale ortodokse samfunnet fylte igjen utgravningsfeltet med steinblokker og dekket enn gresk mosaikkinskripsjon med
tjære. I dette tilfellet er det ikke bare en
konflikt mellom troende og arkeologiske
myndigheter, men også mellom jøder og
kristne, ettersom det dreier seg om armensk-kristne graver.
Ved Lewistown i Illinois, USA ble det i
1927 gravd ut et stort antall indianske
graver. Over en del av gravplassen ble
det bygd et museum, som tiltrakk seg stor
oppmerksomhet. Grunnen til det var ikke
at 234 av gravene fikk ligge igjen, men at
de ble liggende åpne, slik at alle skjelettene var synlige. Dette har siden vært en
torn i øyet for amerikanske indianere,
som hele tiden har krevd at utstillingen
skulle stenges. Stengning eller ikke
stengning av utstillingen ved Dickson
Mound, som stedet heter, ble et hett tema
under guvernørvalget i Illinois i 1990. Det
endte med stengning. Hele gravfeltet ble
dekket av betong - en løsning som verken indianere eller forskere var glade for.
Det er først og fremst i Australia og USA
at arkeologien har kommet i konflikt med
den lokale befolkningen. Begge steder
har de innfødte reagert sterkt på at så
mange skjeletter er gravd opp og lagret
på museer. De døde og deres graver har
etter de innfødtes mening ikke blitt behandlet med den respekt og pietet de har
krav på. Det får de ikke når de ligger lagret i et museums magasin. Stadig flere
stammer og lokalsamfunn har krevd å få
skjelettene tilbakelevert slik at de på nytt
kan legges i jorden.
Problemet var et viktig tema på en internasjonal arkeologkongress i Vermillion i
Sør-Dakota i 1989, der arkeologer, religiøse ledere og representanter for mange
av verdens urbefolkninger deltok. Det lyktes her å komme fram til et kompromiss.
Indianere og australske aboriginies gikk
med på at skjelettene ble vitenskapelig
undersøkt, men på den klare betingelse
at forskerne lovet at de skulle bli gravd
ned igjen og å respektere beinrestenes

hellighet. Samtidig gikk arkeologiske museer med på å levere tilbake skjeletter de
hadde i sine samlinger fra før. Etterhvert
er også skjeletter blitt tilbakelevert, og på
nytt begravd under tradisjonelle stammeritualer.
De små og spredte kontroversene vi har
hatt her hjemme på berget, er knapt blitt
tatt alvorlig av arkeologien. Vi har en
kulturminnelov som regulerer forholdet.
Arkeologien kan dermed avvise kritikken
på juridisk grunnlag. Det er ikke til å legge
skjul på at det eksisterer ulike holdninger
til døden og til undersøkelser av graver
mellom arkeologer og lekfolk. Det er slett
ikke gitt at den selvfølgelige rett og plikt
arkeologien mener å ha til å grave ut og
forske, deles av befolkningen ellers. Det
som nå skjer i USA og Australia oppfattes
som en seier for urbefolkningene, men
som et nederlag for forskningen. Vi berører her et etisk spørsmål av grunnleggende betydning for norsk arkeologi. Det arbeides på nytt med en revisjon av kulturminneloven. Vil dette spørsmålet bli diskutert av lovmakerne? Eller skal vi på nytt
få en lovrevisjon uten forutgående debatt
også på etisk grunnlag?

Skjelettgrav fra 4. århundre e Kr utgravd i 1975. Fra Tornmeide, Nesna
i Nordland. Foto: Vitenskapsmuseet

HERLAUGSHAUGEN
av Kristian Pettersen

"En kongegrav i det nordenfjeldske Norge." Dette skriver
museumsbestyrer Theodor Petersen i 1917 om den antatt største gravhaugen nord for Dovre.
Men hvor mange kjenner til historien om Herlaugshaugen, historien om haugen som er langt
større enn både Oseberg- og
Gokstadhaugen i Vestfold og
som trolig er den tredje sterste
gravhaug vi kjenner fra Norge,
etter Raknehaugen i Ullensaker
og BCithaugen i Rolvssy i Østfold? Herlaugshaugen er da
også haugen som med konservator Theodor Petersens ord ble
undergitt "de fsrste betydeligere gravundersøgeiser i videnskabelig siemed, som er foretat
her i landet".

om den nesten er delt i to, med en diameter på rundt 60 m og en høyde på ca 4 m.

Herlaugshaugen på Skei i Leka ruver i
terrenget der den ligger nede ved leia.
Plasseringen er ikke tilfeldig valgt. Som
vanlig var skulle gravmælet sees, og vi
kan vel også anta at "haugbuen" skulle
kunne skue utover sitt område, sin jord.

Rundt 1755 ble det for første gang gravd i
haugen. Deretter har det vært flere kjente
og ukjente inngrep som har gitt forskjellige observasjoner. Ved den første undersøkelsen sto 10 mann på med graving i
åtte dager. Et stykke nedi haugen støtte
de på ei røys av store kuppelsteiner og
traff også på furubjelker med jernbeslag.
Helt nede på bunnen fantes det dyrebein,
horn og kuklauver.

Haugen ligger i nærheten av andre gravplasser i et jordbrukslandskap på en stor
gård med det gamle navnet Skei. Nabogården er Huseby - et gårdsnavn som
knyttes til høvdingeseter og administrasjonssentra fra slutten av jernalderen.

Av gjenstander en må anta har vært medgitt i grava, trekker Th. Petersen fram et
ringformet stykke av bronse. Trolig kan
dette ha vært en del av munningskanten
til en bronsekjele, hvor bunnpartiet da var
irret vekk. Bronsestykket skulle ha hatt
inngraverte bildeframstillinger på seg. Senere skal det ha blitt omsmeltet til skospenner.

Gravhaug av d i m e n s j o n e r
Den eldste beretningen om haugens størrelse går ut på at den har vært omtrent
350 skritt i omkrets, hvilket trolig vil svare
til en diameter på 70-80 m. Høyden skal
ha vært over 8 m! Den har etter opplysningene å dømme vært jevnt hvelvet med
flatt topparti. På haugen skal det ha stått
en reist bauta. I dag ser haugen ut som

Den neste utgravingen foregikk i 1775.
Daværende løytnant M. Lehne ledet arbeidet med et kompani soldater som gravere i en og en halv dag. Den gang var
sletta ved Skei ekserserplass for det nærøyske kompani. Rapport for utgravingen
sendte Lehne til generalmajor von Krogh,
som på historikeren Gerhard Schønings
initiativ hadde satt i gang arbeidene. Denne utgravingsrapporten er arkivert i Det
Kongelige Bibliotek i København og må
være en av de første utgravingsrapporter
fra Norge som fins.

Haugens oppbygning

'

Kompaniet ble delt i to arbeidslag som
gikk inn i haugen fra øst og sør samtidig.
De skulle etter planen arbeide seg innover til de møttes i midten. Dette gikk ikke
helt planmessig, da sydpartiet etter ei
stund fikk vansker og valgte en annen
innfallsvinkel. Kort fortalt ble imidlertid resultatet slik: Haugen var laget av sand
som omga ei steinrøys. Sistnevnte utgjorde omtrent en tredjedel av haugens mas. se. I den øverste del av haugen fantes to
kullag i sandmassen. Rundt haugen gikk
ei grøft.
Inni røysa støtte en på råtne bjelker som
syntes å ha vært festet med store jernbolter. Også denne gangen fant en på
bunnen en mengde bein av svin, kyr og
småfe.

1 1780 gikk en løs på haugen igjen. Denne gang var det løytnant P.H. Sommerschild som ledet en flokk bønder i arbeidet. Sommerschitd laget en plan- og
profiltegning av haugen. Etter å ha gravd

PÅ LEKA
seg ned i en dybde på ca 2 m, støtte de
på brun jord som inneholdt en mengde
klinknagler. Her kom de også ned på en
mur av runde kuppelsteiner som strakte
seg i retning nord-sør og dannet vestlige
vegg i et gravkammer. I en dybde på ca 4
m støtte en like ved muren på velbevarte
skjelettrester av et menneske. Ved skjelettet fantes rester av et sverd av jern. Litt
sør for førstnevnte fantes rester av ennå
ett menneske, et kranium, et skulderblad
og noen andre knokler. Som ved de foregående undersøkelser fant en også nå
dyrebein. Det siste kjente funnet kom
fram rundt 1890. Da skal det ha blitt funnet ei sverdklinge i haugen, antakelig under graving av potetkjeller.

Kuriositeter
Skjelettrestene og sverdet som ble funnet
i 1780 skal ha blitt innbragt til Vitenskabsselskabet i Trondheim og blitt oppbevart
som kuriositeter. Skjelettet identifiserte en
uten videre med namdalskongen Herlaug, som Snorre omtaler. Det skal ha
vakt betydelig oppsikt da det gjennom en
årrekke ble framvist for besøkende som
en av samlingens mest bemerkelsesverdige ting. - I dag er alt dette forsvunnet.
Det som trolig har gjort mest skade på
haugen, var et bekkeleie som ble lagt om
for at vannet skulle utjevne haugen. Arkeologen Ingvald Undset fikk se dette da
han i 1873 kom til Skei, og han noterer
forskrekket at denne aktiviteten har gjort
stor skade på haugen: "Hele det nordlige
og østlige parti er ganske ødelagt," skriver han.

vens innretning mente Petersen bestemt
pekte mot vikingtid, trolig et stykke uti
denne.

Kong Herlaugs grav?
Hvem var så den utvalgte som fikk et slikt
gravmæle? Siden slutten av 1700-tallet
har oppfatningen vært at dette var graven
til kong Herlaug, som ifølge Snorre hersket over Ytternamdalen på Harald Hårfagres tid, og som skal ha gått inn i haugen
for ikke å bøye seg for Harald. Snorre
skriver: "Nord i Namdalen var det to brødre som var konger, Herlaug og Rollaug.
De hadde holdt på i tre somrer med å gjøre en stor haug, denne haugen var murt
opp av stein og bygd med kalk og treverk.
Da haugen var ferdig, fikk brødrene høre
at kong Harald kom med en hær mot
dem. Da lot kong Herlaug en mengde mat
og drikke kjøre inn i haugen, så gikk han
inn der sjøl tolvte. Siden lot han haugen
kaste igjen."
Petersen var ikke avvisende til tanken om
haugen som Herlaugs gravsted, men
mente at navnet på haugen helst kunne
henføres til "lærd spekulation fra Schønings tid".
Om en først skulle gravlegge en småkonge, var vel dette rette størrelsen på
innpakningen. Store ressurser i form av
arbeid og byggemateriale trengtes til en
gravhaug av denne dimensjonen. Skipet i
haugen, alle dyra som ble medgitt og det

forhold at det ble funnet flere personer,
signaliserer også makt og er paralleller til
de øvrige skipsgravene vi kjenner. Den
potensielle rikdommen på edle metaller,
importsaker og andre sjeldne ting som
sikkert har vært til stede ved gravleggelsen, kan vi regne med forsvant ved plyndring av haugen for lenge siden, på samme måte som ved de andre skipsgravene.
Bevaringsforholdene har åpenbart vært
dårlige, slik at bare klinknagler og små
deler av treverk ble funnet ved utgravingene på 1700-tallet. Vi kan da heller ikke gi
noe svar på et sentralt spørsmål som:
Hvor stort var skipet? - Men poenget her
er at det etter alt å dømme kan ha vært et
meget stort skip, etter haugens størrelse
å dømme kunne den ha rommet et skip
større enn de vi hittil kjenner fra vikingtid i
Norge.
Herlaugshaugen er ut fra det forannevnte
et godt eksempel på et imponerende forhistorisk monument med en interessant
undersøkelseshistorie som fortjener en
plass lengre framme i lyset blant sine likedannede.
Litteratur:
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Th. Petersen, som studerte funnomstendighetene nærmere, mente at dette utvilsomt var en stor skipsgrav fra vikingtid.
De mange opplysninger om funn av klinknagler taler for dette. Antakelig har skipet
vært stilt opp i retning øst-vest. Rundt skipet har det vært bygd en steinvoll til støtte. Det er antakelig et stykke av denne
steindungen vi ser på Sommerschilds
tegning (k-k).
Videre mente Petersen at de store furubjelkene som var sammenføyd med jernnagler, måtte være rester av et teltlignende gravkammer, slik vi kjenner det fra andre skipsgraver. Tvers over skipet har det
strukket seg en mur som støtte for gravrommets vestvegg (h). De to skjelettene
som ble funnet kan være den personen
haugen ble bygd for og kanskje en trell eller en annen person som har fulgt sin herre i graven. Haugens mektighet og gra-

Herlaugshaugen og landskapet omkring, slik den ligger i jordbrukslandskapet i
dag. Foto: K. Alterskjær

FØR-ROMERSK JERNALDER - FATTIG
av Kari Staren Binns

Nye oppdagelser og forskning i de senere
år tyder imidlertid på at dette kan være en
feilaktig oppfatning. Selv om gravskikken
er beskjeden og funnmaterialet lite, kan
man spørre om dette ikke har vært både
en ekspansiv og folkerik periode.

Mange slags spor

De første 500 &r av jernalderen, perioden fra omkring
500 f Kr og til år 0, kalt før-romersk jernalder eller keltertid
var, sett fra en arkeologisk
synsvihke , en fattig periode.
Vi har få f nn fra denne tiden,
gravskikken var beskjeden og
bosetningen var av en karakter
som har etterlatt få synlige
spor. Denne situasjonen står i
klar kontrast til den forutgående funnrike og blomstrende
bronsealderen.
Dette
tilsynelatende omskiftet er et
tema som har vært flittig
diskutert blant arkeologer. På
bakgrunn av funnfattigdommen, samt at det inntraff en
merkbar klimaforverring ved
overgangen til denne perioden, har man snakket om krise
og innsnevring av bosetningsområdene.

1

Rundt om i skog og mark ligger mange
små røyser og ujevnheter som knapt kan
oppfattes som gravanlegg. De er som regel ikke større enn 2-4 m i diameter og
0,2-0,4 m høye, de kan bestå bare av løst
sammensatt stein, og tilgrodde røyser er
knapt synlige. Vanligvis opptrer de i små
grupperinger på bergkoller og små fjellpartier. Lignende røysgrupperinger finnes
også på Iøsavsetninger, og i tillegg til
denne typen beskjedne røysanlegg finnes
en mulig gravtype som ofte blir datert til
denne perioden, nemlig brannflak eller
kullgroper under flat mark.

Smårøyser i utmark
I tillegg til å være rene naturfenomen, kan
disse ha fungert som grensemarkeringer
av ny eller gammel dato, det kan være
veimerker, varderester eller såkalte varp.
t
Men i noen tilfelle er det 0 b s e ~ e r små
rektangulære kamre i slike steinansamlinger, og i ett kjent tilfelle er kammeret
dekket av en steinhelle. Det kan derfor
være grunn til å gå ut fra at i alle fall noen
av disse formasjonene er gravanlegg. I
løpet av de siste årene er det derfor foretatt noen spredte undersøkelser i håp om
å komme problemet nærmere inn på livet.
Helt enkelt er ikke dette alltid, da slike
små anlegg som regel inneholder svært
lite. Oftest er det kun snakk om brannbegravelser, og bålrestene er lagt rett på
berget, bare tildekket av ett til to lag stein.
Alt jordsmonn og organisk materiale vil da
som regel være vasket og tæret bort. Beskyttelsen for eventuelt gravgods er
svært dårlig. En del røyser er imidlertid
dekket av et torvlag i varierende tykkelse,
som til en viss grad har beskyttet innholdet.
Det er undersøkt åtte slike røyser, og det
ble påvist trekullrester eller brannflak i
fem av disse. Foreløpig er trekull fra to av
gravene "C-datert. De har gitt som resultat dateringer til henholdsvis 760-405 og
400-255 før Kr 1. Førstnevnte skriver seg
fra en røys som hører til et lite gravfelt i et
småknauset beiteterreng på Tilrem i
Brønnøy kommune, sistnevnte fra den
ene av to røyser som ligger på et bratt-

lendt nes på nordøst-kysten av Smøla.
Som det fremgår under "Nye funn" i denne utgaven av SPOR, er det nylig undersøkt en slik liten røysformasjon på Dromnes i Aure kommune, der det ble funnet
en skalpell-lignende bronsekniv i miniatyr,
som trolig daterer røysa til siste del av
bronsealder. Også andre steder er det
gjort observasjoner som tyder på at denne typen små og unnselige gravminner
kan dateres til sen bronsealderltidlig jernalder. I forbindelse med et kaianlegg på
nordsiden av Bømlo ble det blant annet
funnet en fibula av bronse og deler av et
enegget sverd under en slik liten steinansamling, som daterer graven til eldre
romertid.

Utmarksrøyser knyttet til
utmarksnæringer?
Det forhold at disse små røysene oftest
ligger i utmark og ofte er periferi plassert i
forhold til en bofast jordbrukende bosetning, kan tyde på at mange er anlagt av
folk som i første rekke baserte sin eksistens på fangst og fiske. I noen tilfelle er
det påvist at røysene ligger langs dyretrekk og ved ressursrike fangstplasser.
En bredere analyse av lokaliseringen for
slike røyser vil muligens bekrefte dette
bildet. At alderen på røysene også synes
å tilhøre et tidsrom der fangst fortsatt var
en vel så dominerende erhvervsform som
fehold og åkerdrift, er også et trekk som
peker i samme retning.

Røyser på Iøsavsetninger
og gammel innmark
Disse kan ha sammenheng med husdyrhold og åkerdrift, og jeg vil her trekke
frem et par-tre undersøkelser jeg har foretatt av små røysanlegg som lå i veien
for nydyrkingsplanertmilitær virksomhet.
To av dem ligger på gårdene Nes og Nisja i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, det tredje på Tilrem i Brønnøy kommune, Nordland. De ligger i noe ulikt topografisk miljø. Røysene p3 Nes ligger på
en solrik løsavsetning på et lunt nes mellom Stangvikfjorden og Ålvundfjorden,
røysene på Nisja på en nordvendt elveterrasse langt inne i Sunndalen, der dalføret er forholdsvis trangt. Stedet ligger i
skygge store deler av døgnet, selv på
sommerstid. Røysfeltet på Tilrem ligger
mer åpent, på en østvendt grusflate i det
som i anleggets brukstid må ha vært en
vid bukt. Flaten er imidlertid ikke stor før
man støter på myrlendt leirjord i alle ekspansjonsmulige retninger.

