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Forord.

1 »Vikingetidens smykker« (1928) sier jeg i forordet at det var min
mening at denne bok sammen med »De norske vikingesverd« skulle etter
følges av behandlingen av vikingetidens redskapskultur og skattefunnene.
Disse siste fikk imidlertid sin uttømmende fremstilling i 1929 av Sigurd Grieg
i Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, og behandlingen av dem faller der
for bort for mitt vedkommende. I samme forord sier jeg at alle disse arbeider
først hadde vært ment som forberedelse (til en større samlet fremstilling om
Norges vikingetid, og at jeg ville innarbeide redskapskulturen (+ skatte
funnene) i et slikt avsluttende arbeide. Denne tanke oppga jeg imidlertid
snart og gikk tilbake til min første plan om en egen bok for vikingetidens
redskaper.

Det er denne bok som her foreligger. Gjennomgåelsen av materialet
som ble påbegynt i de norske museer allerede før Vikingetidens smykker
kom ut, fortsatte etterhvert i oldsaksamlingene i Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim like til 1939. Registreringen for boken er ellers ført å jour til
og med' l942, for de siste tre års vedkommende ved hjelp av de trykte
tilvekstfortegnelsene, i Universitetets Oldsaksamling ved den skrevne katalog.
På Tromsø Museum har jeg ikke vært siden 1922, så registreringen her
etter den tid utelukkende bygger på de trykte tilvekstfortegnelser som for
resten ikke går lengere ned enn til og med 1939. Materialet i museene i
Arendal og Kristiansand hadde jeg sett tidligere. Det norske materiale som
finnes i Stockholm og Kjøbenhavn, er derimot registrert etter Ingvald Und
sets to bøker: Norske Jordfundne oldsager i Nordiska Museet i Stockholm
(1888) og Norske oldsager i fremmede museer (1878). En del fotografier,
særlig av rangler, har jeg imidlertid fått ved velvilje av funksjonærer på
Statens historiska museum i Stockholm og Nationalmuseet i Kjøbenhavn,
hvorfor jeg herved må få bringe min, beste takk.

Utarbeidelsen av manuskriptet til denne bok om Vikingetidens red
skaper tok til like før jul i 1939. Da tyskerne kom 9 april 1940, var jeg
ennu ikke ferdig med det første avsnitt om Kjøre- og ridetøy, men var bare
kommet til sledekrokene. Arbeidet ble nu avbrutt, men ble tatt opp igjen et
halvt års tid senere. Og det ble fortsatt under hele krigen, det var som en
avkobling fra den tyngsel vi følte under den fientlige okkupasjon. Da freden
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kom, hadde jeg bare igjen det korte avsnitt som jeg har kalt » Personlig
utstyr«. Arbeidet for museet og den arkeologiske avdeling lå under krigen
for en stor del i dvale, etter freden var det , derfor andre ting som kom til
å oppta meg, redskapsboken måtte hvile til jeg igjen tok den opp etter
nyttår 1949.

Det gjaldt da først å skaffe til veie billedmaterialet. Det ble satt opp
en liste over de ting som jeg mente burde avbildes, og jeg henvendte meg
til bestyrerne av de forskjellige oldsaksamlinger med anmodning om å få
fotografert de oldsaker jeg ønsket bilder av i boken. Den overveiende mengde
av disse var på Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Jeg står her i takk
nemlighetsgjeld først til bestyreren, professor dr. Bjørn Hougen som ga
meg full anledning til å få fotografert det jeg ønsket. Megen takk skylder
jeg også stud. mag. art. Karl Vibe-Miiller som har funnet frem de oldsaker
som skulle fotograferes og også ellers hjalp meg på mange måter. Likeså
må jeg få takke preparant Smedstad som på en så utmerket måte foto
graferte den mengde oldsaker som jeg ønsket bilde av og fru Mary Storm
som har hatt så meget arbeide med rentegningen av kartene og som
har utført dette på en så fortjenstfull måte. Endelig må jeg bringe min
hjertelige takk til førstekonservatorene Per Fett i Bergen, Sverre Mar
strander i Trondheim og Thorleif Sjøvold i Tromsø som har skaffet meg
fotografiene fra hvert av sine museer.

Videre må jeg få bringe min ærbødige takk til styret for Nansenfondet
som flere ganger har ydet meg økonomisk støtte til hjelp ved gjennomgåelsen
av materialet i de forkjellige museer. Likeså til Stavanger Museums direk
sjon som også har bevilget meg bidrag og alltid har stillet seg velvillig og
forståelsesfull under dette mitt arbeide. Også min beste takk til fru Addi
Falck ved Stavanger Museum som har maskinskrevet mitt manuskript og
også ellers har vært meg til megen hjelp under arbeidet. Det er ellers én
mann som jeg særlig minnes med takknemlighet, og det er godseier G. H.
Heiberg på Amble i Sogn. Flere ganger avla jeg besøk på hans museum,
særlig husker jeg da jeg var hos ham i de mørke krigsår, og alltid stillet
han seg til tjeneste ved mine mange spørsmål og ga meg en mengde opplys
ninger ut fra sin store og omfattende viten om den gamle redskapskultur.
Til slutt min varmeste takk til professor Bjørn Hougen for hjelp ved for
beredelsen til trykningen.

Boken om Vikingetidens redskaper er delt opp i 9 forskjellige avsnitt:
om kjøre- og ridetøy, om redskaper til smed- og snekkerarbeide, til jordbruk
og fiske, om tekstilredskaper og kjøkkenredskaper, om skrin og kister og
tilbehør til dem og til slutt et lite avsnitt som jeg har kalt »Personlig utstyr«.

Her er lagt vesentlig vekt på fremstillingen av typene innen de for
skjellige redskapsgrupper, deres lokale utbredelse og deres tidsstilling. Som
bidrag ved fremstillingen av den lokale utbredelse har jeg for enkelte red
skapers vedkommende også brukt karter : for ranglene og smedredskapene,
av jordbruksredskapene for sigdblad, ljåblad og lauvkniver, av tekstil
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redskapene for 'vevskjeer og linkammer + linhekler. Til belysning av red
skapenes lokale utbredelse og deres tidsstilling er ofte brukt statistiske
tabeller. I disse er under omtalen av sigdbladene (s. 162) satt opp en for
tegnelse over det samlede antall gravfunn fra vår yngre jernalder, under
omtalen av smedredskapene (s. 72) over mannsgravfunnene og ved knivene
(s. 200) over kvinnegravfunnene. Tier er også (s. 200) ført opp den prosent
vise fordeling mellom manns- og kvinnegravfunn i de forskjellige fylker.
I det store og hele er denne statistikk ført å jour til og med 1942.

Det er ikke meget litteratur som berører disse redskaper som er kommet
ut etterat jeg begynte på manuskriptet til dette arbeide. Holger Arbmans
store, betydningsfulle og utmerket illustrerte publikasjon Birka I, hvorav
plansjebindet kom ut i 1940 og tekstbindet i 1943, fikk jeg således først
i hende under utarbeidelsen av de siste avsnitt av arbeidet. Henvisninger
til disse bøker har jeg derfor først foretatt fra og med behandlingen av leir
karene (s. 380). Derimot har jeg for hele manuskriptets vedkommende inn
arbeidet henvisningene til Universitetets Oldsaksamlings tilvekster 1921—
1927, som først ble trykt høsten 1947 i Universitetets Oldsaksamlings Årbok
1943—1944. Nu i 1950 er også Loranges samling i Universitetets Oldsak
samling trykt i denne institusjons Årbok 1945—1948. Henvisninger til denne
publikasjon synes jeg imidlertid ikke jeg har kunnet foreta, og ved de funn
som er nevnt fra denne samling står derfor : Ikke publisert.

I »De norske vikingesverd« og Vikingetidens smykker« har jeg særlig
i den første stadig berørt materialet i de to århundrer som går forut for selve
vikingetiden, merovingertiden, yngre jernalders første halvdel. I »Vikinge
tidens redskaper« har jeg derimot i sin helhet tatt med også redskapene
i merovingertiden. Det mest korrekte ville da ha vært å ha kalt boken for
»Den yngre jernalders redskaper«, men etter tilråding av professor Hougen
har jeg kalt den Vikingetidens redskaper for å få ensartede titler på alle
tre bøker. Det er også ofte vanskelig å skjelne mellom merovingertid og
vikingetid, stort sett danner de et sammenhengende hele, og det vesentlige
av materialet tilhører dessuten selve vikingetiden.





Kjøre- og ridetøy.

Innen det r.orske oldsaksmateriale fra yngre jernalder—merovingert .den
og vikingetiden, er redskaper som. er knyttet til hesten og ferdsel med hest,
en av de største og rikholdigste grupper. Tallrikest innen denne gruppe er
igjen bislene. I forbindelse dermed må tas seletøybeslagene, som oftest er
av samme art som bisselbeslagene som er festet til bisselringene. Til ride
utstyret hører dessuten stigbøyler og sporer og noen ganske få funn med
sadelfragmenter. Her bør også nevnes sadelen i Osebergfunnet. Til kjøre
utstyret spesielt med slede må henføres de såkalte rangler med tilhørende
kroker, i forbindelse. dermed noen få bjeller, videre noen mindre kroker som
er blitt antatt for sledekroker, dessuten noen ganske få hestehøvrebeslag av
bronse. Til hesteutsypet må også regnes noen små hovbeslag eller isbrodder.
Endelig har vi et redskap som er blitt oppfattet som hestetjorklave. Dertil
kommer at vi i Osebergfunnet som bekjent har en vogn, for øvrig av en
meget særegen karakter, og her er også stassleder og arbeidsslede. De er jo
tidligere publisert. Men alle disse andre grupper vil bli gjennomgått her
etterhvert.

Det er over tusen funn i 'yngre jernalders materiale med hest eller
redskaper som er knyttet til bruken av hest. Her er da også medregnet de
funn hvor det med noenlunde sikkerhet er blitt sagt at det er funnet skjelett
eller deler av skjelett av hest, uten at det foreligger noen av de foran nevnte
redskaper. Noenlunde nøyaktig er funnenes antall ca. 1075. Det er ikke
tvil om at det er overvekt i de østlige fylker, Vestfold og Telemark medregnet,
men det er heller ikke få funn i de tre Vestlandsfylker Rogaland, Hordaland
og Sogn og Fjordane. Forholdsvis få er derimot slike saker i Møre- og
Trøndelagsfylkene, skjønt der fra disse fylker ellers er mange funn fra yngre
jernalder. Fra Østfold og Agder-fylkene, hvor der i det hele er få fann fra
yngre jernalder, er der også forsvinnende få funn med hestesaker. Likeså
er der meget få av denslags saker i Nord-Norge.

Bislene.

Som før sagt var bislene de tallrikeste av hesteredskapene. Tilsammen
kjennes der nu funn av 1072 bisler. Fordelingen fylkesvis er følgende:
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Østfold 6 Telemark 100 Møre og Romsdal 57
Akershus 57 Aust-Agder 8 Sør-Trøndelag . . 58
Hedmark, 118 Vest-Agder 10 Nord-Trøndelag.. 31
Opland 105 Rogaland 77 Nordland 10
Buskerud 49 Hordaland 83 Troms 3

Vestfold 102 Sogn og Fjordane 113 Ukjent sted 15

Mer enn en tredjedel av disse bisler kan ikke nærmere typebestemmes.
De foreligger dels for meget i fragmenter, er for defekte, og det er de fleste
av dem, og dels er det noen som det nok er pålitelige beretninger om, men
som ikke er kommet inn til museene, som er blitt borte. Også i National
museet i Kjøbenhavn og ennu mer i Nordiska Museet i Stockholm er det
noen bisler som uten nærmere beskrivelse er blitt nevnt av Ingvald
Undset. De er ikke sett og ikke blitt typebestemt av meg, en del er nok
også kommet bort, men de er allikevel tatt med i funnstatistikken. Der blir
dog ca. 600 stykker igjen som kan henføres til bestemte typer.

Oluf Rygh har i sitt grunnleggende plansjeverk: Norske Oldsager
(1885) oppført 11 typer av bisler som han henfører til yngre jernalder og
som danner et godt grunnlag for en videre bearbeidelse. Det bør dog her
bemerkes at Ryghs type fig. 572 med de brede flate ringer ikke tilhører
forhistorisk tid og må utgå som værende fra yngre jernalder. — Det ser
også ut som der er tatt hensyn til bisselbeslagene ved Ryghs typeoppstilling.
De vil her i dette arbeide bli holdt utenfor under behandlingen av selve bislene
og vil få sin egen gjennomgåelse etterpå.

Vi går med en gang over til de enkelte typer. Det er en hovedtype av
bislene som uten sammenligning er den tallrikeste, og som kan sammenstilles
med R. 567, den enkle type med enkel sammenknytning av bittet, med tyk
kere eller flatere tverrsnitt på ringen og helst firsidig snitt på selve bittet.
Enkelte av ringene har mer eller mindre avrundet tverrsnitt, andre, og det
er meget alminnelig, har en opphøyet kant ytterst, således som V. J. G. (fig.
414 og 470 (fig. 1).— Den ulike lengde på bittets to ledd som Ryghs eksemplar
viser, er ikke alminnelig i så utpreget grad. Det er nok mange bisler, hvor
det er ulike lengde, men sikkert like mange, om ikke flere, hvor de to ledd
er like lange. Ringenes størrelse varierer også ganske meget, på Ryghs
eksemplar er tverrmålet 10 cm, men det kan også nå til over 11 cm, og
kan på den annen side gå ned til bare 5 cm. Men da berøres de av en annen
type eller variasjon som vil bli behandlet for seg senere, med ganske små
ringer. Gjennomsnittet av tverrmålet på ringene er fra 6 til BVz- cm. —
Det hender også at de to ringer på ett og samme bissel er av forskjellig
størrelse.

Denne type foreligger nå i vel 300 eksemplarer, ca. halvparten av alle
typebestemte bisler. Fordelingen innen landet følger i det store og hele
fordelingen av bislene ellers. Færrest i forhold til antallet bestembare bisler
er de i Hedmark og Trøndelag, hvor andre typer er mer fremherskende,
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Fig. 1. C. 1344. Berger, Åmot, Hed. — Fig. 2. C. 22 221 a. Jevnehagen, Vang, Opi. —
Fig. 3. C. 7664. Kvarberg, Våge, Opi. — Fig. 4. C. 5004. V. Hemstad, Stange, Hed. —

Fig. I—s.1—5. Bissel.

Fig. 5. C. 15 955. Gystad, Ullensaker, Akh.
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alminneligst i Telemark, hvor denne type omfatter % av det samlede antall,
og halvparten omfatter de i Opland, Buskerud og Vestfold og på hele Vest
landet fra Rogaland og til og med Møre.

Denne enkle type går tilbake til merovingertiden, idet der er 36 fra
denne tid, fra 9de årh. 85 og fra 10de årh. og begynnelsen av Ilte årh. 104
stykker. Resten er übestemte i tid. Noen avgjort forskjell i type innen
disse forskjellige tidsrom kan vanskelig påvises i det store og hele. Dog
synes bisler med tykkere og samtidig større ringer gjerne å være fra mero
vingertid, men større ringer, dog helst flatere, er også meget vanlige i yngre
og gjerne yngste vikingetid. Noen fast regel er det ikke. Store ringer er
meget vanlige i Telemark, hvor de omfatter halvparten av det samlede bestem
bare materiale. De er både fra eldre og yngre tid.

Noen av ringene av denne enkle type har cirkelrundt tverrsnitt. Det
er en gruppe på ca. 30 bisler. Det er mulig at 4—5 av disse er yngre enn
den forhistoriske tid, hvor funnforholdene er tvilsomme, og bislene i det hele
gjør et nyere inntrykk. Ellers går bislene med de sirkelrunde tverrsnitt
tilbake til merovingertiden, idet 6 av 14 tidsbestemte bisler av denne gruppe
tilhører denne tid. Således synes det også å være tilfelle i Vendelfunnene,
at flere av bislene fra merovingertiden har ringer med runde tverrsnitt. 1 De
fleste av de nevnte bisler av denne gruppe fra denne tid har store ringer.
Andre 6 tilhører eldre vikingetid, mens bare 2 er fra yngre vikingetid. Det
er imidlertid bisler av andre typer som også har runde tverrsnitt på ringene.
— Vi har en annen mindre gruppe på ca. 20 eksemplarer, hvor de to ledd i
bittet består av usedvanlig kraftige firsidige stengers (Fig. 3.) Dette synes
helst å være et typisk yngre trekk, fra 10de og begynnelsen av Ilte årh.,
selv om kraftige bitt også forekommer i eldre tid. Også denne gruppe fore
kommer i andre typer. — Det skal også nevnes at på et par av bislene synes
bittene å ha sirkelrundt tverrsnitt.

Som en variasjon av denne hovedtype, men som jeg skiller ut fra
denne, regner jeg en liten gruppe på 7 eksemplarer, hvor ringenes tverrsnitt
er rhombisk. (Fig. 2.) Dette ser ut til å være et eldre trekk, idet 3 av disse
er fra merovingertiden og to fra eldre vikingetid Egentlig av en annen type
er ett av bislene fra merovingertiden : C. 19 689 fra Hemrum, Ringebu,
Opland, hvor det er 8-tallformet midtsløyfe på bittet.2 Bisler med ringer med
rhombisk tverrsnitt har vi også i Vendelfunnene.3 >

Som en annen variasjon regnes en større gruppe på halvt hundre bisler
med brede avslutninger på bittene, der hvor de har omsluttet ringene (sl.
R. 570). (Fig 3.) Dette er også utpreget eldre trekk, idet vi har 9 fra
merovingertiden, deriblant det nettopp nevnte fra Hemrum i Ringebu, sl. også
C. 20 931 hfra Bjertnes, Krødsherad, Buskerud,4 3 eksemplarer fra 9de
årh., 2 fra overgangstiden mellom århundrene og bare 1 eksemplar fra 10de
årh.: B. 4511 fra Hoprekstad, Vik, S. og Fj.s Her er også kombinasjoner
både med stangbissel (sl. R. 573) og med enleddet bitt: B. 3070 fra Bø,
Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 6 Fordelingen viser at over halvparten er
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fra Hedmark og Opland, en tredjedel fra de tre sammenhengende fylker
Sogn og Fjordane, Møre Og Romsdal og Sør-Trøndelag. Typen mangler
helt i Vestfold, Telemark og Rogaland.

Vi har før nevnt en type med en 8-tallformet sammenknytning av bittets
to ledd. (Fig. 4.) Dette er den tallrikeste av alle typene nest etter hovedtypen
og består av 87 eksemplarer. Denne type er utpreget ung, men finnes dog
i merovingertiden. Vi har således den før nevnte C. 19 689 fra Hemrum,
Ringebu, Opi. og C. 12 182 fra Albjørk, Sigdal, Busk.7 Også i Vendel
funnene er det to slike bisler fra merovingertiden.B Fra eldre vikingetid
kjennes det her i landet 8 stykker, men fra yngre vikingetid hele 51 stykker.
Av disse har 15 stykker et bånd over midten av sløyfen, ingen av disse til
hører de eldre bisler. (Fig. 5). Hos Rygh er det tre stykker med denne
sammenknytning: Fig. 569, 571 og 574. Det siste er et stangbissel. Vi har
også kombinasjoner med de kraftige firsidige bitt og med typen med de
små ringer som før er omtalt. Bislene med de 8-tallformede sløyfer har sin
største utbredelse i Hedmark hvorfra det kjennes 28 eksemplarer, over tredje
delen med et mindre antall i Akershus og Opland. Dessuten er det i forhold
til det samlede antall ellers usedvanlig mange slike bisler i Trøndelag, særlig
påfallende i Nord-Trøndelag, hvor denne gruppe omfatter nesten en tredje
del av alle bislene. Typen mangler derimot omtrent helt i de egentlige Vest
landsfylker, idet det derfra bare er ett eksemplar fra Nordfjord: 8.8653e
fra Kjellingtveit, Olden s., Innvik p.9 og mangler også helt i det på bisler
ellers så rike Telemark. Det er dog ikke så at de 8-tallformede sløyfer
mangler i Telemark, men de er ikke brukt som midtledd hvor de to hoved
ledd er alminnelige ledd. De er ledd i bisselbitt av neste type. I et par til
felle er også det ene ledd en 8-tallformet sløyfe, det annet et alminnelig ledd.
— Fra Vestfold er det derimot merkelig nok bare ett eneste bissel med
8-tallformet sløyfe som midtledd.

Rent for seg står det lille bissel C. 14 541 fra Hen, Vang, Opi. lo fra siste
halvdel av 9de årh. (Fig. 6.) Det har også en 8-tallformet sløyfe på midten
som nettopp nevnte gruppe. Men her er ikke bisselringer for tømmene, men
buede bøyler ombøyd til sirkler i begge endene. Bislet er usedvanlig spinkelt
og er som sagt helt enestående i det norske materiale.

Som en liten type for seg står en gruppe på 14 bisler, hvor bittet dannes
av tre helst like ledd, som enten er alminnelige, som vi har i bittene i hoved
typen (fig. 7), eller 8-tallformede sløyfer som i forrige type. I to tilfelle er
det først et alminnelig ledd, ved siden derav to sløyfer, C. 24 429 fra Skånn
land, Bygland, Aust-Agder " og T. 4142 fra Hanset, Nesset, Møre og Roms
dal. 12 En får her inntrykk av at bittet er gått i stykker og er blitt reparert
igjen ved nye ledd. I forbindelse hermed skal nevnes Skiens Museum 1919:
14 fra Nordgården, Seljord, Tel, hvor bittet dannes av bare to sløyfer og
C. 23 721b fra Haugen, Holand s., Fyresdal p., Tel.,13 hvor bittet består av
bare en enkelt 8-tallformet sløyfe, som riktignok er betraktelig stor. I denne
sammenheng skal også nevnes C. 24 466m fra Østre Flagstad, Vand, Hed. 14



14 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

som har små ringer og hvis bitt er toleddet, består av en lengre jernstang
med krok i begge ender og ved siden derav en 8-tallformet sløyfe. Dette
stykke er i katalogbeskrivelsen blitt antatt for muligens å være del av en
skjerding, men det er vel sannsynlig at det er et bissel. — Bare halvparten,
7 stykker av disse bisler, er bestembare med hensyn til tid, derav tilhører
6 yngre, bare ett eldre vikingetid : C. 23 947 m fra Kvåle, Røn s., V. Slidre p.,
Opland. ls

Vi har tidligere flere ganger nevnt bislene med de små ringer. (Fig. 8.)
Dette er en gruppe på ca. 35 stykker, derav 25 bestembare i tid. Denne
gruppe går tilbake til merovingertiden med 3 eksemplarer: C. 24 766 i fra
Rå, Norderhov, Busk., 16 C. 25 574 e fra Ås skole, Gjerpen, Tel. 17 og B. 7894h
fra Gutdalen, Stryn, S. og Fj. lB Ellers er typen omtrent like fordelt i eldre
og yngre vikingetid med henholdsvis 11 og 12 eksemplarer. Av de siste er
et par fra aller yngste vikingetid. — Ringenes tverrmål kan gå helt ned til
2,5 cm. Med små ringer regnes ellers bisler, hvor ringene har et tverrmål
til omlag 4,5 cm eller- et par vel så det. Det kan her være litt av et skjønn
å trekke grensen. Ringenes størrelse i forhold til bislet ellers vil også måtte
ha noe å si.

Ved denne gruppe er det flere kombinasjoner med andre typer som det
også vil ha fremgått av det som før er sagt. Vi har således hørt at flere
av bislene med små ringer har hatt kraftige tykke firsidige ledd i bittet,
andre har hatt 8-tallformede sløyfer, fig. 8 en liten ring på midten, ett til
hører den følgende type med enleddet bitt C. 5670 fra Lihjell, Sunndal, Møre
og Romsdal.19

Vi har også to lokale særtyper. Først er det fire bisler fra Hedemarken,
derav de tre fra Løten med små ringer med tverriflet overflate, ett av dem
dog bare delvis riflet: C. 1540 fra Rapstad, Vang,20 (fig. 9), C. 10 729 fra
V. Engelhaug, Løten,21 C. 13 862 fra Berg, Løten 22 og C. 20 374 e fra
Kjøstad, Løten.23 Alle disse er fra yngre eller yngste vikingetid. —Så er
det to bisler fra Rise, Opdal, S.-T., C. 5264 24 (fig. 10) og T. 3617,25 hvor
det ene ledd av bittet og nærmeste ring er dannet av en ten som omslutter
ringen ved overgangen til bittet, en eiendommelig lokal form. Endelig har
vi under forrige type nevnt C. 24 466 fra 0. Flagstad, Vang, Hed.

 Den neste type er R. 566, hvor bittet består av et enkelt ledd. (Fig. 11.)
Denne type foreligger i 30 eksemplarer og går også tilbake til merovinger
tiden. Således har vi bislet C. 24 454k fra Halle, Brunlanes, Vestf.26 Av
de øvrige tidsbestemte er 12 fra eldre og 10 fra yngre vikingetid, deriblant
et eksemplar av aller yngste type: St. 3667 f fra Hove, Lund, Rog. 27 De
har således vært brukt gjennom hele vikingetiden. Typen er utbredt så å
si over hele landet så langt nord som til og med Sør-Trøndelag, men bare
med ett eller to bisler i hvert fylke unntagen i Sogn og Fjordane, hvor det
er funnet 14 stykker, nesten halvparten av det samlede antall. Typen synes
således å ha sitt sentrum i dette fylke.
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Fig. 6—ll. Bissel.

Fig. 6. C. 14 541. Hen, Vang, Opi. — Fig. 7. C. 6408. Neste, Slidre s., V. Slidre p.,
Opi. — Fig. 8. C. 1417. Dvergsten, Brandbu, Opi. — Fig. 9. C. 1541. Rapstad, Vang,

Hed. — Fig. 10. C. 5264. Rise, Opdal, S. T. — Fig. 11. C. 2327. Fonbekk,
Ullensaker, Akh.
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Her er også flere kombinasjoner med andre typer, således to med stang
bislene. Det ene er C. 9821 fra Kluke, Biri, 0pi.28 som dog muligens ikke
er forhistorisk, og Skiens Museum 2688 fra Sundbø, Seljord, Tel. Vi har
før hørt om kombinasjonene med bislene med de små ringene og med de
brede avslutninger på bittene. — En eiendommelig særform danner bislet
C. 1296 fra Hagebakken u. Sivesin, Ås s., V. Toten p., Opland. 29 Her går
bittet i ett med den ene ring, hvis plan ligger på tvers av bislet ellers. Dette
bissel hører til aller yngste vikingetid. — Fra Svenhaug på Ringsaker har
vi et redskap, C. 178 30 som muligens også kan være et bissel beslektet med
denne type. Det består av ett stykke: en jemten med en ringformet utvidelse
i hver ende. Det skal være fra et gravfunn og være funnet sammen med et
sigdblad, men det kan være tvilsomt både om det har noe med et bissel å
gjøre og om det er fra forhistorisk tid. — Eiendommelig er også B. 3987n
fra Bryn, Vangen s., Voss p., Hord., 31 hvor det enkeltleddede bitt er simpelt
hen knivformet, danner et tresidig tverrsnitt.

Det er en annen sjeldnere type som bare bestjir av 14 bisler, halvparten
av forrige type, hvor hvert av bislene består av to stykker, idet hvert av
bittets ledd er smidd sammen med hver sin ring. Til denne type hører
for øvrig også de to før nevnte bisler fra Opdal med de små ringer, som
begge var übestemte i tid. Ellers er dette vesentlig en eldre type, idet 5
eksemplarer er fra merovingertid og eldre vikingetid, men bare ett, muligens
to eksemplarer fra yngre vikingetid, resten übestemt tid. Det sikre yngre
bissel C. 15 898 fra Voll, Grue, Hed.32 (fig. 12) er til gjengjeld utpreget
ungt (ca. 950—1000).' Bislene av denne type er funnet temmelig spredt,
dog med en mindre konsentrasjon på 5 stykker i Sør-Trøndelag^ deriblant
de to før nevnte med de små ringer. I Telemark er det dessuten funnet tre
stykker og blant disse C. 5474 fra Midsund i Kviteseid 33 som i katalog
beskrivelsen som -en mulighet er antatt å være »spændering til hestetjor«,
men som nok er et alminnelig bissel av denne type med sammenklemte ringer.

Som en egen type regnes her en liten gruppe på 9 bisler, hvor enten
bittet eller ringene har snodd eller vridd overflate. (Fig. 13.) Bittet har
slik overflate på 5 bisler og ringene på 4. De går ikke tilbake til merovinger
tiden, men etter hva vi hittil vet, er et slikt bissel med snodde ringer muligens
fra 9de årh., C. 19 339 fra Verpe, Bø, Tel.34 Fire er fra yngre og yngste
vikingetid, således C. 1279 fra Fossesholm, Øvre Eiker, Busk.35 fra først
ningen av llté årh. Det siste som er avbildet R. 575, har snodd bitt og er
et stangbissel. Det samme er tilfelle med St. 6185 q fra Strand i Strand,
Rog. 36 Bitt med snodd overflate har også C. 2748 fra Vestby, Sørum, Akh.,
som er avbildet R. 568 og som danner en særtype, med tynne bronseplater
med dyrehoder i Gokstadstil mellom bittet og ringene. Et annet bissel,
C. 6858, fra Mule i Nissedal, Tel.,37 har det ene ledd av bittet med vridd
overflate mens det annet er glatt. — Bislene^ av denne type er også funnet
meget ujevnt, idet vi har 4 stykker fra Telemark, derav de tre med snodde
ringer, ellers er de bare kjent fra Akershus, Buskerud og Rogaland.
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Fig. 12—15. Bissel.
Fig. 12. C. 15 898. Voll, Grue, Hed. — Fig. 13. C. 19 051. Kirkebø, Kviteseid, Tel. —

Fig. 14. C. 1844. V. Berg, Løten, Hed. — Fig. 15. C. 4714, Åker, Vang, Hed.

2Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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Også en utpreget yngre type er den ellers større gruppe på 23 bisler,
hvor tverrsnittet av bittene danner en firkant med sterkt innsvungne konkave
sider. Denne type er sikkert en av de yngste av vikingetidens bisseltyper og
som først er blitt til i yngre vikingetid. Den er sterkt lokalt begrenset idet
% er fra Hedmark fylke (14 stykker), dessuten 4 fra Akershus, 4 fra
Vestfold og 1 fra Buskerud. I de andre fylker mangler denne type, således
over hele Vestlandet og Trøndelag og også i de vestlige av Østlandsfylkene
som Opland og Telemark. Det er en utpreget østnorsk type. Syv stykker
viser kombinasjon med stangbislene som blir behandlet som neste type (sl.
R. 576). (Fig. 14.) . Flere av disse bisler, åtte stykker, har usedvanlig brede
flate ringer med et tverrmål av inntil 2 cm, (fig. 15), sl. C. 18 606 fra Dal,
Romedal, Hed. 38 og C. 26 388 cfra Benningstad, Løten, Hed.39 Dette er
således et utpreget ungt trekk, og vi kan tenke oss at det er fra slike ringer
de er utviklet bisler som R. 572 som synes å måtte være yngre enn vikinge
tiden.

Det er dog rimeligvis en. eldre variant av denne type som ved et enkelt
stykke også er representert på Vestlandet. Det er en liten gruppe på tre
bisler hvor bittene også har rhombisk tverrsnitt, men er flate, mer eller
mindre tykke uten innsvungne sider. Det er B. 1374 fra Gardermoen, Ullens
aker, Akh.,40 C. 22 324hfra Møystad, Vang, Hed.41 og B. 5907dfra Nater
stad, Kvinnherad, Hord.42 De to siste av disse bisler synes å være fra
9de årh., mens det første hvor bittene har utpreget tykke stenger, er fra
10de årh.

Størst avveksling i utseende viser utvilsomt stangbislene som til tross
for at de er ytterst forskjellige både i utseende og tidsstilling, allikevel blir
behandlet som én type. Flere av disse bisler er avbildet hos Rygh' i Norske
Oldsager (573—576). Der er tilsammen nå 46 stykker av disse bisler, derav
er de 24 tidsbestemt: 8 til eldre og 16 til yngre eller yngste vikingetid.
Stangbislene går også tilbake til merovingertiden. I Vendelfunnene har vi
to eksempler på stangbisler fra denne tid.43 Og også i det norske materiale
har vi et eksempel fra det bekjente funn fra Torgård, Klebu, Sør-Trøndelag
som ifølge Gutorm Gjessing 44 skulle være ennå eldre: fra ca. 600. Stengene
på bislet fra Torgård er krummet oventil, ellers er de rette. Øverst en kubisk
bronseknapp. Fra merovingertiden kjenner jeg ellers ikke noen stangbisler
i vårt land. Men så. opptrer de allerede i eldste vikingetid.- Vi har her først
det før nevnte bissel C. 3938 fra Skumsrud, Biri, 0pi.45 (fig. 16) med denne
8-tallformede sløyfe midt på bittet. Stengene er her krummet, hver med en
svakt buet linje fra hver side av bittet. Hver av stengene synes å ende i et
profilert dyrehode. Utenfor stengene i fortsettelse av bittet er det på hver
side en liten ring og ved siden derav en firsidig plate med et lite firsidig
hull, begge til remmer. — Et annet bissel fra eldre vikingetid med i hvert
fall delvis krummede stenger er C. 6220 fra Tingelstad, Brandbu, Opi.46
Her er den ene ende av stengene rett, den annen krummet og ender i karo
lingiske en-fasehoder med tresidige oppstående ører. I ett med stengene



Fig. 16—18. Bissel.

Fig. 16. C.3938. Skumsrud, Biri, Opi — Fig. 17. C.20 168t. Torshov, Gjerdrum, Akh.
— Fig. 18. C. 3792. Asak, Skedsmo, Akh.
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er her smidd små halvsirkelformede ringutvidelser. Stengene på R. 574 har
riflete ornamenter over hele overflaten, R. 573 bare i sin nedre del.

Til samme gamle tid hører det meget enkle bissel C. 20 168tfra Torshov,
Gjerdrum, Akh.47 (fig. 17) med rette stenger og med sirkelformede ring
utvidelser på midten. Stengene er spydformede med en liten spiss tresidig
utvidelse i begge ender. Nær beslektet med dette bissel er B. 3069 fra Bø,
Breim s., Gloppen p., S. og Fj.,48 og så med rette stenger, men med små
knoppformede utvidelser i endene. Også her er ganske som ved R. 573 halv
sirkelformede utvidelser midt på stengene. Også dette bissel tilhører eldre
vikingetid. Beslektet med dette synes igjen å være de to bisler C. 9872 fra
Rannem, Fåberg, Opi.49 og det lille C. 23 374 bfra Øyo, Øyo s., Vang p.,
Opi.50 begge med rette stenger, men uten noen utvidelse i endene. Disse har
også den halvsirkelformede utvidelse på utsiden av stengene. C. 9872 har
deler av lenke festet til ringutvidelsene. Ingen av disse bisler er nærmere
tidsbestemt. Dette kan derimot sies om to andre bisler som i likhet med

C. 20 168 thar en ringformet utvidelse på midten, men også uten noen
utvidelse i endene. Det er Skiens Museum 2688 fra Sundbø, Seljord, Tel.
med enkeltleddet bitt og omtalt tidligere under denne gruppe og C. 12 258
fra nærheten av Borre kirke, Vestf. 51 Begge disse er fra yngre vikingetid.
Den ringformede utvidelse er ved disse bisler imidlertid mer oval. Ganske
lignende er C. 14 439 fra Kvam, Nes, Hed.52 som imidlertid ikke er tids
bestemt. — Muligens beslektet med disse grupper er det heller ikke tids
bestemte T. 3876 fra Rise, Opdal, S. T.53 med en kort stangformet utvidelse
innerst nærmest bittet. Og vi skal til slutt nevne det før omtalte C. 9821 fra
Kluke, Biri, Opi., som har enleddet bitt, lange rette stenger v innenfor
ringene og ikke smidd i ett med disse. Det er innkommet med et sverd av
eldre H-type, men det er uvisst om disse to ting hører til ett og samme funn
for de har forskjellig utseende i overflaten. For flere av disse bislers ved
kommende kan det ellers være tvilsomt om de er fra forhistorisk tid.

På Huseby i Åsen i Nord-Trøndelag ble det i 1912 funnet et bissel :
T. 10 183,54 som ikke er nærmere tidsbestemt ved funnkombinasjoner, med
enkle stenger med små knoppformede utvidelser for endene av stengene som
B. 3069 og ringformede utvidelser på midten som C. 20 168t. Dette kunne
tyde på at bislet fra Huseby er fra eldre vikingetid. Imidlertid har stengene
her en svak krumning, og dette er som vi straks skal se, et yngre trekk.
Det kan også stemme med at A^årt bissel har beslag med belegg av tinnbronse,
det siste en vestlig innflytelse helst i yngre vikingetid.

Vi har så en gruppe på tre bisler med før nevnte enkle krummede
stenger med små knopper for endene. De er alle fra Vestfold : C. 6023 fra
Øvre Kongsteig i Stokke, 55 C. 6250 fra Lund i Hedrum 56 og C. 19 463 fra
Nordheim i samme sogn.57 De to første er tidsbestemt til yngre vikingetid,
det tredje kan ikke nærmere tidsbestemmes.

Ved hver av endene av bittet på det sistnevnte bissel, den største gruppe
av stangbisler R. 576, henger det en smal ten med en ringformet utvidelse
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i hver ende. Ved denne type er det ellers rette stenger uten utvidelser for
endene og utenfor disse stenger rektangulære smale jernplater av samme
lengde som stengene. Det er 8 stykker av disse bislene og alle de tidsbestemte
er fra yngre og yngste vikingetid. Disse eksemplarer er følgende: 1) C. 1844,
V. Berg, Løten, Hed.,58 2) C. 4987, Hommerstad, Stange, Hed, 59 3)
C. 5390, Bryni, Romedal, Hed,60 4—5) C. 15 324 og 15 325, Hundstad, Hole,
Busk, 61 6) C. 14 141, Rolighed, Hedrum, Vestfold,62 7) C. 19 333a, Klåstad,
Tjølling, Vestf. (ikke publisert) og 8) C. 5235, Gunnarsmoen, Suldal, Rog.63
Helt beslektet med disse, bare med en liten knoppformet utvidelse for endene
er C. 4067 fra Kongshov, Grue, Hed.64 Uten de rektangulære plater, men
ellers med de rette stenger, med de samme tverrsnitt på bittene og de ved
hengende tener er C. 4944 fra Hverven, Stange, Hed.65 og B. 4841afra Vik
i Sogn.66 — Videre har vi C. 5556 fra Haug, Norderhov, Busk.67 hvor
stengene mangler, men hvor snittet på bittene er det samme og hvor de
samme tenene med ringutvidelsene også finnes, de som vi ellers bare har
ved stangbislene av denne type. Og et lignende tilfelle har vi formodentlig
ved C. 4988. fragmenter av bissel fra Hommerstad i Stange.68

En særtype er derimot bislet C. 3792 fra Asak, Skedsmo, Akh.69 (fig. 18)
også fra et funn fra yngre vikingetid. Her er bittet alminnelig med rek
tangulært snitt. Ellers er det et stangbissel hvor stengene imidlertid er av
ulike karakter. På den ene side representeres stangen av en av de smale
rektangulære plater, men med små innsmidde streker langs kantene, på den
annen side en solid krummet stang eller, plate, bredest på midten, men med
små tykkere knopper for endene. Utenfor stengene har vi de små bissel
ringene, den ene som er blitt borte har hatt rhombisk tverrsnitt, den annen
har rundt. På det ene av bittene er et firsidig flatt beslag med to små isit
tende stifter.

Som en særtype må også regnes bislet T. 14 329 c fra Kolset, Mære s,
Sparbu p, N.-T.70 Det har rette stenger, smidd i ett med ringene, men
stengene har full lengde bare til den ene side, mens det til den annen side
bare er en kort stump. Dette bissel er fra siste halvdel av 9de årh. og er
funnet med flere irske seletøybeslag.

To av stangbislene har bitt med vridd overflate (se s. 16). Det er
C. 1279 fra Fossesholm, Haug s. Øvre Eiker (avb. R. 575), hvor stengene
som er meget kraftige, tykkest på midten og med kubisk utvidelse for endene,
har en viss likhet med det nettopp nevnte C. 3792. Det annet bissel med
bitt med vridd overflate St. 6185 q fra Strand, Strand, Rog, har derimot
rette enkle stenger.

Tilslutt skal nevnes tre bisler, alle fra Hedmark, med krummede stenger
og knoppformede utvidelser for endene av stengene. Forsåvidt viser de
likhet med den før omtalte gruppe av yngre bisler C. 6023 ff (se s. 20). Men
samtidig har disse bisler de samme påheng som var vanlige ved typen R. 576.
Det første av dem er C. 4989 fra Hammerstad i Stange, Hed,71 som. imidler
tid bare er et fragment. Det er fra siste halvdel av 10de årh. Det annet
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C. 5389 fra Bryni, Romedal, Hed.72 (fig. 19), er derimot et praktbissel, vel
bevart. Foruten de vanlige ringpåheng er det også to andre hvor det mellom
ringene er fremstilt en ansiktsmaske. Dette bissel er ikke tidsbestemt ved
funn, men det skriver seg sikkert fra yngre vikingetid. Det tredje er
C. 10 717 fra V. Engelhaug, Løten, Hed,73 som må være fra yngste
vikingetid.

Stangbislene kjennes fra hele landet bortsett fra Nord-Norge. De er
også sjeldne i Telemark og på Vestlandet, er meget funnet på Østlandet med
Vestfold og en del har vi også fra Trøndelag. Særlig på Hedmark er det
imidlertid mange av dem, nesten en tredjedel av det samlede antall, og her
er det igjen først og fremst den unge typen R. 576 som det er funnet flere av.

Som den siste type av bisler tar vi her den hvor enten hele bislet, eller
ringene alene eller bare bittet er av bronse. Det er tilsammen 15 eksemplarer
fra litt før midten av 9de årh. til litt over århundreskiftet. De er begrenset
i utbredelse, de østligste er fra Vestfold og ellers har vi dem fra kystfylkene
fra og med Vest-Agder til og med Sør-Trøndelag. I flere av funnene med
disse bisler er der keltiske stykker, og det er rimelig å anta at de er resultat
av et vestlig innslag, selv om ikke alle i hvert fall er laget der vest.

Bislene av denne gruppe er følgende:

1) C. 4312. S. Kaupang, Tjølling, Vestf.74 Både ringer og bitt er av
bronse. Eldre vikingetid.

2) C. 12 447b. Nes, Hedrum, Vestf. 75 Ringer av bronse, bitt av jern.
Übestemt tid.

3) C. 13 463a. Allum, Hedrum, Vestf. 76 Ringer av jern, bitt av bronse,
ca. 900 (925).

4) C. 14 297. Nedre Store-Var, Stokke, Vestf. 77 Ringer av bronse, bitt
av jern. Ca. 90Q.

5) B. 4456d. Rosfjord, Lyngdal, Vest-Agder.78 Ringer av jern, bitt av
bronse. Ca. 900—925.

6) C. 1949. Soma, Høyland, Rog. 79 Ringer av bronse. Eldre vikingetid
7) St. 1866. Reve, Bore s. Klepp p. Rog.80 Ringer av bronse, bitt av jern

Übestemt tid.

8) St. 2271c. Marvik, Jelsa, Rog.81 Ringer og bitt av bronse. Übestemt tid.
9) St. 2363c. Sporaland, Høyland, R0g.82 Ringer av bronse, bitt av jern.

Eldre vikingetid.
10) B. 8220. Eikelid av Eldvin, Stord, Hord. 83 Ringer og bitt av bronse

Übestemt tid.

11) B. 470. Levdal, Daviken, S. og Fj. (ikke publisert). Ringer og bitt
av bronse. Übestemt tid.

12) B. 5786g. Fure, Opstryn s, Stryn p, S. og Fj. 84 Ringer og bitt av
bronse. Ca. 850—900.

13) Uten nummer i Historisk Museum, Bergen. Vestlandet (ikke publisert).
Ringer og bitt av bronse. Übestemt tid.
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Fig. 19—20. Bissel.
Fig. 19. C. 5389. Bryni, Romedal, Hed. — Fig. 20. C. 5598. Hammerstad,

14) T. 11 608 e.- Soggemoen, Grytten, Møre og Romsdal.85 Ringer og bitt
av bronse. Eldre vikingetid.

15) T. 14 551. Nordre Rebakken av Nerrian. Børsa s. og p, S.-T. Ringer
og bitt av bronse. Übestemt tid.

Bronsedelene av disse bisler er støpt og ringene har alltid sirkelrundt
tverrsnitt. Det første av bislene: C. 4312 fra Kaupang har en stor rund
knopp for endene av bittet og ellers er det også to andre knopper muligens
til rembeslag. Disse knopper er temmelig like knoppene på r-ingspenner
som Vikingetidens smykker fig. 206, og hvor vi bare har for oss fragmenter,
kan det være tvil om her er stykker av ringspenne eller bissel. Rimeligvis

Stange, Hed. (se beslaget s. 25) .
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til et bissel hører dog bronseknoppene ved B. 716 fra Hønsi, Vik, S. og Fj,87
hvor både ringer og bitt ellers er av jern. Dette bissel hører til en kvinne
grav fra yngre vikingetid. Helt klart er jo forholdet ved det statelige bissel
nr. 12 fra siste halvdel av 9de årh. Enklere er da bislene nr. 11 og 13, hvor
man minnes om endeknopper på bitt som Montelius : Sveriges Forntid
fig. 297 fra eldre jernalder. — Knopper for endene av bittet har også nr. 14
fra eldre vikingetid.

Noe for seg selv er nr. 7 fra Reve i Bore, hvor det på hver av ringene
er plasert et tresidig ornament med et dyrehode i hvert av hjørnene. Hodene
er i Borrestil og kan sammenstilles med f. eks. hodene på den treflikede
spenne Vikingetidens smykker fig. 114. Ornamentet på midten av vårt bissel
er også ganske i overensstemmelse med midtpartiet på enkelte treflikede
spenner således 1. c. fig. 113. Det er da utvilsomt at vi i dette bissel har for
oss et hjemlig arbeide. Ellers minner ringene her meget om de islandske
»remfordelere« som omtales av Shetelig,88 hvorav det også kjennes et par
i Trøndelag: T. 958 og 1981,89 begge fra ett og samme funn fra Auran,
Skatval s. Nedre Stjørdalen p, N.-T. Disse stykker minner også meget
om bisselringen fra Valsgårde, Uppland, avb. Acta Archaeologica, Vol. 111,
Fase. 1, Pl. X.90 Det er da et spørsmål om ikke de trønderske stykker også
i virkeligheten er bisselringer i likhet med bislet fra Reve i Bore.

I forbindelse med bislene av bronse eller med deler av bronse skal også
nevnes to bisler fra Vestfold, livor det til bislene er hektet korte bronsestenger
som ender i dyrehoder. Det er C. 13 568 afra Farmen i Hedrum 91 og
C. 17 494a—b fra Øvre Klåstad i Tjølling.92 Det siste bissel er fra funn
fra eldre vikingetid, det første ikke nærmere bestembart.

Det ville være naturlig å forklare flere bisler i samme funn av samme
slags redskaper eller forsåvidt også våpen eller smykker som at vedkommende
som har fått disse ting med seg i graven, også har vært i besittelse av mer
enn alminnelig makt og anseelse. Jeg har tidligere fremholdt dette for
skjoldbulenes vedkommende. 93 Og det samme gjelder sikkerlig om bislene.
Det vanlige er jo her som ellers at det bare hører et enkelt bissel til et enkelt
funn. Vi har imidlertid 66 funn med 2 bisler, 10 funn med 3, 2 funn med
4 og 1 funn med 5 bisler. Vi har også noen tilfelle hvor det ser ut som det
i samme funn er et finere og simplere bissel, f. eks. et bronsebissel eller et
stangbissel og ved siden derav et annet simplere bissel, som om det første
skulle være til stasbruk, det annet til hverdagsbruk eller til arbeidsbruk.
Så vidt jeg kan se, er det dog bare B—lo8—10 ganger, hvor dette kan formodes
å ha vært tilfelle.

På henimot et par hundre av de norske bisler er det festet beslag av
jern til remmer, helst ett besalg på hver av ringene, men det kan være 2
stykker, i et enkelt tilfelle 3. Det gjelder som vi straks skal se helst de små

Bisselbeslag og seletøy beslag.
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beslagene. Slike beslag finnes over hele landet, men de er dog meget mer
alminnelige i de egentlige Østlandsfylker enn lengere vest. Det kan for en
del kanskje bero på at bislene på Vestlandet og til dels i Trøndelagen er
meget mer rustet i stykker, og at da beslagene er blitt borte. Men det for
klarer sikkert ikke alt. Særlig kan ikke dette forklare at i Telemark fylke,
hvor det er funnet så mange bisler og hvor jernsakene ofte er så godt bevart,
mangler disse beslag omtrent helt. Merkelig er det også at det omtrent ikke
er funnet slike bisselbeslag i Vestfold, hvor det er funnet ennå flere bisler,
men hvor riktignok også jernsakene er dårlig bevart. I Nord-Trøndelag
er det i forhold til det lille antall -bisler som er funnet her, mange bisler med
beslag, i forhold like mange som i de bisselrike Østlandsfylkene utenom
Østfold, Vestfold og Telemark.

Bisselbeslagene finnes så å si ved alle typer. Den eneste unntakelse er
de bisler som hvert består av 2 deler, hvor en ring og et ledd er smidd i
ett (se fig. 12). Likeså er de meget sjeldne ved stangbislene og ved bislene
med enleddet bitt.

Den vanligste form for disse beslag er den firsidige med et avsmalnende
parti som slutter om ringen innerst slik som vi ser det på R. 566 og de
smalere R. 573, se også fig. 2, 5 og 11. Det er henimot 70 bisler med disse
beslag med forskjellig antall huller for nagler til feste av remmen. Disse
rektangulære beslag kan ikke ses å være knyttet til særlige typer av bisler.
Ved bislet C. 19 689 fra Hemrum i Ringebu, Opi. (se s. 12) er det midt på
beslagene en nagle med trefliket hode. Den samme slags nagle har vi på de
4 beslagplater av typen R. 579 i samme funn. Ved bislet B. 6668cfra Mæle,
Gjerstad s. Haus p. Hord. 1 er det et beslag av den vanlige type, men med
en takket kant nederst.

Meget alminnelige er også de meget små og smale, rektangulære eller
triangulære beslag, som smalner av innover. Se således på R. 569 (her fig. 4).
Meget ofte er disse beslag anbrakt på bisler med små ringer og i flere tilfelle
er det her 2 beslag på hver ring (se fig. 9), i et enkelt tilfelle også 3 "beslag
på den ene av ringene. På ett av bislene: St. 2341 j fra Sømme i Håland,
Rog,2 er der foruten et par små beslag ved hver ring også en omtrent jevn
stor jernplate opprullet i den ytre bredeste ende. Disse plater har vel bare
tjent som prydelser. —Et annet ganske vanlig beslag er det som er ved
R. 570, hvor beslaget dog er ufullstendig. Disse beslag er i virkeligheten i 3
avdelinger, den største innerst, den minste ytterst, med buede sider (fig. 3).
Denne type er særlig alminnelig ved bislene med bitt med de brede avslut
ninger ytterst. Det er i det hele en type helst fra eldre vikingetid som går
tilbake til merovingertid.

Så har vi en del meget sjeldne beslag, enten enestående eller som det
bare består 2—3 eksemplarer av. Vi har således de 2 beslagene på bislet
R. 571 fra Hammerstad i Stange, Hed, fra meget sen vikingetid. (Fig. 20.)
Beslektet med det største av disse beslag er det defekte C. 3032 fra Preste
gården på Modum, Busk.3 På bislet fra Hammerstad var det 2 par sær



26 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

formede beslag på hver av ringene. Et liknende tilfelle har vi i et funn fra
Florgen, Gran, Opi, 4 hvor bislet C. 4608 har 2 par. beslag av forskjellig
størrelse og form. Det største av disse beslag har likheter med det største
av beslagene fra Hammerstad, men funnet fra Horgen i Gran er fra eldre
vikingetid.

Fra det før nevnte funn fra Hemrum, Ringebu, Opi, men på et
annet bissel enn det der nevnte, er ringene forsynt med hvert sitt lange
tungeformede beslag. Dette funn var fra merovingertiden. Og fra eldre
vikingetid ved bislet B. 5129 fra Ytre Hauge, Gloppen, S. og Fj,5 er der
et liknende, om enn noe defekt beslag. Muligens av liknende type er også
et annet defekt beslag på bislet B. 1067 fra Dukstad, Voss, Hord, 6 også fra
eldre vikingetid. — Fra yngre vikingetid er derimot et annet lengere beslag
med en halvsirkelformet utvidelse nederst på bislet C. 7187 fra Sander,
Langset s, Eidsvoll p, Akh.7 Og fra übestemt tid er ennå et langt smalt
beslag med en sirkelformet utvidelse nederst på bislet C. 16 402 fra N. Besse
berg, Haug s. Øvre Eiker p. Busk.8 (Fig. 21.)

Foruten disse beslagene som har vært festet til selve bislet, har vi
også andre beslag som sikkert har vært til bruk på seletøyet, men som nå
foreligger skilt fra bislene. Hit må rigeligvis regnes typen R. 579 og vel
også R. 577. Den første av disse kjennes nå i 40 eksemplarer, derav over
halvparten, 22 stykker, i Hedmark og Opland, ellers spredt nord til Sør-
Trøndelag. — Typen består av en mindre sirkelrund ring på midten, hvortil
er festet beslagplater helst av den alminnelige type som vi hadde f. eks. ved
bislet R. 566. (Fig. 22 a—c.) Ofte er dog beslagplatene  ved R. 579 mindre.
Antallet av beslagplater er helst 4 som på typeeksemplaret, men, det kan
også være 1, 2, 3, ja i enkelte tilfelle 5 stykker: C. 22 9941 fra Røysheim
i Bøverdalen, Lom, Opi. 9 I4av funnene er den ene av beslagplatene (fig.
22a) lengre og finere- utformet enn de andre: C. 15 184 fra Store Benning
stad, Løten, Hed, 10 C. 24 792 i fra Blikstad, Åmot, Hed, 11 C. 22 994 fra Røys
heim, Lom, Opi. (se ovenfor) og B. 4705 c fra Nedre Haug, Borgund s,
Lærdal p, S. og Fj. 12 I 4 tilfelle er det 2 eller 3 slike beslag i samme funn.

Vi hørte om denne type R. 579 under omtalen av bislet . 19 689 fra
Hemrum i Ringebu, den med treflikede naglehoder på beslagplaten (C.
19 695). Dette funn var altså fra merovingertiden. Det samme gjelder et
mindre beslag T. 2480 fra Vollan, Kvikne, Hed. Ellers har disse beslag
vært brukt både i eldre og yngre og yngste vikingetid.

I enkelte tilfelle var det bare én beslagplate hektet inn på ringen. Vi har
7 slike funn deriblant det nettopp nevnte T. 2480. Et annet funn har 4 slike
beslag. Det er St. 6185 s, fra det før nevnte funn fra Strand i Strand, Rog.
(se s. 21). Der er imidlertid 3 funn, hvor både ringen og beslagplaten er
usedvanlig store, større enn de ellers er på den alminnelige type R. 579.
Disse 3 funn er 1) C. 21 398ffra Østre Sterud, Nes, Hed. 14 2) C. 25 576111
fra Østby, Sigdal, Busk. 15 og C. 21 038 ffra Bøen, Dal s. Tinn p. Tel. 16
I det siste funn var det 5 beslag. Her var det imidlertid også hektet en
mindre ring til den større.
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Fig. 21—22 c. SeletjzSybeslag.
Fig. 21. C. 16 402. V. Besseberg, Heggen s., Øvre Eiker, Busk. — Fig. 22 a. C. 15 184
Store Benningstad, Løten, Hed. — Fig. 22b. C. 15 184. Store Benningstad, Løten, Hed,

Og derved kommer vi inn på den neste type R. 577, hvor det er en
oval og en sirkelrund ring som henger i hverandre og i den ovale ring er
det dessuten festet 2 beslag av den vanlige type. (Fig. 23.) Slike ringer
med beslag brukes ennå på seletøyet og etter opplysning fra Eilert Schanche
jun. på Utstein Kloster kalles de her ørering. R. 577 er ennå mer alminnelig

enn R. 579 og kjennes i 54 funn, hvorav også over halvparten er funnet
i Hedmark-Opland. Et mindre sentrum for disse beslag har vi i Sogn og
Fjordane, hvor det er funnet 7 stykker.

Her er variasjoner innen denne type også. Det alminneligste er 1 ring
og 2 beslagplater. Det var særlig denne variasjon jeg i 1917 oppfattet som
forutsetningen for de eldste rangler. 17 Og der har vi da videre, med eller
uten de 2 beslagplater, 3 eller endog 4 ringer. Her blir likheten med ranglene

— Fig. 22 c. C. 7729. Nordbø, Venebygden s., Ringebu p., Opi.
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ennå påtageligere. Vi har 6 slike beslag: 1) C. 3033, Prestegården, Modum,
Busk, 18 2—3) C. 25 576 11 og mm, Østby, Sigdal, Busk, 19 4) C. 2733, Tanum,
Lardal, Vestf, 20 5) C. 12 526a, Nes, Hedrum, Vestf.21 og 6) C. 22 508f, To,
Hjartdal, Tel. 22 Under gjennomgåelsen av ranglene vil vi komme tilbake
til disse beslag.

Vi har en hel gruppe på 10 eksemplarer, hvor det til den ovale ring bare
er hektet én sirkelrund ring og ingen beslagplate. (Fig. 24.) Altså også
som en ørering. Det kan naturligvis ha hendt at beslagplaten eller en ring
kan være rustet i stykker og være falt av, men dette kan ikke alltid være
forklaringen. Vi har således 3 eksemplarer med ringene av bronse, og de
kan ikke godt tenkes å ha mistet beslagplaten. Disse stykker er C. 20 168 w
fra Torshov, Gjerdrum, Akh,23 B. 5758 efra Bø, Torvastad, Rog.24 og
B. 4943mfra Dale, Breim s, Gloppen p, S. og Fj.25 Vi har også eksempel
på oval ring med 2 mindre sirkelrunde ringer, men også uten beslagplate :
C. 10 272, Holter, Nes, Akh. 26

Også denne gruppe har vært i bruk gjennom hele den yngre jernalder.
Fra merovingertiden kjenner vi 7 eksemplarer, fra eldre vikingetid 25 og fra
yngre og yngste 9 stykker.

Foruten typene R. 577 og R. 579 har Oluf Rygh i sine Norske Oldsager
også oppført en tredje type R. 578 som han likeledes henregner til seletøy
beslag. Men dette er vel ikke så sikkert. Beslagene av denne type kan vel
like meget henføres til bruk på sleder eller skrin eller kister. — Disse beslag
er meget færre enn de 2 andre grupper, forekommer bare i 18 eksemplarer
fra 17 funn, nesten bare fra Østlandsfylkene fra og med Akershus til og med
Vestfold, mens de ennå mangler i Telemark. Fra Vestlandet har vi bare ett
eneste stykke: B. 1088 fra Grov, Vik, S. og Fj.27 og fra Trøndelag likeså:
C. 585 fra Nordgården, Sparbu, N.-T. 28 Vi har bare et par stykker av dem
fra merovingertid og eldre vikingetid, men 8 funn fra yngre og yngste
vikingetid.

Typen R. 578 består av 2 jernplater forbundet ved 2 klinkenagler. Stør
relsen av beslagene kan være forskjellig. — Av disse 17 funn er det 11 hvor
det er utstyr til hest, av disse igjen 8 hvor det er sledekroker eller rangler
som skulle være spesielt sledeutstyr. Det er imidlertid også 3 funn hvor det
ikke er noe hesteutstyr, men derimot utstyr til skrin eller kiste som nøkkel,
skrinhengsel eller hasp. I 4 av funnene med hesteutstyr er det også utstyr
til skrin. Det er dessuten 3 mer defekte funn hvor det hverken er utstyr
til hest eller slede eller til skrin. — Disse beslag skulle da ha vært brukt
både som sledebeslag og som beslag til skrin eller kiste.

Vi har også et par andre grupper hvor antallet er såpass stort at de
vil bli behandlet som egne typer. Først er det noen skjoldbuleformede beslag
som også går tilbake til merovingertiden, og som vi finner maken til i
Vendel I.29 (Fig. 25.) Her i landet har vi 6 sikre eksemplarer : 1) C. 23 584a-.
Stømne, Hof, Hed,30 2) C. 17 763, Kvåle, Røn s, V. Slidre p. 0pi, 31
3) C. 18 209, Tokstad, Våge, Opi,32 4) C. 19 414, Hen, Vang, 0pi,33 5)
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Fig. 23. C. 7667. Kvarberg, Våge, Opi. — Fig. 24. C. 20 168w. Torshov, Gjerdrum, Akh
Fig. 25. C. 17 763. Kvåle, Røn s., V. Slidre p., Opi. — Fig. 26. C. 223241 Møystad:

8.6846i, Gutdalen, Opstryn s, Stryn p, S. og Fj.34 og 6) T. 729 fra
Luenget, Opdal, S.-T. 35 De har 4 små utspring for naglene 2og 2 overfor
hverandre. Nr. 1 er fra siste halvdel av 10de årh, nr. 2—3 og 5 fra mero
vingertiden, nr. 4 fra siste halvdel av 9de årh, mens nr. 6 ikke kan tids
bestemmes nærmere. Beslektet med disse må også regnes C. 18 210 fra
.samme funn som nr. 3, riktignok flatt, men ellers med samme ytre form,
således også med de 4 utvidelser for naglene. Skjoldbuleformet beslag, men

uten utspring er T. 1428 fra Prestegården i Opdal, S.-T. 36 Her skal også
nevnes T. 2478 fra det før nevnte funn fra Vollan i Kvikne, Hed,37 som

også er sirkelrundt med 4 utspring for nagler, men med flatt gjennombrutt
parti på midten.

Fig. 23—27. Seletøybeslag.

A^ang, Hed. — Fig. 27. C. 22 138 g. Vesterhaug, Løten, Hed.
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I Vendelfunnene er det i 3 av gravene fra siste halvdel av 7de årh.
noen kvadratiske seletøybeslag med opphøyet kvadratisk midtparti, hvor det
i hvert av hjørnene er mindre utspring med hver sin isittende nagle i likhet
med ved forrige type.38 — I det norske materiale har vi også slike beslag.
Således i det før nevnte Torgårdfunnet fra førstningen av merovingertiden.39
Et annet stykke er også fra Trøndelagen : T. 1 1 683 b fra V. Øyem, Grong,
N.-T,40 hvor det også er et opphøyet parti med bronsebelegg på midten. Så
har vi et flatt beslag Ts. 2045 fra Blåbærhaugen, Lødingen, Nordi.41 Det er
også muligens fra merovingertiden. Både dette og de trønderske beslag er
rimeligvis et utslag av forbindelsene mellom Vendelkulturen i Svearike og
den samtidige kultur i Trøndelag—Nordland. — Endelig har vi C. 21 590a
fra Store-Dal i Skjeberg, Østf.42 Det er ikke sikkert tidsbestemt, men
funnet er gjort i den del av gravplassen hvor vi har funn fra merovingertid
og tidlig vikingetid. Dette beslag var også flatt, men med en nagle med større
hvelvet hode i midten.

I det norske materiale har vi også 12 funn med kvadratiske beslag, som
rimeligvis er utviklet av de nettopp nevnte. De har ikke utspring i hjørnene,
men smale innskjæringer i sidene og har gjerne en nagle i hvert av hjørnene
og en på midten. Disse beslag er helt flate. Naglehodene kan dog være
hvelvet og utbrodert som St. 2327afra Litleland, Sola s, Håland p. Rog.43
Ellers er halvparten av funnene fra Trøndelag med Nordmøre. Til disse
beslag regnes da også T. 16 141bfra Vernes, Stjørdal s. Nedre Stjørdal p,
N.-T.44 Dette er 16 ganske små beslag fra en mannsgrav fra første halvdel
av 800-årene. De andre tidsbestemte av disse beslagene er fra 900-årene.

Så har vi en .liten gruppe på 3 avlange beslag enten bredest i endene
eller på midten, hvor det er en stor bule og 2 eller 4 nagler i endene også
med store bulede hoder. Disse beslag er C. 22 785 n fra Nedre Røberg, Hov
s, S. Land, Opi,45 8.6225g.fra Raustad, Vangen s, Voss p. Hord.46 og
B. 7114 q fra Folkedal, Granvin s, Ulvik p. Hord.47 Det midterste av
disse er fra merovingertiden, de to andre fra eldre vikingetid.

•Vi har også 4 tungeformede beslag, alle fra Hordaland : B. 2250 fra
Lunde, Vangen s, Voss p,48 B. 6657m fra Trå, Granvin s, Ulvik p,49
B. 70801 fra Himle, A'angen s, A^oss p.50 og B. 7836 cfra Nedre Rykkje,
Vangen s, Voss p.51 De er foreløpig meget lokalt begrenset. 3av beslagene
er fra yngre vikingetid, det fjerde übestemt tid. — Det er også 2 andre
tungeformede beslag, men av en annen type. Mens de første hadde 2 nagler
ved siden av hverandre øverst, har disse 2 nagler etter hverandre nedover.
Det er C. 1988 fra Ophus, A^ang, Hed. fra ca. 850—90052 og C. 21 243 d fra
Gile, Hof s, 0. Toten p. 0pi,53 übestemt tid. Det er vel mulig dette er
til et skrin.

Det er i det norske materiale også 4 funn med korsformede seletøy
beslag, men av 2 forskjellige typer, 2 funn for hver av typene. I den første
er korsarmene smalest i endene. I det ene funn hvor det er 2 parstykker,
er korsarmene i endene utformet som dyrehoder. Det er St. 2222 i fra Frøy
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land, Riska s, Hetland p. Rog. 54 De er av bronse. I det annet funn har
beslaget en bronseknopp på midten. Det er C. 22 7231 fra Vålen, Stokke,
Vestf.55 Begge disse funn er fra siste halvdel av 800-årene. Ved den annen
type er det 2 parstykker i hvert av funnene. Her er korsarmene bredest
i endene. Det ene funn er C. 6872 fra Drognes, Nes, Akh,56 det annet,
C. 21 812k og m fra Bryni skolehus, Romedal, Hed.57 Begge disse funn er
fra slutten av vikingetiden.

Fra Li, Vangen s, Voss p. Hord. har vi et bredt tungeformet beslag
av bronse: B. 4865 e. 58 Det har 2 sidestilte nagler øverst, ellers vertikalt
oppdelt i 2 deler på forsiden. Det er fra eldre vikingetid. Fra merovingertiden
er et annet bredt tungeformet beslag fra det før nevnte funn fra Ar ollan,
Kvikne, Hed, T. 2477. Videre fra eldre vikingetid er et sirkelrundt beslag
av bronse i 2 eksemplarer med et trefliket ornament på midten. Det er
C. 21 482 i—k fra Ommang, Løten, Hed.59 — Fra siste halvdel av 9de årh.
er et remendebeslag fra Møystad, Vang, Hed.: C. 22 324 j,60 (fig. 26), med
et bredt tresidig endestykke med mindre innhakk på 2av sidene.  — Et
annet stykke er C. 11 324 dfra S. Finstad, Romedal, Hed. 61 fra yngste
vikingetid. Det har trappeformet kant som A. W. Brøgger: Borrefundet
s. 15, fig. 27.

I de store skipsfunnene fra Oseberg, Gokstad og Borre, liksom fra
Haugen-funnet på Rolvsøy i Østfold har vi små rektangulære, kvadratiske,
sirkelrunde, trapezoedriske, tungeformede og andre beslag av bronse, oftest
rikt ornert, som også har vært til seletøy. De er beskrevet og avbildet i
verkene til N. Nicolaysen, A. W. Brøgger, Haakon Shetelig og Sigurd Grieg,
liksom flere er avbildet i O. Rygh: Norske Oldsager (fig. 597—613). Se
også Bjørn Hougen: Studier i Gokstadfunnet.62 De vil ikke bli gjennomgått
her. Her skal bare nevnes at det også er 8 slike små beslag, men av bly,
iet funn fra Nes, Hedrum, Vestf, C. 12 492.63 Det kan ikke nærmere tids
bestemmes.

Sammen med andre hestesaker således bisler og seletøybeslag foreligger
i funnene ofte remspenner. Det kan jo være vanskelig å avgjøre om rem
spenner har hørt til seletøy eller til draktbelte. Det blir oftest et skjønn å
avgjøre det og kan være et meget vilkårlig skjønn. Det er imidlertid noen
større remspenner enten halvsirkelformede som R. 581 eller rektangulære
som helst bør henføres til remspennene på seletøy. Særlig hvor det er et par
slike store remspenner i samme funn, skulle en finne støtte for at de er til
seletøy. Vi har 6 slike funn: 1) C. 3795, Asak, Skedsmo, Akh,64 2)
C. 5394a, Bryni, Romedal, Hed,65 •3) C. 9543, By, Løten, Hed,66 4)
C. 22 138g, Vesterhaug, Løten, Hed,67 (fig. 27), 5) C. 21 2371, Vien, Gran,
0pi,68 6) T 35, Tingstad, Levanger, N.-T. (ikke publisert).

I et funn fra Rogaland, det nylig nevnte fra Frøyland i Riska (St. 2222)
er det 2 remspenner hvor nedre del av platen danner et triangel med spissen
ned. Og fra et annet funn fra Rogaland fra Ølbør i Håland er det 2 rek
tangulære remspenner og en tredje liknende spenne som den fra Frøvland. 69
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Funnet fra Frøyland er fra siste halvdel av 9de årh. og funnet fra Ølbør fra
overgangen mellom eldre og yngre vikingetid. Alle de andre før nevnte
6 funn er imidlertid fra yngre og yngste vikingetid. Det samme gjelder om
6 andre remspenner av samme type som er funnet enkeltvis, deriblant R. 581
fra Skjervum, Lardal, Vestf. Det er rimeligvis flere andre av remspennene
som har hørt til seletøy utenat en kan si det med sikkerhet. Charlotte Blind
heim har i sin store avhandling »Drakt og smykker« i B. XI av A/iking,
1947, hevdet at det ikke hørte belte til vikingetidens kvinnedrakt, at det altså
ikke skulle finnes beltespenner i kvinneutstyret på den tid. Det vil bli sett
nærmere på dette forhold under behandlingen av saker som vedrører drakten.

I »De norske vikingesverd« har jeg s. 51 pekt på at også stigbøylene
kan angi tidsforskjell innen vikingetidens materiale. I Norske Oldsager opp
føres flere typer: R. 587—590, og i 1. c.' anførte jeg at R. 587 og R. 589
betegnet eldre typer, mens R. 590 som var den mest alminnelige, betegnet
en yngre type. Her var da et skille mellom eldre og yngre vikingetid.

I det norske materiale er det 55 funn med 91 bestembare stigbøyler. Vi
har dessuten av sikre beretninger meldinger om ytterligere 6 funn med 8
eksemplarer. Tilsammen blir da dette 61 funn med 99 stigbøyler. — For
delingen innen landet har sin interesse og settes opp her:

Som en vil se er stigbøylene påfallende mange i Akershus, Hedmark og
Vestfold, % av det samlede materiale. De mangler helt i Telemark, Agder
fylkene og fra og med Sogn og Fjordane til og med Sør-Trøndelag. Særlig
påfallende er det at det er så få av dem i Opland, når det er så mange
i Akerhus—Hedmark.

Fra merovingertiden har vi ennå ingen stigbøyler i det norske materiale.
Men vi vet av Vendelfunnene at stigbøylene går tilbake til denne tid i de
nordiske land, vi har dem både i grav 111 og XIV" både fra 7de og Bde årh,
og de er beslektet med R. 588—589. I De norske vikingesverd pekte vi på
Graffåltet vid A,T endel, pl. XLII, fig. 13, hvor bøylen har fullstendig form som
R. 589 og som av dr. Arne regnes å være fra siste halvdel av 600-årene.

Denne type R. 589 er ikke tallrik i det norske materiale. A^i kjenner
den egentlige type bare fra 5 funn. Først har vi selve R. 589 : C. 1982 fra

Stigbøyler.

.kn. tunn ekisempllarer
[ed. 21 » 35 »
)pl. 3 » 5 »
usk. 3 » 5 »
estf. 13 » 20 »
og. 2 » 4 »
[ord. 4 » 5 »
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Fig. 28—33. Stigbøyle.
Fig. 28. C. 1983. Ophus, Vang, Hed. — Fig. 29. C. 4302a. S. Kaupang, Tjølling, Vestf.
— Fig. 30. C.575. Nordgård, Sparbu, N. T. — Fig. 31. C. 212371 c Vien, Gran, Opi. :-

Fig. 32. C.22 138e. Vesterhaug, Løten, Hed. — Fig. 33. C.21398d.
0. Sterud, Nes, Hed.

Ophus, Vang, Fled. som er usedvanlig lang : 28 cm. Det typiske ved den
eldre type er at remholderen står loddrett på bøylens plan. Og dessuten er
bøylen uten noen utvidelse i bredde nederst, hvor foten skulle hvile. Ellers

er ikke typeeksemplaret helt typisk. Det vanlige er at der hvor bøyle
tenene møtes nedenfor remholderen, er de tvunnet om hverandre. Dette er
ikke tilfelle ved R. 589, men derimot ved parstykket C. 1983, som foreligger
i samme funn, men som ellers er atskillig kortere enn C. 1982. (Fig.. 28).

Samme type har vi i de 2 stigbøyler C. 16 024 fra Farmen, Vang, Hed. (ikke
publisert), likeså ved C. 6470 fra N. Fevang, Sandar, Vestf. 1 som er funnet

V,Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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sammen med en stigbøyle av en yngre overgangsform, som vil bli behandlet
straks nedenfor. Likeså har vi denne eldre type i B. 874 fra Høyland, Støle s,
Etne p. Hord. 2 og iT. 967 fra Island, Frosta, N.-T. 3 Alle disse er fra
eldre del av 9de årh. bortsett fra funnet fra Farmen i Hedrum som er fra
slutten av århundret.

Sterkt beslektet med denne type er B. 937 fra Vinje, Vangen s, A*oss p.
Hord,4 hvor imidlertid bøylen er bredere, og det ikke er noen tvunnet ten,
men derimot en fortykkelse mellom bøylen og remholderen. — Av samme
hovedtype med tynn jevntykk bøyle er C. 4302 fra S. Kaupang, Tjølling,
Vestf.5 (Fig. 29.) Her er imidlertid ingen firsidig eller oval reinholder
øverst, men begge bøyletenene ender i en liten løkke som remmene eller noen
tau må ha gått gjennom. Dette funn er også fra eldre vikingetid.

Vi hørte under funnet fra N. Fevang om en stigbøyle av en overgangs
type. Dette er R. 588 og den karakteriseres også ved at remholderens plan
står påtvers av bøylens, men nedentil er det her en bred plate liksom
ved den yngre type R. 590. Denne type R: 588 foreligger i alt i 6 funn. 4 av
disse har samme slags snodd ten som var det vanlige ved R. 589. Det er
2 funn fra Rogaland: B. 4488 efra Tjentland, Årdal s, Hjelmeland p.6 og
St. 6185 r fra Strand i Strand.7 Likeså er det 2 funn fra Nord-Trøndelag,
først typeeksemplaret C. 575 fra Nordgården, Sparbu (fig. 30), og så
T. 15 115nfra Fosnes i Fosnes. Det er imidlertid 2 funn hvor det ikke er
snodd ten under remholderen. Det ene er C. 6469 fra det før nevnte funn
fra N. Fevang, hvor denne stigbøyle var funnet sammen med en annen av
typen R. 589. Det annet eksemplar er B. 891 fra Vestfold."

Det var typen R. 590 som var den overveiende mest alminnelige i det
norske materiale. Det var også 10de århundres stigbøyler fremfor noen
andre. Det er imidlertid 2 varianter innen denne type, den egentlige R. 590
(Fig. 31) og en yngre variant som vil bli tatt for seg. Den første kjennes
fra 31 funn i 50 eksemplarer. Utenfor Østlandsområdet er det bare 2 funn:
B. 967 fra Vad, Støle s, Etne p. Hord. 10 og T. 34 fra Tingstad, Levanger,
N.-T. 11 Ved disse yngre typer ligger remholder og bøyle i samme plan. Selve
stigplateri er bred og nederst på bøylen ved overgangen til denne brede plate
er det ofte en knoppformet utvidelse. Hullet for remmen på remholderen
oventil er meget langt og smalt og platen er tilsvarende hertil.

Den yngste variant (fig. 32) har også remholder og bøyle i samme plan,
men platen oventil er her høyere og i det hele stprre i forhold til hullet.
Bøylen er dessuten kortere og bredere, minner forsåvidt mer om R. 588.
Denne type forekommer i følgende funn:

1) C. 6867a. Drognes, Nes, Akh. [2 ekspl.) 12
2) C. 15 919. Garder, Hovin s, Ullensaker p, Akh. (2 ekspl.) 13
3) C. 3872a—b, 03. Alm, Stange, Hed. (2 ekspl.) 14
4) C. 4991, Hommerstad, Stange, Hed. (1 ekspl.) 15
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5) C. 11323a, S. Finstad, Romedal, Hed. (2 ekspl.) 1 »
6) C. 21812d—e, Bryni skolehus, Romedal, Hed. (2 ekspl.) 17
7) C. 22 138e, Vesterhaug, Løten, Hed. (1 ekspl.) (Avb. fig. 32.) 18

Muligens til samme gruppe hører 8) C. 13 464 fra Allum, Hedrum,
Vestf.19 (1 ekspl.) Øverste del mangler, men bøylen har den samme korte,
brede form som den øvrige del av typen.

Vi har også et par varianter av denne type. Det er først de 2 stig
bøylene C. 21 398 d (fig. 33) fra Østre Sterud, Nes, Hed,20 hvor det ikke
er noen plate oventil, men hvor bøyletenen danner remholder ved en utvidelse
her oppe. Det annet funn er stigbøylen C. 10 793 fra Stange, Hed, 21 hvor
bøylen er av samme type som de andre, men hvor det oventil nok er plate,
men ikke avlangt rektangulært hull for remmene, men '2 små nagler til dem.
Nederst på bøylen i begge ender er det sølvretusjering i båndfletnings
ornamentikk.

Bortsett fra dette siste eksemplar som er übestemt i tid, er alle de andre
av disse stigbøyler fra yngste vikingetid fra midten av 10de årh. ned til
førstningen av Ilte årh. — Også bortsett fra det siste funn fra A^estfold
er alle de andre fra Akershus—Hedmark. I ett av funnene (nr. 4) er det
sammen med denne stigbøyle også funnet en annen av den alminnelige type
R. 590 (C. 4990).

Her hadde vi 2 stigbøyler av forskjellig størrelse i ett og samme funn.
Det er ikke så sjelden at det har vært tilfelle. Vi hørte om det samme ved
typeeksemplaret R. 589 (C. 1982) som var funnet sammen med en kortere
stigbøyle (C. 1983), av for øvrig samme hovedtype. Vi hørte også om dette
ved C. 6470 fra N. Fevang, Sandar, av typen R. 589 som var funnet med
et mindre eksemplar (C. 6469) av overgangstypen R. 588. Og vi har i hvert
fall 2 funn : C. 5596—97 fra Hammerstad i Stange 22 og C. 9539 fra By
i Løten,23 begge fra Hedmark som begge tilhører typen R. 590, men er av
forskjellig størrelse. Det kan også være at det er flere funn hvor de 2 stig
bøyler ikke er like lange.

ITelemark er det funnet 2 stigbøyler C. 10 867 fra Kolbjørnsrud, Hed
dal 24 og C. 26 381 fra Prestegården, Eidanger, 2s som begge er blitt tatt med
blant vikingetidsmaterialet, men som helst må anses for å være yngre. De
er store og brede nedentil, idet de er nærmest triangulære, av form som et
likearmet triangel. Remholderen oventil er en ganske liten bøyle. Nederst
på bøylearmene er på det første eksemplar dyrehoder av bronse, på det
annet kuleformede utvidelser av samme metall. Begge har ovalt formede
stigplater. Om C. 10 867 som skal være. funnet sammen med en sverddoppsko
fra middelalderen, sier også Oluf Rygh at den rimeligvis er fra denne tid.
Om C. 26 381 sies det derimot i katalogbeskrivelsen at den skriver seg fra
vikingetiden. Det er imidlertid rimelig å anta at begge disse 2 stigbøyler er
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fra middelalderen. De er så å si helt fremmede i vikingetidens oldsaks
materiale.

Stigbøylene av jern har sikkert i seg selv vært et statelig ledd i ride
utstyret. Men enkelte av dem har også vært ekstra utstyrt med inngraverte
ornamenter eller belegg av bronse eller sølv. Ingen av de norske stigbøylene
kan nok måle seg med de danske fra Stengade og Nørre Longelse på Lange
land. 20* Men enkelte av de norske har nok også hatt ornamentikk. Det gjelder
typeeksemplaret R. 589 som har tverrstriering og sikksakkornamenter, en
enkel ornamentikk som var meget vanlig på jernsaker i eldre vikingetid. Et
annet eksemplar av samme eldre type: T. 967 fra Island, Frosta, N.-T. (se
s. 30 f) har tverrstriering på bøylen med bronsebelegg i likhet med sverdknapp
og hjalter på R. 494. Den før nevnte R. 587 har sølvbelegg på bøylens øvre
del, snodde bånd og enkle sølvtråder på sidene av hullet på remholderen.

Av de yngre stigbøyler er det på C. 3793 fra Asak, Skedsmo, Akh,
på bøylen korte strekborder og sirkelrekker og på T. 34 fra Tingstad, Lev
anger p, N.-T, tverrstriering med bronsebelegg. De 2 stigbøylefunn av
yngste type C. 11 323 fra S. Finstad i Romedal og C. 21 812d—e fra Bryni
skolehus i samme sogn har på overgangen mellom bøylen og remholderen
en firsidig bronseknopp, den siste med en oval figur på midten. Tidligere
er nevnt C. 10 793 fra Stange hvor det nederst på bøylearmene var knopper
med ornamenter i sølv.

Det er rimelig å gjennomgå sporene i umiddelbar tilknytning til stig
bøylene. Det er bare funnet vel halvparten så mange sporer som stigbøyler.
Tilsammen er det 39 funn med 54 eksemplarer. Det er mulig at enkelte av
disse kan tilhøre middelalderen. Fordelingen innen landet er:

Antall

Antall funn eksemplarer

39 53

Sporer.

Østfold 3 3
Akershus 10 16
Hedmark 9 14

Oplancl 4 5
Buskerud 3 4
Vestfold 1 1

Aust-Agder 1 1

Rogaland 1 2
Hordaland 1 1

Sør-Trøndelag 1 1

Nord-Trøndelag .... 2 2

Ukj ent sted 3 3
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Fig. 34. C. 27 317. Gjermundbu, Haugsbygd s., Norderhov p., Busk. — Fig. 35. C. 3794a.

Fordelingen viser her forsåvidt overensstemmelse med stigbøylene som
også ved sporene. Akershus—Hedmark hører blant de fylker som har flest
av dem, over halvparten av det samlede antall eksemplarer, men Aestfold
trer nå merkelig nok helt tilbake. I Telemark mangler også sporene liksom

Fig. 34—35. Spore.

Asak, Skedsmo, Akh.
Fig. 36. Gullspore. C. 5905. Rød, Rygge, Østf.
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stigbøylene. Ett av funnene fra Ukjent sted er i Trondheims Museum og
er da sikkerlig fra Trøndelag som på den måte får 4 funn.

Bare halvparten, 20 av funnene, er daterbare. Og av disse er igjen de
19 fra 10de årh. og bare ett funn fra 9de. Det er St. 3962 b fra Særheim i
Klepp, Rog. 1 De er nokså ødelagt av rust, men en kan dog se at de øverst
på armene har hatt en enkel avrundet plate med ett naglehull. En vil uvil
kårlig sammenlikne disse sporer med C. 26 204 fra Sjåheim, Ringsaker, Hed.2
som imidlertid er funnet alene og således ikke kan nærmere tidsbestemmes.

I Norske Oldsager er oppført to typer av sporer : R. 585 og 586. Den
første av disse har remholdere med tvedelt rektangulær plate, med 2 vertikalt
stilte rektangulære åpninger ved jsiden av hverandre. Det er forresten ikke
noe helt typisk eksemplar, idet det mest pleier å være bare to små nagle
huller for remmer. (Fig. 34.) Det er også alminnelig at da selve platene
er runde eller avrundet, ikke rektangulære. Til den annen type R. 586 med
den ene rektangulære åpning hører bare 4 funn: 1) C. 3794a—b,3 fra Asak,
Skedsmo, Akh. (fig. 35), 2) C. 15 937 a—b" fra Gystad, Ullensaker, Akh,4
3) C. 14 582 fra Kittilsrud, Brandbu, Opi.s og 4) T. 33 fra Tingstad, Lev
anger, N.-T.G — Så har vi en gruppe på 3 funn, hvor armene øverst bare
har en liten utvidelse med en avrundet åpning for remmen. Det er 1) C. 30
fra Hovinsholm, Nes, Hed,7 2) C. 6358 fra Hamre, Slidre s, V. Slidre p.
Opi.8 og 3) T. 7041 fra Stavnem, Rennebu, S.-T. 9 Den siste skal være
funnet med bryne og brente bein og raa vel da være del av et gravfunn og
da fra forhistorisk tid. Dette skulle da også kunne være av betydning for
de 2 andre eksemplarer som ellers ikke er innkommet sammen med andre ting.

Alle disse siste 3 funn av sporer har den korte pigg som vi har på
R. 585. R. 586 har derimot lengere pigg. Lengden varierer for øvrig uten
å være bundet til noen bestemt type av remholdere.

Helt for seg selv står den praktfulle gullspore C. 5905 fra Rød i Rygge,
Østfold, som er avbildet R. 583 (fig. 36), en av de vakreste gullsmedarbeider
vi har fra norsk vikingetid med fremstilling av dyreornamenter i Jellingestil
i filigransarbeide. 10 Den er rimeligvis fra midten av 10de årh. Piggen
mangler på dette stykke, men oventil er det runde plater som remmene har
vært nittet fast til.

Også flere av de andre sporene har sine enkle ornamenter liksom stig
bøylene. Også et par praktfullt ornerte sporer hadde vi i funnet fra Nørre
Longelse på Langeland. 11 Noe slikt er ennå ikke funnet her i landet. Som
det beste eksemplar kan jeg henvise til R. 586 liksom T. 33 har sin tverr
striering med bronsebelegg. Vi skal ellers her peke på den danske spore
fra yngre romertid, avbildet Aarbøger 1920, s. 108, fig. 14, med innlagte
ornamenter som også er vanlige i vikingetiden. Til slutt skal nevnes bronse
sporen T. 9589 fra Stavset, Frosta, N.-T, hvor piggen er formet som et
ansikt. Det er dog ikke sikkert at denne spore er fra forhistorisk tid.
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Saler.

Til rideutstyret hørte også saler, men de har vært av tre, og det er da
rimelig^at de meget sjelden har vært bevart i funnene fra vikingetiden. Det
må i hvert fall helst bare bli fragmenter. Imidlertid har enkelte av salene
tydeligvis vært forsynt med ornamenter, små plater av bronse, og slike har
hatt lettere for å bli bevart.

Vi har, såvidt jeg kan se, bare 5 funn i det norske materiale hvor
det er fragmenter av saler, eller som i Osebergfunnet hvor det kunne settes
sammen praktisk talt en hel sal. 1 — Først var det da i Tuneskipet på Nedre
Haugen, Rolvsøy, Østf, 4 bruddstykker av en gjenstand av tre som av
Haakon Shetelig formodes å være av en sal. Som ornamenter skåret i treet
ses båndknuter, rhomber og en skjematisk tegnet menneskefigur. 2 •— På
Drognes i Nes, Akh, ble det noen år før 1861 i en gravhaug funnet et sverd
fra 9de årh. av E-typen og dessuten en »salknapp« av bronse.3 — Også i
By i Løten, Hed, ble i 1879 ved N. Nicolaysens utgravning funnet rester
av en sal »en stor klump (C. 9596), omtrent 30—40 cm i tverrmål, bestående
av en gjenstand av tre samt lær og never, uten tvil levning av en sal, alt
liggende på et tynt underlag av leir, og som det synes omgitt av never.
Forsiret med en mengde nagler av forskjellig slags, nemlig omtrent 100 små
klinknagler av jern (C. 9597) med flate runde bronsebelagte hoder«.  —-
Dessuten var her slike alminnelige beslag som vi tidligere har henregnet til
seletøybeslag (C. 9598) . 4

Også i Borrefunnet var det levninger av sal. A. W. Brøgger beskriver
s. 9 i »Borrefundet og A^estfoldkongernes graver« denne således : »Diverse
trefragmenter sikkert rester av en sal (avb. 1. c. fig. 11—12). Oversiden
har vært buet og på flere av fragmentene finnes utskårne bånd vesentlig
med siksakornamenter utfylt med sort farge(?). Av oversidens ornamenterte
stykker er bevart fragmenter, hvortil er kommet 2 sammenhørende stykker
med et. eiendommelig bånd som deler seg. På undersiden av ett av frag
mentene sitter enda stykker av putens stopning.« Så har vi til slutt den før
nevnte Osebergsal som ikke synes å ha hatt noen ornamenter.

Hestehøvrebeslagene fra yngre jernalder er ikke alminnelige i Norge.
De kjennes bare i 11 eksemplarer, ingen fra merovingertiden, vesentlig fra
yngre del av vikingetiden liksom sporene. Det er ett eksemplar fra Hedmark,
3 fra A^estfold, ett fra Romsdal og 5 fra Trøndelag, derav 4 sikkert fra Nord-
Trøndelag. Ett eksemplar som oppbevares på Nationalmuseet i København,
er fra ukjent sted i Norge. Den forholdsvis tallrike forekomst i Trøndelag—
Romsdalen hører også til det trøndske kulturområde, så over halvparten blir
her nord fra, — tyder på svensk innflytelse.

Hestehøvrebeslag.
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Fig. 37—39. Hestehøvrebeslag.
Fig. 37. C. 23 500. Ukjent sted. — Fig. 38. C. 586. Nordgården, Sparbu, M. T. — Fig. 39.

T. 15 115c. Fosnes, Fosnes, N. T.
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I Sverige er i det hele hestehøvrebeslagene meget mer alminnelige enn
hos oss. Fra A' endelfunnene har vi 4 eksemplarer. Det eldste er i A endel
grav I\^ 3 fra rimeligvis første halvdel av 800-årene. Noe tilsvarende til

dette har vi ikke her i landet. Men en eldre type er allikevel sikkert C. 23 500,
rimeligvis fra A' estfold. 2 (Fig. 37.) Ornamentikken her viser likheter med

ornamentene på den ovale spenne R. 647 fra første halvdel av 9de årh, og
det er ellers i typen likheter med det nevnte hestehøvrebeslag fra Vendel.
Hullene for tømmene på C. 23 500 er dannet ved gapende dyrehoder med

bøyd hals. Hodene er plasert ytterst. I det fragmentariske, høvrebeslaget
T. 10 479 fra Tornes i Fræna, Møre 3 er hullet for tømmene ved kjeftapningen
på et gapende dyrehode. Her er et trefliket båndfletningsornament på
hver side.

I A^endelgrav VI er det høvrebeslag 4 fra ca. 900 som vi heller ikke
har noe tilsvarende til i det norske materiale. I grav IX er det to høvre
beslag.5 Dette funn regnes å være fra midten av 900-årene. Begge har vi

paralleller til i det norske materiale. Det første er R. 595 : C. 1802 fra Borre
funnet som vel må regnes å være fra ca. 900. Men så har vi hos oss 6
eksemplarer som synes å være en tarveligere utvikling av R. 595. Her er

2 grupper kvalitetsmessig sett. Til den første gruppe hører C. 586 fra Nord
gården, Sparbu, N.-T. (fig. 38) 6 som er fra første halvdel av 10de årh,

C. 1613 fra Elverumsgjerde, Lanke s. Nedre Stjørdalen p, N.-T.7 og T. 39
fra Ukjent sted sikkert Trøndelag.8 De siste kan ikke nærmere tidsbestemmes

av funnkombinasjoner. Den annen gruppe er C. 9784 fra Lene, Ringsaker,
Hed,9 C. 1086 fra Krosgården, Snåsa, N.-T. 10 og T. 297 fra A'erdalen, N.-/E. 11
Ingen av disse kan heller nærmere tidsbestemmes. Men det er til denne

gruppe det hører det andre høvrebeslag fra grav IX i Arendel som ble regnet
å være ira annen halvdel av 10de årh. — Endelig har vi da endestykket til
hestehøvrebeslaget R. 596 som har hørt til ganske samme type som det
praktfulle danske Miiller : Ordning Jernalderen 625, hvor også beslagene
ender i dyrehoder.

• For seg står endelig T. 15 115cfra Fosnes i Nord-Trøndelag (se T.A7 . S.

Tilv. 1935, s. 26—29, nr. 96 og T.A". S. 1936 ,Nr. 3) fra en mannsgrav
fra ca. 900 (fig. 39). Det er noe eldre, men ellers av samme type som et
svensk hestehøvrebeslag (T. J. Arne : Das Bootgråberfeld von Tuna,
Pl. X, Fig. 2).

Et av de eiendommeligste redskaper innen nordisk, særlig norsk vikinge
tid. er de såkalte »rangler«, noen bøyler med ringer og kroker, de siste

enten på lange skafter eller hektet direkte på bøylen. I »De norske vikinge
sverd«, s. 48 ff i 1919, har jeg gitt en fremstilling av disse redskapers typo
logisk-kronologiske utvikling bygget på en tidligere mer spøkefull artikkel
i Shetelig-heftet av Oldtiden i 1917.

R a uglene.
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Det kjennes her i landet nå i alt 249 rangler. De har følgende utbredelse :

Østfold 2
Akershus 8

Hedmark 16

Opland 43
Buskerud . 35
A"estfold 60
Telemark 46

Se kartet s. 41.

Aust-Agder 2
Hordaland 4

Sogn og Fjordane 5
Sør-Trøndelag 5
Nord-Trøndelag 11

Trøndelag sannsynlig 2
Østlandet sannsynlig 10

Det ses av denne statistikk at også disse redskaper som sikkerlig har

hørt til hesteutstyret, først og fremst er knyttet til Østlandet. Men det er
ikke nå som det var med stigbøylene og sporene at det i første rekke var
Akershus—Hedmark hvor disse redskaper var funnet. For ranglenes ved

kommende er det Opland—Buskerud—Vestfold—Telemark, i det hele vestre
del av Østlandet, hvor det er mest av dem. Og også her er det ytterst lite
av dem på Austlandet, hvor de helst er funnet i de indre bygder. I Horda

land er de 4 eksemplarer således fra Voss og indre Hardanger. I Sogn og
Fjordane er de fra Vik og Årdal i Sogn, fra Jølster i Sunnfjord og inne
fra Stryn i Nordfjord. I Trøndelag er det igjen litt flere av dem, særlig
i Nord-Trøndelag, men så mangler de helt nord for Trøndelag igjen.

Av »De norske vikingesverd« vil en se at den eldste form, 1. c. fig. 46,

består av en enkel oval ring, hvori sitter flere andre helst mindre, ovale ringer.
I hver ende av den første ring er et beslag. Begge er hulbeslag, det ene i øvre
ende omsluttende den ovale ring, det annet endende i en krok som er hektet
til ringen. På halvparten av eksemplarene henger i nedre ende av de ovale
ringer en mindre sirkelrund ring.

Det er tidligere (s. 27 f.) nevnt likheten mellom disse rangler og seletøy-
beslagene R. 577. Forskjellen er først og fremst størrelsen, skjønt det også
er sikre rangler av denne eldste type som er ganske små. Ellers har både

seletøybeslagene og ranglene øverst en ring. Ar ed seletøybeslagene henger
det imidlertid i denne ring mindre sirkelrunde ringer, ved ranglene er de
mindre ringer også ovale. Endelig er det ved seletøybeslagene flate beslag
plater, ved ranglene hulbeslagplater, falformede beslag.

Av denne eldste type av rangler kjennes det i alt 23 eksemplarer i 19
funn her i landet. De har følgende utbredelse :

Akershus . . 1 eksemplar, 1 funn
5» 1 »Hedmark

Opland .... 11 » 9 »

Buskerud . . 1 eksemplar, 1 funn
A"estfold ... 3 » 3 »

Telemark . . 2 » 2 »

Det største antall av disse rangler har altså uten sammenlikning Opland
fylke med nesten halvparten. 7 av funnene av denne type er fra merovinger
tiden, 7 fra første halvdel av 9de årh, 4 funn kan ikke nærmere tidsbestemmes
og 1 funn må være fra 10de årh. Her er en slik rangle funnet sammen med
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en annen rangle av neste type, men dessuten er det i samme funn 2 økser
som må være yngre, er av 10de årh.s form. Dette funn" er C. 26 088 fra
Øvre Berge, Brunkeberg s, Kviteseid p. Tel. 1

Det er ellers også et par tilfelle hvor eldste form av ranglene er funnet
sammen med en rangle på neste stadium. Dette har vi således ved C. 20 1680
fra Torshov, Gjerdrum, Akh. 2 (fig. 40), som er funnet sammen med 2
rangler av neste type (se fig. 42). Og det samme er tilfelle med C. 12 921
fra Stokke, Sande, Vestf.3 2 rangler av denne type C. 26 525 d fra Kroksgård,
Ringsaker, Hed.4 og C. 19 698 fra Hemrum, Ringebu, Opi., 5 har vridde
ovale ringer og dessuten bøylens øvre del avflatet, slik som vi kjenner det
fra yiigre typer. Begge funn er fra merovingertiden. — Også bøylen C. 3572
fra Holm, Hedrum, A'estf.° har overstykke av bøylen avflatet, men her
ganske smalt. Pier er hulbeslag på den ene side av den ovale ring, men til
den annen side må det ha vært en krok med fal som vi kjenner fra neste
type. Dette funn er fra tidligste del av vikingetiden.

Som overgangstype må også regnes ennå 2 rangler. Den ene er C. 5481
fra Hennum, Tranby s. Lier p. Busk." (fig. 41), hvor det nok er hulbeslag,
hvor bøylen også er flat oventil, men hvor den samtidig har en innknipning
på den ene side som ved flere eksemplarer av elen neste type. Denne rangle
kan ikke nærmere tidsbestemmes. Den annen rangle C. 12 018 er fra Rimstad,
Hedrum, Vestf. 8 Her er også hulbeslag, men samtidig er både den øvre
bøylen og ringene ellers meget sværere enn de pleier å være ved denne type.
'Både bøylen og ringene ved den eldste type av ranglene er helst ganske
smale. Ranglen fra Rimstad er fra eldste del av vikingetiden.

Vi hørte at enkelte av disse eldste rangler var ganske små. Det gjelder
således C. 9218 fra Ulven, Røn s, V. Slidre p. Opi. 9 Ikke nærmere tids
bestemt. C." 12 745 fra Alstad, Hegge s, 0. Slidre p. Opi. 10 fra merovinger
tiden og C. 25 022 b fra Holen, Follebu s, 0. Gausdal, Opi. 11 Den er også
fra merovingertiden. De er altså alle 3 fra Opland. Fra samme fylke er også
de to stykker C. 14 722—23 fra Dynna, Gran 12 som er av størrelse som
seletøybeslag som R. 577, men ellers av form ganske som ranglene av den
eldste type. De skriver seg fra ca. 900, men er ikke regnet med i statistikken
over rangler av denne type.

I »De norske vikingesverd« s. 49 f har jeg fremstillet R. 462 som den
neste type i utviklingen og R. 463 som. et ennå senere ledd i denne utvikling.
(Fig. 42 a—b.) R. 462 har fremdeles den ovale enkle ring øverst, mens type
eksemplaret R. 463 har en innknipning av bøylen til begge sider. Det
alminneligste er dog at det bare er innknipning til den ene side. R. 463 har
også en avflatning av bøylen oventil, og det samme er tilfelle med flere av
typen R. 462—463, selv om det ikke er alminnelig regel. Det forekom jo
også på enkelte av den eldste type, endog fra merovingertiden. I den nevnte
bok oppfattet jeg denne avflatning av bøylen oventil som et utpreget yngre
trekk. Jeg var da ikke oppmerksom på tilfellet C. 19 698, mens C. 25 525 d
jo er innkommet senere. C. 5372 og C. 5481 er overgangsformer.
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Hulbeslaget som vi hadde ved ranglene av den eldste type, er nå avløst
av en lang skaftfal som er fast til bøylen på den ene side, mens det har vært
en tilsvarende fal med krok som har vært hektet inn på den annen side.
(Fig. 42b.) Den siste foreligger løst. Ved flere av funnene har vi slike skaft
faler, mens selve ranglene mangler. I enkelte tilfelle kan vel dette bero på
at funnene er defekte. Vi kommer ellers senere tilbake til dette. I hvert
fall tas disse funn også med i statistikken over rangler av denne type. I 1
tilfelle har det forresten vist seg at slike skaftfaler er funnet med rangle av
den yngre 10de århundres type.

Vi har følgende utbredelse av ranglene av typen R. 462—463 :

84

Her gjelder det samme som ved ranglene i sin helhet. Det er de vestre
Østlandsbygder som har den store mengde og her som der med tyngde
punktet i Vestfold.

Det er 3 funn som kunne tyde på at denne type går tilbake til merovinger
tiden. Først har vi C. 20 331afra Gjevle, Østsinnen s, N. Land p. 0pi,13
som er innkommet med en spydspiss fra merovingertiden. Her er ingen
skaftfaler, men både bøylen øverst og ringene er vide og store, så den skulle
ikke tilhøre den eldste type. Imidlertid kan det vel være en overgangstype
som den før nevnte C. 12 018 fra Rimstad i Hedrum, Vestf, hvor det var
hulbeslag. — Det annet funn er C. 17 431 fra Nordgården, Seljord, Tel, 14
hvor det imidlertid bare er skaftfal med krok av typen R. 467, ikke noen
egentlig rangle. Den er funnet av N. Nicolaysen i en gravhaug hvor det
i bunnen midt i haugen var en branngrav fra merovingertiden. Skaftfalen
ble så funnet vel 2 m herfra. Det er da mulighet for at den er yngre enn det
øvrige funn. — Det tredje funn er B. 6259 i fra Kirkeide i Nedstryn, S. og
Fj. 15 Her er et større funn med bladformede pilespisser med fal som skulle
være fra merovingertiden. Her skulle ha vært en rangle med 2 skaftfaler,
den ene med krok, men dessverre kan denne rangle ikke nå påvises. I dette
funn skulle en allikevel ha mulighet for at typen går tilbake til merovinger

Østfold
Akershus 3
Hedmark 5

Oplancl 14
Buskerud 13
Vestfold 23
Telemark 11

Sogn og Fj 3

Sør-Trøndelag 2

Nord-Trøndelag 4
Ukient sted 5
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tiden. — Disse eventuelle funn må vel allikevel sies å være rene overgangs
funn. I Vendelfunnene som hva ikke minst hestesaker angår er så rikt
representert, er det også rangler i 3 av funnene. Det ene av disse er fra
merovingertiden (Vendel III). Her er imidlertid et hulbeslag til den ene
side, til den annen dog en meget enkel skaftfal endende i en krok.

Den store mengde av ranglene av typen R. 462—463 er imidlertid fra
9de årh. med hele 40 funn. Det er 9de årh.s rangler vi har her. — Typen
synes også å gå ned i førstningen av 10de årh. Vi har således 7 funn med
rangler fra ca. 900 og første halvdel av 10de årh. Felles for alle ranglene
fra denne tid er avflatning av bøylen oventil. Unntakelse er her ranglen
C. 26 088efra det før nevnte funn fra Øvre Berge, Brunkeberg s, Kvites
eid p. Tel (se s. 43 f.), dette eiendommelige funn, hvor der også var rangle
av eldste type, men samtidig økser fra 10de årh.

Med hensyn til bøylen med ringene er det ikke særlig stor variasjon.
Ar i har hørt om innknipningen til den ene eller begge sider, det første utvil
somt et eldre trinn enn det annet. Hva angår avflatningen av bøylen oventil,
som vi hørte forekom allerede under den eldste type, blir det ennå hyppigere
ved R. 462—463, men ennå er det dog det alminneligste at det ikke er av
flatning: % mot Vz. — Ved ranglene av den eldste type var det ved halv
parten av eksemplarene et dobbelt sett med ringer, de nederste helst ganske
små. —• Dette blir igjen regelen ved 10de årh.s rangler: R. 460 og 461, men
forekommer bare i 7 av 84 eksemplarer ved R. 462—463, deriblant to av
ranglene i Osebergfunnet.

Derimot er det større variasjon ved skaftfalene. Det er disse som gir
ranglene av denne type sitt spesielle preg. Og i spissen for dem alle står de
2 praktranglene i Osebergfunnet. 16 Særlig fig. 149 1. c. med 2 støpte, påloddede
forgylte bronsebånd med dyreornamenter på skaftfalen oventil, nedentil også
et påloddet forgylt bronsebånd, men med enkel geometrisk ornamentikk.
Selve skaftet er innlagt med skraverte rutemønstre i sølv. Kroken på krok
falen ender i et lite nydelig dyrehode. Oventil har falen et ornamentbånd
av liknende art som på skaftfalen, men her er bare ett bånd. Nedentil er
3 opphøyde smale lister. Ellers er falen innlagt med 3 mønstrede bånd av
kobber og sølv i sjakkbrettmønster. — Fig. 150 1. c. er enklere, men også et
vakkert stykke. Her er ingen ornamenter, bare sterk og vakker profilering
oventil. Også her ender kroken på krokfalen i et dyrehode, ypperlig smidd. 17

Ennå er det 2 rangler i. Osebergfunnet, den ene avbildet 1. c. fig. 151,
den annen defekt og ikke avbildet der. På disse og de andre ranglene vi har
her i landet av denne type er skaftfalene meget enklere, selvom det er sær
typer innen de andre ranglene også. A/T i har dog ennå enkelte eksemplarer
som har ornamenter. Fra ukjent sted i Trøndelag skriver seg således T. 171
med falkroken T. 172. 18 Her er profilerte bånd i likhet med Osebergfunnet
l.c. fig. 150. Det er dessuten noen meget få eksemplarer, deriblant R. 462
og R. 463 liksom falkroken R. 465 som har inngraverte omløpende striper,
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Fig. 40—13. Rangle.
Fig. 40. Rangle. C. 20 168 0. Torshov, Gjerdrum, Akh. — Fig. 41. C. 5481. Hennum.

Tranby s., Lier p., Busk. — Fig. 42 a—b. C. 20 168 n. Torshov, Gjerdrum, Akh.
Fig. 43. Ranglehåndtak. C. 25 576 m. Østby, Sigdal, Busk.
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helst i grupper på 2 eller 3 linjer på falen. Dette er et ikke sjelden forekom
mende ornament på jernsaker, særlig kanskje fra eldre vikingetid (se s. 36).
Sammenlign således øksebladet R. 559 og stigbøylen R. 589, og ellers fins
dette ornament både på nøkler og sakser og andre redskaper. Også på det
foftykkede bånd på øvre del av falen kan det være konsentriske linjer
eller innsenkede bånd. Eksempler herpå er ranglen C. 20 168mfra det før
(s. 44) nevnte funn fra Torshov, Gjerdrum, Akh, C. 13 856 fra Berg, Løten,
Hed, 19 C. 7666 fra Kvarberg, Våge, Opi. 20 og C. 4300—4301 fra S. Kaupang,
Tjølling, A^estf. 21

A ed den eldste type av ranglene hørte vi at det var falformede hulbeslag.
Disse hadde ikke noen fortykket utvidelse oventil. A,T ed det neste trinn i
utviklingen R. 462—463 er det også enkelte av skaftfalene som ikke har noe
fortykket bånd. A^i har 10 slike stykker. Dette skulle da være et typologisk
eldre trinn, men det hindrer ikke at denslags skaftfaler har vært brukt gjen
nom hele århundret, for krokfalenes vedkommende som vi skal se, også i det
10de årh. Til den eldre tid hører f. eks. C. 13 574 fra S. Farmen,. Kvelde s,
Hedrum p,22 til den yngre C. 22 442 c fra Lille Gulskronen, Sem s. og p,23
begge fra Vestfold. Det kan også hende at skaftfalen som sitter fast i ranglens
bøyle, har det fortykkede bånd, mens den løse krokfalen ikke har noe slikt
bånd. Dette har vi 8 eksempler på i det norske materiale. Her skal bare
nevnes C. 3194 fra N. Hen, Ytre Ådalen s, Ådalen p. Busk. 24 Kroken i
dette funn er avbildet R. 467.

Det har,som før nevnt (s. 45) hendt ikke så sjelden at det i vikingetids
funnene som er kommet inn til musene, også har forekommet skaftfaler,
nesten alltid med kroker, uten at det har vært rangler i funnene. Det ville
være det lettvinteste å forklare dette av defekte funn. Men det er slett ikke

sikkert at dette alltid er den riktige forklaring. Det er i hvert fall påfallende
at det praktisk talt bestandig er krokfaler som dette er tilfelle med, vi har
bare et eneste eksempel på at det foreligger en skaftfal alene, som ikke har
krok: C. 16 297. Nær Moss, Østfold,25 mens det ellers er 13 funn med
slike krokfaler, derav de 8 av typen R. 467 uten fortykket bånd på falen.

I 1 eller muligens 2 funn har vi både alminnelig skaftfal og krokfal uten
at det er rangle i funnet. Her vil det være naturlig å forklare dette av at
funnet er defekt. Det ene funn er C. 4756—57 fra Hadeland, 26 det annet
mer tvilsomme er C. 16 080 og 16 082 fra Ukjent sted.

Sammen med ranglen av denne eldre type C. 22 720 g fra Støvern
haugen, Sigdal, Busk,27 er det funnet 2 falkroker C. 22 720h. Hermed kan
sammenstilles 2 funn med rangler av yngre type R. 460, hvor det imidlertid
er 2 krokfaler av denne eldre type i begge funn også uten opphøyet bånd.
Disse funn er C. 14 134b fra Rolighed, Hedrum, A^estfold.28 og C. 577 fra
Nordgård, Sparbu, N.-T,29 begge funn fra 10de årh. Dette kan tyde på
selvstendig bruk av skaftfalene, men det kan også være at her eldre krok
faler har vært i bruk ved de yngre ranglene istedenfor de små kroker.
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Her må også nevnes de 2 merkelige funn C. 25 576 fra Østby i Sigdal,
Busk.,30 hvor det er 3 rangler : i, k, 1, med hver sin skaftfal, men uten krokfal.
Det foreligger dog løst en slik krokfal: o, som vel kan ha hørt til elene ene
av de 3 rangler. Men i samme funn foreligger sammenknyttet i 2 eksemplarer
en skaftfal og et skaft med samme avslutning i øvre ende som skaftfalen,
men avsluttet i en krok i den annen ende (fig. 43). I den øvre ende er begge
disse 2 parredskaper holdt sammen ved hver sin jernring. Alle disse 4 red
skapene har en dobbelt spiralformet avslutning oventil. Det samme er tilfelle
med skaftfalen på den ene av ranglene: 1. Denne eiendommelige form
kjennes også fra ranglen C. 12 422 fra Nes, Hedrum, Vestfold 31 dog ien
mindre elegant utformning.

En annen også mer eiendommelig form har 2 oppstående tapper oventil
på skaftet. Slik er det tilfelle med R. 462 og R. 463 : C. 240 fra Ukjent sted
(likeså på falkroken C. 239) og C. 7665 fra Kvarberg, Våge, Opi. 32 Dess
uten Nordiska Museet nr. 30 132 fra Bu, Sel, Opi., 33 og T. 965—966 (også
både ranglefal og falkrok) fra Island, Frosta, N.-T.34 — Ellers er avslut
ningen oventil enkel, ofte svært enkel, den kan være bare som en ombøyét
ten, sl. C. 23 362 dfra Rimstad, Kvelde s., Hedrum p., Vestfold,35 C. 2145
fra Roeim, Sauherad, Tel.3G og C. 26 088 e fra Øvre Berge, Brunkeberg s.,
Seljord p., Tel. 37 -— Avslutningen oventil på skaftene har oftest skarpe
kanter øverst og er da enten bredest her eller over hullet, i det siste tilfelle
kan det liksom være to avdelinger. Ikke sjelden er avslutningen helt avrundet
og gjerne da ganske simpel som på de nettopp nevnte eksemplarer. Avstanden
fra hullet for ringen til det fortykkede bånd kan være forskjellig.

Dette bånd kan dels ha dobbelt konisk form som fig. 42 a 3B eller
C. 13 855 fra Berg, Løten, Hed.,39 dels kan det være smidd i fasetter som
den før nevnte R. 462. Andre eksempler er C. 1 5 027 fra Moldstad, Tingel
stad s., Brandbu p., 0pi. 40 og 22 059 e fra Støvernhaugen, Sigdal s. og p.,
Busk.41 I alminnelighet er det dog helt enkelt, enten med rektangulært
eller sirkelrundt tverrsnitt.

Kroken på den tilhektede skaftfalen er enten avslutningen på falen og
da i ett med denne (sl. R. 467), eller den er hektet inn på en ring som mellom
ledd. (R. 465). Det er forskjellige typer av kroker. Det vanligste er en
vingeformet utvidelse av spissen til begge sider. — Ganske alminnelig er det
også at kroken ender i en nålformet spiss, og vi har også flere eksempler
på at den ender i en smal opprullet spiral. Sjeldnere er det at avslutningen
er en kort tykk sylinder stillet på tvers. Det er tilfelle både ved R. 465 og
R. 467 og ved Osebergfunnet fig. 151. — Men også her er det særtyper.
Først må her nevnes Osebergfunnet fig. 149—150, hvor kroken ender i smale
dyrehoder, beslektet med nr. 2av de nevnte typer.  — Her bør også nevnes
C. 239 fra Ukjent sted,42 hvor der er dobbeltbøyning på kroken som også
her ender i en spiss. Toarmet krok ..med oppbøyning til begge sider har
ranglen C. 23 016 c fra Hatterstad, Mesna s., Fåberg p., Opi.43 — Også her
er det tilspissede ender på kroken. Mer eiendommelig er da C. 13 856 fra

Vid.-Akad. Skr. 11. 1 1. -F. Kl. 1951. No. 4. I
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det nettopp nevnte funn fra Berg, Løten, Hed.,44 hvor kroken har en bred
tretannet avslutning. — Noe helt for seg selv er også falkroken T. 172 fra
Ukjent sted i Trøndelag. Til selve falen er hektet 3 ovale ringer og til den
ytterste av disse er festet en dobbelt krok, hvor krokens ender vender til
hver sin kant.

Til slutt skal nevnes at vi har 3 eksempler på at tenen foran selve krok
spissen er tvedelt og vridd. Dette er tilfelle med C. 16 079 fra Berg, Ullens
aker, Akh., Osebergfunnet fig. 151 og T. 966 fra Island, Frosta, N.-T. (se
s. 49). Liksom enkelte av bislene hadde ringer eller ledd med vridd ten,
således er det også tilfelle med 2 av ranglene av denne type nemlig den
nettopp nevnte Nordiska Museet 30 132 fra Bu, Sel, Opi. og T. 2491 fra
Midjo, Sparbu, N.-T. 45

Det neste trinn i utviklingen av ranglene er R. 460 med den videre
utvikling R. 461 (fig. 44—4-5). Dette er 10de og begynnelsen av Ilte årh.s
rangler. Fordelingen av disse rangler er følgende :

115

Denne type er således mer alminnelig enn R. 462—463: 115 mot 84
eksemplarer. Den har også sin største utbredelse i den vestre del av Øst
landet med tyngdepunktet i Vestfold-Telemark, over halvparten av alle
eksemplarene i disse 2 fylker. Den yngste utvikling R. 461 foreligger imidler
tid bare i 20 eksemplarer som har følgende nokså begrensede utbredelse :

Vestfold 2
Telemark 14

Telemark fylke har således nesten % av alle ranglene av typen R. 461.
Til gjengjeld blir det i virkeligheten ikke mer enn 12 stykker av typen R. 460
fra dette fylke mot 11 i Opland, 16 i Buskerud og hele 29 i Vestfold. Det
blir da Vestfold som er det egentlige tyngdepunktet for R. 460, liksom det

Østfold
Akerhus , 4
Hedmark 6

Opland 11
Buskerud 18
Vestfold 31
Telemark 26

Aust-Agder 2

Sogn og Fjordane 2

Sør-Trøndelag 2

Nord-Trøndelag 7

Ukjent sted 5

A.kershus
Hedmark 1
Buskerud
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også var det overveiende rikeste på typen R. 462—463. Når Telemark har
en slik utpreget overvekt av ranglene R. 461, må dette bero på at denne type
har Vært i bruk der lengere enn andre steder.

Bøylen på typen R. 460 er praktisk talt i sin ytre form helt i overens
stemmelse med R. 463. Den er alltid avflatet oventil, dessuten er det på
undersiden oftest som et ornament vridde tynne jernstenger enten side om
side så de fyller hele flaten her, eller de er bøyet i siksak. — I Trøndelag er
flere av bøylene også av foregående type av en bredere form enn ellers, både
bredere og tynnere og mer jevnt krummet og uten de vridde jernstenger
på undersiden. Dette gjelder således T. 2052 fra Moksnes, Frosta, N.-T.,4(i
hvor bøylen har en bredde av 6.2 cm. Også på Vestøstlandet fins liknende
type, C. 1034 fra Disen, Heggen s., Modum p., Busk.,47 C. 14 291 fra Nedre
Store-Var, Stokke, Vestf.48 og C. 6857 fra Mule, Nissedal, Tel. 4i>

Hva ringenes form angår, så var denne ved den eldste type og ved R. 462
—463 oval eller i hvert fall avlang. Sirkelrunde ringer er knyttet til neste
type. De forekommer dog også på den eldre type. Det er således tilfelle
med 2 rangler fra Trøndelagen: T. 2491 fra Midjo i Sparbu, N.-T. (se
s. 50) og T. 171 fra Ukjent sted. På en rangle av denne type fra Østlandet:
C. 17 314 fra Hval, Gran, Opi.50 er det på samme bøyle 2 ovale og 3 sirkel
runde ringer. — På den annen side har vi flere eksempler på at avlange
ringer fins på typen R. 460. På rangle C. 21 063 fra Kykkelsrud, Askim,
Østf.,51 er således ringene bredt avlange, på C. 4076 fra Våge, Opi.,52 er
det utpreget smale ovale ringer. Bøylen har imidlertid ikke her innknipninger.
Hvis ikke bøylekroken her hadde vært, ville ranglen helst ha vært henført
til den eldre type R. 462—463. Her er 2 sett med ringer, mindre sirkelrunde
ringer som henger i- de større ovale. I en av disse mindre ringer er det
også et seletøybeslag som R. 577. — På ranglen C. 21 838bav typen R. 460
fra Ukjent sted 53 er det også ovale ringer og endelig har ranglen C. 4402
fra Svere, Lier, Busk.,54 en avlang ring sammen med ellers sirkelrunde ringer.

Vi hørte om ranglen C. 4076 fra Våge at her var dobbelt sett med ringer.
Under omtalen av den eldste type av rangler hørte vi at dette var regelen,
mens det ved R. 462—463 var den rene unntakelse. Men ved R. 460—461

blir det atter regelen at det er 2 sett av ringer. Av 94 bestembare rangler
av disse typer har 79 dobbelt sett med ringer, men bare 12 rangler et enkelt
sett. Her kan jo også ved enkelte eksemplarer være mulighet for at defekthet
er skyld i at det ikke er spor etter de nederste ringer. Ved R. 462 hadde vi
ett eksempel på at det var tredobbelt sett med ringer: C. 16 192 fra Odberg,
Hedrum, Vestf.55 Ved R. 460—1-61 har vi 3 slike tilfelle: C. 4118 fra
Nordby, Fett, Akh.,s(i C. 22 788b fra Nes, Fluberg s., S. Land p., Opi.,57
og C. 25 403 a fra Villand, Hol s. og p., Busk. 58 Ved den siste rangle bindes
øverste rekke sammen ved at annen rekkes ringer hver er felles for 2 og 2
ringer i øverste rekke. Ranglen B. 45110 fra Hopperstad, Vik, S. og Fj.,59
har også dobbelt sett med ringer, men øverste rekkes ringer er her pære
formede og i hver av disse ringer henger 2 mindre ringer som da danner
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nederste rekke. — Regelen ved disse rangler er at den øvre rekke med ringer
er større enn den nedre.

Vi hørte at det var skaftfalene og falkrokene som gav ranglene av typen
R. 462—463 sitt spesielle preg. Det er da også mangelen på disse som sær

preger R. 460—461. Muligens skal vi her også si det er overgangsformer.
De kan i hvert fall forklares slik de 2 funn C. 14 134a—b og C. 576—577

fra Rolighed, Hedrum, Vestf.00 og fra Nordgården, Sparbu s. og p., N.-T.,01
hvor det er yngre rangler med flettede tråder og sirkelrunde ringer, men i

begge funn 2 krokfaler istedenfor den alminnelige festemåte ved de yngre
rangler.

Det helt vanlige ved denne type er at det i den ene ende av bøylen har

vært en mindre krok, som da må ha vært hektet inn på seletøyet eller på
den plass hvor ranglen skulle plaseres. I den annen ende har det i alminne

lighet ikke vært noen krok. Der må løkken på bøylen ha vært festet på en
krok på seletøyet. Vi har dog 2 tilfelle hvor det har vært en krok i hver ende
av bøylen. Det er ranglene C. 6192 fra Prestegården i Hedrum, Vestf.,02
og Nordiska Museet, Stockholm, 6709 a fra Gransherad kirkegård, Tel.03

Vi har også 2 tilfelle hvor det i den ene ende er et beslag, i den annen den
lille krok. Det er C. 19 923 fra Gjønnes, Hedrum, Vestf.,04 og T. 2052 fra
Moksnes, Frosta, N.-T. 05 —Også er det 5 tilfelle hvor det ikke er noen løs
krok, men hvor den ene ende av bøylen er bøyet som en krok. Dette er

C. 6395 fra Nord-Strand, Svenes s., Nord-Aurdal p., Opi.,00 C. 3341 fra
Opsata, Å11, Busk.,07 C. 13 430 fra Eisgård, Gol, Busk.,08 C. 20 003 h fra Åls
nye kirkegård, Busk. 09 og C. 25 403 a fra Villand, Hol; Busk.70

Krokenes type er i det store og hele som de som var hektet til en ring
til skaftet ved typen R. 462—463. Også her er den mest alminnelige de

kroker hvor avslutningen er bred utvidet til begge sider. Jeg kalte denne type
vingeformet. Imidlertid er det ved R. 460—461 en type hvor det i ennå
sterkere grad kan sies at avslutningen er vingeformet, av form omtrent som
et vingeformet frø. Mens vi av den første type hadde 32 eksemplarer, er det

av den siste 16 eksemplarer. Dette er da et nytt trekk ved den yngre

rangletype. En særtype innen denne gruppe er de to rangler C. 1469 fra
Mandås, Vinje, Tel.71 og C. 9311 fra Tveito, Lårdal, Tel.72 Her vider også
avslutningen seg ut til begge sider, men til hver side opprullet i en spiral. —
Ellers har vi både kroken som ender i en spiss og som er opprullet i en

spiral. Også i den yngre gruppe har vi en krok som er tvedelt, nemlig ved
den meget sene rangle C. 18 547 fra Koltjøn, Mo, Tel.,73 som vi straks skal
høre nærmere om.

Den yngste type var altså R. 461 (fig. 45) med den tvedelte bøyle.

Ranglene av denne type kan nå en betydelig lengde. Mens det normale er
at de er 16—20 cm lange, har vi 2 rangler fra Telemark som når en lengde
av nesten 30 cm: C. 5471. fra N. Midsund, Kviteseid 74 og C. 10 204 fra
Mosebø i Hjartdal. 75 Liknende lengde har C. 6192 fra Prestegården,

Hedrum, Vestf. 70 Fra Valdres er det for øvrig en rangle av typen R. 460
som er over 30 cm lang. Det er den nylig nevnte C. 6395 fra Nord-Strand
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Fig. 44—46. Rangle.
Fig. 44. Nordiska Museet 6709. Gransherad, Tel. — Fig. 45. C.3341. Opsåtu, Ål, Busk.

Fig. 46. liten rangle. B. 6048a. Ullensvang, Hord.
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i Nord-Aurdal. — Noe helt enestående er den nettopp nevnte rangle C. 18 547
fra Koltjøn, Mo, Tel. Den har en firdelt bøyle og har en lengde av 41 cm.
Det er all rimelighet for at vi her har for oss en type som rekker ned i
middelalderen. Dette kan vel være tilfelle med flere av R. 461, særlig de
større av dem.

Vi har kalt særlig R. 460 for 10de årh.s rangletype og det kan det vel
heller ikke være noen tvil om. Av 47 tidsbestemte eksemplarer kan de 44
stykker henregnes til 10de årh. Et enkelt eksemplar C. 19 923 fra Gjønnes,
Hedrum, Vestf.,77 synes ågå tilbake til 9de årh. og må vel være den eldste
daterbare av disse rangler. Den er nemlig funnet sammen med 2 ovale
bronsespenner av typen R. 650, et irsk beslagstykke og 2 armbånd av bronse,
alt oldsaker som er typiske for 9de årh.s smykkeutstyr. Ranglen er ikke av
de typiske R. 460. Bøylen er nok flat oventil, men uten vridde tråder under.
Bøylen har jevn bøyning, ikke skarp innknipning, slik som vi også kjenner
det fra enkelte eksemplarer av R. 463, sl. f. eks. C. 17 314 fra Hval, Gran,
Opi. 78 Ringene som henger i bøylen er også større enn de pleier å være
ved typen R. 460. Det er da rimeligvis en overgangsform formodentlig fra
siste halvdel av 9de årh. Saksen som er av typen R. 443, tyder også på et
yngre trinn i 9de årh.

Det er altså vesentlig 10de årh.s type vi har i R. 460. Men det er all
rimelighet for at denne type også har vært brukt omkring år ca. 1000 eller
i begynnelsen av Ilte årh. Det gjelder de 2 rangler C. 22 206afra Fonbekk,
Ullensaker, Akh.79 og C. 24 767 b fra N.Houm, Elverum, Hed. 80 Våpen
utstyret i begge 2 gravfunn, hvor disse rangler forekommer, viser at vi her
befinner oss heller etter enn før år 1000.

Med hensyn til typen R. 461 som besto av 20 eksemplarer, så er det
ikke halvparten av disse som er innkommet i gravfunn og som kan noenlunde
tidsbestemmes. Ingen av dem går med noen sikkerhet tilbake til før år
1000. 7 stykker må i hvert fall være yngre enn ca. 1000 eller de er fra
første halvdel av Ilte årh. Når så mange av dem er funnet uten forbindelse
med gravfunn, kan dette tyde på at de har vært i bruk i en tid da det var
slutt med den hedenske gravskikk. Et eksemplar som det før nevnte C. 18 547
fra Koltjøn, Mo, Tel., tyder også utvilsomt på middelalder.

Ved siden av disse hovedtypene av rangler : R. 462—463 og R. 460—
461 er det noen mindre redskaper som også er blitt oppfattet som rangler.
Vi har først en gruppe på 6 stykker som her blir regnet opp :

I)' C. 25 052 0, Steile, Vang, Opi.81

2) C. 18 879, Vines, Efteløt s., Sandsvær p., Busk.82

3) Ved C. 13 568, N. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.83

4) B. 1830, Eide, Granvin s., Ulvik p., Hord.84

5) B. 6048 a, Lofthus, Ullensvang, Hord.85 (Fig. 46.)

6) B. 6380b, Save, Vangen s., Voss p., Hord.80
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Dette er som sagt ganske små rangler med en lengde på bøylen fra
B—l28—12 cm. Denne bøyle ender oventil i små snodde løkker, en til hver side.
1 bøylen kan henge like til 4 sirkelrunde eller ovale ringer, i 2 tilfelle er det
2 rekker av slike ringer. Sammen med B. 6048 a er innkommet en krok
av jern som er så svær i formen at den neppe kan ha noe med denne rangle
å gjøre. Det er ellers ikke funnet kroker sammen med disse små rangler.
De har vel da vært festet ved å hektes inn ved de 2 smale løkker.

De eldste av disse rangler: B. 1830 og B. 63801 skriver seg fra midten
eller annen halvdel av 9de årh. 2 av de østlandske C. 25 0520 og C. 18 879
er derimot utvilsomt fra 10de årh. selvom de ikke behøver å være yngre enn
midten av århundret. — Ranglen fra N. Farmen i Hedrum (nr. 3) nevnes
ikke hverken i den skrevne eller den trykte katalog, men den ligger i funnet
C. 13 568—69 utgravet av N. Nicolaysen, fra en grav hvor det var funnet
et hesteskjelett sammen med bissel og sledekrok. Det er derfor all rimelighet
for at den hører hjemme i dette funn. Den kan ikke nærmere dateres.

Fra Helleve, Vangen s., Voss p., Hord., skriver seg også en liten rangle,
men av en litt annen type : B. 6169 l.87 Her er en oval bøyle bare 6,3 cm lang,
i den henger 3 små sirkelrunde ringer. Den har ikke noen løkker, men et
smalt beslag i hvert av hjørnene. Den kan rimeligvis i hvert fall ikke være
yngre enn midten av 9de årh.

Til slutt skal nevnes 3 også mindre redskaper som likeledes er blitt opp
fattet som rangler. 2 av disse: C. 15 875 fra Gimmen, Idd s. og p„ Østf.
(ikke publisert) og C. 10 507 fra Hovden, Rauland, Tel. (heller ikke publi
sert), består av en jernring, den ene 4 cm, den annen 4,7 cm i tverrmål.
I den minste ringen: C. 15 875 henger en mindre ring og en liten tingest
av jern med en liten løkke i den ene ende og den annen ende opprullet i
spiraler. I ringen fra Hovden henger det også en slik spiral og dessuten 2
andre jernhengestykker. Det tredje slikt redskap er C. 22 051afra Ytterbø,
Holla, Tel.88 Det er av en annen type, består av et litt krummet beslag
med svalet utsvaide ender forsynt med naglehull. På midten av dette beslag
hever seg en jemten prydet med en rund flat liten bronseknapp som avslut
ning. Midt på tenen er anbrakt en jernring 'med 4 haker. Innpå hver av
disse er hektet en liknende »maije« med spiralopprullede ender som vi hadde
ved de 2 forrige stykker. Ingen av disse redskaper kan nærmere tids
bestemmes.

I min artikkel i Sheteligfestskriftet av 1917 om ranglene har jeg også
nevnt i hvor utpreget grad de skriver seg fra mannsgraver. Dette kan
fremdeles trygt sies. Av 150 funn med rangler som kan bestemmes om
de er fra manns- eller kvinnegraver, er det 138 mannsgravfunn og bare 12
kvinnegravfunn. Disse siste går også tilbake til merovingertiden i rangle
kroken C. 17 431 fra Nordgården, Seljord, Tel.89 og de 3 små ranglene
C. 9217—19 fra Ulven, Røn s., V. Slidre p., Opi.,90 av eldste type. Fra eldre
vikingetid har vi først og fremst Osebergfunnet med de 4 ranglene der. Ellers
har vi bare et eneste funn til fra Kvinnegrav fra eldre vikingetid og det er



56 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

C. 22 442cfra Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf. 91 Begge funn er altså
fra samme bygd. Fra yngre vikingetid er det 8 kvinnegravfunn med rangler.
Av særlig interesse er her kanskje 8.45110 fra Hopperstad, Vik, S. og Fj.,
et overgangstidsfunn mellom eldre og yngre vikingetid, hvor det i samme
funn er vektskåler og vektlodder, gjenstander som ellers pleier å være-knyttet
til det mannlige yrke.

Hvorledes og til hva ranglene har vært brukt, har alltid vært gjenstand
for usikkerhet. Oluf Rygh kaller dem i N. O. for »Ukjendt brug«, altså
redskaper til ukjent bruk. Det er all sannsynlighet for at ranglene har vært
brukt i forbindelse med kjøring eller ridning. Det er i hvert fall påfallende
hvor ofte rangler skriver seg fra funn hvor det samtidig er bisler, sledekroker
eller andre redskaper som har hatt noe med hestefart å gjøre. Hvor det er
noenlunde fullstendige funn, er det nesten alltid hestéredsakper med sammen
med ranglene.

I Osebergfunnet ble den ene av ranglene funnet i umiddelbar for
bindelse med 2 av dyrehodestolpené. Sigurd Grieg gjør 92 oppmerksom på
dette og at han har hevdet at dyrehodestolpené har hatt en magisk betydning.
Han finner det da også sannsynlig at ranglene har hatt en slik magisk an
vendelse til beskyttelse mot onde makter. Det er jo intet i veien for at dette
kan forbindes med at ranglene har vært brukt ved kjøring eller ridning.

Bjeller.

På ranglen R. 461 som hadde tvedelt bøyle, var det i den ene halvdel
anbrakt en bjelle. Denne bjelle er liten med et sirkelrundt tverrsnitt. Det er
ikke så sjelden kommet inn jordfunne gamle bjeller til museenes oldsak
samlinger. En hel del av disse er kommet inn sammen med funn fra
vikingetiden, og det kan ikke være tvil om at det har vært brukt bjeller i
vikingetiden av samme type som bjellen på ranglen R. 461. I Norske Old
sager er også avbildet en slik bjelle: R. 592. Det er C. 6905 fra N. Fevang,
Sandeherad, Vestf. Den ble funnet av N. Nicolaysen en fot over bunnen
ien haug mellom 2 steiner. 1 Ellers fantes det bare trekull i haugen. Det er
vel ikke helt sikkert at et slikt funn er fra forhistorisk tid, men det er vel
sannsynlig.

Denne bjelletypeu R. 592 (Fig. 47) med dens utbredelse gir vi en for
tegnelse over straks nedenfor. I denne fortegnelse er utskilt alle eksemplarer
som er tvilsomme, som kan være fra middelalder eller nyere tid. I 4 tilfelle
er det bare bjellekolbene som er kommet inn med funnene 1) C.21 237' 5, Vien,
Gran, Opi.,2 2) C. 25 093 1, Villand, Hol, Busk.,3 3) C. 17 318 b, Sundbo,
Seljord, Tel., 4 4) B. 7007 d, Arnestad, Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj.5
Eksemplaret fra Villand i Hol er hult og kalles i katalogbeskrivelsen for en
bj elle uten kolbe, men det . er ganske av form som kolbene og må vel opp
fattes som en slik. Fra Sundbø i Seljord er det også 2 kolber og de tas
likeså med i statistikken. Fordelingen er følgende :
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Tilsammen 42

F likhet med ranglene av den yngste type er altså også bjellene i utpreget

grad fra Telemark. Nesten halvparten av det samlede materiale er. fra dette
fylke. Ellers er fordelingen nokså jevn i overensstemmelse med andre
hestesaker.

Vi hørte at bjellene fra vikingetiden var små. I alminnelighet har de
sirkelrundt eller ovalt tverrsnitt. 3 av bjellene er av bronse: C. 23 721c
fra Haugen, Moland s., Fyresdal p.,° C. 25 335 g fra Århus, Seljord s. og p. 7

og C. 25 885cfra Øvre Åsheim også i Seljord, alle 3 fra Telemark. 8 Av ele
27 funn som kan nærmere tidsbestemmes, skriver de 21 seg fra yngre og

yngste vikingetid. Et enkelt funn, det er den før nevnte bjellekolbe B. 7007 d
fra Arnestad i Gloppen, skriver seg fra merovingertiden. 5 funn er da fra
9de årh., deriblant den før nevnte hule kolbe C. 25 093 d fra Villand i Hol.

Funnene er nesten utelukkende fra mannsgraver, hvor kjønnet kan bestemmes.
Bare et eneste funn er fra en kvinnegrav: C. 17 840afra Bjørke, Hedrum,
Vestf.9 ,

Det er også en mindre gruppe av bjeller av en annen mindre type, en
slags små dombjeller. Også denne type er avbildet i Norske Oldsager:
R. 593. Den kjennes bare fra 7 funn med 10 eksemplarer. Funnene er
følgende :

1) C. 7189a—b, Sander, Langset s, Eidsvoll p., Akh. 10
2) C.9541, By, Løten, Hed. 11 (avb. fig. 48).
3) C. 11 324, S. Finstad, Romedal, Hed. 12
4) C. 15 914, Voll, Grue, Hed. 13
5) C. 1804c, Voll, Borre, Vestf. 14
6) C. 10 972, I-laukanes, Hadsel, Nordi. 15

7) Ts. 991, Storsletten, Hillesøy s., Lenvik p., Troms. 10

I de 3 siste funn er bjellene av bronse, ellers er de av jern. Bjellen fra
By i Løten henger i et hesteskoformet beslag. (Fig. 48.) Alle de østlandske
funn er fra yngre vikingetid, funnene fra Hedmark til og med slutten av

Akershus->

Hedmark 3

Opland 3
Buskerud 2
Vestfold 6
Telemark 19

Aust-Agder 2
Hordaland . 1

Sogn og Fjordane 2

Møre og Romsdal 1

Sør-Trdndelag 2
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denne tid. Bare_ funnet nr. 6 fra Haukanes i Hadsel synes å stamme fra
eldre vikingetid. Storslettenfunnet har et utpreget østlig preg, tilhører de

såkalte karelske funn. Denne type har i det hele rimeligvis en østlig opp
rinnelse. Se herom Oluf Rygh i teksten til Norske Oldsager s. 31, hvor han
peker på at disse bjeller hos liverne har vært brukt fastsydd på klær. Se
også Brøgger: Borrefundet s. 16. Bjellen fra Storsletten er fra en kvinne

grav, de andre fra mannsgraver.

Slede kroker

Innen vikingetidsfunnene med saker i forbindelse med bruk av hest er
det noen jernkroker som er blitt antatt å ha vært sledekroker til å hekte
skjekene til selve sleden. Disse har da også i høy grad en østlig utbredelse,

her dog mer jevnt over hele Østlandet med kulminasjon i Vestfold, for
øvrig liksom ved ranglene. Sledekrokene er dog færre i Telemark enn
ranglene var det. Fremdeles er det meget få fra Sørland og Vestland. De

mangler helt fra og med Aust-Agder til og med Hordaland. I Sogn og
Fjordane har vi 4 funn, dels fra Sogn, dels inne i Nordfjord, ett fra Grytten
i Romsdal og ett inne fra Sunndalen i Nordmøre. Litt flere er det her også

fra Trøndelagen, like mange som det var av rangler. I Nordland og lengere
nord mangler sledekrokene helt. Fordelingen er følgende:

Tilsammen 174

Fig. 47—48. Bjelle.
Fig. 47. C.6905. N. Fevang, Sandar, Vestf. — Fig. 48. C.9541. By, Løten, Hed.

Fig. 49—50. Sledekrok.
Fig. 49. C. 578. Nordgården, Sparbu, N. T. — Fig. 50. C. 23 034 s., Østrem, Vang, Opi.

Fig. 51. Slededrag. Moderne tid. Rulse, Hakadal, Akh.

Fig. 52—53. Hovbeslag.
Fig. 52. C. 10 271 a. Holter, Nes, Akh. — Fig. 53. C. 14 726, Dynna, Gran, Opi.

Fig. 54. Skobeslag. C. 10 271 b. Holter, Nes, Akh.
Fig. 55. Hovbeslag. C. 27 317. Gjermundbu. Haugsbygd s., Norderhov p., Busk.

Akershus
Hedmark 27

Opland 32
Buskerud 14
Vestfold 40
Telemark 17

Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal

4
2

Sør-Trøndelag 8
Nord-Trøndelag 8
Ukient sted (Østl.) 3
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Typeeksemplaret hos Rygh er her R. 466. Størrelsen av disse redskapene
varierer en del. Den vanlige lengde er fra 9 til vel 14 cm. De kan imidlertid
være så små, at de bare er vel 6 cm lange, mens de på den annen side kan
være over 15 cm, like til 17 cm, ja et enkelt ekesemplar er nesten
18% : cm langt.

Som . navnet sledekroker sier, ender disse redskaper i en krok. Det
vanligste med hensyn til kroken er at denne ytterst har en utbøyet spiral
uten noen tverrstang (ca. 65 eksemplarer). (Fig. 49.) En av disse: T. 5146
fra Rise i Opdal, S.-T., 1 har en utvidelse i sin nedre del før kroken bøyer
seg oppover samtidig som denne utvidelse har en konkav innbøyning som
mangler ved de øvrige eksemplarer. — Vi har også ca. 25 kroker uten tverr
stang, hvor det ikke er noen utbøyet spiral, men bare en ganske enkel krok.
Ett eksemplar av typen uten tverrstang tilhørende funnet C. 1231—43 fra
Kongsek, Slagen s., Sem p., Vestf. 2 er en utpreget særform, idet det er et
skarpt skille mellom øvre del av redskapet som har vært festet til treet -—
denne del har hatt rektangulært tverrsnitt — og den nedre del med kroken
som har sirkelrundt tverrsnitt. Kroken ender her i en fasettert knopp.

Den annen store gruppe på henimot 60 eksemplarer har tverrstang for
enden av kroken. Også her hender det at kroken er utbøyd i spiral (10 eksem
plarer), men dette er altså ikke det vanlige. Tverrstangen kan ha litt for
skjellig lengde, oftest er den imidlertid meget enkel som en sylindrisk eller
kvadratisk ten fra \ x/z—5 cm lang. En sjelden gang kan tverrstengene være
mere forseggjort. Vi har 3 eksemplarer med buede linjekonturer på tverr
stengene, særlig utpreget og kunstferdig ved C. 23 034 s fra Østrem, Vang,
Opi.3 (Fig. 50.) Vi har også 4 stykker hvor det er korsformet avslutning
på kroken. Dette er således tilfelle med typeeksemplaret R. 466. — Så har
vi en mindre gruppe på 15 eksemplarer, hvor det ikke er noen egentlig tverr
stang, men allikevel en liten simpel utvidelse for enden av kroken.

Den øvre del av redskapet er vanligvis bredere og flatere enn den nedre
del med kroken. Denne øvre del er bredest på midten og avsmalnet i begge
ender i motsetning til 2 eksemplarer fra Nord-Trøndelag som vi straks skal
høre om og som er jevnbrede. Det er denne øvre del, som redskapet har
vært festet ved formodentlig til del av sledekarm. Denne bredere flatere del
ligger oftest i plan med kroken, men i noen tilfelle står den på tvers av
krokens plan. Som oftest har redskapet vært festet ved en nagle til treet,
i noen ganske få tilfelle også ved 2 nagler. Det hender også at det ikke har
vært noen nagle til feste. I også noen ganske få tilfelle har den øvre del
som her har pleid å være ganske smal, vært ombøyd i sitt øverste parti. Som
eksempel herpå nevner vi C. 22 518 e fra Ås, Ullensaker, Akh.4 Men vi har
dog en liten gruppe på ca. 10 stykker, hvor det hverken er naglefeste eller
ombøyning oventil. Disse har alle et smalt overparti som en tynn ten. Det
er ikke godt å vite hvorledes festemåten her har vært. Helt ekstraordinært
er kroken C. 7573 fra N. Lund, Furnes, Hed. 5 hvor øvre ende avsluttes i en
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ringformet bøyle, samtidig som det er 2 nagler til feste for treet.  — Som en
riktig særform er de 2 nordtrøndske eksemplarer T. 1085 fra Valberg, Frosta
(ikke publisert) og T. 2059 fra Myrslo, Sparbu,6 begge 2 med meget brede
og jevnbrede plater oventil, ca. 5 cm brede. De er begge fra yngre vikinge
tid. Beslektet med disse er C. 25 335 cl fra Århus, Seljord, Tel., 7 hvor platen
dog bare er vel 3 cm bred. Den er fra yngste vikingetid. — Til slutt skal
nevnes 3 eksemplarer, hvor kroken danner en slangeformet utbøyning, altså
ikke i spiral. 2 av disse er C. 13 857—13 858, begge fra et og samme funn
fra Berg, Løten, Hed.8 på det siste er krokens ytre del vendt ut fra det
øvrige plan. Det tredje eksemplar er C. 22 206bfra Fonbekk, Ullensaker,
Akershus. 9 De 2 første er fra ca. 900, det siste fra vikingetidens yngste del.