PA FUNN, MEN RIK PÅ GRAVER?
Disse røysfeltene består av røyser i ulike
størrelser og med varierende form, og synes dels å være gravrøyser, dels rydningsrøyser. Ofte kan det være problematisk å skille dem fra hverandre. Gravrøysene inneholder ikke stort annet enn
trekull, noe spredt flint og muligens brente
bein som eventuelt er sterkt pulverisert og
lite gjenkjennbare. Det som primært skiller gravene fra rydningsrøysene er deres
regelmessige form og regelmessige
steinstørrelse. Røyser med brannflak på
bunnen er også høyst sannsynlig graver.

Brannflak og kullgroper
Dette er funngrupper som viser tilsvarende spredning og funnhyppighet som røysene. Man skulle tro at slike spor nærmest
er tidløse fenomener, men påfallende ofte
viser de seg å f?i dateringer som i hovedsak faller innenfor den før-romerske jernalderen og noe over i de tilgrensende periodene. Det dreier seg om forholdsvis
små, runde og rundovale kullgroper og
kullflak som ofte dukker opp i forbindelse
med grav- og boplassundrsøkelser eller
ved prøvestikking ofte foretatt i samrnenheng med høyfjells- og vassdragsregistreringer. De har vid geografisk spredning, men synes altså tidsmessig a opptre innenfor et forholdsvis begrenset tidsrom. De kan utvilsomt ha vært brukt på
ulike måter, som varmekilde til matproduksjon, tørking av kjøtt eller oppvarming
av telt, da endel groper inneholder mye
skjørbrent stein. Andre tolkninger er at
noen groper er spor etter rituelle handlinger i hedensk religion. Endel groper har
sammenheng med jernutvinning, der trekull ble fremstilt for å redusere oksygen
fra myrmalmen. Disse er imidlertid gjerne
større og dypere enn gjennomsnittet.

de ligger i tilknytning til. Om de er en
slags forløpere for/ dels paralleller til røysene, eller om de heller har mer med boplassfunksjoner å gjøre, er foreløpig noe
uklart.

som jakt og fangst kan i noen grad være
gjenopptatt og nye erhvervsformer tatt i
bruk, slik som jernutvinning og kanskje
tjærebrenning, som begge er typiske utmarksvirksomheter.

Ressurspress og omlegging
av erhvervsstrategier

En annen mulighet er at endringer i naturforholdene kan ha bidratt til en mer ekstensiv og mindre stabil bosetningssituasjon enn i foregående og etterfølgende
perioder. Klimaendring og landhevning
kan ha medført at indre og midtre fjordstrøk, der steinalderjordbruket i første
rekke syntes å ha slått rot, ikke lenger forble snøfrie hele året, og at man måtte
trekke ut til ytterkysten for å beholde de
forholdene man hadde tilpasset seg. Ble
man værende på samme sted, måtte nye
erhvervsstrategier tas i bruk dersom samme materielle standard skulle opprettholdes. Samlet skaper disse løsningene aktivitet over store områder.

Om det ikke alltid er graver vi har å gjøre
med, så gir disse spredte eksemplene
uansett et entydig inntrykk av at perioden
sen bronsealderltidlig jernalder er et
tidsrom som må ha hatt et utbredt og variert bosetningsmønster. Branngravskikken
var dominerende, og gravanleggene var
beskjedne i plassering og størrelse, noe
som syntes å ha vært typisk for denne
perioden. Dette harmonerer forsåvidt bra
med det fattige gravutstyret.
Men gravene har også vært tallrike - vi
finner dem i utmark, både i skog og på
høyfjell, og vi finner dem på gammel
åkermark som senere er blitt lagt øde. Et
typisk trekk er at mange ligger periferi i
forhold til senere tiders åkerbruksdominerte bosetningsområder. De har sikkert
vært å finne her også, men er blitt fjernet
ved senere tiders bruk.
Denne store spredningen kan forklares
på flere mater; den kan være uttrykk for at
det har vært et stort press på ressursene,
og at folketallet har vært større enn det
primærområdene for agrarbosetningen
kunne livnære. Gamle erhvervsformer
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Flatmarksgraver?
Men groper og flak er også funnet på
gravfelt, og kan tenkes å være spor etter
gravanlegg, selv om det hverken er funnet spor etter brente bein eller gravgods i
disse gropene. I alle fall kan de ha noe
med begravelsesritualene å gjøre. Det
ble påvist slike groper på røysfeltene
bade på Tilrem og på Nisja, datert til henholdsvis 850-510 og 755-390 før Kr f. Et
kullflak på Nes i Sunndal ble datert til
3 2 0 I 150 før Kr f. I en Iøsmasseavsetning oppe på selve Tilremskaret er det
datert to groper, den ene under flat mark,
den andre markert ved en liten forsenknig, datert til henholdsvis 750-390 og
390-200 før Kr f. I tid synes gropene hovedsakelig å være noe eldre enn røysene

Bildet viser en liten røys i knauset beiteterreng på Tilrem i Brønnay før avtorving.
Datering av trekull fra r0ysa viser at den ble anlagt en gang mellom Ar 760 og 405
før Kr. Skoleelevene Ingrid Johansen (bildet) og Thomas Andresen var nyttige
medhjelpere under utgravningen. Foto: K. Støren Binns

SKANDINAVISKE GRAVER I U l
av Anne Stalsberg

Våre forfedre i vikingtiden for viden omkring i Europa, til Amerika, Nord-Afrika og
Asia. De dro som sjørøvere, eventyrere,
handelsfolk og bønder. De skrevne kildene gir ikke noe fullgodt bilde av hvor våre
forfedre var, hva de gjorde der de kom,
hvor mange de var osv. Arkeologene kan
fylle ut bildet, og bringer stadig nytt materiale som får vikingetiden til å stå fram
som mer sammensatt og variert enn for
bare en forskergenerasjon siden.

Denne artikkelen tar for seg
arkeologiens muligheter for 4
følge skandinavene til Russland i vikingtiden. Hvordan
arbeider en arkeolog for å finne ut hvilke graver som er
skandinaviske?
Vikingene plyndret Frankrike
mange ganger, men vi har
funnet få graver etter dem. Til
gjengjeld er det funnet en riktig fin, velutstyrt, brent skipsgrav fra ca år 900 u n d ~ ren
stor gravhaug på øya I'lle de
la Groix på ssrkysten av Bretagne. Her har en mektig vikingkonge fått en grav som
det anstod seg en mann av
hans stand.
Bretagne-grava er et metodisk idealeksempel. For det
første er gravskikken skandinavisk,'for det andre skiller
gravskikken seg ut fra de andre gravene i Bretagne. Det
er ikke alltid like udiskutabelt
om en grav i utlandet er skandinavisk eller ikke.

I

I

I

Det mest interessante nye materialet skriver seg fra byutgravningene som er foretatt, for eksempel i Kaupang, Hedeby,
Staraja Ladoga og York. Men gravene
bringer oss likevel nærmere inn på enkeltmennesket enn byer og gårder som
gir funn etter en gruppe mennesker (en
familie). Gravgavene er knyttet bare til
den døde.

Hva er en grav?
En grav er ikke bare en måte å bli kvitt et
lik på. En gravferd og en grav vitner om
den posisjon den døde og ætten har i
samfunnet. Religiøse riter skulle sikre
den døde i det hinsidige og de levende
mot for eksempel gjengangeri. Ætten
skulle dessuten vise at den var i stand til
å gi sine døde en sømmelig gravferd og
grav. Det var således ikke på noen måte
tilfeldig hva de døde fikk med seg i grava
og hvordan den ble innrettet.

Kulturell identitet

I

Graver kan fortelle hvem den døde var,
men arkeologen må vite å tolke det. Etniske identifikasjoner, dvs bestemmelser
av hvilket folkeslag graver, oldsaker, hus
osv tilhører, er et minefelt. De ligger vel til
rette for nasjonalistisk misbruk. Hvem er
nordmenn? - Er det bestemt av hudfarge,
språk, klesdrakt, religion, pass eller hva
man føler seg som?

Varjaggraver i det gamle
Russland
Varjag var russernes navn på skandinavene (araberne kalte dem Warank eller
ar-Rus, bysantinerne rhos). - For å kjenne igjen skandinavene trenger vi å finne
skandinaviske gjenstander og gravskikker. De må skille seg fra de gjenstander
og gravskikker den hjemlige befolkning i
et annet land hadde. Uten det vil ikke arkeologene kunne kjenne dem igjen. Vi ser
ikke forskjell på en enkel kniv fra Russland og Skandinavia. Både slaverne og
svear fra området rundt Maleren (der de
fleste varjagene kom fra) brente sine
døde og kastet opp en haug over bålrestene. Måten å behandle den døde på kan
således ikke brukes som ledetråd i vår
søken etter skandinaver i Russland. Et
sikkert tegn på at vi har å gjøre med en
skandinavisk gravskikk i Russland, er at
den døde ble gravlagt i en båt. Slike båtgraver finner vi ved elveveiene - sør for
Ladoga-sjøen og på et stort gravfelt på
Gnjozdovo ved Dnepr (nær byen Smolensk). De åtte båtgravene fra Gnjozdovo
er for det meste rike, og i de fleste er det
både mann og kvinne (slavinne?). I en
grav er det funnet opptil 276 båtnagler, og
båtene kan ha vært borti 9-10 m lange,
som den største lettbåten i Gokstadfunnet.
Vi har en øyenvitnebeskrivelse av en
skandianavisk gravferd der den døde,
hans gods og slavinne ble brent i en båt.
Den er skrevet av en araber som var tilstede ved en norrøn begravelse i en by
ved Volgakneet i år 9221923. Den skandinaviske gravskikken var den samme ved
Volga, Dnepr, i Norden som Bretagne.

Den magiske torshammeren

Forholdet mellom en etnisk gruppe og en
"arkeologisk kultur" er ikke entydig. Det er
diskutabelt om arkeologien kan si noe om
ethnos hvis det ikke kommer til uttrykk i
den materielle kultur. Man må ikke blande
sprAk, rase og arkeologisk kultur.

I en del graver i Russland er det funnet
små hammere av jern tredd på en halsring av jerntein. De er grovt laget og er etter vår tids smak nokså stygge, og de har
ingen metallverdi. De oppfattes som torshammerringer med navn etter tordenguden Tor. Ingen andre enn skandinavene
har sikkert sett noen nytie i, eller tort å
bære, en slik kraftamulett.

"Skandinaver" er her benevnelsen på de
som delte den materielle kultur vi finner
hos den bofaste befolkningen i Skandinavia i vikingtiden (dvs ikke-germansktalende folk). Fra denne tid har vi gode
nok kilder til å si at de snakket norrønt.
-Vi skal forsøke å følge dem inn i det
gamle Russland.

Det er spennende å gjette seg fram til
hvor folkedraktene i et syttende-maitog
kommer fra. Moderne klær forteller til en
viss grad folks opprinnelsesland (sari, turban, Mao-dress), men moter og klær
sprer seg fortere nå enn i eldre tider. Tra-

Folkedrakter

m

ANDET
disjonsbundne folkeslag holdt sterkere på
sine drakter, som de gjerne laget den
selv. Drakten hadde "etniske signaler".
Dengang var folk mer bundet av religiøse
påbud med hensyn til skikk og bruk.
Klærne fortalte om sosial status og yrke i
mye sterkere grad enn i dag (jfr begrepet
"hvitsnipp"). Det fortelles at Hulda Garborg engang nesten forårsaket skandale
da hun iførte seg den stedlige drakten,
men brettet tørkleet feil; det ble som et
"skammaturkle" som ugifte mødre måtte
bære. Klærne fortalte så mye om folk at vi
har grunn til tvile på at andre enn skandinaver ville trekke i skandinavisk drakt.
Drakten til en fri skandinavisk kvinne i
vikingtiden var en serk med skjørt der
selene ble festet med en oval brosje. En
tredje brosje holdt sammen sjalet eller en
kappe. I tillegg kunne det være perler,
armringer mm, men brosjeparet og den
tredje sjalbrosjen var karakteristisk for
den skandinaviske kvinnen.
Slaviske kvinner hadde ikke bruk for mer
enn en brosje på sin drakt. Kvinner i de

Det regnes som
en skandinavisk
skikk å b y e
sverdet for det
ble lagt i graven.
Dermed ble det
ubrukelig, og det
var ingen vits i å
plyndre grava.
Denne mannen
er begravet helt
borte ved Volgakneet. Ettec T.J.
Arne, La
et I'Orient. Uppsala

finske stammene brukte parbrosjer, men
de fleste forskere regner med at de ugjerne bar fremmede brosjer. Drakten signaliserte stammenes holdninger - man kunne ikke pynte seg med "lånte fjær". I en
grav nær Ladoga-sjøen finner vi likevel at
en kvinne har hatt to skandinaviske
brosjer som det henger finske hengesmykker i. - Takket være det karakteristiske smykkesettet, kan vi kjenne igjen en
skandinavisk kvinne, selv i en branngrav.
Metallsmykkene overlevde likbålet.

Det er vanskeligere å kjenne igjen de
skandinaviske mennene i gravene. Dels
kan det skyldes at de var mer internasjonalt kledd enn de mer hjemmebundne
kvinnene. Det kan ~ g s å
skyldes at de etniske kjennetegnene på mannsdrakta var
av tekstil eller annet forgjengelig materiale som brant opp på likbålet. Det er også
vanskelig å bruke våpnene som identifikasjon, siden de var internasjonale og ble
smidd i mange land og spredt ved våpenhandel.

Et av Europas største gravfelt fra vikingtid - Gnjozdovo ved Dnepr, utenfor byen Smolensk. Her har det vært 3-5000 hauger.
Vi kjenner innholdet av bortimot tusen graver, og av dem er iallfall 52 skandinaviske. Foto: A. Stalsberg

Funn fra en grav i Gnjozdovo ved øvre Dnepr utenfor Smolensk, fra ca 900. Torshammerringen av jern, og det at sverd og spyd var stukket ned i bakken under
graven, viser at den døde kom fra området rundt Malaren. Etter: A.N. Kirpitsjnikov, Connections between Russia and Scandinavia, i Varangian Problems, Copenhagen 1970

rer vi ikke å skille dem ut fra svenskene med ett mulig unntak: I en kammergrav
fra Gnjozdovo er det funnet tolv vokslys.
Det er ikke kjent vokslys fra graver i Sverige, men derimot fra Oslofjord-området
og Jylland.

Dette typisk finske hengesmykket
henger i en like typisk skandinavisk
brosje funnet i en gravhaug sørøst
for Ladoga-sjøen. Kvinnen hadde
finsk kniv og lå ved et ildsted i haugen - en finsk gravskikk. Hvem var
hun, finsk eller skandinavisk? Jeg vil
anta at hun var inngiftet. Foto: Etter
V.I. Raudonikas, Die Normannen der
Wikingerzeit und das Ladogagebiet,
Stocholm

Hva forteller gravene?
Vi skal her bare gi noen eksempler. - De
aller fleste varjagene kom fra området
rundt Malaren, der vikingtidsbyen Birka
lå. Sagaene foreller om nordmenn som
dro til Russland, men i gravmaterialet kla-

Gravene forteller at også skandinaviske
kvinner dro til Russland. I en opptelling
fra 1985 fant jeg skandinaviske funn i 122
kvinnegraver, 97 mannsgraver og 35 graver med mann og kvinne. Vi må regne
med minst like mange menn som kvinner,
men likevel kan vi hevde at det var
mange kvinner blant dem som dro østover. Kvinnene var med helt fra begynnelsen av vikingtida, selv om de den gang
sikkert var i mindretall. Noen få barnegraver styrker inntrykket av at forholdene må
ha vært så ordnede at innvandrerfamilier
kunne bo trygt i byene langs de russiske
elvene. Det bekreftes av at de skandinaviske gravene på bygravfeltene ligger
spredt innimellom andre graver. Fiender
ville man ikke ha gravlagt på de hellige
gravfeltene - i alle fall ikke over en så
lang periode som et og et halvt til to århundrer.
Fra skrevne kilder kjenner vi til skandinaviske handelsmenn, soldater og embedsmenn - og endog fyrster, i fremmed
tjeneste. Byfunnene forteller om skandinaviske håndverkere. Gravmaterialet
passer bra med disse aktivitetene, som
alle forutsetter et ordnet forhold til den
stedlige befolkning. Sjørøveri har vært lite
utbredt langs elvene i det indre av Russland.

En interessesant detalj er at det i kvinnegraver er funnet vektlodd og sammenleggbare, bærbare vekter til å veie sølv i.
Dette viser at kvinnene tok aktiv del i
familiens handelsvirksomhet. - Vi skulle
gjerne visst hvor mange varjager som dro
til Russland. Det far vi aldri vite, men en
analyse av gravfeltene tyder på at bortimot 10 % av befolkningen i byene østpå
kan ha vært skandinaver.

Politiske komplikasjoner
Det er umulig å skrive om skandinaviske
vikingtidsfunn i det gamle Russland uten
å berøre et svært omstridt tema: Hvem
grunnla den gammelrussiske staten? En
russisk middelalderkrønike forteller at de
slaviske og finske stammene i NordvestRussland inviterte svenske fyrster til å
stoppe borgerkrigen og til å herske over
dem. Disse svenskene het rus' og etter
dem har Russland navnet sitt, sier krøniken. - Fra midten av 1700-tallet har dette
vært et hett stridsspørsmål. Nasjonalistene har minsket det skandinaviske innslaget i det eldste Russlands og Ukrainas
historie og kultur så mye som mulig, og
de kommunistiske politiske myndighetene
gjorde denne oppfatningen til den eneste
rette lære. Det er allerede merkbart at arkeologer og historikere har fått ny frihet til
å diskutere etter perestrojkaen. Det skal
bli spennende å se hvordan russiske forskere vil tolke det skandinaviske innslaget i Russlands og Ukrainas eldste historie.
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Svar:

"Havørn" i aterveg, sommeren 1992.
Bakgrunnen for denne turen var å få prøve hvordan det var å ta seg frem på elvene med en så stor båt. "Havørn" er en
gokstad-kopi, 52 fot lang, bygget i eik.
Det var 20 personer ombord, med mulighet til å bemanne båten med 18 årer. Når
det gjaldt fremdriften prøvde vi å seile en
del, men det var svært lite vind så det ble
mest roing. Vi rodde båten med 10 personer, som ga en tilfredsstillende fremdrift.
Men når vi kom til stryk med en 4 knops
fart i vannet, da ble det stopp. Vi støtte på
uforutsatte problemer på grunn av svært
lite vann i elva Daugava. Det ble sagt at
på 200 år hadde det ikke vært så lite vann
i elva, SA med normal vannstand ca 2 m
høyere, ville vi nok ha blitt spart for mye
slit. Vi kunne da ha utnyttet bakevjene
langs land. Vi måtte forsere stryk og skyve båten over sandbanker. Å dra den fra
land var ikke så enkelt som vi først trodde
- båten ville skjære i strømmen, noe som
var svært farlig. Dette kunne igjen føre til
at båten kunne kantre og knuses mot
steinene. Vi brukte derfor ganske mye tid
på å finne ut hvordan vi kunne kontrollere
dette best mulig.