Også disse sledekrokene går ellers tilbake til merovingertiden. Vi har
i hvert fall 14 eksemplarer i 11 funn fra denne tid. Alle de vanligere typene
av sledkroker går i det hele tilbake til merovingertiden. Det gjelder både de
med spiralbøyning så vel de med som de uten tverrstang og også de enklere
med tverrstang, likeså de med ombøyd ten i øvre ende. Vi har også fra
merovingertiden den nevnte krok C. 23 034 sfra Østrem, Vang, Opi., med
den mer forseggjorte tverrstang. Ellers tilhører de mer spesielle typer helst
en yngre tid. Vi har hørt om eksemplarene med den slangeformede utbøyning
på kroken, også med den jevnbrede øvre del. Også de 4 eksemplarer med
korsformet avslutning er yngre, dels fra siste halvdel av 9de årh., dels fra
10de årh. Særformen fra funnet C. 1231—42 fra Kongsek, Sem, Vestf., er
også fra 10de årh. Ellers er det av de tidsbestemte sledekroker 47 fra 9de
årh. og 65 fra 10de årh., 10 fra yngste vikingetid.

Vi hørte om ranglene at disse vesentlig tilhørte mannsgravene, idet
det var 138 mannsgraver og bare 12 kvinnegraver med rangler. Dette kan
ingenlunde sies om sledekrokene. Visstnok er det også her atskillig flere
fra mannsgraver enn fra kvinnegraver, men det er nå engang flere manns
enn kvinnegraver blant yngre jernalders funn. Mens det var 105 sledekroker
fra mannsgraver, var det 27 fra kvinnegraver. Det vil si at krokene fra
kvinnegraver er Vs av det samlede materiale, mens ranglene var bare Vl2.
Til sammenligning kan anføres at mens det var 596 bisler fra mannsgraver,
var det 1 19 fra kvinnegraver, dvs. at kvinnegravene hadde Ve av det samlede
materiale. Sledekrokene er således også mer alminnelige i kvinnegravene
enn bislene.

I alminnelighet er det bare en sledekrok i hvert funn. Men det er dog
12 funn hvor det er 2 kroker i hvert av funnene og i ett funn, fra Tolstad
i Våge i Gudbrandsdalen, er det endog 4 sledekroker i ett og samme funn. 10
En kan ikke se noen spesiell grunn til i disse funn å ha dobbelt sett med slede
kroker, kanskje bortsett fra C. 20 168 fra Torshov, Gjerdrum, Akh., 11 hvor
det er 2 bisler og 3 rangler ellers i funnet.

G. F. Heiberg var av den oppfatning at disse kroker ikke kunne ha
vært sledekroker. I den forbindelse skal jeg få henvise til fotografiet fig. 51



H.-F". Kl.62 JAN PETERSEN

som er fra en slede som i 1943 sto på Rulse i Hakedalen, Akh., og som
dr. Eivind S. Engelstad var så elskverdig å skaffe meg. (Fig. 51.) Som en
ser, er det her brukt kroker med tverrtener på den måte som en har ment
de har vært brukt, og det viser at slike kroker i hvert fall kunne ha vært
brukt som sledekroker.

LI e s t e b r o cl d e r.

Særlig innen funnene med hesteredskaper er det noen små bøyler med
en liten brodd i den nedre ende. Det er disse som har vært hovbeslag, og et
slikt redskap er avbildet i R. 591. (Fig. 52.) Det er 2 hovedtyper av disse
hestebrodder. Den ene er som fig. 52 hvor det står opp fra underplaten
med brodder 2 rette armer i mer eller mindre rett vinkel med denne plate.
Armene er i alminnelighet lenger enn understykket. Deres lengde varierer
fra knapt 3 til vel 4 cm. Understykkets lengde er fra 2 cm og også til
vel 4 cm. Det er dog 2 hestebrodder som er vel 5 cm lange og en enkelt
C. 23 254 gfra Hovland i Hedrum, Vestf., 1 har armer med en lengde av
6,3 cm og et understykke som er 5,7 cm langt. Det er enkelte eksemplarer
som nok er åpne oventil, men som har bøyde armer, så redskapene kan
bli rent sirkelrunde.

Den annen hovedtype er mindre og der er armene helt ombøyd oven
til, så bøylen danner et rektangel. (Fig. 53.) Typen er avbildet i Oseberg
funnet 11, s. 241, fig. 155. Her er underplaten nesten alltid lengst, lengden
varierer fra 2,7 til 5 cm, bredden fra bare 1 til 3,5 cm. Et eksemplar hai
en bredde av 4 cm, mens lengden bare er 3 cm.

Tilsammen er det her i landet funnet 118 eksemplarer av hestebrodder
i 70 funn. Fordelingen av antall funn og antall eksemplarer er følgende:

Funn Eksemplarer

70 118

Som en ser er det her i ennå sterkere grad tilfelle at disse hesteredskaper
er knyttet til Østlandet. Fra Vestlandet har vi bare et eneste funn som er
fra Sunndal i Nordmøre. Fra Trøndelag og Nord-Norge er det ingen. På
Østlandet er det her i ennå sterkere grad enn ved sledekrokene og ranglene
Vestfold som har de fleste eksemplarer, over halvparten av det samlede
materiale. Med hensyn til funn er det nesten halvparten som er fra Vest

Akershus Z(J

Hedmark 5 5
Opland 9 11
Buskerud 6 13
Vestfold 32 60
Telemark 7 7
Mcire og Romsdal .... 1 . 2
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fold. Ellers er det Akershus og Opland fylker som har det største antall
funn nest etter Vestfold, mens Buskerud har vel så mange eksemplarer som
Opland. Derimot er det her færre fra Hedmark og Telemark. Disse red
skapene er imidlertid så små, så de har lett for å smuldre opp og ikke bli
tatt vare på. Detalj forskjellighetene i fordelingen i Østlandsfylkene kan
meget lett bli forskjøvet ved nye funn. Det som står fast er vel at Vestfold
uten sammenlikning har de fleste av disse redskaper, og at de nesten helt
mangler på Vestlandet.

Vi hørte at det var to typer hestebrodder, hvorav R. 591 var den
alminneligste. Av bestembare eksemplarer av denne type er det 54, deri
innbefattet de med bøyde armer. Den annen mindre type foreligger i 31
eksemplarer. Begge typer er jevnt fordelt i de fylker på Østlandet, hvorfra
vi har disse redskaper.

Dosent Ingemar Atterman har i Fornvånnen for 1935, s. 152 ff, påvist
at enkelte »båndformede« brodder ikke har hatt noe med hester å gjøre,
men må ha vært festet på skohelene til mennesker. Det fremgikk av skjelett
gravene i Birka. De var av den type som danner rektangler, hvor endene
går over i hverandre.2 Dette kan dog ikke gjelde den norske lukkede type.
Både i Osebergfunnet og i Gokstadfunnet ble det funnet brodder av denne
type sammen med hesteskjeletter. Hvorvidt det innen det norske materiale
også er brodder som kan ha vært brukt til skoheler, tør jeg ikke uttale meg
om med sikkerhet. De fleste synes å ha vært for store til å kunne ha vært
til dette bruk. De eneste måtte være 2 små brodder fra Holter, Nes, Akh.,3
en mannsgrav fra 9de årh., hvor 2 slike brodder ble funnet sammen med
4 hestebrodder av typen R. 591. (Fig. 54.)

Med hensyn til hestebroddenes tidsstilling, så har vi 2 funn fra mero
vingertiden: C. 19 697 fra Hemrum i Ringebu, Opi. 4 og C. 20 931 v fra
Bjertnes, Krødsherad, Busk.,5 begge av den åpne type R. 591. Ellers ei
det 21 funn fra 9de årh. og 27 funn fra 10de årh. Også fra yngste vikingetid
er det 2 funn med hestebrodder : C. 5028 fra Fonbekk, Ullensaker, Akh.(i
og C. 1282 b fra Fossesholm, Haug s., Øvre Eiker, Busk.7 Også begge disse
funn er av typen R. 591 slik som i merovingertiden. Noen særlig tidsforskjell
mellom de 2 typer kan en ellers ikke si det er. Den lukkede type kjennes
fra tidlig vikingetid som i Osebergfunnet, og den forekommer i siste halvdel
av 9de og i 10de årh. Og den annen type som vi både hørte om fra mero
vingertid og yngste vikingetid, kjennes selvsagt også både fra 9de og
10de årh.

Vi hørte at sledekrokene på ingen måte tilhørte mannsgravene i så
sterk grad som ranglene. Det samme gjelder i like høy grad med heste
broddene. Vi har 54 funn med hestebrodder som kan bestemmes med hen

syn til den dødes kjønn. Av disse funn er det 42 som tilhører mannsgraver
og 12 funn fra kvinnegraver, dvs. omtrent Vi av det samlede materiale. Som
nevnt var det % av sledekrokene som var fra kvinnegraver.
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Hestebroddene er små redskaper som har hatt lett for å gå i stykker
ved opptakingen av funnene og bli deformerte og likså lett for å komme
bort. Og i selve museene kan de komme bort fordi de har vært så forrustet
ved ervervelsen og er enten slett ikke eller dårlig preparert. Vi har således
6 funn hvor det skal ha' vært hestebrodder, men hvor det nå ikke er noe
igjen av dem. Ellers skulle en jo vente at det var 4 brodder i hvert av
funnene, en til hver av hestens bein. Vi har også 6 slike funn, dessuten 4
funn med 3 brodder, hvor da en av broddene må antas å være kommet bort
ved likbrannen eller ved opptakingen. Så har vi 17 funn med 2 brodder, hvor
en for det meste i hvert fall kan anta at det bare har vært brodder på det
ene par av hestebeinene.  — Til slutt skal nevnes at vi har 46 sikre funn
med hestebrodder, hvor det er andre hestesaker i samme funn.

Foruten disse hestebrodder som her er omtalt, har vi også en annen
type som er 3- eller 4-armede og har en liten nedbøyning i endene. (Fig. 55.)
Særlig etter de svenske undersøkelser må disse også antas å være heste
brodder. Se herom Holger Arbman: Vikingetidsgraver vid Ulunda vad.
Upplands Fornminnesforenings Tidskrift XLV : 3, s. 264, fig. 3 og s. 266
(1935—37) og Birka I, Taf. 40, Fig. I—2, s. 10 og 303 (1940 og 1943).
Likeså Knut Kjellmark: Kring en gravplan. Fornvånnen 1939, s. 41, fig. 5.

Første gang vi vet om at slike redskaper er funnet her i landet er vel
i 1807 da det lå 2 slike i et funn fra Frogn ved Drøbak som kaptein C. H.
Sommer bl. a. hadde tatt med seg fra Norge til Kjøbenhavn og som han
hadde levert til Museet for nordiske Oldsager. Sommer kaller disse red
skaper for »skrinfødder«, mens Museets katalog bruker betegnelsen
»grydeben«.8

N. Nicolaysen er ellers den første soul her i landet nevner disse red
skaper nemlig i Norske Fornlevninger. 9 Han kaller dem her for »trefødder«
på grunn av de 3 armene som redskapene i disse 3 funn alle har. Anders
Lorange kaller i 1874 disse redskaper for brannjern, men i 1876 og 1887
bruker han samme betegnelse som Nicolaysen : trefod, selv om han vel
dermed mener det samme. Gustafson kaller i 1889 også et slikt redskap for
trefod, men i 1904 sier han brandfod (trefod).

Det vanlige er i det hele her i landet at disse redskaper er blitt kalt for
brannføtter. Oluf Rygh er den eneste som har vært inne på tanken om hov
beslag eller isbrodder som han kaller dem. t Første gang han er kommet i
berøring med dem, er i 1872 da han kaller et slikt redskap for brannfot. Men
allerede året etter i 1873 sier han 2 ganger isbrodder. 1 1879 går han atter
tilbake til brannfotteorien, men tilføyer i parentes : mulig brukt som isbrodd.
I 1882 kaller han dem også for brannføtter og tilføyer igjen i parentes : is
brodder? og får en ny idé : låsbeslag?. I 1887 heter det derimot bare isbrodd,
i 1889 igjen brannfot dog med spørsmålstegn etter og siste gang i 1895
brannfot eller isbrodd. I Norske Oldsager (1885) har han ikke tatt med
dette redskap. Haakon Shetelig bruker i 1912 og 1913 samme uttrykk brann
jern som Lorange først gjorde. Og den siste som har katalogisert slike
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redskaper her i landet : Sigurd Grieg, har i 1929 også brannfot. Tor Helliesen
kaller det i 1901 meget forsiktig for »trefliket gjenstand«.

Disse redskaper forekommer her i landet i 19 funn med' 27 eksemplarer.
Funnene ,er følgende :

1) Museet for Nordiske Oldsager. København 825 b. 2 ekspl. Frogn,
Frogn s., Drøbak p., Akh. 10

2) B. 912. 1 ekspl. Svenes, Svenes s., N. Aurdal p., Opi. 11
3) C. 20 425 c—d. 2 ekspl. Leirol, Vang s. og p. Opi. 12
4) C. 24 427g—h. 2 ekspl. Sundheim av Leirol, Vang s. og p., Opi. 13
5) C. 6043, 1 ekspl. Gryttingen, Skee s., Stokke p., Vestf. 14

•6) C. 11250. 2 ekspl. Hybbestad, Tjølling s. og p.; Vestf.15
7) C. 13 709. 1 ekspl. Odberg, Kvarnes s., Hedrum p., Vestf. 16
8) C. 18 066. 1 ekspl. Prestegården, Tanum s., Brunlanes p., Vestf. 17
9) C. 9456. 1 ekspl. Vestgården, Nes s., Sauherad p., Tel. 18

10) C. 14 670. 1 ekspl. Midsund, Kviteseid s. og p., Tel. 19
11) St. 2349 n. 2 ekspl. Kvalbein, Ogna s., Eigersund p., Rog.20
12) B. 1130. 1 ekspl. Bryn, Vangen s., Voss p., Hord.21
13) B. 2886. 1 ekspl. Store Aurdal, Hosanger s. og p., Hord.22
14) Til B. 708—716. 1 ekspl. HØnsi, Vik s. og p., S. og Fj.2*
15) B. 807. 1 ekspl. Kvam, Vangen s., Aurland p., S. og Fj. 24
16) B. 4470 d. 1 ekspl. Lunde, Sande s. Gaular p., S og Fj.25
17) B. 4612d. 1 ekspl. Eide, Vereide s., Gloppen p., S. og Fj. 26
18) B. 6618zog 6688u. 3 ekspl. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.27
19) C. 6569 a—b. 2 ekspl. Romfo, Romfo s., Sunndalen p., Møre og

Romsdal.28

2 av disse brodder er funnet alene, av de andre funn har hele 11 andre
hestesaker i samme funn, noe som også gjør det sannsynlig at dette har vært
hestebrodder og ikke »brannjern«. Fordelingen av disse redskaper er som
en vil se en noe annen enn ved typen R. 591, idgt Vestlandet fra Rogaland
til og med Nordfjord nå også er blitt med og det med hele 7 funn, de
fleste i Sogn og Gloppen i Nordfjord.

Vi har ellers her i landet 2 variasjoner av denne type, nemlig enten
med 3 eller 4 armer. De første er de alminneligste, og av dem finnes det 19
eksemplarer mot 8 stykker med 4 armer. De siste ser foreløpig ut til å
være en spesiell norsk type. Størrelsen på de trearmede varierer med en
største avstand mellom armene av fra 4.8 til 10.3 cm. Det vanlige er at det
er en tresidig åpning på midten som er så stor at partiet utenom åpningen
blir jevnbredt med armene. Vi har bare 2 unntakelser hvor det ikke er noen
åpning på midten. Den ene er den ganske lille nr. 4g fra Sundheim av
Leirol, Vang, hvor redskapet bare består av 3 armer som møtes omtrent på
midten uten utvidelse. Den annen er nr. 11 fra Kvalbein i Ogna, hvor red-

5Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4
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skapene er større, men hvor forholdet ellers er det samme. — De firearmede
redskaper er mer jevnstore, som oftest avlange, men et par kvadratiske,
med en lengde av 6—8,2 cm og en bredde fra 6—7,8 cm. Disse har en firsidig
åpning på midten, enten med rettlinjede eller innsvungne sider. Nr. 3 fra
Leirol i Vang er en fullstendig særtype, idet det ikke er noen åpning på
midten, og midtpartiet her består av et knapt 2 cm bredt bånd, fra hvis
ender de 4 armene går ut, 2 i hver ende.

I de fleste (12) av funnene foreligger det bare ett slikt redskap, i 6
funn er det 2 stykker. I 4 av disse er begge tresidige og må helst betraktes
som parstykker. I funn nr. 4 hvor vi hadde det nevnte lille redskap uten
åpning på midten, er det også et slikt redskap til (h) som er ganske lite,
men med en liten åpning på midten. I funn nr. 3 hvor vi hadde det eien
dommelige firearmede redskap, har vi også et av de vanlige trearmede.
I funn nr. 19 fra Romfo i Sunndalen er begge firsidige av litt forskjellig
størrelse. Endelig hadde vi i funn nr. 18 fra Bø i Gloppen 3 eksemplarer
som alle er firsidige og omtrent av samme størrelse.

13 av funnene kan bestemmes med hensyn til kjønn og 12 av disse er
fra mannsgraver. Bare funnet nr. 14 fra Hønsi i -Vik er fra en kvinnegrav.
Nr. 19 fra en dobbeltgrav. 2 av funnene, nemlig nr. 6 fra Hybbestad i Tjøl
ling og nr. 16 fra Lunde i Gaular, er fra merovingertiden, 6 er fra 800-årene
og 5 formodentlig fra 900-årene. Ingen av de firearmede går tilbake til
merovingertiden, men i 2 funn er de fra første halvdel av 800-årene.

Til slutt skal nevnes at det på Kalvatn i Volda s. og p., Møre, i en
branngrav med mannssaker fra midten eller siste halvdel av 9de årh. også
fantes et eiendommelig redskap av jern som av Johs. Bøe i Bergens Museums
Årbok 1933, Nr. 3, s. 24, nr. 47 g, er sammenliknet med klaven til et hestc
tjor og menes å ha tjent samme formål. Stykket som har en kordelengde
av 11 cm, har form s"om en halvsirkelformet bøyle av et jernband med ut
bøyde kanter.

Gutorm Gjessing har i sitt store arbeide »Studier i norsk merovinger
tid^ s. 168—169 hevdet den oppfatning at kanskje storparten av de såkalte
hvirvler har hørt til grimetau eller grimekjettinger for hester og også for
andre dyr. Gjessing har sikkert rett i det vesentlige i dette sitt synspunkt.
Spørsmålet vil imidlertid bli nærmere drøftet under behandlingen av skjer
dingene i avsnittet om kokekarene (se. s. 517).

Kjøre- og ridetøy.

Bisler.

1 Stolpe og Arne : Pl. VIII, fig. 1, 650—700, Pl. XX fig. 4—5, ca. 750—800 : 2 styk-
ker, Pl. XXXI fig. 7, ca. 700,. Pl. XXXVI fig. 9 ca. 650. 2 Ab. 1899 s. 199 nr. 211 e.
:! Stolpe og Arne Pl. XII fig. 4 — ca. 700—750 og Pl. XXXVI fig. 10 : ca. 650. 4 sl.
Gutorm Gjessing: Studier i norsk merovingertid Pl. XXVIII: C. 20 931 h fra Bjertnes
i Krødsherad, Busk.  ' Ab. 1887 s. 125 nr. 70 x. 8 Ab. 1875 s. 53 nr. 18 g.
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BissclbesUirj og seletøybeslag.

- Ab. 1885 s. 99 nr. 61 1. 8 Stolpe og Arne Pl. XX fig. 5 : ca. 750—800 og Pl. XXXVI
fig. 9: ca. 650. 9 B. Mus. Årb. 1935 Nr. 2 s. 15 nr. 25 e. 10 Ab. 1889 s. 99
nr. 11 g. " Årb. 1929 s. 205 nr. 105. 12 Ab. 1890 s. 103 nr. 49. 13 Årb. 1943
—44 s. 278. 14 Årb. 1929 s. 218—219 nr. 141 m. 15 Årb. 1943^4 s. 338.

li; Avb. Gjessing 1. c. Pl. VIII og Årb. 1930 s. 273 nr. 259 i. 17 Årb. 1933—34 s. 107
fig. 10 og s. 108. 18 B. Mus. Årb. 1928 Nr. 2 s. 4 nr. 1 li. in Ab. 1871 s. 93
nr. 143. -° N. F. s. 68. 21 Ab. 1881 s. 73—74 nr. 9. -2 Ab. 1887 s. 86

nr. 287 p. 23 Ab. 1904 s. 245 nr. 29 e. 24 Ab. 1870 s. 77 nr. 66. 26 Ab. 1887
s. 97 nr. 21 f. 2G Årb. 1929 s. 214 nr. 129 k, avb. Gjessing 1. c. Pl. XXVII fig. b,
se også Helmer Salmo : Die Waffen der Merovingerzeit in Finnland. Helsingfors 1938
s. 169. Abb. 48 a. 27 Stav. Mus. Årsh. 1913 nr. VI s. 27 nr. 95 f. 2S Ab. 1879
s. 195 nr. 120b. 2S) N. F. s. 109. ™ N. F. s. 82. :tl Ab. 1882 s. 96 nr. In.
32 Ab. 1868 s. 71: 10. :t:i Ab.1871 nr. 93 nr. 143. :fl Ab. 1898 s. 102 nr. 158 d.
:!5 N. F. s. 162. :1° Stav. Mus. Årsh. 1934—35 s. 22 nr. 22 a. 37 Ab. 1874 s. 69,
nr. 61. 38 Ab. 1897 s. 44 nr. Id. :lfl Årb. 1935—36 s« 274. 10 Lorange
s. 130—131. 41 Oldtiden IX s. 144 nr. 2 h. J2 B. Mus. Årb. 1904 Nr. 12 s. 25

nr. 52 d. 43 Stolpe og Arne pl. XXXVI fig. 1 ca. 650 og pl. XLII fig. 10 ca. 650
—700. 44 Gutorm Gjessing 1. c. s. 33 avb. pl. 11. 45 Avb. R. 574. 4C Avb.
R. 573. 47 Ab. 1902 s. 347 nr. 168 1. 48 Ab. 1875 s. 53 nr. 18 f. 1!l Ab. 1879
s. 199 nr. 144. 30 Årb. 1943-44 s. 164. 51 Ab. 1885 s. 105 nr. 101 c. 52 Ab.
1888 s. 155 nr. 294. 5:! L. c. s. 172 nr. 46 c. 5i T. V. S. S. 1912 nr. 8 s. 23 nr. 67.
55 Ab. 1872 s. 115 nr. 3.  '« Ab. 1873 s. 61 nr. 10 e. " Ab. 1899 s. 173 nr. 51 f.

58 N.F. s. 61, avb. R. 576. 39 Ab. 1869 s. 90 nr. 76 f. <i0Ab. 1871 s. 73 nr. 29.
ul Ab. 1890 s. 81—82 nr. 159—160. 62 Ab. 1888 s. 129 nr. 105 c. «3 Ab. 1870
s. 75 nr. 57. 04 Ab. 1867 s. 44—+5 nr. 46. 65 Ab. 1869 s. 85 nr. 62. 66 Ab.
1891 s. 147 nr. 102 a. 67 Ab. 1871 s. 85 nr. 101. (!8 Ab. 1869 s. 90 nr. 76 f.
69 N.F. s, 737. '° T.V. S. Olds. Tilv. 1931 s. 6 nr. 13 c. 71 Ab. 1869 s. 90
nr. 76 f. '- Ab. 1871 s. 73 nr. 29. » Ab. 1881 s. 73 nr. 9f. 71 Ab. 1867

s. 89 nr. 6:19 avb. fig. 45. 75 Ab. 1885 s. 27 nr. 13. 7(i Ab. 1887 s. 62
nr. 149 f. 77 Ab. 1888 s. 140 nr. 192 m. 78 Ab. 1887 s. 108 nr. 15 d. 7« X. F.

s. 305—306. . so Ab. 1894 s. 150—151 nr. 13 b, avb. 1. c. Fig. 14. sl Stav. Mus.
Årsh. 1900 s. 79 nr. 26c. I 2 Stav. Mus. Årsh.l9ol s. 103—104 nr. 29c. 83 B. Mus. Årb.
1932 Nr. 5 s. 3 nr. 2. 84 B Mus. Årb. 1903 Nr. 14 s. 5 nr. 4g, avb. 1. c. fig. 3.
85 T. V. S. S. 1916 Nr. 7 s. 21—22 nr. 63 e. 8B T. V. S. Olds. Tilv. 1932 s. 25 nr. JOL
87 Lorange s. 180. 88Viking I s. 214, Pl. XXIX fig. 2. Bfl L. c. s. 214 og note 13
s. 219. Ab. 1872 s. 56 nr. 25 og Ab. 1878 s. 278. nr. 11. i)0 Sune Lindqvist : Vendel-
Time. Finds from Valsgårde. 91 Ab. 1887 s. 27 nr. 7. 92 Ab. 1893 s. 108 nr. 144 a.
avb. 1. c. fig. 12. 9;i Stav. Mus. Årsh. 1933—34 s. 44.

1 Oldtiden V. Berg. Mus. Tilv. 1913 5..3 nr. 1 c. - Stav. Mus; Årsh. 1901 s. 93
nr. 7j, avb. fig. 3. 3 N. F. s. 159. ' Ab. 1868 s. 126 nr. 98. 5 Ab. 1894 s. 177
nr. 94 g. u Lorange s. 163. < Ab. 1875 s. 68 nr. 10 f. » Ab. 1891 s. 77
nr. 1 h. • Årb. 1943—44 s. 63. 10 Ab. 1890 s. 74 nr. 112 d. 1I Arb. 1930 s. 283
nr. 285 i. 12 Ab. 1890 s. 124 nr. 87 c. J 3 Ab. 1880 s. 234 nr. 54 o. » Oldtiden

VI. Tilv. 1904—15 s. 193 nr. 11 f. ayb. s. 194. 15 Årb. 1933—34 s. 113. ie Old-
tiden VI s. 103 nr. 79 f. 17 Oldtiden V Sheteligheftet 1917 s. 35 ff. avb. s. 37 fig. 1.
18 N.F. s. 159. lfl Årb. 1933—34 s. 112. 2° N. F. s. 195. 21 Ab. 1885 s. 38
nr. 41 b. -2 Oldtiden X s. 94 nr. 32 f. 2:1 Ab. 1902 s. 347 nr. 168 w. -' B. Mus.
Årb. 1902 No. 8 s. Be, avb. V.J. G. s. 223 fig. 520. 25 Ab. 1893 s. 139 nr. 8 ni.
28 Ab. 1880 s. 214 nr. 202 i. 27 Lorange s. 181. 2yN. F. s. 648. 2U Stolpe og
Arne Le. Pl. IX fig. 3. :1° Årb: 1943—44 s. 222. •" Ab. 1894 s. 123 nr. 62 s.
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:!2 Ab. 1895 s, 91 nr. 154 n. 33Ab. 1899 s. 168 nr. 25 g. 34 Oldtiden VII s. 276
nr. 58 i. 33 K. Ryghs katalog T. V. S. S. 1871 s. 74. 3« Ab. 1874 s. 57 nr. 81 z.
37 Avb. Ab. 1880 fig. 27. 38 Stolpe og Arne 1. c. Pl. IX fig. 8, Pl. XXXVIII fig. I—2
og Pl. XLII fig. 4. 39 Gutorm Gjessing 1. c. Pl. 11. 40 T. V. S. S. 1916 nr. 7
s. 41 nr. 112 b. 41 Oldtiden II s. 76 nr. 1 c, avb. fig. 1.  41 Oldtiden II s. 76 nr. 1 c.
avb, fig. 1. 42 Avb. Jan Petersen: Gravplassen fra Storedal Pl. XVIII fig. 6.
43 Avb. Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 94 fig. 18 a. 44 T. V. S. Tilv. 1942 s. 20 avb. fig. 6.
45 Årb. 1943—44 s. 32. 4G B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 20 nr. 49 g. ,7 Oldtiden IX
s. 67 nr. 57 q. 48 Lorange s. 164. 49 Oldtiden 111 s. 45 nr. 68 m. 30 Oldtiden
IX s. 53 nr. 23 1. 31 B. Mus. Årb. 1927 s. 43 nr. 95 c. 32 N. F. s. 68—69. 33 Old

tiden VI s. 147 nr. 7d. 34 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 73 nr. 55 i, avb. 1. c. fig. 8.

Saler

1 Se Osebergfundet II s. 247 fig. 157. 2 Se Norske Oldfund 11. Haakon Shetelig.
Tuneskibet s. 7—9 og fig. 5. 3 C. 2695. N.F. s. 53. 4 Ab. 1879 s. 113—114
nr. 35 ttt. Se Osebergfundet II s. 247—248.

Hest ehøvrebeslag .

1 Stolpe og Arne Pl. XV fig. 1. 2 Årb. 1943—44 s. 195, avb. s. 194 fig. 5.
T.V. S. S. 1913 nr. 2 s. 5 fig. 3. 4 Avb. Stolpe og Arne 1. c. Pl. XVIII fig. 1.
L.c. Pl. XXIII fig. 1 og Pl. XXIV fig. 1. 6 N.F. s. 648. ' N.F. s. 618.

8 K. Ryghs Katalog s. 23. 9 Ab. 1879 s. 191 nr. 104. 10 N. F. s. 659.
11 K. Ryghs katalog s. 41.

35 Årb. 1943—44 s. 14. 3(i Ab. 18874 s. 69 nr. 63 g. 37 Oldtiden VI s. 268 nr. 319 ki5

og m. 58 Ab. 1892 s. 115 nr. 22 e. 59 Oldtiden VI s. 219 nr. 95 i—k. 60 Old-
tiden IX s. 144 nr. 2j. ul Ab. 1883 s. 99 nr. 12 h. 62 Årb. 1931—32 s. 74 ff.
fi:) Ab. 1885 s. 34 nr. 29 a. « 4 N. F. s. 737. 05 Ab. 1871 s. 73 nr. 29. l!li Ab.
1879 s. 109—110 nr. 34 s. u7Oldtiden VIII s. 226 nr. 122 g. ™ Oldtiden VI s. 145
nr. 11. avb. e() Stav. Mus. Årsh. 1902 s. 106 nr. 59 h—j.

Stigbøyler.

1 Ab. 1873 s. 99 nr. 1 k, avb. fig. 27. - Lorange s. 144. :! Ab. 1872 s. 56
nr. 31. * Avb. R. 587. 5 Ab. 1867 s. 88 nr. 6: 10, avb. fig. 38. 6 Ab. 1887
s. 114 nr. 47 e. ' Stav. Mus. Årsh. 1934—35 s. 22 nr. 22 r. 8 T. V. S. Olds. Tilv.
1935 s. 28 nr. 96 n. 9 Lorange s. 133. 10 Lorange s. 144. » K. Ryghs kata-
log s. 23. 12 Ab. 1874 s. 69 nr. 63 e. la Ab. 1868 s. 43 : 4. 14 Ab. 1866 s. 88
nr. 13. 15 Ab. 1869 s. 90 nr. 76 g. 1G Ab. 1883 s. 98 nr. 12 g. " Oldtiden VI
s. 268 nr. 319 d—e. 18 Oldtiden VIII s. 226 nr. 122 e. 19 Ab. 1887 s. 62 nr. 149 g.
20 Oldtiden VI s. 193 nr. Ild, avb. s. 194. 21 Ab. 1881 s. 151 nr. 108 d. 22 Ab.
1871 s. 88 nr. 118. 2:i Ab. 1879 s. 109 nr. 34 o. 24 Ab. 1882 s. 149 nr. 16 a.
25 Årb. 1935—36 s. 266. 26 Se Johs. Brøndsted. Danish Inhumation Graves of the
Viking Age. Acta Archaeologica 1936 fig. 71 og Pl. lI—III og V— IX. • 27 N. F. s. 737.

Sporer.

1 Oldtiden VIII s. 147 nr. 58 b. 2 Arb. 1935—36 s. 228. 3 Avb. R. 586.
; Ab. 1869 s. 107. 5 Ab. 1889 s. 104 nr. 40. 6 K. Ryghs katalog s. 22—23.
' N. F. s. 79. 8 Ab. 1873 s. 67 nr. 58. » T. V. S. S. 1903 No. 4 s. 7 nr. 21.
0 Se Bjørn Hougen Arb. 1931—32 s. 94 ff, se også fig. 15. » Se Brøndsted 1. c.
Pl. IV.
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Kanglene.

1 Årb. 1935—36 s. 204—205. - Ab. 1902 s. 347 nr. 168 o. 3 Ab. 1886 s. 96

nr. 161 b. 4 Årb. 1937 s. 194. 5 Ab. 1899 s. 200 nr. 221 p. • Ab. 1871 s. 72
nr. 24. ' Ab. 1871 s. 80 nr. 66. 8 Ab. 1884 s. 67 nr. 145 k. 9 Ab. 1879 s. 173
nr. 18 b. 10 Ab. 1886 s. 82 nr. 52 b. " Årb. 1931—32 s. 191 nr. 216 b. avb. 1. c,

fig. 8. 12 Ab. 1889 s. 116 nr. 119 d. 1:i Årb. 1903 s. 277 nr. 156. 14 Ab. 1893
s. 64—65 nr. 10 h. 15 B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 40 nr. 82 i. 16 Osebergfundet II
s. 234—235, fig. 149—150 og 111 s. 222—223 fig. 215—217. 17 Beskrivelse etter Sigurd
Grieg: Osebergfundet II s. 233—234. 18 K. Ryghs katalog s. 32. 19 Ab. 1887 s. 85
nr. 287 i. 20 Ab. 1876 s. 64 nr. 30 d. 21 Ab. 1867 s. 87—88 nr. 6:8. Ab. 1887

s. 28 nr. 13 c. 2:i Oldtiden IX. Univ. Olds. THv. 1919 s. 183. Haug 6. 2t N. F.
s. 760. 25 Ab. 1891 s. 95 nr. 45 d. 2G Ab. 1869 s. 70 nr. 15 y—z. -' Årb.
1943—44 s. 12. 28 Ab. 1888 s. 129 nr. 104 e—f. 20N F. s. 648. :i0 Årb. 1933—34

s. 109 ff. 31 Ab. 1885 s. 24 nr. 3k. 32 Ab. 1876 s. 64 nr. 30 d. :t:i Ingvald
Undset : Norske jordfundne oldsager i Nordiska Museet i Stockholm s. 28. :!4 Ab.
1872 s. 56 nr. 31. :i5 Årb. 1943—44 s. 160. 36 N. F. s. 773. :i7 Årb. 1935—36
s. 204. 38 Ab. 1902 s. 347 nr. 168 n. 39 Ab. 1887 s. 85 nr. 287 h. 40 Ab. 1890

s. 62 nr. 6a. 41 Oldtiden VIII s. 203 nr. 43 e. 42 Ab. 1867 Pl. IV fig. 37.
43 Årb. 1943—44 s. 67. J4Ab. 1887 s. 85 nr. 287 i. '   Ab. 1880 s. 235 nr. 57.
46 Ab. 1878 s. 285—286 nr. 44 d. 47 N. F. s. 763. 48 Ab. 1888 s. 139 nr. 192 f.
49 Ab. 1874 s. 69 nr. 61. 50 Ab. 1893 s. 94 nr. 89. -- 1 Oldtiden VI s. 111 nr. 4.

52 Avb. Ab. 1867 fig. 34. 53 Oldtiden VI s. 274 nr. 345 b. 5i Ab. 1868 s. 105
nr. 37. 35 Ab. 1890 s. 90 nr. 223. 50 Ab. 1867 s. 49 nr. 66. •>' Årb. 1943—44

<. 33. 58 Årb. 1933—34 s. 72. s!> Ab. 1887 s. 125 nr. 70 ø. «» Ab. 1888 s. 129
nr. 104-e—f. G1N. F. s. 648. °2 Ab. 1872 s. 94 nr. 86. °3 Undset : Norske

jordfundne oldsager i Nordiska Museet i Stockholm s. 15. " 4 Ab. 1900 s. 307 nr. 95 f.
«5 Ab. 1878 s. 285—286 nr. 44 d. 6« Ab. 1873 s. 70 nr. 74. 67 N. F. s. 761.
liB Ab. 1887 s. 59 nr. 127. «» Ab. 1902 s. 325 nr. 3h. 70 Årb. 1933—34 s. 72.
!> N. F. s. 232. 72 Ab. 1879 s. 181 nr. 51. 7:i Ab. 1896 s. 83—84 nr. 140.
 4 Ab. 1871 s. 79 nr. 63. "' Ab. 1880 s. 207 nr. 154 b. 7G Ab. 1872 s. 94 nr. 86.
77 Ab. 1900 s. 307 nr. 95 f. 78 Ab. 1893 s. 94 nr. 89. 7<J Oldtiden IX s. 103 nr. 1 a.
80 Årb. 1930 s. 274 nr. 260 b. 81 Årb. 1931—32 s. 199 nr. 244 o. 82 Ab. 1897 s. 41

nr. 50 d. 83 Ab. 1887 s. 27 nr. 7a. 84 Lorange s. 153. 85 B. Mus. Årb. 1906.
No. 14 s. 23 nr. 40 a. 8(i B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11 s. 39 nr. 60 1. 87 Avb. B. Mus.

Årb. 1908 Nr. 3 s. 43 fig. 14. 88 Avb. Oldtiden VIII s. 201 fig. 1. 89 Ab. 1893
s. 64—65 nr. 10 h. «° Ab. 1879 s. 173 nr. 18 b. nl Oldtiden IX s. 183. Haug 6c.
i!2 Osebergfundet II s. 238.

Bjeller.

1 Ab. 1874 s. 130 nr. 4. - Oldtiden VI s. 146 nr. 1 s. :i Arb. 1931—32 s. 210
nr. 151, avb. s. 211 fig. 10. ' ikke nevnt Ab. 1893 s. 95 nr. 91 c. B Oldtiden IX
s. 20 nr. 40 d. B Arb. 1943—44 s. 278. 7 Årb. 1931—32 s. 266 nr. 255 g. 8 Årb.
1933—34 s. 184. 9 Ab. 1894 s. 98 nr. 21 d. 10 Ab. 1875 s. 68 nr. 10 h. « Ab.
1879 s. 109 nr. 35 q, avb. Le. fig. 56. 12 Ab. 1883 s. 98—99 nr. 12 h. « Ab. 1868
s. 72 nr. 18. 14 Avb. A. W. Brøgger : Borrefundet og Vestfoldkongernes graver
s. 15 fig. 28 tekst s. 16 m. Avb. R. 593. lfi Ab. 1882 s. 158 nr. 84 b. 10 Tromsø
Museums Årsh. 1903 s. 110 nr. 991.
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Sledekroker.

Hestebrodder.

76 nr. 101 VI, avb. 1. c. fig. 29.

1 Ab. 1897 s. 90 nr. 47. 2 N. F. s. 185. :i Årb. 1943-44 s. 72. 4 Old-

tiden X s. 98 nr. 42 e.  > Se Ab. 1875 s. 92 nr. 130 f, her ikke nevnt. « Ab. 1878
s. 286 nr. 45 c. 7 Årb. 1931—32 s. 266 nr. 255 d. « Ab. 1887 s. 85 nr. 287 k—l.
" Oldtiden IX s. 103 nr. lb. in C. 18 206 a—d. Ab. 1895 s. 91 nr. 154 k. ll Ab.
1902 nr. 168 r—s, s. 347.

1 Arb. 1943—44 s. 128. 2 Fornvånnen 1935 s. 152 fig. 13 a. ;> C. 10 271. Ab.
1880 s. 213—214 nr. 202 h. « Ab. 1899 s. 200 nr. 211 o. 5 Oldtiden VI s. 83
nr. 114 v. G Ab. 1869 s. 93 nr. 91. De oppfattes her som muligens hørende til beslag
til skrin. 7 Ikke nevnt med det øvrige funn N. F. s. 162. 8 Ingvald Undset :
Norske Oldsager i fremmede Museer s. 38 og 40. 9 1862—66 s. 111, 392, 445 og 475.
10 Undset : 1. c. u Lorange s. 132 12 Ab. 1904 s. 248 nr. 80 c—d. 13 Årb.
1929 s. 204 nr. 103 g—h. 14 Ab. 1872 s. 117—118 nr. 3. avb. Le. fig. 28. 15 Ab.
1882 s. 177 nr. 182 d. 10 Ab. 1887 s. 74 nr. 218 m. 17 Ab. 1895 s. 77 nr. 93 e.
18 Ab. 1879 s. 186 nr. 74 c. 19 Ab. 1889 s. 112 nr. 84 1. 20 Stav. Mus. Årsh. 1901
s. 98 nr. 15 n. 21 N. F. s. 392. Lorange s. 164. 22 Ab. 1874 s. 79 nr. 8. 23 N. F.
s. 475 24 Lorange s. 170. 25 Ab. 1887 s. 111 nr. 29. 2e Ab. 1889 s. 80 nr. 46 d.
27 B. Mus. Årb. 1913 Nr. 13 s. 25 nr. 29 z og Oldtden V s. 13 nr. 21 u. 28 Ab. 1873
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Smedverktøy.

Sigurd Grieg har i 1922 i Oldtiden Bind IX skrevet en avhandling om
»Smedverktøi i norske gravfund« som er grunnleggende på dette område.
I de nesten 20 år som er gått siden Sigurd Griegs arbeide kom ut, har
materialet øket i betydelig grad og i en fremstilling om vikingetidens red
skaper kan jeg ikke godt unnlate å omtale smedverktøyet selv om jeg i det
vesentlige kommer til å bygge på Griegs avhandling.

Smedredskapene forekommer meget ofte i yngre jernalders funn i Norge.
Vi har nå 395 funn med smedredskaper, derav 374 funn fra gravfunn. Noen
få av de øvrige 21 funn er depotfunn med jernredskaper, de øvrige og fleste
er enkeltfunn, hvorav det vel til dels kan være tvilsomt om de skriver seg
fra forhistorisk tid. Jeg har dog søkt å skille ut de tvilsomme funn så godt
jeg har kunnet.

Som Grieg allerede har fremholdt og utførligere påvist, kjennes smed
verktøy i graver allerede i romertiden i sydligere land, således også i Dan
mark hvor det jo var smedverktøy blant de nedlagte saker i Vimosen fra
3dje årh. e. Kr. Her i landet har vi som også Grieg har påvist, ikke smed
verktøy som er eldre enn slutten av folkevandringstiden, siste halvdel av
6te årh. e. Kr. Det er funnene fra Hodneland, Myking s., Lindås, p., Hord., 1
B. 4950, og Myklebust, Dale s., Fjaler p., S. og Fj., 2 B. 5555. I begge disse
funn er det små hammere. I et funn fra Lofoss møllebruk, Lomen s.,
V. Slidre p„ Opi.,3 er det også et lite hammerhode : C. 24 607 g. Bjørn
Hougen setter i sin avhandling: »Jakt fra Dalbygdens folkevandringstid«
dette funn til overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid, dog
omkring 600 e. Kr.4

Fra merovingertiden har vi derimot en rekke funn med smedverktøy her
i landet, både fra 7de og Bde årh. Det er altså først da at det blir mer
alminnelig skikk å legge smedverktøy i gravene. Dette er for så vidt naturlig
nok som det er samtidig med at den store jernmengde begynner å vise seg
i norsk forhistorie. Det er de store, tunge, svære våpen, den store mengde
med til dels store redskaper som ljåblad, sigdblad, stekepanner, kjeler, vev
skjeer, linhekler, celter, alt hesteutstyret, således bislene og ranglene og så
alle smedredskapene selv — for bare å nevne det viktigste. Det er en rent
fantastisk ødsling med jern som offer til de døde.5

I den etterfølgende statistikk vil det bli skilt mellom funnene fra mero
vingertid og eldre og yngre vikingetid og også tatt med de funn som ikke
kan nærmere tidsbestemmes innen disse perioder. Samtidig settes opp det
samlede antall funn med mannsgraver fra yngre jernalder.
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Norske Smed- Smedfunn
mannsgraver graver tilsammen

Yja.

Østfold 44 1 1
Akershus ..... 198 5 6
Hedmark .... 247 27 28

Mérov.- Eldre Yngre
tid vik.tid vik.tid Übest, tid

1
2
6

4
1381

Opland 420 27 32 3 13 7 9
Buskerud .... 161 12 12 1 5 3 3
Vestfold .... 241 39 41 1 16 10 14
Telemark .... 248 13 16 1 5 5 5
Aust-Agder . . 105Aust-Agder ..105 9 9 3 2 4
Vest-Agder . . 71 5 5 4 1
Rogaland .... 321 21 24 3 5 5 11
Hordaland .... 269 33 34 4 17 10 3
S. og Fj 360 71 75 12 38 16 9
Møre og

Romsdal .. 222 39 40 8 13 14 5
Sør-Trøndelag 266 25 27 3 7 2 15
Nord-Trøndelag 324 9 9 2 15 1
Nordland .... 196 25 26 9 7 5 5
Troms 50 . 10 10 5 4 1
Finnmark .... 3
Ukj. sted .... 70 4 4 2 2

3816 375 399 57 144 103 95

Ovenstående statistikk trenger i visse henseender en nærmere forklaring.
En vil se at antallet smedfunn, dvs. funn med smedredskaper er litt større

enn antallet gravfunn med smedredskaper. Det første har 24 flere funn enn
det siste. 5 av disse 24 funn er redskapsfunn, helst jernfunn, hvori fore-

kommer smedverktøy. De øvrige 19 funn er enkeltfunn. Det kan imidlertid
vel være at enkelte funn kan skrive seg fra en noe yngre tid. Her er dog blitt
skilt ut en del funn med redskaper som tidligere i de forskjellige museers

kataloger gjerne er blitt regnet med til yngre jernalder, men som på grunn
av sin form helst bør skilles ut fra det forhistoriske materiale. Det er sant

nok ellers som Grieg sier at redskapene er konservative, og det kan være
vanskelig nok for ikke å si umulig å skille ut en smitang som den som er av-

bildet i Grieg: Middelalderske Byfunn s. 341, fig. 308, fra de store smitenger
som er funnet i yngre jernalders graver. Noe lignende kan vel gjelde de
andre redskapene. De enkeltfunne smedredskaper er her 8 store tenger,
6 hammere, 2 ambolter, 1 saumlo, 1 fil og 1 støpeform, som ikke er blitt

skilt ut fra det øvrige materiale. Med hensyn til disse 19 funn tas det imidler-
tid alt forbehold.

Her er altså tatt opp en samlet fortegnelse over mannsgraver fra Norges

yngre jernalder. Det er for å vise hvor stor prosent smedgravene er av det
samlede antall mannsgraver. En vil se at gjennomsnittet er ca. 10 %. Nå
plikter jeg imidlertid å opplyse at antallet av mannsgraver til dels kan bli noe

anslagsvis. Enkeltfunne sverd og spyd er i alminnelighet regnet for en
mannsgrav, derimot gjelder dette ikke for økseblad, da disse ikke sjelden
forekommer også i kvinnegraver. Særlig i Sør-Trøndelag blir antallet av
mannsgraver omtrentlig, idet funnene fra de store gravplasser i Opdal som
omfatter omtrent 33 % av de samlede funn, er temmelig omrotet. Det gjelder
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en 50 funn som her er regnet for mannsgraver. På samme måte blir det
med smedgravene og med smedfunnene i det hele. Noen større feil tror jeg
dog neppe det blir. Men dette er også årsaken til at det er så mange funn
fra übestemt tid, 15 av 27 nettopp fra Sør-Trøndelag.

Dr. Grieg sier i sin avhandling at smedredskapene, som for øvrig rimelig
er, bare forekommer i mannsgraver. Det var ikke kvinnearbeid å være smed.
Det er dog så vidt jeg kan se, et par unntagelser. Jeg kan således ikke forstå
annet enn at funnet C. 10 165—10 179 fra V. Engelhaug, Løten, Hed.6 må
være en ren kvinnegrav og ikke en dobbeltgrav som dr. Grieg har antatt.
Den lille hammer C. 10 173 er her det eneste stykke som nødvendigvis måtte
tilhøre mannens virke. Jernredskapet C. 10 175 i samme funn som av G. F.
Heiberg er formodet å være en »kvernpikke«, kan vel ikke selv sammen med
hammeren formode noen mannsgrav. På samme måte med funnet B. 2151—
2160" fra Hauge i Lærdal, S. og Fj., hvor det er en fil, men ellers bare
kvinnesaker. Øksebladet er ikke noe typisk mannsredskap og spydene som
de kalles av Lorange, er begge vevskjeer. Likedan er det med B. 9063 a—q
fra Terum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj.8 som inneholdt en fil: h, men
ellers er en ren kvinnegrav. Dette funn er jo ellers innkommet lenge etter
at Grieg skrev sin avhandling. Men det ville jo ikke være noe underlig om
en liten hammer eller en fil kunne følge med en kvinne i graven. Hun behøver
ikke ha vært smed for det. Det kan jo også ha vært noe lignende som når
en kvinne har gitt sin mann eller en annen som har stått henne nær, med i
graven et smykke, f. eks. en oval spenne eller et redskap som hun har brukt
og som på en eller annen måte har vært knyttet til henne.

Sigurd Grieg oppfører her foruten det nevnte funn fra By i Løten, også
8 andre dobbeltgraver med smedverktøy (se 1. c. s. 81). Foruten disse ei
det nok ennå 8 slike dobbeltgraver, som for ordens skyld her blir regnet opp :

Nordiska Museet 40 892 a—n, Brennjord, Lesje, Opi. 9
C. 20 584 a—y, Bjåland, Kviteseid, Tel. 10
C. 22 805 d—x, 0. Vatne, Vanse,' V.-Agder. 11
B. 5800 a—hh, Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 12
B. 4756 a—ø, Vik, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. l3
B. 5807 a—n, Myklebostad, Eid, S. og Fj. 14
B. 4219 a—p, Rekkedal, Hjørundfjord, Møre og Romsdal.^
Ts. 629—642, Rabben, Hadsel, Nordi. 16

Vi skal så se på den topografiske fordeling av smedfunnene og gå
gjennom funnene fylkesvis. Østfold kan vi her praktisk talt se bort fra med
det ene funn av 44. Østfolds utpreget fåtallige funn i yngre jernalder må vel
bero på at kristen gravskikk her har trengt sterkere inn enn noen annet sted,
selv om det samtidig er enkelte funn som viser kraftig blomstring av hedensk
gravskikk.

Heller ikke i Akershus er det synderlig med smedredskaper, bare knappe
3 % av det samlede antall mannsgraver har smedredskaper i gravene. Det
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vai bare 5 funn, ett funn fra hvert av 5 prestegjeld, de 4 bestembare fra
yngre vikingetid.

I Hedmark har vi et Østlandsfylke hvor det er forholdsvis rikelig med
smedgravfunn : 27, dvs. 11 % av mannsgravene. Halvparten av funnene
er fra Løten og Vang : Bog 5 funn, fra Løten vesentlig fra 10de og til dels
Ilte årh., fra Vang vesentlig fra 9de årh., 2 fra første og 2 fra siste halvdel
av århundret. Ellers er det mest spredte funn, dels fra de andre Hedemarks
bygder, dels fra Åmot, Åsnes, Øvre Rendal og Alvdal, det siste fra mero
vingertiden.

Mindre med smedgravfunn er det i Opland fylke (7 %), hvor over en
tredjedel (11) av funnene dog er fra Vang og V. Slidre i Øvre Valdres.
Dette stemmer ellers godt med den konsentrasjon det er av smedgraver i
Sogn og Fjordane. På samme måte har vi 3 funn fra Vågå og 3 funn fra
Lom, Øvre Gudbrandsdal. Ellers er funnene spredt med vesentlig 1 eller
i høyden 2 smedgravfunn fra hver av følgende bygder: Lesje, Fåberg, Biri,
Vardal, V. Toten, Jevnaker, Brandbu, S. Land og Nord-Aurdal. Fra Opland
er over 2 tredjedeler av funnene fra merovingertid og eldre vikingetid, dette
stemmer også med forholdene i Sogn og Fjordane.

På samme måte er det også i Buskerud, hvor det samlede antall av
mannsgraver dog er så meget færre, men hvor antallet smedgraver også er
7—B %. Tilsammen blir dette allikevel bare 12 funn, hvorav de 5 samler
seg om Sigdal p. med Krødsherad og Eggedal. Ellers er det bare 1 funn
i hver av disse bygder : Ål, og Hol i Hallingdal, Modum, Øvre Eiker, Lier,
Sandsvær og Norderhov og så Flesberg i Numedal.

Med Vestfold kommer vi til det tredje rikeste smedfunnfylke i landet.
Her er 39 smedfunngraver, 16 % av det samlede antall mannsgraver fra yngre
jernalder. Her er ellers en sterk konsentrasjon om de rike vikingetidsbygder
Hedrum og Tjølling med henholdsvis 13 og 7 funn, dessuten 4 funn fra Brun
lanes, 3 funn fra Sandar, Stokke og Sem, 2 funn fra Lardal, ellers spredte
enkeltfunn fra Sande, Borre og Nøtterøy. Ogås her er det nok noen flere
funn fra eldre enn yngre vikingetid, men forskjellen er ikke stor, fra mero
vingertiden er det bare 1 funn. Fra Hedrum er det 5 funn fra eldre vikinge
tid og 4 funn fra yngre vikingetid, resten fra übestemt tid.

I Telemark, som er rikt på mannsgraver, er det igjen færre smedgraver,
bare vel 5 % : 13 funn, meget spredt, 1 eller 2 funn i hver av følgende bygder :
Gjerpen, Lunde, Tinn, Gransherad, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal,
Mo, Lårdal og Rauland. Et enkelt funn er fra merovingertid, ellers er det
jevnt fra eldre og yngre vikingetid.

Litt større prosent smedgraver er det i Aust-Agder : B—98—9 %, men fun
nene fra dette fylke er jo ellers få, så det blir allikevel bare 9 funn: fra Holt,
Frøland, Øyestad, Fjære, Hommedal og Birkenes, 1 eller 2 funn fra hver
bygd, dels fra eldre, dels fra yngre vikingetid og flere også fra übestemt tid.
Ennå færre er funnene fra Vest-Agder, hvor antallet mannsgraver dog er
enda mindre. Her er smedgravene bare 7% : 5 funn, derav de 3 fra Vanse,



H.-F. Kl.7 6 JAN PETERSEN

alle fra merovingertid, 1 funn fra Mandal (10de årh.) og 1 fra Flekkefjord
fatter merovingertid.)

Heller ikke i Rogaland er smedfunnene mange, 21 mannsgraver, mellom
6 og 7 % av det samlede antall mannsgraver. Svært mange av disse kan ikke
nærmere tidsbestemmes, det gjelder- således alle funnene fra Håland, hele
5 stykker, fra nabobygden Klepp er det også 3 funn og likeså inne i Ryfylke
i Jelsa, derav 2 fra merovingertid og 1 fra tidlig vikingetid. Ellers er funnene
spredt. Fra Jæren ellers er det bare 1 funn fra Time, 1 fra Høyland og 1
fra Riska, fra Dalane mangler ennå smedfunnene helt, fra Ryfylke er det
1 funn fra Forsand, 1 fra Strand, 2 fra Mosterøy, 1 fra Fister, 1 fra Årdal,
1 fra Suldal og 1 fra Toi?vastad på Karmøy. I Rogaland er funnene nokså
jevnt fordelt mellom merovingertid, eldre og yngre vikingetid, men som sagt
er det flere funn (11) som ikke kan nærmere tidsbestemmes.

Med Hordaland kommer vi atter til et rikt smedfylke. Herfra er det
33 smedgraver, dvs. 12 % av antallet mannsgraver fra yngre jernalder har
smedverktøy. Her er det Voss som med sine 6 funn har de fleste smed
gravene, men Kvinnherad og Ullensvang og Kvam i Hardanger har henholds
vis 5 og 3 funn, det siste har også Fana i Midthordland, mens Ulvik i Hard
anger, Fitjar i Sunnhordland og Bruvik i Nordhordland har hver 2 funn.
Ellers er det et enkeltfunn -i Etne, Sveio og Tysnes i Sunnhordland, Fusa
i Midthordland, Haus og Lindås i Nordhordland, Strandebarm i Hardanger
og Vossestrand. Funnene fra merovingertid og eldre vikingetid er nok her
en del flere enn fra yngre vikingetid.

Sogn og Fjordane er uten sammenligning det rikeste smedfylke i landet
med 71 smedgraver, 20 % av det samlede antall mannsgraver. Og her står
igjen Nordfjord fremst med 38 smedgraver derav 16 i Gloppen med Breim,
Norges rikeste smedbygd, dernest Stryn med 11 funn. Dessuten har Eid
6 funn og Innvik 3 funn, mens Hornindal og Davik bare har 1 funn hver.
Det er imidlertid heller ikke få funn i Sogn : 25, men her er det mer jevnt
fordelt, det er ikke noen enkelt eller et par enkelte bygder som dominerer.
Riktignok har Vik midt i Sogn 6 funn, men Aurland og Balestrand har begge
4 funn. Sogndal har 3 funn, og både Lærdal, Leikanger og Gulen har '2
funn, mens bare Lavik og Hyllestad har 1 funn. — Fra Sunnfjord er det
i det hele ikke så mange yngre jernalders funn og det er da heller ikke
mange smedfunn. Dog er det 7 funn fra Fjaler, og ellers 2 funn både fra
Gaular og fra Jølster. Det er alt herfra. Som en vil se av ovenstående stati
stikk, er det forholdsvis mange funn fra merovingetiden fra dette fylke og
enda sterkere virker antallet på smedgraver fra eldre vikingetid : 38, mens
yngre vikingetid har et lite forholdstall : 16, som dog er større enn i noe
annet fylke.

Det neste fylke, Møre og Romsdal, kommer nest etter Sogn og Fjordane
med hensyn til smedgravenes prosent av det samlede antall mannsgraver.
Antallet av smedgraver er ikke mer enn 39, ikke mer enn i Vestfold, men
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det er færre mannsgraver i Møre og Romsdal, og smedgravene blir derfor
18 %av mannsgravene, mens den i Vestfold bare var 16 %>. -— Her er det
særlig to bygder som hever seg over de andre, nemlig Grytten i Romsdal
med 7 funn og Sunndalen i Nordmøre med 6 funn. Volda i Sunnmøre og
Vestnes i Romsdal har i hvert fall 3 funn, mens Nesset og Aukra i Romsdal
og Øksendal og Edøy i Nordmøre har 2 funn hver. Bare 1 smedfunn er gjort
i Vannylven, Herøy, Ulstein, Hjørundfjord, Sunnylven, Stranda og Ørskog
på Sunnmøre, i Eid og Bud i Romsdal og i Tingvoll og Aure på Nordmøre.
Her er merovingertidsfunnene (8) ennå forholdsvis flere enn i Sogn og Fjor
dane, mens til gjengjeld antall funn er praktisk talt like stort fra eldre og
yngre vikingetid.

"Med Sør-Trøndelag går prosentantallet av smedgraver igjen tilbake til
10 % med 27 funn. Det er Opdal som her står foran alle andre bygder med
13 funn, hvorav nesten ingen kan nærmere tidsbestemmes som ovenfor nevnt.
Ellers er det 3 funn fra Hitra og 3 funn fra Hemne, begge ute ved kysten,
og 2 funn oppe fra Holtålen. Det er også enkelte spredte funn fra Bjugn,
Stadsbygd, Støren, Melhus, Børsa og Selbu. Her er funnene vesentlig
fra merovingertid og eldre vikingetid, men her er jo så mange übestemte funn,
så forholdet blir usikkert.

Med Nord-Trøndelag kommer vi i et like smedfattig fylke som Akers
hus med bare 3 % smedgraver av det samlede antall mannsgraver og med
bare 9 funn. Derav er det 3 funn ute fra Nærøy, ellers enkelte graver fra
flere bygder i Inntrøndelag : fra Nedre Stjørdal, Frosta, Innerøy, Sparbu og
Stod og 1 funn fra Namsos. Her er funnene igjen forholdsvis flere fra yngre
vikingetid, men det er til gjengjeld få funn i alt.

I Nordland er atter smedgravene flere i antall, 25 funn, 12—13 % av
det samlede antall mannsgraver i likhet med Hordaland. Her står igjen
Hadsel i Vesterålen fremst med 5 funn, ellers er det 2 funn fra Meløy og
Nesna i Rana, Hamarøy lengre nord og Dverberg i Vesterålen. Enkeltfunn
er det i Bodin, Gildeskål og Fauske i Salta, Steigen og Lødingen i Steigen,
Bø og Andenes i Vesterålen. Fra Nordland er i motsetning til alle andre
fylker funnene fra merovingertiden de fleste (9 funn), litt færre fra eldre
vikingetid (7 funn) og færrest fra yngre vikingetid (5 funn).

Troms fylke har færre funn av mannsgraver i det hele, ikke stort mer
enn Østfold fylke, og det er da heller ikke mange smedgraver, 10 funn,
hvilket allikevel er 20 % av det samlede antall mannsgraver, like meget som
i Sogn og Fjordane. I Troms er det 2 funn med smedverktøy fra Bjarkøy
og 2 fra Hillesøy i Malangen, enkeltfunn fra Kvæfjord og Trondenes, fra
Tranøy og Ibestad i Senja, fra Tromsøysund og Karlsøy i Lyngen. Også
her er det merovingertiden som har de fleste funn (5), fra eldre vikingetid
kjenner vi 4 funn, fra yngre vikingetid ennå ikke noe funn.

For å ta en oversikt over resultatene viser det seg altså at smedfunnene
særlig konsentrerer seg om det vestnorske område Sogn og Fjordane og
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Møre og Romsdal, i sammenheng dermed står de øverste bygder i Valdres,

til dels også i Øvre Gudbrandsdal. Det er heller ikke verst i selve Hed
marksbygdene. Likeså er det prosentvis meget rikt med smedgraver i Nord-
Norge og i Hordaland. Sør-Trøndelag står akkurat på midten, mens Østlands

fylkene Opland og Buskerud, Agderfylkene samt Rogaland står under gjen
nomsnittet. Ennå lavere står Telemark og ennå mer Akershus og Nord-
Trøndelag, som er helst fattige på smedfunn.

Vi skal nå gå over til de enkelte redskaper og bruker her samme rekke
følge som Sigurd Grieg i hans smedavhandling. Vi begynner da med

H a m m ert.

Grieg deler disse i 4 grupper. De 2 første grupper av disse er : 1 ) Klink-
hammeren og tynslehammeren (her for korthets skyld bare kalt tynsle

hammeren), 2) den lille smedhammer. Disse 2 grupper går meget over i
hverandre, og Grieg regner dem også for en gruppe : R. 394, i sin oversikts

statistikk (se Le. s. 28).- Det er også ofte en skjønnssak hvilke hammere
skal regnes til den ene eller annen gruppe. Begge gruppers hammere er mer
eller mindre avtynnet i den ene ende, oftest med skafthullet på midten, bare

med et par unntagelser med skafthullet lengere bak. Hammerhodene pleier
i det hele å være jevnbrede, men det hender at disse mindre hammere er

smalere på midten enn lengere ute. Et typisk eksempel på dette er B. 6845 h
fra Nesi, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.1

Den første gruppe, sl. R. 394, som kjennes i ca. 61 eksemplarer, er
gjerne høyere over midten, oftest ennå mer utpreget enn på typeeksemplaret,

(fig. 56). Lengden varierer fra 8,7—14,2 cm, i det store og hele mellom
10 og 13 -cm, bredden varierer mellom 1,5 og 3,5 cm, høyden mellom 1,4
og 3 cm, ett eksemplar 3,3 cm, ja ett endog 4 cm høyt. Der må i det hele
skjelnes mellom tyngre og lettere eksemplarer.

Den lille smedhammer er ennå mer alminnelig, kjennes i 82 eksemplarer.
Den er som navnet tilsier mindre og spinklere, lengden varierer fra 6,6 til

10,8 cm, den største mengde av dem mellom 7 og 9 cm. Bredden varierer
mellom 1,3 og 3 cm, høyden mellom 1 og 2,5 cm. Selve formen kan også
variere en del, det vanlige er tilspissing eller avtynning i den ene ende, men
nokså jevnhøy på den annen side av skafthullet. De virker ofte meget spinkle

hammerne av denne type, de må ha vært brukt til finere arbeide. Jeg tar her
opp en fortegnelse over begge disse grupper, ordnet fylkesvis.

Fig. 56. B. 6618 q. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. — Fig. 57. C. 10 721. V. Engel-
haug, Løten, Hed. — Fig. 58. 8.6618p. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. — Fig. 59.
C. 20 608 n. Hilme, Ulnes s., N.-Aurdal. Opi. — Fig. 60. C. 15 113. Melsom Nordr

Kvelde, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.
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Fi. 56—60. Hammer.
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Tynslehammére Den lille smedhammer

Tynslehammerne synes på en merkelig måte å være konsentrert om
Vestfold, Sogn og Fjordane og til dels Nordland. Det er merkelig at det
er så få av dem i Møre og Romsdal og Hordaland, likeså på Østlandet bort
sett fra Vestfold. Den lille smedhammer synes derimot å ha sin tyngde over
hele det vestnorske område fra og med Hordaland til og med Møre og
Romsdal -og her slutter også Sør-Trøndelag seg til, likesom det her er flere
funn i Øvre Vajdres og Gudbrandsdal.

Griegs tredje gruppe er den grove smedhammer: R. 395. (Fig. 57.)
Den kjennes i 60 eksemplarer, omtrent som tynslehammeren. Den er som
også her navnet tilsier, gjennomgående grovere og tyngre, den karakteriseres
også gjerne ved en mer uregelmessig form og er mer klumpet i det hele.
Skafthullet er helst ganske stort og tyder på at det har vært et kraftig skaft.
Det er gjerne plasert i bakre halvdel, således i motsetning til de mindre ham
merne. Men vi har dog også her. noen eksemplarer hvor skafthullet er på
midten og hvor formen forresten også er mer regelmessig og symmetrisk,
men som allikevel blir henregnet under de grovere hammere. Det er St. 6185 h
fra Strand i Strand, Rog.,2 B. 1080 fra Grov i Vik,3 B. 1170 fra Hellebust,
Vik s., Gaular p.4 og B. 8994 f fra Vangestad, Kaupanger s., Sogndal p.,5
alle de tre siste fra Sogn og Fjordane og alle 4 fra 10de årh., om nå dette
er tilfeldighet eller ikke. Vi har også et par andre mer soignerte eksemplarer
i C. 1986 fra Ophus, Vang, Hed. 6 og B. 6618 p fra Bø, Breim s., Gloppen p.,
S. og Fj.7 (fig. 58), men her er skafthullet i bakre halvdel og begge funn
er fra begynnelsen av 9de årh. Disse grovere hammere er ikke sjelden litt

Akershus 1
Hedmark 2 3
Opland  4 7
Buskerud 1 2
Vestfold 16 6
Telemark 0 1

Aust-Agder 1 2

Vest-Agder 0 1

Rogaland 3 5
Hordaland 3 9

Sogn og Fjordane 12 19

Møre og Romsdal 2 10

Sør-Trøndelag 2 11

Nord-Trøndelag 2 1
Nordland 8 4
Troms 4 0

Ukj. sted (Vestlandet) 0 1

61 '82
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brede og litt høyere over skafthullpartiet, noen avtynning i den ene ende
forekommer ikke her.

Det er atskillig forskjell på sværheten ved disse hammere. Vi har til dels
ganske store eksemplarer slike som C. 26 637 b fra Skredtveit,' Mo, Tel.,8
som er 14,1 cm lang, 5,5 cm bred og 5 cm høy, eller B. 4472 h fra Nes,
Kvinnherad, Hord.,9 13 cm lang og 6,7 cm bred, videre B. 6515 c fra Lund,
Stårheim s., Eid p. 10 : 10,8 cm lang, 8,4 cm bred og 4,3 cm høy, og B. 6685 i
fra Eide, Vereid s., Gloppen p. 11 : 11,7 cm lang, 5,7 cm bred og 4 cm høy.
Begge disse siste er fra Nordfjord. Dette er vel de sværeste. Fordelingen
av disse grovere smedhammere er følgende:

j

Som en vil se, står her Sogn og Fjordane uten sammenligning over alle
andre fylker med 19 eksemplarer, dernest kommer det vestlandske område
ellers med Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal, mens hverken
Trøndelag eller Nordland nå er med i synderlig grad. Derimot er det flere
fra Telemark, her dog vesentlig Vest-Telemark (5 av 6). Merkelig er det
at det er så få fra Vestfold og at de ennå helt mangler i Opland fylke. I det
hele er Østlandet svært fattig på disse grove hammere.

Det er dog andre grovere hammertyper som også delvis er fra Østlandet
og som derfor gjør antallet av slike hammere noe større enn det ser ut etter
hovedtypen å dømme. Her er først 2 meget eiendommelige eksemplarer fra
Ulnes sogn i Nord-Aurdal i Valdres: C.20 608n fra Hilme12 (fig. 59) og
C. 24 193 i fra Nedre Bakkene, 13 det første fra et jernfunn, det annet fra et
gravfunn fra eldre vikingetid. Bare det første eksemplar var kjent da Sigurd
Grieg skrev sin smedavhandling (1. c. s. 38, fig. 9) og beskrives av ham som
en »jernstang som i den ene ende er fortynnet og gjort til en løkke som har
tjent som skafthull. Den ble funnet i 1907, og 21 år etter, i 1928, kom så
det neste eksemplar fra samme bygd. Her har vi da altså 2 grovere smed
hammere fra Opland fylke, men fra Valdres som er sterkt vestlig orientert.

Vi har også en annen liten gruppe på 3 eksemplarer av store, grove
hammere som nesten ser ut som økseblad med hammerflate istedenfor egg.
Det er C. 10 686 fra 0. Engelhaug, Løten, Hed., 14 C. 6622 fra Austad, Flekke
fjord, V.-Agder 15 og C. 14 309 fra Stave, Ferkingstad s., Skudesnes p.,

Vid.-Akad. Skr. 11. H -F. Kl. 1951. No. 4. 6

Akershus Hordaland
Hedmark 2 Sogn og Fjordane 1'9

Opland 0 Møre og Romsdal 7
Buskerud 2 Sør-Trøndelag 2
Vestfold 3 Nord-Trøndelag 1
Telemark 6 Nordland 0

Aust-Agder 1 Troms 3

Yest-Agder 0 Ukj. sted (Vestlandet) 1

Rogaland 6
Tilsammen 5:!9
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1Rog. 16 De er fra 14,3—16,3 cm lange, fra 3,3 til 5,5 cm brede. Bare den
andre kan nærmere tidsbestemmes til eldre vikingetid, og begge de 2 første
er fra gravfunn, den første funnet med en smitang, og det er visst ikke tvil
om at også den tredje skriver seg fra forhistorisk tid.

Grieg har en fjerde og siste gruppe som han kaller »andre hammer
former«, se 1. c. fig. 10— 12. Til fig. 12 har vi henført et større antall ham
mere: 17 stykker. Grieg sier at skafthullet ved fig. 12 og noen andre sitter
like ved spissen. Dette må være den rene unntagelse, og jeg kan ikke ta
det som noe avgjørende karakteristikum. Selve Griegs fig. 12 har jeg
ellers regnet som »liten smedhammer«. Men gruppen for øvrig har eksem
plarer som er flate eller svakt innbuet på undersiden, ja hele hammerlegemet
kan vise en svak bøyning, og de er i det store og hele avtynnet i den ene
ende likesom tynslehammeren eller den lille smedhammer. Ellers er formen
meget ofte som forstørrede eksemplarer av den lille smedhammer. Skaft
hullet er for øvrig midt på hammeren. Enkelte av disse hammere er temmelig
store og har sikkert gjort tjeneste som »grove hammere«. Det gjelder
således C. 24 193 h fra Nedre Bakkene i Ulnes sogn, samme funn som den
nettopp nevnte eiendommelige hammer med løkken. Den er 14 cm lang,
3 cm bred og 2,4 cm høy.- Så har vi 2 store hammere fra Erøy i Erfjord
i Rogaland : St. 4066 d—e, 17 som er 14 og 15,8 cm lange, 4,4 og 4,8 cm brede
og 2,8 og 3 cm høye. Meget svær er også B. 7713 c fra Strømsøen, Vale
strand s., Sveio p., Hord.,18 som er 13,6 cm lang, 4,8 cm bred og 4cm høy.-
Og endelig må også regnes til de svære B. 4219 h fra Rekkedal, Hjørundfjord,
Møre og Romsdal,19 som er 13 cm lang, 3,6 cm bred og 3,5 cm høy.

Fordelingen er ellers følgende :

De 2 andre typene, Grieg, fig. 10 og 11, er det ikke på langt nær så
mange av. Fig. 11 er også tilspisset eller avtynnet i den ene ende, et par
av eksemplarene har skafthullet i den ene halvdel, og der er en symmetrisk
avtynning mot den ene ende på både over- og underkant. Det er følgende
7 eksemplarer: .

C. 1297, Hagebakken u. Sivesin, Ås s., V. Toten p., 0pi.20
C. 1173, Omdal, Lårdal, Tel.21
C. 13 953, Råklev, Hommedal, Aust-Agder.22
B. 4830. o, Stamnes, Bruvik, Hord.23
B. 8553 g, Hollekje, Updal s., Tysnes p., Hord. 24 .
B. 3149 i, Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 2*
Ts. 1170, Lund, Steigen, Nordi.26

ipland
estfold 2

ust-Agder 5
[ordaland 1

)Ogn og fjordane
Æøve og Romsdal 3

slord-Trøndelag 1
Jnrrllanrl
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Lengden varierer her fra 9,3 til 12,7 cm.
Som en siste liten gruppe regnes Grieg fig. 10. Det er bare 6 eksem

plarer, som har et uthamret utvidet nakkeparti, de fleste med krummet lengde
linje. Det er følgende stykker:

C. 15 113, Mellem Nord-Kvelde, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 27 (Fig. 60.)
St. 3238, Hana, Høyland, Rog.28
C. 5413, Nygård av Lille Børset, Øksendalen, Møre og Romsdal.29
T. 15 454 e, Kavli, Hen s., Grytten p., Møre og Romsdal. 30
T. 1723, Rise, Opdal, S.-T.31
Ts. 207, Fuskevåg, Trondenes, Troms.32

Her varierer lengden fra 10,3 til 14 cm, bredden fra 3,4 til 3,6 cm,
1 eksemplar er dog 2,7 cm bredt og 1 bare 1,4 cm bredt.

Vi har tidligere hørt om funnet med den svære grove smedhammer fra
Skredtveit, Mo, Tel. I samme funn er det 2 andre grove hammere og en
liten smedhammer foruten andre smedredskaper. I dette funn er også et
nesten 30 cm langt redskap, som er blitt kalt for en slegge. Den er 4 cm bred
og 3,3 cm tykk og butt i odden. Dette er jo et utpreget smedfunn og forsåvidt
kunne dette godt være et smedredskap, men jeg kjenner ellers ikke paralleller
til det.

I dette ene funn fra Skredtveit i Mo, Telemark, var det altså ikke færre
enn 4 hammere i ett og samme funn : 2 større grove smedhammere, en mindre
grov smedhammer og en liten smedhammer. I et annet også før omtalt funn
fra Erøy, Erfjord s., Jelsa p., Rog., var det 3 hammere: 2 store av typen
Grieg fig. 12 og en mindre av samme type.

Ellers har vi hele 22 funn med 2 hammere. Fra 2 funn er det omtrent

like store hammere i samme funn : C. 6472—73 fra N. Fevang, Sandar,
Vestf.,33 med omtrent like store tynslehammere, og St. 2660 I—m1—m fra Skim
ling, Jelsa, Rog.,34 med et større eksemplar av typen Grieg fig. 12 og ved
siden derav en mindre grov smedhammer, men av samme størrelse som den
første. Ellers er regelen at det er en større og en mindre hammer som er
funnet sammen, og her er det alle mulige kombinasjoner.

Helst er det den grove smedhammer eller tynslehammeren som er den
største. Kombinasjonen den grove smedhammer og den lille smedhammer
har vi sannsynligvis 5 eksempler på : St. 6185 g—h fra Strand, Strand,
Rog.,35 B. 7534 c—d fra Nes, Kvinnherad, Hord.,36 B. 769—770 fra Stav
heim, Grytten, Møre og Romsdal, 37 og likeså skulle en tro at T. 6299—6302
fra Opdal, S.-T.38 er 2 par av samme kombinasjon. Den grove smedhammer
sammen med tynslehammeren har vi i St. 6782 n—-o fra Hegreberg, Moster
øy s., Rog.39 og 8.6618p—q fra Bø, Breim, Gloppen p., S. og Fj. 4o I det
siste funn er tynslehammeren også temmelig svær. Kombinasjonen den grove
smedhammer og et mindre eksemplar av Grieg fig. 12 har vi i B. 6685 h—i
fra Eide, Vereid s. også i Gloppen. 41 Endelig har vi en sværere og en mindre
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grov smedhammer i funnet B. 2520—21 fra Korsnes på \/Tannøy, Helgøy s.,
Karlsøy p., Troms.42

Tynslehammer sammen med den lille smedhammer har vi i 4 funn :

C. 9544 fra By, Løten, Hed.,43 C. 8643—44 fra Holbø, Vågå, Opi.,44
C. 16 397—98 fra N. Besseberg, Flaug s., Øvre Eiker, Busk.45 og B. 2758

—59 fra Prestegården, Voss, Hord. 46 En tyngre og en mindre tynslehammer
har vi iB. 4584 c—d fra Rugesæter, Sogndal, S. og Fj.47 og Ts. 282—283
fra Åse, Dverberg, Nordi.48 Og endelig har vi ett eller muligens 2 funn med
en tyngre tynslehammer og en mindre grov smedhammer, således det om

vendte av hva en skulle tro A^ar det naturlige. Det ene funn er St. 5768 c—d
fra Sele, Bore s., Klepp p., Rog.49 Det annet, hvor den grove smedhammer
ikke er helt sikker, den er nokså defekt, er B. 703 fra Vangsnes, Balestrand,
S. og Fj.50

Så har vi 3 eksempler på at Grieg fig. 12 er den største hammer. Den
forekommer sammen med den lille smedhammer i funnet T. 14 900 k—l fra

Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal,51 med den lille hammeren med løkke
istedenfor skafthull i det før nevnte C. 24 193 h—i fra Nedre Bakkene i

Ulnes og endelig forekommer en større og en mindre Grieg fig. 12 i de også
før nevnte B. 1080—81 fra Grov, Vik, S. og Fj.

Noen forskjell på hammerne fra merovingertid til yngre eller yngste
vikingetid er det vanskelig å påvise. Alle de 3 alminnelige typene : den grove

smedhammer, tynslehammeren og den lille smedhammer kjennes både i mero
vingertid og gjennom hele vikingetiden, det samme gjelder Grieg fig. 12.

Hva derimot angår Grieg fig. 11, så har vi den bare fra yngre og yngste
vikingetid, et par eksemplarer dog også fra 9de årh. Antallet er imidlertid

her så lite at ,det lett kan bli forskyvninger. Vi hørte (s. 81) om en liten
gruppe innen den grove smedhammer som også tilhørte bare yngre vikinge

tid. Det kan jo hende vi her har en yngre særform.. Fra folkevandringstiden
kjenner vi her i landet foreløpig bare den lille smedhammer. I de danske

funn fra romersk jernalder er det imidlertid flere eksemplarer av tynsle
hammeren, og den skulle da også kunne finnes her i landet. Den grove smed

hammer synes derimot ennå i hvert fall ikke å være funnet i Danmark i eldre
j ernalder.

Det kjennes nå 253 hammere i alt her i landet. Fordelingen er følgende :

Østfold Hordaland 23
Akershus 3 Sogn og Fjordane 54
Hedmark 8 Møre og Romsdal 23

Opland 16 Sør-Trøndelag 19
Buskerud . . 6 Nord-Trøndelag 6
Vestfold 30 Nordland 16
Telemark 9 Troms 8

Aust-Agder 6 Ukj. sted (Vestlandet) 2

Vest-Agder ?
Rogaland 22 Tilsammen 253
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Vi gar så over til den annen store gruppe av smedredskaper, nemlig
tengene. Det ville falle naturlig likesom Grieg gjør det, å dele disse opp i de
store og de mindre og skille ut dem med holdelenke eller løkke til holdelenke
(sl. R. 391). Og så har vi til slutt knipetangen R. 389. Dessuten er det en
gruppe på 16 stykker som ikke nærmere kan bestemmes.

De store tenger, Grieg fig. 13—15, danner den største gruppe. Grieg
regner hit de tenger som er minst over 30 cm lange. Dette er en praktisk
ordning som også blir fulgt her. Ellers kan det jo hende at spinklere tenger
selv om de er over 30 cm lange, helst burde regnes til de mindre tenger, mens
på den annen side sværere tenger, 30 cm lange eller litt under, helst burde
vært regnet til de store tenger. Alen Griegs regel blir allikevel fulgt her.
Hvor tengene bare forekommer i fragmenter, blir det avgjørende hensyn tatt
til tengenes sværhet. Fordelingen av de store tenger er da følgende:

Sogn og Fjordane står her som nesten alltid ved smedverktøyet først
i rekken, langt etter kommer så Vestfold og Nordland med hver 7 stykker,
det er ikke noe påfallende, derimot er det mer å akte på at Hedmark og
Telemark hver har 6 stykker, mens det samme antall fra Hordaland er helt
rimelig i forhold til smedfunnene ellers. Merkeligere er det at det er så få
fra Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, og også kunne en ventet flere fra
Opland.

Med hensyn til størrelsen hørte vi at de minste var vel 30 cm lange,
ellers er det alle mulige lengder like til vel 53 cm. Noen ganske få tenger er
enda lengere. Vi har først C. 5618 fra Alvsø, Nesna, Nordi., 1 som dog bare
er 55,8 cm lang. Betydelig sværere er da St. 2660 g fra Skimling, Jelsa, Rog.,2
som er 64 cm lang. Og enda større er igjen B. 8082 fra Myklebost, Dale s.,
Fjaler p., S. og Fj.,3 som er 72 cm lang. Denne er dog funnet alene og kan
således ikke sikkert tidfestes til forhistorisk tid. Fra et gravfunn og et smed
funn er derimot Ts. 980 fra Sletten, Tranøy, Troms 4 som er den største av
dem alle, hele 73 cm lang (det er ikke riktig når Nicolaissen og etter ham
Grieg sier den er 76 cm lang).

Sigurd Grieg skiller ut to hovedformer med krumt og med rett nebb
(1. c. fig. 13 og fig. 15), hvorav den første er den mest alminnelige. Fig. 61.)

Tenger.

Akershus Hordaland ".
Hedmark 6 Sogn og Fjordane 17

Opland 3 Møre og Romsdal 3
Buskerud . . 1 Sør-Trøndelag 2
Vestfold 7 Nord-Trønclelag 2
Telemark 6 Nordland 7
Aust-Agder 4 Troms 1
Vest-Agder 2
Rogaland 5 Tilsammen 74
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Det er i det hele mindre variasjoner i nebbets form, det kan være mer til
spisset eller butt i endene (også 1. c. fig. 13 og 15). Likeså kan nebbarmene
slutte helt sammen i sin øvre del, gjerne i sin øvre halvpart som C. 22 649 c
fra Grønneberg, Tjølling, Vestf.5 På 2 eksemplarer er det innskåret i nebb
spissene på sidene et parti som slutter tett sammen. Det er B. 7534 e fra
Nes, Kvinnherad, Hord.6 og B. 5161 f fra Nes, Hamarøy, Nordi.7

Med hensyn til armene kan disse svinge nokså meget utover ved over
gangen til nebbet, slik at det øverst kan være en avstand mellom dem, selv
når tangen holdes sammen, på over 5 cm. Det er således tilfelle med den
svære tang fra Sletten, Tranøy, Troms som nettopp er blitt nevnt. — Som
en vil se, har den lille tangen R. 390 avtynning av begge armene i nedre del.
Dette har vi flere (10) eksempler på også ved de store tengene.

Den neste gruppe er de mindre tenger som R. 390 fra Rustad, Fåberg,
Opi., som er 21 cm lang. Den minste av disse eksemplarer er ellers B. 8555 g
fra Vik, Fitjar, Hord.8 Den er bare 15 cm lang. Vi har et par andre som er
17.5 og 17.8 cm lange, vi har en som er 18,2 cm lang og 4 andre 18.5 cm
lange. Ellers er de øvrige mellom 20 og 30 cm lange. 6 av dem har avtynning
i den ene eller helst begge armenes nedre del. Ellers er typene ganske som de
store tenger. Av disse tenger er det 54 stykker og de har følgende

Fordelingen av de mindre tenger følger i det store og hele de store
idet Sogn og Fjordane står fremst, og det ellers er forholdsvis mange
fra Vestfold, Hordaland og Hedmark. Men av de små tenger er det i mot
setning til de store også mange fra Møre og Romsdal som her kommer nest
etter Sogn og. Fjordane. Fremdeles er det få både fra Opland og Sør-

Fig. 61—62. Smitang.
Fig. 61. C. 2503. %' mil øst for Hegge kirke, 0. Slidre, Opi. — Fig. 62. C. 6176. Romfo,

Sundal, Møre og Romsdal
Fig. 63. Knipetang. C. 9546. By, Løten, Hed.

Fig. 64—65. Smisaks.
Fig. 64. C.9547. By, Løten, Hed. — Fig. 65. C. 6178. Romfohjellen, Sunndal, Møre

og Romsdal.

iordehng :

Akershus 0 Hordaland 5
Hedmark . 4 Sogn og Fjordane 12

Opland 2 Møre og Romsdal 7
Buskerud 1 Sør-Trøndelag 3
Vestfold .' 7 Nord-Trøndelag 1
Telemark 0 Nordland 4

Aust-Agder 2 Troms 3

Vest-Agder 0 Ukj. sted (Vestlandet) 2

Rogaland 1
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Fig. 61—65.
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Trøndelag. Og .denne gang er det ingen fra Telemark i motsetning til de
store tenger.

Den tredje gruppe av tenger er de med holdelenke eller i hvert fall med
løkke til holdelenke. (Fig. 62.) Det er nemlig vel trolig at holdelenken er
rustet bort eller blitt borte ved opptakingen av tangen. I det hele er jo ofte
fangarmene defekte særlig i sin nedre del, så det kan vel hende at både holde
lenke og avtynning av armenes nedre del kan være mer alminnelig enn det
nå ser ut.

Av den tredje gruppe er det bare 11 stykker. Av disse har følgende
seks bevart selve holdelenken :

1) C. 16 395, N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker p., Busk. 9
2) C. 22 720 i, Støvernhaugen, Sigdal, Busk. 1 »
3) C. 12 014 Ringstad, Hedrum, Vestf. 11
4) B. 3987 u, Bryn," Vangen s., Voss p., Hord. 12
5) 8.4756g, Vik, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 13
6) C. 6176, Romfo s., Sundalen p., Møre og Romsdal 14 (avb. fig. 62).

Og bare løkke til holdelenke er bevart på følgende 5

7) C. 2002, Bolstad, Ringsaker, Hed. 15
8) A. 257, Molland, Landvik s., Hommedal p., Aust-Agder. 16
9) B. 8038 h, Brekke, Flåm s., Aurland p., S. og Fj. 17

10) T. 4446, Rise, Opdal s. og p., S.-T. 18
11) Ts. 2281, Nord-Roldnes, Ibestad, Troms. 19

Lengden på disse tengene viser atskillig variasjon. Det er riktignok
ingen som er riktig svære. Den lengste, nr. 10, er 45 cm lang og den neste,
nr. 6, er bare 36,5 cm lang. Så har vi i grunnen alle størrelser helt ned til
16 cm (nr. 2), den nest minste smedtang vi hittil kjenner til. Ellers har vi
de samme typene som de andre tengene, med dels krumt, dels mer rett
nebb, en av dem også med avtynning av den ene arm nederst.

Som den siste gruppe har vi så knipetengene R. 398 (fig. 63), (Grieg
fig. 16). Sigurd Grieg kjenner bare til eksemplaret R. 389: C. 9546 fra
By i Løten, Hed.,20 og så setter han mulighet for en tang iB. 4653 d fra
Rossavik, Forsand s., Høgsfjord p., Rog. Denne er Ab. 1890, s. 114, nr. 35 d,
katalogisert som R. 389. Den foreligger nå bare i fragmenter, men det er
vel mulig den tilhører denne type, og Grieg anser det for det sannsynligste.
Men ved siden av disse har vi også 2 andre som tilhører denne type, nemlig
B. 4155 c fra Fitje, Vangen s., Voss p., Hord.21 og T. 14 431 h fra Moksnes,
Vernes s., Nedre Stjørdalen p., N.-T. 22 Og endelig tales det om en knipetang
i en skrivelse i Topografisk Arkiv i Universitetets Oldsaksamling i Oslo,
om et funn fra Haukedalen, Lunder s., Norderhov p., Busk., hvor det også
var hammer og meisel. Men en har naturligvis ikke sikkerhet for at det
med knipetang ikke like godt menes en alminnelig smitang. -— Det er selve
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I

nebbet som her betegner uttrykket knipetang. Ifølge Grieg skal den heller
ikke være brukt som sihitang, selv om den har vært brukt i smien, men her
til å rive hesteskoen unna hovene ved skoning. Nå brukes så vidt. vi vet
ikke hestesko i vikingetiden, men vi hadde jo hestebrodder, og det kan
jo ha vært andre ting de skulle ha plukket ut ved denne tang også. Størrelsen
varierer her ikke så meget, den lengste er tangen fra Rossavik som skal
være vel 33 cm, tangen fra Moksnes er 30 cm lang, R. 389 er 23,5 cm og
tangen fra Fitje bare 19 cm lang.

Vi har flere tilfelle hvor det har vært 2 tenger i ett og samme funn,
det har vi 15 eksempler på, men det har aldri hendt at det har vært mer
enn 2. Også her ved tengene likesom ved hammerne har det vært regelen
at det har vært en større og mindre tang sammen. Et par ganger kan begge
tengene høre til den gruppe som vi kaller store tenger. Det har således
vært tilfelle med C. 26 636 f og g fra det før nevnte store smedgravfunn fra
Skredtveit, Mo, Tel., hvor den ene tang var 52,7, den annen 37 cm lang.
Vi har videre fra det store funnet fra Bø, Breim s., Gloppen p., de 2 tenger
B. 6618 I—m (se s. 83) hvor den ene var 44,5, den annen 37,7 cm lang. Med
8.6685k—1 fra Eide, Vereid s., Gloppen p., S. og Fj.23 og 8.7534e—f
fra Nes, Kvinnherad, Flord., (se s. 83) har vi nok noe lignende. Her er
den ene tang 53 og 41,7 cm lang, den annen er i begge funn defekt, men en
kan se det har vært en av de store tenger.

Oftest har det dog vært tilfelle at den ene har hørt til de store tenger,
den annen til de mindre. Det har vi eksempler på i C. 14 866—67 fra
V. Mollestad, Birkenes s. og p., Aust-Agder,24 hvor tengene var 48,5 og
32 cm lange, B. 8553 f—g fra Hollekkje, Opdal s., Tysnes p., Hord., 25 hvor
tengene var 38 og 23,3 cm lange og Ts. 276—277 fra Åse, Dverberg, Nordi.26
Lignende forhold har det rimeligvis vært ved C. 4996 fra Homerstad, Stange,
Hed.,27 hvor en tang 30 cm lang skal være funnet med en »stor tang« som
er bortkommet. Og kanskje også ved B. 3072—73 fra Bø, Breim s., Glop
pen p.,28 hvor en tang 43 cm lang er funnet med en annen tang som ser ut til
å ha vært av de mindre.

Vi har også 3 eksempler på at begge tengene er små og at de er praktisk
talt like store. Ved C. 16 395—96 fra N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker p.,
Busk., 29 og 8.4584hog r fra Rugesæter, Sogndal, S. og Fj.,30 er den ene
tang 25.5 cm., den annen 26 cm lang. Og ved Ts. 2281—2282 fra Nord-
Roldnes, Ibestad, Troms.,31 har vi også 2 mindre tenger : 23,7 og 22 cm
lange. Den ene av disse oppfattes av O. Nicolaissen og etter ham av Sigurd
Grieg som en smisaks av en særegen form (sl. 1. c. s. 179 nr. 28 e og Grieg
1. c. s. 49—50). Ved funnet fra N. Besseberg og det fra Nord-Roldnes har
den ene av de små tengene holdeplate eller løkke. Endelig har vi i funnet
fra By i Løten, Hed., også 2 tenger : C. 9545—46,32 hvorav den ene er en
liten tang 31 cm lang, og den annen knipetangen R. 389. I flere av disse
funn har den ene av tengene krummet, den annen rett nebb uten at jeg
tør si om dette er tilfeldig eller med hensikt. Også i funnet B. 4468 fra
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Gunnarshaug, Torvastad, Rog.,33 har det vært 2 tenger, men de er så
fragmentariske at formen eller størrelsen ikke kan nærmere bestemmes.

Likesom ved hammerne gjelder det også med tengene at det ikke er noen
forskjell fra merovingertid til yngste vikingetid. Det er tilfelle både med de
store og med de mindre tenger, både med de med rett og de med krumt nebb.
Vi har også en tang med løkke på den ene arm fra merovingertiden i den
førnevnte Ts. 2281. De øvrige med løkke eller holdeplate er nesten alle fra
eldre vikingetid, bare et eneste eksemplar : A 257 fra Molland i Hommedal
(se s. 88) er muligens fra 10de årh. Men det er sikkert bare en tilfeldighet
at det er det eneste yngre eksemplar, det vil nok komme flere. Avtynningen
av armene nederst kjennes også fra merovingertiden og senere. Hvorledes
det er med knipetengene som R. 389, vet vi med det lille antall vi har av
denne type, ennå intet med sikkerhet. Den kjennes ikke fra de danske funn
fra romertiden. De 3 norske funn som er nærmere daterbare, er både fra
eldste vikigetid, fra midt i vikingetiden og fra slutten av denne tid. Den
eldste av dem, B. 4155 c fra Fitje i Vangen s., Voss p., Hord.,34 er av en
litt særegen form. Hvorvidt dette er en eldre type, tør jeg imidlertid ikke
avgjøre noe om.

I alt kjennes det nå her i landet 161 tenger av alle typer. Fordelingen

Smedsakser.

Vi kommer så til en ganske liten gruppe av redskaper innen smed
verktøyet, nemlig smedsaksene (R. 388, Grieg 1. c, fig. 22—23), som etter hva
Heiberg har meddelt Grieg, har vært brukt til å klippe tynne jernplater eller
lignende, idet det ene blad har vært skrudd fast, mens en klipper med det
annet.

Vi kjenner nå 6 eksemplarer av smedsaksene

1) C.9547, By Løten, Hed. 1 (Fig. 64.)
2) C. 23 404 b, Hamre, Vang, Opi.2
3) C. 24 338 g, Hybbestad, Tjølling, Vestf. 3

er følgende :

Akershus 2 Hordaland 15
Hedmark 12 Sogn og Fjordane 32
Opland 6 Møre og Romsdal 12
Buskerud 5 Sør-Trøndelag 7
Vestfold 17 Nord-Trøndelag 4
Telemark 9 Nordland 13
Aust-Agder 7 Troms . 6
Vest-Agder 2 Ukj. sted (Vestlandet) 3
Rogaland 9

Tilsammen 161
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4) B. 4584 g, Rugesæter, Sogndal, S. og Fj.4
5) C. 6178, Romfohjellen, Sunndal, Møre og Romsdal 5 (fig. 65).
6) T, 8503, Barman, Hitra, S.-T.6

Den siste av disse foreligger bare i fragmenter, men K. Rygh har kalt
den for en smedsaks. Dette funn er fra merovingertiden, og hvis bestemmelsen
er riktig, går altså smedsaksene tilbake til denne tid. O. Nicolaissen og etter
ham Sigurd Grieg har som før nevnt også kalt Ts. 2282 for en smedsaks.
Dette redskap har ellers fullstendig samme form som en av de mindre smed
tenger med rett nebb. Vi har ganske lignende redskaper som er tenger. Men
her er altså nebbklørne slipt på innsiden. Dette funn er også fra merovingerj
tiden, og hvis denne slipningen er gjort i den hensikt å bruke redskapet til
å klippe plater, eller som Nicolaissen sier til å klippe av jerntråd, så er altså
denne oppfinnelse gjort så tidlig som i merovingertiden. De øvrige smed
sakser som kan nærmere tidsbestemmes, er dels fra eldre eller yngre del av
9de årh., dels fra slutten av vikingetiden : smedsaksen fra By i Løten.

Senere er også innkommet C. 27 240 i fra Haugetun av Øvre Alstad,
Hof s., 0. Toten p., Opi. 7

Ambolter.

Den neste gruppe av smedverktøy er amboltene. De foreligger atter
i større antall, idet de nå kjennes i 54 eksemplarer med følgende fordeling:

Østlandet og Trøndelagen er foreløpig meget fattig på disse redskaper,
mens de er vel kjent fra det vestlandske område, fra og med Rogaland til
og med Møre, selvsagt med Sogn og Fjordane i spissen. Også Vestfold
følger med med sine 5 eksemplarer, likesom det er forholdsvis mange i Aust-
Agder.

Oluf Rygh har i Norske Oldsager allerede påpekt de 2 hovedtyper :
R. 392 (fig. 66) og R. 393 (fig. 67), en inndeling som også Sigurd Grieg
holder fast ved : fig. 24—27 og fig. 28—29. Grieg peker på at mens den
første av disse typer går tilbake til merovingertiden, er dette ikke tilfelle
med R. 393. Dette forhold er fremdeles gjeldende. Vi har 6 eksemplarer av
typen R. 392 som skriver seg fra merovingertiden. Det er følgende :

\kershus '. Hordaland i>
Hedmark 2 Sogn og Fjordane 15
Dpland 0 Møre og Romsdal 5
Buskerud 1 Sør-Trøndelag 2
/estfold 5 Nord-Trøndelag 1
felemark 3 Nordland 2

Vust-Agder 4 Troms 3

/est-Agder . 0
6 Tilsammen 54
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1) St. 6358 c, Midtre Fister, Fister s., Hjelmeland p., Rog. 1
2) B. 7345 d, Ryssdalen, Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj. 2
3) B. 7554 k, Brekke, Kyrkjebø s., Lavik p., S. og Fj.3
4) C. 5629, Gjørva, Sunnylven, Møre og Romsdal. 4
5) Ts. 981, Sletten, Tranøy, Troms.5
6) Ts. 2908, Borkenes, Kvæfjord, Troms.6

4 av disse funn er kommet inn etterat Grieg skrev sin avhandling. Frem
deles er det altså ikke funnet noen av R. 393 fra merovingertiden. Allerede
Grieg gjør imidlertid oppmerksom på at det er nettopp typen 'R. 393 som
foreligger i Vimosefunnet fra romersk jernalder, så det er ikke rimelig å
anta at R. 392 er en eldre type. I Norge ser det altså foreløpig ut som denne
type ikke er kommet opp i så tidlig tid som merovingertiden, og det er natur
ligvis mulig at R. 392 er en lokal norsk type som er oppstått her i landet.
Dette sies imidlertid med alt forbehold.

De to typer R. 392 og R. 393 er omtrent like i antall, litt flere er det
av R. 392 (28 mot 22). Disse ambolter som jo må ha vært plasert på tre
stabber, kan være ganske små. I det hele er de jo meget mindre enn i nyere
tid, hvilket også Grieg gjør oppmerksom på. Typen R. 392 er den enkleste.
Det er særlig ambolter av denne type som kan være så ganske små. Minst
er C. 22 138 h fra Vesterhaug, Løten, Hed.,7 som bare er 5,2 cm høy. Der
nest kommer C. 5502 fra Breivik, Bjarkøy, Troms,8 som er 6 cm høy, og
likeså skal nevnes B. 767 fra Stavheim, Kors s., Grytten p., Møre og Roms
dal,9 som er 6,8 cm høy. Det kan vel. ikke være tvil om at disse små
amboltene har vært brukt til arbeide med finere metaller, for bronse-, sølv
og gullsmedene.

Den vanlige størrelse for amboltene er ellers mellom 8 og 11,5 cm, og
så er det 4 stykker som er over 11,5 cm høye, den største B. 5083 a fra Rev
heim, Madla s., Håland p., Rog., 10 som er 15,8 cm høy. Typen varierer
ikke meget. Dels kan det være bare svakt skrånende rette sider uten ut
svingning oventil, slik som Grieg 1. c, fig. 26—27, dels en utsvingning til
begge sider eller til bare den ene side som Grieg 1. c. fig. 24—25. Vi har
også noen få eksemplarer, hvor det er som en tykk plate øverst som strekker
seg utover fotstykket. Det har vi således i St. 3335 b fra Rjoa, Sola s.,
Håland p., Rog., 11 visstnok fra 9de årh., hvor den øvre plate utvider seg
til begge sider. Videre har vi St. 6358 c (se ovenfor) fra merovingertid,

Fig. 66—67. Ambolt.
Fig. 66. C. 10 099. Hen, Grytten, Møre og Romsdal. — Fig. 67. B. 3987 v

Bryn, Voss, Hord.
Fig. 68. Fil. C. 10 718. V. Engelhaug, Løten, Hed

Fig. 69—71. Meisel.
Fig. 69. C. 9611. By, Løten, Hed. — Fig. 70. B. 6618 v. Bø, Breim s, Gloppen p., S. og

F.j. — Fig. 71. C. 26 637 o. Skredtveit, Mo, Tel.
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B. 6069 c fra Skaugset, Eid, S. og Fj., 12 fra eldste vikingetid og T. 5459 fra
Nes, Bjugn, S.-T., 13 fra übestemt tid.

Typen R. 393 er gjennomgående høyere enn R. 392. Det er i hvert fall
4 eksemplarer som er over 15 cm. Ellers er her alle størrelser fra 9 cm og
oppover.

I begge disse typer er det ofte gjennomgående huller i øvre del av
ambolten. Heiberg har meddelt Grieg at disse huller har vært brukt dels
til å sette dragsteet i (Grieg 1. c, fig. 1) og dels til å lage saum i. De er helst
plasert i forlengelsen oventil, hvor det er en slik forlengelse. Men det er
ikke alltid tilfelle, ved R. 393 er det ikke huller i den smale skaftformede
forlengelse, men i den svake utvidelse på den motsatte side. Vi har i hvert
fall 18 eksempler på ambolter med huller, men jeg kan ikke si at jeg har
sett så nøye på alle stykker, og det er vel mulig det kan være flere.

Filer.

Den nest største gruppe av smedverktøy i vårt land er filene. (Fig. 68.)
De kjennes i et antall av 169 fordelt på følgende måte:

Ved dette enkle redskap er Hedmark og Opland med, så å si i første
rekke. Opland er det fylke som har flest nest etter Sogn og "Fjordane. Ellers
er som rimelig er, langt fremme Vestfold og de 2 andre vestlandsfylkene og
Nordland. Merkelig fattige er derimot både Telemark og Rogaland.

Som Sigurd Grieg gjør oppmerksom på, kan en ikke her skjelne mellom
forskjellige typer. Men lengden kan nok variere atskillig like fra 13 til
32 cm. Den første minste er C. 24 305 f fra Gjørsdal, Åtra s., Tinn p.,
Tel., 1 den siste er typeeksemplaret R. 399 : C. 3939 fra Skumsrud, Biri, Opi. 2
Som en ren unntagelse er de 2 filer B. 4472 i fra Nes, Kvinnherad, Hord.. 3
hvorav den ene er 37 cm., den annen 41 cm lang. Ellers er det i grunnen
alle mulige lengder, mellom 13 cm og 26,5 cm, temmelig jevnt fordelt, ingen
under 13 cm., og bare 8 over 26,5 cm. I det store og hele har vi 3 bredder :
ca. 1 cm, ca. 1,4 cm og ca. 2 cm.

Østfold Rogaland
Akershus 4 Hordaland 14
Hedmark 15 Sogn og Fjordane 35

Opland 23 Møre og Romsdal 17
Buskerud 7 Sør-Trøndelag 9
Vestfold 14 Nord-Trøndelag 4
Telemark 2 Nordland 15

Aust-Agder 3 Troms 3
Vest-Agder 0

Tilsammen .169
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Det er som sagt vanskelig å finne forskjellige typer. Det kan være mer
eller mindre utpreget avsmalnet skaftparti, hvor det ikke er filingsrifler, og
hvor det gjerne er trelevninger når sakene ikke har vært brent: det har
vært levninger av skaftet. Vanligvis er skaftdelen tilspisset og avsmalnende,
likesom avslutningen oventil hvor stykkene er såpass bevart, ofte kan sees
å være vakkert avrundet. Filingsstriper har vi meget ofte ikke bare på bred
sidene, men også på smalsidene. I de fleste tilfelle er imidlertid stykkene så
tæret av rust at filingsriflene i det hele ikke kan sees.

I det store funn C. 26 524 fra Bjerkely av Øverby, Hunn s., Vardal p.,
Opi., er det 2 filer, den ene et redskap : C. 26 524 m, 19,5 cm langt som har
form nærmest som raspen R. 420, men har filingsrifler på alle 4 sider og
også er blitt oppfattet som en fil. 4 I det kjente funn fra Grinningsdalskampen,
Vågå, Opi., er det også 2 filer : C. 20 188 h—i,5 men den ene har form
ganske som en kniv med egg og rygg, men har ellers filingsrifler på bred
siden og må sikkert også oppfattes som en fil. — Derimot er det vel en
misforståelse at C. 12 727 fra Kirkegården, Lunde, Tel.,6 er en fil, det må
nok være en pilespiss av typen R. 542. Vi har særlig nærstående former i 2
pilespisser i funnet T. 2854—55 fra Ås, Tydalen s., Klæbu p., Sør-Trøndelag."
Og ellers er denne type slett ikke så helt sjelden i norsk vikingetid.

Ved siden av funnene fra Øverby og Grinningdalskampen har vi ennå
6 funn, hvor det er 2 filler i hvert funn, fra og med Karmøy til og med Sogn.
Og i funnet B. 6618 fra Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj., er alle 3 filer
i ett og samme funn, den ene større, de 2 andre mindre. — Filen er også
et redskap som i Danmark går tilbake til romertiden. Vi kjenner den fra
Vimosefunnet (1. c. pl. 18, fig. 11, med treskaft). Og her i Norge har vi
den også i det før nevnte funn fra Lofoss møllebruk i Vestre Slidre
(C. 24 667 h) fra ca. 600, fra overgangen mellom folkevandringstid og mero
vingertid. Og i våre norske funn ellers kjennes den også fra eldste mero
vingertid til yngste vikingetid.

Meisler.

En mindre gruppe blant smedredskapene er igjen meislene: R. 400
(fig. 69) og Grieg 1. c. fig. 31—33. Vi har bredere og smalere eksemplarer
av dem, som vi senere skal komme tilbake til, men vi tar her alle under ett.
Den egentlige type R. 400 brukes ifølge Grieg fremdeles og hovedsakelig til
avhugning av jernstenger og lignende og har vært skjeftet med vidjer. Det
er 27 eksemplarer som alle blir regnet opp her :

1) C.9611. By, Løten s. og p., Hed. 1
2) C. 22 324 e, Møystad, Vang, s. og p., Hed.^
3) C. 23 020 c, Bergseng, Brøttum s., Ringsaker p., Hed. 3
4) C. 16 400, N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker p., Busk. 4
5) C. 16 401, N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker p., Busk. 5
6) C. 21 668 i, Rime, Ål s. og p., Busk.6
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7) C. 12 521, Nes, Kvelde s., Hedrum p., \'estf. 7
8) C. 22 649 b, Grønnel)erg, Tjølling s. og p., Vestf.8'
9) C. 26 637 k, Skredtveit, Mo s. og p., Tel.9

10) C. 26 6370, Skredtveit, Mo s. og p., Tel. 10
11) C. 26 637 r, Skredtveit, Mo s. og p., Tel. 11
12) C. 14 870, V. Mollestad, Birkenes s. og p., Aust-Agder. 12
13) C. 7216, Jæren, Rog. 13
14) B. 580 m. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 14
15) B. 8198 c, Sandvik, Kvinnherad s. og p., Hord. 15
16) B. 8553 h, Hollekkje, Opdal s., Tysnes p., Hord. 16
17) 8.4756m, Vik, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 17
18) Ved B. 5730 a—v, Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 18
19) IL 6500 q, Skjervum, Vik s. og p., S. og Fj. 19
20) B. 6618 v, Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.20 (Fig. 70.)
21 ) T. 6753, Enge, Valsøyfjord s., Aure p., Møre og Romsdal.21 '
22) T. 10 168, Hovde, Voll s., Eid p., Møre og Romsdal. 22
23.) T. 8502, Barman,' Hitra s. og p., Sør-Trøndelag.23
24) T. 8730, Barman, Hitra s. og p, Sør-Trøndelag. 24
25) Ts. 2924, Bleik, Andenes s., Dverberg p., Nordland.25
26) Ts. 2975, Risøen av Prestegården, Hadsel s. og p., Nordland. 26
27) Ts. 880, Balsnes, Tromsøysund s. og p., Troms. 27

Til arbeide i smien hører rimeligvis også C. 25 335 f fra Århus, Seljord s.
og p., Tel. 28

Lengden varierer mellom 7 og 14,5 cm. Det er forresten bare 2 meisler
som er under 8 cm og 3 som er over 12 cm lange. De 2 første er nr. 8 og
nr. 17. Den første er 7,7 cm lang og er temmelig bred i eggen: 4,5 cm, mens
den bare er 2 cm bred øverst. Den annen, nr. 17, er bare 7 cm lang, en av
dé smale meislene som vi straks skal høre om. De 3 lange er nr. 16, 20 og 27,
den første 14,4 cm lang, den annen 13,6 og den tredje 14,5 cm lang.

Bredden varierer mest fra 1,5—2,5 cm. Typeeksemplaret R. 400 er
2,3 cm bredt. Det er 2 eksemplarer som er mer enn 2,5 cm brede. Det er
nr. 3 og nr. 9, som er 3,5 og 3,1 cm brede. Det første er fra et jernfunn
med 3 celter og 1 jernfal. Begge 2 er kraftige og tykke oventil og tydeligvis
beslektet med hverandre. Vi har derimot hele 7 smalmeisler hvis bredde er

under 1,5 cm. Det er nr. 4—6, 11, 14, 17 og 21. 2 av dem, nr. 4—5, er under
1 cm, de andre fra 1— 1,3 cm brede.

De 2 meislene fra Barman på Hitra (nr. 23—24) har jeg ikke sett
selv. De er i hvert fall meget defekte, skal være 8,5 og 9 cm lange. Om den
første sies det at den hadde en meget smal egg og uthamret bane, om den
annen bare at den er 4-sidet. Det er altså uvisst hvilken type disse hører
til, men det er sannsynlig at de kan regnes til R. 400. <— Jeg har heller ikke
sett de 2 meislene fra Nordland (nr. 25 og 26). Den første er 12 cm lang.
Den annen er også 12 cm lang, kalles en 4-sidet bolt, mens den første kalles
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et stempel. Det er all rimelighet for at begge disse eksemplarer hører til
typen R. 400.

Nr. 10 fra Skredtveit, Mo, Tel., er i katalogbeskrivelsen kalt : muligens
en meisel. Den er beskrevet slik: »Begge ender er flathamret og meisel
formet, men stangen er vridd slik at de meiselformede ender står på tvers
av hverandre. Stykket er avflatet på midten. Lengde 10,8 cm.« Den er smal,
1,6 og 1,7 cm bred i endene, og er muligens for spinkel til å ha tjent som
smedverktøy. Den skriver seg imidlertid fra et smedfunn. En ekte smedmeisel
har vi i den før nevnte C. 26 637 k. Et enda mindre eksemplar har vi i
C. 26 637 o (fig. 71) som bare er 7,7 cm lang og som i katalogbeskrivelsen
er blitt kalt tangepartiet av et lite jernbeslag, men som sannsynligvis også
er en meisel. Slike smalere meisler kan vel være brukt til finere smedarbeide.

Om nr. 14 (B. 5800 m) sier Shetelig i katalogbeskrivelsen: »en enkel
ret meisel med smalt fladt blad, som fortsættes i en rund stamme, oventil
spidst afsluttet. Lengden 14,5 cm., eggens bredde 0,6 cm.« Vi må her tenke
på nr. 17 som av Gustafson kalles »Lidet jerninstrument, rimeligvis at slå
huller med, firkantet, øvre ende lidt udbanket, nedad afspidset. Passer om
trent til hullerne i smedetangens hage.« Og på lignende bruk må man tenke
ved nr. 15 som av Bøe formodes å være stykke av jernfil, men som er
avbanket i øvre ende og tilspisset i nedre ende, som samtidig også er så
kraftig at den må antas å være en meisel. Og vi har samme type i nr. 21 fra
Enge i Aure som av K. Rygh beskrives som en »spids smedmeisel av jern«,
også med kraftig stamme. Og til samme type kan vi vel regne det nevnte
»meiselformede redskap av bronse« vi hadde i C. 25 335 f fra Århus i Seljord.
Og kanskje har vi noe lignende i den defekte nr. 5 i smedfunnet fra N. Besse
berg, Haug s., Øvre Eiker, som også er tilspisset i nedre ende. Vi hadde
her 2 smale meisler. N. Nicolaysen sier om den første C. 16 400 (nr. 4):
»stempel av form som en meisel, formodentlig brukt til at indslaa ornamenter.«
Og om nr. 5 sier han : »utvilsomt også et ornamentstempel til smedearbeide,
av form som en spæd fil, avtyndet i' begge ender, hvorav en har vært indsat
i et skaft. «

Vi har tidligere nevnt et funn fra Haukedalen, Lunder s., Norderhov p.,
Busk., som omtales i en skrivelse i Topografisk Arkiv i Universitetets Oldsak
samling, Oslo (se s. 88). I dette funn skulle det foruten hammer og tang
også ha vært et huggjern, som vel også skal bety en meisel.

Litt syd for Tunnhovdfjord i Nore i Nummedal ble det i 1912 gjort et
jernfunn C. 21 120 a—c 29 bestående av en 22,5 cm lang meisel og 2 red
skaper som kalles for huggjern: 17,5 og 14,8 cm lange, tilspisset i den øvre
ende. Dette funn er regnet å være antagelig fra middelalderen. — I 1931
ble det imidlertid på Brustad av Torpe, Vang s. og p. i Valdres på vestsiden
av Begna og inn til elven Ala under flat mark funnet sammen med et økse
blad fra merovingertid eller tidlig vikingetid og en meisel 22,7 cm lang
(C. 24 811 b). 30 Den var av temmelig lignende form og størrelse som
meiselen og huggjernene fra Nore. Det er derfor vel mulig at disse siste også

<
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skriver seg fra forhistorisk tid« — Og her må også regnes et funn C. 19 161
—65 fra Heldal, V. Moland s. og p., Aust-Agder.3l Fler lå også et meisel
formet jernredskap og det av ganske samme form som redskapene fra Nore.
Det var litt lengere : 26 cm langt. Det fantes ved foten av en større stein
sammen med 3 økseblad av jern og et tynt skiferbryne, slik som vi pleier
ha ,dem fra vikingetiden. Og øksebladene synes også å være fra vikinge
tiden, 1 av typen R. 561, 2 mer som vikingesverd fig. 41—42 (type K).
Dette funn synes således å måtte tidfestes til 10de årh. — Vi har også et
fjerde funn med et slikt meiselformet redskap, nemlig B. 2811—2813 fra
Kjærland, Granvin s., Ulvik p., Hord. Dette er mindre, 16 cm langt og hal
et bredere blad. Lorange har oppfattet det som et vevjern av typen R. 438,32
men det er rimeligere å oppfatte det som en meisel i likhet med disse andre.
Det skal være funnet sammen med 2 spinnehjul av kleberstein som vel kan
være fra vikingetiden. — Vi vet jo ikke om den slags meisler som disse har
vært brukt i smien,- men de tas her med for fullstendighets skyld.

Det gjelder om meislene som med andre smedredskaper at de har vært
brukt gjennom hele yngre jernalder fra merovingertiden og ned i midten
av 900-årene. Det gjelder både om typen R. 400 og de smalere meislene.
Den før nevnte smale bronsemeislen C. 25 335 f fra Århus i Seljord skriver
seg fra slutten av vikingetiden. Sigurd Grieg opplyser (1. c. s. 60) at meisler
av lignende former som R. 400 også er funnet i Vimose, selv om de ikke
er avbildet av Engelhardt. — Den lokale utbredelse av meislene er meget
spredt, det er intet fylke som her står foran andre i særlig grad. Det er en
usedvanlig jevn fordeling. Det er ikke noe påfallende i at de mangler i
Akershus og Vest-Agder. Merkeligere, er det derimot at de foreløpig også
mangler i Opland. Det er derimot heller ikke rart at de mangler i Nord-
Trøndelag, som jo ellers er et fattig smedfylke. Vi setter her opp en liste
over fordelingen i de forskjellige fylker:

Blant smedredskapene er der noen flate smale stenger med 2 eller flere
gjennomgående huller. Oluf Rygh har et slikt redskap i Norske Oldsager
fig. 398 (tekst s. 21) og han kaller dem for trådjern. Sigurd Grieg påpeker
(1. c. s. 60) at den riktigste betegnelse for disse redskaper ville være saum

Akershus Kogaland
Hedmark 3 Hordaland 3

Opland 0 Sogn og Fjordane 4
Buskerud 3 Møre og Romsdal 2
Vestfold 2 Sør-Trøndelag 2
Telemark 4 Nord-Trøndélag 0
Aust-Agder 1 Nordland 2

Vest-Agder 0 Troms 1
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lodd, og at trådjernet og saumloddet har vært blandet sammen i den arkeo
logiske litteratur. Per Fett har imidlertid gjort meg oppmerksom på at
det riktige uttrykk for dette redskap er saumlo, og denne betegnelse blir
brukt her. Grieg sier ellers om bruken av dette redskapet: »Saumloddet
brukes til å lage hoder på nagler og saum. De tynne jernstenger eller den
tråd hvorav man skal lage saum, føres gjennom hullet, klippes over og hodet
bankes så til, idet saumloddet legges på ambolten. Saumhalsens' størrelse
bestemmes av hullets øvre bredde, og derfor har saumloddene gjerne flere
huller av forskjellig størrelse. Enkelte saumlodder har en dyp renne på over
siden, i denne renne er det saumhodene bankes til.« (Fig. 72.)

Vi kjenner nå 19 eksemplarer i det norske materiale. Disse er følgende:

C. 9552, By, Løten, Hed. 1
C.9553, By, Løten, Hed. 2 (avb. R. 398).
C. 23 525 k, Hjelmstad av Sigstad, Biri, Opi.3
C. 14 871, V. Mollestad, Birkenes, Aust-Agder.4
C. 7216, Jæren, Rog.5
St. 61 85 i, Strand, Strand, Rog.6
St. 6752 d, Øygarden av Hogvaldstad, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog."
St. 6782 q, Hegreberg, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog.8
B. 5880 d, Hovstad, Fitjar, Hord.9
B. 705 b, Vangsnes, Balestrand,, S. og Fj. 10
B. 1082b, Grov (Skolehuset), Vik, S. og Fj."
Ved B. 3106—3119, Dale, Dale s., Fjaler, S. og Fj. 12
B. 6618 r, Bø, Breim s., Gloppen, S. og Fj. 13
B. 6685 n, Eide, Vereid s., Gloppen, S. og Fj. 14 (avl), fig. 72)
8.8666, Djupvik, Vik, S. og Fj. 15
Ved B. 2912—21, Smøge, Stranda, Møre og Romsdal. 16
T. 10 623, Hovde, Voll s., Eid p., Møre og Romsdal. 17
Ts. 2284, Nord-Roldnes, Ibestad, Troms. 18
Ts. 2522, Korsnes på Vannøy, Helgøy s., Karlsøy p., Troms. 19

Typeeksemplaret R. 398 (fig. 73) er i grunnen noe for seg selv og
allerede Grieg gjør oppmerksom på at det synes å være en særform. Det har
for det første 3 rekker med huller, mens alle de andre eksemplarer bare har
en rekke. Dessuten er her i hver rekke flere huller enn noe annet stykke:
10 huller, så det tilsammen blir 30 huller. Det er en renne langs hver av hull
rekkene. Dette stykke mener også Grieg kan kalles et trådjern. N, Nico
laysen nevner i 1879 merkelig nok dette stykke som et naglejern, mens han
kaller det foregående eksemplar: C. 9592 for et »staaltraadjern«.

Antallet av huller i saumloene varierer fra 2 til 7. Renner langs hullene
har jeg foruten på typeeksemplaret bare funnet på 3 eksemplarer. Grieg sier
at R. 398 skiller seg fra de andre også ved at det er like bredt i begge
ender. Det er dog ikke noe særeget bare for dette. Det er i hvert fall 8
av de øvrige som også dette er tilfelle med. Men det er riktignok omtrent
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like mange som er smalere i den ene ende, helst der hvor det ikke er huller.
Noe for seg er St. 6782 q fra Hegreberg i Rogaland, hvor den øvre halvpart
med de 2 huller og renner er bredere enn den annen halvpart, som virker
rent som et skaftparti. Det er 3,5 cm mot 1,9 cm.  — Lengden på stykkene
synes ellers å variere fra 11 til 21,8 cm, bredden fra 1,7 til 3,8 cm.

Også dette redskap kjennes like fra merovingertid til yngste vikingetid.
Det er riktignok ennå bare 2 stykker fra merovingertid, men 5 stykker fra
tidlig vikingetid, 3 fra siste halvdel av 9de årh. og 7 stykker fra 10de årh.,
helt ned til slutten av århundret. — Fra Østlandet til og med Aust-Agder
er det bare funnet 4 eksemplarer. — Det er Rogaland og Sogn- og Fjordane
som har flertallet av dem, tilsammen 10 stykker, mens de ennå helt mangler
i Trøndelag og Nordland, derimot er det 2 stykker av dem i Troms.

Skrå jern

I Griegs smedavhandling er det også behandlet 2 mindre redskaper
med tange som han kaller skråjern. (Fig. 74.) De skal brukes av smedene
til kapning av jernstenger og lignende. Skråjernet settes i ambolten med
tangen ned i amboltens hull, altså med eggen opp, deretter legger en den
glødende stang på jernet og slår til med hammeren. (Grieg 1. c. s. 64 fig. 37
—38.) Disse 2 eksemplarer er B. 1082 a fra det under saumloene nevnte
funn fra Grov (Skolehuset), Vik, S. og Fj.1 og T. 3620 fra Rise, Opdal, S.-T.2
(avb. fig. 74). De er begge to 6,3 cm lange. Det første er fra et funn fra
første halvdel av 10de årh., det annet kan ikke nærmere tidsbestemmes. —
I 1938 innkom det så til Universitetets Oldsaksamling i Oslo fra Løvås i
Svarstad s., Lardal p., Vestf., et tredje skråjern (C. 26 645 f) 3 som var
betydelig større enn de 2 andre, med en lengde av 18,5 cm, nesten 3 ganger
så langt.. Det kom inn med en av de mange mindre hammere og er sikkert
et smedredskap som de andre. Dette funn skriver seg fra midten av 9de årh.
og er således en del eldre.

G 1 oten g e r,

Blant redskapene som også flere ganger forekommer i smedfunnene,
er noen lange tenger med en bøyle som på en saks oventil og lange tynne
armer som ofte er avbrukket og defekte i sin nedre del. (Fig. 75.) De kalles
glotenger. Bøylen oventil er elastisk som på den eldre saks R. 442 og i et
enkelt tilfelle med en svak utbøyning oventil (se nr. 5). Et annet eksemplar
har små saksbladlignende klyper nedentil, men over 23 cm lange armer oven
til (nr. 6). Et tredje eksemplar har en annen avslutning enn de andre oventil,
idet armene er smidd sammen i en firkantet stang som danner håndtaket
(B. 6618 n, nr. 7). Et fjerde eksemplar (T. 11 608 f, nr. 9) har bøyle oven
til med en ganske liten utvidelse. Vi har noe ganske tilsvarende på en saks
av typen R. 442 : C. 2250 fra Prestegården, Gran, Opi., ellers pleier en slik
utvidelse helst være på saksene av typen R. 443. Nr. 9 er i katalogbeskrivelsen
av Th. Petersen blitt kalt en ufullstendig saks. Armene er her imidlertid
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Fig. 73. Trådjern. C. 9553. By, Løten, Hed.
Fig. 74. Skrå] ern, T.3620. Risegjerdet, Opdal, S.-T.

Fig. 75. Glotang. B. 5884 a. Grimeland, Birkeland s., Fana p., Hord.
Fig. 76. Avlstein. T. 10 100. Hen, Grytten, Møre og Romsdal.

Hg. 77. Støpeform, kleberstein. C. 14 873. V. Mollestad, Birkenes, Aust-Agder.

Fig. 72. Saumlo. B. 6685 n. Eide, Vereide s., Gloppen p., S. og Fj
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21,7 cm lange, det er ikke antydning til noen saksblad, og jeg har i sin tid
oppfattet dette som del av en slik glotang. Dette kan vel imidlertid ikke
betraktes som helt sikkert. Der forekommer nok saksarmer som kan være

22 cm lange, men det er ytterst sjelden.
Når dette siste eksemplar tas med, regner jeg 9 stykker av disse glo

tenger. Det er følgende :

1) C. 22 649 e, Grønneberg, Tjølling, Vestf. 1
2) C. 13 935, Veum, Fyresdal, Tel. 2
3) C. 7822, Vik, Fjære, Aust-Agder.3
4) B. 3987 1, Bryn, Vangen s., Voss p., Hord.4
5) B. 5884 a, Grimeland, Birkeland s., Fana p., Plord.5 (avb. fig. 75).
6) B. 6470 f, Lirhus, Vangen s., Voss p., Hord. 6
7) 8.661811, Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 7
8) T. 11021, Husebø, Øksendalen, Møre og Romsdal.s
9) T. 1 1 608 f, Soggemoen, Grytten, Møre og Romsdal. 9

Jeg hadde også regnet med C. 3033 fra Prestegården, Modum, Busk.,10
men den er blitt kalt for stykke av skjerding, og den må i hvert fall ses på
igjen. Ellers hørte vi at en var blitt betegnet for en ufullstendig saks.
C. 13 935, nr. 2 kalles for »et stort sammenbøiet knivblad«. Dette er dog
helt umulig. Anders Lorange og etter ham Haakon Shetelig har kalt disse
redskaper for klyper eller klypelignende redskap. K. Rygh kaller T. 11 021
for redskap av jern av usikker bestemmelse. Shetelig sier om B. 5884 a at
den vel kunne tenkes brukt som ildtang. Det er vel også som glotang vi bør
tenke oss disse redskaper. B. 5884 a som er bevart fullstendig, er 44,5 cm
lang, T. 11 021, som også synes å være fullstendig, er 42 cm lang. B. 6618 n
som ikke er bevart fullstendig, foreligger allikevel i en lengde av 41 cm. Red
skapet med klypene : B. 6470 f synes også nesten å være fullstendig, men
er allikevel mindre, bare 30,3 cm lang.

Jeg har regnet disse redskaper med blant smedredskapene da de sikkert
har vært brukt i smien. Og i 4 av funnene er det nettopp i utpreget grad
smedredskaper. Det er nr. 1, 3, 4 og 7. Men naturligvis kan en glotang også
være brukt andre steder Og det er kanskje det som er forklaringen på
B. 5884 a fra Grimeland, Birkeland s., Fana, som er fra en kvinnegrav. Vi
har nevnt tidligere at det har hendt at et smedredskap som hammeren har
vært anbrakt i kvinnegraver, og noe lignende kunne det være her, men det
er vel det naturligste å forklare det som at kvinnen har brukt dette redskapet
i levende live. Ellers er 6 av redskapene fra utpregede mannsgraver. 1 er
übesteriit med hensyn til avdødes kjønn, og så har vi T. 11 021 fra Huseby i
Øksendalen som foreligger i et redskapsfunn med økseblad, celt, stor kniv
og ljåblad som lå omtrent 1 m dypt i jorden under en stor flataktig stein.
Dette funn skriver seg rimeligvis fra merovingertiden. Men hele 5 av disse
tenger synes å måtte tidfestes til første halvdel av 9de årh., 1 til ca. 900,
nemlig nr. 3. 2 er übestemte med hensyn til datering;.
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Avlsteiner.

Det har ikke sjelden vært fremhevet som eksempel på hvor grundig og
konsekvent de gamle nordmenn har gått fram når de skulle gi de døde med
sitt gravutstyr, at endog avlsteinen har de brutt opp fra essen for å gi den
døde med i graven. (Fig. 76.) Som Sigurd Grieg gjør oppmerksom på
(Le. s. 65), synes denne skikk å være eiendommelig for Norge. Han sier
også at her er formen bestemt av det opprinnelige emnes form. Her finnes
ingen bestemt type. Alle steinene er forsynt med et hull som har form av et
rør med vid åpning utad, og røret har vært avsluttet inn imot essen med et
lite utvidet hull som ofte er sotet eller viser andre tegn på å ha vært utsatt
for ild. Luften ble ved hjelp av belgen pumpet inn gjennom- den brede
åpning og går så ut i essen gjennom det lille runde hull.

Her kjennes nå 9 eksemplarer av disse avlsteiner her i landet, det er
kommet 2 til siden Grieg skrev sin avhandling, begge fra Nordland. Disse
9 eksemplarer er :

1) C. 7821, Vik, Fjære, Aust-Agder. 1
2) B. 5510 b, Haugland, Os, Hord.2
3) B. 706, Vangsnes, Balestrand, S. og Fj.3
4) T. 10 100, Hen, Grytten, Møre og Romsdal 4 (avb. fig. 76).
5) T. 10 624, Hovde, Voll s., Eid p., Møre og Romsdal. 5
6) T. 8505, Barman, Hitra, S.-T. 6
7) Ts. 1172, Lund, Steigen, Nordi.7
8) Ts. 2918, Husby, Hadsel, Nordi.»
9) Ts. 2964, Risøen av Prestegården, Hadsel, Nordi. 9

Emnets form har nok spilt inn for hvorledes avlsteinene kom til å se ut,
men de er nå også flere ganger tilskåret til firsidige blokker. Det har således
vært tilfelle med nr. 4, 7 og 9. Den midterste av disse, nr. 7, har tvers over
den ene bredside i den ene ende 6 innskårne parallelle linjer som et ornament.
Alle avlsteinene er av kleberstein unntagen nr. 6 som er av skifrig bergart.
Størrelsen er nokså varierende. Den minste er nr. 5, den er bare 10 X 8,7 cm.
Den fra Barman er 15. cm lang og 7,8 cm bred. Ellers er det alle størrelser
like til B. 706 fra Vangsnes som er 28,5 cm lang og 19,2 cm bred. Meget
stor er også steinen nr. 7, som er 26 X 20 X 9 cm. . Steinen fra Risøen i
Hadsel, nr. 9, er ganske tynn, bare 3 cm tykk.

På Åse i Orre s., Klepp p., Rog., er det funnet en liten kleberstein :
5,6 X 5 cm og 1,8 cm tykk, som også er blitt kalt for avlstein: St. 3139 a. 10
Den skal være funnet i en hustuft sammen med et alminnelig og et større
spinnehjul av kleberstein (St. 3139 b—c). Det er sannsynlig at dette stykke
er yngre enn forhistorisk tid.

Det er rimelig nok at det er i utpregede smedfunn med rikelig smed
utstyr at også avlsteinen har 'fulgt med i graven. Det er i funn som stadig
er blitt nevnt i det foregående at også avlsteinen har vært med, slike som de
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fra Vik i Fjære, fra Vangsnes i Balestrand, fra Hen i Grytten, fra Hovde
i Eid, fra Barman på Hitra, fra Lund i Steigen og fra Risøen i Hadsel.

Også avlsteinen kjennes helt tilbake til merovingertiden, idet vi har 2
funn fra denne tid : fra Hovde i Eid og Barman på Hitra. sav funnene er
fra eldre og yngre del av 9de årh., og bare ett, det fra Vangsnes i Balestrand,
er fra 10de årh. — Allerede Grieg har gjort oppmerksom på at det ikke
kjentes noe funn av avlsteiner fra Østlandet, og dette gjelder fremdeles. Det
østligste funn er det fra Vik i Fjære, og så er det neste funnet fra Haugland
i Os ved Bergen. Så fortsetter de langs kysten med en avlstein fra Sogn,
2 fra Romsdal, en fra Hitra og 3 fra Nordland : den ene ute fra Steigen,
de 2 andre fra Hadsel i Vesterålen.

Støpeformer.

Vi har et annet redskap av kleberstein som sikkert også har hørt med
til inventaret i smien,- og det er støpeformene til å støpe sølvbarrer av typen
R. 484 i. (Fig. 77.) Vi har før hørt om de små amboltene og de smale
meislene, og hertil kan kanskje også føyes enkelte av de små smedhammerne,
som kan ha vært brukt til arbeide i smien med finere metaller. Det er da

ikke så underlig at også støpeformene til sølvbarrene har hørt med til inven
taret i smien. Allerede Oluf Rygh har i Norske Oldsager ved sin plasering
av støpeformsfiguren 397 sammen med smedverktøyene betegnet også støpe
formen som et redskap for smien. Og Sigurd Grieg tar da også støpeformene
med i sin avhandling om smedverktøyet (1. c. s. 68 ff.)

Støpeformer til sølvbarrer kjennes også fra sølvfunnene fra tidlig middel
alder, så det er ingenlunde sikkert at alle jordfunne støpeformer til sølvbarrer
skriver seg fra yngre jernalder eller vikingetid. Sigurd Grieg har således
i sin bok »Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo«-(fra 1933) avbildet
en slik støpeform, s. 347, fig. 312 b, fra Maskinverkstedets tomt i Oslo (se
1. c. s. 344) . Den er sikkert fra tidlig middelalder. Og også fra det eldste
Sigtuna er funnet støpeformer av sandstein til slike sølvbarrer. 1 — Vi har
her i landet som Grieg også nevner, 2 støpeformer til sølvbarrer som er usikre
i tid, og som derfor ikke er tatt med i hans statistikk. I etterfølgende for
tegnelse blir alle eksemplarene tatt med, dog med samme forbehold som Grieg.
Disse støpeformer er:

1) C. 18 527, Bjørnestad, Tune, Østf. 2
2) C.9551, By, Løten, Hed. 3
3) C. 24 338 i, Hybbestad, Tjølling, Vestf.4
4) C. 7823, Vik, Fjære, Aust-Agder. 5
5) C. 14 873, V. Mollestad, Birkenes, Aust-Agder 6 (avb. fig. 77).
6) St. 3335 d, Rjoa, Sola s., Håland p., Rog.7
7) B. 7996, Kjeilegavlen, Lindås, Hord.8
8) B. 8038 i, Brekke, Flåm s., Lavik p., S. og Fj.9
9) Ts. 377, Bø, Dverberg, Nordi.1»

10) C. 16 064. Ukjent sted (ikke publisert)
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Dertil kommer ennå en støpeform som ikke har vært brukt til støpning
av barrer, men til å støpe tungeformede beslag eller spenner, sl. Jan Petersen :
Vikingetidens smykker s. 125, fig. 132—136. Dette er T. 15 466 fra Gullvik
av Indre Torget, Brønnøy s. og p., Nordi.11 (Fig. 78.)

Vi skal her gjennomgå de enkelte funn.
Nr. 1 skal være funnet i en haug med lerurner og brente bein. Dette

høres urimelig ut for en slik støpeform, og den er derfor også av Grieg
skilt ut fra de sikre fra yngre jernalder. Den er 10,6 X 4,7 cm med for
dypning for støpning av barre på den ene bredside. Fordypningen er 7,8 cm
lang og 1,3 cm bred. — Nr. 2 hører til det store betydningsfulle funn fra
By i Løten fra yngste vikingetid, hvor det er så mange smedredskaper og
som så ofte er blitt nevnt i dette arbeide. Støpeformen foreligger i frag
menter, men har hatt en lengde av 14,7 cm og har vært 5,2 cm bred. —
Nr. 3 er også bare fragmenter, men må opprinnelig ha vært 17 cm lang og
7 cm bred. Den foreligger i et større funn fra siste halvdel av 9de årh., hvor
det også ellers er flere smedredskaper. Den har vært brukt til å støpe både
store og endog ganske små barrer. — Nr. 4 er også fra det flere ganger
nevnte funn fra Vik i Fjære med en rekke smedredskaper, det skriver seg
også fra siste halvdel av 9de årh. Denne form som er avbildet R. 397, er
11,5 cm lang, 5,1 cm bred og 3 cm tykk. Her er innskårne former på begge
bredsidene og den ene smalside. På den ene bredside er det 2 fordypninger
ved siden av hverandre. Barrene må ha hatt en lengde fra 7 til 9,4 cm og
en bredde fra 1 til 12 cm. — Nr. 5 er også et utpreget smedfunn. Støpe
formen her er 8,8 X 5,3 X 3 cm og har en enkelt forsenkning til støpning
av barre på hver av alle 4 sidene. Disse forsenkninger har en lengde av
7,2 cm og en bredde av 1,6 cm.

Det første eksemplar på Vestlandet, nr. 6, fra Rjoa i Sola s.-, Rogaland,
er fra et funn med en liten ambolt, en liten smedhammer og en smeltedigel
som vil bli omtalt senere. Her har vi da et funn med smedverktøy ikke for
en jernsmed, men for en smed som har arbeidet med finere metaller. I samme
funn var et sverd som etter katalogbeskrivelsen skulle være av typen R. 489,
men det sverd som nå foreligger ved dette funn, er av en annen type, rimelig
vis fra 9de årh., med de tunge simple hjalter som gjerne hører denne tid til.
Støpeformen fra dette funn er en del defekt, har vært i 4 deler, men er nå
sammenlimet. Støpeformens .lengde er 19,6 cm, bredden 6 cm, tykkelsen
5,1 cm. På alle 4 sider er det en forsenkning til støpning av sølvbarrer, på
den ene side 12,5 cm lang, 3 cm bred, på den andre bredside 9,4 X 1 cm, og
på smalsidene 10,5 X 2,7 og 12 X 2 cm.

Alle disse 6 støpeformene som hittil har vært gjennomgått, er firsidig
tildannet som R. 397 og Grieg 1. c. fig. 42. Annerledes med de 2 følgende
som ikke har noen tildannelse. Den første av disse, nr. 7, er egentlig skår
av et kleberkar av vikingetids form. Det er 14,5 cm langt og 8,3 cm bredt.
På den ytre side er der forsenkning til støpning av en lengere smal barre,
som må ha vært 11,9 cm lang og 1,3 cm bred. Dette kleberkarstykke ble
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funnet alene og kan således ikke tidsbestemmes ved funnkombinasjoner. -—
Det neste stykke, nr. 8, er derimot igjen fra et gravfunn, en mannsgrav fra
første halvdel av 9de årh. med bl. a. hammer, tang og ambolt. Dette er et
større klebersteinsstykke som er 22 cm langt og 12,2 cm bredt. Også her er
det på den ene bredside innskåret en form til barre: 7,8 cm lang og 1,1 cm
bred. Klebersteinsstykket er gjennomboret med et hull, rimeligvis et bære
hull til opphengning.

De 2 neste stykker er atter firsidige, å sammenligne med typeeksemplaret
R. 397. Det første nr. 9 er 13,2 X 6 cm og 3,3 cm tykt. Det er også fra et
smedfunn med hammer og tang, men kan ellers ikke nærmere tidfestes ved
funnkombinasjoner. På begge bredsider er det 2 avlange forsenkninger til
støpning av sølvbarrer. På den ene side en alminnelig sølvbarreform som
forresten er defekt og' dessuten form til et eiendommelig spadeformet stykke,
som må ha vært 9,5 cm langt. På den annen side er også den ene forsenkning
til en alminnelig sølvbarre, 9,3 cm lang og 1,6 cm bred, den annen defekt
og uviss. -— Den siste støpeformen til sølvbarrer, nr. 10, fra ukjent sted, er
uten funnkombinasjoner. Den er 13,2 X 5,7 cm. . På den ene bredside er
forsenkning til støpning av større sølvbarre som har vært ca. 9,5 cm lang
og 2,5 cm bred. På den annen side er det 3 forsenkninger til mindre barrer.
Grieg har også nevnt denne støpeform, men har liksom med nr. 1 skilt den
ut fra de sikre forhistoriske støpeformer.

Den siste av de norske støpeformer, nr. 11, til det tungeformede beslag
eller en tungeformet spenne, er atter igjen et utilskåret stykke kleberstein,
15 X 9,1 cm. Beslaget eller spennen må ha vært ca. 5,2 cm langt, 1,7 cm
bredt. Den er også funnet alene og kan ikke nærmere bestemmes ved funn
kombinasjoner.

Som. det vil være sett av ovenstående, veksler størrelsen av støpeformene
av typen R. 397 ganske betydelig, fra 8,8 cm til 19,6 cm, bredden fra 4,7 til
7 cm. Selve de innskårne fordypninger til barrene veksler også i størrelse med
en lengde fra 7,3 til 12,5 cm og med en bredde fra 1 til 3 cm. Det kjennes
ellers ikke mange slike sølvbarrer av typen R. 484 her i landet, den som
må ha vært støpt i disse støpeformene. Så vidt jeg kan forstå er det ikke
mer enn 14 stykker, hvorav enkelte bare er mindre fragmenter, fra 8 funn.
Det er følgende :

1) C. 9275—77 og 9855—56, Lahell, Lier, Busk. 12
2) C. 6239, Store Husum, Stokke, Vestf. 13
3) C. 10 530, Tønsbergegnen, Vestf. 14
4) B. 2521, Re, Time, Rog. 15
5) B. 5307 q, Harr, Varhaug s., Hå p., Rog. 16
6) B. 738, Bakketun, Vangen s., Voss, Hord. 17
7) B. 7155 d, N. Veset, Haus, Hord. 18
8) Ts. 2562—63, Rønvik, Bodin, Nordi. 19
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Vi skal også her i all korthet se på de enkelte funn: 1) Funnet fra
Lahell i Lier er et skattefunn som ikke kan nærmere tidsbestemmes. Her er

2 hele barrer: 12,5 og 8 cm lange, dessuten 3 fragmentariske, den ene av
disse foreligger i 2 fragmenter med en sammenlagt lengde på 10,7 cm, de 2
andre fragmentene er 7 og 3 cm lange. I dette funn har det da tilsammen
vært 5 vbarrer, dels hele, dels bare fragmentariske. 2) Fra Husum i Stokke
er det en barre som er avbildet R. 484. Den er 8 cm lang og er også fra
sølvskattefunn, ikke nærmere daterbart. — 3) Det samme er tilfelle med
funnet fra Tønsbergegnen, hvor det var 2 barrer: 12,6 og 12,8 cm lange.