Jeg ser av A-magasinet 13114 1993 at en
av "Havørnu-reisens målsetning var å
vise at det var mulig å reise med havgående båter opp de russiske elver. At det
er mulig, er det ingen tvil om, men elvetraseene av i dag er helt annerledes enn
de var for tusen år siden. Strykene er alle
bygget ut til kraftstasjoner, elvene er mudret opp for skipstrafikk og de er forbundet med kanaler (allerede Peter den Store begynte sent på 1600-tallet å bygge
kanaler). For å passere strykene måtte
båtene dels ros med stor omhu gjennom
strykene, eller slepes forbi dem over land.
Den bysantiske keiser Constantin Porphyrogennetos beskriver dette midt på
900-tallet. Båtene måtte dras over drageid opptil 40 km lange. Når man vel var
forbi strykene og drageidene, kunne
elevene være grunne, og sandmælene
var et stadig problem. "Havørn" støtte
også på problemet med å bli sittende fast
i sanden. Mange av sideelvene var små.
Sideelva ved den store handelsplassen
Gnjozdovo har vært tillagt en viss vekt i
diskusjonen om lokaliseringen av Gnjozdov0 og ferdselen. Den var nok større
enn nå, men noen flod har den ikke vært,
siden den nå går i et rør med diameter på
0,5 m.

Det å sette på land var også en svært
møysommelig oppgave. Ved hjelp av alt
tilgjengelig utstyr vi hadde i båten, slik
som blokker og tau, brukte 20 personer
en hel dag på å få båten 100 m opp på
land. Vår konklusjon var at vikingene måtte ha vært svært sårbare fra land med
disse båtene som de nesten ikke kunne
manøvrere i strømmen, samtidig med at
det matte være minst 40 mann for å kunne sette den på land i en fart. Kanskje
vikingene brukte mindre båter på elvene,
som lettere lot seg manøvrere i strømmen?
Da vi kom over på Dnepr og fikk medstrøm, gikk det mye bedre. Dette var
også en mye større elv, og med medstrøm og dypt vann gikk det mye fortere.
Fremdriften kunne være på ca 25 km pr
dag, mens vi på Daugava ikke hadde mer
enn halvparten. -Turen over Svartehavet
til Miklagard tok fire døgn.
Reisen startet i Helsinki. Derfra til Talinn,
Hapsalu, Saroma, Riga og opp elva Daugava. Første delen av turen var unnagjort
i 1991 - Oslo, St Petersburg, Helsinki.
Turen tok 3,5 måneder.
Jan Tranaas

Varjagene har selvsagt ikke gitt seg ut på
elvene med havgående båter med kjøl.
De har hatt båter som var egnet til grunne
elver, stryk og drageid. Constantin forteller at rus: - svenskene og andre fra
Russland - reiste på stokkebåter, laget
av en stokk (monoxyla). Forskere regner i
dag med at dette virkelig var stokkebåter,
trolig store espinger, dvs en ospestokk
hulet ut til et tynt skall som ble varmet
opp, spent ut og forsynt med spanter, for
deretter å få ekstra bordganger. Espinger
har en form som ser ut til å være vel egnet til å komme seg gjennom strykene.
De er dessuten ekstremt lette, og kan
bæres. Den franske admiral Beauplan
forteller fra Llkraina i 1640-årene, at de
kunne være opptil 60 fot lange.
Det er verd å merke seg en avtale med
Hansaen fra 1270, hvor det står at lasten
ble lastet over fra koggene til flatbunnede
Novgorod-båter for å ta seg fram på elvene. Da den svenske arkeologen Erik Nylen i 1983 og 1985 gjennomførte sin ekspedsjon opp Vistula og videre over til
Donau, brukte han en rekonstruksjon av
en 8 m lang båt fra vikingtiden. Nylen
hadde store problemer med sandmæler

og transport over land (han brukte ikke
lastebil). De skandinaviske gravfunnene i
Russland tyder på at båtene nettopp har
vært 8-10 m lange, med andre ord omtrent som den store færingen i Gokstadfunnet. Den var lett nok til å kunne dras
på kavler, kanskje bæres. - Vi har dessverre ingen mulighet i dag til A rekonstruere varjagenes ferder på de russiske
elvene, av de nevnte grunner med at
elveløpene er ugjenkallelig forandret, vi
kjenner ikke konstruksjonene av drageidene og vi vet ikke nok om båtene.
Gravfunnene er en for begrenset kilde, siden de er brent og bare naglene er bevart.
Elvene var livsåren i Rus'-riket. Bosetningen lå langs elvene, kommunikasjonen gikk hovedsakelig der. Men for å
komme inn i dette innlandsriket måtte
fremmede dra forbi stryk. Stryk og drageid var viktige strategiske steder for å
kontrollere trafikken. Byen LadogaIAldeigjuborg lå ved siste mulige havn før strykene i Volkov på vei til Novgorod. Der
måtte last over i elvegående båter. Snorre forteller at bade Magnus den Gode og
Harald Hardråde dro til Aldeigjuborg for å
skaffe seg skip der og vente på at isen
gikk, så de kunne stikke vestover. Dvina,
der "Havørn" seilte, hadde også stryk (der
"Havørn" ble fraktet forbi to kraftdemninger på lastebil). Dnepr-strykene var beryktet, slik keiser Constantins beretning viser.
Det viktigste med "HavørnNsekspedisjon
er for meg som gammel Russlandsfarer
at de fikk reise gjennom Russland og
Ukraina; Erik Nylen ble nektet å dra gjennom Sovjetunionen i 1983-84. Tidene har
forandret seg. "Havørn" har hatt en spennende tur, mannskapet har gjort en
kjempeinnsats de har all grunn til å være
fornøyd med, og de har sikkert vært glimrende ambassadører for Norge. Men noe
bevis for at havgående skip kunne seile
på de russiske elvene har de ikke levert,
og kan det heller ikke.
(Jeg har forøvrig hatt gleden av å reise på
arkeologisk ekspedisjon i Russland med
Deres Helge Sandvik og Signe Dons, cg.
A-magasinet 31 -1991 .)
Anne Stalsberg

NORM OG PRAKSIS
- middelalderske kilders opplysninger om kristne begravelser
av Inger Helene Vibe Muller
Det kristne fellesskap
Dåp var vilkåret for tilhørighet til en kristen menighet og dermed til kristen begravelse. Kirken forbød derfor gravleggelse
av udøpte, hedninger og ikke-troende. I
prinsippet var det biskopen som innvilget
gravrett innen sitt stift, men retten til begravelsesplass var bundet til tilstedeværelsen av en kirke. Kirkegården skulle
dessuten avgrenses og vigsles, eller det
skulle foretas innvielse av den enkelte

Ved innførelsen av kristendommen ble Norge del av et
kulturområde med skriftfestede lover og regler for menneskenes liv og død. Gjennom
landskapslovenes kristenretter Og kirkelige
ble disse overført til hjemlige
forhold. Kristen begravelse
ble knyttet til kirke med tilhørende kirkegård og organisert
gjennom inndelingen i Sogn.
Kirken satte sine vilkår for
kristen begravelse. Til gjengjeld tok den de dødes sjeler i
sin varetekt. Skriftlig kildemateriale sammenholdt med
funnmateriale fra middelalderske kirkegårder gir grunnlag
for å belyse de almenkirkelige
bestemmelsers tilpasning til
kristen begravelse på norsk

Sognet var den ordinære ramme for organiseringen av den kristne menighet, og
det primære formål var sjelesorg. Ethvert
Sogn skulle derfor ha en kirke med tilhøst, som befolkning. Ved valg av gravsted utenfor sognet hadde vedkommende
sogneprest rett til godtgjørelse.
Påbud om dåp kommer indirekte frem i
kristenrettenes bestemmelser om at ingen udøpte måtte komme i vigslet jord.
Men dersom barn døde etter korrekt nøddåp, skulle det jordes der. De aller verste
misfostre skulle imidlertid ikke døpes og
derfor heller ikke settes ned på kirkegården. - For kirkegårder foreligger bestemmelser om at det skulle være gjerde rundt
alle kirker, som skulle være i stand innen

12 måneder etter at kirken er bygget. Biskopen skulle ha betaling for vigsling av
kirkegården.

Bestemmelser om sosial lagdeling finnes
bare i de østnorske kristenrettene. Ifølge
Borgartingsloven var kirkegården delt i
fjerdinger for lendmenn, bønder, frigitte
og treller. Trellene skulle ligge ute ved
gjerdet, mens lendmenn som hadde vært
med på å bygge og vedlikeholde kirken,
skulle jordes under takdryppet i øst og
syd. Ble noen lagt på et bedre sted enn
han hadde krav på, skulle det betales bøter. Etter Eidsivatingsloven skulle menn
ligge på sydsiden og kvinner på nordsiden av kirken. Ifølge en yngre bestemmelse måtte biskopen gi tillatelse til begravelse inne i kirken.
Som følge av kravet til avgrensning, retten til gravleggelse og århundrers bruk,
har de middelalderske kirkegårder stor
begravelsestetthet. Gravene kan forekomme i mange lag over hverandre, og
eldre graver er ofte ødelagt eller delvis
fjernet av yngre.
Bare sjelden er det.bevart markering av
graven på overflaten. Det er derfor usikkert hvor lang tid gravstedet har vært i
bruk før det ble slettet og nye gravlegginger lagt over. Det bevarte gravstens-
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materialet viser at enkelte graver har hatt
en monumental utforming markert med
gavler ved hode- og fotende, noen ganger utformet som hjulkors. Stående sten
forekommer også og avspeiler en videreføring av tradisjoner fra førkristen tid. Den
vanligste markering av graven er imidlertid en liggende sten som dekker gravens
utstrekning, noen ganger dekorert med
kors, lilje eller bladranker, andre med
gjengivelse av den avdøde, den avdødes
navn og dødsdag. Anskaffelse av gravsten må ha utgjort en relativt stor utgift og
har derfor trolig markert sosial rang, men
er sjelden bevart på opprinnelig sted.
De fleste arkeologiske undersøkelser av
kirkegårder er foretatt under eller i nærheten av kirkebygningen. Materialet gir derfor lite grunnlag for vurdering av kristenrettens bestemmelser om sosial lagdeling. Spesielle gravgodstyper som seglstamper kan imidlertid bidra til å identifisere navngitte geistlige eller verdslige
personer. Det foreliggende materialet tyder på at et skille mellom kjønn ofte ikke
har vært opprettholdt. Ved noen kirkeundersøkelser er det dessuten påvist
mange barnegraver øst for kirken. Utvidelse og nybygg av kirker i middelalderen
har også medført endringer i og forstyrrelser av den opprinnelige kirkegården og
vanskeliggjør en vurdering av gravmaterialet nærmest kirkebygningen.

Forbønn og frelse
Kristen begravelse ga tilgang til kirkens
omsorg for de døde. Gravleggelse var
derfor ledd i en serie kirkelige handlinger
som fortsatte ved gjentagne messer og
bønner for de dødes sjeler.
Umiddelbart før, under og etter dødsfallet
overlot presten den avdødes sjel i skaperens hender og til englenes og helgenenes omsorg. Etter gravleggelsen fulgte
sjelemessen. Den ordinære middelaldermessen inneholdt dessuten forbønn for
alle sjelene i skjærsilden.
Gjennom gaver kunne den enkelte sikre
seg ytterligere forbønn for egen eller pårørendes sjeler. Sjelegaver kunne gis
med vilkår om årlig messe på giverens eller andres dødsdag. Gavemottakeren
kunne også pålegges å sørge for vokslys,
og bekoste ulike typer fromhetsgjerning-

er, som matutdeling eller bespisning av
fattige. Ved kjøp av gravplass ved klostre
eller andre større kirkelige institusjoner
fikk den avdøde dessuten del i de mange
messer som ble feiret på grunn av det
høye antall geistlige.

Presten pliktet å reise til inntil tre lik om
dagen og synge liksang og vigsle vann.
Prest som fikk tiende, skulle dessuten yte
all tjeneste for levende og døde blant sine
sognebarn, uten betaling, med unntak av
nattevåk.

Kristenrettens bestemmelser om forpliktelser overfor døende og døde, er konkretisert gjennom oppgaver som var pålagt
presten. Ifølge Gulatingsloven skulle
presten komme når han ble budsendt av
en syk som trengte den siste olje, og når
han ble tilkalt for å synge liksang og drikke sjeleøl. Han hadde dessuten plikt til å
holde seg innen sognet, slik at han var tilgjengelig for sognebarna. Etter Borgartingsloven skulle presten være rede til å
reise natt og dag. Han kunne bli bøtelagt
dersom han unndro seg og noen døde
uten sakramentet eller barn døde udøpt.

De vanligste dagene for sjelemesse i Norden var begravelsesdagen, 7. og 30. dagen, men det kunne også forekomme serier av sjelemesser. Vi har bevarte testamenter som gir innblikk i type og mengde
av slike messer.

"Aun R..s sønner
reiste (stenen) etter Aufi, sin bror.
Gud hjelpe Aufi's
sjel. "Runeinnskrift på Gran kirkegård, Hadeland.
Innskriften begynner nederst på
stenens høyre
side og fortsetter
ned langs venstre.
Øverste del av
stenen er avslått,
slik at denne del
av innskriften .
mangler. Stenens
opprinnelig plassering er ukjent.
Dateringen angir
at den er eldre
enn de to middelalderkirkene som
stilt- her.
Foto: J. Knirk,
Oldsaksamlingen

Årtid og årtidhold var knyttet til årsdagen
for ens død, og at det hvert år på denne
dag ble lest sjelemesse for vedkommende. Etter europeisk mønster har de nordiske messebøker spesielle bønneformularer i sjelemessen når den ble feiret som
årtidhold. Det var en forutsetning at årtid-

"Denne sten lot Ogmund Skjalge legge over Gunna Gudulvsdatter, og hennes dødsdag (årtid) (er) Lukasmesse. " Innskrift pd
gravsten fra Mariakirken iOslo. Stenen Id på sydsiden utenfor kirkens vestfasade og er fra ca 1300. Runene er ristet fra høyre
mot venstre, og innskriften begynner derfor til høyre pi4 stenens langside og fortsetter og avsluttes på venstre koriside.
Foto: L. Smedstad, Oldsaksamlingen

hold skulle fortsette i all fremtid, men
noen ganger ble dette spesielt omtalt.
Årtidhold krevde derfor en stor gave.
Mindre bemidlede personer kunne derfor
ofte bare testamentere krøtter til bønnehold, mens fattige måtte nøye seg med
de forbønner for alle troende døde som
forekom i løpet av kirkeåret, messen på
alle sjelers dag og ved årlige messer som
rike givere hadde innstiftet for alle kristne
sjeler. I forbindelse med organiseringen
av den norske kirkeprovins ved midten av
1100-årene, kom det bestemmelser om
at alle kunne gi bort tiendedeler av det
jordegods og løsøre han hadde arvet og
fjerdedelen av ervervet gods. Dette gjaldt
både for menn og kvinner.
"Gud hjelpe Aufi's sjel" er en del av innskriften på en runesten på kirkegården på
Gran på Hadeland. Denne stenen er fra
annen halvdel av 1000-årene. Ulike typer
forbønnsinnskrifter forekommer på endel
andre gravstener, men det bevarte materiale har oftest angivelse av sjelemessedag og anmodning om at det bes for avdøde. På kirkegården på Herjolfsnes på
Grønland, er det funnet små trekors som
var lagt ned i gravene. Flere av korsene
har innskrifter hvor den døde overgis til
Guds og helgeners omsorg. Tilsvarende
forestillinger om hjelp og beskyttelse kan
trolig knyttes til bruken av pilegrimsmerker som gravgods. Bakgrunnen for en pilegrimsreise kunne være "for sine synders avløsning", men det kunne også
være en pålagt botsgjerning. Pilegrimsmerket var en legitimasjon på at dette var
utført og derfor velegnet som forbønn.
En gave forutsatte en gjengave i det førkristne samfunn, og sjelegaven var derfor
en fortsettelse og spesialisering av den
eksisterende praksis. Bruken av mynt

som kristent gravgods kan muligens tolkes som en variant av denne forestillingen, men der gaven gis direkte og uten kirkelig medvirken. Tradisjonen har sin parallell i votivgaver som var lagt ned ved et
alter viet til Maria eller en annen helgen.
Mynten utgjør dessuten en videreføring
av fergepengen (reisebilletten til dødsriket) i gammel norrøn tro, i noen tilfeller
angitt som betaling til St Peter som vokter
av himmelens port.
Funn av mynter i kristne graver er forholdsvis sjeldne og kan derfor ha hatt tilknytning til de høyere sosiale lag. Hasselkjepper har derimot utgjort en gravgodstype som medførte små omkostninger.
Gravkjepper kjenner vi fra forhistoriske
graver, men det største antall er påvist i
tidligkristne graver i Lund i Sverige, hvor
opptil halvparten av gravene inneholdt en
eller flere kjepper. Skikkens tyngdepunkt i
tidlig middelalder kan ha sammenheng
med førkristen tradisjon, og at ulike befolkningslag fikk adgang til gravleggelse.