Vi går så over til funnene fra Vestlandet. 4) Barren fra Re i Time
er den eneste gullbarre som hittil kjennes fra vårt land. Den er bare 7 cm
lang og ganske tynn : 0,8 cm. I motsetning til alle de andre er den ikke fra
skattefunn, men fra et mannsgravfunn med sverd, øks, bryne og båtsaum,
rimeligvis fra merovingertiden, helst Bde årh. 5) Dette er bare et lite frag
ment, 3,5 cm langt, fra det kjente sølvskattefunn fra Harr i Varhaug, ned
lagt ca. 1023. 6) Dette er igjen fra et sølvskattefunn som ikke kan nærmere
tidsbestemmes fra Bakketun på Voss, hvor det er en ganske tynn liten barre,
5,3 cm lang og 0,9 cm bred. 7) Og på lignende måte er det med et lite
fragment, 3,3 cm langt, fra N. Veset i Haus. Det er også fra et sølvskatte
funn som ikke kan nærmere tidsbestemmes. 8) Annerledes derimot med det
siste av funnene, fra Rønvik i Bodin, hvor det er 2 hele barrer 6,8 og 3,7 cm
lange fra et sølvskattefunn som ved mynter er tidsbestemt til siste halvdel
av 10de årh. — Bortsett fra de 2 før nevnte ganske smale barrer, varierer
bredden fra 1 til 2 cm.

I det norske materiale kjennes det også et par barrer av samme type
som sølvbarren R. 484, men av andre metaller. I funnet B. 8272 fra Gryten,
Gulen, S. og Fj.20 fantes således en blybarre (h), 7,6 cm lang. I samme
funn var også en av de små smedhammerne (c). Og på Ballangen i Evenes
i Ofoten i Nordi, ble det i 1895 sammen med 8 vektlodd av bronse og en
knopp av en ringspenne også funnet en stump av en bronsebarre, som da
rimeligvis her har vært brukt som vektlodd.21

Vi hørte altså at barreformen R. 484 kjennes helt tilbake til merovinger
tiden og at barrene er fra skattefunn både fra 10de og begynnelsen av Ilte
årh. Støpeformene har vi fra gravfunn helt fra første halvdel av 9de årh.,
de fleste daterbare fra siste halvdel av dette århundre, også funn fra slutten
av vikingetiden.

Smeltedigler.

Vi har flere ganger nevnt at det er smedredskaper som må ha vært
anvendt til arbeide med edlere metaller, med bronse, sølv eller gull. Vitnes
byrd herom er da også støpeformenes anvendelse i smien, og noe lignende
gjelder om smeltediglene som det også foreligger noen ganske få eksemplarer
av og som også er nevnt av Grieg i hans smedavhandling (1. c. s. 70 f). Han
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nevner 3 slike smeltedigler, hvorav jeg bare har sett de 2. Den første,
C. 4723, fra Aker, Vang, Hed. (fig. 79), er en trugformet jernskål, 20 cm
lang, 10,5 cm bred, med tut i 2 av hjørnene og med avspaltninger til å gripe
i med en tang i de 2 andre hjørner. I bunnen ses enkelte steder rester av
smeltet bronse.1 Den innkom ellers sammen med en hel del andre vikingetids
saker både fra eldre og yngre vikingetid. Den annen smeltedigel er C. 8881
(ikke publisert) fra Helstad, Øvre Rendalen, Hed. Den er funnet ved grøfte
gravning i myrjord og er vel også av jern. Den er meget mindre enn diglen
fra Aker, bare 11,5 cm lang, med tut i 3 hjørner, i det fjerde en utplatning
til å gripe i med tangen. I bunnen sitter her også rester av smeltet bronse.
Dette stykke lar seg ikke datere.

Det tredje eksemplar er St. 3335 c fra det før nevnte funn fra Rjoa,
Sola s., Håland p., Rog.2 (fig. 80). Det var dette funn som ble antatt åha
tilhørt en bronsesmed. Smeltediglen er her en koppformet klebersteinsskål,
6,5 cm høy og 5,2 cm i tverrmål. Den har rund bunn med en liten fortykkelse
av veggen der hvor håndtaket kunne tenkes anbrakt. Den ble funnet under
flat mark bare dekket av noen steiner sammen med støpeformen, ambolten,
en liten hammer og et sverd rimeligvis fra 9de årh. (se s. 105).

Siden Grieg skrev sin avhandling, er det også kommet til en fjerde
smeltedigel: B. 8025 b fra Tjugum, Tjugum s., Balestrand p., S. og Fj.3 Den
er av lysbrent leir, har vært koppformet som klebersteinsskålen fra Rjoa,
men mindre, bare 5,8 cm høy. Den ble funnet sammen med en sømglatter
av glass (sl. R. 446), da en grov innunder en svær steinhelle. Samtidig skulle
være funnet en stav til et lagget trespann, som imidlertid ble kastet bort.
Denne smeltedigel ble altså funnet sammen med en sømglatter av glass.
Disse kjennes jo vel fra 9de, men særlig fra 10de årh. i norsk vikingetid
(4 mot 14). De har imidlertid sikkert også vært i bruk i middelalderen, og
det kan for den saks skyld godt være et middelalderfunn vi her har for oss.

Antallet av smeltedigler er således forsvinnende lite, og foreløpig ser
det i hvert fall ut som det ikke var skikk å ha dem med i graven. For øvrig
var det jo heller ikke mange gravfunn med støpeformer (6 funn).

Samtidig skal jeg også minne om den 9,5 cm avlange jernskål C. 9591
fra det store smedfunn fra By i Løten.4 N. Nicolaysen mener at den har
vært for tynn til å ha vært brukt som smeltedigel, men at den sannsynligvis
har vært brukt til fettsmurning i en smie.

Som det har fremgått av statistikken s. 72, har vi her i landet 375
gravfunn med smedverktøy. Det store flertall av disse, 214 funn, har bare
et enkelt redskap, da naturligvis helst de mest vanlige : hammere eller filer,
ca. 160 funn, den tredje største gruppe, tengene, i 26 funn enkeltvis, uten
andre smedredskaper ved siden. På samme måte er det med 9 funn med
ambolter, 8 funn med meisler, de andre er det bare et par av. Smedsakser
og støpeformer forekommer aldri som eneste smedverktøy i et funn. — Og
gruppen med 2 redskaper er også ganske stor: 81 funn. Den vanligste kom
binasjon er her hammer og tang, hammer og fil eller tang og fil, tilsammen
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I ig. 78. Støpeform, kleberstein. T. 15 466. Gullvik, Indre Torget, Brønnøy, Nordi
Fig. 79. Smeltedigel, jern. C. 4723. Aker, Vang, Hed.

Fig. 80. Smeltedigel, kleberstein. St. 3335 c. Rjoa, Sola s., Håland p., Rog.
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65 funn. Men ennå er det 8 kombinasjoner med 2 forskjellige slags redskaper.
-— Gruppen 3 redskaper sammen forekommer i 30 funn. Her er det bare 2
kombinasjoner som forekommer i større antall: hammer, tang og fil i 13
funn, og ambolt, hammer og tang i 8 funn, vi har også her 8 andre kombina
sjoner, men bare en eller i et enkelt tilfelle 2 av hver.

Kombinasjonen med 4 forskjellige redskaper forekommer ennå i 19 funn,
den tallrikeste er her hammer, tang, fil og ambolt i 6 funn, 3 funn har
hammer, tang, fil og saumlo og hammer, tang, fil og meisel. Enda er det 7
kombinasjoner, hvorav det imidlertid bare er ett funn av hver gruppe med 4
redskaper.

Vi har ennå kombinasjoner med 5, 6 og 7 forskjellige redskaper. Og da
kommer vi til de store smedfunn. Det er 10 slike funn, halvparten av disse
med 5 redskaper. Hammer, tang, fil, ambolt og saumlo har vi både i funnet
B. 3987 a—ff fra Bryn, Vangen, Voss, Hord. og B. 1068—89 fra Grof, Vik,
S. og Fj. Hammer, .tang, fil, ambolt og smedsaks har vi iB. 4584 a—v fra
Rugesæter, Sogndal, S. og Fj., mens smedsaksen er erstattet med avlstein i
Ts. 1668—81 fra Lund, Steigen, Nordi. I Ts. 2954—84 fra Risøen av Preste
gården, Hadsel, Nordi., er det foruten hammer og tang, også ambolt, saumlo
og avlstein, mens filen mangler.

Og 6 forskjellige redskaper har vi i 2 funn, nemlig hammer, tang, ambolt,
meisel, saumlo og støpeform i funnet C. 14 864—80 fra V. Moldestad, Birke
nes, Aust-Agder, og hammer, tang, fil, ambolt, saumlo og avlstein i funnet
B. 690 ff fra Vangsnes, Balestrand, S. og Fj. — 7 forskjellige redskaper har
vi i 3 funn : C. 9528—9579 fra By i Løten med hammer, tang, fil, ambolt,
smedsaks, saumlo og støpeform, C. 7816—30 fra Vik, Fjære, Aust-Agder,
hvor foruten de 4 første redskaper også var glotang, avlstein og støpeform,
og B. 6618 og 6688 fra Bø, Breim s., Gloppen, S. og Fj., hvor det som de 3
siste redskaper var glotang, saumlo og meisel.

Særlig i disse rike smedfunn er det ikke sjelden 2 eller av og til også 3
redskaper, særlig av hammerne, tengene eller filene. Mens det i de 27 funn,
hvor hammer og tang forekommer sammen, bare er 2 ganger at det er 2
hammere i ett funn, er det i disse siste 10 funn med 5, 6 eller 7 redskaper,
5 ganger at det er 2 eller 3 hammere, likesom det i de samme funn fore
kommer 6 ganger at det e'r 2 tenger. Også i gruppen med 3 redskaper med
kombinasjonen hammer, tang og fil er det i de 13 funn 4 ganger at det er
2 hammere. En ren unntagelse i denne henseende er funnet St. 4066 a—o
fra Erøy, Erfjord s., Rog., hvor det er 3 hammere, men ellers ikke andre
smedredskaper. På denne måte kan det bli særdeles mange smedredskaper i
funnene med flere forskjellige sorter smedverktøy. I funnet fra By i Løten
er det således 2 hammere, 2 tenger og 2 saumlo, så det med 7 forskjellige
redskaper blir tilsammen 10 redskaper. I funnet fra Vik i Fjære er det
derimot bare ett redskap av hver sort, så der blir det bare 7, mens i funnet
fra Bø i Breim er 2 hammere, 2 tenger og 3 filer og således tilsammen 11
redskaper. Ved behandlingen av de enkelte redskaper er det ellers gitt
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opplysninger om de forskjellige typer av hammere og tenger som er funnet
sammen, der hvor det er flere av dem i samme funn.

Går en gjennom mannsgravfminene med smedredskaper fra yngre jern
alder i Norge, vil en snart se at blant disse er en rekke av de betydeligste
funn vi har. Det vil igjen sikkert si at en rekke av de mest fremtredende
menn innen norsk merovingertid og vikingetid også har utført smedens yrke.
En hel del av de menn som har skaffet seg de frankiske sverd med Ulfberth
navnet på klingen eller de fine fremmedartede angelsaksiske sverd, de har
også vært smeder.- Og likedan inneholder en flerhet av funnene med de
vesterlandske bronsekjeler eller vektskåler,' også smedverktøy. Ennå et
eksempel: I de norske ' mannsgraver fra vikingetid har det av og til vært
funnet spillebrikker, ennå sjeldnere også terninger. I et tidligere arbeide x
har jeg hevdet at det er særlig høvdingene som har fått disse brikkene og
terningene med seg. Det er da utslag av det samme som ovenfor fremhevet
når det viser seg at det i Vs av mannsgravene med smedverktøy også er
spillebrikker og til Hels terninger, at de har hatt brettspill med seg. — Noe
lignende er det vel når det så ofte foreligger vektbestanddeler i smedfunnene.
Vi har over 90 slike funn fra yngre jernalder her i landet og over % av disse
har smedverktøy (34 funn).

Og ennå et eksempel. Under behandlingen av det store gravfunn fra
Strand i Strand i Ryfylke har jeg også pekt på - at funn med mer enn en
skjoldbule, hvor den døde skulle ha et skjold i reserve, også har hørt med
til de mer fremtredende funn. Og slik har det også vært i en stor del av
funnene med smedredskaper. Vi har her i landet 30 funn med 2 skjoldbuler,
og over halvparten av disse har også smedredskaper, vi har 9 funn med 3
skjoldbuler, og 5 av disse er smedfunn, og av de 4 funn med 4 skjoldbuler
er de 2 smedfunn. — Jeg har tidligere pekt på at 2 eller flere bisler
i samme funn også skulle tyde på større anseelse, og vi har da også en rekke
tilfelle hvor det er smedverktøy også i slike funn. — Ellers må dette ikke
forståes derhen at smedhåndverket er den eneste virksomhet som har vært

drevet av høvdingene ved siden av våpenbruk og jakt, brettspill og veining
og ferdsel til hest. I de rike høvdingegraver er det også nok av snekker- og
jordbruksredskaper og også fiskesøkk til å dra på- fiske, likesom også
båten selv.

Skikken blir jo her i landet i yngre jernalder at de døde ikke bare får
med seg våpen og smykker og enkelte andre bruksgjenstander, men at også
arbeidsredskapene følger med i graven. Det gjelder både den menige mann
og høvdingen. Det kan vel bero på forskjellige ting, på offerviljen hos de
etterlevende også, men i det store og hele kan det sikkert sies at desto
mektigere og mer velstående en mann har vært, dess rikere og mer omfattende
gravutstyr får han med seg.

I sin avhandling mener Sigurd Grieg å ha påvist at der har vært bygde
smeder i vikingetiden i Norge. Han bygger dette dels på at det er så få funn
med smedredskaper i forhold til antallet av samlede funn. Han skriver i den
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forbindelse: »Hvis vi nå går ut fra den forutsetning, at smedene i alminne
lighet har faat ialfald et av sine redskaper med sig i graven, skulde vi hat
mange flere fund, hvis hver gaard hadde hat sin egen smed. Grunden til at
vi har saa faa fund med smedverktøi, maa være at det i vikingetiden har vært
bygdesmeder.« Og når det er flere smedfunn på Vestlandet enn på Øst
landet, mener han »at den viktigste aarsak utvilsomt er at man paa Vest
landet med de trange daler og vanskelige forbindelser trængte flere bygde
smeder«. Og dels mener han som det andre argument at smedfunnene ligger
så sentralt i bygdene, og at dette har vært tilfelle, fordi smedene har villet
bo slik at det skulle være lett adkomst til dem. — Og endelig legger han
tydeligvis vekt på at det er så mange bygder, hvor det bare er ett smedfunn
fra hver bygd (1. c. s. 30).

Det kan vel neppe sies at noen av disse Griegs argumenter er over
bevisende. Først med hensyn til funnantallet, at det er så få funn med smed
redskaper i forhold til det samlede antall funn ellers. Statistikk kan av og
til være litt farlig. Grieg bruker her Brøggers statistikk over det samlede
antall funn fra yngre jernalder fra hvert av fylkene. Og her trekker Grieg
fram Hedmark, Opland og Vestfold fylker. I det første av disse fylker var
det samlede antall funn ifølge Brøgger 423, mens* det bare er 17 funn med
smedverktøy, i Opland de tilsvarende tall 797 og 15, i Vestfold 515 og 20.
Prosenttallet av smedfunn skulle da i disse fylker være henholdsvis 4, 2 og 4.
Men i Brøggers statistikk er jo tatt med også kvinnegravfunn, hvor smed
redskaper ikke skulle finnes, dessuten alle slags løsfunn, således pilespisser
som jaktfunn, hvorav det nå i Opland fylke er omtrent et par hundre stykker,
dette for øvrig en del mer enn da Brøgger satte opp sin statistikk. Men en
kan vel heller ikke vente at det skal være smedverktøy i slike funn. Og slik
er det med en rekke enkeltfunne vikingetidssaker som ikke kan regnes for
gravfunn."

For meg står det da som meget riktigere som sammenligningsmateriale
å føre opp det antall som en med noenlunde sikkerhet kan føre opp som
mannsgraver og ta prosenten derav. I de ca. 20 år som er gått siden Brøgger
satte opp sin statistikk, er antallet av yngre jernalders funn i Opland fylke
i det hele øket med ca. 400 funn til over 1200. Men mannsgravene fra dette
fylke er allikevel ikke mer enn 398, antallet gravfunn med smedverktøy øket
til nesten det dobbelte, 27, så prosenten blir 7 istedenfor 2. På samme måte
blir prosenten av smedgravfunn i Hedmark 8 og i Vestfold hele 16. Reson
nerer en imidlertid som Grieg at hvis hver gård hadde sin smie, skulle det
i hvert mannsgravfunn være smedredskaper, i hvert fall et enkelt redskap,
så ville han jo allikevel finne støtte for sin teori i funnantallet. 7—B %,
ja endog 16 % er jo langt i fra alle mannsgraver. Men det går jo ikke an å
resonnere slik. Det var nok bare de færreste som fikk et fullstendig grav
utstyr, og en del av de gravfunn som er kommet inn til museene, ja sikkert
de fleste, i hvert fall fra eldre tid, er nok defekte. Mange av de funn som er
blitt betegnet som mannsgraver, består bare av et enkelt sverd eller spyd,
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og i hvert fall en enkelt fil eller hammer kunne ha lett for å komme bort.
Selv om det var smie på hver gård, behøver man jo ikke gå ut fra at hver
mann fikk med seg smedredskaper i graven.

Og hva Griegs annet argument angår, at smedfunnene i alminnelighet
er fra så sentrale gårder i bygdene, så er det naturligvis mange gårder som
ligger sentralt og følgelig er det også det samme med gravstedene hvor fun
nene er gjort, uten at dette behøver å skyldes at det har vært bygdesmeder.
Det gjøres stadig nye funn, og det vil nok vise seg likesom det har vist seg
at mange smedfunn. ikke er fra sentrale steder, likesom andre gravfunn fra
yngre jernalder. Vi har jo også funn som de fra Grinningsdalskampen i Vågå,
ved Svenskin i Vestre Slidre eller ved Bygdin i Jotunheimen i Vang, hvor
de gravlagte vel neppe kan ha vært bygdesmeder.

Og til slutt med hensyn til at det er så mange bygder, hvor det bare
er et enkelt funn med smedverktøy, så vil jo dette etter hvert forandres
ettersom nye funn kommer til. Men yngre jernalder er jo lang, og det kan
ennå komme mange funn inn uten at det behøver å ha vært for sterk kon
kurranse innen de 3—400 år som denne tid omfatter. Det beror jo på om
det er samtidige funn eller fra forskjellige tidsavsnitt innen denne periode.

Det er nok det rimelige å anta at gårdene i alminnelighet hadde sin egen
smie, hvor reparasjoner og lettere andre arbeider kunne utføres. Derfor kan
det vel ha vært dyktigere smeder som er blitt søkt, hvor det har vært tale
om vanskeligere arbeider. Det er vel mulig at det enkelte steder har vært
det man kunne kalle for fagsmeder, som har hatt smedyrket som sitt vik
tigste yrke.

Vi har således flere funn hvor smedverktøyet spiller en så stor og domi
nerende rolle innen gravutstyret at en må kunne formode at den mann som
er begravet i levende live har hatt smedarbeidet som sitt hovedarbeide. Det
måtte være funn hvor det foruten våpen og kjøre- og rideutstyr bare er smed
verktøy som arbeidsredskaper, og særlig hvor det i slike tilfelle er rikeligere
med smedverktøy. Vi har flere slike funn og skal nevne noen av dem.

Det er først C. 16 395—16 412 fra N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker,
Busk.,3 hvor det foruten 2 piler og et bissel var 2 tenger, 2 hammere, fil og
2 meisler. Så har vi C. 22 649 a—f fra Grønneberg, Tjølling, Vestf.,4 hvor
det foruten sverd var hammer og tang, meisel og glotang. Videre det flere
ganger nevnte funn C. 7816—7830 fra Vik, Fjære, Aust-Agder.5 Her var
det foruten alle smedredskapene og våpen bare et bryne og 4 vektlodder.
— Fra Prestegården på Voss, Hord., har vi funnet B. 2755—2762.6 Her er
2 hammere, tang og 2 filer, ellers bare sverd og bissel. Funnet T. 10 096—
10 100 fra Hen, Grytten, Møre og Romsdal,7 inneholdt foruten hammer, tang,
ambolt og avlstein bare et eneste spyd. Og i funnet T. 2188—2194 fra Kjøns
øy, Vikna s., Nærøy p., N.-T., var det fullt våpenutstyr og dessuten hammer,
tang og ambolt, ellers ingen andre oldsaker.8 Til slutt skal nevnes Ts. 2278
—2288 fra Nord-Roldnes, Ibestad, Troms. 9 Her er foruten sverd og øks
og et bryne, hammer, 2 tenger, fil og saumlo. — Disse funn kunne godt for-
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fleres med en rekke, funn hvor det -er våpen og bissel og ellers ikke annet
enn et par smedredskaper. Det er altså fattigere funn, men ellers sikkerlig
av samme karakter som de ovenfor nevnte.

Det er tidligere (s. 71) fremhevet at med merovingertiden begynner en
ødsling med jernsaker i gravutstyret som er noe ganske usedvanlig. Dette
fortsettes i vikingetiden. Og i smedfunnene har vi da de redskaper som de
laget alle disse jernsakene med.

Emnesjern og jernbarrer.

Det vil visstnok være på sin plass i tilslutning til omtalen av smed
verktøyet å ta en gjennomgåelse av emnesjern og jernbarrer slik som de
foreligger i depotfunn og også i gravfunn.

Vi har først den store gruppe av »vevjern« av typen R. 438, både den
egentlige type og de sværere mer økseformede. De er tidligere behandlet av
meg, 1 og jeg skal ikke her gå nærmere inn på dette. Godseier G. F. Heiberg
har jo opponert mot denne min oppfatning av disse jernstykker som barrer 2
og mener at de er vevtyngder. Min oppfatning synes å ha vunnet aner
kjennelse hos arkeologene, men jeg skal ikke her komme nærmere, inn på
denne strid. Jeg skal bare gjøre oppmerksom på at typen R. 438 nå kjennes
i henimot 6000 eksemplarer, mens de sværere økseformede stykker kjennes
i henimot 80 eksemplarer.

Det er imidlertid andre typer av emnesjern som det kunne være av
interesse å bringe en samlet fortegnelse over.

Vi har først en rekke av plateformede stykker, mer eller mindre av
rundede i kantene, tykkere eller tynnere. Vi bringer dem fram i topografisk
rekkefølge.

På Dulsrud i Balke s., 0. Toten, Opland, fantes under en stor stein
sammen med 2 vevjern av typen R. 438 et stykke myrmalmsjern, 7,5 X
2,7 cm og ca. 2cm tykt. 3 Det er jo ikke noe egentlig emnesjern, men myr
malmsjern før utvinningen. — I et smedfunn fra eldre vikingetid fra Villand,
Hol, Busk., C. 25 093 d,4 var det et avlangt firsidig stykke emnesjern,
13,2 X 10,3 cm og inntil 4 cm tykt. Det er tilbanket på den ene side. I 1871
fantes det på Møkenes i Stokke, Vestfold, 2 svære stykker emnesjern
(C. 5587), 17 og 22 cm lange, det første 10 cm bredt og jevnbredt, det
annet 9 cm bredt i den ene ende og 6,5 cm bredt i den annen ende. De er flate
på den ene side, hvelvet på den annen med en tykkelse av 1,5 og 2,5 cm. r>
Disse stykker fantes i en gravhaug med et sverd og en rangle av yngre.
10de årh.s type. — På et annet sted i Vestfold, på Hesby i Sem, ble det,
også i en gravhaug funnet endestykke av lignende emnesjern, 4,2 X 3,8 cm
og 1,5 cm tykt.6 Det fantes sammen med et stykke av en skjerding, et bryne
og noe trekull. — Fra Greibsland i Holum i Vest-Agder ble der i 1889 i en
mannsgrav fra ca. 900 funnet et jernstykke, 11 cm langt, med kvadratisk
tverrsnitt og 2,5 cm tykt. Det er rimeligvis også et emnesjern. 7
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Vender vi oss så til Vestlandet ligger det først ved funnet B. 5211 fra
Eide, Granvin s., Ulvik p., Hord., et bredere stykke emnesjern 7,5 X 3,5 cm
og ca. 1,5 cm tykt. Dette funn er en mannsgrav rimeligvis fra siste halvdel
av 9de årh.8 Selve emnesjernet nevnes ikke i katalogbeskrivelsen, men det
hører sikkert til funnet. — I et gravfunn fra Haugland i Os, Hord.,9 fore
ligger et langt, svært stykke emnesjern, 27,5 cm langt, 6 cm bredt og 2 cm
tykt. Det er konvekst på den ene side, konkavt på den annen. Det er funnet
sammen med et økseblad av jern av typen R. 561 og en avlstein av kleber
stein, således et smedredskap. — I et større depotfunn av jernredskaper fra
Hjelle, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.,10 lå også halvparten av en råjerns
barre som Oldtiden X, s. 61, fig. 2 (fra Herjedalen, avbildet av Heiberg).
Dette stykke er 12,1 cm langt, 8 cm bredt og 5 cm tykt.

På Edland i Grungedal s., Vinje p., Tel., ble det i 1931 funnet 6 stykker
emnesjern av lignende type som det siste funn. Disse er imidlertid sværere,
fra 20,6—24,5 cm lange og fra 16,3—17,4 cm brede. De er funnet alene og
kan således ikke dateres ved funnkombinasjoner.11

Rene jernklumper har vi også i et par funn. Således i et lignende depot
funn som det fra Hjelle i Opstryn, nemlig på Nedre Skågset på Frosta i
N.-T., lå det en svær jernklump som veier nesten 10 kg. Funnet som blant
annet inneholdt en redskapsøks, 5 celter, 2 ljåblad og rester av en skjerding,
skriver seg muligens fra merovingertiden. 12 2 andre jernklumper av betydelig
mindre dimensjoner skriver seg også fra et depotfunn fra Å, Dverberg s.,
og p., Nordi. I dette funn var det 4 celter, 1 redskapsøks, 1 ljåblad, 1 spyd
spiss. 13 Disse jernklumper veier tilsammen 3,5 kg. Her var også et krumt
hammerlignende jernstykke: 12 cm langt og 3,1 cm bredt. Det oppfattes
muligens som en jernbarre.

Det er særlig på Vestlandet forskjellige typer av barrer eller jernstykker
som gjerne vil oppfattes som barrer. Vi har således enkelte økseformede
stykker. På Langesæter, Kinsarvik s., Ullensvang p., Hord., fantes det i
1905 2 flate jernstykker, 18,7 og 19,6 cm lange. De er tilspisset eller av
smalnende oventil, det ene med en slags tange, de er bredest nedentil, hen
holdsvis 6og 5,4 cm. En vet intet om dateringen av disse stykker. 14 •— På
Navelsaker i Hornindal, S. og Fj., fantes det i 1928 et øksebladlignende jern
stykke, med sterkt utsvunget eggparti, oppfattes som avhugget like under
skafthullet. Det er 10,1 cm langt, 7,5 cm bredt i eggen, bare 1,6 cm tykt.
Det fantes også alene. 15 — Som en øksformet jernbarre er også oppfattet
T. 14 944 fra Vårvik, Tingvoll, Møre og Romsdal, 16 som er 14,8 cm lang
og må ha hatt en bredde nedentil av 7—B cm. — Sannsynligvis en lignende
barre har vi iT. 4747 fra Selnes, Skjørn s., Bjugn p., S.-T. 17 Den er også
økseformet med noe skjevt utsvunget egg. Den er helt bevart, men uten
skafthull. Stykket er 17,3 cm langt, 7,5 cm bredt i eggen, bare 2,5 cm bredt
øverst. Den er også innkommet alene, skal være funnet et par alen dypt i
jorden. — Endelig har vi en økseformet jernbarre i T. 3957 fra Mære, Nedre
Stjørdal, N.-T. (ikke publisert). Deji har form av en simpel øks med
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et skafthull som har mer karakter av et bærehull, det er så ganske lite og
stykket minner derfor om de økseformede barrer i Oldtiden VII, s. 172, fig. 2,
bare at stykket fra Mære ikke har facettert blad. Dette stykke er 14,5 cm
langt med bredde i eggen av ca. 5,5 cm., i nakken 2,5 cm. — Begge de 2 siste
stykker er funnet alene og kan således ikke dateres ved funnkombinasjoner.

På Håvoll, Ørsta, Møre og Romsdal, fantes det i 1888 et 12 cm langt
jernstykke, 1,5—-2,5 cm bredt, som også oppfattes som stykke av en stor
barre. 18

Godseier Heiberg avbilder i Oldtiden X, s. 60, fig. 1, en barre myrmalm
jern fra Årdal i Sogn. Dette stykke har en hempe i den øvre smaleste ende.
En må tenke på dette stykke ved funnet B. 8298 fra Rambjør, Masfjord,
Hord. 19 Her fantes 6 stykker, 27,2—34 cm lange. Den største bredde er
fra 2,5—5 cm. I den øvre smale ende er det her også en hempe. Heller ikke
her er det noen andre saker ved siden av jernsakene. — Sannsynligvis er
det samme type vi har i funnet Nordiska Museet nr. 14 182 20 fra Bråvoll,
Ullensvang, Hord. Her fantes 10 stykker som beskrives slik: »27 cm 1.,
4 cm b. og 1,5—2 cm tykke nedentil, smalnende opad, hvor de ender i smaa
kroge, temmelig tunge«.  — Og kanskje noe lignende har vi iB. 4953 fra
Hope, Lindås, Hord.,21 et langt smalt jernstykke, 33 cm langt, tykkere og
bredere i den ene ende, smalere i den annen som er ombøyd til en hempe.
Det ble funnet sammen med 30—40 andre. Til denne gruppe må sikkert
også regnes B. 8897 fra Hamre, Selje s. og p. 22 Det kalles et knivlignende
redskap av jern og skal være funnet i noen gamle hustufter.' Dette stykke
er ca. 26 cm langt, har egg til den ene side omtrent i hele den nedre halvdel,
men er ellers jevntykt i bladet og har hempe i den øvre ende. Det synes
å måtte være ganske det samme som det stykke Heiberg avbilder i Oldtiden X.

Som en vil ha sett, er det bare de platelignende stykker, det hammer
formede stykke fra Å i Dverberg og de 2 jernklumper som kan dateres til
forhistorisk tid. Hverken de økseformede eller de med hempe eller B. 4548
fra Håvoll i Ørsta er funnet sammen med andre saker. Derfor kan naturligvis
i hvert fall enkelte av dem skrive seg fra forhistorisk tid selv om vi ikke
kan bevise det.

Fra vikingetiden må det derimot skrive seg stykket B. 6618 w fra det
store gravfunn fra Bø, Breim s., Gloppen, S. og Fj.,23 med alle smedred
skapene. Stykket beskrives som »et avlangt tykt firkantet jernstykke, svakt
S-formet krummet. Den ene enden er rå som den har dannet seg da
stykket ble utsmidd, den andre er smalnende og avhugget med meisel.
16,2 cm langt, 2 X 1,2 cm tykt«. — Dette funn skriver seg fra første halvdel
av 9de årh. og stykket oppfattes som en barre.

Fra Østlandet har vi 2 funn med plogformede jernstykker, emnesjern
til plogjern? Det første er C. 26 125, et enkelt stykke fra Østhagen av Neby,
Tynset s. og p., Hed.24 Det er et trekantet flatt stykke med innhugget fure
ved langsidenes kanter. Øverst er det bredt rettlinjet, nederst ender det i en
spiss. Det er 14,4 cm langt, 8,9 cm bredt oventil, 2,5 cm tykt. Det annet
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Fig. 81. 4 emnesjern. C. 22 351 Flaten, Hemsedal s., Gol p., Busk.
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funn er C. 22 351 fra Flaten, Hemsedal s., Gol. p., Busk.25 (Fig. 81.) Her
fantes 4 jernredskaper også plogformede som R. 383 med åpen fal, men
tvert avkuttet i nedre ende med lengde fra 12—-14 cm, ett av eksemplarene
9,5 cm bredt oventil, 5,3 cm bredt nedentil. Ingen av disse funn har funn
kombinasjoner.

I min avhandling om jernbarrene i Oldtiden B. VII har jeg foruten
»vevjernene« R. 438 hevdet en annen type som jernbarrer, nemlig de celt
formede jernstykker som 1. c, fig. 10, en vesentlig trøndersk type som i høyere
grad kjennes fra Sverige. Her i landet har vi bare 6 funn med slike jern
stykker.

Det første funn er fra Hedmark fylke : C. 26 030 fra Røe gammelstu,
Vingelen s,, Tolga p. 26 Det er ganske av samme type som det avbildede
eksemplar 1. c. fig. 10. Det er 26,3 cm langt, 8,5 cm bredt over eggen. Dette
stykke er funnet alene og hører sikkert til den trønderske gruppe også ved
sin beliggenhet i Vingelen.

Også fra Vestfold har vi imidlertid et funn med disse jernbarrer, nemlig
C. 9812 fra Fevang, Sandar.27 Her var 3 slike redskaper, bevart til en lengde
av ca. 22 cm, således omtrent det samme som forrige funn, også med lignende
bredde. De er funnet sammen med et ljåblad og et gaffelformet spidd,
rimeligvis da et jerndepotfunn.

Vi kommer så til 3 funn fra Trøndelagen. Det første er T. 2029 fra
Sagmoen, Verdalen, N.-T. Dette er 2 meget forrustede jernstykker av ganske
samme type, nå bevart til en lengde av 17 og 14,5 cm, men de er meget defekte.
De er funnet med 16 lignende stykker.28 — Det neste funn er T. 5162 fra
Helge, Egge s., Steinkjer p., N.-T.29 Det var 4 stykker, 27 cm lange og
8,5 cm brede i eggen, således også av samme størrelse som stykket fra Vinge
len. Det tredje stykke er T. 13 445 fra Fossli, Overhalla, N.-T.30 Det er helt
defekt i den øverste del, men er dog ennå bevart til en lengde av 22,9 cm,
med bredde nedentil 8,5 cm. Dette stykke kalles av Th. Petersen »sko til
en isbild« overensstemmende med Heiberg 1. c. s. 67, fig. 11. Hvis en imid
lertid finner overensstemmelse mellom disse stykker og de svenske,31 kan en
ikke oppfatte dem på annen måte enn som jernbarrer.

Det siste funn med et slikt jernstykke er fra det samme jerndepotfunn
fra Å, Dverberg s. og p., Nordi., hvorfra de 2 jernklumpene og den hammer
formede jernbarre skrev seg. Stykket har en lengde av 16—17 cm, og en
bredde i eggen av ca. 8 cm. Det kan ikke sees særskilt beskrevet i Ab. 1908,
s. 176, nr. 1, hvis det ikke er Ts. 1804.
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Rønvik s. 25, avb. s. 22 fig. 7 a—b. 20 B. Mus. Årb. 1932 Nr. 5 s. 26—27 nr. 54.
21 Ab. 1895 s. 49 nr. 32.

Smeltedigler

1 Ab. 1869 s. 66—67 nr. 13, hvor denne antas å være fra senere tid. 2 Stav. Mus.
Årsh. 1910 Nr. 5 s. 5, nr. 10 c, avb. s. 6 fig. 2. 3 B. Mus. Årb. 1929 Nr. 3 s. 8
nr. 25 b. 4 Ab. 1879 s. 113 nr. 35 nnn.

Oversikt.

1 Jan Petersen : Bretspillet i Norge i forhistorisk tid. Oldtiden IV s. 84—85.
2 Jan Petersen : Et gravfund fra vikingetiden fra Strand i Ryfylke. Stav. Mus. Årsh.
1933—34 s. 44. 3 Ab. 1891 s. 76—77 nr. 1. 4 Årb. 1943—44 s. 1. 3 Ab. 1876

s. 127—130. • G Lorange s. 161. •T.V.S. S. 1912 Nr. Bs. 12 nr. 45. 8 Ab. 1879
s. 211 nr. 21. 9 Tromsø Museums Årshefte 1914. Olds. Tilv. 1914 s. 178—179 nr. 28.

Emnesjern og jernbarrer.

1 Jernbarrer. Oldtiden VII s. 171 ff, se fig. 2—3, og Jernbarrer 11. Oldtiden X
s. 71 ff. 2 Oldtiden Xs. 59. G. F. Heiberg : Jernbarrer og redskaper. :! Oldtiden
VI s. 129 nr. 36. 4 Årb. 1931—32 s. 209 nr. 15 d, se fig. 10 s. 211. 5 Ab. 1871
s. 87—88 nr. 115. « Ab. 1875 s. 71—72 nr. 32: C. 7244. 7 Ab. 1889 s. 144

Glotcnger.
1 Årb. 1943—44 s. 1. 2 Ab. 1887 s. 91 nr. 327 c. 3 Ab. 1876 s. 128, nr. 52 h,

'lotangen ikke særlig beskrevet. i Ab. 1882 s. 96 nr. 11. 5 B. Mus. Årb. 1904
Sfr. 12 s. 16 nr. 29 a. 6 B. Mus. Årb. 1911 No. 8 s. 25 nr. 62 f, avb. V, J. G. s. 182
:ig. 416. - B. Mus. Årb. 1913 No. 13 s. 25 nr. 29 n. 8 T. V. S. S. 1914 Nr. 4
;. 8 nr. 25. 9 T. V. S. S: 1916 Nr. 7 s. 22 nr. 63 f. 10 N. F. s. 159.
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nr. 298 e. 8 Ab. 1896 s. 115—116 nr. 3. 98. 5510 a—b. B. Mus. Årb. 1904 nr. 6
s. 23 nr. 104. 10 B. 7492 : B. Mus. Årb. 1923—24 Nr. Is. 5—6 nr. 4f. " Årbok
1931—32 s. 267 nr. 260 : C. 25 340. 12 T. 13 617. Oldsaksaml. Tilv. 1927 s. 36—37
nr. 127. 13 Ts. 1796—1805. Ab. 1908 s. 176 nr. 1. 14 B. Mus. Årb. 1935 Nr. 2
s. 30 nr. 56: B. 8684. 15 B. Mus. Årb. 1928 Nr. 2 s. 22 nr. 45: B. 7938. 1G Old-
saksamlingens Tilv. 1934 s. 38—39 nr. 134. 17 Ab. 1895 s. 45 nr. 3. 18 B. 4548.
Ab. 1888 s. 176 nr. 23. » B. Mus. Årb. 1932 nr. 5 s. 34 nr. 80, avb. s. 35 fig. 4.
20 Undset: Norske jordfundne oldsager i Nordiska Museet i Stockholm s. 35. 21 Ab.
1893 s. 142 nr. 18. 22 B. Mus. Årb. 1937 Nr. 6 s. 6 nr. 13. 23 B. Mus. Årb. 1913
Nr. 13 s. 25 nr. 29 w. . 24 Årb. 1935—36 5.214. 25 Oldtiden IX s. 154 nr. 29.
26 Årb. 1931—32 s. 193 nr. 224. 27 Ab. 1879 s. 194 nr. 113. 2S Ab. 1878 s. 283
nr. 33. 29 Ab. 1897 s. 91 nr. 57 avb. Oldtiden VII s. 182 fig. 10. 30 T. V. S. S.
1926 Nr. 3 s. 53 nr. 186. 31 Sl. Oldtiden X s. 76 fig. 4.
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Jordbruksredskaper.
I elet norske oldsaksmateriale fra yngre jernalder er det 3 større grttpper

av jordbruksredskaper: sigdblad, ljåblad og celter. Dissesiste, celtene, om
fatter en gruppe av redskaper som rimeligvis har tjent til forskjellig bruk,
dels som jordbrukshakker, dels til arbeider i tre. Som redskaper til arbeide
i tre må vi således formodentlig regne celtgruppen R. 402, som altså bør skilles
ut fra jordbruksredskapene, og muligens også enkelte av R. 401 med særskilt
kvass egg. Som en egen gruppe skiller seg ut celtene med lukket fal som er
beslektet med R. 151 fra eldre jernalder. Enkelte av disse celtene må også
formodes å ha vært brukt som isbiler. — En egen type av celten går altså
tilbake til eldre jernalder. Det gjelder rimeligvis også et par av sigdbladene,
mens ljåbladene, foreløpig i hvert fall, synes å være en norsk oldsakstype
som først viser seg i merovingertiden. Foruten disse 3 større grupper har
vi 3 mindre: lauvknivene, plogjern og en egen type av. hakker, dessuten
muligens et enkelt mindre spett. — Vi skal så med en gang gjennomgå de
enkelte grupper i den rekkefølge vi har nevnt.

Sigdblad.

Og vi begynner med sigdbladene. Dette er den største av gruppene av
jordbruksredskaper med tilsammen henimot 900 eksemplarer. Oluf Rygh
har i Norske Oldsager skilt mellom 2 typer : R. 384 og R. 385. Disse 2
typer omfatter dog ikke på langt nær det norske materiale av sigdblad,
særlig en stor del av det vestnorske blir derved holdt utenfor. Jeg har
derfor ført til ennå 2 typer og har tatt disse fra Haakon Shetelig : Vestlandske
graver fra jernalderen (V. J. G.), fra dette verks figur 455 og fig. 385 + 443.

Det ble nevnt ovenfor at rimeligvis et par av sigdbladene skrev seg fra
eldre jernalder. Sophus Muller har i Ordning Jernalderen fig. 479 og
fig. 480 ført opp 2 typer av sigdblad fra mosefunnstid. Disse siste av fig. 480
har en tange ombøyet i den ene ende for skaftet. De kan ha en lengde av
25—30 cm og et blad som kan bli like til 8 cm bredt. Dette er en bredde
som ikke kjennes fra de norske sigdblad ellers, med en eneste unntakelse.
I 1902 ble der på Tønjum i Tønjum s., Lærdal p. i Sogn funnet 2 used
vanlig brede sigdblad som sikkerlig er av samme type som de danske fra
mosefunnstiden. De fantes liggende sammen i en røys. Det ene er 31 cm
langt, det annet 28,5 cm, bredden er henholdsvis 8 og 6 cm. Det ene kom
til Bergens Museums Oldsaksamling, det annet beror i De Heibergske Sam
linger på Ambla i Sogn. 1
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Den annen danske type Miiller: Ordning fig. 479 er gjennomgående
mindre: 15—20 cm lang, men .inntil 4 cm bred, også en større bredde enn
noen av de norske eksemplarer har. Den viser jevn bøyning nesten som en
halvsirkel. Etter hva Sophus Miiller opplyser, forekommer den i Vimose
funnet og dessuten i førromerske funn i Mellom-Europa. Festemåten er
her en annen enn Ordning 480, idet avslutningen er tvert avkuttet, og der er 2
naglehuller etter hverandre i lengderetningen. Det er samme festemåte som
på R. 385, men krumningen på det danske eksemplar er nærmere R. 384.

I 1863 ble på Graffer i Søndre Fron i Gudbrandsdalen i en gravhaug
funnet 9 pilespisser av typen R. 540 sammen med et sigdblad av jern. (Fig.
82.) Dette funn omtales og avbildes av Bjørn Hougen i hans avhandling:
Jaktfunn fra dalbygdenes folkevandringstid.2 På grunn av pilespissene mener
Hougen at dette funn ikke godt kan være yngre enn ca. 600 e. Kr., og vi får
da her også et sigdblad som er eldre enn merovingertiden. Dette sigdblad har
en krumning soni står nær både Mullers Ordning fig. 479 og R. 384, men
festemåten med en vinkelbøyet tange og en nagle til feste for skaftet kan
sammenstilles med V. J. G. 385. Dette sigdblad er ganske langt, 26,7 cm,
hvilket nok er betydelig, men ikke av de aller lengste, mens derimot bredden,
3,6 cm, er mer enn det alminnelige. Bortsett fra det nettopp nevnte sigdblad
fra Tønjum på 8 cm er det bare ett sigdblad til som er så bredt, dette for
øvrig fra slutten av vikingetiden. Med hensyn til bredden står også sigd
bladet fra Graffer nær Miiller: Ordning 479 fra Mosefunnstid, mens det
med hensyn til lengden står nærmere Ordning 480.

Sigdbladet fra Graffer var meget bredt, ganske langt, også og hadde en
nesten jevn om enn ikke sterk krumning fra tangespiss til odden av bladet.
Som vi snart skal høre, er det flere beslektede sigdblad innen de 2 første
grupper vi straks skal gjennomgå. Sigdbladet fra Graffer utmerker seg ellers
ved et ornament bestående av en grovt tegnet siksakbord langs ryggen over
største delen av bladet.

I 1898 ble der på Helle i Hylestad s. i Valle p. i Setesdalen gjort et
depotfunn av forskjellige jernredskaper og et kvartsittbryne. I dette funn er
det også et sigdblad. 3 Funnet hvori også er en spydspiss av typen med inn
svingete egger, er behandlet av Gutom Gjessing i Studier i norsk mero
vingertid s. 41 og 63 avb. Pl. IV. Han daterer det her til overgangstiden
mellom folkevandringstiden og merovingertiden, således ca. 600, samme tid
som funnet fra Graffer. Sigdbladet fra Helle er av samme type som det fra
Graffer, men det er atskillig smalere og samtidig lengre, hele 29,5 cm langt,
et av de lengste sigdblad vi har. På bildet hos Gjessing av det samlede funn
vil en se hvor stor likhet det er mellom sigdbladets og ljåbladets form. Det
er bare størrelsen og naglehullet som skiller. Størrelsen er forresten heller
ikke så«forskjellig, idet ljåbladet bare er 39 cm langt, 10 cm mer enn sigden.
Det må være en trykkfeil når det i Ab. 1898 s. 72 står oppført at ljåbladene
er 58 og 50 cm lange. Det sammenbøyde ljåblad har ganske riktig vært
50 cm langt utstrakt, men det andre er ikke 58, men 39 cm langt.
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Vi har ennå et sigdblad av den jevnt buede form som vi hadde ved sigd
bladet fra Graffer og rimeligvis minst like gammelt som dette om ikke ennå
eldre. Det er B. 1141 fra Skogøy på Engeløy, Steigen s. og p., Nordi.4 Det
er funnet i en gravhaug sammen med en korsformet bronsespenne, et spinne
hjul av brent leir, en jernnøkkel, trekarkitt og leirkarstykker, således et
typisk kvinnegravfunn. Sigdbladet er så defekt at det ikke kan sies noe
sikkert hverken om lengde eller bredde og heller ikke ora festemåten av
skaftet. Dette funn må skrive seg fra folkevandringstiden, fra 6te årh.

Vi skal så gjennomgå de forskjellige typer av sigdblad innen den egent
lige yngre jernalder. Med hensyn til formen er det variasjoner, fra der hvor
skaftpartiet danner mer eller mindre stump vinkel med bladet (sl. R. 385
eller V. J. G. 455) til hvor bladet og tangen danner en sammenhengende mer
eller mindre krum linje (R. 384). Typen skilles også etter den måte skaftet
har vært festet på.

Som den første gruppe regner jeg V. J. G. 455 som også er den tallrikeste.
(Fig. 83.) Det spesielt karakteristiske ved denne gruppe er festemåten, at
skaftet har vært festet til tangen bare ved at spissen av den siste har vært
utbøyet, gjerne i rett vinkel, i et par tilfelle både utbøyet og ombøyet. Man
har således ikke her brukt nagle til festing av skaftet. Bladet danner meget
ofte en stump vinkel med tangen, og formen blir da gjerne som en forminsket
utgave av ljåbladet R. 386. Men så kan vinkelen bli skarpere, bladet kan
bli mer krummet, gjerne med en sterkere krumning fremme ved oddpartiet,
og vi har også den sammenhengende mer eller mindre krumme linje av
tange og blad, uten at tangepartiet danner 'noen vinkel med bladet.

Sigdbladet er tilspisset i tangen ved denne type, men som oftest går
ellers linjene i ett ved overgangen mellom tange og 'blad uten noe spesielt
skille. Vi har dog enkelte unntakelser med en liten bøyning, innsnevring
der hvor tangen begynner. Det er således tilfelle med C. 24 709 fra Sverje
vollan, Kvikne, Hed.,5 B. 7239 e fra Arnestad, Gjemmestad s., Gloppen p.,
S. og Fj.6 og B. 8064 f fra Jetland, Kyrkjebø s., Lavik p., S. og Fj.7 Det
samme er også tilfelle med et par ganske små sigdblad : C. 3058 fra Austrhus,
Åseral, V. Agder B og T. 11414 fra Hammer, Snåsa, N.-T.9 — Mens det
første er 15 cm langt, har det siste en lengde av bare 13 cm. Vi har for
øvrig et sigdblad av denne type som synes å være ennå mindre, hvor det
ellers er forholdsvis skarp vinkel mellom tange og blad. Det er St. 2327 e
fra Litleland, Sola s., Håland p., Rog. 10 Dette sigdblad er bare 9,5 cm
langt. På tangen sitter her rester av snoren hvormed treskaftet er surret
til tangen.

Rent en særtype er et annet sigdblad fra Rogaland med samme feste
måte: St. 2222 f fra Frøyland, Riska s., Hetland p. 11 Dette stykke er 26 cm
langt, men her danner tangen en rett linje, 9 cm lang, mens bladet fortsetter
som et konsentrisk, svakt buet parti vesentlig i samme plan som tangen.
Dette blad er 17 cm langt, 2,3 cm bredt, mens tangen er noe smalere. Her
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er da altså et skarpt skille mellom tange og blad. Dette sigdblad skriver seg
fra en mannsgrav fra 9de årh. og er altså enestående i vårt forhistoriske
materiale. I nyere tid er dette derimot en vanlig type. I de Heibergske Sam
linger har vi således flere eksemplarer. Den kalles her »grasskyro« og som
eksempel nevnes nr. 8476 fra Grønnedal i Hemsedal i Hallingdal.

Vi har 2 andre sigdblad hvor tangen også danner et rettlinjet stykke,
og hvor bladet nok er buet, men står i meget skarp vinkel, rent ut rettvinklet
ut fra tangen. Det er B. 804 fra Strand, Sør-Aurdal i Valdres 12 og C. 20 317d
fra Steinsvik, Hol s., Lødingen p., Nordi. 13 Den første har glødeskall og
må da sikkert skrive seg fra et gravfunn selv om det er innkommet alene
og således ikke kan nærmere tidsbestemmes ved funnkombinasjoner. Det
annet er derimot fra et mannsgravfunn fra eldre del av 9de årh. Også denne
type kjennes igjen i nyere tid. I De Heibergske Samlinger har vi et eksempel
i nr. 12 164 fra Dirdal i Nærøen, Gudvangen i Sogn. Den oppfattes som
en rissigd, til å skjære riskratt. Eksemplaret i De Heibergske Samlinger er
også jordfunnet og kunne for den saks skyld godt være fra forhistorisk tid.

Endelig skal nevnes det eiendommelige sigdblad C. 10 375 fra Prestrud,
Rogne s., 0. Slidre, Valdres,14 Det har en kordelengde av 27 cm og en
bredde av 3,2 cm. Bladet er her ganske rett i sin nedre halvdel eller vel
så det, har bare en svak krumning i øvre del opp mot odden. Tangen står
i sin ytterste del rett ut til en lengde av hele 6 cm. Dette sigdblad er funnet
sammen med 2 bisler som synes å være av vikingetids former. I samme funn
var også en større bjelle. Det er jo mulighet for at vi her har for oss et
funn fra tidlig middelalder.

Det viser seg særlig ved en nærmere gjennomgåelse at dette er en ut
preget vestnorsk type, også ganske godt representert i Trøndelag, hvor det
bestembare materiale ellers er ytterst lite. — Når det er 26 eksemplarer fra
Opland, må det gjøres oppmerksom på at 17 av disse er fra Valdres og 4
fra øvre Gudbrandsdalen, som begge har hatt sine forbindelser helst vestover
i denne tid, dvs. merovingertid og tidlig vikingetid, som denne type først og

Vi kjenner nå typen Y. J. CJ. 4555 i 148 eksemplarer. Fordelingen er
følgende :

østfoid . : 1 Rogaland 11
Akershus 2 Hordaland 15
Hedmark 8 Sogn og Fjordane 25
Opland 26 Møre 11
Buskerud 5 Sør-Trøndelag 8
Vestfold 5 Nord-Trøndelag 7
Telemark 8. Nordland 5
Aust-Agder 1 Ukjent sted 3
Vest-Agder 7

Tilsammen 148
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Fig. 82—85. Sigd.

Fig. 82. "C. 3230. Graffer, Sør-Fron, Opi. — Fig. 83. C. 7161. Bø, Vang, Opi. — Fig. 84.
C. 7160. Bø, Vang, Opi. — Fig. 85. C. 26 927 d. Tranby s., Lier p., Busk.

9Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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fremst omfatter. Det blir da bare 5 stykker igjen for de brede bygder i
Opland : Toten, Hadeland, Vardal og Fåberg, det siste jo aller lengst nede
i Gudbrandsdalen. For Hedmark fylkes vedkommende er det også bare 3
sigdblad fra selve Hedmarksbygdene, de andre 5. fra Stor-Elvedal, Rendalen
og Kvikne. Og ingen av de 5 fra Buskerud er heller fra de brede bygder,
men fra Hallingdal, Nummedal og Krødsherad. Det er ellers den lokale
forskjellighet mellom typene at i det store og hele de mer langstrakte sigdblad
er fra Østlandsfylkene, mens de mer krummede er fra det vestnorske område.

Av de 148 eksemplarer som tilhører denne type, er det bare 103 som
kan nærmere bestemmes i kronologisk henseende. Vi har av disse 23 stykker
fra merovingertiden, 51 fra 9de årh., 7 fra overgangen mellom 9de og 10de
årh. og bare 22 fra 10de årh., ikke stort mer enn Ys av det samlede materiale.

Som en vil se på sigdbladet R. 384, har dette en rekke små takker langs
eggen, vi kaller dem sagtakker eller sagtenner. Godseier G. F. Heiberg
mener at slike sigdblad må ha vært brukt til lauving, ikke til å skjære korn,
for de ville bare ha revet opp risene under bruken, ville ha vært helt menings
løse. Det er ofte så, særlig i materiale fra kystfylkene, at jernsakene er svært
forrustet og defekte, og det således ikke godt kan avgjøres hvorledes eggen
på sigdbladene har vært. Av det samlede antall sigdblad her i landet er det
bare vel % hvor eggen er så klar at en kan se om der har vært sagtakker eller
ikke. Vi skal etter hvert se hvorledes det forholder seg med sagtakker ved
de forskjellige grupper av sigdblad. — Oluf Rygh har i Universitetets Old
saksamlings Tilvektsfortegnelser betraktet det som en regel at det var sag
takker i eggen på sigdbladene. I hvert fall i 1870—72, senere ble han kanskje
mer tvilende i så henseende. Ved omtalen av 5267 fra Rise, Opdal, S.-T., 15
sier han således : »Et Sigdblad der mod sædvane ikke lader til at have sag
tandet Eg.«_Og ved C. 6217—18 fra Tingelstad, Brandbu, 0pi. 16 : »To Sigd
blad af hvilke det ene ikke har havt sagtænder, et Særsyn i Gravfundene fra
yngre Jernalder i det østenfjeldske Norge. « Det er som vi skal se en ganske
riktig iakttagelse at det her er forskjell på vestnorsk og østnorsk område.

Av den type vi har behandlet: V. J. G. 455, som jo besto av 148
eksemplarer, er det 75 stykker, vel 50 % som kan bestemmes med hensyn til
sagtakker eller ikke. Av disse er det bare 12 som har hatt, men derimot 63
som ikke har hatt sagtakket egg. Dette er en så stor forskjell at man må
kunne si at regelen for denne type er at den ikke har hatt sagtenner i eggen.

Som neste gruppe regner jeg sigdblad med tange som i forrige gruppe:
lang og tilspisset mot enden, hvor den er utbøyet gjerne i rett vinkel, men
dessuten med en enkelt nagle til feste av skaftet. (Fig. 84.) Denne nagle er
gjerne plasert en 5—7 cm innenfor ytterspissen av tangen ved overgangen
til bladet. Det kan her henvises til V. J. G. 385 og 443, den første med mer
langstrakt blad, den siste mer krummet. Vi har ved denne gruppe likesom
ved forrige jet par eksempler på at tangespissen ikke bare er utbøyet, men også
ombøyet. Vi har et par tilfelle, hvor naglen, der den er bevart, har et stort
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hvelvet hode på den ene side, som i seg selv hjelper til å feste skaftet til
tangen. Dette blir enda mer alminnelig ved neste gruppe og vil bli nærmere
omtalt der.

Under omtalen av sigdbladet fra Graffer i Sør-Fron fra folkevandrings
tiden, som også må henregnes til denne gruppe, ble det nevnt at det hadde
en svakere, jevn krumning fra bladets odd til tangespissen. Det ble også sagt
at innen de 2 første grupper av sigdblad : V. J. G. 455 og V. J. G. 385 og
443 — også var flere eksemplarer som var beslektet i formen med det fra
Graffer. Det gjelder både bladets svake, jevne krumning og dets noe mer enn
alminnelige bredde. Vi kjenner da også 18 sigdblad av denne type, alle
unntagen 2 fra Opland fylke, det ene fra Hol i Hallingdal, det annet fra
Flesberg i Nummedal. De andre er i grunnen fra et nokså begrenset område
i Opland fylke : fra Sør Fron, Fåberg i Gudbrandsdalen, over Vardal, Toten
til Jevnaker, Gran og Brandbu på Hadeland, og så 2 stykker fra V. Slidre
og Vang i Valdres. Halvparten av dem er over 3 cm brede, og det hører
ikke til det alminnelige.

Det er ellers påfallende mange av disse sigdblad som skriver seg fra
jernfunn. Det gjelder 10 av disse 18 sigdbladene, fordelt på 4 funn, alle fra
Opland fylke. Det er :

C. 3420. Skårud, Jevnaker. 1 eksemplar. Funnet med redskapsøks,
celt, ljåblad, kniv, 80 jernbarrer. 17

C. 20 617 b. Nyhus under Hennung, Brandbu : 4 eksemplarer. Funnet
sammen med 3 ljåblad. 18

C. 20 923—24. Sokstad, Hof s., 0. Toten. 2 eksemplarer. Funnet med
147 jernbarrer. 19

C. 21386 b. Nyhagen under Nedre Stabu, Hof s., Ø.Toten. 3 eksem
plarer. Funnet med ljåblad, plogjern, 2 celter og vel 80 jernbarrer.20

Disse jernfunnene kan vanskelig tidsbestemmes nærmere. 3 av grav
funnene med disse sigdblad er nok derimot fra 9de årh., og så har vi sigd
bladet fra Graffer fra folkevandringstiden.

Sigdblad i jernfunn kjennes ellers bare i 3 funn til, derav de 2 med
sigdblad av typen V. J. G. 385, et tredje funn med sigdblad tilhørende neste
gruppe. Disse 3 funn er følgende:

C. 25 881 b—c. Sæte, Vang, Opi. 2 eksemplarer. Funnet med ljå og
lyster.2l Det ene av sigdbladene av denne type tilhører gruppen V. J. G. 455,
det annet V. J. G 385. — Funnet under en litt større stein. Jorden oppblandet
med kull og aske. Det er vel sannsynlig at dette er et depotfunn. Ingen av
sakene har glødeskall. <,

C. 19 080. Helle, Hylestad, Valle, Aust-Agder. 1 eksemplar. Funnet
med 2 redskapsøkser, 2 celter, spydspiss, 2 lauvkniver, 2 ljåblad, høvljern,
stekepanne og kvartsbryne. 22 Fra merovingertiden. Sigdbladet er av typen
V. J. G. 385.
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C. 3544—3545. Prestegården, Gran, Opi. 2 eksemplarer. Funnet med
2 jernnøkler og ca. 320 jernbarrer. Sigdbladene tilhører neste gruppe
R. 384.23

Bortsett fra de nevnte 18 sigdblad av samme type som sigdbladet fra
Graffer har vi her de samme to typer som ved forrige gruppe — de mer
langstrakte med tangen i mer eller mindre stump vinkel med bladet, og de
mer krummede. Den første av disse er den tallrikeste : 57 eksemplarer mot
den krummede type 41 stykker. Det er altså 98 stykker som kan bestemmes
i så henseende. Om den første typen kan vi ikke si at den er vestnorsk,
men det kan trygt sies om den annen mer krumme type. — Forholdene i
Opland fylke er her meget betegnende. Av 20 eksemplarer av den første
type er her 10 fra Gran og Brandbu og Søndre Land, 1 fra Toten og 1 fra
Vardal, 3 fra Fåberg og 1 fra Sør Fron, begge de siste i Søndre Gudbrands
dalen. Bare 4 av de 20 er fra Valdres, ingen fra Nordre Gudbrandsdalen.
Av den krummede type kjennes det 13 eksemplarer fra Opland fylke, derav
de 1 1 oppe fra Valdres, altså bare 2 fra de nedre bygder : her fra Vardal
og Østre Gausdal. — Og på lignende måte i Buskerud. I motsetning til
den forrige gruppe V. J. G. 455 er den mer langstrakte type representert
både i Hurum, Norderhov, Eiker, Sandsvær og Modum, dessuten for øvrig
like mange i dalførene Ådal, Sigdal, Ål og Flesberg. Det er også verdt å
merke seg at det er 10 eksemplarer av den langstrakte type fra Vestfold,
men ingen av den krummede type. Og endelig mens det av den første type
bare er ett fra Hordaland og ingen fra Sogn og Fjordane, så er det av
den andre type 5 fra Hordaland og 8 fra Sogn og Fjordane, likesom de 2
fra ukjent sted også sikkert er fra Vestlandet.

Hva denne gruppes kronologiske stilling angår, så er det her bare 62
som kan nærmere tidsbestemmes. Av disse tilhører de 38 den mer langstrakte
form og 24 er mer krummede. Begge typene har vært brukt gjennom hele
den yngre jernalder. Det synes dog som de siste har vært mer alminnelige
i merovingertiden enn de andre, idet omtrent halvparten av materialet fra

Vi har følgende lokale fordelling av gruppen V. J. G. 385 og 443, tatt
i sin helhet :

Østfold 0 Rogaland 1
Akershus 1 Hordaland 7
Hedmark 6 Sogn og Fjordane 8
Opland 45 Møre 1
Buskerud 15 Sør-Trøndelag 6
Vestfold . 10 Nord-Trøndelag 0
Telemark 8 Nordland 0
Aust-Agder 1 Ukjent sted 5
Vest-Agder, 0

n-K «1 -t * a
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den siste type skriver seg fra denne tid, men knapt % av den langstrakte
type. Omvendt er det bare % av den krummede type som er yngre enn
ca. 900, mens derimot % av den mer langstrakte type er fra denne tid.

Av de 114 eksemplarer av denne gruppe er det 70 stykker som kan
bestemmes med hensyn til sagtakker i eggen. Av den langstrakte type er
39 bestembare, derav har de 26 sagtenner, de 13 ikke. Av den krummede
type er de 30 uten sagtenner, og bare 1 har slike. Det ene eksemplar av
den krummede type som har sagtenner i eggen, er for øvrig et nokså eien
dommelig stykke. Det er C. 25 396 g fra Solhaug under Grini, Gjerpen,
Tel.24 Dette er et ganske lite sigdblad, bare 15 cm langt, som har hatt 2
nagler etter hverandre på tangen, som R. 385. — Et lignende tilfelle har
vi forresten også ved sigdbladet C. 1781 fra Seim, Årdal, S. og Fj.25 Det
er også sterkt krummet og har hatt 2 nagler på tangen. Det er imidlertid
en del lengre og har ikke sagtakker i eggen. Mens det første sigdblad er fra
merovingertiden, skriver det fra Seim seg fra tiden ca. 900.

Den tredje gruppe av sigdblad er R. 384. (Fig. 85.) Det er den nest
største av gruppene med 130 eksemplarer. Ikke alle er dog helt sikre. Sigd
bladene i denne gruppe har også hatt en nagle til feste for skaftet. Tangen
har imidlertid ikke den jevnt symmetriske langstrakte avslutning som ved
forrige gruppe. Den er kortere og buttere og har gjerne en innbøyning
på den ene indre side. Fra denne avslutning stikker det ut en tynn ten,
gjerne helt ombøyet til feste for skaftet ved siden av naglen. Og det er i
mange tilfelle også på dens ene indre side en ombøyning av selve tangebladet
i en 3—4 cm's lengde, også til støtte for skaftet.

På typeeksemplaret R. 384 har bladet og tangen en jevn krumning i
hele sin lengde. Det vanlige er imidlertid at bladet er mer langstrakt som
R. 385, hvor tangepartiet kan danne en ganske sterk vinkel med selve bladet.
Vi har dog også her noen mer sterkt krummede sigdblad; det gjelder
således 6 eksemplarer : 1 fra Sogn, 1 oppe fra Vang i Valdres, 3 oppe fra
Telemark og endelig 1 fra Biri i Opland. Krumningen av sigden er også
her først og fremst et vestnorsk fenomen. Vi har imidlertid flere eksemplarer
også fra det rene Østland, som i likhet med typeeksemplaret R. 384 fra
Mårem i Tinn, Øst-Telemark, har en svakere krumning av bladet i sin
helhet, og gjerne særlig en oppbøyning av odden. Men det vanlige er altså
en mer langstrakt form som R. 385.

Naglene ved disse sigdblad har ofte et stort hvelvet hode på den ene
side som kan danne nesten som et slags hylster eller et smalt bånd om tangen
på denne side. Som eksempler kan nevnes C. 14 055 fra Oren, Lunner, Opi.,26
C. 24 886 e fra Nedre Sten, Vang, Opi. og fig. 86.27 Dette styrker også
festingen av skaftet, gjør den mer solid. Vi har ganske det samme i sigd
blad fra nyere tid som De Heibergske Samlinger nr. 2211 fra Ambla. Bladet
er her også av den mer rette langstrakte form som var det vanlige ved typen
R. 384.
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Vi har også et par eksempler på en eiendommelig innknipning av
tangen på den ene side, så den her blir som en lang smal ten noen centimeter
bortenfor tangen. Vi har følgende eksempler på dette : C. 26 389 d fra Vea,
Løten, Hed., 28 C. 23 856 a fra Jevnehagen, Vang, Opi. 29 og C. 12 911 fra Mid
sund, Kviteseid, Tel.,30 den siste også med nagle med stort hvelvet hode.
I ingen av disse tilfelle er naglen ombøyet, bare utbøyet. — Et eiendommelig
sigdblad har vi også i C. 24 144 d fra Lindstad av Mustad, Vardal, 0pi.31
Her er en lang smal avslutning av tangen til en lengde av ca. 6 cm, først
utbøyet og så ombøyet. — Vi har også ved denne type et eksempel på 2
nagler etter hverandre på tangen, slik som vi hadde det ved forrige gruppe,
uten at vi kan kalle det R. 385. Det er C. 15 111 fra Mellom Nord-Kvelde,
Hedrum, Vestf.32

Denne gruppe har følgende fordeling

Denne gruppe sigdblad har omtrent i sin helhet en form som er mer
langstrakt, ikke sterkere krummet i hvert fall. Og i overensstemmelse her
med synes det å være at dette er en rent østlandsk type. Av de 23 fra Hed
mark fylke er de 18 fra de egentlige Hedmarksbygder, bare 5 stykker fra
andre bygder: Åmot og Elverum i nedre Østerdalen, Hof og Grue. Av de
37 fra Opland fylke er bare 7 fra Valdresbygdene og 2 fra øvre Gudbrands
dalen, resten alle fra de lavere bygder, først og fremst Hadeland med 16
stykker + 2 fra Søndre Land. Dernest er det 5 fra Vardal, 1 fra Biri,
3 fra Toten og 1 fra Fåberg. Av de 12 fra Buskerud er de 7 nede fra de
bredere bygder: Modum, Lier, Hurum og Sandsvær, mens de 5 andre er
fra Sigdal, Gol og Flesberg. Fra selve Vestlandet er det bare 6 eksemplarer,
færre enn i. den ene bygd Gran på Hadeland, og 5 av disse 6 hører til den
sterkt krummede type.

Ser man nå på denne gruppes kronologiske stilling, så har den samtidig
som den først og fremst er østnorsk, også et i det store og hele yngre preg.
Tilsammen er det 96 kronologisk bestembare sigdblad av typen R. 384. Det
viser seg at den utvilsomt går tilbake til merovingertiden. Det er således 2
eksemplarer av denne gruppe i funnet fra Ulven, Røn, V. Slidre : C. 16 009
—16 010 (ikke publisert). Og vi har et slikt sigdblad i det store funn fra
Arstad i Stange: C. 20 314 s,33 et funn som for øvrig ikke kan være eldre

Østfold - Rogaland
Akershus 5 Hordaland
Hedmark 23 Sogn og Fjordane
Opland 37 Møre og Romsdal
Buskertid 12 Sør-Trøndelag
Vestfold 18 Nord-Trøndelag
Telemark 23 Nordland
Aust-Agder 0
Vest-Agder . . .- 2 Tilsammen 13
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enn siste halvdel av Bde årh. Også fra eldste vikingetid har vi et eksempel
i det før nevnte eksemplar fra Nedre Sten, Vang, Opi. : C. 24 886'e (se
s. 133). Ellers er det 30 stykker fra 9de årh., den største del dog visstnok
fra siste halvdel av dette århundre, og så 12 stykker fra overgangstiden
mellom 9de og 10de årh. Fra 10de årh. er det imidlertid hele 46 stykker
og dessuten 3 stykker i utpreget sene funn, fra i hvert fall siste halvdel av
10de årh. Det er utvilsomt et yngre preg over denne gruppe enn de 2 vi
før har behandlet.

Med hensyn til sagtakker så er det bare 83 stykker som kan bestemmes.
Av disse er de 61 forsynt med sagtakker, mens 22 mangler slike, således ca.
% har sagtakket egg. Her følges da regelen med de mer langstrakte sigdblad
og de østnorske.

Som den siste gruppe sigdblad regner jeg R. 385 (fig. 87), som også
er den minste gruppe. Den består av bare 28 eksemplarer og karakteriseres
ved et rett avkuttet tangeparti og 2 naglehuller etter hverandre på dette
tangeparti til feste for skaftet. Disse 2 nagler har vært det eneste som har
festet skaftet til tangen. I et par tilfelle har det dog vært en lignende om
bøyning langs tangen som vi hørte om ved forrige gruppe. — Også denne
type kjennes fra nyere tid. I de Heibergske Samlinger er det således en slik
sigd fra Hasvik i Finmark (nr. 10 649). Her er skaftet festet ved 2 nagler
etter hverandre Bladet er imidlertid her temmelig rett og sies å være av

Dette er en østnorsk type i ennå høyere grad enn R. 384. Den mangler
helt i Vestlandsfylkene: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre, bare ett
for øvrig usikkert eksemplar i Rogaland og ett i Sør-Trøndelag. Eksemplaret
fra Rogaland er St. 2200 a fra Sande, Randaberg s., Hetland p.34 Det er
rett avsluttet i tangen, men det er uvisst hvorledes det er med naglene. Det
er det eneste av sigdbladene av denne type som har et sterkt krummet blad,
ellers er disse sigdbladene nesten alle av den langstrakte type, et par dog
med en svakere jevn krumning over det hele.

Det er hele 10 eksemplarer av sigdbladene av denne type som ikke kan
nærmere tidsbestemmes. Det blir da 18 igjen, og disse synes å vise at dette
i det store og hele er en utpreget ung type. 14 av dem er ikke eldre enn
midten av det 10de årh., de fleste av disse fra siste halvdel av dette årh.
eller tiden omkring 1000. Ett eksemplar kan også bestemmes til 10de årh.,

ny type.