En kirkegård forutsatte at det var bygd
kirke og at man hadde en geistlig betjening for utøvelse av sjelesorg for levende
og døde. Ved flere kirkeundersøkelser er
det påvist kristne graver uten tilhørende
kirke. Disse tilhører perioden fra slutten
av 900-årene og frem til senere del av
1000-årene. De eldste kirkebygninger
med kirkegård kan derimot først dateres
til tiden etter midten av 1000-årene.
Kristne begravelsesplasser ligger ofte
ved eller på forhistoriske gravfelt og
synes å ha utgjort en fortsettelse av de
hedenske
begravelsene.
Hedenske
graver er dessuten påvist frem til slutten
av 1000-årene. Førkristen og kristen
begravelse har således forekommet samtidig innenfor det første århundret etter
kristendommens innførelse. Kors og korsmerkede bautastener på forhistoriske
graver tyder dessuten på at overgangen
til kristen begravelse har vært markert på
ulike måter, og at kristenrettenes bestemmelser om begravelsesplassenes tilknytning til en kirke først og fremst ble
fulgt opp et stykke ut i kristningsfasen.

Gammel og ny tro
Dåp forutsatte opplæring i og overholdelse av kristen tro. 1 skriftlige kilder fra misjonstiden skilles det mellom menn og
kvinner som lot seg døpe, og de som ble
primsignet ved å motta korsets tegn.
Mange lot seg først døpe på dødsleiet.
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NYTT PA BOKMARKEDET!
Ole Evenstad - liv og virke.
Den yngre jernvinna i deler
av Norge og Sverige.
Kilder-historie-metallurgifunn m m.
De nylige funn av beviser for trøndersk
jernproduksjon for 2000 år siden har vakt
stor oppsikt, og stivet opp den lokale selvfølelse i en dyster tid for trøndersk industri. Arne Espelund; førsteamanuensis i
metallurgi ved UNITINTH, har vært sentral i undersøkelsene. Hans bakgrunn gir
mulighet for en tolkning av de gamle prosesser, som arkeologer ikke har mulighet
for.
Espelunds interesse for "arkeo-metallurgi" har ført ham til andre prosesser enn
den trønderske, noe boka er et eksempel
på. Han tar her for seg jernframstillingsprosessen ved bruk av blesterovner.
Denne prosess er over 1000 år yngre enn
den nevnte trønderske. Blesterovnene
var i bruk i tiden ca 1300-1800. Prosessen er beskrevet i Ole Evenstads "AFHANDLING om JERN-MALM som findes
i MYRER OG MORADSER I NORGE, og
Omgangs-maaden med at forvandle den
til JERN og STAAL". Avhandlingen brakte
forfaueren "det Kongelige Landhuusholdnings-Selskabs 2den Guldmetalje" i
1782. Prisskriftet er i sin helhet gjengitt i
Espelunds bok.
Evenstads avhandling er en unik beskrivelse av blesterovn-prosessen, rent empirisk, men minutiøs som en grundig kokebok. Espelunds hensikt er "å nå dem
som er interesserte i å forstå trekk ved
jernets historie". Han gir kapittelvis sine
kommentarer med vår tids kunnskap til
Evenstads beskrivelse, og illustrerer hvilken uhyre sofistikert kunnskap som ligger
bak de praktiske prosedyrer som foreskrives. Som eksempel kan nevnes at Evenstad skjelner mellom åtte ulike slag myrmalm. Espelund forklarer hvordan forskjellene skyldes ulike typer forurensende
stoff i malmen.
Espelund interesserer seg like mye for
mennesker som for jern og metallurgi. I
innledningen gir han en beskrivelse av
Ole Evenstad og hans etterkommere; en
rad på fem Ole Evenstad'er av imponerende utrustede personer. Den første,
prisvinneren, må ha vært en særdeles begavet og effektiv person; en autodidakt
med sterkt preg av opplysningstid og patriotisme.
For en nyfiken amatør innen både historie, arkeologi og metallurgi, er bokas spesielle vinkling særlig verdifull" - den er
skrevet av en fag-metallurg. A framstille
jern er en svært komplisert prosess.
Evenstad beskriver trinnene, Espelund
forklarer dem, og leseren føler at det

egentlig er ufattelig at så kompliserte prosesser kan utvikles rent empirisk. Evenstad vokser under lesingen.
I tillegg til omtalen av Evenstad, hans avhandling, liv og slekt, gir Espelund en kort
oversikt over den eldre jernframstillingens
historie generelt, med hovedtrekk og nasjonale funn, foruten en rikholdig bibliografi. Bokas opplegg er altså nokså bredt,
og organiseringen kan tidvis virke noe uoversiktlig. Den er skrevet av en entusiast
med et mangesidig budskap. Eksperter
på historie eller arkeologi vil kanskje føle
seg noe forvirret, selv om jeg nok tror at
de med utbytte kan lese Espelunds forklaringer. Boka retter seg vel helst mot
den interesserte lekmann, som vil lære
mer om lokalsamfunnetsfortid. I forhold til
dem kan strukturen være hensiktsmessig:
Her lærer vi om spennende og imponerende personer; om besynderlige prosesser som innebærer hemmeligheter kjent
fra alders tid, og som vi stadig kan komme over spor av. 1 en tid da våre distrikter
føler sentraliseringspresset fra inn- og utland, vil økt kunnskap om vår kulturelle
fortid være viktig for å skaffe identitet, tilhørighet og motstandsstyrke.
Boken fås ved henvendelse til forlaget
ARKETYPE, Sundlandskrenten 50, 7032
Trondheim. Pris kr 150,-.
Torbjørn Helle

Oseberggraven

- en nasjonal skatt

Oseberggraven skriver seg fra vikingtid,
og det er derfor ikke mulig å komme utenom Yngligeætten og spørsmålet om hvor
denne ættens gravplass lå. Snorre Sturluson er den første som knytter Oseberghaugen til Ynglingeætten. Men hvilken
sannhetsgehalt er det i hans beretning
som ble nedskrevet ca 400 år etter at
haugen ble bygget? Kan ætten virkelig
knyttes til Oseberg? Snorres utsagn har
vært gransket av flere arkeologer, og man
har kunnet påvise flere feil i hans beskrivelser. Bokens forfattere går grundig inn
på disse spørsmålene, og det er en utfordring for leseren å følge med i denne tankerekken. - Skriftlige og arkeologiske kilder holdes her opp mot hverandre i en
spennende diskusjon om forholdene i vikingtidens Vestfold. Dette er et område
rikt på store gravhauger, eksempelvis
Borrefeltet like nord for Oseberggraven.
Men hva innhold angår kan ingen kan
måle seg med Oseberghaugen.
Boken er meget godt illustrert med bilder,
kart og tegninger. I de fleste billedgjengivelser fra Osebergfunnet er treskjærerarbeidet oftest blitt fremhevet, og dette er
uten tvil noe av det ypperste vi har i våre
samlinger. Men i denne boken er også
tekstilmaterialet viet stor plass, og gjengivelsen av dette materialet gir boken ekstra liv. Anne Stine Ingstad tar her for seg
de ulike teknikker som kan skilles ut blant
tekstilene. Oseberggraven inneholdt både hjemmeproduserte og importerte stoffer.

"Det store eventyret i norsk arkeologi."
Slik betegnes Osebergfunnet av forfatterne som har skrevet boken Osebergdronningens grav. Og de kan ikke lastes for å
bruke for sterke ord om dette usedvanlig
spennende funnet som kom for dagen i
1903 og ble utgravd i 1905. Allerede på et
tidlig stadium hadde man planer om en
populærvitenskapelig presentasjon av
Osebergfunnet. Bokens forfattere er
arkeologene Arne Emil Christensen,
Anne Stine Ingstad og Bjørn Myhre.
Siden graven ble oppdaget har det store
spørsmålet til alle tider vært: Hvem var
gravlagt i haugen? - Graven inneholdt,
som kanskje de fleste kjenner til, liket av
to kvinner. Det har tidligere vært hevdet
at den ene av disse kvinnene var dronning Asa, mor til Halvdan Svarte. Hun var
gift med kong Gudrød Veidekonge av
Ynglingeætten. Kong Gudrød var imidlertid gift to ganger - først med Alvhild, datter til Alvarin fra Alvheim - senere med
Asa. Uheldige omstendigheter omkring
det siste giftermålet gjør at det er mer
naturlig å tenke seg at graven ble bygget
over Gudrøds første dronning - Alvhild som nok hadde en langt sterkere posisjon.

Forfatterne av Osebergdronningens grav
har lykkes i sin intensjon om å presentere
stoffet på en lettfattelig måte, egnet til å
nå et bredt publikum, samtidig er den faglige nøkternhet godt ivaretatt. Det er en
fryd å dukke ned mellom permene og følge forfatterne i deres søken etter fakta
om vår nasjonalskatt.
Boken gis ut på Chr. Schibsted Forlag
Als. Den kan kjøpes i bokhandelen for
kr398,-.
Aud Beverfjord

FEDREKULT PÅ IKORNNESET
av Lars Erik Narmo

Fedrekult som tema

Kulturstien på Ikornneset
På Ikornneset ligger det 10 gravrøyser,
enkelte små røyser, åkerreiner og gardfar. Gravrøysene er typiske kystrøyser av
varierende størrelse, bygget av rullestein.
De to største har en imponerende størrelse med tverrmål på ca 15 m og en høyde
på 2 m. Kjennskapen til gravrøysene,
sammen med tett tilplantet granskog, einerkratt og lyng, var utgangspunktet for
kulturstien i 1991. Opparbeidelse av sti
og rydding av røyser ble et samarbeidsprosjekt mellom kulturetatene i fylkeskommunen og Gjemnes kommune. Det
praktiske arbeidet ble utført av arbeidsledige innenfor SKAP-ordningen.

Det var naturlig å vektlegge lokale forutsetninger, og av flere grunner valgte vi temaet fedrekult. Skriftlige kilder og sagn
fra tidlig kristen tid viser at gravrøyser var
et vesentlig element i fedrekulten. I katolsk tid ble den praktisert i det skjulte, og
den har levd i folketroen frem til vår tid.
Fedrekulten har vært lite belyst i nyere arkeologisk forskning og formidling. Det var
senest på 30- og 40-tallet at dette var et
"hett" tema i forskningen. Selv om de fleste er enige om at gravrøyser primært er
religiøse ytringer, brukes disse oftest til å
belyse forhold som de bare kan si noe om
indirekte (for eksempel bosetning, makt
og sosial lagdeling). De religiøse forestillingene er vanskelige å nå bare på
grunnlag av materielle levninger, og er
derfor en særlig utfordring innen forskning og formidling.

Det er usikkert hvor gamle gravrøysene
på Ikornneset er. Et lokalt sagn knytter
slaget på Rastarkalv i ca 955 e Kr til de
største røysene. Eirikssønnene skal etter
nederlaget ha trukket seg tilbake fra slagstedet ved Frei kirke - tvers over fjorden
- og gravlagt sine døde på Ikornneset.
Foreløpig kan gravrøysene dateres generelt til bronsealderljernalder. En datering
til jernalder er imidlertid mest sannsynlig,
blant annet fordi Ikornneset er nærmeste
nes til gårdsanlegget på Einneset som ligger like ved. Dette var forøvrig det første
utgravde gårdsanlegget i Vitenskapsmuseets museumsdistrikt. Gårdsanlegget er
ikke tilgjengelig i kulturstien, men kan bli
det ved en senere utvidelse.

Den hedenske religionen var i liten grad
knyttet til faste religiøse institusjoner med
offenlig kult, bortsett fra hovet. Det var
bloting tre ganger i året (høst, midtvinter
og midtsommer). - Den romerske historieskriveren Tacitus skriver ca 100 e Kr at
germanerne ikke dyrket sine guder i templer, men i fri luft, i lunder og i skoger. En
kultus i det fri synes også å ha vært mest
vanlig frem til religionsskiftet. Det ser vi
av kristenrettene, som forbød folk å tro på
"landvetter i lunder eller hauger eller fosser". Magnus Håkonssons nyere Gulatings kristenrett fra 1267, sier at det er forbudt å "forsøke å vekke draug eller haugbu ".
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Den offentlige kollektive kulten med religiøse ytringer til guder eller helter, er naturlig nok mest utfyllende beskrevet i kildene. Imidlertid hadde den private kulten på
gårdene størst betydning for folk flest, der
den inngikk som en naturlig og livsnødvendig del av daliglivet.
Fedrekult er fjernt fra våre forestillinger.
Mer forståelig blir den når en vet at ættefellesskapet var avgjørende for individets
velferd og beskyttelse. Dette kommer
blant annet frem i Havamal ("den høyes
tale", her: Odin) i den velkjente strofen:
"Døyr fe, døyr frendar, døyr sjølv det
same." Med dette menes at livskraften er
kollektivt knyttet til ætten eller stammen.
Strofen har også en dypere symbolsk mening som gjelder minnet og ettermælet til
den døde. Norrøne kilder vektlegger betydningen av et godt ettermæle. Skålen
som ble utbragt for frendene, de som var
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døde og hauglagte, var en vesentlig del
av de kollektive blotene. Denne skålen
ble kalt "minne".
Den døde var avhengig av en livskraftig
ætt for ikke å bli glemt, og de levende tilba den døde som lykkebringer i det hinsidige. Man ba de døde om fruktbarhet,
grøde og et godt år. Et eksempel på troen
på de dødes livskraft i forbindelse med en
bønn om seier, er Håkon Jarls bloting til
sin kvinnelige ane Torgerd Hølgebrud,
der han ba om hjelp i slaget ved Hjørungavåg på Sunnmøre. Ifølge Snorre blotet jarlen sin sønn ved denne anledning.

Formidlingen
I kulturstien på Ikornneset vil fedrekulten
bli formidlet ved en kombinasjon av korte
tekster og illustrasjoner med ledende
stikkord som skal gi publikum en fyldig
opplevelse av det man ser. Gravrøysenes
beliggenhet ytterst på et fremskutt nes
mot leia - høyt og frittliggende - er typisk
for kystrøyser og er et uttrykk for fedrekulten. Røysene skulle bli sett av forbipasserende og av den dødes egne slektninger
på den nærliggende gård.
Selve gravskikken er viktig for overgangen mellom fysisk og sosial død. Den sosiale orden måtte gjenopprettes og den
døde føres sikkert inn i det hinsidige. Informasjon om gravskikk og begravelsesseremonier blir vesentlig i denne sammenheng.

pene kan like gjerne være spor etter
haugbrott (se artikkel på side 12).
Gravhaugene ble behandlet med aktelse
og respekt i folketroen. Det var blant annet tabu å røre det som vokste på gravrøysene, og gravrov kunne straffe seg
ved forbannelser og de verste ulykker.
Forestillingene har opphav i førkristen tid.
Den islandske skalden Kormak bruker ordet "gravhaugbryter" som skjellsord om
sin rival i et sjalusidrama ca 950 e Kr. Enkelte runeinnskrifter i forbindelse med
graver tyder på at den som brøt graven
ikke bare ville bli forbannet blant de levende, men også bli fredløs blant de
døde - "... hjemfalden til argskap og veldød ...".
De døde hadde makt til å gi de levende
lykke, men også ulykke. Spenningsforholdet ser ut til å ha opprettholdt en viss uro
blant de levende. I sagaene brukes ordet
"reimleik" om all den uhygge som følger
med gjengangere. Hva "leiken" egentlig
gikk ut på er usikkert. Å bli kvitt gjengangere, eller å hente ut gjenstander fra
gravene med magisk kraft, ser ut til å ha
vært legitime grunner for haugbrott. Oldsaker som magiske hjelpemidler er forøvrig et kjent fenomen i folketroen - også i
nyere tid.

Det blir fokusert på kultiske handlinger
knyttet til gravrøyser. At man ofret på
gravhaugene ser man blant annet av Gulatingsloven, som går tilbake til 900-tallet:
"Det er oss befalet ikke å ofre til hedensk
gud eller på haug og horg." Hvordan det
ble ofret vet man ikke sikkert, men i nyere
tids folketradisjon finnes mange beretninger om at man satte ut mat og drikke
på gravhaugene. Denne skikken går trolig
tilbake til førkristen tid.
"Utesitting" på haugen nattestid er blant
annet kjent gjennom det tidlige kristne forbudet mot å "sitte ute" på gravhauger.
Hva handlingen egentlig innebar er usikkert, men det har muligens hatt sammenheng med "seid", dvs å øve spådom eller
trolldom, og forsøk på å oppnå kontakt
med avdøde.
I flere av gravrøysene på Ikornneset er
det tydelige spor etter gravninger. Dette
kan selvfølgelig være spor etter plyndring
i nyere tid, selv om vi ikke har opplysninger om at dette skal ha skjedd her. Inngre-

"Utesitting" på en gravhaug, hvor man prøver å
oppnå kontakt med den
døde i haugen ved hjelp
av seid. Tegning: Per
Aslak Øverås

Myter som freder
Vi håper kulturstien på Ikornneset vil gi de
besøkende en opplevelse av kulturlandskapet både som myte og virkelighet. Ellers kunne vi i forvaltningen av fredede
kulturminner ønske at mange av de tidligere forestillingene omkring gravrøyser
fortsatt gjorde seg gjeldende i folketroen.
Da ville det neppe vært behov for noen
lov om kulturminner for å verne gravrøyser! Men hvem vet? Kanskje de ulykkene
vi blir hjemsøkt av i dag skyldes at vi har
mistet denne respekten?

VIKINGSVERDENE AVSLØRER SINE HEMMELIGHETER
- en uvanlig vitenskapelig undersekelse p&Vitenskapsmuseet
av Anatolij Kirpltsjnikov og Anne Stalsberg

Avtegning av et av sverdene med jnnskr~ften"ULFBERTH". Dette kan være sverdets
"fabrikkmerke'?Tegning: A. Kirpitsjnikov
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Forskerne har lenge visst at
det av og til er blitt funnet
navn og merker på øvre
tredjedel av sverdklingene smedens navn og merke. De
er vanligvis laget av ståltrådbiter lagt inn i stålet mens det
var varmt. Overflaten på sverdet ble polert og etter etsing
ble tegnene tydelige. Disse
merkene kunne med tiden bli
utydelige, men de forsvant
bare dersom sverdet ble ødelagt.

Sverd fra vikingtid har ligget hundrevis av
år i jorda og kan være svært korrodert,
slik at merkene med få unntak er blitt
usynlige. Ved hjelp av merkene kan man
til en viss grad finne ut hvor sverdene ble
laget, og hvordan disse våpnene ble
spredt. De var svært vidt utbredt i Skandinavia. Hver frie mann måtte ha våpensett
med sverd. Hvis ikke fikk de bot, og en
slik lovbryter fikk forbud mot å møte på
tinget. Arkeologien har bekreftet dette, i
Norge er det nemlig funnet over 2500
sverd fra vikingtid - for det meste i graver. Og flere ligger sikkert fremdeles under
gravanlegg rundt om i landet. Grepet på
de fleste sverd er usedvanlig vakkert utført, men de fleste er sterkt ødelagt av
nedbrytningsprosesser.
Sverdene var ikke hver manns eie, det
var eksklusive gjenstander med individuelle særpreg og egenskaper. De er
fascinerende forskningsobjekter, og det
skrives stadig om dem, både i populær
og vitenskapelig litteratur. Høsten 1992
ble de igjen gjenstand for spesielle
undersøkelser, da spesialister fra Norge
og Russland studerte sverd fra 700 til
1000-tallet.

Dokumentasjon

1 Sverd med figurer pc5 klingen. Figurene har delvis runelignende tegn.
Tegning:A. Kirpitsjnikov

Prosjektgruppen undersøkte sverdene
ved hjelp av mikroskop og røntgenbilder.
Bruk av stereorøntgen gjorde det mulig å
skille innskrifter og merker fra hverandre
på begge sider av klingen når man så det
i stereoskop. Da kan man se sverdets
struktur tredimensjonalt. Sverdene ble
samtidig beskrevet, fotografert og tegnet.
Denne nokså arbeidskrevende undersøkelsen ga utbytte, og vi fikk vite mye om
sverdenes dystre og gåtefulle opphav.

Anatoll) KirpitsjnikovshPdde en d m om b dra t l idorge far 1studere norske averd. Dette Me fmlrealisert QttwGorbatsjovs reformer I t 88%. I Norga har man
svss'd I slm museer I Russland under la.Maten 1992
atattet (1 f m t e omfar fire mhedw) et prosjekt om studlet @vde
mmke everdens, finansiert av Norges a l l m e n n v I t ~ I I g forskningse
r8d og Vitenskspsmustm.
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Ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, Universitetets Oldsakssamling i Oslo og Historisk museum i Bergen, ble det undersøkt 105 sverdklinger. Det var uvisst om
alle var bevart og konservert på en slik
måte at de kunne gi ny informasjon. Ikke
sjelden er metallgjenstander blitt dekket
av et så tykt lag voks at innskrifter og
merker på klingene er vanskelig å tolke.
Det er arbeidskrevende og dyrt å rense
klingene på ny, og man kan stå i fare for å
ødelegge dem. På Vitenskapsmuseet,
der det meste av arbeidet foregikk, var
konserveringen heldigvis god, slik at
strukturen i jernet for det meste var synlig.
Dag etter dag ble de gamle klingene undersøkt, og det viste seg at alle sverd,
uavhengig av hvordan de var laget eller
bevart, hadde merker etter en eller annen
form for damascering (mønstersmiing) på
sverdklingene. Innskrifter på over 80 %
av de undersøkte klingene var mønstersmidd, dvs var laget av tråd som besto av
jern og stål.
På tross av store vanskeligheter lyktes
man i å tegne og fotografere knapt synlige tegn. De finnes på begge sider av
klingene. På framsiden er det en innskrift
eller spesielle tegn, på baksiden et smimerke som vanligvis består av kryssende
linjer.

"Våpenfabrikk" ved Rhinen
Det undersøkte materialet viste at det var
et helt galleri med forskjellige produksjonsmerker og symbolske tegn. Noen
var nokså standardiserte. På 30 klinger
fant vi innskriften ULFBERHT. Dette var
navnet på en smie ved Rhinen, som man
kan betrakte som en våpenfabrikk. I Europa er det foreløpig funnet omtrent 160
sverd med dette navnet, og av dem er
femti fra Norge, inkludert de nye som vi
oppdaget ved undersøkelsene. Omtrent
hvert tredje europeiske sverd hadde dette
navnet. Det må ha vært enorme partier
med våpen som ble smidd ved denne
smien og sendt ut i Iøpet av to og et halvt
århundre (ca 800-1050). Disse klingene
var av høy kvalitet og ble utstyrt med grep
ornert i en streng geometrisk stil. På hjalte og knapp ble det lagt inn bronse eller
messing, ofte også av sølv, slik at sverdgrepet ble praktfullt og skinte som ild i flere farger. Vikingene handlet med Ulfberht-sverd. Takket være dem havnet
disse klingene også i Øst-Euroa, ja de
kom helt til de asiatiske markedene.

I løpet av 900-årene fikk Ulfberht-smien
konkurrenter. På to sverd i Vitenskapsmuseet fant vi innskriften INGERIH FECIT og på ett CEROLT. Det var smeder
som etter navnet å dømme arbeidet i
Karolingerriket (som Ulfberht). På ett
sverd i Oslo står det REX (latin: konge).
Kanskje er dette et sverd fra et kongelig
arsenal, og var beregnet som gave til en
høvding, eller kanskje var bæreren av
sverdet i kongens hær.
På enkelte klinger er det bokstavlignende
tegn som ikke danner ord. Smeden har
åpenbart etterlignet en bokstavinnskrift,
og laget en komposisjon som fylte steget
på sverdklingen med noe som lignet en
innskrift. Kanskje kunne ikke kjøperne og heller ikke smeden lese, og de tilga
gjerne smeden denne frihet.
På ett sverd fra 800-tallet finner vi noen
tegn som kan minne om runer. Det eneste sverdet vi ellers kjenner med runer er
fra omkring 1100 (Oslo), men de står på
to sølvbånd omkring kavlen i grepet: "Asmund gjorde meg, Asleik eier meg." Dette
bør undersøkes nærmere av runologer.
På mange klinger er det ulike geometriske tegn, slik som kosmiske symboler, soler, kors, halvmåner osv. Tegnene kunne
være enten av magisk karakter, eller det
kunne være produksjonsmerker. Krigere
fra ulike land forstod disse merkene, og
kjøpte gjerne våpen de trodde hadde magisk kraft.

finnes våpen av samme form og konstruksjon. Den militær-taktiske integrasjonen i de europeiske land i vikingtiden er
et egenartet teknisk fenomen. Sverdene
spilte den viktigste rollen i den prosessen.
Ser vi på sverdene, blir vi slått av hvor
like de er, selv om de er funnet tusener av
kilometer fra hverandre. Ved å studere de
norske sverdene, får man samtidig mer
kunnskap om de felleseuropeiske sverdene. På denne måten blir dette prosjektet
ikke bare norsk, men internasjonalt.
Resultatet av undersøkelsene i Norge vil
bli publisert. Det er ønskelig å forsette
undersøkelsene, for av de over 500 sverdene som finnes i Vitenskapsmuseet, er
bare 65 undersøkt. Det er av stor arkeologisk betydning for våpenforskningen i
hele Europa at resultatene av prosjektet
så langt er et selvstendig prosjekt.
Sverdklingene er de særegne sidene i en
"bok av jern". Etter tusen år har forskere
begynt å lese dette unike dokumentet.
Arbeidet er utført av spesialister fra Russland og Norge: Anatoli' Kirpitsjnikov fra Det russiske vitenskapsakaderni i St Petersburg, Leena Airola, Roar Sæterhaug og Anne Stalsberg fra Vitenskapsmuseet, Evabeth Astrup og Irrnelin Martens fra Univers~tetetsOldsakssamling i Oslo.Vitenskapsmusee1c srnedkonsulent er ingeni~rKasper Andresen fra Stjørdal.

Hvem laget skandinavenes
sverd?
Innskriftene på sverdklingene er en ny
historisk kilde. De bringer oss nærmere
løsningen på spørsmålet om skandinavene laget sine egne sverd. Hver nordmann
hadde sitt sverd, og dette er neppe bare
et resultat av import fra Kontinentet. Opplysninger fra sagaene, og det vi kan lese
ut fra noen av sverdmerkene, tyder på at
skandinavene laget sine egne sverd, men
neppe i større skala for eksport og fjernhandel. Snarest ble det smidd sverd for
dem som ønsket et uvanlig våpen, eller et
våpen tilpasset brukeren. De kunne også
være laget etter lokal smak. Slike sverd
kan vi skille ut fordi grepene er laget etter
individuelle mål. Kunsten å smi sverd var
ikke ukjent for en skandinavisk smed.
Det er ingen motsetning mellom det faktum at de smidde sverd i Skandinavia og
det at man innførte store partier med kontinentale våpen av høy kvalitet. Det er
ingen tilfeldighet at det over hele Europa

Prosjektgruppen fotografert p3
Vitenskapsmuseets trapp, høsten
1992. Bak: Anatolij Kirpitsjnikov og
Roar Sæterhaug. Foran: Anne
Stalsberg og Leena Airola.

DEKOR OG INNSKRIFT PA VIKINGSVERD

- hvordan ble det utført?
av Kasper Andresen

Smiforsøket
Mange sverd fra viklgtfden har innsmidde dekorasjonar p& klingens
midtparti. I en sverdklinge har midtpartiat ("blodranden") samme
funksjon som steget I en r-bjelke (tverssntre som p4 en jtmbaneskinne). A kalk midtpart4et for "steget" synes teknisk sett ivære en god
betegnelse. Dekoren på steget kan være innskrifter ogldkr geometriske flgurer.
Bokstavene og dekorelemenkne har vært essesveiset Inri t steget.
For å få dem til å ligge p4 rett piass under svdsingm, og 4 f(i rette,
rene kanter på bokstavene, har forskerne trodd at det var crar#vendlg il
gravere furer 1 steget, og legge bokstavene i disse f ~ de
r ble varmet
opp. Dette er en bdde kostbar ag komplisert metode, og man har ogsa
ment at bare helt spesidle vefisteder ellw smeder beherskst denne
teknikken.

På flere av de sverdene som en norskrussisk prosjektgruppe undersøkte høsten 1992, var noen bokstaver blitt borte.
Bare ett grep på steget viser bokstavens
kontur. Formen og strukturen på gropene
er slik at de hverken kan ha vært gravert
eller hugget inn i steget. Når en klinge blir
smidd, oppstår det langsgående "fiberstruktur" i stålet. Når sverdet korroderer
blir "fibrene" synlige, særlig hvis det er
stål av ulik kvalitet. Der hvor det for eksempel er slått inn en L, er "fiberen" bøyd
av nederst til venstre på bokstaven. Materialet i bokstaven har forskjøvet materialet
i steget. Dette ville ikke ha hendt om bok-

staven var sveiset ned i en gravert grop.
På bildet nederst til høyre ser vi et tilfelle
der en del av en bokstav er falt ut av gropen. Bildet under (i midten) viser staven
av en bokstav som ligger i en slik sveisegrop.
Disse to observasjonene tyder på at bokstaven ble lagt ren oppå steget og essesveiset inn uten noen forarbeidet grop.
Men har dette vært mulig? Kunne man få
bene bokstaver uten først å ha laget groper? Ville bokstavene ligge i ro på rett
plass under sveisingen?

For å få svar på disse spørsmålene tok
jeg et stykke flattjern St.37 dimensjon
3x30 mm. Det tilsvarer steget på en standard klinge fra vikingtiden. Dernest en bit
ståltråd, ca 3 mm tykk. Av denne tråden
bøyde jeg til en U og en L. I essen varmet
jeg flattstålet opp til ca 850"C, børstet av
glødeskallet med en stålbørste og strødde på boraks. Boraksen flyter utover og
danner en klebrig masse. Det samme
ville sand gjøre. Oppå dette la jeg den ferdig utformede U-en og la hele emnet inn i
varmen på essen og varmet først litt forsiktig til ca 950°C. Så strødde jeg på litt
mer boraks, gav på mer luft og varmet
opp til temperaturen p2 steget kom opp i
ca 1200°C. Temperaturen er tatt etter fargen på stålet og derfor ikke nøyaktig,
men etter tradisjonelt smedskjønn.
Fargen på bokstaven oppå steget var litt
mørkere, og temperaturforskjellen kan ha
vært ca 500°C. Dette hadde jeg ventet.
Bokstaven har litt lavere temperatur enn
steget og er også litt hårdere. Når den blir
hamret inn i steget under sveisingen vil
den danne en "sveisegrop" i steget og
ikke gli utover. Da emnet hadde fått sveisetemperatur, tok jeg det ut av varmen, la
det på ambolten og hamret først litt forsiktig med en 500 grams flatbanet smihammer. Bokstaven trengte ned i steget og
ble sveiset fast, og jeg smidde bokstaven
ned til bredden på bokstavene var mellom
6 og 7 mm.
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Smiprøver, som på bildet til venstre viser en U smidd fast til overflaten av sverdet. I midten ser man en L som er smidd ned i sverdet. Bokstavene er slipt i plan med sverdet, polert og etset med fruktsaft. Bildet til høyre viser gropen etter en L som er tatt vekk.
Slike groper dannes når en bokstav smis ned i sverdet. Dette har fått forskere til å tro at smedene graverte furer som bokstavene
ble lagt ned i.

med samme resultat.

En enkel metode

En sverdinnskrift sett fra siden, mot eggen. Vi ser hvordan bokstaven i tverssnitt,
"klumpen" midt på bildet, ligger i en svak grop i den korroderte overflaten av sverdet.

Den prosessen som er beskrevet her, er
det man kaller essesveising. Den var vanlig helt til smelte-Isveisemetoden kom.
Sand og boraks er flussmidler som beskytter stålet mot glødeskall og tar med
seg slagg og forurensninger under sveisingen når det skvetter bort. Metoden er
både rask og enkel og gir en god metallisk forbindelse når sveisen er omhyggelig utført. A sveise inn en bokstav tar fra
10 til 15 minutter. Materialtapet i steget
kommer som glødeskall og ligger på mellom 10 og 15 %.
Forsøket ble gjentatt, men bare varmet
opp til like opp under sveisetemperatur.
Når jeg nå "sveiset", satt ikke bokstaven
fast i steget, men den dannet en sveisegrop helt lik den vi så på de korroderte
sverdene der bokstavene manglet.

Å sveise inn andre geometriske mønstre
går like greit. De må formes (flettes) på
forhånd, og så er det bare å klaske dem
på. Noen gravert eller hugget grop i steget er ikke nødvendig, og det ser heller
ikke ut til at det er spor etter slike groper i
de sverdene som ble undersøkt.

Ingen romantikk, men rutine
Smikunst kan fortone seg som både mystisk og romantisk for den som ikke er innviet i faget. Essesveising med gnister og
slaggsprut kan virke ganske sterkt på en
tilskuer. Men for de gamle smedene var
essesveisingen ren rutine. Nesten alle
redskaper og våpen vi kjenner fra vikingtiden e! bygget opp ved hjelp av essesveising. A legge inn dekor på en klinge har
ikke vært noe problem for en middels
dyktig smed. Det har bare vært et spørsmål om hva kunden ville ha, og hva man
var villig til å betale for stasen.
I dag viser forskningen at det i vikingtiden
kan ha vært mulig å bestille et Ulfberhtsverd av beste merke fra smeder både i
Staraja Ladoga og i Stjørdal.

En "moderne" smed. Forfatteren er her i sluttfasen i arbeidet med
en kopi av et sverd fra vikingtid.

KIRKEGARDEN UNDER HOVEt
av Sæbjørg Walaker Nordeide

r

--

,

,

.

Ved grøfiegravingen i 1990 hadde vi håp
om å få fram mer informasjon om kirkegårdens alder og avgrensning. Feltet var
imidlertid ikke så stort: ca 3x2 m i flaten
og drøyt 2 m dypt. Ettersom gravningen
foregikk sent på høsten med tunge
nedbørsmengder, var feltet akkurat stort
nok til at de to arkeologene holdt på å bli
levende begravet da nedbøren førte til at
jord- og steinmasser raste ned i hullet. De
eldste gravene ble derfor bare halvveis
undersøkt før undersøkelsen måtte stoppes.

..-I *
.d 1990 skuile T r o . ' d e
'r3risltetsverk iegge ned rør for
-....-.A.

$fikser, noen smrlvbiter og 936
n

;mynter - tilsmmen 11809
,isalv. Skatten var nedlagt i ca
1040. P& det samme omiddet
v e det ilere ganger i tiden
f.l&viSk!i 9wktk~.

Det lyktes likevel å påvise at det var minst
fire faser med gravlegninger over hverandre. Tettheten i gravlegning så ut til å
avta mot syd, men noen videre avgrensning av kirkegården ble ikke konstatert
ved denne gravningen.

Datering av gravene
Det ble ikke funnet noen daterende gjenstander i tilknytning til lagene i og rundt
gravene. Armstillingen på det ene skjelettet antydet at det ikke var fra den tidligste
middelalder. 14C-dateringerviste oss at en
av personene fra den eldste begravelses-

fasen kan ha dødd i perioden 1180-1275
e Kr, og en av personene fra en av de
yngste gravleggingsfasene kan ha dødd i
perioden 1290-1440.
Skjelettene var svært dårlig bevart. Den
fine sandjorden hadde gjort at vannet rant
lett gjennom massene, og det som fantes
av organisk materiale var vasket ut. Det
ble derfor heller ikke funnet entydige
rester etter kister.
Totalt ble det identifisert rester etter 10 individer. I den ene graven ble det funnet
tre hodekranier, og det lå rester etter flere
skjeletter løst i gravene. I graven med tre
kranier var det en mann og en kvinne i alderen 35-55 år, samt et individ i alderen
18-30 år av ubestemt kjønn. Det var
dessuten løse bein i gravfyllen av et individ på 7-14 år. I de andre gravene kunne
det identifiseres rester etter ytterligerere
to kvinner, en i alderen 35-55 år og en på
over 20 år. De andre skjelettdelene kunne
ikke kjønnsbestemmes, men de var alle
voksne individer da de døde. Kun en
kvinne kunne det beregnes kroppshøyde
for: hun har vært ca 158 cm høy, som er
lik gjennomsnittshøyden for kvinner fra
kirkegården under Folkebiblioteket.
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er påvist graver under s0ndre del av Hovedpostkontoret og den sørøstre delen av
Dronningens gt
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POSTKONTORET
Hvilken kirke?
Det har tidligere vært antatt at denne kirkegården kan ha tilhørt Martinskirken,
som var sognekirke. Det har enda ikke
lyktes å frembringe ruiner eller andre
rester av selve kirken. Kan skjelettene
fortelle oss noe mer om kirken?
Dateringen av skjelettene tyder på at kirkegården var i bruk i høymiddelalderen
(fra ca 1180), og at den kan ha blitt nedlagt i seinmiddelalderen, kanskje etter
pestene på 1300-tallet? Vi kan imidlertid
ikke se bort fra at kirkegården som helhet
har hatt en lengre bruksperiode, og at vi
her befinner oss i utkanten av gravlegningsområdet. Kanskje var det andre deler av kirkegården som ble tatt i bruk tidligere og var i bruk lengre.
De identifiserte skjelettene var i svært
dårlig forfatning, og de er få. Allikevel ser
vi at det er begravet både kvinner og
menn i ulike aldre. Tidligere ville vi derved
ha utelukket at dette var en klosterkirke,
og ment at dette ga støtte til teorien om at
det hadde ligget en sognekirke under Hovedpostkontoret i Trondheim. Senere undersøkelser har imidlertid vist at også
klosterkirkegårder kan inneholde graver
med barn - såvel som både kvinner og
menn. Vi kan derfor ikke si noe kategorisk
om hvilken type kirke denne kirkegården
har tilhørt, men på den annen side er det
ingenting som tyder på at den ikke skulle
være en sognekirke.