Fordelingen er følgende:

Hedmark 9 Rogaland 1

Opland 9 Sør-Trøndelag 1
Buskerud 5 Ukjent sted (Østlandet) 1
Vestfold 1
Telemark 1 Tilsammen ',28m
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et annet til ca. 900. Det blir da bare 2 igjen til 9de årh., det ene fra tiden
ca. 850, det annet til siste halvdel av dette århundre.

Også her synes regelen å være at det er sagtenner i eggen. Riktignok
er det 13 stykker hvor eggen er uklar, men av de andre 15 er det 12 stykker
som har sagtakket egg, mens det bare er 3 stykker som ikke har det.

Under omtalen av V. J. G. 455 hørte vi blant særtypene der om et sigd
blad C. 10 375 fra Prestrud, Rogne s., 0. Slidre, Opi. (se s. 128). Bladet og
tangen gikk her i ett og var ganske rett, bare en svak krumning i bladets
øvre del. Tangen var utbøyet nederst slik som vanlig ved denne type. — Vi
har et annet sigdblad som ligner dette i formen, nemlig C. 12 012 fra Rimstad,
Hedrum, Vestf.35 Riktignok oppfattes tangen som er tvert avkuttet, som
den var avbrukket, men bladet danner omtrent en rett linje bare svakt bøyet
i sin øverste del, mot odden. Her ser det også ut til å være et avsmalnet
parti. Eggen er sagtakket. Dette eksemplar er fra eldste del av vikingetiden,
fra begynnelsen av 9de årh.

Fra Opdal i Sør-Trøndelag er det endelig 2 sigdblad av en eiendommelig
form hvor det er fal istedenfor tange. Det ene er C. 932 fra Rise.36 Stykket
er meget defekt, men en kan allikevel se hvorledes skaftpartiet har vært.
Her har ikke vært noen helt sluttet fal, men det er fal, på den ene side åpen
som celtene R. 401—402. Skaftet har også vært festet ved en nagle. Denne
sigd innkom til Universitetets Oldsaksamling med 2 ovale bronsespenner av
typen R. 652 og 3 pilespisser av jern. Funnkombinasj onene er vel her usikre
likesom i det hele fra dette gravfelt. — Den annen sigd er T. 755 fra Opdal
uten nærmere angitt finnested.37 Den er innkommet alene, men har gløde
skall i overflaten, så den må sikkert stamme fra et gravfunn. Den har helt
lukket fal med hull for nagle til feste av skaftet, avbrutt i odden, men har
ellers en kordelengde av 24,5 cm. Den har ikke sagtakker i eggen.

Vi har tidligere nevnt sigdblad som var usedvanlig lange og usedvanlig
små (se s. 126 ff). Vi hørte her om et sigdblad som var bare 9,5 cm langt,
det var jo den rene unntakelse, men vi har hørt om andre som var 13 og
15 cm lange, vi har også et par som er mellom 16 og 17 cm lange. På den
annen side er det 2 stykker som er 30,5 cm lange. Det er i det hele vel 300
sigdblad som kan bestemmes med hensyn til lengden, av disse er over 2
tredjedeler mellom 19 og 25 cm lange. Det er altså den vanligste lengde på
sigdbladene. Det er også en forskjell på lengden innen typene. V. J. G. 455
er gjennomgående kortere enn R. 384—385, den største del av V. J.G 455
varierer fra 16—24 cm, mens R. 384 er fra 20—27 cm lang, lignende er det
også med R. 385. Det er ytterst få sigdblad som er mer enn 27 cm lange,
og ytterst få av R. 384—385 som er kortere enn 20 cm. Kordelengden på
de sterkt krummede sigdblad som V. J. G. 443 og særlig de vestnorske av
V. J. G. 455 er oftest mindre enn på de mer langstrakte. V. J. G. 385 har
mer variasjon i lengde, fra 18—27 cm.
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Fig. 86—87. Sigd.

Fig. 86. C. 24 466 g. Flagstad, Vang, Hed. — Fig. 87. C. 4098. Kilde, Åmot, Hed.
Fig. 88. Ljåblad. C.7159. Bø, Vang, Opi.
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Det er også variasjon i bredden til de forskjellige sigdblad. Vi ser helt
bort fra de 2 sigdblad fra Tønjum i Lærdal som hadde en bredde av 7 og
6 cm. Det er noe helt utenom det A^anlige. Sigdbladet fra Graffer i Søndre
Fron var jo også usedvanlig bredt: 3,6 cm (se s. 126). Som før nevnt
hadde vi samme bredde ved et sigdblad fra slutten av vikingetiden, C. 24 772 g
fra N. Houm, Elverum, Hed.38 Det var av typen R. 385. Vi har også
sigdblad som er 3,5, 3,3, 3,2 og 3,1 cm brede. Men det er også unntagelser.
Først ved 3 cm's bredde blir det flere eksemplarer. Den største mengde av
sigdbladene har imidlertid en bredde fra 2 til 2,5 cm. Også her er det dog
forskjell innen de forskjellige grupper, idet V. J. G. 455 har mest en bredde
av 2 cm, mens de fleste av typen R. 384, det samme gjelder R. 385, er fra
2,3 til 2,6 cm bredde. V. J. G. 385 har bredde mest fra 2,2 til 2,5 cm.

Den overveiende mengde av sigdbladene skriver seg fra gravfunn, og
regelen er da at det er ett- sigdblad i hvert funn slik som tilfellet var f. eks.
ved bislene. Som vi hørte ved disse, har vi dog også ved sigdbladene atskillige
eksempler på at det er 2 eller flere sigdblad i ett funn. Vi har således 34
funn med 2 sigdblad, 16 funn med 3 sigdblad, 1 funn med 4 sigdblad. Det
siste funn er C. 24 333 h fra N. Ånnestad, Flesberg s. og p., Busk.39

Vi ser her bort fra jernfunnene som er gjennomgått tidligere. Det kan
være dels sigdblad av en og samme type, dels av forskjellig type som kan
ligge sammen i ett og samme funn. I funnet fra Ånnestad er de 3 sigdbladene
av typen V. J.G. 385, det fjerde er übestemt. Dette funn skriver seg fra
første halvdel av 9de årh.

Her settes så opp en statistikk fylkesvis først over det samlede antall
gravfunn fra yngre jernalder, ved siden derav over det samlede antall sigd
blad i hvert fylke, antallet gravfunn med sigdblad og hvor stor prosent dette
er av det samlede antall gravfunn :

Antall gravfunn Sigdblad tils.
Gravfunn

med sigdblad Prosent

Østfold
Akershus
Hedmark
Opland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane . . . .
Møre og Romsdal ....
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Ukjent sted-

119
. 263

423
602

, ' 234
515
355
1.58
121
585
440
501
349
408
532
363
114
150

3
19
61

141
51

112
77
12
22
55
70
98
42
46
31
18
4

19

3
19
54
83
36

103
55
11
19
52
65
87
39
36
31
18
4
9

3
7

13
14
15
20
15
7

16
9

15
17
11
9
6
5
3Y2
6

6232 881 724 nvz
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Østfold kan vi med hensyn til sigdbladene stort sett se bort fra likesom
tilfellet var med smedverktøyet. — Akershus er også fattig med hensyn til
sigdblad i motsetning til hesteredskapene, både i absolutt antall og prosentvis
sett. Atskillig bedre er det da i Hedmark fylke, hvor prosenttallet er 13 mot
bare 7 i Akershus. Det er særlig de brede Hedemarksbygder som har den
største mengde: over % av de 61 sigdblad som er funnet her. Åmot i Øster
dalen har dog også 7 sigdblad, ellers er det bare i noen få bygder ett eller
et par sigdblad : Grue, Hof, Elverum, Stor-Elvedal, Ytre Rendal og Kvikne.

Opland har det absolutt største antall sigdblad: 141. Flere av disse
skriver seg imidlertid fra jernfunn eller er funnet enkeltvis uten andre old
saker, og prosenttallet blir her allikevel ikke mer enn 14. Av sigdbladen fra
dette fylke er det foreløpig få fra de 13 bygder i Gudbrandsdalen : 25 stykker,
derav halvparten fra Lesja i nord og Fåberg lengst i sør. Nesten like mange
er det fra de 4 bygder Biri, Vardal, Østre og Vestre Toten. Fra de 6 bygder
på Hadeland og Land kjennes det hele 45 sigdblad, fra Valdres med sine
også 6 bygder 46 stykker, derav dog de fleste fra de øverste bygder, Vestre
Slidre og Vang.

Går vi så over til Buskerud som jo i det hele har færre funn, så er
prosenttallet her 15, således litt mer enn Opland, selv om det absolutte tall
her bare var 51, og antall gravfunn bare var 36. Funnene er her temmelig
spredt, svært få fra Ringerike og Hallingdal, men hele 9 stykker fra Sigdal,
mens Hurum, Lier og Sandsvær har tilsammen 19 sigdblad, og merkelig
nok hele 7 stykker fra Flesberg i Nummedal. Når antallet er så stort herfra,
beror jo dette delvis på det ene før nevnte funn fra Ånnestad med hele 4
sigdblad.

Vestfold kommer som nr. 2 i absolutt antall sigdblad: 112, og som nr. 1
i prosenttall av gravfunnene: 20. Her har således Hedrum 45 stykker, den
bygd i Norge som har det største antall sigdblad fra yngre jernalder i hele
landet. Ellers er det jo flere bygder særlig i søndre del av Vestfold som er
rike på gravfunn fra yngre jernalder, spesielt på grunn av N. Nicolaysens
omfattende gravninger. Foruten Hedrum har vi særlig Stokke, Sandar, Tjøl
ling og Brunlanes.

På samme trinn som Buskerud med hensyn til prosenttallet står også
Telemark. Her er imidlertid gravfunnene atskillig flere, og det absolutte
tall av funne sigdblad er også større : 77. Over halvparten av disse, 40 styk
ker, skriver seg fra Øst-Telemark, mens det kjennes 21 fra Vest-Telemark,
de fleste fra Kviteseid. Utenom Telemark er det svært få sigdblad i dette
fylke. Dog er det funnet 7 stykker i Gjerpen.

Aust-Agder er meget fattig på sigdblad både med hensyn til absolutte
tall og prosentvis sett. Vest-Agder har derimot prosentvis sett ikke få sigd
blad, 16 % av gravfunnene, men det absolutte tall blir allikevel ikke mer enn
22, ikke stort mer enn Akershus. De 12 sigdbladene i Aust-Agder er nesten
bare fra Fjære og Valle. I Vest-Agder er de funnet meget spredt, fra hele
11 bygder, flest i Lyngdal med 4 stykker, ellers bare 1 eller 2 i de andre
bygder.
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Går vi så over til Vestlandet, så er Rogaland forholdsvis fattig med
hensyn til sigdblad likesom det var med hensyn til smedverktøy. Det absolutte
tall var her 55, prosenttallet bare 9. Som rimelig er, skriver over halvparten
av disse sigdblad seg fra Jæren: 31, mens vi har 18 fra Ryfylke, bare et par
stykker fra Dalane og Karmøy.

Da er det igjen flere fra Hordaland: 70 stykker og med et prosenttall
av 15. Funnene er her spredt over hele fylket, bare med en konsentrasjon
av 17 sigdblad i den på yngre jernalders funn så rike Vosse-bygden.

Ennå større er det absolutte tall i Sogn og Fjordane: 98, det tredje
største innen alle fylkene, med et prosenttall 17, det største nest etter Vest
fold. Også her er funnene ganske spredt, men dog også nokså konsentrert
om 2 bygder: Sogndal i Sogn med 15 sigdblad og Gloppen i Nordfjord med
24 stykker. Det var denne bygd som sto først med hensyn til smedfunn.
Også ved sigdbladene er Stryn en rik bygd med 9 stykker og straks etter
kommer Eid med 7. Frå hele Nordfjord er det 45 sigdblad. Nesten like
mange er det fra Sogn: 43, mens Sunnfjord som jo i det- hele er fattigere
på funn, ikke har flere enn 6 sigdblad.

Fra Møre og Romsdal er funnene igjen færre: 42, og har bare 11 % av
det samlede antall gravfunn. Av disse er bare 9 funn fra Sunnmøre, den syd
ligste del av fylket, spredt i 7 bygder. 16 funn er fra Romsdal, derav 8 fra
Grytten og 3 fra Veøy, ellers spredt 1 eller 2 funn i 4 andre bygder. Fra
Nordmøre er det 17 funn, men derav 11 funn fra Sunndal og 4 fra Tingvoll,
ellers enkeltfunn fra Edøy og Surnadal.

Fra Sør-Trøndelag har vi 46 sigdblad, men den overveiende del av disse :
31 stykker, er fra Opdal, hvor funnene jo er temmelig rotet og uklare. Vi
regner 9% av gravfunn med sigdblad fra dette fylke. Utenom Opdal er
funnene temmelig spredt i 8 bygder, deriblant med 3 sigdblad fra Hemne,
3 fra Melhus og 2 fra Ørland, ellers bare ett sigdblad i de 5 andre bygder.

I Nord-Trøndelag med det tredje største antall gravfunn fra yngre jern
alder kommer antallet sigdblad ned i 31, det minste nest etter Østfold og
fylkene i Nord-Norge. Funnene er her meget spredt i 15 bygder, hvorav det
meste er 7i en enkelt bygd : Overhalla, ellers med 4 i Nedre Stjørdalen og
Frosta, 3 i Sparbu, 2 i Skogn og Namsos, ellers 1 sigdblad i 9 andre bygder.

I Nordland er antallet sigdblad kommet ned i 18 og prosenttallet er bare
5. Av de 40 bygder i dette fylke er det bare i 9 stykker det er funnet sigd
blad. Den rikeste bygd er Nesna i Rana med 4 sigdblad, dernest kommer
Steigen i Steigen med 4, Lødingen i Steigen med 3 og Hamarøy i samme
domsogn med 2. Lengst sør har vi 1 sigdblad fra Brønnøy og 1 fra Vega,
ingen lenger nord fra Alstahaug, ingen i Rana uten de 5 fra Nesna, 1 fra
Bodø, ingen fra Salta, de før nevnte 9 fra Steigen, halvparten av det samlede
materiale, ingen fra Lofoten, men fra Vesterålen 1 fra Hadsel og 1 fra
Dverberg.

I Troms er det bare 4 stykker med et prosenttall av 3Vz som i Østfold,
men sikkert av andre grunner, nemlig den nordlige beliggenhet. Av disse 4
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er 2 fra Trondenes og 1 fra Bjarkøy, således langt sør i fylket, og' så er
det 1 fra Lenvik i Malangen. I Finnmark mangler sigdbladene helt i det
forresten ytterst fåtallige funnmateriale derfra.

Vi setter så opp en statistikk over fra hvilken del av yngre jernalder de
funne sigdblad skriver seg, om de er fra manns- eller kvinnegraver, og hvor
mange det er som har sagtakket egg og som ikke har det. — Det er jo en hel
del av sigdbladene som ikke kan bestemmes innen disse 3 grupper.

Ikke
Merdv. 9de årh. 10de årh. Mannsgr. Kvinnegr. Sagtak. sagtak.

Hva nå først angår den kronologiske fordeling, så følger i det store
og hele sigdbladene reglene for det samlede antall gravfunn. Det synes dog
å kunne gjøres enkelte bemerkninger. Mens det samlede antall gravfunn fra

hele landet fra yngre jernalder er noe større fra 9de enn fra 10de årh.
(2128 mot 1996) så er forholdet med sigdbladene omvendt (253 mot 271).
Sigdblad synes således å bli mer alminnelige i gravene i yngre enn i eldre tid.

Vi skal se litt nærmere på dette. I Akershus synes forholdet å være

omvendt, men antallet funn med sigdblad er her så pass lite at det kan bero
på en tilfeldighet. I Hedmark er det derimot i utpreget grad tilfellet og i
ennå høyere grad for merovingertidens vedkommende. I Opland, hvor
funnene fra 9de årh. er så mange flere enn fra 10de årh., følger sigdbladene

temmelig nøye det samlede antall funn. Og noe lignende er tilfelle i Buskerud.
I Vestfold opplever vi derimot det samme som i Hedmark at sigdbladene er

så forholdsvis flere i 10de enn i 9de årh. og at dette er ennå mer tilfelle i
merovingertiden. Og for 9de og 10de årh.s vedkommende er dette ennå
mer tilfelle i Telemark. I Agderfylkene er funnene igjen så få at vi ikke skal
dra noen slutninger.

I Rogaland og Hordaland er det derimot stort sett som i Opland og
Buskerud at sigdbladene følger det samlede antall funn. I Sogn og Fjordane
skulle igjen sigdbladen vært mange flere i merovingertid og 9de årh., hvis

Østfold 1
Akershus ......
Hedmark 2
Opland 21
Buskerud 9
Vestfold 3
Telemark 6
Aust-Agder .... 3
Vest-Agder 2
Rogaland 7
Hordaland .... 9
Sogn og Fjordane 8
Møre 5
Sør-Trøndelag . . 3
Nord-Trøndelag. . 8
Nordland 3
Troms 1

2
7

11
44
13
37

9
2
7

19
19
44
19
6
7
7

6
32
26
17
42
40

2
6

11
26
32
10

5
12
4

2
12
45
63
37
65
51

7
12
35
38
61
31
15
18
8
1

3
8

23
5

34
8
2
6

10
17
26

6
4

10
5
2

8
28
38
15
22
18

2

8
1
1

1
1

10
60
16
10
20

1
6

6
16
2
8
5
1

Tilsammen .... 91 253 271 501 169 141 163
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det hadde vært det rette forhold mellom dem og det samlede antall funn.
Annerledes derimot i Møre og Romsdal, hvor det er forholdsvis flere sigdblad
i de eldre funn. Sør-Trøndelag følger Opland osv., men funnene er jo her
i så mange henseender uklare, det er bare en knapp tredjedel av sigdbladene
som kan dateres : 14 av 46, og da er det farlig å dra slutninger. Nord-
Trøndelag har igjen overvekten av sigdblad i 10de årh., mens forholdet burde
vært omvendt. I Nordland er det derimot altfor få sigdblad i merovinger
tiden, men her skulle det nok vært flere fra 10de årh.

Med hensyn til fordelingen mellom manns- og kvinnegraver er det i det
store og hele vel 3 ganger så mange funn med sigdblad fra manns- som fra
kvinnegraver. Det stemmer ganske godt med det samlede antall mannsgraver
og kvinnegraver fra landet i det hele. Som før flere ganger nevnt er antallet
av påviselige mannsgraver i det store og hele for hele landet atskillig større
enn kvinnegravene. De første er 3—4 ganger så mange som de siste (3818
mot 1152). Forholdet er litt forskjellig i de forskjellige fylker. Og på
samme måte er det med sigdbladene.

Det er særlig i enkelte av Østlandsfylkene hvor mannsgraven er så mange
flere enn kvinnegravene. I Akershus, Opland og Telemark er antallet manns
graver det 5-dobbelte av kvinnegravene, i Buskerud og Aust-Agder det 4
dobblte, mens Hedmark likesom Vestlandsfylkene bare har det 3-dobbelte
antall. Vestfold likesom Vest-Agder har derimot bare vel det dobbelte
antall mannsgraver og står derved bedre med hensyn til antall kvinnegraver
enn også Vestlandsfylkene.

Ser vi så på sigdbladene på Østlandet, så er det i Hedmark og Telemark
henimot det 6-dobbelte antall i mannsgraver, i Buskerud det 7-dobbelte, mens
i Akershus og Opland hvor det med hensyn til det samlede antall manns
graver var så mange flere enn kvinnegraver, så er det her bare det 4-dobbelte
og det 3-dobbelte av mannsgraver med sigdblad. I Aust-Agder er det også
bare vel det 3-dobbelte. I Vestfold og for så vidt også i Vest-Agder er det
overensstemmelse med hensyn til det samlede antall manns- og kvinnegraver.
Det er bare vel det dobbelte av mannsgraver her og det dobbelte av sigdblad
i manns- som i kvinnegraver.

Vi hørte at på Vestlandet var forskjellen mellom antall manns- og
kvinnegraver ikke så stor som på Østlandet. Det gjelder i hvert fall både
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hvor antallet mannsgraver bare
er knapt eller vel det tredobbelte av kvinnegraver. I Rogaland var det over
ensstemmelse i sigdbladenes forekomst, mens i Hordaland og Sogn og Fjor
dane det bare er vel det dobbelte av sigdblad i mannsgraver, således et
lignende forhold som i Vestfold. Det er da i disse fylker mer alminnelig
for kvinner å ha sigdblad med seg i graven.

I Møre og Romsdal er det derimot mer Østlandsforhold igjen, idet
der er det 4-dobbelte antall mannsgraver, og med hensyn til sigdbladene er
det 5 ganger så mange i mannsgraver. Og lignende er forholdet i Sør-
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Trøndelag med 4 ganger så mange mannsgraver og det samme med hensyn
til sigdblad i mannsgraver. — I Nord-Trøndelag derimot er forholdet som
i de 3 Vestlandsfylker med 3 ganger så mange mannsgraver og med knapt
det dobbelte antall av mannsgraver med sigdblad. Og ganske likedan i Nord
land og i Troms er mannsgravene ennå mindre fremherskende, knapt det
dobbelte av mannsgraver sammenlignet med kvinnegraver. Her er antallet
av sigdblad så få at man ikke bør dra noen slutninger.

Men det ser altså ut til at det i Vestfold, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Nord-Trøndelag og Nordland har vært mer alminnelig at kvinner har fått
med seg sigdblad i graven enn i de andre fylker.

Går vi så over til forholdet mellom sigdblad med saktakket egg tog de
som ikke har det, så er dette omtalt under gjennomgåelsen av de forskjellige
typer. Vi hørte da at sagtakket egg var et særlig østnorsk fenomen, særlig
alminnelig i de bredere bygder på Østlandet. Nå må det jo gjøres oppmerk
som på at den største del av sigdbladene på Vestlandet ikke kan bestemmes
med hensyn til eggens utseende og at det forsåvidt kan være noe risikabelt
å dra noen slutninger her. Men det ser ut som forholdet er slik som ovenfor
nevnt. I hvert fall på Østlandet er det bestembare antall sigdblad så stort
at man må kunne si at i de bredere bygder hadde sigdbladene helst sag
takker, mens i de øvre bygder som hadde sine forbindelser helst vestover
og nordover, der var det ikke sagtakker.

Som før nevnt (s. 30) har G. F. Heiberg formodet at sigdblad med
sagtakker ikke har vært brukt til å skjære korn, men til lauving. Er dette
riktig, vil det si det samme som at man ikke har skåret korn i de bredere
Østlandsbygder. Dette høres jo nokså merkelig ut. Det ville vel heller ikke
være helt praktisk å bruke redskaper med sagtakket egg til lauving.

Ljåblad.

Vi kommer så til ljåbladene som jo er større redskaper enn sigdbladene,
men også atskillig færre. (Fig. 88.) Mens vi hadde en 900 sigdblad i det
norske oldsaksmateriale fra yngre jernalder, er det ikke mer enn 255 ljåblad.
Som før nevnt hender det at sigdbladene og ljåbladene har praktisk talt
samme form, bare at de siste er lengre. Ved ljåbladene er det aldri naglehull
til feste av skaftet til tangen. Det var jo for øvrig heller ikke tilfelle ved
en enkelt gruppe av sigdbladene.

Det er ellers mindre variasjoner i formen innen ljåbladene enn det var
ved sigdbladene. Ljåbladene er jo lengere og formen blir da naturlig mer
langstrakt, men det kan nok være mer eller mindre krumning der som ved
sigdbladene. Særlig er det ikke sjelden at oddpartiet er mer innbøyd enn
vanlig, det er tilfelle ved typeeksemplaret R. 386, men ennå mer utpreget
f. eks. ved et ljåblad som S. 19 812 fra S. Skjønne, Nore, Busk. 1 Skaft
partiet kan også danne mer eller mindre skarp vinkel med bladet.
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Det er for øvrig ikke sjelden at skaftpartiet, tangen, ved en liten avsats
skilles ut fra selve bladet. Meget ofte er stykkene så rustet at en slik avsats
ikke kan ses selv om den har vært der. Oftest er det så at det blir en mindre

utvidelse ved overgangen mellom tange og blad, slik at tangen da blir på
tagelig smaleren enn bladet. Et typisk eksempel er ljåbladet C. 11249 fra
Hybbestad, Tjølling, Vestf.2 — Et annet eksempel har vi i C. 22 574 f fra
Ås skole, Gjerpen, Tel.3 Her er ganske samme slags avsats som på de
eneggede sverd uten hjalter ved overgangen mellom tange og klinge, sl.
R. 496. Det har sikkert vært mer alminnelig enn vi nå kan se at det har
vært en avsats mellom tange og blad, men deformeringen gjør at forholdet
ikke er klart. — Det synes ellers som overgangen mellom tange og blad
i enkelte tilfelle har vært der hvor vinkelbøyningen slutter, at det er den
vinkelbøyde del som har vært tangen på ljåen, som har vært omfattet av
skaftet. Det er jo enkelte stykker hvor denne del er ganske kort som på
C. 2192 fra Jonsrud, Vollbu s., 0. Slidre, Valdres,4 hvor tangen bare er ca.
8 cm lang. Et eiendommelig eksemplar er C. 4835 fra Kleivj orden, Lyngdal s.,
Flesberg p. i Nummedal,5 hvor det er en usedvanlig lang tange 18 cm lang,
vinkelbøyet og samtidig smalere enn den øvrige del, men hvor der dog ikke
synes å være noen avsats mellom tange og blad, bare en jevn overgang.

Det er meget stor variasjon i størrelsen på ljåbladene. Yngre jernalders
ljåblad er jo" en direkte forgjenger for »stuttorvene« som har vært i bruk ned
igjennom tidene og som også ennå er i anvendelse. De minste av disse
ljåbladene fra yngre jernalder er så små at de rent kan være vanskelig å
skille ut fra de større sigdblad. Vi hørte at disse siste kan nå en lengde
av inntil 30 cm. Det er også enkelte ljåblad som er under 40 cm. Vi har alt
hørt om ljåbladet fra Helle i Hylestad i Setesdalen som bare var 39 cm langt
(s. 126), og- som var så likt sigdbladet i samme funn. Det kan da være
fristende å betrakte ljåbladene som en utvikling av sigdbladene, bare større
eksemplarer. Så vidt jeg vet, kjennes ljåblad ikke fra folkevandringstiden,
det eldste eksemplar er det før nevnte fra Helle, som skulle være fra over
gangstiden mellom folkevandringstid og merovingertid.

Det er i hvert fall 10 ljåblad som er mindre enn 40 cm lange, og jeg
gir her en fortegnelse over dem :

1) C. 4013. Lokreim, Vang s. og p., Opland. 38,5 cm lang.6
2) C. 23 034 c. Austreim, Vang s. og p., Opi. 39,1 cm lang. 7
3) C. 25 183. Ødegården av Øvre Dal, Fåberg s. og p., Opi. Kordelengden

er nå 34 cm, men odden synes å være defekt, så ljåbladet opprinnelig
må ha vært noe lengere. 8 Enkeltfunn.

4) C. 23 487. Vestfold? 37,5 cm lang. Enkeltfunn.»
5) C. 2410. Opstind, Kviteseid s. og p., Tel. 38,8 cm lang. 1"
6) Skiens Museum 3305. Seljord, 38 cm lang. Enkeltfunn.
7) C. 19 038. ' Helle, Hylestad s., Valle, Aust-Agder. 39 cm lang (se side

126).
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8) B. 5865 c, Flo, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 35 cm lang.11
9) B. 6845 i. Nesi, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 37 cm lang. 12

10). T. 12 997 e. Kavli, Hen s., Grytten p., Møre og Romsdal. 38 cm lang
(men ytterste del av odden avbrutt). 13

3 av disse funnene er enkeltfunn, ett er depotfunn (7), de øvrige gravfunn,
og både de og depotfunnet kan dateres til merovingertiden. Alle de minste
ljåbladene som kan dateres, tilhører altså den eldre del av yngre jernalder.
Dette vil dog ikke si at ljåbladenes alder kan bestemmes av størrelsen, at de
yngste er de lengste, og dess kortere de er, dess eldre er de. Fra Steile i Vang,
Opland, har vi 2 ljåblad: C. 25 052 f og p, fra 2 forskjellige graver, som
begge må være fra 10de årh., den siste rimeligvis ikke eldre enn midten av
dette århundre. Disse 2 ljåblad er henholdsvis 40 og 45,5 cm lange. 14

På den annen side er det flere av de lengste ljåbladene som også skriver
seg fra merovingertiden. Det er i det minste følgende 6 stykker :

1) C. 4583. Ås, Ytre Rendalen s., Rendalen p., Hed. 69,7 cm lang.15
2) C. 21384 b. Ørpen, Krødsherad s., Sigdal p., Busk. 63,5 cm lang. 16
3) C. 25 576 f. Ås skole, Gjerpen s. og p., Tel. 65 cm lang.
4) B. 5807 dd. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 66 cm lang. 17
5) 'T. 7707. Stor Skomo, Ranem s., Overhalla p., N.-T. 63 cm lang. 18
6) C. 14 555. Rønvik, Bodin s. og p., Nordi. 65,5 cm lang. 19

De fleste av disse ljåblad hører vel til i Bde årh., men et par av dem
kan vel være fra 7de årh., selv om de i hvert fall må være yngre enn 650.

Det er ca. 90 ljåblad hvis lengde kan bestemmes, og det ser ut til at
den vanligste lengde er fra. 43 til 56 cm. Den gjennomsnittlige bredde er
3 cm, men bredden kan variere fra 2 til 4,1 cm.

I motsetning til sigdbladene hører, ljåbladene utelukkende til mannens
gravutstyr.

Nedenfor settes opp en statistikk over det samlede antall ljåblad fordelt
i de forskjellige fylker, likeså innen de forskjellige deler av yngre jernalder:
merovingertid, 9de og 10de årh., og endelig om de er fra gravfunn, depotfunn
eller de bare er enkeltfunn.

I 1919 holdt jeg et foredrag på det nordiske arkeologmøte i København,
kalt: Vikingetidsstudier,2o hvori jeg også hår nevnt ljåbladene med deres
kronologiske stilling og deres topografiske fordeling. — Det er nå 22 år siden
dette foredrag ble holdt, men forholdene er fremdeles i det store og- hele de
samme. Jeg hevdet dengang at ljåbladene praktisk talt bare kjentes fra funn
fra merovingertiden og eldste vikingetid. En vil av ovenstående tabell se
at over halvparten av de funne ljåblad er fra merovingertiden (97), ikke
langt fra like mange fra 9de årh. (82), men bare 8 fra 10de årh., 5 av
disse innkommet etter 1919. Av de 82 fra 9de årh. viser det seg imidlertid

10Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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at de 22 skriver seg fra århundrets siste halvdel,, så her bør man forandre
uttrykket eldste til eldre vikingetid.

Med hensyn til fordelingen så står fremdeles Opland fremst i absolutt
antall av ljåblad likesom ved sigdbladene. Det er imidlertid så mange depot
funn og enkeltfunn med ljåblad fra dette fylke, at det prosentvise antall av
gravfunn med ljåblad i forhold til det samlede antall mannsgravfunu fra
Opland ikke blir så stort som i flere andre fylker. Det er større både i
Buskerud, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms. Sogn og Fjor
dane er rikt på ljåblad likesom på sigdblad og kommer her som nr. 2 (46
eksemplarer), mens det står som nr. 3 med hensyn til sigdblad. Møre og
Romsdal kommer som nr. 3, mens det var nr. 10 ved sigdbladene. Også
prosenten av gravfunnene er stor her. Buskerud, hvor antallet gravfunn er
forholdsvis lite, har ikke mer enn 14 ljåblad, men kommer i første rekke med
hensyn til prosent av gravfunn. Det kan vel bero litt på en tilfeldighet at det
i denne henseende er kommet så langt fremme, det står vel her ellers sammen
med Opland. Nordland og Troms står langt fremme med hensyn til prosent
av gravfunn. Vestfold som sto først med hensyn til prosent av sigdblad og
nest først med hensyn til absolutt antall av dette redskap, er ved ljåbladene
rykket ned som nr. 5 i absolutt antall, men har ellers prosent av gravfunn
sammen med Opland og Nordland.

I det før nevnte foredrag i 1919 pekte jeg bl. a. også på den motsetning
det var ved ljåbladene i enkelte deler av vårt land. Jeg pekte på motsetningen
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mellom Akershus-Hedmark på den ene side og Opland fylke på den annen.
Denne motsetning foreligger fremdeles og i ennå mer utpreget grad. Det er
fremdeles ingen ljåblad fra Akershus og fremdeles har vi bare de 2 fragmenter
fra selve Hedmarksbygdene, mens antallet fra Opland er blitt nesten for
doblet. — Den annen motsetning jeg pekte på var mellom Hordaland og
Sogn og Fjordane. Denne motsetning foreligger fremdeles om enn ikke i
fullt så utpreget grad. De absolutte tall er nå 10 mot 46, mot dengang 4 mot
26. Prosenttallet for Hordaland er dog bare 3 mot 11 i Sogn og Fjordane.
Rogaland er ennå fattigere med hensyn til ljåblad med bare 5 eksemplarer
og med et prosenttall av W&, det minste av alle fylkene hvor der er funnet
ljåblad. Telemark, hvor det var rikelig med sigdblad, har mindre med ljåblad,
og prosenttallet av gravfunn med ljåblad er i hvert fall bare 4%!.

Det samme er tilfelle med Sør-Trøndelag, og i Nord-Trøndelag er det
bare 3 %. Når jeg således i mitt foredrag i Stockholm i 1922 har nevnt at
ljåbladene er mer alminnelige i Trøndelag enn i Hordaland, må jeg ta dette
i meg igjen. Både det absolutte tall og prosenttallet er som i Hordaland.
Nordland og Troms står derimot lengere fremme, Nordland både i absolutt
tall og ennå mer i prosenttall.

Ser man på den mer detaljerte utbredelse av ljåbladene innen de enkelte
fylker, så var det i Hedmark fylke fra selve Hedmark bare de 2 fragmenter,
mens det er 5 andre fra andre steder : fra Trysil, Elverum, Rendal og Kvikne.
I Opland fylke er ljåbladene temmelig jevnt fordelt: 19 fra Gudbrandsdalen,
flest fra nedre del : Ringebu og Fåberg, 1 eller 2 i hver av bygdene Biri,
Vardal og 0. Toten, 14 fra Hadeland, 18 fra Valdres, også her som ved sigd
bladene særlig fra V. Slidre og Vang. I den siste bygd er der 8 ljåblad, det
nest største antall fra en enkelt bygd. I Buskerud hvor der er 14 ljåblad, er
nesten halvparten: 6 stykker fra Sigdal, ingen fra Ringerike, meget spredt
ellers fra nedre Hallingdal, fra Lier og Sandsvær og Nummedal.

I Vestfold er ljåbladene funnet spredt, mest i de rikere bygder i sør. —
I Telemark er det mest fra nedre Telemark, særlig Seljord, hvor det er 6
ljåblad. I Aust-Agder hvor det bare er funnet 8 ljåblad, er 3 av disse fra
Birkenes og 3 andre fra Valle i Setesdalen. — Fra Vest-Agder var det altså
bare 2 ljåblad, fra de 2 nabobygder Holum og Bjelland, fra Rogaland var
det bare 5, 1 fra Dalane, 3 fra Jæren og 1 fra Ryfylke (Suldal).- I Hordaland
er ljåbladene funnet spredt, siden 1919 er det også funnet 1 ljåblad i Ulvik
i Hardanger og 1 på Vossestrand, fremdeles ingen på selve Voss. I Sogn og
Fjordane er det 19 fra Sogn, 7 fra Sunnfjord og 20 fra Nordfjord. I Sogn
er de fleste fra midtre Sogn, fra Sogndal og Aurland, i Sunnfjord er alle
funnet i de 2 bygder Fjaler og Gaular, i Nordfjord er det vesentlig Gloppen
og Stryn funnene samler seg om, fra den siste bygd er det 10 ljåblad, den
rikeste bygd på den slags redskaper i hele landet.

I Møre og Romsdal, som var så forholdsvis meget rikere på ljåblad enn
på sigdblad, har disse vært temmelig spredt i Sunnmøre, Romsdal og Nord



148 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

møre. Fremfor andre bygder står dog her Gryttten i Romsdal med 7
ekemplarer, dernest kommer Veøy med 4, Norddal i Sunnmøre og Sunndal
i Nordmøre med 3 ljåblad hver, Ørskog i Sunnmøre med 2 ljåblad, ellers
6 bygder i alle 3 sorenskriverier med ett ljåblad hver. — Fra Sør-Trøndelag
var det bare 10 ljåblad, 6 av disse fra Opdal. De 12 ljåbladene i Nord-
Trøndelag er spredt i 7 bygder vesentlig i Inn-Trøndelag, ellers 2 fra Over
halla. I Nordland var det 16 ljåblad spredt i 12 bygder fra Bindal i sør til
Dverberg, bare med 1 eller 2 ljåblad i hver, spredt i alle domsogn unntagen
i Alstahaug, hvor det ikke er funnet noen ennå. I Nordland var det nesten
like mange ljåblad som sigdblad. — Det samme er tilfelle i Troms hvor vi
for øvrig bare kjenner til 4 ljåblad.

Av den ovenstående tabell ser vi at 32 ljåblad skriver seg fra depotfunn.
Det er Opland fylke som har de fleste av disse: 14 stykker. Først har vi
det s. 131 nevnte fra Skårud i Jevnaker. Dernest C. 3765 fra Dal i Vang
i Valdres (ikke publisert), et ljåblad funnet med et annet bortkommet ljå
blad -og en del bortkomne sigdblad. På Oren i Lunner på Hadeland er det
også funnet 2 ljåblad sammen, ellers ingen saker og vel da også sannsynlig
vis et depotfunn. 21 Videre har vi 2 ljåblad fra et stort jernfunn fra Hilme
i Ulnes s. i Nord-Aurdal : C: 20 608 p.22 Her er sammen med de 2 ljåblad
funnet 7 plogjern, 2 celter, 2 høvljern, 6 kniver, huggjern, listjern, 2 tykke
jernringer, hammer (se s. 81), hovbeslag, 34 større og mindre jernbarrer,
pilespiss, fal av spydspiss og ennå et par mer übestemte saker. — 3 ljåblad
finnes det derimot i funnet med de 4 sigdblad fra Nyhus u. Hennung, Brandbu
s. og p. (se s. 131). Fra Nyhagen under Nedre Stabu, Hof s., 0. Toten,
har vi et ljåblad sammen med bl. a. de 3 sigdene også nevnt s. 131. Samme
steds er også omtalt ljåbladet C. 25 881 a fra Sæte i Vang, Valdres, funnet
med 2 sigdblad og 1 lysterjern. Endelig har vi fra Opland fylke de 2 ljå
blad C. 26 198 a fra Klinkenberg av Greftegrev, Jevnaker, funnet med en
arbeidsøks og 37 jernbarrer.23

Fra Buskerud har vi bare 1 depotfunn og med 1 ljåblad, C. 2263
fra Somdalen, Ytre Ådal s., Ådal p.,24 funnet med 2 økser, 2 celter, 1 nøkkel
og flere hundre jernbarrer. — I Vestfold er det ingen depotfunn med ljå
blad. Fra Telemark har vi først 1 ljåblad C. 2410 fra Opsund i Kviteseid,25
funnet med 2 plogjern og rimeligvis en spydspiss fra merovingertiden. Der
nest C. 3096 a—b : 2 ljåblad fra Arak, Treungen s., Nissedal p.,26 som skal
være funnet med 16 andre lignende ljåblad. — Endelig er det på Nordgården
i Seljord også funnet 2 ljåblad (C. 10 113 a—b, sammen med lite plogjern
og et bortkommet økseblad.27 — Fra Helle i Valle i Aust-Agder har vi de 2
tidligere (s. 131, se også s. 126) nevnte ljåblad i funnet fra overgangstiden
mellom folkevandringstid og merovingertid.

Vi må så helt til Sogn og Fjordane før vi kommer til neste funn. Det er
B. 3321 a—b fra Råum, Vik s., Gaular p. i Sunnfjord.28 Det er 2 ljåblad
funnet sammen med 1 ambolt og 1 borr. Disse saker lå i en kulldynge, og
det er vel da ikke noe depotfunn i egentlig forstand. — Men det må en vel si
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om det neste funn: B. 7492 c—d, også 2 ljåblad fra Hjelle, Opstryn s., Stryn
p. i Nordfjord,29 hvor det sammen med ljåbladene fantes 2 store borr, et
plogjern, del av råjernsbarreog fragment av en jernplate. — Også fra Møre
og Romsdal har vi 2 depotfunn med ljåblad, begge fra Nordmøre. Det ene
er T. 11020 fra Huseby, Øksendalen s. og p.,30 hvor et ljåblad ble funnet
sammen med en arbeidsøks, en celt, en stor kniv og en ildraker, alt lå under
en helle. Det annet er T. 14 163 fra Hjellmoen, Romfo s., Sunndalen p.31
Her var det bare 2 ljåblad, som lå oppunder en stein, men det må nok be
traktes som et depotfunn.

Fra Sør-Trøndelag har vi ingen slike funn, men derimot et større depot
funn fra Nord-Trøndelag. Her var på Nedre Skågset, Frosta s. og p., 3
ljåblad: T. 13 617 d—e,32 funnet sammen med en arbeidsøks, 5 celter, rester
av skjerding, en stor jernklump (se s. 115). -—- Og endelig har vi fra Nordland
langt nord i fylket funnet Ts. 1796—1805 33 fra Å, Dverberg s. og p., hvor
et ljåblad (1801) (her kalt -sigdblad) er funnet sammen med 4 celter, 1
arbeidsøks, 1 spydspiss, 1 jernbarre? og 2 mindre jernklumper, utvilsomt
et depotfunn.

I gravfunnene er det her som ved sigdbladene regelen at det er 1 ljå
blad i hvert funn. Vi har dog også her noen tilfelle hvor det er 2 eksemplarer,
det forekommer i 10 funn, og i 1 funn er der endog 3 ljåblad. Det er C. 21 097
d—f fra Halstad, Ringebu, Opi.,34 fra merovingertiden.

Ljåbladene synes å være et spesielt norsk redskap i yngre jernalder.
Hverken fra de svenske eller danske funn er disse redskaper kjent.

Spredt fra Hedmark til Sogn er det funnet noen små miniatyrljåblad
som av og til er blitt kalt for små sigdblad eller sigdformede redskaper. Det
er følgende 5 funn :

1) C. 10 684. 0. Engelhaug, Løten, Hed.35
2) C. 23 375 b. Jevnehagen, Vang s. og p., Opl. 3(i
3) C. 9322. Sten, Hole s. og p., Busk37
4) St. 6185 m. Strand, Strand s. og p., Rog.38
5) B. 6295 i. Sande, Fortun s., Luster, S. og Fj.39

Mens det første er funnet sammen med smitang og hammer og en nøkkel
av vikingetids form, er det andre innkommet med en pilespiss fra kristen
tid, det fjerde er fra første halvdel av 10de årh., det femte fra første halvdel
av 9de årh. Nr. 3 derimot fra Sten i Hole er funnet sammen med keramikk

fra yngre romersk jernalder. Det har dog neppe noe med de førromerske
eller romerske krumkniver å gjøre. Størrelsen varierer fra 7 til nesten
11 cm. — Det er vanskelig å finne noen forklaring eller nærmere bestemmelse
av disse redskaper. Nr. 1 og 4—5 skriver seg fra mannsgraver.
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Lauvkniver.

Blant jordbruksredskapene fra yngre jernalder er det også noen eksem
plarer av lauvkniv eller »snidill«. Det er til de forskjellige museer her i
landet innkommet 26 slike lauvkniver fra 23 forskjellige samlede funn som
synes å vise at de tilhører forhistorisk tid. Dessuten er der i museene med
forhistoriske saker også 10 andre enkelteksemplarer som vi ikke har sikker
het for at de er fra forhistorisk tid. I De Heibergske Samlinger på Amble
er der likeledes 4 lauvkniver som også er enkeltfunne, og som godseier
Heiberg mente var forhistoriske.

Det er en del variasjon innen lauvknivene fra forhistorisk tid. Vi skal
se litt på dette. — Det er først en gruppe på 10 eksemplarer med bredt blad,
kort tange og med bladets rygglinje og egglinje gående i ett med tangen,
så det ved sterkt forrustede eller beskadigede eksemplarer kan være noe
usikkert hvor overgangen mellom blad og tange er. (Fig. 89.) Disse 10
eksemplarer er :

1) C. 9195. BØ, Øye s., Vang p., Opi. 1 (avb. fig. 89)
2) C. 20 425 b. Leirol, Vang s, og p., Opi. 2
3) C. 23 034 e. Østrem, Vang s. og p., Opi.3
4) C. 24 193 1. Nedre Bakkene, Ulnes s., Nord-Aurdal p., Opi. 4
5) C. 24 193 u. Do. do. Fragm.
6) ' B. 3275 f. Kvåle, Slidre s., V. Slidre p., Opi.s
7) C. 19 076. Helle, Hylestad s., Valle p., Aust-Agder.e
8) C. 19 077. Do. do.
9) B. 5050 a. Sola, Sola s, Håland p., Rog.7

10) B. 2493. Gjerstad, Tysnes s. og p., Hord.8

Vi har ennå 4 eksemplarer som nærmest må henføres til denne gruppe.
Der er således en lauvkniv som er funnet alene, nr. 11 : C. 23 343 fra Sæte,
Vang s. og p., Opi. 9 Denne kan da ikke ved funnkombinasjoner tidfestes
til forhistorisk tid, den synes heller ikke å kunne skrive seg fra noe gravfunn.
Men typen er ellers ganske som på de ovenfor nevnte 10 eksemplarer, en
type som for øvrig ikke kjennes fra senere tid, og en kan da sikkert gå ut
fra at den er samtidig med og hører sammen med den ovennevnte gruppe.

Et annet eksemplar: 12) C. 21 098 d fra Hallstad, Ringebu s. og p.10
(fig. 90) er også av samme type, men har i rygglinjen ved overgangen mellom
blad og tange en liten utvidelse, som etter hva godseier Heiberg har opplyst,
i Sogn kalles for »krudl«. Et tredje eksemplar: 13) T. 14 920 fra Finne,
Alstahaug s., Skogn p., N.-T., 11 har fal istedenfor tange for skaftet. Dette
er også et enkeltfunn, men etter hva Th. Petersen 1. c. ganske riktig bemerker,
er formen her ganske som på lauvknivene fra Helle i Hylestad. 12 Og det
er da neppe tvil om at lauvkniven fra Finne er fra forhistorisk tid og gjerne
fra eldre del av yngre jernalder. — Og en kan da ikke annet enn ta med
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Fig. 89—92. Lauvkniv.

Fig. 89. C.9195. Bø, Vang, Opi. — Fig. 90. C. 21 098 d. Hallstad, Ringebu, Opi. —
Fig. 91. C. 7258. Rostad, Åmot, Hed. — Fig. 92. C. 24 193 s., Nedre Bakkene, Ulnes s.,

N. Aurdal p., Opi.
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ennå et fjerde eksemplar fra samme fylke som også har fal, nemlig: 14)
T. 1806 fra Øvre, Ytterøya, N.-T. 13 Den har riktignak lengere fal og med
2 naglehuller for nagler til feste av skaftet, men falen er brutt på eksemplaret
fra Finne og har nok vært lengere, og bladet på stykket fra Øvre er av
samme brede form som den fra Finne. Jeg betenker meg derfor ikke på
å kalle dette for en lauvkniv, etter all sannsynlighet fra forhistorisk tid. Karl
Rygh kaller det i sin katalogbeskrivelse for en »plogrist«, hvilket vel vil si
det samme som en ristill, men det kan det vel ikke godt være. — Ved
anvendelsen av fal istedenfor tange ved disse 2 redskaper kommer en uvil
kårlig til å tenke på de 2 sigdblad C. 932 og T. 755 fra Opdal, S.-T. (se
s. 136), som også begge har fal.

Vi skal se litt på størrelsen av lauvknivene av~ denne første gruppe.
Lengden varierer fra 25 cm (nr. 8) til 33,3 cm (nr. 12), det vanligste synes
å være mellom 21 og 31,6 cm (5 eksemplarer). Et enkelt eksemplar, nr. 10,
som nå bare er 34 cm langt, skal opprinnelig ha vært 39 cm langt. Selve
bladets lengde varierer fra 16,5 cm (nr. 8) til 25 cm (nr. 12), den vanlige
lengde er ellers fra 19 til 22 cm (8 eksemplarer), mens den lange nr. 10 har
30 cm langt blad. — Bladets bredde varierer med 3 unntagelser fra 3.5 cm
(nr. 9) til 4,3 cm (nr. 12). — Men eksemplaret fra Bø, Øye s., Vang p.,
Opi. (nr. 1) er bare 2,9 cm bredt, mens eksemplaret fra Finne i Alstahaug s.,
N.-T. (nr. 13), er 5 cm bredt og det fra Øvre, Ytterøya, N.-T. (nr. 14), er
5,5 cm bredt. — Tangen skulle altså ved denne gruppe være kort, det vanlige
er fra 8,2 cm (nr. 3) til 9,6 cm (nr.2 og nr. 4). Det er 9 eksemplarer som
har denne lengde på tangen. Vi har også en lauvkniv hvis tange bare er
7,5 cm (nr. 6). Og så er der 2 som har lengere tanger : nr. 1 : 11 cm lang og
nr. 11 : 12,5 cm lang. Ved de 2 siste eksemplarer er dog overgangen mellom
blad og . skaftparti ikke helt sikker. Og nr. 14 med falen har et skaftparti
som er 11 cm langt. Som før nevnt er skaftpartiet ved det andre eksemplar
med falen: nr. 13, defekt, så den nåværende lengde: 9 cm, må være i hvert
fall noe for liten.

Av disse 14 eksemplarer skriver de 7 seg fra Valdres, derav 4 fra Vang,
så det rent kan kalles en Valdrestype, 2 er fra Valle i Setesdalen, en er fra
Jæren i Rogaland og en fra Sunnhordland, og så de 2 særtypene fra
Ringebu i nedre Gudbrandsdalen og fra Ytterøya og Skogn i Nord-Trøndelag.

Vi har så en liten gruppe på 3 eksemplarer hvor også rygglinjen går
i ett med tangen, men hvor det er en utvidelse hvor eggen begynner, så tangen
blir smalere enn bladet. Bladet er her helst også smalt, tangen forholdsvis
lang. Disse 3 eksemplarer er:

15) C. 7258. Rostad, Åmot s. og p., Hed. 14 (Fig. 91.)
16) C. 21866 b. Berge, Hurum s., Vang p., Opi. 15
17) B. 8248 b. Moen, Årdal s. og p., S. og Fj.16
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Det er bare 15—16 som her er fullstendige og de er 34,3 og 36,5 cm
lange, således litt lengere enn vanlig ved den forrige gruppe. Bladets lengde
er 17 og ca. 25 cm, bredden på de 3 eksemplarer 2,8, 3 og 2,6 cm, den er
således forholdsvis liten. Tangen er på nr. 1 : 17,3 cm, på nr. 15 derimot
bare 11 cm. Det tredje eksemplar nr. 17 er usedvanlig lite, nå bare 20,4 cm
langt, men litt defekt i tangen, det er dog ikke meget som mangler, det kan
i hvert fall neppe ha vært mer enn ca. 22 cm langt, således mindre enn noen
av første gruppe også. Bladets lengde er ikke mer enn 12,5 cm, og tangen
kan da ikke ha vært mer enn ca. 9,5 cm lang.

Alle disse 3 eksemplarer har et spesielt avsmalnet og innbøyet oddparti,
1,5 cm langt, ved eksemplaret fra Rostad i Åmot (nr. 15), er der et innhakk
i bladet før denne innbøyning begynner. Noe lignende har vi også ved nr. 3
og nr. 11 i forrige gruppe.

Ved denne lille gruppen 15—17 var det altså ett eksemplar fra Hede
marken, hvorfra vi ikke hadde noen ved forrige gruppe, så har vi atter et
fra Vang i Valdres og et fra Årdal i Sogn, som jo på så mange måter har
stått i forbindelse med Valdres.

Vi har så til slutt en tredje litt større gruppe på 7 eksemplarer. De
har utvidelse av bladet ved overgangen fra tangen både i eggen og i ryggen.
Tangen er gjennomgående forholdsvis lang, og bladet forholdsvis smalt i
forhold til stykkets lengde (fig. 92). Det er følgende:

1.8) C. 8652. Hollbø, Vågå s. og p., Opi. 17
19) C. 24 193 s. Nedre Bakkene, Ulmes s., Nord-Aurdal p., Opi. lB (avb.

% 92).
20) B. 7833 e. Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj. 19
21) C. 5680. Graveim, Romfo s., Sunndalen, Møre og Romsdal. 20
22) T. 4973. Stavnan, Rennebu s. og p., S.-T.21
23) B. 5404 h. Ukjent sted. Ikke publisert.

Hertil kommer som et syvende eksemplar 24) T. 11315 c, Lyngjeim,
Grytten s. og p., Møre og Romsdal.22 Dette skiller seg fra de andre ved at
det har »krudl« likesom nr. 12, men skriver seg også fra gravfunn. Til denne
gruppe må vel også som nr. 25) regnes det eiendommelige eksemplar
C. 26 524 i fra det store redskapsgravfunn fra Bjerkely av Øverby, Hunn s.,
Vardal p., 0pi.23 Det har en ellers helt ukjent knebøyning ved overgangen
mellom skaft og blad. Selve oddpartiet mangler, men allikevl er stykkets
kordelengde 34,7 cm, derav skaftet 14,5 cm. Dette eksemplar har et utpreget
smalt blad, 2,7 cm bredt. — Det skriver seg fra en mannsgrav fra første
halvdel av 800-årene. — I katalogbeskrivelsen kalles det en eiendommelig
kniv, men det er sikkert en lauvkniv.

4 av disse lauvknivene nr. 18— 19 og 23—24 er lengere enn noen av de
tidligere eksemplarer, fra 40 til 43,5 cm, den største er nr. 24. 2 av de øvrige,
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nr. 20 og nr; 22, er defekte, dvs. nr. 20 er avbrukket både i tangen og odden,
nr. 22 bare i tangen. Deres opprinnelige lengde kan derfor ikke bestemmes,
men den må vel ha vært ca. 35 cm. Derimot er nr. 21 igjen mindre, bare
29,3 cm lang. Bladet på denne er bare 18 cm langt, mens det på 5 av de andre
er fra 24—27,5 cm langt. Bladets bredde er på 5 av eksemplarene fra 3,3 til
3,9 cm, på nr. 18 er den bare 3 cm, på nr. 25 : 2,7 cm og på den lille
nr. 21 bare 2,4 cm, den smaleste av alle våre lauvkniver. På nr. 19 er bredden
derimot på det bredeste nederst 4,6 cm., således etter nr. 13 bredere enn
noen av de andre. Tangens lengde kan bare bestemmes på 6 av eksem
plarene, på den lille nr. 21 er den bare 11,3 cm, på nr. 25: 14,5 cm, på nr.
18—19 og nr. 23 fra 16—16,5 cm, på nr. 24 derimot 19,5 cm. lang. Dette
er også mer enn på noen av de eksemplarer vi hittil har behandlet. — Også
ved denne gruppe har ett av eksempdarene en smalere innbøyning som en
slags krok ytterst i odden. Det er den lille nr. 21. Denne krok er her ikke
fullt 1 cm lang.

Her var altså 1 eksemplar fra Vågå i Nordre Gudbrandsdal, 1 fra
Hunn i Vardal, 1 igjen fra Valdres, 1 fra Sunnfjord, 1 fra Romsdal, 1 fra
Nordmøre og 1 fra Sør-Trøndelag. Nr. 23 er sikkert fra Vestlandet.

Vi skal også ta med 2 lauvkniver, hvis form og størrelse er helt übestemt,
men som begge skriver seg fra gravfunn. Det er:

26) 8.6513d. Stette, Skodje s. og p., Møre og Romsdal.24
27) C. 9873. Romfo, Romfo s., Sunndal p., Møre og Romsdal.25

Lauvknivene hører først og fremst med til mannens gravutstyr, 13 av
funnene med lauvkniver er sikkert fra mannsgraver, og sannsynligvis er
dette også tilfelle med et 14de funn: nr. 19 fra Myklebost i Sunnfjord.
Men vi har også 3 lauvkniver fra kvinnegraver, det er nr. 12, nr. 15 og nr. 17.
De 3 lauvknivene C. 24 193 s, t og u (nr. 4—5 og 19) tilhørende 2 for
skjellige grupper, skriver seg fra en dobbeltgrav og kan da tilhøre personer
av begge kjønn. De 2 lauvkniver nr. 7—B fra Helle i Hylestad i Setesdalen
skriver seg fra et depotfunn (se s. 126).

Likesom tilfelle var med ljåbladene, så er det også med lauvknivene at
de tilhører en tidlig del av yngre jernalder. Av dem som kan tidsbestemmes
er de 9 fra merovingertiden, nemlig nr. 1, 3, 7, 8, 10, 22, 24, 26 og 27. 9 til
hører tidlig vikingetid, nemlig 4, 5, 6, 12, 18, 19, 20, 23 og 25. Dessuten er
det 2 funn som må skrive seg fra merovingertid eller tidlig vikingetid. Det
er nr. 2: C. ,20 425 b fra Leirol, Vang i Valdres som er funnet sammen
med en skjoldbule av typen R. 564 og dessuten nr. 17: B. 8148 b fra Moen',
Årdal i Sogn, hvor der er en saks av den eldre type R. 442 med i funnet. —
Fra yngre del av 9de årh. er det bare ett funn nemlig nr. 16: C. 21 866 c
fra Berge i Hurum s., Vang i Valdres. Og fra 10de årh. er det også bare
et eneste funn, nemlig nr. 15, det eneste eksemplar fra Hedmark fylke:
C. 7258 fra Rostad i Åmot.
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Det er bare i 2 tilfelle hvor det er mer enn en lauvkniv i ett og samme
funn. Det er funnet fra Nedre Bakkene i Ullness s. i Nord-Aurdal, hvor
det var 3 lauvkniver, men her var det i hvert fall minst 2 graver og da
dobbeltgrav, så det blir i hvert fall bare 2 stykker på den ene grav. Og så
har vi redskapsfunnet fra Helle i Hylestad s. i Setesdal, hvor vi også hadde
2 ljåblad, men bare ett sigdblad, der er det også 2 lauvkniver.

Foruten disse 27 lauvknivene som er datert til forhistorisk tid, dels ved
funnkombinasjoner, ved å være deler av gravfunn eller depotfunn eller ved
sin utpregete form i overensstemmelse med den første gruppe har vi også
10 andre lauvkniver, enkeltfunne, hvorav de fleste nok kan være fra for
historisk tid, men uten at vi kan si det med sikkerhet. Vel har vi trekk ved
lauvknivene fra nyere tid som kan bestemme dem som sene, men vi kan
ikke derfor si at alle lauvkniver uten slike trekk er fra forhistorisk tid. Vi

har flere århundrer fra mellomtiden, og det kan meget vel være at enkelte
av disse 10 lauvkniver skriver seg fra et av disse århundrer. Dette senere
trekk er etter hva godseier Heiberg har pekt på for meg, en liten vinkel
utvidelse i egglinjen et stykke ovenfor der hvor tangen avsluttes. Ingen av
disse nedenfor nevnte eksemplarer har altså en slik utvidelse i egglinjen.
Disse 10 eksemplarer er:

1) B. 3664. Bråtehagen. V. Slidre, Opl. 2(i
2) C. 11 717. Dale, Hegge s., 0. Slidre p., Opi. Ikke publisert
3) C. 18 664. Lier, Biri s. og p., Opi. 27
4) C. 20 461 a. Okshovd, Hegge s., 0. Slidre p., 0pi.28
5) C. 26 136, Åbjør, Aurdal s„ Nord-Aurdal p., 0pi.29
6) C. 13 326. Søndrol, Hol s. og p., Busk. 30
7) C. 14 927. Rud, Hole s. og p., Busk. Ikke publisert.
8) B. 5112. Hollvik, Vereid s., Gloppen p., S. og Fj.31
9) B. 6577. Skrype, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.32

10) B. 6352. Ukjent sted. (Vestlandet.) 33

Det gjelder om de fleste av disse at de kan være fra forhistorisk tid.
De 2 siste, nr. 9 og 10, har dog en forskjell fra de andre, idet eggen stikker
meget sterkere fram hvor den tar til, enn det er vanlig. Deres utseende ellers
også gjør ikke inntrykk av at de er så gamle, og disse bør derfor skilles ut
som sannsynlig ikke fra forhistorisk tid. Også nr. 4 fra Okshovd i Østre
Slidre virker noe mistenkelig. Her er en hempe istedenfor vanlig krndl. Den
gjør ellers også et noe for fersk inntrykk.

De øvrige 7 kunne godt være fra forhistorisk tid, 3 av dem har krudl.
Om nr. 1 og nr. 7 sies det at de er funnet i en gravhaug. De er helst lange,
ingen under 34 cm, den lengste (nr. 2) 44,5 cm lang. Ved dette eksemplar
er tangen 16,5 cm lang.

Også i De Heibergske Samlinger er der 4 eksemplarer som av Heiberg
oppfattes å være fra forhistorisk tid. De er alle fra Sogn og Fjordane.
Det er:
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1) Nr. 7530. Njøs, Leikanger s. og p
2) » 2196. Prestegården, Vangen s., Aurland p.
3) » 15 918. Kolsæter, Sogndal.
4) » 4414. Marifjøra ,Hafslo.

Nr. 2 av disse fra Prestegården i Aurland viser en sterk likhet med nr. 9
og 10 i forrige gruppe, med den skarpe og fremtredende overgang av egg
partiet, og som ble betegnet som neppe forhistorisk. Likeså viser nr. 3 fra
Kolsæter i Sogndal seg tvilsom som forhistorisk. Den har en utpreget tykk
rygg- Og til tross for at den er avbrukket både i odden og i tangen har den
ennå en lengde av 47 cm og må da opprinnelig ha vært enda lengere. Dette
ville vært noe helt usedvanlig om den hadde vært fra forhistorisk tid. Av de
2 andre vil man også stille seg mistenksom overfor nr. 1, hvor overgangen
mellom tange og blad i eggen virker litt mistenkelig. Også her* er lengden
usedvanlig stor. Den har et blad som er 33,5 cm langt. Bortsett fra den
nettopp nevnte nr. 3, hvis blad var 34 cm lang, er der ingen av lauvknivene,
fra forhistorisk tid som tilnærmelsesvis kan oppvise så stor lengde. Nr. 4
derimot kan vel være fra forhistorisk tid. Det er den eneste av disse 4 som

ikke har »krudl«. Den har ellers en avsats ved overgangen mellom tange og
blad som minner om enkelte av de eneggede sverd uten hjalter fra mero
vingertiden (sl. R. 496). Oddpartiet mangler dessverre.

Ser man til slutt på det samlede antall lauvkniver, så regner jeg hertil
35 stykker fra forhistorisk tid. Som helt sikre skulle da være de første 27
stykker, av de andre enkeltfunne tar jeg med 7 stykker. 1 og 3—B, liksom
det ene av eksemplarene fra De Heibergske Samlinger også regnes hit. For
delingen innen fylkene blir da følgende :

Bortsett fra Opland fylke er det en forholdsvis jevn fordeling. Det bør
dog merkes at lauvknivene helt mangler i Akershus, Vestfold, Telemark og
Nordland. I hvert fall for Telemarks vedkommende må vel dette bero på
en tilfeldighet. — Den største mengde av disse lauvkniver skriver seg fra
mer indre og høyereliggende bygder. Stykket fra Hedmark var således fra
Åmot i Østerdalen, av de 15 fra Opland er de 12 fra Valdres, således % av
det norske materiale, videre er det 2 oppe fra Gudbrandsdalen og bare 2 fra
flatbygdene, fra Biri og Vardal. De 2 fra Buskerud er begge enkeltfunne,
den ene oppe fra Hol i Hallingdalen, den annen nede fra Hole på Ringerike.

-tiedmark bogn og fjordane
Opland 16 Møre 4
Buskerud 2 Sør-Trøndelag 1
Aust-Agder . 2 Nord-Trdndelag 2

Rogaland ' 1 Ukjent sted (Vestlandet) 1
Hordaland 1
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De 2 fra Aust-Agder er oppe fra Valle i Setesdalen. Så har vi noen fra kyst
bygdene fra Vestlandet, fra Håland på Jæren, Tysnes i Sunnhordland, Fjaler
i Sunnfjord og Skodje på Sunnmøre. Inne fra Indre Sogn har vi et par
stykker fra Årdal og Hafslo, rimeligvis beroende på forbindelse med Valdres,
likeså er det en lauvkniv inne fra Gloppen i Nordfjord. Der er også et
eksemplar fra Grytten i Romsdal og 2 inne fra Sunndalen i Nordmøre. Fra
Trøndelag har vi også 3 stykker, en oppe fra Rennebu i Sør-Trøndelag og
de 2 andre inne fra Ytterøya og Skogn i Innherad i Nord-Trøndelag.

Celter.

En ganske stor gruppe innen yngre jernalders arbeidsredskaper i Norge
er jernceltene R. 401,* (fig. 93), som foreligger i henimot et halvt tusen
eksemplarer. De kan variere atskillig både i type og i størrelse. De kan
være bredere eller slankere, skaftfalen mer eller mindre åpen, bladet mer
eller mindre utsvunget i eggen. Det kan også være andre variasjoner som
vi senere skal komme tilbake til. De kan sikkert ha vært til forskjellig bruk.
Enkelte kraftige rette eksemplarer har nok tjent som »isbiler« — til å skjære
opp isen. Men det alminneligste er vel at de har vært anvendt som grev
skoning til nybrottsarbeide og til opphakning av jorden i det hele. I De
Heibergske Samlinger er det flere slike celter og Heiberg har forskjellige
betegnelser for dem som falgrev, falgrevskoning, grevskoning og grevstaur
skoning, mens andre kalles isbidl eller skoning til isbidl.

Celtene har da vært jorbruksredskaper av aller største betydning. Jord
bruket i yngre jernalder var sikkert ennå vesentlig et hakkebruk, med sam
menkasting av rydningsrøyser og opphakning av jorden mellom røysene. Ved
siden herav har det nok også foregått pløyning ved ardjern, men disse er
så meget færre i funnene, og den slags jordbruk har da sikkert spilt meget
mindre rolle. — Godseier Heiberg har gjort meg oppmerksom på at disse
redskaper sikkert også har vært brukt til torvskjæring for taktekning og vel
også for brensel.

Det er ting som tyder på at slike celter også har vært anvendt under
arbeidet med å bygge opp gravhaugene. Vi har flere tilfelle hvor celter er
funnet alene eller i utkanten eller overkanten av haugene. Vi skal nevne noen
eksempler på dette, men tilfellene er nok atskillig flere.

Der er således celten C. 13 650 fra Opstind, Kviteseid, Tel., funnet ved
N. Nicolaysens gravning, under overflaten av en haug. 1 Nicolaysen formoder
for øvrig at den er blitt kastet dit ved en tidligere gravning. Ved en annen
av. Nicolaysens gravninger på Staurheim på Bø i Telemark ble en celt funnet
3 m nord for midten som eneste oldfunn.2 Vi har også 2 andre slike tilfelle
i Telemark som jeg har notert: Nordiska Museet 11 706 fra Sem, Heldal,

t Celtene R. 402 med den innbuede egg er derimot et snekkerredskap og blir ikke
tatt med i dette tavsnitt.
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og Skiens Museum 1919—20: 5 fra Nordgården, Seljord. — På Nerhus
av Nedre Bjørheim i Strand i Rogaland ble 1928 funnet en celt like under
gresstorven på en lav haug med fotkjede.3 — Også i overkanten av en haug
fantes B. 4052 fra Førde, Vikebygd s., Sveio, Hord.4 — På Bygstad i Byg
stad, Gaular i Sunnfjord, fant Shetelig i 1910 en celt som sikkert har vært
brukt til jordarbeide og som Shetelig mener, etter beliggenheten å dømme
tilfeldig er kommet hit og ikke har noe med gravgodset å gjøre.5 Mellom 2
gravrøyser lå T. 14 593 fra Bukta av Nesset, Nesset, Møre og Romsdal.6 —
Og om celten T. 9270 fra Røttingsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal sier
K. Rygh 7 at den måskje har ligget noe høyere enn de øvrige saker. — Noe
mistenkelig virker også T. 2998 fra Valan, Alstahaug s., Skogn p., N.-T.,8
som innkom noe senere enn de andre oldsaker.

Det har vært forskjellige betegnelser for disse redskaper i tilvekst
fortegnelsene for de norske oldsaksamlinger. Det kan sikkert ha sin interesse
å se litt på dette. Det er særlig de fremmede betegnelser på arbeidsøksene
fra bronsealderen : pålstav og celt som man har overført på disse jern
redskaper fra yngre jernalder. Men disse 2 betegnelser har i det store og
hele avløst hverandre, idet man først kalte disse redskaper pålstav og
senere celter.

N. Nicolaysen har i Norske Fornlevninger (1862—1866) nesten overalt
brukt betegnelsen »pålstav«, i et enkelt tilfelle pålstavspiss, i et par tilfelle
pålstavodd. En gang 9 kaller han et slikt redskap »hakke«( ?), en annen gang10
»spissen av en hakke eller en paalstav«. Oluf Rygh bruker helt fra 1866 til
1882 benevnelsen »paalstav« eller pålstavspiss, et par ganger: I 1867, 1879
og 1881 dog med et tilføyet »(celt)«. Fra 1884 bruker han derimot be
tegnelsen celt, først i alminnelighet med et tilføyet (pålstav), men fra 1889
uten noen slik tilføyelse, og det fortsetter han med til og med 1898. En gang,
i 1892, bruker han imidlertid uttrykket: »Hakke af Jern af Form som en
Jerncelt«, og i sin siste tilvekst, i 1899, har han 2 ganger betegnelsen »celt
(hakke) «. — Ingvald Undset derimot har i sin lille bok Norske Jordfunne
oldsager i Nordiska Museet i Stockholm fra 1888 bare betegnelsen »pålstav«.

Siste del av Universitetets Oldsaksamlings tilvekst for 1899 er forfattet
av Gustav Mørck, og han bruker her en gang den gamle betegnelsen pålstav,
mens han en annen gang sier hakke (celt). 11 Ellers bruker Mørck i Univer
sitetets Oldsaksamlings Tilvekst 1904—1914 (utgitt 1915) alltid benevnelsen
celt. Og den har siden vært brukt i tilvekstfortegnelsene i Oslo, således i den
årbok som er utgitt i de senere år. I Årboken for 1935—1936 s. 267—268
er dog C. 26 386 a betegnet som celt (isbil), beskrivelsen visstnok forfattet
av Sigurd Grieg.

I Stavanger har den første konservator, S. Buch, i 1878 og 1879 begge
ganger pålstav, således som det var brukelig i de trykte tilvekstfortegnelsene
den gang. Tor Helliesen som først i 1882 får inn ett av disse redskaper, har
derimot betegnelsen celt eller ispil (tydelig misforståelse av isbil). I 1890
hår han 2 ganger på trykk celt, 12 mens han i den skrevne katalog en gang
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Fig. 93—95 Celt

Fig. 93 C. 3987. Vinna, Krødsherad, Sigdal, Busk. — Fig. 94. C. 12 338. Ålhus, Fyres
dal, Tel. — Fig. 95. 8.6688g. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.

Fig. 96. Stor celt. C. 10 434. Handemyren, Slidre s., V. Slidre, Opi.
Fig. 97. Hakke. C. 13 910. Galgum, Romedal, Hed.
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sier ispil, (celt?), en annen gang bare ispil. I 1897 skriver han atter celt
eller ispil, i 1899 ispil eller jordgravningsredskap, mens han derimot i 1900
og 1901 kaller redskapet jordhakke, i 1904 en gang hakke en annen gang
jordhakke eller spet.13 I den skrevne katalog står her: jordhakke eller ispil.
A. W. Brøgger har i Stavanger bare en gang, i 1911, et slikt redskap, og
da bruker han den gamle betegnelsen pålstav. — Både Helge Gjessing og
Eyvind de Lange har derimot celt.