,

Kan dateringene gi oss en nærmere antydning om hvilken kirke det kan dreie
seg om? De aller fleste kirkene i Trondheim er kjent fra det samme tidsrom som
vi har for oss her, med unntak av Margaretakirken og den eldste Mariakirken. Den
eldste Mariakirken lå ved nåværende
domkirke, men Margaretakirken har vært
nevnt som en aktuell kirke i forbindelse
med denne kirkegården som alternativ til
Martinskirken. Margaretakirken er kun
nevnt i tiden like før 1100 e Kr, og den
skulle være bygget av stein. Denne har
Snorre skrevet om i sagaen om Olav
Kyrre. Ettersom en ikke har funnet spor
etter en kirkeruin under Hovedpostkontoret, kan det tyde på at vi her har hatt en
trekirke. Både dateringer og manglende
rester etter kirkeruin kan altså heller peke
mot Martinskirken enn Margaretakirken.
Dessverre kan de døde ikke snakke for
seg. Siden det etterhvert er svært lite
igjen av bevarte kulturlag i dette området,

Skjelett 45 fra
Dronningens gt,
datert til 1290- '
1440e Kr. Det
ble ikke funnet

I

kvaren

er det også en stor fare for at vi vil forbli i
gjettverkenes verden, både angående
hvilken kirke kirkegården tilhører og når
den var i bruk.
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SYFILIS OG GAMLE BEN

- spor etter syfilis i skjelett fra middelalderens Trondheim
av Åse Tangerud
Sykdommen syfilis ble også navnsatt etter fiender. Tyskerne kalte den "frazosen"
og japanerne "den kinesiske lystsyken".
Kjente "syfilis-ofre" er for eksempel Henrik VIII, Beethoven og H. Heine.
I vår del av verden i dag smitter syfilis kun
ved kjønnslig omgang (venerisk syfilis). I
tidligere tider har også en endemisk form
vært tilstede. Endemisk syfilis forekommer særlig i områder med dårlige hygieniske forhold, og infiserer i stor utstrekning barn. Betegnelsen "endemisk" brukes på syfilis som finnes i en mer eller
mindre avgrenset befolkningsgruppe,
hvor smitteoverføringen først og fremst
skjer ved ikke-kjønnslig direkte kontakt,
så som spiseredskaper, drikkekar, blåseinstrumenter, piperøking og kyssing, for
eksempel mellom mor og barn.

Arkeologiske funn
Under de arkeologiske utgravningene på
Folkebibliotekstomten i Trondheim, ble
det i 1984-85 avdekket en del av Olavskirkens kirkegård. Undersøkelser av skjelettmaterialet har gitt nye opplysninger
om forholdene i byen, og menneskenes
levesett i middelalderen. I alt er det funnet
389 skjeletter fra perioden ca 1100-1600.
Det er foretatt kjønns- og aldersbestemmelse, samt lengdeberegninger av skjelettene. De er også gransket med hen-

blikk på sykdomsforandringer. Forandringene i ledd var hyppigst i form av
leddgikt og slitasjeforandringer. Fra den
yngste begravelsesfasen (ca 1250-1600)
ble det funnet tre skjeletter med deformering av blant annet skinnbenene. Disse
skjelettene ble røntgenfotografert, og vi
fikk da holdepunkt for at forandringene
kunne skyldes syfilis. Felles for forandringene er oppsvulming av benene og
uregelmessig fortykkelse av benhinnen.
Ved syfilis kommer først en kraterformet
ødeleggelse av det angrepne benet, og
så en helende prosess som hovedsakelig
utgjøres av uregelmessig bendannelse. I
tillegg til de omtalte forandringer i skinnbenene ble det i våre tre skjeletter også
funnet tilsvarende forandringer i leggben
og spoleben.
Hodeskallene viste ingen syfilisforandringer, men det var flere kranier (ca
25% med åpen pannesøm, såkalt sutura
metopica, som går fra neseroten til toppen av kraniet. Alle barn har åpen pannesøm, men hos de fleste voksne er den
vokst igjen. Trekket er arvelig, men hva
det betyr har skapt mange hypoteser.
Noen mener årsaken er "vann i hodet",
en sykdom som skyldes for høyt trykk i
kraniet på grunn av for mye hjernevæske.
Andre derimot, mener at tilstanden tyder
på en sterk utvikling av hjernens pannelapper - altså rike åndsevner.

Sunnhetsbad kanskje ikke under
de mest hygieniske forhold? Tegning fra det 15. århundret. (Schwaben)

I perioden 1983 til 1991 akbeidet Ase Tangerud som røntgenlege ved Regionsykehuset i Trondheim. 1 1983-84 foretok hun, sammen med sin kollega, overlege Svein Anda, en undersøkelse av benmaterialet på skjelletter
fra middelalderens Trondheim. Undersøkelsen er et godt eksempel på hva
andre fagområder kan få ut av et arkeologisk kildemateriale.

Forholdene i Trondheim
I Trondheim var senmiddelalderen ingen
velstandstid. Etter Svartedauen i 1349-50
og koppeepidemiene i 1359 og 1371 sank
folketallet angivelig med 75 %. På 1600tallet er det beskrevet at Trondheim kun
hadde 1200 innbyggere. De tre skjelettene med syfilisforandringer stammer trolig
fra 1500-tallet. De var antagelig ikke angrepet av venerisk syfilis som smittet over
bordeller og andre løse forhold. Trolig
dreier det seg om den ovennevnte endemiske form, som smittet gjennom urenslighet i trangbodde og kummerlige forhold. 95 skjelett fra perioden ca 12501600 ble undersøkt. Tre av disse, dvs
3%, viste syfilisforandringer. Det er slik at
60 O/' av ubehandlet syfilis kureres spontant, og av de som er smittet er det bare
7-10 % som får kroniske benforandringer.
Hvis de 95 skjelettene som er undersøkt
er representative for bybefolkningen i
Trondheim, vil det si at kanskje 20-30 OO/
led av syfilis. En slik høy infeksjonsprosent. hvis den er riktig, taler i retning av
en endemisk form og viser at syfilis var alment utbredt i samfunnet

fant man den særlig på sørvestlandet, der
nøden og de sosiale problemene var meget store. Den er også beskrevet fra
Trondheimsdistriktet.
Det berettes om en beslutning i Stortinget
i 1821, hvor en stortingsmann måtte slutte fordi hans kolleger mente han måtte ha
sykdommen da han stinket så fælt - "det
luktet så djevelsk av ham at ingen ville sitte ved hans side". Det kliniske bildet artet
seg særlig i form av åpne sår i hals og
nese med innsynkning av neseroten,
gjennombrudd av ganen samt store sår
og henfallende knuter på armer og ben.
Radesyken førte til opprettelsen av en
rekke sykehus samt til de første medisinske publikasjoner, såkalt "radesykelitteratur" i Norge. Sykdommen forsvant angivelig mellom 1850 og 1860 på grunn av endringer i folks levemåte og skikker samt
bedring av kosthold og hygiene.

Moralske betraktninger
Det er interessant å studere hvilken innvirkning utbredelsen av endemisk syfilis
fikk på moral og levesett. I det 16. og 17.
århundre ble nakenhet betraktet som
uanstendig. Menneskroppen var tabu.
Det ble forbudt med offentlig nakenbading. Sengen forsvant fra stuen til et eget
soverom, og det ble vanlig å bruke egen
nattskjorte for de som hadde god råd. 1
stedet for å spise med fingrene begynte
man med kniv og gaffel. Det var uanstendig å snakke om kjønn og forplantning, og
selv ord som "bryst" og "lår" ble ikke benyttet.

I vår tid har vi et friere syn og en mer positiv innstilling til menneskekroppen. Vi
ser dog at nye sykdommer, som for eksempel AIDS, igjen kan forandre våre
moralske holdninger.

Syfilis og levemåte
Mange mener syfilis kom til Europa fra
Amerika med Columbus i 1492. Omkring
1500-tallet bredte syfilis seg som en farsott over Europa. På den tiden lå forholdene godt til rette for spredning av en
epidemi. Man hadde stadige kriger,
hovedsakelig utkjempet av leietropper, og
samfunnslivet var preget av renessansens syn på betydningen av å nyte livet.
Det var et nært samliv. Man sov i samme
seng, spiste av samme fat, drakk av samme mugge og badet i samme trestamp.
Utbredelsen av Svartedauen førte til en
betydelig nedgang i velstand. Både den
personlige og offentlige hygiene stod lavt.
De store badeanleggene som ble opprettet i mange av Europas storbyer på
den tiden var smittespredere. Det var
gjerne felles badstuer for kvinner og
menn, og det var full aktivitet hele dagen
med vin, sang og mer intime kjønnslige
fornøyelser. Badstuene ble etterhvert
stengt, og i Norge ble de senere benyttet
til oppbevaring av korn og lin.
Endemisk syfilis var utbredt og mye omtalt i det 18. århundre, og ble betegnet
som "radesyke". Navnet kan skrive seg
fra det oldnorske substantivet hrati
"skrap, rot, skrammel", her med betydningen "den slemme sykdom". I Norge

På dette røntgenbildet ser man tydelig slitasjeforandringer i venstre kne.
Skjelettet tilhører en mann på ca 40
år og stammer fra Folkebibliotekstomten.

Røntgenbilde som viser tydelige syfilisforandringer i leggbena. Skjelettet
er fra Folkebibliotekstomten og tilhører en ca 25 år gammel mann.

FISKEDAM I ERKEBISPEGÅRDEN I
av Sæbjørg Walaker Nordeide og Anne Karin Hufthammer
.... .

Norges kirkesentrum i middeialderen ligger i Trondheim,
nærmere bestemt ved Domkirken og Erkebispegården. Dette er monumenter av internasjonal karakter. Europeiske
forbilder ble her forenet med
distriktets muligheter og forutsetninger for tilgang til byggematerialer, tilgang til arbeidskraft, de klimatiske forhold med videre. Trøndelags
barske klima gjorde at en ikke
uten videre kunne følge de
kontinentale forbilder i bebyggelse. Dette gjaldt ikke mlnst
de krav som ble stilt til forholdene
rundt
bygningene:
Hvilke planter og dyr kunne
overleve nord for Dovre?

Utgravninger i Erkebispegårdens østfløy
har vist at dette har vært en fløy for økonomibygninger i seinmiddelalderen, med
blant annet kjøkken med bakeri, myntverksted, våpensmie og flere bygninger
som vi antar er verksteder. Mellom myntverkstedet og et annet antatt verksted ble
det i 1992 også funnet en fiskedam fra
begynnelsen av 1500-tallet. Fiskedammen er et typisk importprodukt fra slottsmiljø lenger sør i Europa. Hvorfor ble dette fulgt opp i Trondheim, og hvilke fisker
kunne de holde her?

grønt i denne dammen til at de kunne
leve der uten tilførsel av for.

Det er ikke undersøkt så gamle fiskedammer i Norge tidligere, og vi var derfor ikke
sikre på hvilket byggverk vi hadde for oss
da vi avdekket denne. Konstruksjonen ble
forsøkt tolket som kjeller, vanntank og latrine, men ingen av disse teoriene fant
helt støtte i tilsvarende rester fra samme
periode. De sikreste holdepunktene for å
tro at dette virkelig var en fiskedam, er at
det er funnet insekter og planterester nær
bunnlagene som indikerer at det har stått
vann i konstruksjonen: egg fra en vannloppe (Daphnia sp. Ephippier), rester av
vannkjær (Hydrophilidae, trolig Hydrochus sp., og spore fra grønnalger (Zygonemataceae). I tillegg fant vi en usedvanlig velbevart bakpart av en karuss eller
karpe, som sannsynligvis kan ha svømt
her for ca 500 år siden.

Det ville være gunstig at en dam for oppdrett av fisk både fikk tilførsel av friskt
vann og hadde muligheter for avløp slik at
den kunne tømmes. Slike dammer ble
gjerne tømt og rensket hvert 5. år. Den lille dammen i Erkebispegården har ikke
slike muligheter, men den må ha blitt tømt
manuelt.

Dammens konstruksjon
Dammen består av en ca 13 m lang og 4
m bred, rektangulær konstruksjon. Det
midtre partiet er ødelagt av en yngre kjeller, men bortsett fra dette er dammen relativt velbevart. Dammen var bygd slik at
det var gravd ned ca 1,2 m i undergrunnen, som består av leire: Langs kantene
og i nord var det satt igjen en avsats, kun
ca 0,3-0,4 m dyp. På denne avsatsen var
det lagt en treramme, bygget i tradisjonell
norsk byggeskikk med laftet tømmer. I
nord dannet avsatsen og tømmeret et lite,
grunt kammer. Forøvrig var dammen inndelt i minst to kammer ved hjelp av en
vegg bygd med liggende planker. Den
kan ha vært inndelt i flere kammer, noe
blant annet to motstilte stolper i østre del
kan tyde på.

Erkebispegirden og Domkirken. Pilen viser fiskedammens plassering.

Den fiskedammen som er funnet i Erkebispegården har trolig fått sin solide utforming fordi karussen eller karpen er en
sterkt beitende fisk som lett ville angripe
kantene på dammen dersom formengden
ikke var tilstrekkelig og kantene ikke var
sikret. Det ville imidlertid være for lite

Ifølge zoologen C . Currie, spesialist på
fiskedammer, har skilleveggen i dammen
vært nødvendig dersom de ville ha flere
fiskeslag i dammen, fordi for eksempel
gjedden ville ha spist karussen. Han mener også at dammen mest sannsynlig er
et "servatorium" - et slags kjøkkenklart
ferskfiskreservoir - mens de egentlige
fiskedammene for oppdrett, "vivarium",
kan ha ligget lenger unna.

En halv fisk - en zoologisk
kuriositet
Det har ikke vært mulig å fastslå sikkert
om den halve fisken som ble funnet i fiskedammen er karuss Carassius carassius (L.), karpe Cyprinus carpio (L.) eller en
hybrid mellom de to. Kun bakre del av fisken er bevart (se bildet). Av fiskeskjelettet
er det in situ funnet: de 14 bakerste hvirvlene, gattfinne, bakre del av ryggfinnen
og halefinnen. Med unntak av en del kraniebein, er det på osteologisk grunnlag
vanskelig å skille karuss og karpe.
Kroppsformen gir heller ikke grunnlag for
sikker identifikasjon. Imidlertid er karuss
ekstremt hardfør, den kan tåle transport
under meget ugunstige forhold i flere dager. Dette gjelder ikke i samme grad for
karpe. Forutsatt at en i middelalderen
ikke hadde avansert teknologi for transport av karpefisk, kan dette tyde på at det
er bakparten av en karuss som er funnet.
Vekstsoner i hvirvlene og fiskeskjellene
indikerer at fisken døde i sitt fjerde leveår.
Røft anslått var fisken 15-16 cm lang.
I norske skrevne kilder fra 150011600-tallet brukes kun begrepet karuss, og på
Olav Engelbrektssons meny blir flertallsformen "karuser" brukt. Det er ikke kjent
kilder som omtaler både karpe og karuss.
Det kan derfor ikke utelukkes at begrepet
"karuser" i norsk sammenheng omfatter
både karuss og karpe.
I Nord-Europa er det kun funnet karpebein i fem middelalderfunn. Zoologen J.

Lepiksaar mener at "dambruk med stor
sannsynlighet må regnes til nyere tids impulser for husholdningen" i Sverige. D.
von Heinrich mener at mangelen på karpebein i avsetninger fra Schleswig fra
11.-14. århundre, tyder på at det ikke var
karpeoppdrett i dette området før det 14.
århundre.

var kun mulig for de rikeste i samfunnet,
og Kirken ved biskopene og kongene, og
fremfor alt klostrene, ser ut til å ha vært
pionerer i hagekunsten. Fiskedammen i
Erkebispegården har altså vært et statussymbol, enten man betrakter dammene
som en matkilde eller som en utendørs
del av et slottsanlegg.

Mangelen på karpe-/karussbein i norske
funn trenger imidlertid ikke tolkes på samme vis. Fra byene Oslo,Tønsberg, Bergen og Trondheim er det i alt samlet inn
osteologisk materiale fra 47 arkeologiske
utgravninger. Det er analysert mer enn 62
000 fiskebein fra middelalder og nyere tid,
altså i en tid da karuss ofte forekommer
på rikfolks meny, men karpe/karuss er
kun funnet i Erkebispegården i Trondheim. Dette kan tyde på at det ikke er
samsvar mellom skrevne kilder og arkeologiske funn, og kan tolkes slik at det i
Norge ikke er gravet i de avfallslag som
reflekteres i kildene; altså i de områder
hvor de rikeste bodde. Det kan også bety
at de skrevne kildene viser et idealisert
bilde av hva som burde stå på menyen,
men at karpelkaruss ikke var vanlig.

Den siste erkebiskopen i Trondheim,
Olav Engelbrektsson hadde både karusser og tørkede gjedder på menyen. Det er
også kjent at det var en karussedam ved
hans "moderne", nyanlagte borg på
Steinvikholmen i Trondheimsfiorden.
,- - Hans samtidige Fru lngei av Austråt hadde også en karussedam ved sitt slott ved
munningen av Trondheimsfjorden. Deres
status krevde av dem at de i tillegg til annen høystatusmat også kunne servere
karusser og gjedder. Den sosiale elitens
gjester ble sjelden Servert grøt slik de
mindre velbeslåtte folk på denne tid måtte
.iy. ,:I111.

På Olav Engelbrektssons meny er det,
sammen med karuss, også nevnt gjedde
Esox lucius (L.). I Erkebispegården, fra
avsetninger eldre enn 1672 AD, er det
bestemt 2032 fiskebein. Saltvannsfisk
som torskefisk (Gadidae) og sild Clupea
harengus (L.) dominerer, men det er også
funnet ferskvannsfisk. Av ferskvannsfisk
er det funnet tre skallebein og en hvirvel
av gjedde og ett skallebein av Leuciscus
sp. På grunn av manglende sammenligningsmateriale har det ikke vært mulig å
foreta en sikker identifikasjon av sistnevnte art.

Fiskedam - kun til nytte?
En fiskedam kunne være del av matproduksjonen eller den kunne inngå som et
vesentlig innslag i et hageanlegg. Fisk var
generelt statusmat i Europa i middelalderen. I et kystland som Norge var fisk en
av de viktigste eksportvarene i middelalderen, og tilgangen til både salt- og ferskvannsfisk var så vanlig at fisk generelt
ikke har væri statusmat. Hvorfor har de
da anlagt en fiskedam i Erkebispegården?
De kontinentale oppdrettsfiskene som karusslkarpe og gjedde har nok væri obligatoriske på overklassens meny. Også
planlagte hageanlegg med fiskedammer

Vi vet enda for lite om 1500-tallets hage.
anlegg i Norge til å si noe om hvordan
eventuelle fiskedammer har vært innpasset i en hage. Videre utgravninger i Erkebispegården vil imidlertid kunne gi oss
større deler av helheten i bebyggelsesmønsteret i gården, og kan derfor kanskje
kaste nytt lys over denne spesielle fiskedammens plass i et siottsmiijø.
Literatur:
Benecke, N. 1983: Die Tierreste aus einer fruhmiltelalterlichen Siedlung in Ralswiek/Kreis Rugen - ein
Beitrag zur Fruhgeschichteder Haustirefaunaim sudlichen Ostseegeebiet. Dissertation. Berlin
Brinhuizen, D.C. 1983: Visresten u11twee middeleeuwse vindplaatsen le Leeuwarden. Commissie Archeologisch Stadskernonderzoek Leeuwarden- Planten-, vis en Vogelresten uit vroeghistorisch Leeuwarden, p. 19-20, Leeuwarden.
Currie,C.K. 1992a: The Role of Freshwater Fish in
medieval Society. Medieval Europe, vo1.6: Religion
and Belief, York.
Currie,C.K. 1992b:Construction methods used in medieval dams and for water control. Medieval Europe,
Vo1.3: Technology and Innovation, York.
Driesch, A. v.d. 1982: Fischresle aus der slawish-deutschen Furstenburg auf dem Weinberg in Hilzacher(Elbe). Neue Ausgrabungen und Forschungen in
Niedersachen 15, p. 395-423. Hildesheim.
Heinrich, D. v. 1987: Untersuchungen an mittelalterlichen Fischresten aus Schleswig. pp 222, Karl Wachholtz Verlag. Neumunster.
Lepiksaar, J. 1969: Nytt om dyr från det medeltida Ny
Varberg. Varbergs Museum årsbok 1969, p. 37-68,
OER 1931% Olav Engelbriktssons rekneskapsbeker
1532-1538. Utgave v. J.A.Seip, Oslo.
Paul, A. 1977: Knochenfunde aus dem mittelalterlichneuzeitlichen Lubeck (Grabung Hundestrasse 9-11).
Unpublished manuscript.
Ree,L.H. og Wa1lem.F.B. 1916: Østraat, Trondhjem.
Schnitler,C.W. 1916: Norske haver i gammel og ny
tid, Kristiania.
Wallern,F.B. 1917: Steinvikholm, Trondhjem.
Winfield, /.J & Nelson, J.S. 1991: Cyprinid Fishes Svstematics. bioloqv
-.and exploitation. pp. 667. Chapman and Hall

1

1
l

I

1

Bakparten av en karpefisk som ble
funnet i dammen. (N 141489 9 1/1 D
432). Foto: E. Baker, Riksantikvaren

II

iPtnKna
Petersen og Chris McLees
hjelp til dalering av konstruksjonen;John Solem som har bestemt
for

innsektene; Paula Utigard Sandvik som har vurdert
jordprevene og Christopher Curry som har vært behieloelio med-tolkninoen av konstruksionen. Takk
o'qs.~tiistudent steins Kolås for interessante diskus h e r Om karpefiskefles biologi.

Fiskedammen sett ovenfra. Steinkjelleren som har ødelagt midtpartiet er fra 1700-tallet. Foto: E. Baker,
Riksantikvaren

DEBATTINNLEGG:
Skaft, runebommehammer,
"kjøttkniv" eller uidentifisert
gjenstand?
I SPOR nr 211992 har Kjell Haarstad en
artikkel om runebommehammeren fra
Norset, der han kommer fram til at dette i
alle fall ikke er noen runebommehammer.
Han konkluderer med at det er "et skaft til
ett eller annet", men vil ikke gi seg inn på
noe forslag om hva det kan være. Jeg vil
her ikke ta opp hele Haarstads argumentasjon til vurdering, men konsentrere meg
om hans analyse av selve gjenstanden.
Et arkeologisk gjenstandsfunn er en meget konkret primærkilde kan brukes til å
fortelle noe om fortiden. Gjenstanden i
seg selv er stum, i motsetning til de skriftlige og muntlige kildene historikere bruker, men den er like fullt spekket med informasjon. I likhet med andre kilder må
den tolkes, og arkeologien har detaljerte
metoder og teknikker for både innsamling
og tolking av de kildene faget bruker.
En gjenstands utsagnsverdi er avhengig
av at den kan dateres og funksjonsbestemmes. Ved siden av naturvitenskapelige dateringsteknikker er arkeologens viktigste verktøy sammenlikning, "komperativ metode" i fagets terminologi. Sammenlikning med andre funn kan både datere
og funksjonsbestemme en gjenstand. For
gjenstander fra jernalder-vikingtid og middelalder har vi et slikt sammenlikningsmateriale i gjenstander fra nyere tid. Form
og funksjon har vært så lite endret over
lange tidsrom at dagens og gårdsdagens
gjenstander umiddelbart forklarer de forhistoriske. De små trauene i Osebergfunnet er i form identiske med de som kan
kjøpes på Husfliden, klinksaum til en båt
ser makan ut i 350 og 1850 e Kr. En lang
rekke av de håndverkerne som arbeidet i
tradisjonelle fag har brukt det samme
verktøyet i over 1000 år osv.
Det er meget sjelden at de arkeologiske
museene får inn oldsaker fra jernbrukende tid som ikke kan funksjonsbestemmes
umiddelbart. Når det hender, leter man i
litteraturen og finner som oftest Iøsningen. I noen få tilfeller må man se på slitespor, form og materiale og forsøke å
resonnere seg til hva dette kan ha vært.
Den kreative fantasi kan slippes løs, med
kontroll av sunn fornuft og generell kulturhistorisk viten. I noen få tilfeller ender
man opp med "gjenstand til ukjent bruk
som forklaring. som nevnt er dette en meget sjelden situasjon. Feilidentifikasjoner
forekommer selvfølgelig, oftest fordi saker med forskjellig funksjon kan ha nokså
lik form og være laget i samme materiale.
En fornyet og grundigere analyse vil oftest rette opp feilen. Små og stundom
subtile endringer i form og dekor kan brukes til å tidfeste gjenstandene.

En analyse av C.26331a med normal arkeologisk teknikk vil gi følgende resultat:
Gjenstanden er av reinhorn, med beslag
av jern. Dekoren er skåret inn i hornet
med knivspiss eller lignende. Hornet har
småskader som har gått ut over noe av
ornamentikken, jernbeslaget er rustskadd
og litt defekt. Ornamentikken er delvis
preget av Ringerikestil, en ornamentstil
som kjennes på en rekke dekorerte gjenstander fra første halvdel av 1000-tallet.
Noen av elementene i ornamentikken, de
skarpkantede fletningene, hører ikke til
Ringerikestilens motivforråd. Mulighetene
for stilretardasjon gjør at en presis datering blir vanskelig, men gjenstanden kan
ikke være eldre enn Ringerikestilens begynnelse tidlig på 1000-tallet.
Materiale, form og størrelse ligger innenfor det som er vanlig hos samiske runebommehammere, fire finske hammere
avbildet hos Manker ligger meget nær i
form (Manker 1938 nr 13-16, figur 504509). Den defekte hammeren nr 15 har
også et ornamentikkskjema som likner,
selv om selve ornamentene er andre. Det
kjennes ikke paralleller til jernbeslagenes
form, hverken på runebommehammere
eller på andre saker. Innenfor gjenstandsmaterialet fra jernalder-vikingtid-middelalder kjennes det ikke skaft i reinhorn med
en form som C.26331a. Fra eldre jernalder finnes det en gjenstandsgruppe
som kalles "kjøttkniver". De er vel heller
skrapere enn kniver, brukt på samme
måte som en nyere tids "rekkjespade" til
å skrape ren kjøttsiden av skinn som
skulle beredes. Skaftdelen på disse redskapene har en viss likhet med
C.23881 a, men de er alltid laget med blad
og skaft i ett, av reinhorn eller hvalbein.
Jernbeslaget C.26331a kan ikke fungere
som skraperblad, og vil også gjøre det
umulig å sette fast et blad med tange som
gikk inn i skaftet. En "kjøttkniv"-funksjon
kan derfor utelukkes. Som feste for et
håndtak er beslaget uten paralleller, og
det er vanskelig å forklare hvordan det
skulle kunne fungere.
De runebommehammerne som er bevart
til i dag er stort sett samlet inn i forbindelse med at runebommene ble konfiskert,
de fleste på 1700-tallet, noen få - blant
annet de finske -er gravfunn. En av dem
er myntdatert til 1600-tallet.
Det som skiller stykket fra Rendalen fra
andre runebommehammere er beslaget
og alderen. Det er den eldste daterte runebommehammer som finnes, hvis det
altså er det den er. Siden vi ikke har andre som er så gamle, blir Haarstads argumentasjon uten mening når han hevder:
"Et jernbeslag festet til skaftet med svære
gjennomgående nagler - hører det til en
samisk runebommehammer fra 1100-tallet? Svaret er nei". Siden vi bare har denne ene hammeren med så høy alder, kan
vi ikke si noe sikkert om jernbeslag var en

del av utstyret eller ikke. Vi må heller ta
som utgangspunkt at formen på denne
gjenstanden har sine eneste paralleller
blant samiske runebommehammere, slik
at det fortsatt er overveiende sannsynlig
at Gjessings identifikasjon er riktig, og så
spørre hvilken funksjon et slikt jernbeslag
kan ha på en runebommehammer.
Mitt forslag er at de defekte jernteinene i
beslaget har hengt sammen, og at det på
den eller de skinnene de dannet hang
rasleblikk eller ringer, slik det henger på
mange av runebommene og "viserne" av
reinhorn. Manker 1938 figur 504 blir da
en ennå bedre parallell til formen.
Gjessing var godt kjent med eldre samisk
materiell kultur fra sitt arbeid ved Tromsø
Museum, slik at hans identifikasjon bygget på solid arbeid og grundig litteraturkunnskap. Den største kjenneren av samiske runebommer og tilbehør har også
uten tvil eller diskusjon akseptert C.
26881a som en runebommehammer. I
bind Il av Die Lappische Zaubertrommer
er den med i katalogtillegget. Manker pe. ker også på de finske hammerne jeg har
nevnt ovenfor som nære paralleller til
hammeren fra Rendalen.
Litteratur:
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Arne Emil Christensen
Oldsaksamlingen, Oslo

Runebommehammeren fra
Rendalen
Kjell Haarstad har befattet seg med sørsamisk historie i mange år. 1 1981 kom
boka Samiske vandringer i Sør-Norge.
Han fortsatte arbeidet med støtte fra
NAVF som resulterte i boka Sørsamisk
historie i 1992. 1 disse bøkene feier han
gjennom de fleste fagområdene, og konkluderer med at samene kom til traktene
sør for Stjørdalselva og Rørosområdet
først på 1600- og 1700-tallet. Men runebommehammeren fra Rendalen passet
dårlig inn i denne modellen. Både i 1981
og 1992 bagatelliserer han problemet
med å karakterisere hammeren som ett
av "to tvilsomme Iøsfunn uten særlig vitneverdi". Men han har tydeligvis ikke vært
helt fornøyd med denne forklaringen.
Så får han se et bilde av hammeren i årbok for Saemien Sijte nr 4. Da får han et
klarsyn som resulterer i en artikkel i
SPOR, der han konkluderer med at "dette
er ingen runebommehammer", og at det
av funnkonteksten ikke er noen "grunn til
at gjenstanden hører til den samiske kultur overhodet"!

I sin argumentasjon refererer han blant
annet til Ernst Mankers bok "Die lappische Zaubertrommel", der 38 runebommehamre er avbildet. "Bortsett fra en viss likhet i ytre form og størrelse, finnes ingen
likhetspunkter i utforming eller dekor med
de hamrene som er avbildet hos Manker,"
skriver Haarstad. For de som har litt
kjennskap til samisk bosetning, historie
og kultur, er dette i denne sammenheng
et helt meningsløst utsagn. Samene er ei
lita folkegruppe som i århundrer har vært
spredt over et stort landområde som omfatter det meste av Nord-Skandinavia,
Finland og Kola-halvøya. Dette har naturlig nok over tid resultert i variasjoner både
i næringstilpassning og kulturelle uttrykksformer i de forskjellige regioner.
Liten og ingen kontakt gruppene imellom
har for eksempel resultert i at en sørsame ikke kan forstå en nord-same. Av
samme grunn er sør-samedrakten svært
forskjellig fra for eksempel Kautokeinokofta. Også runebommene var forskjellige
i nord og sør. Slik kunne vi ta for oss tema
for tema. Når det gjelder ornamentikk,
som er spesielt relevant i denne sammenheng, finner vi det samme fenomenet.
Phebe Fjellstrom, som regnes blant de
fremste ekspertene på dette området, har
i sine undersøkelser funnet at de samiske
dekortypene kan deles opp i tre hovedområder, nemlig Nordlappland, Centrallappland og Sydlappland, og at ornament-detaljene fordeler seg strengt på
disse hovedområdene. Om den nordsamiske ornamentikken sier hun for eksempel at den har et floristisk preg med akantusranker, blomstermotiv m m, mens den
sørsamiske dekoren ifølge Fjellstrom har
en streng geometrisk karakter med flettemønstre, doble og enkle korsbånd m m.
Det er disse lokale uttryksformene svenskene så treffende kaller "ortskaraktar".
Ja, ikke en gang samme utøver vil lage to
helt like gjenstander med helt lik dekor. A
lage en bruksting var nemlig også en ska-

endal med ringer, tegnet i 1939
av henholdsvis finneren, Jacob
Høye (t.v.) og Magne Aurom.

pende prosess hvor det innafor gitte rammer var rom for improvisasjon og personlig særpreg. Dessuten er naturligvis tidsfaktoren viktig. All levende kultur er dynamisk, også den samiske. Runebommehammeren fra Rendalen er datert til
1100-1200-tallet, og er trolig den eldste
kjente daterte hammeren. De 38 hamrene i Mankers bok er, etter det jeg kjenner
til, ikke datert. Men på bilder syns de fleste å være svært godt bevart. Det er derfor
rimelig å tro at disse hamrene i det vesentlige ble samlet innlkonfiskert i den
intensive kristnigsperioden på 1600- og
1700-tallet, og at de dermed kan være
opptil 600 år yngre enn Rendalshammeren. Av Mankers 38 hamre fins opplysninger om proveniensen til bare seks,
som kommer henholdsvis fra Vilhelmina,
Åsele på svensk sørsamisk område, og
ellers fra Salla og Kuusamo i finsk lappland, og ingen fra sørsamisk område på
norsk side. Mener virkelig Haarstad at
opptil 38 forskjellige personer i tre land

over en periode på flere hundre år skulle
lage like hamre? Han gir sjøl rom for tvil
når han skriver at forskjellen i utseende
ikke er noe "bevis for at det ikke er en runebommehammer". Men så kommer det
Haarstad kaller for "utvekstene" som består av noen metallfragmenter i framkant
av hammeren, og som han tolker som det
endelige "beviset" for at det ikke er noen
samisk gjenstand. Haarstad, forklaringen
på hva disse "utvekstene" er, kan du finne i primærkilden, nemlig funnopplysningene! Den 2012 1939 skriver finneren, Jacob Høye, fra Øvre-Rendal, et brev til
Oldsaksamlingen i Oslo der han forteller
at det mellom A og B (se bildet) var utspent "3 jerntråde der lå 8 a 10 mm parallelt med den jernplade der fremdeles sitter fast", og videre: "På disse jerntråde
forts. neste side
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var det en del små ringe neppe en cm i diameter. Ringene var så sammenrustet
med jerntråden så når man rørte ved dem
falt de ifra hverandre. Ved C var det en liten hempe." Disse opplysningene, som
gjør funnet unikt, bekreftes i et brev fra
Magne Aurom av 2011 1939 til Oldsaksamlingen med en skisse som vist på bildet. Dermed er hammeren godt forankret
i samisk, mytologisk tradisjon. Ringer
som såkalte "visere" som ble lagt på runebomma til å "spå" med, er beskrevet på
1600-tallet, og likeledes at ringer ble brukt
under bjørnekultusen. Ja, aner vi en linje
fra noaidens hammer til ringer som samer
enda i dag fester på gjenstander og drakttilbehør?
Hvorfor hadde så noaiden festet disse
ringene til runebommehammeren sin?
Sannsynligvis fordi det ga en ekstra raslende lydeffekt i tillegg til klangen fra
trommeskinnet. Det underlige er at opplysningene om ringene som gjør hammeren unik, ikke er publisert tidligere. Ja, er
den helt unik? Jeg er ikke så sikker. Året
før, i 1938, kom det inn en annen hammer
til Oldsaksamlingen. Denne gangen fra
den nordlige ytterkanten av det sørsamiske området, nemlig fra Sørsjona. Den er
også omtalt av Gutorm Gjessing. Bortsett
fra at Sjona-hammeren har et forsenket
midtparti, er den påfallende lik Rendalhammeren, både når det gjelder ytre form
og organiseringa av dekoren rundt en trekantfigur midt på hodet (se bildet). Om
denne hammeren skriver Gjessing blant
annet: "Endene av hodet er arbeidd ut
som tjukke skiver med et hull gjennom til
feste for en dobbel tverrstang, som ellers
vanligvis er skåret i ett med hammerhodet." Hva er mer nærliggende å tro enn at
disse tverrstengene har vært brukt til å
feste ringer på? En datering av Sjonahammeren vil kunne være med på å bekreftelavkrefte en slik hypotese.