I Bergen har Anders Lorange i »Samlingen af Norske Oldsager i Bergens
Museum« fra 1876 for det meste betegnelsen »tværøx«, 3 ganger »tværøx
(paalstav)«, 2 ganger bare pålstav, en gang: en saakaldet Paalstav (et slags
Hugjern) og en gang tværøx eller paalstav. I tilvekstfortegnelsene i Fortids
foreningens årsberetning- fra 1875—-1883 bruker han bare betegnelsen pålstav,
men i 1884 og 1885 snakker han om pålstavformet jordhakke og bred hakke.
I 1886 og 1887 kaller han det rett og slett jordhakke, I 1887 en annen gang
tværøx eller jordhakke. — I sin tilvekst i 1888 bruker Bendixen igjen den
gamle betegnelse pålstav. Gustafson har derimot fra første stund i 1889
benevnelsen celt og holder fast ved dette så lenge han er i Bergen.

Dette fortsettes av Haakon Shetelig som alltid bruker betegnelsen celt.
Men han skiller tidlig ut enkelte som utpregede og sikre jordbruksredskaper
og forklarer nærmere denne utskillelse. Om B. 5927 d fra Naterstad, Kvinn
herad s., Flord., 14 sier han således: »eggen er så tykk og ujevn at redskapet
ikke kan tenkes brukt til annet enn jordbruksarbeide^ om 8.6300 hfra
Uglem, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj. 15 : »sikkert brukt som jordhakke, da
eggen er meget butt«, om B. 6718 i fra Seim, Røldal, Hord. 16 : »butt sløv egg,
sikkert bestemt til jordhakke«. Dette er bare noen få eksempler. — Johs. Bøe
bruker betegnelsen celt uten nærmere angivelse av bruken, mens Per Fett
en gang kaller redskapet grev(?), en annen gang falgrev, mens han i 1939
—40 2 ganger sier bare celt.

K. Rygh i Trondheim bruker fra 1873 og helt til 1892 bare betegnelsen
pålstav eller pålstavspiss. Han er tydeligvis mer konservativ enn sin bror
i Oslo. Neste gang han får inn et slikt redskap er i 1897, og da kaller
han det celt og fortsetter hermed til sin død. Th. Petersen har alltid brukt
benevnelsen celt.

I Tromsø bruker både Th. Winther i 1875, H. Holst i 1877—78 og
O. Nicolaissen fra 1883 den da vanlige betegnelse pålstav, og Nicolaissen
fortsetter med dette til 1890. I 1892 går han over til O. Ryghs uttrykksmåte
i 1884. 1886 og 1888 nemlig: celt (pålstav), men i 1896 går han tilbake til
betegnelsen pålstav og fortsetter hermed helt til 1905, da han en gang sier
bare pålstav, en annen gang pålstav eller celt. I 1908 vet han ikke riktig
hvilken betegnelse han skal bruke, idet han 2 ganger sier celt, en gang celt
eller tverrøks og en gang tverrøks (pålstav), i 1909 bare tverrøks, men fra
1911 av bare celt, og denne betegnelse er senere brukt av Gutorm Gjessing.

Det er en egen type av celter som med kanskje 2 unntagelser er inn
skrenket til Telemark, og som tidlig er blitt utskilt fra de andre. De er
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oftest små, avsmalner mot den nedre ende, hvor de har butt avrundet egg.
(Fig. 94.) Det er 18 eksemplarer av denne type. Slike redskaper finnes
også i de Heibergske Samlinger og Heiberg sier at de har vært skoning
på et 2-grenet redskap til å ta møkk, og han kaller dem for »møkkstyng«.

Dette har arkeologene i Oslo ikke kjent noe til. I 1856 ble der på Skeie
i Flatdal s., Seljord p., funnet 3 slike redskaper C. 2790—2791, et større og
2 mindre. Om disse sier N. Nicolaysen i N. F. s. 225 om det første: en
spydodd eller pålstav, om de 2 siste: 2 hakker eller pålstaver. Den neste
C. 4560 fra Midbø i Vinje kom inn i 1868 og dette kaller O. Rygh 17 for
»paalstavlignende redskap«. I en funnberetning er det blitt fortalt at det
har ligget som en dopsko til et sverd, og dette har Rygh hatt slik tillit til
at han i 1872, .1873 og 1878 simpelthen kaller dem for dopskoer til sverd, i
1885 for »dopskoformet stykke av jern«, i 1886 for dopsko(?). Nicolaysen
sier 18 om den før nevnte C. 13 650 (se note 1) fra Opsund i Kviteseid:
»et jernstykke af lighed med en dopsko. Stykket ligner flere i universitetets
samling, (jfr. Aarsber. 1868, fig. 42), kaldtes af arbeiderne en isvækkja
(ispil). « Og i 1893 kaller han det for en hakke (af bønderne antaget for
isvækjo). Oluf Rygh har tydeligvis fått mistillit til dopskoene og Ab. 1888
s. 119 sier han: »En af de oftere forekommende dopskoformede Stykker af
Jern der noget ligner Jerncelter som N. O. 401, men adskiller sig fra disse
derved at den nedre ende er afrundet og ikke har Eg.« I 1889 kaller han dem
simpelthen for celter, men i 1893 for hakke med henvisning til avbildningen
Ab. 1868 fig. 42. Gustav Mørck har tydeligvis kjent til betegnelsen dopskoer
og sier Ab. 1900 s. 292: »To dopskoer(?) av jern av form som Ab. 1868
fig. 42.« Så går der over 30 år før der kommer et lignende redskap :
C. 25 335 c fra Århus, Seljord, 19 men det kalles bare: »Ganske liten celt av
jern, R. 401 med åpen fal og smal avrundet butt egg.«

Vi har tidligere hørt at celtene R. 402 med den krummede egg må ha
vært brukt som redskaper for arbeide i tre og er blitt skilt ut fra de andre
celter. Det er vel mulig at enkelte av de retteggede celtene også har vært
redskaper til trearbeide. Haakon Shetelig søker i Tilvekstfortegnelsene for
Bergens Museums Oldsaksamling å skille mellom celter av typen R. 401 som
jorbrukshakker og som redskaper til arbeide i tre. Om B. 6356 d fra Byg
stad i Gaular i Sunnfjord sier han således:20 »med skarp egg visstnok brukt
som huggjern til trearbeide«, mens han om B. 6356 q i samme funn 21 sier:
»tykk celt med butt egg, sikkert brukt til jordarbeide«. Og om B. 7113 e
fra Fønneland, Vikøy s., Kvam p., Hord., sier han : 22 »eggen er skarp og
tydelig beregnet på arbeide i tre«.

Det kan sikkert være flere av celtene som kan henføres til redskaper til
arbeide i tre. Det er vel ikke alltid lett å skille dem ut. En stor del av celtene

er jo heller ikke så godt bevart at dette kan gjøres. En nøyere gjennomgåelse
av celtene med hensyn til eggen bør nok foretas i denne anledning. Foreløpig
blir alle de retteggede celtene tatt under ett.

i iVid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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Før enn vi går videre med celtenes lokale fordeling, deres tidsstilling,
forekomster i manns- og kvinnegraver, i gravfunn og i depotfunn og enkelt
funn, i forbindelse med deres typer, skal vi gi en samlet oversikt :

Samlet .. Eldre Yngre Manns- Kvinne- Grav- Depot- EnkeltMerov %
antall vik. vik. grav grav funn funn funn

Sogn og Fjordane 77 16 25
Møre og Romsdal 28 8 12
Sør-Trøndelag . . 24 4 2
Nord-Trøndelag .20 5 2

490 92 114

120 2 r o

360 671
5 17 3 22 T 7 11

+ 1
hustuft

funn

Som det vil ses, kommer her Sogn og Fjordane først med 77 eksem
plarer, og dernest Telemark med 65 og så Opland som nr. 3 med 62. Både
ved ljåbladene og sigdbladene sto Opland fylke som nr. 1, mens Sogn og
Fjordane var henholdsvis nr. 2 og 3. Ved ljåbladene kom Møre og Romsdal
som nr.N3, mens ved celtene i dette fylke står som nr. 7 ved siden av Nordland.
Ved sigdbladene kom Vestfold som nr. 2, men ved ljåbladene var det nr. 6 i
rekken og her ved celtene som en av de siste. Det var Telemark som hadde
nest mest av celter, 65, men det beror jo til dels på de 14 møkkstyng som er
funnet der, hadde ikke de vært ville det blitt nr. 3. Men Telemark sto også
høyt både med hensyn til ljåblad og sigdblad, som nr. 4 ved begge grupper.
Langt etter de 3 andre kommer Rogaland, men dog som nr. 4 med 41 celter.
Det sto som en av de siste ved ljåbladene og ikke høyere enn nr. 7 ved
sigdbladene. Som nr. 5 ved celtene kommer Hordaland like etter Rogaland
med 37 celter, det hadde samme rekkefølge med sigdbladene, men står like
som Rogaland langt etter med hensyn til ljåblad. Som nr. 6 kommer så
Buskerud som var nr. 7 ved ljåblad og nr. 8 ved sigdblad. Nordland står
ved siden av Møre og Romsdal som nr. 7 med hensyn til celter og sto som
nr. 6 ved ljåblad, men blant. de nederste ved sigdblad. Litt under midten
i rekken kommer så Trøndelagsfylkene likesom ved ljåblad og sigdblad.
Redskapskulturen er jo i det hele ikke så rikt representert der. Vi hørte at
Vestfold kom langt nede med hensyn til celter, og ved siden av det står
Troms, som jo i det hele har forholdsvis få funn og derfor også hadde få
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ljåblad, mens derimot der det forsvinnende lille antall sigdblad vel hadde
andre årsaker. Agderfylkene hadde jo også få funn og kommer derfor også
langt ned i rekken med hensyn til celter, med 8 og 12 eksemplarer. Akershus
kommer som nest sist før' Østfold med hensyn til celter, med bare 3 stykker,
likesom der ikke var noen ljåblad, men litt bedre med sigdblad.

Vi skal så ta en rask detaljgjennomgåelse med hensyn til den lokale
utbredelse. Det kan vel forresten bero på tilfeldigheter til sine tider at en
bygd står særlig langt fremme. I Hedmark fylke er det således bare i Rings
aker funnet hele 6 celter, men de 5 av disse er fra 2 jerndepotfunn, altså
bare 1 fra gravfunn. Utenom Ringsaker er det fra det egentlige Hedmark
bare en eneste celt, nemlig fra By i Løten. Det stemmer med ljåbladene,
hvorav det også her var 2, for øvrig fragmentariske og noe usikre fra Hed
marksbygdene. Fra Rendalen og Østerdalsbygdene Alvdal, Tolga og Stor-
Elvdal er det derimot 5 celter. Dette stemmer også med ljåbladene. Ellers
er det fra hele fylket bare et eksemplar fra Grue.

I Opland fylke, hvor der jo var funnet 62 celter, er de fleste av disse
fra Gudbrandsdalen (22) og Valdres (31). Det er særlig i øvre Gudbrands
dalen vi har dem, i Lesja, Lom og Vågå, i Valdres er det særlig i Vestre
Slidre (9) og Vang (17), 17 av de 31 fra Valdres er fra jernfunn. Fra de
flatere bygder : Biri, Vardal, Totenbygdene og Hadeland er det bare 9 celter,
mens vi hørte om 14 ljåblad bare fra Hadeland. — I Buskerud er det en
meget ujevn fordeling ac celtene. Av de 31 herfra er hele 16 fra Sigdal og
Krødsherad, 5 fra Ringerike, 3 fra Ådal, 6 fra Røyken, Hurum og Sandsvær,
1 fra Hallingdal ingen fra Nummedal. — I Vestfold, hvor alt nesten bare er
gravfunn, er celtene fordelt i de bygder, hvorfra gravfunnene hovedsakelig
skriver seg, særlig Hedrum, Sandeherad, Tjølling og Brunlanes. — I Tele
mark fylke var der jo 65 celter, og disse er nesten alle fra selve Telemarken
særlig Seljord og Kviteseid med henholdsvis 15 og 12 stykker, litt færre i Bø,
i Tinn og Hjartdal og ennå færre i 8 av de andre Telemarksbygdene. —
I Aust-Agder er de få celtene herfra vesentlig fra Vegusdal og Valle, mens
halvparten av de 12 celtene fra Vest-Agder er fra Lista og Lyngdal og ellers
spredt med ett eksemplar i hver av 6 andre bygder.

Går vi så over til' Vestlandet, er 36 av de 40 eksemplarene fra Rogaland
fra Jæren og Ryfylke, særlig det første, med 3 til 5 celter i 5 av de rike
bygdene her, i Ryfylke er det 4 fra Strand og 3 fra Suldal, ellers 1 eller 2
fra 6 andre bygder. —- I Hordaland har vi celtene særlig fra Sunnhordland
(12) og Hardanger ( 13), bare 5 fra Voss—Vossestrand. — Sogn og Fjor
dane var det fylke som var rikest på celter (77). Nesten % av dem er fra
Sogn (46), derav er 15 stykker i de Heibergske Samlinger. I Sunnfjord og
Nordfjord er der tilsammen 31 (12 og 19). Mens det med hensyn' til ljåblad
var Stryn som var den bygd i landet som hadde mest av dem, er dét
Gloppen sgm har flest celter i Sogn og Fjordane (12), men Vang i Valdres
som er den bygd som har mest av dem i hele landet (17), likesom også Sigdal
og Seljord hadde flere celter enn Gloppen (16 og 15). Fra Stryn er det



H.-F. Kl.164 JAN PETERSEN

bare 3 celter. Av Sogne-bygdene har Sogndal i indre og Vik i ytre Sogn 10

celter hver. Ellers er det temmelig jevn fordeling mellom indre og ytre
bygder. I Sunnfjord er der 6 fra Fjaler og 3 fra Gaular, ellers en enkelt
i 3 andre bygder. — Fra Møre og Romsdal var det 28 celter, derav bare
4 fra Sunnmøre, 13 fra Romsdal: 7 fra Grytten og 3 fra Nesset, en enkelt
i 3 andre  bygder, og så 11 i Nordmøre, her bare fra Tingvoll, Øksendal og
Sunndal, den siste med 5 stykker.

Sør-Trøndelag hadde 24 celter, derav 4 fra et jerndepotfunn i Stads

bygd, i Hemne var det hele 8 stykker, derav også 4 fra et depotfunn.
I Opdal hvor det er funnet så mange redskaper fra yngre jernalder, således
6 ljåblad og 31 sigdblad, er det bare 4 celter, derav igjen 3 fra de store
gravplasser. — I Nord-Trøndelag var det bare 20 celter, derav 7 fra Nedre
Stjørdalen og 4 fra Frosta, ellers 1 eller 2 eksemplarer fra 6 andre bygder

i Innherad og Overhalla. I Nordland var det igjen 29 stykker, ikke noe
særlig mange i noen av bygdene, helt fra Herøy i sør til Dverberg i nord,

fordelt i 14 bygder. I Troms var det 13 stykker, fordelt bare i 5 bygder,
derav 6 i Bjarkøy, 2 i Kvæfjord og 1 i Trondenes, 2 i Tranøy i Senja og 2
i Lenvik i Malangen.

Vi har tidligere hørt (s. 141) at sigdbladene i det store og hele med hen
syn til tidsstillingen har fulgt det samlede antall gravfunn i merovingertid,
eldre og yngre vikingetid, dog med litt større overvekt for yngre vikingetid.

Hva derimot angikk ljåbladene, så ble det (s. 145) påvist at disse nesten
utelukkende tilhørte merovingertid og eldre vikingetid (9de årh.). Som det
vil sees av statistikken, står celtene her midt mellom ljåbladene og sigdbladene.
Det kan settes opp på følgende måte :

Det er imidlertid med celtene som med ljåbladene at størstedelen av
dem fra 9de årh. er fra første halvdel og helst første fjerdedel av dette år
hundre: ca. % fra første halvdel og % fra siste halvdel. Disse tall gjelder

først og fremst gravfunnene. Vi skal senere se på depotfunnene, om disse
kan nærmere dateres, og da vil der muligens bli en datering oppover i tiden
også av celtene.

Celter av jern med helt lukket fal opptrer allerede i norsk folkevandrings
tid om ikke ennå tidligere (sl. R. 151). Disse har vært smidd sammen på
siden, dvs. motsatt eggplansiden. Denne type kjennes også fra yngre jern

alder og vil bli behandlet her etter typen R. 401. Den i yngre jernalder
vanlige type R. 401 opptrer også meget tidlig, således i depotfunnet fra Helle
i Hylestad,23 som av Gutorm Gjessing 24 regnes å være fra overgangen mel
lom folkevandringstid og merovingertid, således omkring 600. 25 Videre har
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vi Ts. 3496 e fra Hugvik, Glåmfjord s., Meløy p., Nordi.,26 som av Gjessing 27
regnes å være fra første halvdel av 600-årene.

Den ene av celtene fra Helle likesom celten fra Hugvik og flere av
celtene fra merovingertiden, har helt sammensluttet skaftparti, fal, dog
således at sammenslutningen, i motsetning til R. 151, har funnet sted på
bredsiden, samme side som eggen. R. 401 er heller aldri helt sammensveiset
som R. 151, linjen hvor flikene slutter sammen, kan praktisk talt alltid sees,
likesom de bøyes til side hvor skaftpartiet slutter, så det blir et tydelig skille
mellom skaftet og bladet. Man kan si om celtene av denne type at de enten
har sammensluttet eller mer eller mindre åpen fal.

Allerede i merovingertiden kan vi gjenfinne de forskjellige typer som
vi kjenner fra vikingetiden. Den sammensluttede fal er dog mest vanlig i
merovingertiden, ca. 25 eksemplarer, med ca. 10 stykker i eldre vikingetid
og ca. 5 stykker i yngre vikingetid. Ikke sjelden er for øvrig celtene så
defekte at falens utseende vanskelig kan nærmere bestemmes. Særlig utpreget
for merovingertiden blant celtene med den sammensluttede fal er en slank
type med oftest sterkt utsvunget blad. (Fig. 95.) Th. Petersen har gjort
oppmerksom på dette flere ganger i sine katalogbeskrivelser. Første gang
ved T. 12 023 b fra Trøa, Stod, N.-T.':28 »av spinkel ældre form med næsten
lukket fal«, videre ved T. 12 723 c fra Nedre Mossingan, Åsen s., Frosta p.,
N.-T. : 29 »av yngre folkevandringstids karakteristiske form med sammen
sveiset fal og noget utsvunget blad«, og endelig ved T. 14 981 b fra Rød,
Nesset, Møre og Romsdal : 30 »av den ældre type med lukket fal og utsvunget
blad«. — Den samme type kjennes også fra eldre vikingetid, særlig første
halvdel av 9de årh. Jeg skal bare nevne C. 12 050 fra Alltim, Helrtim, Vestf.,31
B. 6399 b fra Varberg, Eidfjord s., Ulvik p., Hord.32 og B. 6688 g fra Bø,
Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 33

Ellers er det forskjellige mindre variasjoner av R. 401 innen de for
skjellige perioder av yngre jernalder. Celtene er av forskjellig lengde og
bredde med mer eller mindre åpen fal. Bladet kan være mer eller mindre
avrundet eller også rett avskåret i eggen. Fal og blad kan også være av
forskjellig lengde i forhold til hverandre. Likeså er der sterk variasjon ved
bredden av bladet. Den største bredde pleier å være i eggen, den kan variere
fra -2,5 til 9 cm.

Den vanligste lengde på celtene i gravfunn, 84 % av dem, er fra
11—17 cm. Den minste celten fra gravfunn er C. 2566 fra Leirol, Vang,
Opland.34 Den er bare 8,5 cm 1., men skriver seg også fra en barnegrav, 3s
idet der i samme grav er funnet stekepanne, kasserolle, plogjern og spyd
av diminutiv størrelse. — En enkeltfunnet celt, C. 16 091 fra ukjent sted
(ikke publisert), er en ren miniatyrcelt, som bare er 5 cm 1. —- Den største
celt i gravfunn er fra eldre vikingetid og er 20,5 cm 1. Det er St. 2192 e fra
Harestad, Randaberg s., Hetland p., Rog.36 Den nest største er derimot
fra merovingertiden likesom den minste av celtene. Det er B. 7219 e fra
Sjøholt, Ørskog s. og p., Møre og Romsdal. 37 Celten er riktignok ikke omtalt
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i den trykte tilvekstfortegnelse, men den ligger i funnet og er nummerert
med funnets nummer. — En tredje stor celt er B. 5497 a fra Ukjent sted.
Den er 19,8 cm 1. og vel fra merovingertid eller eldre vikingetid, idet det
i samme gravfunn er en saks av typen R. 442, den eneste daterbare oldsak
i funnet.38

Vi hørte at ljåbladene fra gravfunn utelukkende tilhørte mannsgravene.
Derimot skrev sigdbladene seg både fra manns- og kvinnegraver, idet der
dog var vel 3 ganger så mange funn med sigdblad i manns- som i
kvinnegraver. Dette er imidlertid som tidligere nevnt helt i overens
stemmelse med det virkelige forholdstall mellom manns- og kvinnegraver
i norsk yngre jernalder, idet det her var 3Vd ganger så mange mannsgraver
som kvinnegraver. Celtene_er også funnet i graver tilhørende begge kjønn,
men her er prosenttallet i mannsgravene meget større enn i kvinnegravene,
idet som en ser av statistikken (s. 162) her står 254 mot 31, dvs. at det
er ca. 8 ganger så mange mannsgraver som kvinnegraver som har celter.
Det vil igjen si 89 % mot 11 %, mens tallet for sigdene var 76 % mot 24 %.

Vi har før hørt at det ikke så sjelden forekommer flere redskaper av
samme art i ett og samme funn. Dette er ikke så ofte tilfelle med celtene
og her nesten bare 2 stykker sammen. Det har vi 20 eksempler på. I det
store funn C. 20 931a—cc fra Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk.,39
er det dessuten 3 celter (d, e og r). Dette er det eneste sikre eksempel vi
har på flere enn 2 celter i ett og samme funn.

Vi skal se på celtene i jerndepotfunnene. Av dem er det forholdsvis
mange. Mens det var forsvinnende med sigdblad i disse funn (16 av 901),
var det atskillig flere av sigdblad (32 av 257) : 12 %. Av celter er det. 76
av 486,- dvs. 16 % således også prosentvis et større antall enn av ljåbladene.

Som man vil se av tabellen (s. 162), er det Opland fylke som har det
største antall av celter fra depotfunn, 27 stykker, over % av det samlede
materiale. Av disse er nesten ingen fra flatbygdene : bare 2 fra Toten og 1
fra Hadeland, derimot 6 fra Gudbrandsdalen og hele 18 fra Valdres, særlig
fra de øvre bygder. Det passer da bra at de 12 fra Sogn og Fjordane alle
er fra Sogn. Det er ellers ikke så få fra Østlandet, av de 3 celtene fra Akers
hus er den ene fra et jerndepotfunn fra Enebak, av de 14 celtene fra Hedmark
fylke er halvparten, 7 stykker fra slike funn, derav 6 fra Ringsaker fra selve
Hedmark, den 7de fra Stor-Elvdalen. Også fra Buskerud er det 7 stykker,
spredt i Norderhov, Ådalen og Sigdal. Så er det ingen fra Vestfold og
Telemark, de 2 før nevnte fra Helle i Valle, øverst i Setesdal i Aust-Agder,
derimot ingen fra Vest-Agder.

Utenom Sogn mangler de omtrent helt på Vestlandet : ingen fra Roga
land eller Hordaland eller Fjordane. Og i Møre og Romsdal mangler de
helt i Sunnmøre og Romsdal, mens det er ett eksemplar fra Nordmøre, fra
Øksendalen. — Og i Trøndelag har vi atter en del av dem, tilsammen 15
stykker, derav 9 i Sør-Trøndelag : fra Opdal, Stadsbygd og Hemne og
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9 fra Nord-Trøndelag : fra Nedre Stjørdalen og Frosta. Endelig er det
3 fra Dverberg i Vesterålen i Nordland fylke.

I jerndepotfunnene er det mest alminnelig at det er mer enn 1 celt i
hvert funn. Vi har nok 13 funn, hvor det bare er en celt, men det er 19 funn
med 2 celter og 5 funn med 3 celter. Så har vi 4 celter i funnet T. 1135 fra
Øvre Ingdalen, Stadsbygd, S.-T.40, og 5 celter ble det funnet på Leri
i Luster i Sogn i funnet C. 11 813.41 —I5av jerndepotfunnene forekommer
disse celtene sammen med celter med helt lukket fal som R. 151.

Celtene i jerndepotfunnene er gjennomgående lengere og større enn
celtene i gravfunnene. Mens flertallet av disse siste hadde en lengde fra
11—17 cm, er det 47 av 68 bestembare celter av de første som er fra
15—20 cm lange, mens bare 10 er mindre og 11 er større. Av celtene fra
gravfunnene var det bare 1 som var over 20 cm lang (20,3 cm). De 11
celter fra depotfunnene som er over 20 cm lange, er følgende:

1) C. 26 386 a. Krogsgård, Ringsaker, Hed. 21,7 cm l.42
2—3) C. 7675. Opdal, Øye s., Vang p., Opi. 26 og 20,7 cm l.43
4—5) C. 13 919 og 14 035. Handemyren av Hande, Slidre s., V. Slidre p.,

Opi. (Fig. 96.) 24,5 og 25 cm l.44
6—7) C. 14 567. Nedrebø eller Berge, Vang, Opi, begge 21,7 cm l.45
8) C. 21 386 d. Nyhagen av Nedre Stabu, Hof s., 0. Toten p., Opi.,

.21,1 cm l.46
9—10) C. 11813. Leri, Dale s., Luster p., S. og Fj., 20,5 og 21 cm 1.

(se ovenfor).
11) Heibergske Samlinger 8986. Fordal, Norum s., Sogndal p., S. og Fj.,

22 cm 1.

Disse celtene kan altså nå en lengde av inntil 26 cm, og bortsett fra den
ene fra Hedmark er de andre 10 fra Opland, særlig da Valdres og Sogn.

Vi skal imidlertid i denne forbindelse også se på de enkeltfunne celter.
Det er 60 bestembare av disse, og av dem er det 24 som er mellom 17 og
20 cm, og 8 som er over 20 cm lange. Det tyder på at en stor del av disse
må henføres til samme klasse som depotfunnenes celter, kanskje kan betraktes
som depotfunn. På den annen side er det 21 stykker som er under 15 cm
lange og da i denne henseende mer i slekt med celtene fra gravfunnene.
Enkelte av dem kan vel i virkeligheten også være gravfunn. De 8 lengste er
følgende :

1) C. 19 416. Nefstad, Vang, Opi., 20,4 cm l.47
2) C. 22 915. Gudbransdalen?, 24,7 cm 1.
3) B. 3366. Rosseland, Time, Rog., 22 cm l.48
4) St. 1727. Madla s., Håland p., Rog., 22 cm l.4 »
5) St. 3488. Tårland, Nærbø s., Hå p., Rog., 21 cm l.50
6) Heibergske Samlinger 14 564, Lærdal, S. og Fj., 20,2 cm 1.
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7) Heibergske Samlinger. U. nr. Sogn? S. og Fj., 21 cm 1.
8) Nord. Mus. Stockholm 32 953. Holmehaugen, Veøy, Møre og Romsdal,

25 cm 1.5i

Den lengste celten her er altså 25 cm 1., fra Veøy i Romsdal, og foruten
denne har vi her 3 eksemplarer fra Jæren i Rogaland, de andre 4 fra Valdres,
Gudbrandsdalen og Sogn.

Vi hørte at det kunne være ganske store variasjoner innen celtene. Vi
har hørt om typen som var særlig alminnelig i merovingertiden og eldste
vikingetid med sterkt sluttet fal og gjerne elegant utsvunget blad. Vi har
imidlertid noen mer utpregede variasjoner som vi her skal gjennomgå.

Vi har først et funn fra 10de årh. : B. 5927 fra Naterstad, Kvinn
herad, Hord.,52 hvor det er en liten spinkel celt: B. 5927 e, bare 9cm 1.,
hvor falen er sluttet og eggen utsvunget ganske som på de nettopp nevnte
celter. Falen er her bare 1,6 cm bred og redskapet i det hele så spinkelt at
det neppe kan ha vært brukt til jordarbeide. Eggen er imidlertid sterkt
buet, så det synes heller ikke å være praktisk til snekring. I samme funn er
det en annen celt B. 5927 d, som er kort og bred og som Shetelig oppfatter
som redskap til jordarbeide.

Og til dette bruk må den sikkert oppfattes den lille brede og klumpede
celt B. 4736 f fra Stalheim, Opheim s., Vossestrand p., Hord.,53 som også
er 9 cm lang, men 4 cm bred øverst i falen, 6 cm bred i eggen, som er
1 cm tykk.

Vi hørte at eggen på celtene kunne nå en bredde av 9 cm. Egentlig er
det noe av en særtype den ene av de 2 celtene som har denne bredde :
Ts. 840 fra Østnes, Bjarkøy, Troms.54 Falen er her også ganske tynn, bare
vel 2 cm bred, men celten har ellers opprinnelig vært hele 17 cm lang.

Et eiendommelig eksemplar er celten C. 15 029 fra Gudmundshagen,
Tingelstad s., Brandbu p., 0pi.,55 hvor falen er helt sammensluttet, men hvor
eggpartiet danner som en alminnelig åpen celt. — De under enkeltfunne celter
nevnte lange eksemplarer fra Romsdal og Gudbrandsdal side 167 og 168 nr. 2
og 8 har også en meget eiendommelig form. De var jo 24,7 og 25 cm 1., men
falen er her usedvanlig smal, på midten 2,9 og 2,7 cm bred. Den første av
disse 2 celter har naglehuller til feste for skaftet, noe som helst vil oppfattes
som et nyere trekk. Mens her var 2 naglehuller, ett på hver av flikene, er en
celt, C. 23 191 b fra Trodalen u. Li, Øyer s. og p., Opi.,56 forsynt med bare
ett naglehull og det på midten av falen. Denne er funnet sammen med 140
av de alminnelige jernbarrer. Dette funn er jo heller ikke noe sikkert datert
til forhistorisk tid. — Enkelt naglehull har også 2 av de før nevnte såkalte
»møkstyng«, rimeligvis fra nyere tid, som er i de Heibergske Samlinger :
11 222 fra Løen, Vossestrand, Hord. og 16 826 fra Kvamse, Vik, S. og Fj.
De er begge enkeltfunne.

Vi har tidligere hørt om disse »møkstyng« (s. 160—161), som var avsmal
nende og avrundet nedentil, og som engang ble oppfattet som dopskoer til
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sverd. Vi hørte at det var 18 stykker og at de alle unntagen 2 er fra Telemark.
De er gjennomgående små. 17 av disse er ikke over 13 cm lange. Bare et
enkelt eksemplar C. 12 338 fra Århus i Fyresdal 57 er 16 cm 1. Av de øvrige
er en enkelt bare 6,9 cm 'l.,- det er den ene av de 3 før nevnte C. 2791 fra
Skeie i Seljord. 2 andre er mellom 7 og 8 cm. De 2 som ikke er fra Tele
mark er C. 14 014 fra Seim, Røldal, Hord. 58 og C. 22 232 a fra Dovland,59
Vegusdal s., Herefoss, Aust-Agder. Den siste er vel ikke helt sikker.

Går en gjennom celtene fra Telemark, vil en finne hele 15 stykker
som viser slektskap med »møkstyngene« som viser jevn bredde eller gjerne
avsmalning ned mot eggen, men som ikke er så avrundet her som de egentlige
møkkstyng skulle være. Det er således en type som i forhistorisk tid synes
å være innskrenket til Telemark. Alle de 31 eksemplarer: møkkstyngene
og de andre er fra det egentlige Telemark, 1 er fra Lunde og 1 er fra Bø,
det er de sydligste av dem. Likesom vi hadde en av møkkstyngene fra
Vegusdal, så har vi også en av de nevnte celter derfra, nemlig en av A. 358 g
fra Hovland.

Av de egentlige »møkstyng« er det bare 11 stykker, halvparten, som
kan nærmere tidsbestemmes. Av disse er 4 fra første halvdel av 10de årh.,
3 fra midten av dette århundre, og 4 fra annen halvdel eller slutten av
århundret. De er altså alle fra yngre vikingetid. Vi har riktignok en møkk
styng blant de 3 celter C. 14 667 fra Midsund, Kviteseid 60 som er fra et
blandet funn, hvor våpnene synes å være fra eldre vikingetid. Men dette
funn er jo ikke helt trygt. — Celtene som mentes å være beslektet med møkk
styngene, har 3 nærmere bestembare eksemplarer, hvorav de 6 er fra midten
og siste halvdel av 9de årh., 2 fra begynnelsen av 10de årh., de øvrige 5
fra midten og siste halvdel av århundret.

Det kan vel være tvilsomt om de såkalte møkkstyng som er foreløpig
begrenset til Telemark og de dermed nærliggende bygder, Vegusdal og
Røldal, også i forhistorisk tid har vært anvendt til samme bruk som en
kjenner til det fra senere tid. Det er i hvert fall gåtefullt at en bare her
i Telemark har anvendt disse redskaper, at de er blitt begrenset til disse
bygder.

Fra Vestlandsbygdene har vi 4 usedvanlig brede celter, med nesten like
stor bredde i falen som i eggen. Bredden i eggen varierer fra 8,7—11 cm.
Disse 4 eksemplarer er :

1) B. 2890. Store Urdal, Hosanger, Hord.61
2) B. 6300 i. Uglum, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj. 62
3) B. 7831 c. Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj.63
4) T. 13 774. Home, Eirisfjord s., Nesset p., Møre og Romsdal. 64

Den første av disse celter, nr. 1, mangler eggpartiet. Det er den bredeste
av alle eksemplarene og har ennå en lengde av ca. 13,5 cm. De 3 andre
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varierer i lengde fra 13,9—19 cm. De 3 første skriver seg fra gravfunn,
det første ikke nærmere daterbart, nr. 2 fra merovingertid, mens nr. 3 synes
derimot etter funnets våpen å dømme å være fra henimot 900. Nr. 4 er
enkeltfunn. — Beslektet med disse er celten C. 17 070 fra Holmen, Tretten s.,
Øyer p., 0pi. 65 Ved overgangen mellom falen og bladet er her en utvidelse
som er fremmed for de 4 nevnte eksemplarer. Den er også funnet sammen
med en nøkkel med kjede, som sikkert ikke er forhistorisk. Det er dog
mulighet for at vi her har for oss et funn fra middelalderen. Denne celt
har en lengde av 15,5 cm, med en bredde øverst av 7 cm, ved overgangen
mellom fal og blad 5,4 cm og i eggen 6,3 cm.

Endelig har vi 3 lange, smale hakkeformede celter fra 3 forskjellige deler
av landet, som også tas med her. Disse 3 eksemplarer er :

C. 13 410. Galgum, Romedal, Hed. 66 (Fig. 97.)
C. 21 367 c. Valle, Aust-Agder. 67
B. 7827. Hæreid, Eidfjord s., Ulvik p., Hord. 68

Lengden på disse 3 hakker er 23,7, 21,8 og 19,7 cm. Den første har
en temmelig sluttet fal og er ellers den smaleste av dem, 3,3 cm b. oventil
og bare 2,5 cm b. i eggen. Den skal skrive seg fra et gravfunn som helst
må være fra siste halvdel av 10de årh. — Den annen er bredere, den er
5,3 cm b. oventil og ca. 3,5 cm b. i eggen. Den er innkommet med 3 andre
oldsaker, 2 fra vikingetid, et enkelt i hvert fall fra senere tid. Det er altså
ikke noen sikre funnkombinasjoner. Det tredje eksemplar: B. 7827c, er
mer jevnbredt ca. 5 cm b. øverst og 4,2 cm b. i eggen. Denne celt er funnet
på en langstrakt voll, 22 m 1., hvor også lå B. 7794 a—c.69 Dette var en
meget lav skjoldbule av typen R. 563, således fra yngste vikingetid, dessuten
del av stekepanne og et stykke bergkrystall.

Før enn vi slutter avsnittet om celtene med åpen fal skal vi nevne det
lille redskap C. 23 052 b fra Kvam, Lesjeskogen s., Lesja p., Opi. 70 Det er
8,5 cm 1., er sterkt avsmalnet, nesten tilspisset nedentil, 3,4 cm b. øverst og
bare vel 1 cm b. nederst. Det skal være funnet med en alminnelig celt:
C. 23 052 a. Det er mulighet for at disse celter er funnet sammen med et
sverd : C. 22 705, som sannsynligvis er av type H. Mens celten C. 23 052 a
har glødeskall, er dette imidlertid ikke tilfelle med b og sannsynligvis heller
ikke med sverdet.

Vi har tidligere (s. 164) nevnt celten som ble sammenlignet med R. 151,
som var smidd sammen på siden, men ellers som oftest har hatt helt lukket
fal. Det er 63 eksemplarer av dem her i landet, hvorav et par vel kan være
eldre enn yngre jernalder. De har følgende fordeling:
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Det er forskjellige utformninger av denne type av celter. 12 av eksem
plarene har jeg dels ikke funnet i museene, dels er de så defekte at de ikke
har kunnet nærmere typebestemmes. Det typiske for R. 151 synes å . være
den lange smale form, hvor eggbredden er like smal som bredden øverst i
falen. R. 151 er 22,2 cm 1. og 4,2 cm b. over det hele. Den eneste av de i
statistikken nevnte celter som i grunnen kan sidestilles med R. 151, er
B. 1677 fra Grytten, Møre og Romsdal. 71 Den er imidlertid 16,4 cm 1. og
4—4,5 cm b. og således kortere i forhold til bredden enn R. 151. Det er
mulighet for at B. 5071 a fra Mosterøy, Finnås, Hord.,72 som er avbrukket
oventil, er av samme type.

Det er imidlertid en gruppe på 11 celter som er korte og brede og
synes beslektet med de ovennevnte celter. De er uten noen innsvingning på
midten og bare med litt større bredde i eggen enn oventil. En av dem
B. 8261 fra Støyve, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.,73 er bredere oventil enn
i eggpartiet. — Over halvparten (7) av disse celtene har 4-sidig tverrsnitt i
falen. Sl. også Miiller : Ordning II fig. 463. Lengden varierer fra det nett
opp nevnte eksemplar, som bare er 10,8 cm 1., til 15 cm. En av celtene som
er regnet hit : C. 16 565 fra Erikstein, Bø, Tel.,74 er innkommet sammen
med en hel del vikingetidssaker. deriblant 3 andre celter av typen R. 401.
Disse saker skal være funnet i 3 forskjellige hauger, og det er da et sammen
blandet funn, men det er rimelig at denne celt da tilhører et gravfunn, og
det er da også sannsynlig at den er fra Iste halvdel av 10de årh. Denne celt
har også 4-sidig tverrsnitt i falen. Ingen av de andre celtene av denne type
er innkommet sammen med andre saker, de er alle enkeltfunn og kan ikke
nærmere dateres.

Den største gruppe av celtene med lukket fal er de store kraftige som
er avbildet i Jernbarrer: Oldtiden IX s. 180 fig. B—9,8—9, den siste avtynnet
i eggpartiet, hvilket ikke er alminnelig. Jeg regner 29 eksemplarer til denne
gruppe. Lengden er fra 17,2 og helt opp til 31,7 cm. Det er dog 4 mindre
eksemplarer som også er blitt regnet med til denne gruppe. Det er C. 5148
fra Otnes, Ytre Rendalen,75 som bare er 15,9 cm 1. Sammen med en større
celt: T. 13 617bfra Nedre Skågset, Frosta, N.-T.,76 som er 18,5 cm 1., er
det 2 andre mindre celter som er henholdsvis 15,6 og 12,3 cm 1., som her blir

Østfold 2 Rogaland 1
Akershus 2 Hordaland . 5
Hedmark 6. Sogn og Fjordane 6

Opland 4 Møre og Romsdal 8
Buskerud 2 Sør-Trøndelag 6
Vestfold 1 Nord-Trøndelag 10
Telemark 2 Nordland 7

Aust-Agder 0 Troms : 0
Vest-Agder 1
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V

henført til samme type, selv om den minste av dem i hvert fall er nokså
spinkel til å bli henført hit. Endelig er det i det store jerndepotfunn fra Å i
Dverberg s. og p., Nordland, 1 celt med lukket fal,77 som bare er 15 cm 1.,
men som samtidig er av en så kraftig type at den må henføres hit. — Vi
hørte om et eksemplar som var 31,7 cm 1. Det er T. 12 644 fra Dragset,
Meldal, S.-T. 78 Den nest største av celtene av denne type er Heibergske
Samlinger nr. 3686 arf Sæbø, Vik, S. og Fj., som er 28,5 cm 1., og ikke
langt derfra står B. 8244 fra Amdal, Gulen, S. og Fj.,79 som er en del skadet
og en del ufullstendig, men allikevel nå 27,1 cm 1. Den må opprinnelig ha
vært noe lengere. Og den i Oldtiden IX s. 180 fig. 9 avbildede celt C. 3441
fra Trønningsdal, Rindalen, Møre og Romsdal, er meget stor, likesom de
5 andre celter i dette funn : ca. 26 cm.

Flere av disse celter av denne solide og gjennomgående svære type er
funnet sammen med andre jernredskaper og må helst oppfattes som depot
funn. Vi skal gjennomgå disse funn:

Først har vi den før nevnte mindre celt C. 5148 fra Otnes, Ytre Ren
dalen, Hed. Den er funnet sammen med en arbeidsøks som Ab 1868 Pl. 111
fig. 15. — Videre har vi den i Oldtiden VII 1. c. fig. 8 avbildede celt C. 3449
fra Hof, Biri, Opi.Bo Den skal være funnet med 11 andre lignende celter,
noen ljåblad og ca. 250—300 av de såkalte jernbarrer. Disse saker skal
være funnet i en røys sammen med slagg og trekull. — Også et ekte jern
depotfunn tilhører C. 17 951 fra Vågårdsåsen, Haug s., Norderhov p., Busk.81
Det er en 20 cm 1. celt, som imidlertid er noe slankere enn celtene av denne
type ellers pleier å være med elegant utsvunget egg. Den er funnet med et
27 cm 1. økseblad av jern, en arbeidsøks med fasettert stamme, avb. Oldtiden
IX 1. c. fig. 7. Dessuten er det 2 celter av typen R. 401 og en snekringscelt
som R. 402, endelig også en hulmeisel.

Så har vi de 6 svære celtene fra Trønningsdal, Rindalen, Møre og Roms
dal, som nettopp er nevnt ovenfor. 82 —En stor kraftig celt av denne type,
21 cm 1., er funnet i en steinrøys på Lauvås, Nedre Stjørdalen, N.-T. :
T. 3141. 83 Den fantes sammen med 3 celter av typen R. 401, også store og
kraftige eksemplarer. — Og som et depotfunn må vel også betraktes T. 2776
fra Alstad i samme sogn.84 Den fantes også sammen med en celt av typen
R. 401 oppå en flat stein i utkanten av en haug som ellers inneholdt grav
fra folkevandringstiden. — Og videre har vi de før nevnte 3 celter med
lukket fal fra Nedre Skågset, Frosta, N.-T. De er funnet sammen med 2
celter av typen R. 401, 1 arbeidsøks, 1 ljåblad, 1 sigdblad, rester av en
skjerding, 1 kvartsbryne og 1 stor jernklump (se også s. 115). På grunnlag
av øksebladet mener Th. Petersen at dette funn skriver seg fra merovinger
tiden, helst 600-årene. — Som det siste av disse jernfunn med celter av
denne type må regnes Ts. 1796—1805 fra Å, Dverberg, Nordi., som er nevnt
ovenfor, hvor celten Ts. 1796 er funnet sammen med 3 celter av typen R. 401,
1 økseblad av sikker merovingertidstype, 1 ljåblad, 1 nå übestemmelig spyd
spiss, 2 jernklumper og et par übestemmelige jernstykker.
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Vi har også en slik celt i et gravfunn fra merovingertiden. Det er også
fra Nordland: Ts. 1721 fra Erikstad i Fauske. 85 Celten er her 20 cm 1. Dette

funn i forbindelse med de 2 nettopp nevnte jerndepotfunn er av stor beydning
for dateringen av celtene av denne type. — Den før nevnte svære celt T. 12 644
fra Dragset i Meldal, S.-T., er også funnet i nærheten av et enegget sverd
av typen R. 498, dessuten en dessverre defekt spydspiss med lang fal, hvor
bare nederste del av bladet er bevart. Den kan ha vært som Gjessing 1. c.
Pl. XIV nederst til høyre. Miljøet hvorfra denne celt skriver seg, er i hvert
fall merovingertid.

Det er vesentlig denne svære type av celtene med lukket fal som fore
kommer i jerndepotfunnene. — Denne type forekommer ikke meget på Øst
landet. De 2 fra Hedmark er den ene fra Rendalen, den annen oppe fra Røros
kanten, distrikter som står nær den trønderske kultur i merovingertiden.
I Opland hadde vi et eksemplar fra Biri og et annet fra Brandbu, det tredje
derimot fra Valdres som står i forbindelse med Vestlandet. Igjen har vi ett
eksemplar fra Norderhov på Ringerike i Buskerud. Det er riktignok et noe
slankere eksemplar enn vanlig. Ellers er det Vestlandet fra Vossestrand,
Trøndelag og Nordland som har den store masse av disse celter.

Så har vi den tredje siste gruppe av celtene med lukket fal, spinklere
og mindre enn den forrige gruppe. Det er 12 eksemplarer, hvorav de 2
minste er 11 cm 1., de øvrige varierer til 14,9 cm, et enkelt eksemplar, som
for øvrig skriver seg fra et depotfunn, er 16 cm 1. 7 av disse celter er fra
gravfunn, foruten den nevnte ennå et eksemplar fra et depotfunn, de 3 øvrige
enkeltfunne.

Disse celter er følgende :

1) C. 13 298. Tærud, Skedsmo s. og p., Akh.86
2) C. 9693. By, Løten s. og p., Hed.87
3) C. 12 842. Ulleren, Ulleren s., Sør-Odal, Hed.88
4) C. 21 649. Brovoll, Støa, S. Ljørdalen s., Trysil p., Hed. 89
5) C. 17 918. Solheim, Slidre s., V. Slidre p., Opi.90
6) Sk. 2722. Nordrum, Hedrum s. og p., Vestf.
7) C. 24 527 g. Seljord, Tel.91
8) B. 5050 b, Sola, Sola s., Håland p. Rog. 92
9) St. 842. Hove, Lund s. og p., Rog.93

10) B. 7535 e. Nes, Kvinnherad s. og p„ Hord.94
11) T. 2904. Østerås, Mære s., Sparbu p., N.-T.95
12) Ts. 2160. Sellevoll, Dverberg s. og p., Nordi.96

De enkeltfunne er nr. 1, 4 og 5. Den første av disse har den samme
slanke form som den før nevnte C. 17 951 av forrige type, bare spinklere og
mindre. •— Mens eksemplaret fra Tærud er bare 2cmb. på midten og
12,7 cm 1., er den fra Vågårdsåsen 3,3 cm b. over midten og 20 cm 1. Ellers
er de så å si kongruente. Celten fra Tærud har et naglehull på den ene
av sidene.
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Den første fra depotfunn er nr. 4. Den er 12,8 cm 1. og funnet sammen
med et dopskoformet redskap (C. 12 843) som også er helt lukket, men er
bredest oventil og smalest og samtidig avrundet nedentil, omtrent som en
møkkstyng. Men denne er som sagt helt lukket. Den er 16 cm 1. — Det
annet depotfunn er nr. 8, den før nevnte 16 cm lange celt. Den er funnet
sammen med en lauvkniv (B. 5050 a), og Gustafson sier i katalogbeskrivelsen,
at begge redskaper har samme slags overflate, så det er sikkert riktig at de er
funnet sammen. Som vi tidligere har hørt (s. 154) tilhører den overveiende
del av lauvknivene enten merovingertid eller eldre vikingetid.

Av de 7 gravfunn med disse celter kan de 5 dateres til merovingertid,
1 kan ikke nærmere dateres og nr. 7 er også nærmest udaterbar. Både
gruppe 2 og 3 av celtene med lukket fal blir da helst å datere til merovinger
tiden. — Dette gir også en antydning til datering av de store celtene med
åpen fal av typen R. 401 fra jerndepotfunnene, hvorav flere var funnet
sammen med celter med lukket fal av vår gruppe 2.

Førenn vi avslutter avsnittet om celtene, skal vi se litt på betydningen
av celtene med lukket fal. Det har sikkert vært jordbruksredskaper, hakker
likesom de fleste av celtene R. 401. Heiberg kaller dem da også grevstaur
skoning, om en særlig stor og svær (nr. 2184) sier han at den også har
vært brukt til taktekning.

Betegnelsen i katalogbeskrivelsene har skiftet her likesom ved celtene
av typen R. 401 (se s. 158). Bare en gang forekommer celt med lukket
fal i Nicolaysens Norske Fornlevninger, og da kaller han den pålstavspiss
i likhet med hva han en enkelt gang bruker om R. 401. Han kaller ellers
disse bare »pålstav«. Oluf Rygh brukte om R. 401 til 1882 enten pålstav
eller pålstavspiss. Det samme gjør han med celtene med lukket fal i 1870,
1877, 1879 og 1880, og på samme måte som med R. 401 sier han i 1886 celt
(pålstav). Fra 1887 er det derimot celt. Denne betegnelse brukes også
senere alltid på Universitetets Oldsaksamling om disse redskaper. I Univer
sitetets Oldsaksamlings Årbok 1935—36 står det celt (isbidl). Pussig nok
setter Th. Petersen i 1923 de 2 siste konsonanter omvendt, idet han kaller
redskapet T. 12 644 »sko til isbild i form av en stor tung celt med lukket fal«.

Tor Helliesen i Stavanger bruker her likesom ved R. 401 betegnelsen
ispil, en gang celt eller ispil. S. Buch i 1879 bruker derimot uttrykket
tværøx. — Også Lorange i Bergen sier tværøx, engang med pålstav i parentes
etterpå. Også Gustafson sier i 1889 pålstav, men i 1894 celt. Senere er
det også alltid celt i Bergen. — Også ved disse redskapene er Karl Rygh i
Trondheim konservativere enn sin bror i Oslo,, idet han bruker betegnelsen
pålstav ennå i 1888, men ved neste funn i 1893 sier han celt. Th. Petersen
har alltid sagt celt, bortsett fra det ene nevnte tilfelle med »isbilden«.

O. Nicolaissen i Tromsø er vaklende ved disse celter likesom ved R. 401.
I 1895 sier han pålstav, i 1903 og 1907 celt, i 1908 celt (tverrøks) og i 1912
celt eller pålstav.
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Plogj e r n.

En mindre gruppe innen yngre jernalders jordbruksredskaper danner
plogjernene, eller ardjernene (av romersk aratrum) som det etter norsk
gammel språkbruk egentlig skulle hete. Hilmar Stigum1 definerer arden
som et redskap som sett ovenfra eir 2-sidig symmetrisk, og velter jorden til
2 sider, hvis den overhodet gir seg av med å velte og ikke bare smuldrer
jorden. Mens det derimot med plog menes et ensidig usymmetrisk redskap
som skjærer løs furer av jorden med et loddrett og et vannrett snitt og
velter jorden til side.

Professor Hasund sier i 1915 2 om ardjernet »at det er det ytterste
enkle beslag til skjærspissen. Det er en kakeformet uthamret jernklatt som
er bøyet sammen til en halvt cylindrisk hylse. Man må slutte av dette beslags
form, at vikingetidens ard ikke har hatt horisontal såle, men sterkt ned
adrettet skjærspiss«. Videre sier han om plogene at de er til dels utviklet
av arden eller i nær sammenheng med den. »De fleste plogskjær fra grav
funnene er et flathamret jernbeslag som fortil ender i en sterk spiss og baktil
har underbrettede rænder til omfatning av sålespissen«.

Hilmar Stigum oppfatter dette som at beslagene som er avrundet er
ardskjær, mens de som ender ien spiss er plogskjær.3 Han sier for øvrig
at disse skjær er temmelig like, så det er vanskelig å skille mellom ardskjær
og plogskjær.

Her i dette arbeide vil alle disse skjær bli tatt under ett under betegnelsen
plogjern. Vi kjenner hittil 66 eksemplarer av dem. Deres utbredelse er

Det er ganske riktig at noen av disse plogjern er mer avrundet, andre
spissere. (Fig. 98—99.) Det er imidlertid atskillige overgangsformer, så
det kan ofte bero på et skjønn til hvilken av de 2 grupper en skal henføre
de enkelte eksemplarer. 5 av de 66 eksemplarer kan ikke nærmere bestemmes,
dels fordi jeg ikke har funnet dem i museene, dels fordi de er altfor defekte
til å kunne bestemmes. Av de øvrige 61 kan i hvert fall de 28 regnes til den
spisse gruppe, så det blir omtrent halvparten av hver. Den lokale fordeling
av disse 2 grupper synes ikke å være noe særlig å feste seg ved, idet materi
alet er for lite til å bygge noe på. Etter situasjonen nå synes den spisse type

følgende :

Østfold 0 Rogaland 2
Akershus 0 Hordaland 4
Hedmark 2 Sogn og Fjordane .
Opland 28 Møre og Romsdal 0
Buskerud 13 Sør-Trøndelag
Vestfold 0 Nord-Trøndelag
Telemark 9 Nordland 1

Aust-Agder 2 Troms 1

Vest-A?der 0
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å være mest rådende i Buskerud (10 mot 2 av de bestembare), mens den
butte type synes å være mest alminnelig på Vestlandet.

Innen den spisse type er det en gruppe på 7 eksemplarer som har et
særlig langt og smalt spisst oddparti, hvor der er blitt en utpreget avsmalning
nedenfor de ombøyde fliker, for øvrig i større eller mindre grad. Gjerne er
spissen her også jevntykk. Dette er følgende stykker:

1) C. 4355. Leirol, Vang, Opi.4
2) C. 8307. Snarturn, Snertingdalen s., Biri p., Opi.s
3) C. 14 568. Nedrebø eller Berge, Vang, Opi.6
4) C. 21 074 b. Remme, Vang, Opi.7
5) C. 22 065. Bringen, Fluberg s., S. Land, Opi.B
6) C. 25 093 f. Villand, Hol, Busk. 9
7) B. 5807 cc. Myklebustad, Eid s. og p., S. og Fj.i°

Nr. 1 er her et miniatyrplogj em 8,5 cm 1. og bare 2,7 cm b., tilhører
sikkert samme barnefunn som celten C. 2566 (se s. 165). På den annen side
har vi i nr. 3 innen denne gruppe også det lengste av alle plogjernene, 26 cm 1.
I det hele er det den spisse type av plogjernene som har de lengste eksem
plarer, 15 stykker fra 17 cm og oppover, mens der av plogjernene med
buttere odd bare er 5 slike stykker.

Den butte type som eksemplaret til venstre i Stigums fig. 25, som skulle
være det egentlige ardjern, er jo ytterst sjelden. Foruten det avbildede
eksemplar C. 169 b fra Furnes er det bare de 2 stykker C. 26 126 a—b fra
Eldebakken av Leistrud, Bagn s., Sør-Aurdal, 0p1.,n og muligens også
B. 7492 e fra Hjelle, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj./2 som dog er noe defekt
i spissen og derfor opprinnelig kan ha vært spissere. Alle disse 3 funn er
etter all rimelighet depotfunn.

Særlig blant de butte plogjern er det flere små eksemplarer. Mellom
8,3 og 14 cm lange er 16 butte og bare 5 spisse, deriblant det ovenfor nevnte
miniatyrplogj ern. Disse små butte plogjern kan meget minne om de under
celtene nevnte møkkstyng. Det er da også av interesse at plogjernene i Tele
mark, hvor nesten alle møkkstyngene skrev seg fra, er nettopp så påfallende
små, 8 av de 9 eksemplarer er fra 14,1 cm til 8,5 cm lange, bare ett tilhører
de lengre plogjern,, er 19 cm 1. En særtype som står midt mellom, er C. 3985
fra Veikåker, Krødsherad, Sigdal p., Busk. 13 Det er bare 13,1 cm 1., er
5,7 cm b., har ganske korte fliker, er bredest ikke øverst, men der hvor
flikene slutter. Det er enkeltfunn og kan således ikke nærmere dateres.

Med hensyn til bredden er den lille miniatyrplogen med sine 2,7 cm
en ren unntagelse. Ganske smal er også den minste av de 7 plogene fra
Hilme i Ulnes s., Nord-Aurdal, det store jernfunn. Det er den minste av de
utenom C. 4355 : 8,3 cm 1. og 5,6 cm b. Så har vi ett eksemplar som er
6 cm bredt, nemlig Heibergske Samlinger 3381 fra Brekke i Kyrkjebø s.,
Lavik p., S. og Fj., som av Heiberg kalles for ardvingse. Det er temmelig
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butt og er også kort, 11,6 cm 1. Omtrent samme bredde og lengde har Skiens
Museum 1919—20 nr. 8 fra Nordgården, Seljord, Tel. Ellers er størstedelen
av plogjernene, 44 stykker, fra 6,5 til 9 cm b. — 2 eksemplarer er 9,5 cm
brede. Det er det før nevnte' C. 169 b fra Furnes, Hed., av den butte type,
det annet er det spisse plogjern C. 4672 fra Stavenesodden, Krødsherad s.,
Sigdal p. l4^ let depotfunn fra Håkenstad i Vågå, Opi, er det 3 usedvanlig
brede plogjern C. 18 287 som er 9,7, 10 og 10,2 cm brede, det siste det
bredeste av alle plogjern vi hittil kjenner til. 15 Endelig må til de særlig
brede plogjern regnes C. 12 795 fra Holbø, Vågå, Opi.,16 også fra et depot
funn. Det er 10 cm b.

20 av plogjernene skriver seg fra gravfunn, 28 fra depotfunn og 15 er
enkeltfunne. Det er Opland og Buskerud som har de fleste plogjernene fra
gravhaugene, henholdsvis 7 og 8 eksemplarer, men mens gravfunnplogjernene
i Opland bare er 26 % av det samlede antall er de i Buskerud 73 %. Ellers
er der plogjern i gravfunn i Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane og
Troms, alle steder bare ett eksemplar i hvert funn unntagen C. 7162—7163
fra Bø, Vang, Opi.,17 hvor der er 2 små plogjern, et spisst og et butt i samme
funn. Plogjernene finnes bare i mannsgraver likesom ljåbladene.

Med hensyn til plogjernenes tidsstilling innen yngre jernalders grav
funn er det her i ennå mer utpreget grad enn ved celter og ljåblad (se
s. 164) merovingertid og eldre vikingetid som er representert ved funnene. Vi
har ingen slike funn fra 10de årh., bare ett funn fra siste halvdel av 9de årh.,
derimot 10 funn fra første halvdel av dette århundre og 7 fra merovingertiden.
Det er altså her eldre vikingetid som er best representert likesom ved celtene,
men med hensyn til fattigdommen på plogjern fra yngre vikingetid står de
nærmere ljåbladene. Hvis vi skal regne det prosentvis, blir det av plogjern
39% fra merovingertiden, 55% fra eldste vikingetid og 5%'% fra siste
halvdel av 9de årh.

Den største gruppe av plogjernene var fra depotfunnene. Det er funnene
fra Opland fylke som er årsaken til at vi får dette forhold. Det er som det
var med celtene hvor det i Opland fylke var 27 fra depotfunn, mot bare 22
fra gravfunn. Ved plogjernene er det 7 fra gravfunn, men 17 fra depotfunn.
Det er imidlertid bare 8 depotfunn fra Opland med plogjern, men deriblant
er funnet C. 20 608 a fra Hilme, Ulnes s., Nord-Aurdal, 0p1.,i 8 med hele 7
eksemplarer i ett og samme funn.

Ellers har vi de 2 stykkene avbildet hos Stigum 1. c. fra Furnes i Hed
mark, de eneste plogjern fra Hedmark fylke. — Fra Opland fylke har vi
det før nevnte brede C. 12 795 fra Holbø i Vågå funnet med en celt, et
høvljern og 48 jernbarrer. Videre har vi sannsynligvis som depotfunn også
C. 14 256 fra N. O. for Hegge kirke, 0. Slidre, 19 funnet også med en celt og
en pilespiss. Som det neste kommer det før nevnte usedvanlig lange
C. 14 568 fra Nedrebø eller Berge, Vang, som er funnet sammen med 2 celter.
Og så kommer det nylig nevnte funn med de 3 store brede plogjern C. 18 287
fra Håkenstad i Vågå., funnet sammen med 3 celter. — Funnet fra Hilme

12Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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C. 20 608 med de 7 plogjern er nevnt flere ganger før og er jo et meget stort
depotfunn. — Et større funn tilhører også plogjernet C. 21 386 c fra Nyhagen
u. Nedre Stabu, Hof s., 0. Toten.20 Her er det foruten plogjernet 1 ljåblad,
3 sigdblad, 2 celter og 81 barrer. — Så har vi de 2 før nevnte C. 26 126 a—b
fra Eldebakken u. Leistrud, Bagn s., Sør-Aurdal, med de butte avrundede
oddene. De skal være funnet med en jernring. •— Og så har vi til slutt fra
Opland- fylke B. 4293 fra Vang,2i funnet med 2 celter.

Fra Buskerud er det bare 1 plogjern fra depotfunn. Det er C. 2055
fra Dramdal, Bakke s., Øvre Eiker p.,22 som er funnet sammen med en plog
kniv (ristill). — Fra Telemark har vi derimot 3 funn. Først de 2 plogjern
C. 2412—13 fra Opsund i Kviteseid 23 som er funnet med 2 ljåblad og 1
spydspiss som muligens er fra merovingertid. — Det annet funn er C. 10 113
fra Nordgård i Seljord, 24 hvor det også er 2 ljåblad og 1 øks. — Det tredje
funn er vel noe tvilsomt. Det er C. 17 316 fra Sundbø også i Seljord.25 Det
er et lite plogjern funnet med 1 »møkstyng«, 1 pilespiss og 1 bjellekolbe.

Så må vi helt bort til Hordaland hvor vi har 2 depotfunn med plogjern.
Det ene er B. 3177 fra Lygran i Lindås,26 hvor det var 2 plogjern og dess
uten flere forrustede jernsaker. — Det annet var B. 6100 a fra Hamre, Ølen
s., Fjellberg p.,27 hvor likesom i funnet fra Dramdal i Buskerud også plog
jernet var funnet sammen med 1 ristill. — Og som det siste depotfunn med
plogjern har vi B. 7492 e fra Hjelle, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.,28 hvor
plogjernet er funnet med 2 borr, 2 ljåblad, stykke av jernbarre og av en
tykk jernplate.

I forbindelse med depotfunnene bør også nevnes de 4 plogformede jern
barrer eller emner til plogjern C. 22 351 fra Flaten, Hemsedal s., Gol p.,
Busk.29 De er av form som plogjern, men tvert avkuttet nedentil. Lengden
er 12—14 cm, den største av dem er ca. 9,5 cm b. øverst og 5,3 cm b. nederst.
— Et annet muligens emne til plogjern er C. 26 125 fra Østhagen av Neby,
Tynset s. og p., Hed.30 Det er en trekantet flat jernplate, omrisset ganske
som på et plogjern, 14,4 cm 1., 8,9 cm b. øverst, med innhugget fure ved lang
sidenes kanter. Avslutningen er som på de butte plogjernene.

De enkeltfunne plogjern har en meget mer jevn fordeling enn grav
funnene og depotfunnene. Her er bare 3 av de 27 fra Opland, 2 av de 11
fra Buskerud, 3 av de 9 fra Telemark, begge eksemplarene fra både Aust-
Agder og Rogaland tilhører imidlertid enkeltfunn, likeså det ene eksemplaret
fra Nordland, og så er det 2 av de 4 fra Sogn og Fjordane.

Som det vil sees av statistikken (s. 175) er det Opland fylke som uten
sammenligning står fremst med hensyn til plogjern likesom tilfellet var med
lauvknivene, i mindre grad også med sigdblad og ljåblad, derimot ikke med
celtene. Og med plogjernene er det igjen Valdres som er først med 18 av
de 27 eksemplarer, mens Gudbrandsdalen har 6 stykker, derimot bare 3 fra
de lavere liggende bygder S. Land, 0. Toten og Biri, 1 eksemplar i hver av
disse. I Buskerud var det 11 eksemplarer, derav var det 6, over halvparten
fra Sigdal med Krødsherad. Noe lignende forhold har vi jo også hatt her
med de andre jordbruksredskaper. Ellers er det spredte eksemplarer både
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Fig. 100— 101. Hakke.
Fig. 100. C.8014. Bø, Vang, Opi. — Fig. 101. C.26 645h. Løvås, Svarstad

Lardal p., Vestf.

Fig. 102. Spett. C. 7625. Hensåsen, Vang, Opi.

Fig. 98—99. Plogjern. C. 169. Furnes, Hed.
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fra flatbygder og øvre bygder, et enkelt eksemplar i Hole, Øvre Eiker og
Lier og i Ådalen og Fiol. — Fra Akershus manglet plogjernene helt likesom
tilfellet var med ljåbladene, fra Hedmark har vi bare de 2 før nevnte fra
Furnes, også lignende forhold som ved ljåbladene. I Vestfold mangler plog
jernene helt, i motsetning både til sigdblad og ljåblad, men det var forholds
vis fattig med celter også der, og også lauvknivene manglet helt. — Derimot
står Telemark igjen som det tredje første med hensyn til plogjern, de er alle
fra selve dalførene, 5 fra Seljord fra Nedre Telemark, resten fra Kviteseid,
Mo og Vinje, fra Vest-Telemark. Og hertil slutter seg de 2 fra Aust-Agder,
fra Setesdalen: Evje og Bygland.

Det er det vestre Østland som har storparten av plogjernene, hvis man
hermed regner Opland, Buskerud, Telemark og Setesdalen, altså de indre
bygder, med 52 og 66. Atskillig færre er da eksemplarene fra Vestlandet.
Vest-Agder mangler dem helt, fra Rogaland har vi bare de 2 enkeltfunne,
begge inne fra innerste Ryfylke, fra Sand og Vikedal, fra Hordaland har vi
4: 2 fra Sunnhordland: Fjellberg og Tysnes og 2 fra Nordhordland;
begge fra Lindås. Fra Sogn og Fjordane har vi bare ett fra Sogn : fra Lavik,
de andre 3 fra Nordfjord: fra Eid og Stryn. — I Møre og Romsdal og
Trøndelag mangler de helt og vi må helt opp til Dverberg i Vesterålen i
Nordland før vi kommer til det neste, og så har vi det siste ikke så langt
derfra: i Kvæfjord i Trondenes i Troms.

Vi har tidligere (s. 178) nevnt ristill eller plogkniv funnet sammen med
plogjern. Vi hadde 2 tilfelle fra Dramdal i Øvre Eiker og Hamre i Ølen. De
er 32 og 25 cm lange. De består av et skaftparti og et bredere bladparti. —
Vi har også et tredje eksemplar, som sikkert er fra Vestlandet og som er
tidsbestemt. Det er B. 6353 b fra Ukjent sted.3i — Den er funnet sammen
med et økseblad fra merovingertid. Den oppfattes som brukt ved smed
arbeide, men det er sikkert det samme med de 2 tidligere nevnte.

Andre jordbruksredskaper.

Blant yngre jernalders jordbruksredskaper er det noen ganske få lange
smale hakker med skafthull på tverrs som tverrøksen R. 403, men ganske
smale og helst jevnsmale og butte i eggen. De er mer eller mindre sterkt
krummet i lengdesnittet. G. F. Heiberg kaller slike redskaper for stein- og
nylendegrev. Det er 9 av disse redskaper som hittil er funnet. Det er:

1) C. 8014. BØ, Vang s. og p., Opi. 1 (Fig. 100.)
2) C. 11 370. Nordtorp, Hegge s., 0. Slidre p. Opi. 2
3) C. 21 738 b. Røn, Fluberg s., S. Land p., Opi.3
4) C. 13 325. Foss, Hol s. og p., Busk4
5) C. 13 981. Fogstad, Hof s. og p, Vestf.5
6) C. 18 087. Hvitstein, Kodal s, Andebu p., Vestf. 6
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7) C. 26 645 h. Løvås, Svarstad s., Lardal p., Vestf. 7 (Fig. 101.)
8) T. 935. Strugstad, Ogndal s., Sparbu p., N.-T.8
9) Ts. 2904. Borkenes, Kvæfjord s. og p., Troms 9 (ikke helt sikkert).

5 av disse funn, nr. 1, nr. 3, nr. 7, nr. 8 og nr. 9, kan dateres ved funn
kombinasjoner, nr. 1, 3 og 9 til merovingertid, nr. 7 til midten av 800-årene
og nr. 8 rimeligvis til ca. 900. Også nr. 5 er innkommet med andre saker,
etter sigende funnet i en haug. Disse andre saker er 2 økseblad, som ikke
synes å kunne være eldre enn ca. 900, og dessuten skaft til kleberkar som er
av en litt tvilsom karakter, som rimeligvis er fra historisk tid. Funnet gjør
altså et ikke helt pålitelig inntrykk, men hakken og øksene kan på den annen
side godt være funnet sammen.

Som en ser, er denne type foreløpig begrenset til Valdres med Søndre
Land, Hallingdal og Vestfold og så et enkelt eksemplar i Nord-Trøndelag,
sannsynligvis også ett i Troms. Men ved en så fåtallig gruppe vil det ved
nye funn lett kunne bli forandring i dette forhold.

Lengden varierer i grunnen atskillig. De særlig lange hakker represen
teres ved nr. 1, 2 og 4, som er henholdsvis 30,4 28 og 24 cm lange. Nr. 3
er bare 16,6 cm lang, nr. 5 17,5 cm, nr. 9 17 cm, nr. 6 og nr. 7 19 cm lange,
og nr. 8 er defekt. Vi hørte at det var mer eller mindre krumning etter
lengdesnittet. Der er også et par andre variasjoner. Ved nr. 7—B er skaft
hullpartiet sværere.

I 1906 og 1912 grov Haakon Shetelig ut den store Sølushaugen på
Gunnarshaug i. Torvastad på Karmøy. 10 Herunder fant han 3 hakker av
eketre (B. 6053 I—m1—m og B. 6651 e). Den første av disse beskrives slik:
»Hakkens hode dannes av et 4,3 cm langt stykke, skåret ut av en svær eke
stamme, skaftet som nå mangler, har vært en naturlig gren i spiss vinkel
ut fra stammen. Hakkens spiss bærer merke av sterk bruk«. — De andre
2 sies å være av lignende form, men mindre.

Også i Oseberghaugen ble det funnet lignende hakker av tre11 De kalles
her »grev«. Det var 3 stykker som ble funnet, det ene helt, de 2 andre frag
mentariske. De har tydeligvis vært av samme type som de i Sølushaugen.
Den første sies å være dannet av en naturlig gren, med en »krok« i den ene
ende og et langt avrundet skaft som er tilrundet baktil. Selve »kroken« er
ganske kort. Lengde ca. 74 cm. Den andre består av et 90 cm langt skaft
av eketre, med brudd etter kroken nedentil. Den tredje er kroken med del
av skaftet. — Heiberg kaller disse hakker for »sågrev«, og har meddelt
Grieg følgende om deres bruk: »Sågrevet er en selvvoksen krok og benyttes
til å såhakke kornet efter såningen på små åkerlapper. Det gjorde samme
tjeneste som mulddriver og treharv. Det er helt av tre, uten jernskoning,
for at kornet ikke skulle beskadiges under nedmuldingen. Grevet hørte til
reitbrukets redskaper. « — I de 2 funn vi her har gjennomgått må disse
redskaper dog ha tjent til annet bruk, vært anvendt til jordarbeide ved opp
kastingen av haugen likesom de neste redskaper vi nå kommer til.
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I Sølushaugen ble også funnet 15 spader av tre, dels hele, dels frag
menter, dels av eik, dels av furu eller bløtere tresorter. Om den første av
disse heter det: »Spade av eik, i det hele 1,15 m lang, bladet er 45 cm langt,
15 cm bredt. Spaden er vel forarbeidet og ganske hel, når unntages at
bladets ene side er litt skadet, den nedre kant viser merker av bruk.« En
annen spade av bløtt- tre (B. 6053 h) har vært 1,20 m 1., bladet 60 cm 1. og
22 cm b. Om et spadelignende redskap av furu (8.6053k) sies det at det
er smalt og bladet temmelig tykt, 42 cm 1., 9 cm bredt. Samlet lengde 1 m.
Bladets beskadigelser tyder på voldsom bruk, f. eks. som spak til å velte stein.