Beklager Haarstad, noaiden i Rendalen
på 1 100-1200-tallet har lagt igjen et visittkort som fortsatt blir et problem for deg!
Sverre Fjellheim
Samisk kulturminnevern

Handelskvinner eller kloke
koner?
I en artikkel i SPOR nr 211988 skriver
Anne Stalsberg om en del små balansevekter som er funnet i vikingtidsgraver.
Tradisjonelt har disse vektene vært oppfaflet som handelsmannens utstyr. De ble
ikke brukt til å veie varene, men til å veie
betalingsmidlet, dvs sølv. Stalsbergs ankepunkt mot denne tradisjonelle oppfatningen, var at en del av disse vektene er
funnet i kvinnegraver og at det derfor er
feil bare å snakke om handelsmenn. Hun
argumenterer for at også kvinner drev
handel og mener at mann og kone var
sammen om handelsvirksomheten, på
samme måten som bonden og bondekona er sammen om å drive gården. Kvinnen sto trolig for handelen hjemme når
mannen var ute og reiste, men særlig i
Russland ser det ut til at kvinnene var
med på reisene.
Jeg er i utgangspunktet ikke uenig i Stalsbergs tolkning. Den er minst like god som
tidligere tolkninger, som jo helt har neglisjert denne siden av kvinnenes mulige
rolle i vikingtidssamfunnet. Når jeg her likevel setter fram en alternativ tolkning, så
er det ikke fordi jeg på nytt ønsker å redusere kvinnens rolle, men fordi jeg ser en
annen mulig tolkning som kan innebære
en ytterligere oppjustering av kvinnens
status.
Bakgrunnen for min alternative tolkning er
en artikkel i det italienske tidsskriftet Archeo for et par år siden (november 1989),
der hovedtemaet var farmasien i Romer-

riket. En rekke billeder, statuer og gjenstander, foruten skriftlige kilder, forteller
om bruk av ulike legemidler. Det er likevel
ikke det jeg skal gå inn på her. I artikkelen
finnes et fotografi av en vekt fra 1. århundre e Kr, funnet i Pompeii. Den skiller seg
lite fra vikingtidens balansevekter, men
synes å ha hatt en helt annen bruk. I den
ledsagende teksten presenteres vekten
som tilhørende en farmasøyt, brukt til å
veie opp pulver og salver.
Dette har fått meg til å stille et nytt spørsmål til våre tolkninger av vikingtidens vekter. Jeg tviler ikke på at disse vektene kan
ha vært viktige ved visse handelstransaksjoner, men kan de også ha hatt andre
funksjoner? Kan de, kanskje særlig i de
tilfelle der de finnes i kvinnegraver, også
ha vært i bruk i medisinens og helbredelsens tjeneste? Viser de, kort sagt, vei til
vikingtidens "kloke koner"?
Sefl i forhold til dagens medisin, er uttrykk
som "kloke koner" sterkt negativt ladet.
Slik har det vært i mange hundre år. Sterke, uavhengige kvinner med kunnskaper
om legende urter og annen helbredelse
har vært brent på bål som hekser. Men
dette skjedde i samfunn der staten, og
ikke minst kirken, krevde monopol på
kunnskap og makt. Den tradisjonelle folkelige kunnskapen om sykdom og legemidler levde sitt liv i det skjulte. I vikingtidssamfunnet, med en annen samfunnsorganisasjon og andre verdier, kan kloke
koner (og menn) ha hatt helt andre og
viktigere roller å fylle. Kanskje hørte de
kloke koner til samfunnets øverste sjikt
sammen med goder og høvdinger. Og da
ville det være naturlig å finne deres redskap, som vekten kan ha vært, i graver
som også ellers var forholdsvis rikt utstyrt.
Kalle Sognnes
Vitenskapsrnuseet
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HORG KIRKE - kostbarheter fra middelalderen
1 1893 fikk Horg Sogn i Melhus
prestegjeld ny kirke. Den kan beskues av alle der den ligger tett
inntil E6 mellom Støren og Trondheim. Den gamle kirken ble revet
fordi den var blitt for liten. Heller
ikke denne kirken var den eldste i
sognet. Horg hadde fra middelalderen hatt to kirker, en på Foss
og en på Grinde, men på 1600-tallet ble det bestemt at man skulle
bygge en kirke som kunne romme
hele menigheten. I god bygdepatriotisk ånd ble det strid om
plasseringen. Hvor skulle kirken
stå?
Sagnet forteller at fire menn fra de tidligere menigheter kastet terning om plasseringen etter søndagsmessen i Foss kirke.
Øverbvadinaene fikk 15 "øver" oa nerbygdingenefikk 17 "øyer". Dette resultatet ble etter sigende respektert, og man
rev ned de gamle kirkene og bygde en ny
kirke på en helt ny tomt på Horg.

Den 30. august behandlet formannskapet
søknaden, og vedtaket var enstemmig og
kort: "Den ansøgte Tilladelse meddeles."
Såvidt vi kan se fikk Vitenskapsmuseet
overta overflødig inventar gratis; noe allerede i 1893, men det meste i 1894.
Her skal vi trekke fram et par av de første
tingene Museet mottok i 1893. Etter beretningen lå det i et avlukke i den gamle
kirken noe gammelt skrammel, deriblant
fire messehagler som antagelig har avløst hverandre fra slutten av 1400-tallet til
slutten av 1600-tallet. Ved siden av disse
fantes to vakre lysestaker (T-4587, se
fntn\I '

av Lars F* Slenvik

svært lik stakene fra Horg. De er alle produsert i Limoges i Frankrike i første halvdel av 1200-tallet. Disse lysestakene ser
forøvrig ut til å ha blitt utrangert svært tidlig. I nykirken fins nemlig to små lysestaker fra 1659 og to store fra 1697. Det kan
tenkes at disse har gjort de gamle stakene overflødige.
Et annet spørsmål vi neppe får svar på, er
i hvilken av de to kirkene Foss eller Grinde lysestakene opprinnelig stod i. Det kan
tenkes at de to lysestakene som er avbildet og de to små fra 1659 stod i hver sin
kirke før Y-kirken ble bygd på Horg.

.-.v

De to lysestakene er av kobber med
emalierte felter. De er 25 cm høye til skålens overkant og 30 cm til enden av spissen. Lysestakene er svært sjeldne her til
lands, men på et ukjent sted i Trøndelag
er det funnet to andre lysestaker som er

Det vi i alle fall er glade for, er at disse utsøkte middelalderarbeidene ble tatt vare
på, og ikke led samme skjebne som kalkene og diskene fra Foss og Grinde kirker
- de ble nemlig omsmeltet til nye kalker
som er i bruk den dag i dag!

Her ble det så reist en såkalt Y-kirke i
1667, det vil si at kirken hadde et y-formet
grunnplan med tre skip. Denne byggeskikken var svært populær her til lands i tiårsperioden 1663-1674, da syv av i alt 10
kirker av denne formen ble bygd.
Men også denne kirken ble for trang. På
slutten av forrige århundre ble det besluttet å bygge en ny kirke. Den ble innvidd
22. november i 1893 og kan således feire
hundreårsjubileum i år.
For Vitenskapsmuseet var denne begivenheten viktig av en annen grunn. Den
gamle Y-kirken som stod tett ved nykirken
ble revet. Noe av det gamle interiøret
kunne man bruke i den nye kirken, men
det aller meste hadde man ikke bruk for,
og det stod i fare for å bli spredt for alle
vinder.
I denne situasjonen skrev Oldsakssamlingen~bestyrer, K. Lossius, et brev til
formannskapet i Horg (som var egen
kommune), og ba om at "de gjenstande i
den gamle kirke som ikke agtet benyttede
i den nye, men som kan have interesse
for samlingene, maa blive den overladt
som gave eller mod en rimelig betaling".

Disse vakre lysestakene fra Horg kirke kom i Vitenskapsmuseets varetekt i 1893.
Stakene er fra 1200-tallet og er et utsøkt stykke arbeid fra Limoges i Frankrike.
Foto: P.E. Fredriksen

RELIGION, SJØFART OC

- harinarkeologiske undersøkelser i Marknadsundet i Nærøy
av Marek E. Jasinski
Maritimt knutepunkt
Marknadsundet i Nærøy kommune har utallige historier å
fortelle. Sundet skjuler gjenstander og andre arkeologiske
data
deponert
gjennom
mange århundrer. Marinarkeologiske undersøkelser i Marknadsundet ble påbegynt i
1984, da Vitenskapsmuseet i
samarbeid med Nord-Trøndelag Dykkerkrets og Woxengs
Samlinger kartja funn i et utvalgt område. Atte år senere, i
november 1992, fikk Museet
anledning til å fortsette undervannsundersøkelsene med de
samme samarbeidspartnere.

Handel er et av grunnlagene for ferdselen. Også religiøse pilegrimreiser skaper
vandringer. Ligger stedet for handelen og
religiøs samling sentralt ved skipsleden,
kan vi regne med at folks aktiviteter har
etterlatt tydelige materielle spor. Med tiden blirsporene transformert til en ny kategori - arkeologisk kildemateriale.
Flere av Norges landsdeler har steder der
handel, religion og skipsled krysser hverandre og former et knutepunkt av særlig
stor betydning for den lokale og nasjonale
kulturhistorien. I Namdal heter stedet
Nærøy.

Religion, skipsled og handel
Visse virksomheter står fra gammel tid
under visse gudommers beskyttelse.

Njord var guden som hadde de sjøfarende i sin spesielle varetekt. En rekke
stedsnavn i det vest- og nordenfjeldske
Norge er knyttet til denne sjøfarernes
gud. Disse stedene inntok en viktig posisjon i trafikken i senere tid, og øya Nærøy
ga navn til et helt syssel. Ifølge enkelte
beretninger stod det i hedensk tid et hov
viet til denne guden på Nærøy. Etter at
kristedomen kom til landet fikk fylkeskirken sitt sete her.
I fortiden var kystleden den viktigste
transportveien i Norge. Fra sagatiden og
middelalderen har vi få nøyaktige opplysninger om leden mellom Trondheimsfjorden og Vestfjorden. Skipene har styrt
langs fastlandet, ofte innenfor skjærgården.
Marknaden var et handelsstevne mellom
tilreisende handelsmenn. Hovedformålet
med slike handelsplasser ved skipsleden
var nok å bvtte innlandsvarer med kvstvarer. ~ a r k ~ a d s ~ l a s s for
e n ytre del av
Namdal hadde helt fra tidlig middelalder
ligget på den gamle sagaøya Nærøy
(Njardøy). Først på 1600-1700-tallet får vi
sikre opplysninger om handelstedets
plassering og struktur. Ifølge tradisjonen,
gamle kart og stedsnavn, ble markedet
holdt på nordsiden av øya, på Nærøyberget, ved sundet mellom Nærøy og Svinøy
- Marknadsundet. Stedet var gunstig for
marknadsbodene og hadde gode havneforhold.
Alle ovennevnte faktorer gjorde at Nærøy
og Marknadsundet ble et kultursentrum i
flere århundrer. Slik havnet, med hensikt
eller tilfeldig, store mengder arkeologisk
materiale på bunnen av sundet. Det var
soppel fra handelsbodene, avfall fra passerende og fortøyde båter, samt alle gjenstander som rett og slett ble mistet i vannet. Sundet er ganske trangt og kun noen
få kilometer langt. Gjennomsnittlig dybde
er ca 6-8 m i den midtre del og ca 20 m
ved innløpet på begge sider.

Marinarkeologiske undersøkelser i l984
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En detaljert rapport om Vitenskapsmuseets første undersøkelser i 1984, ble publisert av Petter Søholt i Årbok for Namdalen 1985. Mange gjenstander ble da hentet opp fra bunnoverflaten. Funnmaterialet besto av seks hovedgrupper (med følgende prosentvise fordeling) - flasker
38%, keramikk 29%, steintøy 16%, glar-
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g%, krittpiper 6% og annet 2%. Storparten av materialet kan dateres til 1800-tallet. Den eldste gjenstanden som ble funnet da, var en liten krukke som kan dateres til middelalder - sannsynligvis til
1300-tallet. Det yngste gjenstandsfunnet
var fra 1870-årene da marknaden opphørte.
Mesteparten av materialet stammet fra
trafikken ved sørsiden av sundet. Dette
stedfestet beliggenheten av den gamle
markedsplassen, samtidig som det viste
at mye av aktiviteten hadde foregått ute i
sundet, ombord på større og mindre båter
som lå fortøyd og oppankret under marknaden.

Undersøkelsene i 1992
Syv år var nå gått siden de første undersøkelsene. I mellomtiden har Vitenskapsmuseet videreutviklet sin kompetanse og ikke minst sin kapasitet - innen marinarkeologi. Også Kystmuseet i NordTrøndelag, Woxens Samlinger, har i
landssammenheng utviklet seg til et betydningsfullt kystkultursenter.
Feltarbeidet 1992 hadde to hovedformål.
Vi ønsket å fortsette undewannsregistrering for å avgrense området der man hadde kulturhistoriske spor, med tanke på
fremtidig fredning (vi hadde i den senere
tid fått flere opplysninger om uønsket dykkervirksomhet og opp-plukking av gjenstander). Vi ville dessuten undersøke
bunnsedimentenesstratigrafi i sundet.

i hele Marknadsundet. Ved innseilingen
registrerte vi for eksempel flere anker, keramikk, glass, takstein og krittpiper. Også
på land, i strandsonen på begge sider av
sundet, ble det funnet marine kulturminner i form av fortøyningsstein, fortøyningsbolter og båtstø. Dessuten viste det
seg at området som ble undersøkt i 1984
igjen er dekket med gjenstander på bunnoverflaten. Dette tyder på at strømmen i
sundet forflytter gjenstandene kontinuerlig. Det var derfor viktig å penetrere bunnsedimentene for å analysere deponeringsforholdet.
En slamsuger ble installert ombord på en
kutter. Vi valgte et område i nærheten av
kaien på Nærøy og etablerte en provesjakt (4x1 m) på bunnen av sundet. På
overflaten av sjakten fant vi de samme
funnkategoriene som i 1984, datert til nyere tid. Iledover i sedimentene skilte vi ut
to ulike lag. Lagene var klart forskjellige
både når det gjaldt geologisk struktur og
innholdet av gjenstander. I lag nr 2 fant vi
blant annet en dansk, mynt fra 1700-tallet.
Lag nr 3 inneholdt krittpiper av eldre kronologi og eldre typer av såkalte stjertpotter - små kokekar med tre føtter og hank
eller ører. Hovedtendensen var at de eldste gjenstandene befant seg nederst i
bunnsedimentene - noe som er åpenbart
ved utgravninger på land, men ikke så
vanlig når det gjelder undervannsarkeologi, hvor havbunnens struktur i
mye sterkere grad er utsatt for press fra

naturkreftene. Konsistensen av sedimentene i Marknadsundet er forholdsvis gunstig. Utgravningen resulterte i en stratigrafisk profil som viser relasjon mellom
lagene, og gjorde det mulig å lage en fullverdig arkeologisk dokumentasjon.
Undewannsutgravning med slamsuger er
meget tidkrevende. I løpet av undersøkelsene i 1992 klarte vi å grave oss ned kun
ca 40 cm i prøvesjakten. Arbeidet ble dokumentert med tegninger, undervannsfoto og videofilm. Det viktigste resultatet er
at man fikk bekreftet det forskningspotensialet som Marknadsundet representerer,
både for kulturhistorien generelt og for utviklingen av marinarkeologiske utgravningsmetoder. Hensikten er å fortsette arbeidet i årene fremover. Bunnsedimentene i Marknadsundet er mye tykkere enn
de 40 cm vi klarte å undersøke i 1992 og
kan inneholde materiale fra perioden da
Nærøy var kirkested - og kanskje fra
enda lengre tid tilbake da dette muligens
var er kultsted for guden Njord. Kanskje
spilte selve sundet en viktig rolle i de hedenske ritualer.
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Marinarkeologiske undersøkelser på slike
steder som Marknadsundet begrenser
seg ikke til å finne og hente opp gjenstander. Det er minst like viktig er å finne korrelasjoner mellom arkeologiske spor,
skaffe data som forteller mer om aktiviteter i området og sette det hele inn i en kulturhistorisk sammenheng. Ofte viser det
seg at spor etter mange hendelser er deponert kun i havet og ikke i kulturlaget på
land. En av forklaringene er at på land
kan nye generasjoner foreta opprydning
på stedet før de setter i gang med sine
egne aktiviteter. Slik blir spor etter forgjengerne utslettet eller deformert. En annen faktor er at gjenstander som ble kastet eller mistet i vannet var vanskelig å
plukke opp igjen, og i eldre tid vokste kulturlaget i fred og ro på havbunnen.
Undersøkelsene i 1992 resulterte i viktige
observasjoner. Registreringen viste at
kulturhistoriske funn finnes på havbunnen

I

Oppmdling av et anker i Marknadsundet. Foto: Pål Aage Nyrnoen

I

Retur: Fakullet for arkeolog1og kulturhistorie, UNIT Vitenskapsmuseet, Erllng Skakkes gt 47,7004 Trondheim

NESTE NUMMER:

-

Tema for neste nummer av SPOR er "Gammelt jordbruk". Hvem begynte med jordbruk og hvorfor? Hvordan utviklet agrarsamfunnet seg? Gravanlegg fra ulike perioder kan være indikatorer p l hvor bosetningen
var lokalisert. Hvordan har sd jordbruket pavirket den sosiale og ~konomiskesituasjonen i det enkelte samfunn, og hvordan ble det organiseri?
Nyere forskning om vegetasjonsfasene har gitt uvurderlig kunnskap om temaet. Pollenanalyse har vist at
det er overenstemmelse mellom datering av jordbruksindikerende pollen og datering av det arkeologiske
materialet som blant annet redskaper. Her er det duket for et mangesidig tema og et utall spsrsmål kan
stilles. Les om dette i neste nummer!
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Under en utgravning i 1976.pa Veiem i
Grong, fant man disse fine ardsporene som
skriver seg fra slutten av bronsealderen. De
/a under en gravhaug fra ca 400 - 500 e Kr.
Her er gravkisten tomt. Foto: O. Farbregd
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