Også i de store Vestfoldhaugene er det funnet trespader. Særlig er
dette tilfelle i Oseberghaugen. l2 Der var her 18 spader og Grieg deler dem
i 2 grupper, dels med et lite fremspring til å sette foten på ved overgangen
mellom skaft og blad. Det er den såkalte eintakspade, som ifølge Heiberg
fortrinsvis anvendes ved nybrott. Den annen gruppe har jevn overgang
mellom blad og skaft. 13 Det er like mange av hver gruppe. Der er 9 spader
hvis lengde kan bestemmes og den varierer fra 0,79 til 1,14 m, bladets lengde
fra 30 til 45 cm. — Også i Gokstadfunnet er det trespader. Det skal ha
vært 10 spader i dette funn (C. 10 421) og derav er 3 stykker avbildet av
N. Nicolaysen. 14 Det viser seg da at begge Griegs grupper her er represen
tert. En hel spade av den første gruppe ser ut til å ha vært vel 1,10 m lang.
Likeså var det i Farmannshaugen ved Tønsberg stykker av en trespade. ls
Den skulle være en fullstendig kopi av spadene i Osebergfunnet. — Også i
Tuneskipet i Østfold var det 2 spader av eik av Griegs annen gruppe med
jevn overgang mellom skaft og blad. 16 —Og endelig ble det i Raknehaugen
ved Sigurd Griegs utgravning også funnet 2 trespader. l7

Let jerndepotfunn fra Hensåsen, Vang, Opi., ble det funnet en jern
stang tilspisset i den ene ende, 34 cm 1. og 2,3 cmb. : C. 7625. (Fig. 102.)i 8
Den er av O. Rygh blitt oppfattet som et huggjern som er blitt sammen
stuvet i eggen. Men det er rimeligere å oppfatte den som et lite spett. Den er
funnet mellom noen steiner sammen med en arbeidsøks, 2 celter og et redskap
som R. 413, en vevreel, tydeligvis et depotfunn med redskaper. I Rakne
haugen skal det ifølge Grieg 1. c. s. 17 være funnet et trespett.

Sammenfatni n g.

Vi skal så til slutt se på det samlede antall gravfunn med jordbruks
redskaper og på kombinasjonene med de forskjellige redskaper. Ved det
samlede antall gravfunn skal vi også se på hvor stor prosent funnene med
jordbruksredskaper er av det samlede antall gravfunn.

Som en vil se, står Sogn og Fjordane fremst både med hensyn til det
absolutte tall og prosentvis av yngre jernalders funn. Som nr. 2 i absolutt
tall står Vestfold med 124 funn og like etter kommer Opland som nr. 3 med
120 funn. Som nr. 4 kommer Telemark med 96 funn, som nr. 5 Hordaland
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Ant"u! g^aVST mCd Prosenttallj ordbruksredskaper

17,3Tilsammen 1088

med 89 funn og som nr. 6 Rogaland med 83 funn. Prosentvis står derimot
Telemark som nr. 2 med 27 %, Buskerud som nr. 3 med 24,4 %, Vestfold
som nr. 4 med 24,1 %, Vest-Agder som nr. 5 med 22,4 % ogMøre og Roms
dal som nr. 6 med 20,1 %. Opland som står som nr. 2 med hensyn til
absolutte tall, kommer som nr. 7 med hensyn til det prosentvise tall. Lengst
nede i rekken står, bortsett fra Østfold, Akershus og Nord-Trøndelag, mens
Sør-Trøndelag er kommet noe høyere opp ved hjelp av Opdalsfunnene.

Det er ved jordbruksredskapene som ved hestetøyet og smedredskapene,
at der helst er et enkelt redskap i hvert funn. x\v de 1088 gravfunn med
jordbruksredskaper er det således 795 funn hvor det bare er ett redskap og
da helst naturligvis sigdblad. Hva de enkelte redskapers utbredelse innen
de forskjellige fylker angår, så er det gitt meddelelse . herom under sær
behandlingen av disse redskaper. En vil herav også se at det er forskjell
på utbredelsen av de 3 store grupper av jordbruksredskaper: sigder, ljåblad
og celter innen de forskjellige fylker og landsdeler.

Vi har 167 funn med 2 forskjellige sorter av jordbruksredskaper. Den
vanligste sammensetning, 72 funn, er sigd og celt. Det er særlig Telemark
og Sogn og Fjordane hvor det er mange eksempler på denne sammensetning
(16 og 14 funn), dernest kommer Hordaland med 9 funn, mens Opland bare
har 6 slike funn. Den neste gruppe er sigd og ljå sammen med 42 funn. Her
kommer Opland først med 11 funn, Sogn og Fjordane med 9 funn og så
Møre og Romsdal som nr. 3 med 6 funn, Vestfold med 5 funn. Ljå og Celt
foreligger i 32 funn, 6 funn i Møre og Romsdal, ellers 5 funn i Telemark,
Sogn og Fjordane og Nordland. — Som en mindre gruppe kommer så plog
og celt med 9 funn, 3 funn hver i Opland og Telemark, et enkelt funn i
Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane. Så har vi en ennå mindre gruppe:
5 funn med ljå og plog, derav 3 funn fra Buskerud, 1 fra Oppland og 1 fra
Sogn og Fjordane. Vi har videre 2 funn, det ene fra Hedmark, det annet

Østfold
Akershus
Hedmark
Opland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal . .
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Ukjent sted

4
22
66

120
57

124
96
17
27
83'
89

139
70
50
46
50
17
11

3,4
8,4

15.5
19,9
24,4
24,1
27,0
10,8
22,4
14,2
19,1
27,7
20,1
12,2
8,6

13,8
14,9
7,3
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fra Opland med sigd og lauvkniv. Og så har vi et enkelt funn med ljå og
lauvkniv (Hed.), med plog og lauvkniv (Hord.) og med celt og lauvkniv
(Ukjent sted, Vestf.), videre et funn med sigd og hakke (Vestf.) og endelig
kanskje ett med celt og hakke (Troms).

Med 3 jordbruksredskaper har vi 22 funn. Som rimelig er, skriver den
overveiende del (17) av disse funn seg fra kombinasjonen med de 3 alminne
ligste jordbruksredskaper: sigd, ljå og celt. I 2 av disse funn har vi 3
sigdblad, så det blir i virkeligheten 5 redskaper her. Det er C. 24 139 fra
Kvam, Lesja, Opi. 1 og B. 6618 og 6688 fra Bø, Breim s., Gloppen p., S. og
Fj. 2 — I ett funn har vi 2 sigdblad, nemlig C. 6560—6578 fra Romfohj ellen,
Sunndalen, Møre og Romsdal. 3 2 celter har vi også i ett funn : C. 26 399
fra Dårstul, Hjartdal, Tel.4 Og endelig har vi 2av disse funnene med 2
ljåblad nemlig B. 4584 fra Rugesæter, Sogndal, S. og Fj.5 og B. 6845 fra
Nesi, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 6

De øvrige 5 funn med 3 sorter jordbruksredskaper er først 2 funn med
sigd, celt og lauvkniv. Det ene av disse : C. 24 193 fra Nedre Bakkene, Ulnes
s., N. Aurdal, Opi, har 4 sigdblad, 3 lauvkniver foruten 1 celt. Oldsakene
fra dette funn er dog funnet over et større felt og regnes å tilhøre i hvert fall
2 gravfunn. 7 Det annet funn er B. 7833 fra Myklebost, Dale s., Fjaler p.,
S. og Fj.8 Her er 2 celter foruten sigdbladet og lauvkniven. Fra Østrem,
Vang, Opi., har vi 3 sigdblad, ljå og lauvkniv: C. 23 034 9 , fra Sjåstad,
Frogner s., Lier p., Busk., har vi sigd, ljå og plog: C. 1219—1230 10 og
fra Holbø, Vågå, Opi., har vi 2 celter, ljå og lauvkniv: C. 8632—8660.n

I 4 av funnene har vi sannsynligvis 4 redskaper i et og samme funn.
1 det store funn C. 25 576 a—iii fra Østby, Sigdal, Busk., 12 har vi sannsynlig
vis 2 funn, hvert med 4 forskjellige jordbruksredskaper. Her var nemlig
2 sigder, 2 ljåer, 2 ploger og 5 celter, og da kan en vel gå ut fra at sigd, ljå,
plog og celt hører sammen i 2 av funnene. Her var for øvrig i alt 3 graver,
derav 1 kvinnegrav, og det er da mulighet for at et av sigdbladene har hørt
til kvinnegraven, så det i så tilfelle bare skulle bli ett funn med 4 redskaper.
Det tredje (eller annet) funn er B. 5807 II o—pp fra Myklebostad, Eid,
S. og Fj., 13 hvor det er 2 sigder, ljå, 2 celter og plog, således tilsammen 6
jordbruksredskaper. Og som det siste av funnene med 4 forskjellige red
skaper har vi C. 9873—76 fra Romfo, Sundalen, Møre og Romsdal, 14 hvor
det er sigd, ljå, celt og lauvkniv.

Endelig har vi ett funn med 5 forskjellige jordbruksredskaper. Det er
C. 7154—70, 7599—7601, 8014 og 9195 15 fra BØ, Øye s., Vang p., Opi.
Her er 3 sigder, ljå, 2 ploger, hakke og lauvkniv, således tilsammen 8 red
skaper, det største antall jordbruksredskaper vi hittil kjenner fra det norske
materiale.
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Jordbruksredskaper.

Lauvkniver.

i>igdblad.

1 B. Mus. Årb. 1904 nr. 12 s. 9—lo. Nr. 13 : B. 5867. 2 Årb. 1930 s. 54, avb.
s. 55, fig. 2. 3 Ab. 1898 s. 72 nr. 31 f: C. 19 080. —4 O. Nicolaissen : Katalog over
Oldsager i Tromsø Museum s. 132. 5 Årb. 1930 s. 260 nr. 203. 6 B. Mus. Årb.
1921—22. Nr. 2 s. 15 nr. 29 e. 7 B .Mus. Årb. 1929. Nr. 3 s. 30 nr. 64 f. s N. F.
s. 264. 9 T.V.S.S. 1915 Nr. 8 s. 16 nr. 49 c. 10 Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 95
nr. 82 e. » Stav Mus. Årsh. 1899 s. 73 nr. 55 f. 12 Lorange : s. 132. 13 Ab.
1903 s. 276 nr. 142 d. - 14 Ab. 1880 s. 222 nr. 253 c. 15 Ab. 1870 s. 77 nr. 66.
16 Ab. 1872 s. 96 nr. 89 h. 17 N. F. s. 758. 18 Oldtiden VI s. 33 nr. 16.
i9Oldtiden VI s. 81 nr. 106—108. 20 Oldtiden VI s. 186 nr. 92. S1Årb. 1933—34
s. 182, avb. fig. 14. 22 Ab. 1898 s. 72 nr. 31 f. 23 N. F. s. 756. 24 Årb. 1933—
34 s. 69—70. 25 N. F. s. 451—452. 2G Ab. 1888 s. 122 nr. 61 a 27 Årb. 1931
—32 s. 163 nr. 81 e. 28 Årb. 1935—36 s. 275. 29 Årb. 1943—44 s. 290. :i0 Ab.
1886 s. 96 nr. 158 h. 31 Årb. 1943—44 s. 402. 32 Ab. 1890 s. 69 nr. 65 h. 33 Ab.
1903 s. 274 nr. 139 s. 274. 34 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 67 nr. 33 a. 35 Ab. 1884
s. 67 nr. 145 d. 36 N. F. s. 582. 37 K. Ryghs katalog 1871 s. 76. :)ti Årb.
1930 s. 276 nr. 265. 39 Årb. 1929 s. 170 nr. 9 h.

Ljablad.

1 Ab. 1900 s. 290 nr. 49 d. 2 Ab. 1882 s. 177 nr. 182 c. :! Årb. 1933—34
s. 108, avb. s. 107 fig. 10. 4 N. F. s. 116. 5 Ab. 1869 s. 73 nr. 21. 6 Ab. 1867
s. 37 nr. 23.  Årb. 1943—44 s. 71. 8 Årb. 1931—32 s. 234 nr. 104. 9 Årb.
1943-44 s. 193. 10 N. F. s. 237—238. " B. Mus. Årb. 1904 Nr. 12 s. 8 nr. 10 c.
12 Oldtiden VII, Berg. Mus. Tilv. 1914 og 1915 s. 275 nr. 57 i. 13 T.V.S.S. 1924
Nr. 3 s. 62 nr. 172 e, avb. s. 61 fig. 23. 14 Årb. 1931—32 s. 198—199 nr. 244.
15 Ab. 1868 s. 125 nr. 92. 16 Oldtiden VI s. 185 nr. 90 b. 17 B. Mus. Årb. 1903
No. 14, s. 23 nr. 25 dd. 18 T.V.S.S. 1905 No. 7 s. 29 nr. 72, avb. s. 30 fig. 13.
19 Ab. 1889 s. 101 nr. 20 b. 20 Trykt B. Mus. Årb. 1919—20 Nr. 2. Samme emne
behandlet i »Norsk industri i vikingetiden«, Naturen 1920 s. 145 ff. »Oplandskultur i
vikingetiden«, Bygd og Bonde 1921 s. 81 ff og »Gravutstyr i norsk vikingetid«, Beråttelse
over nordiska arkeologmote i Stockholm 1922 s. 29 ff. 21 Ab. 1877 s. 5—6 nr. 35.
22 Oldtiden VI s. 31—32 nr. 7. 23 Årb. 1935—36 s. 227. 24 N. F. s. 149.
25 N. F. s. 237—238. 26 N. F. s. 777. 27 Ab. 1880 s. 200 nr. 122. 28 Ab. 1879
s. 244 nr. 12. 29 B. Mus. Arb. 1923—24 Nr. 1 s. 5 nr. 4. 30 T.V.S.S. 1914. Nr. 4
s. 8 nr. 25. ;il T.V.S. Olds. Tilv. 1930 s. 11—12 nr. 54. 32 T.V.S. Olds. Tilv.
1927 s. 36 nr. 127. 33 Ab. 1908 s. 176 nr. If. 34 Oldtiden VI s. 120 nr. 38.
35 Ab. 1889 s. 69 nr. 3b. 3B Årb. 1943—44 s. 164. 3 - Ab. 1879 s. 182 nr. 55 e, avb.
pl. V, fig. 25. 38 Stav. Mus. Årsh. 1934—35 s. 22, nr. 22 m, avb. 1933—34 s. 46 fig. 9.
39 B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 54 nr. 118 i.

1 Ab. 1879 s. 171 nr. 8. 2 Ab. 1904 s. 248 nr. 80 b. 3 Årb. 1943—44 s. 71.
4 Årb. 1928 s. 100 nr. 27, avb. s. 99 fig. 2. 5 Ab. 1878 s. 334 nr. 15 f. 6 Ab. 1898
s. 72 nr. 31 d. Avb. Gutorm Gjessing: Studier i norsk merovingertid Pl. IV. 7 Ab.
1894 s. 165 nr. 15 a. 8 Ab. 1869 s. 58 nr. 33. 9 Årb. 1943—44 s. 155. 10 Old-
tiden VI s. 121 nr. 39 d. « T.V.S. Tilv. 1934 s. 34 nr. 110. 12 Avb. hos Gjessing
1. c. Pl. IV. 13 Ab. 1877 s. 32 nr. 1. 14 Ab. 1875 s. 72 nr. 36 c, avb. Ab. 1875
fig. 29. is Oldtiden VIII s. 13 nr. 7. 1(i B. Mus. Årb. 1932 Nr. 5 s. 14 nr. 30.
17 Ab. 1878 s. 245 nr. 56 s. 63. 18 Ark- 1928 s. 100 nr. 27, se nr. 4—5 s. 177.
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Celter.

19 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 40 nr. 92 e. 20 Ab. 1871 s. 93 nr. 144. 21 Ab. 1896

s. 100 nr. 51 d. 22 T.V.S.S. 1915 Nr. 8 s. 4—5 nr. 11. 23 Årb. 1937 s. 192, avb.
s. 193 fig. 5. M B. Mus. Årb. 1912 Nr. 8 s. 9 nr. 16 d. 25 Ab. 1879 s. 199 nr. 145.
28 Ab. 1880 s. 271 nr. 240. 27 Ab. 1897 s. 52 nr. 18 o. 28 Oldtiden VI s. 6 nr. 36 a.
29 Årb. 1935—36 s. 216—217. 30 Ab. 1887 s. 49 nr. 45. 31 Ab. 1894 s. 174 nr. 77.
32 Oldtiden II s. 33 nr. 80. 33 B. Mus. Årb. 1910 nr. 11 s. 23 nr. 32.

1 Ab. 1887 s. 43. 2 Ab. 1892 s. 45 nr. 3. 3 St. 4978. Stav. Mus. Årsh. 1928—
30 Nr. 111 s. 7 nr. 27. 4 Ab. 1882 s. 108 nr. 66. 5 B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11 s. 25—
26: 8.6356q. ° T.V.S. Olds. Tilv. 1932 s. 36 nr. 143. 7 T.V.S.S. 1910 Nr. 6
s. 6. 8 Ab. 1883 s. 82 nr. 16 d. 9 N. F. s. 780. C. 3452 fra Frigstad, Oddernes,
V. Agder. 10 N. F. s. 782 C. 3747 fra Ask, Bjelland, V. Agder. « Ab. 1899
s. 200 nr. 211 h og s. 198 nr. 201. 12 Ab. 1890 s. 139 nr. 11 og nr. 17. 13 Stav.
Mus. Årsh. 1904 s. 81 nr. 15 d og s. 87 nr. 56 e. u B. Mus. Årb. 1905. Nr. 14 s. 13
nr. 20 d. 15 B. Mus. Årb. 1909. Nr. 14 s. 56 nr. 123 h. 1C Oldtiden V. Tilv. 1913
s. 35 nr. 51 i. 17 Ab. 1868 s. 119 nr. 88, avb. 1. c. fig. 42. 18 Ab. 1887 s. 43.
19 Årb. 1931—32 s. 266 nr. 255 c. 20 B. Mus. Årb. 1910 nr. 11 s. 24 nr. 36 d. Avb.
V. J. G. fig. 509. 21 Avb. 1. c. fig. 506. 22 Oldtiden IX. Tilv. 1919 s. 66 nr. 56 e.
23 C. 19 073—74. Ab. 1898 s. 71 nr. 31 b. 24 L. c. s. 41 avb. Pl. IV. 25 Se også
dette mitt redskapsarbeide s. 126 og s. 144. 2G Tromsø' Museums Årshefte
1931—32 s. 26. 27 Studier i norsk merovingertid s. 46, avb. Pl. IX. 28 T.V.S.S.
1920 nr. 2 s. 14 nr. 55 b. 29 T.V.S.S. 1923 Nr. 2 s. 26 nr. 97 c. :i0 T.V.S. Olds.
tilv. 1934 s. 44 nr. 168 b. » Ab. 1885 s. 91 nr. 10 e. 32 B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11
s. 53 nr. 79 b. 33 , Oldtiden V. Berg. Mus. Tilv. 1913 s. 12 nr. 21 g. 34 N. F. s. 117.
;15 Se Gutorm Gjessing 1. c. s. 60. 36 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 62 nr. 25 e. 37 B. Mus.
Årb. 1921—22 Nr. 2 s. 6 nr. 9. 38 B. Mus. Årb. 1904 Nr. 6 s. 14 nr. 73. 39 Old-
tiden VI s. 82 nr. 114. 40 Ab. 1873 s. 39 nr. 12. 41 Ab. 1884 s. 56 nr. 63.
42 Årb. 1935—36 s. 267. « Ab. 1876 s. 65 nr. 36. 44 Ab. 1887 s. 89—90 nr. 318
og Ab. 1888 s. 120 nr. 47. 45 Ab. .1889 s. 102 nr. 26 a. 4fi Oldtiden VI s. 186
nr. 92 d. « Ab. 1899 s. 168 nr. 26 a. 48 Ab. 1879 s. 247 nr. 21. 49 Ab. 1890
s. 139 nr. 17. 5» Stav. Mus. Årsh. 1911 nr. VI s. 22—23 nr. 58. 51 Undset 1. c.
s. 39. 52 B. Mus. Årb. 1905 nr. 14 s. 13—15 nr. 20. 53 Ab. 1890 s. 133 nr. 118 f.
54 Nicolaissen : Katalog s. 94. 55 Ab. 1890 s. 62 nr. 7. 56 Årb. 1943—44 s. 109.
57 Ab. 1885 s. 111 nr. 146. 58 Ab. 1888 s. 119 nr. 36 f. 3!) Oldtiden IX s. 111
nr, 27 a.- 60 Ab. 1889 s. 111 nr. 84 q. 61 Lorange 1. c. s. 166. ° 2 B. Mus. Årb.
1909 nr. 14 s. 57 nr. 123 i. 63 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 38 nr. 90 c. « 4 T.V.S.
Olds. Tilv. 1928 s. 18 nr. 73. 65 Ab. 1892 s. 84 nr. 152 b. 66 Ab. 1887 s. 89 nr.
312 e. « 7 Oldtiden VI s. 179 nr. 73 c. 68 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 36 nr. 86.
69 L. c. s. 23 nr. 53. 70 Årb. 1943—44 s. 75. 71 Lorange 1. c. s. 190. 72 Ab.
1894 s. 168 nr. 36 a. 7:! B Mus. Årb. 1932. Nr. 5 s. 19 nr. 43. 74 Ab. 1892 s. 61
nr. 19. 75 Ab. 1870 s. 73 nr. 43. 76 T.V.S. Olds. Tilv. 1927 s. 36 nr. 127 b.
77 Ts. 1796: Ab. 1908 s. 176 nr. 1 a. 7S T.V.S.S. 1923 Nr. 2 s. 9 nr. 27. 79 B. Mus.
Årb. 1932. Nr. 5 s. 13 nr. 26. 80 Se N. F. s. 730. 81 Ab. 1895 s. 62 nr. 36.
82 C.3441. N. F. s. 560. 83 Ab. 1884 s. 69 nr. 1. 84 Ab. 1-882 s. 3^4- nr. 11.
85 Ab. 1907 s. 291 nr. 1 e. 86 Ab. 1887 s. 47 nr. 20. 87 Ab. 1879 s. 187 nr. 80.
88 Ab. 1886 s. 90 nr. 116 b. Bfl Oldtiden VI s. 231 nr. 157. »» Ab. 1895 s. 57 nr. 8 b.
91 Årb. 1930 s. 211 nr. 23 g. 92 Ab. 1894 s. 165 nr. 15 b. 93 Ab. 1879 s. 259 nr. 99 d.
94 B. Mus. Årb. 1923—24 Nr. 1 s. 22 nr. 49 e. 95 Ab. 1882 s. 137 nr. 96 c. fIG Trms.
¥m ÅrsVi IQl7_-n <; 42 nr 9.7 r
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29 Oldtiden IX s. 154 nr. 29. 30 Årb. 1935—36 s. 214. 31 B. Mus. Årb. 1910
Nr. 11 s. 23 nr. 33 b.

Andre jordbruksredskaper.

1 Ab. 1877 s. 3 nr. 21 ,avb. fig. 20. 2 Ab. 1883 s. 104 nr. 35. 3 Oldtiden VI
s. 257 nr. 245 b. 4 Ab. 1887 s. 49 nr. 44. 5 Ab. 1888 s. 116 nr. 22 c. « Ab.

1895 s. 79—80 nr. 107. \ Årb. 1938—40 s. 173 8 Ab. 1872 s. 54 nr. 9. 9 Trms.
Mus. Årsh. 1924 s. 22 nr. 4 g og nr. 9. 10 B. Mus. Årb. 1906 Nr. 14 s. 24—25 nr. 45
og 1913 Nr. 13 s. 38—39 nr. 62. " S. Grieg: Osebergfundet II s. 226—227 og fig.
144. 12 Grieg 1. c. s. 221—223. ! 13 Se 1. c. Pl. XVII. " Langskibet fra Gok
stad Pl. VII fig. 6—7 og 11. 13 A. W. Brøgger: Farmannshaugen og kong Bjørn.
Aarbøger 1921 s. 117. 16 Haakon Shetelig: Tuneskibet s. 8 fig. 6. 17 Se Sigurd
Grieg : Raknehaugen. Viking V, s. 10 og s. 17. 18 Ab. 1876 s. 63 nr. 18.

Sammenfatning.

1 Årb. 1943—44 s. 398—399. 2 B. Mus. Årb. 1913 nr. 13 s. 24—26 nr. 29 og Old
tiden V, s. 12—14 nr. 21. 3Ab. 1873 s. 75—76 nr. 101 VI. 4 Årb. 1935—36 s. 278

flogjern.

1 Plogen. Bidrag til bondesamfundets historie I. Instituttet for Sammenlignende
Kulturforskning 1933. Serie A. Bind XIV, s. 100. 2 Tidsskrift for det norske Land-
bruk s. 83. :i L.C. s. 126 fig.' 25. 4 Ab. 1868 s. 101 nr. 15. 3 Ab. 1877 s. 21
nr. 102 f. c Ab. 1889 s. 102 nr. 26 b. ' Oldtiden VI s. 114 nr. 15 b. 8 Oldtiden
VIII s. 206 nr. 49. 9 Årb. 1931—32 s. 210 nr. 15 f. avb. s. 211 fig. 10. 10 B. Mus.
Arb. 1903 Nr. 14 s 23 nr 25 cc. « Årb. 1935—36 s. 214. 12 B. Mus. Årb. 1923
—24 Nr. 1 s. 5 nr. 4e. 1S Ab. 1867 s. 35—36 nr. 10. 14 Ab. 1869 s. 65 nr. 8.
« Ab. 1896 s. 59 nr. 17 b. 1B Ab. 1886 s. 86 nr. 86 a. 17 Ab. 1875 s. 67 nr. 5.
18 Oldtiden VI s. 31 nr. 7 a. lfl Ab. 1888 s. 137 nr. 173 b. 20 Oldtiden VI s. 186
nr. 92. 21 Ab. 1884 s. 98 nr. 53. 22 N. F. s. 162. 23 N. F. s. 237—238.
24 Ab. 1880 s. 200 nr. 122. 25 Ab. 1893 s. 95 nr. 91 a. 2« Ab. 1877 s. 86 nr. 63.
27 B. Mus. Årb. 1908 nr 3 s. 20 nr. 28 a. 28 B. Mus. Årb. 1923—24 Nr. 1 s. 5 nr. 4 e.

—280. 5 Ab. 1889 s. 68—69 nr. 18. 6 Oldtiden VII s. 274—76 nr. 57. ' Årb.
1928 s. 98—100 nr. 27. 8 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 39—41 nr. 92. » Årb. 1943 
—\A s. 71—72. 10 N. F. s. 165. " Ab. 1878 s. 244—245. 12 Årb. 1933—34
s. 109—114. 13 B. Mus. 1903 No. 14 s. 21—24 nr. 25 11. 14 Ab. 1879 s. 199 nr. 145.
13 Ab. 1875 s. 67 nr. 5, Ab. 1876 s. 62 nr. 11, Ab. 1877 s. 3 nr. 21 og Ab. 1879 s. 171 nr. 8.
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Snekkerredskaper.
Knivene.

I Osebergfunnet II s. 163, fig. 101, avbilder Sigurd Grieg en stor pen
kniv med velbevart treskaft som han med rette henfører til kjøkkenutstyret.
(Fig. 103.) Vi har innen yngre jernalder en hel del slike store kniver i det
norske materiale, hvorav en del sikkert også kan betraktes som kjøkken
kniver. Men de fleste av det som i katologbeskrivelsene er blitt kalt for
»store kniver« fra yngre jernalder, og som for en stor del stammer fra mero
vingertiden, er sikkert våpen og er beslektet med denne periodes eneggede
sverd uten hjalter. Enkelte av disse siste som er særlig korte, er også blitt
kalt for våpenkniver. 1 •

Det kan vel ofte være vanskelig å skille mellom yngre jernalders store
kniver som våpen eller som redskaper. Størrelsen behøver ikke være det
avgjørende. Osebergfunnets kniv som jo sikkert må regnes for redskapskniv,
har en lengde av 32,5 cm, hvorav bladet 22,5 cm og 2,3 cm bredt.  — Det
synes rimelig at kniver som det er gjort så meget stas med at de er blitt
forsynt med ornamenter, også må betraktes som våpenkniver. Det gjelder
de 2 store knivene C. 25 990 fra Sømmelhøa i Engerdal, Hed.2 og B. 8840
fra Mo, Slidre s., V. Slidre p., Opi.3 Disse 2 våpenknivene er behandlet
av Haakon Shetelig : En merovingerdolk fra Valdres, Berg. Mus. Årb. 1937,
nr. 2, den siste avb. s. 4, fig. I—2.1 —2. Denne dolk er 31,3 cm lang, derav bladet
20,2 cm, men 2,8 cm bred. Den er således kortere, men bredere enn Oseberg
kniven.

Ja, det kan bero på et skjønn hva man skal kalle for våpen blant disse
knivene. Av dem som er blitt kalt for store kniver innen det norske mate

riale, har jeg plukket ut 27 eksemplarer som jeg har henført til våpen
knivene. Dette utvalg har da kunnet bero på knivens sværhet, på bladets
bredde og da i forbindelse med en viss lengde, minst henimot 30 cm, bredden
bør være minst henimot 3 cm. — Bortsett fra 3 spesielle eksemplarer som
straks skal bli nærmere omtalt, er 13 stykker vesentlig enkeltfunne og i hvert
fall uten nærmere tidsbestemmelse. 9 stykker er fra merovingertiden og 2
fra første halvdel av 800-årene.

Jeg nevnte 3 spesielle eksemplarer. Det første av disse er den frag
mentariske B. 5888 d fra Hilde, Innvik s. og p., S. og Fj.,4 som er blitt
kalt en meget svær enegget kniv. Dette er sikkert del av et enegget sverd
uten hjalter av merovingertids type. Funnet hvor dette sverd forekommer,
skriver seg riktignok fra siste halvdel av 800-årene, men det er vel ikke
umulig at et slikt sverd skulle kunne opptre også i et funn fra denne tid —
På Flakstad i Vang, Hed., ble det i sin tid funnet et eiendommelig jern
redskap, som også er blitt kalt for en kniv, men som sikkert må regnes for
et våpen: en spyddspiss, C. 16 033 (ikke publisert). Den er 33 cm lang, har
fal for skaftet, langt enegget blad, med et mindre tveegget blad øverst. Den
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er ganske som pilespissen R. 544, og den skriver seg likesom denne fra
vikingetidens slutning. — Av en mer tvilsom art er den lange smale kniv,
C. 10 736, fra By, Løten, Hed.5 Den er 49 cm lang, hvorav bladet ca. 40 cm
og ca. 3 cm bredt. Skaftet som har vært av tre er omsluttet av en holk av
bronse. Denne kniv skriver seg fra slutten av vikingetiden og kan neppe
ha noe med merovingertidens eneggede sverd uten hjalter å gjøre.

Utenom disse 27 som i det store og hele har vært regnet for våpen, er
det ca. 25 store kniver som er blitt antatt for redskapskniver, men hvorav
enkelte også kan ha tjent som våpenkniver. Ingen av dem er under 23 cm
lange, enkelte derimot betydelig lengere, men de er da utpreget smale, og
dette gjør det sannsynlig at de ikke kan oppfattes som våpen. En slik kniv
er R. 407 fra Asia, Veldre s., Ringsaker p., Hed.,6 som er 29 cm lang, hvorav
bladet 18,7 cm, mens det bare er 2 cm bredt. Bladet er her formet symme
trisk med jevn krumning mot odden både i egglinje og i rygglinje. Denne
kniv skriver seg fra siste halvdel av 800-årene. Beslektet med eller av samme
type som denne er T. 12 372 d fra Kirkhus, Ålen s., Holtålen p., S.-T.7
Her er rester av treskaftet omkring tangen. Den camlede lengde er 24,5 cm,
derav bladet ca. 17 cm, 2,3 cm bredt. Denne kniv er nok litt eldre enn
kniven fra Asia, fra første halvdel av 800-årene eller kanskje enda litt eldre.

Beslektet med disse er rimeligvis også 3 andre større kniver, alle fra
Hedemarken. Den ene er C. 2407 fra Nashaug i Vang.8 Den er noe defekt,
bevart til en lengde av 23 cm, bladets bredde 2 cm. Ryggen viser her dog
en mer jevn krumning enn typeeksemplaret, og der er ikke de utpregede
avsatser ved overgangen mellom tange og blad. Kniven skriver seg fra
10de årh. Den annen er C. 9712 fra Bjørke i Løten. 9 Den er defekt i tangen,
men skal opprinnelig ha vært 27 cm lang, bladets bredde er 2,6 cm. Odd
partiet er her forskjellig fra R. 407, idet det er en innsvingning i ryggen,
hvorved odden får en særlig spiss form. Denne kniv er sannsynligvis også
fra 10de årh. Den tredje er C. 25 936 d fra Markestad i Vang. 10 Den er
21,3 cm 1., — den mangler dog det ytterste av odden —, hvorav tangen 6,7 cm
lang, bladet er 2,5 cm bredt. Den skriver seg fra første halvdel av 900-årene.

Det kan med det samme nevnes at det også er 7 kortere kniver som
også synes å være av typen R. 407 med det lange jevnbrede blad symmetrisk
plasert på tangen og med innbuing mot odden både i egg og rygg. Som typisk
for disse kniver nevnes her C. 7128 fra Øvre Geitstad,Fåberg, Opi. 11 Den
er 20 cm lang, hvorav bladet vel 14 cm, 2 cm bredt. Den ligger i et funn
fra første halvdel av 800-årene. Denne kniv har levning av en oval bronse
plate som har dekket skaftets øvre ende. — En annen kniv, C. 20 308 c, fra
S. Skjønne, Nore, Busk., 12 fra merovingertiden har en bronseknopp for
enden av treskaftet. Denne knopp har sterk likhet med Per Fett: Arms in
Norway Pl. 17 fig. 68: Denne kniv er også 20 cm lang. med 2 cm bredt blad.
Om den øverste del av bladet er det en bronseholk til en lengde av 3,5 cm.
Funnet er av Gutorm Gjessing datert til første halvdel av 700-årene. 13 . —
Til denne type av kniver regner Sigurd Grieg ogeså C. 22 445 h fra Lille
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Guldkronen, Sem, Vestf. 14 Denne kniv har vært ca. 21 cm lang, bladet
2,2 cm bredt. Skaftets øverste del har 2 omviklinger med sølvtråd i form
av 2 smale bånd med 0,4 cm's mellomrom. Funnet med denne kniv er nok
yngre, fra ca. 900 sannsynlig. De andre knivene av denne type skriver seg
ellers fra 800 årene. — Bare en enkelt kniv er enkeltfunnet og kan ikke
nærmere dateres. ' Det er C. 4005 fra Døradalen øst for Vinstravatnet, Vang,
Opi. (ikke publisert), altså et fjellfunn. Den er også ca. 20 cm lang med
et 2 cm bredt blad. Bladet er ellers ikke her så symmetrisk formet, med en
svak innsvingning i egglinjen.

Vi har 5 andre lange og smale kniver, i likhet med R. 407, men hvor
odden imidlertid er spissere og hvor rygglinjen gjerne er mer rettlinjet helt
frem, mens egglinjen er svakt krummet frem mot odden. Dette er følgende
kniver :

1) C. 26 992. Midtre Mørstad, Hegge s., 0. Slidre p., Opi. 15
2) C. 27 001. Viken, Vang, Opi. 16
3) C. 24 444. Jordet ti. Loftsgården, Seljord s. og p., Tel.17
4) T. 11 315 d. Lyngjem, Kors s., Grytten p., Møre og Romsdal. 18
5) T. 236. Brekke, Røros s. og p., S.-T. 19

De 3 første er funnet enkeltvis, de 2 siste skriver seg vel helst fra siste
halvdel av 800-årene likesom kniven fra Asia i Veldre. Den siste av dem

(nr. 5) er hele 33,3 cm lang, hvorav bladet 23,2 cm, men bare 1,4 cm bredt.
Her er ikke bladet symmetrisk oppbygget fra tangen, men står litt til den
ene side, mer i likhet med knivene R. 404—406. — Også Osebergkniven må
regnes til disse smale lange knivene, idet den som sagt er 32,5 cm lang,
hvorav bladet er 22,2 cm. Egglinjen danner dog her en sterkere krumning
mot odden i øverste del.

Noe for seg er den smale tveeggede kniven C. 10 757 fra V. Engelhaug.
Løten, Hed.20 Den er fragmentarisk, bare ca. halvparten er bevart av bladet
som er 1,9 cm bredt. Den er bevart i en lengde av 18,5 cm., hvorav tangen
er 6 cm. Det er mulig vi her har for oss en smal enegget kniv som er
omsmidd til tveegget. Den kan ikke nærmere tidsbestemmes. •— Vi har
også en annen større tveegget kniv som for øvrig er defekt i tangen. Det er
C. 23 525 f fra Hjelmstad av Sigstad, Biri s. og p., 0pi.21 Den har et 14 cm
langt og 2,3 cm bredt blad som ikke synes å kunne være omsmidd av en
enegget kniv eller et sverd. Den- skriver seg fra et funn fra siste halvdel
av 800-årene.

Vi har til slutt av de store kniver en gruppe på 16 stykker, for det
meste bredere, sværere, men også kortere, hvorav et par muligens kan ha
tient som våpenkniver. Noen er så defekte at det av den grunn kan være
vanskelig å treffe en avgjørelse. Til disse 16 kniver har jeg bl. a. regnet de
2 minste av de 3 knivene C. 4650—4652 fra Størkestad, Al, Busk. 22 De har
rett rygg, krumningen er bare i eggen. Den største av knivene C. 4650 :
nederst på eit. avbildning er 30,5 cm 'lang og er av meg oppfattet som en
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våpenkniv. De 2 andre er 23,5 og 22,2 cm lange. Det kan kanskje like godt
hevdes at de alle 3 har vært våpenkniver eller alle 3 redskapskniver. Dette
funn er jo tidlig i yngre jernalder, regnes av Hougen å tilhøre 7de årh. Et
annet eksemplar fra merovingertiden av samme type er C. 23 971 e fra
Døliseteren, Foldal s., Alvdal p., Hed., 23 videre har vi B. 1144 fra Tokeim,
Odda s., Ullensvang p.,24 fra eldste del av 800-årene, sannsynligvis også
B. 96,5 fra Vad, Støle s., Etne p., Hord.,25 fra siste halvdel av 900-årene og
endelig C. 20 962 h fra Fly u. Rime, Ål s. og p., Busk.,26 fra slutten av
vikingetiden eller første halvdel av 1000-årene. Det synes således å være
en type som har holdt seg helt fra tidlig merovingertid til slutten av den
hedenske tid. Den samme form med den rette rygg har vi også i en gruppe
av mindre kniver som vi straks nedenfor skal komme tilbake til.

Til de »store kniver« har jeg også regnet den ennå eldre kniv C. 24 607 e
fra Lofoss møllebruk, Lomen s., V. Slidre p., Opi. 27 Den står utvilsomt
på et eldre trinn, tilhører den eldre type R. 145 med den jevnt buede både
egglinje og rygglinje og med største bredde på midten eller litt nedenfor
midten. Funnet henføres også av Hougen til overgangen mellom folke
vandringstid og merovingertid. Til denne type må det vel også henføres
3 mindre kniver hvorav dog ingen kan nærmere tidsbestemmes. Det er
. 16 043 fra Sæli, Vang, Hed. (ikke publisert), C. 1267 fra Vennolum, Gran,
0pi.28 og C. 5078, et fjellfunn fra Ryssendalen, Filefjell, Vang, Opi. 29 Den
første, som er defekt i bladet, har vel vært ca. 20 cm lang, derav tangen
ca. 9 cm 1., bladet 2,8 cm b., den annen er 18,2 cm lang, derav bladet 11,2 cm
og 2,2 cm b., den tredje er den minste, 16,3 cm lang, derav bladet 8,4 cm
langt og 2,2 cm bredt.

Vi skal så gå over til den store mengde av de mindre kniver som sikkert
må være redskapskniver. Ved katalogbeskrivelsene er det særlig avbildnin
gene R. 404—407, som det er blitt henvist til, i den siste menneskealder, også
Haakon Shetelig: Vestlandske graver fra jernalderen (V.J.G.), her fig.
381—382 fra merovingertiden og 413 og 456—458 fra vikingetiden. Det kan
vel i det store og hele sies om typene hos Rygh at de hva knivene angår
ikke er særlig typiske, og Sheteligs bok er jo ikke ment som en typefrem
stilling av oldsaksformer, det er mer tilfeldig at oldsaker er blitt avbildet
som funninnhold fra graver som har hatt særlig typiske gravskikker. Jeg
kommer dog allikevel til å bruke disse knivtyper som er kjent for arkeologene,
som grunnlag for min fremstilling, hvorved jeg samtidig vil påpeke de mest
vanlige karakteristika ved typene.

Det kjennes fra det norske materiale ca. 1200 kniver. Over halvparten
av disse er dog så defekte at de ikke kan typebestemmes. Det gjelder særlig
kystfylkene og kystbygdene helt fra Østfold og Vestfold til lengst nord
i landet. Hva de typebestemte kniver angår, blir da et uforholdsmessig stort
antall fra de indre østlandsfylker: Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud
og Telemark. Men vi går så over til de enkelte typer.
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Vi hørte under gjennomgåelsen av de store kniver om en egen gruppe
med rett rygg. Vi hørte også at vi hadde samme type i en gruppe med
mindre kniver. Den består så vidt det kan ses av 19 eksemplarer. Denne
type finnes hverken avbildet hos Rygh eller Shetelig. Ryggen er altså rett,
helst loddrett eller endog steilt tilbakebøyet. Ved overgangen mellom tange
og blad er det som oftest mer eller mindre tydelige små skarpe avsatser.
Det er samme form i miniatyr som vi har i de eneggede sverd uten hjalter
av typene R. 498—499. Den største gruppe av disse kniver skriver seg da
også fra merovingertiden: 7 stykker, 4 er fra 800-årene både første og
siste halvdel, 2 fra 900-årene, den ene fra første halvdel, den annen fra siste
halvdel. 6 er fra übestemt tid, en av dem fra en hustuft undersøkt av Sigurd
Grieg på Langset, Follebu s., 0. Gausdal p., Opi., C. 26 220 b.30 Det er for
øvrig 2 kniver i dette funn, og det er mulig begge kniver er av samme type.

Som særlige typiske eksemplarer skal nevnes C. 9864 fra Fjellfunnet
ved Svenskin, V. Slidre, Opi., (fig. 104), fra siste halvdel av 800-årene 31 og
Fylkesmuseet, Skien, nr. 3787, fra Verpe, Bø, Tel. (ikke publisert), fra siste
halvdel av 900-årene. Steil tilbakebøyning av rygglinjen i odden har vi i
C. 4508 fra Nedre Hval, Gran, Opi, fra merovingertiden.32 Den regnes av
Gjessing å være fra ca. 600. — Ennå sterkere tilbakebøyning i odden viser
C. 12 164 fra Erikstein, Bø, Tel. 33 Den kan ikke nærmere tidsbestemmes.
Til denne gruppe har jeg også regnet den eiendommelige kniv C. 6730 fra
Bø, Ulnes s., N. Aurdal, Opi.,34 også fra merovingertiden. Ryggen er her
også praktisk talt rett, og eggen krummet, men overgangen mellom tange og
blad er skjult ved en jernholk, og det skaft som her er bevart. Dette består
av sammenfoldet jernblikk og har i nedre ende en hempe i likhet med den
store kniv i Osebergfunnet. Under omtalen av den store kniv R. 407 hørte
vi også. at der var noen få mindre kniver av samme type. De hadde den
samme symmetriske oppbygning med langt smalt jevnbredt blad og helst kort
tange, hvor rygglinjen og egglinjen i øverste del bøyer seg symmetrisk inn
mot odden. (Fig. 105.) Den samme symmetriske oppbygning har vi også
i V. J.G. 413 og 457. Men disse kniver har gjennomgående lengere tange,
og det er mer jevn avsmalning av bladet fra roten og opp mot odden. Til
denne type har jeg regnet 53 eksemplarer. Av disse er de 11 fra merovinger
tiden, 9 fra 800-årene og 11 fra 900-årene, mens det er 22 som ikke kan
nærmere tidsbestemmes. Opland fylke som har nesten a/4 av de bestembare
kniver her i landet, har ikke så langt 'fra halvparten av knivene av denne
type: 22 stykker, derav dog de 7 fra det store jernfunn C. 20 608 fra Hilme,

Fig. 103. Stor kniv. Oseberg. Sem, Vestf.
Fig. 104—108. Kniv.

Fig. 104. C. 9864. Ved Svenskin, V. Slidre. — Fig. 105. C. 25 395 a. N. Megrum, Svat-
sum s., V. Gausdal, Opi. — Fig. 106. C. 15 901. Voll, Grue, Hed. — Fig. 107. C. 13 350.

Hemsing, Vang, Opi. — Fig. 108. C. 25 561. Dalseng, Vang, Hed.
Fig. 109. Liten kniv. C. 22 523 b. Ukkeset, Ullensaker, Akh.

Fig. 110. Kniv. C. 26 118 f. Deglum, Furnes, Hed.
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Ulnes s., Nord-Aurdal p., Opi. 35 — I alminnelighet har knivene av denne
type den samme bratte lille avsats til begge sider ved bladets rot som knivene
av forrige type, men den er ikke alltid like utpreget. Rent som en særtype
synes C. 20 314 i fra Arstad, Ottestad s., Stange p., Hed.,30 med usedvanlig
sterk krumning i ryggen særlig ut mot odden, hvor egglinjen er innbøyet.
Denne kniv er avbrukket i tangen. Avsatsen i ryggen mellom tange og blad
er usikker. Kniven må skrive seg fra merovingertiden, helst siste halvdel
av 700-årene.

I V. J.G. s. 161 under behandlingen av merovingertidens übrente graver
er det avbildet 2 kniver: fig. 381—382, som har rett egglinje helt fra tangens
ytterste ende til odden, men en skarp kort avsats ved overgangen mellom
tange og blad og en mer eller mindre sterkt krummet rygglinje. Tangen er
på disse knivene forholdsvis lang, bladet gjennomgående kort og bredt. Dette
er en hel type på 62 eksemplarer. Over halvparten av disse, 33 stykker, kan
ikke nærmere tidsbestemmes. Av de øvrige 29 er omtrent halvparten, 14
stykker, fra. merovingertiden og 12 fra første halvdel av 800-årene. Det er
en mulighet for at typen har forekommet gjennom hele vikingetiden, men det
er meget usikkert. Det er nemlig 2 kniver av denne type som muligens kan
være fra yngste vikingetid. Den ene er C. 22 680 a fra Roa i Nydalen,
V. Aker, Akh. Den skal være funnet i samme haug som C. 22 240 a—f,37
hvor det var en skjoldbule og et klebersteinskar som begge synes å være fra
siste halvdel av 900-årene. Den annen er C. 15 901 fra Voll, Grue, Hed.
(Fig. 106.) Her er et stort mannsgravftinn fra siste halvdel av 900-årene,
men i samme funn er det også 2 tynne ovale spenner 38 og 2 spinnehjul av
brent leir, så her synes å måtte ha vært 2 begravelser, selv om det ikke sies
noe om dette i funnberetningen.39 Kvinnegraven har vel da vært fra slutten
av merovingertiden eller begynnelsen av vikingetiden, og det er jo da mulig
het for at kniven hører til dette funn. En tredje kniv C. 23 277 f fra Rokke
stad, Hurum s. og p., Busk.,40 er noe defekt og ikke helt bestembar med
hensyn til type, men den synes også å ha rett egg og krummet rygg. Dette
funn synes på grunn av våpnene også å måtte være fra siste halvdel av 900
-årene.

Vi har også en annen type med rett egglinje uten avsats mellom bladet
og tangen. Men rygglinjen danner ikke her en slik krummet linje som
V. J. G 381—382, men en mer rett skrålinje mot odden. Det er R. 404. På
typeeksemplaret er det en svakt skrånende avsats ved overgangen mellom
tange og blad, men denne avsats er som oftest skarp og bratt også ved denne
type. Figuren hos Rygh er en ganske liten kniv bare 9 cm lang med et 4,5 cm
langt blad, 1,1 cm bredt. Det er vel 40 eksemplarer av denne type. Og av
disse er det 10 stykker som er små som typeeksemplaret. Til disse har jeg
også regnet B. 5909 b fra Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 41 Dette
er en ganske liten kniv, hvor tangen og overgangen til bladet er "skjult av
rester av et treskaft. Bladet er her bare 2,8 cm langt og 0,5 cm bredt. Bladets
rygg danner her en skrålinje, mens egglinjen er mer loddrett, og det er derfor
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rimelig at denne kniv er av denne type. Den skriver seg fra en kvinnegrav
fra merovingertidens siste århundre. Men størstedelen av disse knivene er
større eksemplarer, inntil vel 20 cm lange med blad omkring 10 cm langt
og 2 cm bredt, således helst dobbelt så store som typeeksemplaret. Typen
R. 404 opptrer ellers gjennom hele den yngre jernalder med 11 eksemplarer
fra merovingertiden, 7 fra 800-årene og 10 fra 900-årene, like til slutten av
vikingetiden, ja med 5 eksemplarer fra aller siste del av denne tid. Typen
er ganske jevnt fordelt over det sønnenfjellske Norge, utenom dette derimot
bare 2 fra Sør-Trøndelag (Opdal), det største antall (12 stykker) fra Hed
mark fylke.

Den store mengde av knivene, vesentlig fra vikingetiden, er av typene
R. 406 og V. J. G. 456 og 458. De har bladet stillet noe skjevt til siden i
forhold til tangen, helst med en liten spiss avsats eller i hvert fall en utvekst
mellom tange og blad i egglinjen, med skrå eller bratt avsats i rygglinjen
og med ryggen skrå rettlinjet eller svakere krummet mot odden. Vi har ca.
220 eksemplarer av denne type. Men det er også blitt noe av den store
sekk, hvor yngre jernalders kniver gjerne puttes inn i katalogbeskrivelsene.
Hvor egglinjen er defekt og tiklar, kan det vel hende at større eksemplarer
av R. 404 og av og til også V. J. G. 381—382 med den rette egglinje er blitt
henført hit.

Innen dette store materiale er det flere variasjoner. Typeeksemplaret
hos Rygh er ikke typisk. Bladet er sterkt oppskjerpet og kortere og bredere
i forhold til lengden enn vanlig. Som typiske og pene eksemplarer av den
vanligste større type skal nevnes C. 13 350 fra Hemsing, Vang, Opi. (fig.
107) , 42 C. 7260 fra Rostad, Åmot, Hed.,43 C. 16 028 fra Farmen, Vang, Hed.
(ikke publisert), C. 24 193 p fra Nedre Bakkene, Ulnes s., Nord-Aurdal p.,
Opi. 44 og C. 23 363 k—l fra Grotheim, Lom, Opi.45 — Disse knivene er ca.
20 cm lange, hvor bladet i alminnelighet er litt større enn tangen, med bredde
nedentil fra 1,6 til 2,4 cm. Den mindre bredde kan nok ofte bero på at de
har vært mer brukt, er sterkere oppskjerpet. — Det er også en smalere,
slankere type, hvor bladet har en bredde fra 1,1—1,4 cm og hvor den mindre
bredde nok ikke bare beror på oppskjerping. Som typiske eksemplarer for
disse skal bare nevnes C. 7633 fra Eidsvoll?, Akh.,46 C. 26 206 f fra Bjørn
gardsetra under Tallerås, Dovre s. og p., Opi. 47 og C. 23 245 b fra Fekjo,
Ustedalen, Hol., Busk.48  — Og så har vi noen ganske små kniver med særlig
kort blad fra 3,2 til 5,8 cm langt og med litt varierende bredde fra 1,1 til
1,7 cm. Som eksempler på disse skal jeg nevne 4 små kniver fra Ullensaker,
4 kvinnegraver, fremkommet ved mine gravninger i 1920. Det er C. 22 510 e
fra Vågstad,49 C. 22 514 a fra Flabysæter,so og' C. 22 518 cog 22 519 h fra
As.51 — Til slutt skal nevnes den minste av alle disse knivene C. 25 732 h

fra Ringen, Fluberg s., S. Land, Opi. 52 Den er vel for øvrig beslektet med
V. J. G. 381—382 og skriver seg formodentlig også fra merovingertiden. Den
er også fra en kvinnegrav, og det kan vel tenkes at den slags kniver har vært
en slags sprettekniver og har vært spesielt brukt til det kvinnelige husarbeid.
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Vi har også en annen gruppe kniver med utpreget små og spisse blad.
Det er R. 405 med særlig kraftig avsats av tangen der hvor bladets egg
begynner, og samtidig med utpreget smalt blad. Dette er en liten gruppe på
8 kniver. Typeeksemplaret C. 5293 fra Fonbekk, Ullensaker, Akh.,53 er
typisk for denne gruppe. Et annet godt eksemplar er C. 25 561 fra Dalseng,
Vang, lied. 54 (Fig. 108.) En ganske liten sprettekniv er C. 22 523 b fra
Ukkeset, Ullensaker, Akh.55 (fig. 109), med et blad som er bare 2cm langt
og 0,7 cm bredt. Ellers har disse knivene blad som er fra 2,8 til 5,5 cm
lange og 0,8 til 1,2 cm brede. De er både fra manns- og kvinnegraver, både
fra 9de og 10de århundre, ingen hverken" fra merovingertiden eller fra første
halvdel av 9de årh., derimot 3 fra slutten av den hedenske tid. Det synes
således helst å være en sen gruppe. Foreløpig kjennes den bare fra Akershus,
Hedmark Opland og Vestfold.

Beslektet med disse, men med lengere blad, er en større gruppe kniver
på 52 eksemplarer. Bladet har ved roten i alminnelighet korte skarpe av
satser både i eggen og ryggen, som danner en rett linje helt opp til odden.
Bladet er ellers praktisk talt jevnbredt, smalt, fra 0,8 til 1,6 cm bredt, vanlig
vis omkring 1 cm, således som R. 405. Men bladene er lengere enn på denne
lille gruppe, hvor de lengste knivblad var 5,5 cm, mens den større gruppe
har knivblad som er helst omkring 9 cm lange, ja lengden kan bli like til
11,5 cm. Typiske eksemplarer av denne gruppe er C. 9625 fra By, Løten,
Hed.,50 C. 26 118 f—g fra Degltim, Furnes, Hed.57 (fig. 110), C. 24 739 d fra
N. Dalen, Brunkeberg s., Kviteseid p., Tel.,58 og T. 15 136 cc fra Nygården,
Frosta, N.-T. 59

Dette er også en utpreget sen type innen yngre jernalders materiale. Av
45 tidsbestemte eksemplarer er de 40 fra 10de og Ilte årh., 9 av disse fra
aller siste del av vikingetiden, 10 fra siste halvdel av 900-årene. 2 eksemplarer
er fra siste halvdel av 800-årene, 1 fra midten av 800-årene og et annet fra
annen fjerdedel av 800-årene. Det siste synes dog å være sterkt rustet og må
muligens henføres til typen V. J. G. 456. Men 1 av de 4 knivene C. 17 749
fra Kvåle, Røn s., V. Slidre p., Opi.,60 fra merovinugertiden synes å måtte
henføres til R. 405 formodentlig med lengere blad, altså den type vi behandler
her. Bladet er nemlig defekt og har sannsynligvis hatt lengere blad. Denne
gruppe har også utbredelse over hele landet, endog 7 eksemplarer kan
påvises i Trøndelag og Nordland.

Som en siste type behandles R. 409 med rygglinjen i en rett linje uten
avsats ved overgangen mellom blad og tange, men med større eller mindre
utbuktning av egglinjen. Typeeksemplaret R. 409 har en bøyning i rygg
linjen ved overgangen mellom tange og blad. Ingen av de andre knivene av
denne type har en slik bøyning. Jeg har regnet 16 eksemplarer av denne type,
men det er 2 grupper, en slankere og en tyngre som muligens ikke har noe
med hverandre å gjøre.
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Den første gruppe består av følgende 9 eksemplarer :

1) C. 6125. Sanner, Langset s., Eidsvoll p., Akh. 61
2) C. 7863. Huseby, Blaker s., Aurskog p., Akh.02
3) C. 8322. Myre, Vardal s. og p., Opi. 03
4) C. 25 180 b. Fjellhøy av Prestegården, Lunner s. og p., 0pi.04
5) C. 25 395 a. N. Megrunn, Svatsum s„ V. Gausdal p., 0pi.05
6) C. 4653. Størkestad, Ål s. og p., Busk.66
7) C. 13 599. S. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 67 ,
8) C. 1172. Omdal, Eidsborg s., Lårdal p., Tel., avb. R. 409.68
9) C. 27 075 g. Bø mellom, Sauland s., Hjartdal p., Tel.69

Et par av disse knivene, nr. 1 og nr. 4 er ganske små, den første av
brukket i tangen, så dens opprinnelige lengde ikke sikkert kan konstateres,
men den har vel vært ca. 7 cm lang, hvorav bladet er 3,5 cm langt og 1 cm
bredt. Den annen er 8,6 cm lang, men med like langt og bredt blad som den
første. Disse knivers tidsstilling er helt forskjellig, idet nr. 6 er fra mero
vingertiden (600-årene), nr. 1, 7 og 8 fra første halvdel av 800-årene, nr. 2
og 9 fra første halvdel av 900-årene og nr. 4 fra tiden omkring 1000.

Den tyngre gruppe består av følgende 7 eksemplarer :

1) T. 3785. Krokbekk, Innset s., Kvikne p., Hed. 70
2) C. 18 742. Sletta u. Hval, Gran s. og p., 0pi. 71
3) C. 25 771 g. Nedre Dale, Dal s., Tinn p., Tel.72
4) C. 26 3991. Dårstul, Hjartdal s og p., Tel.73
5) Fylkesmuseet, Skien 840?, Vindalen, Solum, Tel.
6) B. 5069 d. Skjeldal, Støle s., Etne p., Hord. 74
7) B. 5924 a. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 75

Bare 2 av disse knivene kan nærmere tidsbestemmes, nr. 4 til mero
vingertiden og nr. 5 til første fjerdedel av 800-årene. Nr. 4 skiller seg for
resten ut fra de andre ved å være usedvanlig lang: ca. 21 cm. Bredden
varierer fra 1,7 til 2,2 cm, mens bladenes lengde varierer fra 8 til 12 cm.
På den første gruppe varierer bladets bredde fra 1 til 1,8 cm og lengden fra
3,5 til 6,5 cm, et enkelt er 8 cm langt.

Meget tvilsomme er de 2 knivene C. 21 798 fra Flesaker, Rønningen,
Veldre s., Ringsaker pi, Hed. 70 og C. 14 057 fra Oren, Lunner s. og p.,
0pi. 77 Den første som er meget defekt, er innkommet alene, den annen med
3 sigdblad, en yngre saks (R. 443) og et bissel, men sakene skal være funnet
på 2 forskjellige steder. Skaftpartiet er på disse kniver flatt, men gjennom
brutt med et stort 3-sidig hull i sin ytterste del. Den siste er vel bevart og
har rett rygglinje og utbuket egglinje som R. 409.  — Tvilsom og i hvert fall
enestående er C. 19 724 a fra Koltj øn, Skafse s., Mo p., Tel. 78 Det er en liten
kniv 8,9 cm lang, med rett rygglinje, utbuket egglinje og med bred avsats
mot eggen ved overgangen mellom tange og blad. Det siste er 6,2 cm langt
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og 1,4 cm bredt. Tangen er tilbake- og nedbøyet så den danner en hempe,
hvori henger en liten ring. Denne kniv skal være funnet i en haug sammen
med en lav yngre skjoldbule, et fiskesøkk av jern og en bjelle.

Sikkert forhistorisk er derimot en liten gruppe foldekniver, 5 eksem
plarer. Det er følgende :

C. 22 762 k. Gile, Hof s, 03. Toten p., 0pi.79
C. 22 805 h. 03. Vatne, Vanse, V. Agder.Bo
B. 5145 q. Fosnes, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.81
B, 6735 h. Sårheim, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.82
T. 5616. Rise, Opdal, S.-T. 83

Den siste er übestemt både med hensyn til nærmere datering og den
avdødes kjønn. De 4 andre er alle fra mannsgraver, både kniven fra Vanse
og fra Stryn fra merovingertiden, mens kniven fra Gloppen rimeligvis er fra
første halvdel av "900-årene.

Et meget eiendommelig stykke er C. 21 237 d fra Vien, Gran, Opi.84 Ved
overgangen mellom blad og skaft er en jernholk som holdt skaftet, som her
består av en 10,3 cm lang jemten forsynt med en skruegjenge. Skaftet har
da her skullet kunne gjøres kortere eller lengere. Ytterst på skaftet er et 4
sidig jernstykke, forsynt med 2 små, innhakk som et ornament på hver side.
Denne kniv tilhører et større mannsgravfunn fra siste halvdel av 900-årene.

Vi hørte om en jernholk ved denne siste kniv som holdt skaftet fast
til tangen. Vi har også tidligere (s. 192) hørt om en slik jernholk ved kniven
C. 6730 fra Bø, Ulnes s., N. Aurdal, og om en bronseholk (s. 188) ved den
lange kniv C. 10 736 fra By, Løten, Hed. En slik jernholk synes det også å
være på C. 6481 fra N. Fevang, Sandeherad s. og p., Vestf., fra funnet
C. 6461—93. 85 I funnet B. 5865 fra Flo, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.80
er det en jernholk (m) som sannsynligvis har hørt til kniven (h) i dette
funn. Vi hørte (s. 189) at i funnet C. 22 445 fra Lille Guldkronen, Sem s.
og p., Vestf., var det en kniv hvor skaftet nærmest bladet var omviklet med
sølvtråd i 2 smale bånd. En slik holk av sølvtråd er det også på kniven
C. 12 456 fra Nes, Hedrum, Vestf.87

Ellers har vi flere eksempler på at skaftene er bevart på knivene. Den
store kniven i Osebergfunnet hadde jo et velbevart treskaft. 88 I samme funn
foreligger et trestykke som av Sigurd Grieg oppfattes som skaft til en kniv.89
2 knivskafter av tre foreligger også i et mannsfunn fra 10de årh. fra Fitje,
Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj./B. 3246 f.90 Det ene er i hvert fall godt
bevart. Fra Rogaland er skaftet og også hele eller del av kniven bevart i 4
funn: St. 1991 fra Håland, Sandeid s., Vikedal p.,91 St. 2453 d fra Sør-
Braud, Klepp s. og p.,92 St. 2584 e fra Kirkhus, Årdal s„ Hjelmeland p.93
og St. 5697 c fra Braut, Klepp s. og p. 94 Også fra Hordaland har vi 2 slike
funn: B. 6228 k fra Veke, Vangen s., Voss p. 95 og B. 7732 c fra Skjerv
heim, Vinje s., Vossestrand p. 96
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Også noen skafter av bein eller horn foreligger til dels temmelig vel
bevart. Her har vi også et fra Rogaland: St. 2193 d fra Harestad, Randa
berg s., Hetland p. 97 Videre har vi stykker av et slikt skaft fra Sunnmøre:
B. 6300 f fra Mo, Ørsta s. og p.98 Sikkert et slikt skaft har vi iT. 1039 fra
Skei, Mære s., Sparbu p., N.-T. 99 Det er oventil og nedentil orriert med
konsentriske sirkler. (Fig. 110 a.) Et velbevart slikt skaft har vi i Ts. 1178
fra Lund, Lødingen s., Steigen p., Nordi. Det er i hver ende ornert med 2
inngraverte linjer i likhet med knivskaftet fra Skei.100 Et lite vakkert kniv
skaft av bein har vi i Ts. 1227 fra Trindøy, Hamarøy, Nordi.101 Det er
riktignok avbrukket og defekt i den ene ende, men ellers delt opp i 4 felter
skilt fra hverandre ved 2 inngraverte linjer og 3 av feltene ornert med 2
dobbelte skrålinjer som krysser hverandre på midten, og med små punkt
sirkler for endene, Det fjerde felt har tett linjeskravering. Dette knivskaft
er fra en mannsgrav fra merovingertiden.

Til slutt har vi et knivskaft av bronse: C. 4221 fra N. Kaupang, Tjøl
ling s. og p., Vestf. 102 Det skriver seg fra en mannsgrav fra 10de årh. og
er av form omtrent som håndtaket til bronsenøkkelen R. 455, for øvrig en
sjelden type i vikingetiden. Ornamentikken på knivhåndtaket synes å være
rent geometrisk i motsetning til nøkkelhåndtaket som har gripedyrsorna
mentikk.

Et eiendommelig trestykke som formodentlig har hørt til et treskaft til
en kniv, er T. 13 006 e fra By, Klæbu s. og p., S.-T. 103 Det er 4,1 cm langt,
2 cm bredt, av form som et dyrehode, men temmelig spiss snute og en kraftig
utformet kjeft med utvidede og nedadbøyde munnviker. Øynene er markert
ved 2 bronsestifter, hvis oksyd øyensynlig har bevart dette stykke. Th. Peter
sen som har gitt denne beskrivelse, formoder etter stykkets beliggenhet i
graven, at det har vært skaftende til kniven T. 13 006 d. Stykket er funnet
med et økseblad som Vikingesverd type E og skriver seg vel fra årtiene
omkring 900.

Vi skal så se på fordelingen av det samlede knivmateriale i de forskjel
lige fylker, hva der er funnet i gravfunn og hva der derav er i mannsgraver
og i kvinnegraver. Det er atskillige kniver fra graver hvor kjønnet ikke kan
bestemmes. Det er også noen få enkeltfunne kniver som det i hvert fall er
uvisst om de skriver seg fra graver. I depotfunnene er det ikke mange kniver.
En del kniver er funnet i hustufter fra yngre jernalder, særlig i Rogaland,
som vi senere skal høre om. I den statistikk vi bringer nedenfor, tas også
med en liste over det samlede antall kvinnegraver her i landet. Vi har tid
ligere (s. 138) brakt en fortegnelse over det samlede antall gravfunn og
(s. 72) over mannsgravfunn. Selv om det er regelen at det er en enkelt kniv
i et gravfunn, kan det her som ved de andre redskaper og som det også
senere skal bli nærmere påvist, vel hende at det er 2 eller sjeldnere 3 eller
flere kniver i noen av gravfunnene.



200 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

c. ,  , T . • • rr . • ir  Samlet antallSamlet antall Kniver i Kniver i Kniver i , •„. . •
kniver gravfunn mannsgr. kvinnegr. y. j j^oro.c

Østfold 19 19 9 0 24
Akershus 74 72 45 19 41
Hedmark 119 117 77 22 82
Opland 159 124 71 28 86
Buskerud 64 62 41 3 37
Vestfold 113 112 60 35 110
Telemark 79 ' 76 50 8 46
Aust-Agder 16 16 13 2 26
Vest-Agder 21 21 11 7 34
Rogaland 88 78 53 13 123
Hordaland 78 78 41 15 88
Sogn og Fjordane ... . 118 118 92 25 109
Møre og Romsdal 53 53 36 4 55
Sør-Trøndelag 78 78 27 7 70
Nord-Trøndelag .... 54 53 35 11 103
Nordland 37 34 15 8 78
Troms 14 12 7 4 33
Finnmark 0 0 0 0 6
Ukjent sted "... . 8 2 1 1 18

1192 1125 684 212 1169

Dette var de absolutte tall. Vi skal så se på forholdstallene, den prosent-
vise forekomst av funn med kniver i mannsgraver og kvinnegraver og i grav-
funn i det hele. Jeg gjør her oppmerksom på at det gjelder funn med kniver.
I enkelte funn kan det som før sagt være flere kniver. — Ved siden derav
settes opp det prosentvise forhold mellom manns- og kvinnegraver i yngre
jernalder. Mannsgravene er som man vil se gjennomsnittlig over 3 ganger

•så mange som kvinnegravene, men forholdene er forskjellig i de forskjellige
fylker.

1 r- r GravfunnGravfunn , , •, , • med knivermed kniver
i mannsgr.% %

Gravfunn Samlet antall g^ antaU
med kniver mannsgraver kvinneffr
i kvinnegr.

% 7o %

Østfold 16,6 20,5 0 64,7 35,3
Akershus 27,4 22,7 46,4 82,8 17,2
Hedmark 28,1 31,2 26,8 75,1 24,9
Opland 20,6 16,9 32,6 83 17
Buskerud 26,5 25,5 8,1 81,3 18,7
Vestfold 21,8 24,9 31,8 68,7 31,3
Telemark 21,4 20,2 17,4 84,4 15,6
Aust-Agder .... 10,1 12,4 7,7 80,2 19,8
Vest-Agder .... 17,4 15,5 20,6 69,3 30,7
Rogaland 13,3 16,5 10,6 72,1 27,9
Hordaland 17,7 15,2 17 75,4 24,6
Sogn og Fjordane 23,6 25.1 23 66,8 33,2
Møre og Romsdal 15,2 16,2 7,3 80,1 19,9
Sør-Trøndelag .. 19,1 6,1 10 79,2 20,8
Nord-Trøndelag.. 10 10,8 10,7 75,9 24,1
Nordland , 9,4 7,7 10,3 71,7 28,3
Troms 10,5 14 12,1 60,2 39,8

17,9 17,7 18,4 76,5 23,5
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Som en så av statistikken s. 138 var det Opland fylke som sto fremst
med hensyn til antall gravfunn fra yngre jernalder. Ikke langt etter kommer

Rogaland, mens Nord-Trøndelag var et stykke etter som nr. 3 og Vestfold
like etter dette igjen som nr. 4. Sogn og Fjordane som er så rikt på grav

funn med arbeidsredskaper, som står som nr. 2 med hensyn til smedredskaper
og som er absolutt nr. 1 ved jorbruksredskap og også nr. 2 med kniver,
sto bare som nr. 5 med hensyn til absolutt tall på gravfunn i det hele.

Så kom det annet Vestlandsfylke, Hordaland, et godt stykke etter, men dog
som nr. 6, mens Hedmark kommer like etter dette igjen som nr. 7. Mens
Nord-Trøndelag sto som nr. 3, kommer Sør-Trøndelag som nr. 8, mens
Nordland kommer et godt stykke etter som nr. 9. Like etter dette igjen

kommer Telemark som nr. 10, Møre og Romsdal som nr. 11, mens Akershus
først kommer langt etter dette igjen som nr. 12. Ikke langt etter dette har
vi Buskerud som nr. 13, mens som de 4 siste fylker kommer i rekkefølge
Aust-Agder, Vest-Agder, Østfold og Troms.

Ser en på antallet av mannsgraver og kvinnegraver i de forskjellige
fylker, så har de 5 siste fylker det laveste tall både manns- og kvinnegraver.
Ellers er det enkelte forskjelligheter. Opland fylke som sto som nr. 1 med
hensyn til samlet antall gravfunn, står også som nr. 1 m, h. t. mannsgraver,
men som nr. 3 med hensyn til kvinnegraver. Og Rogaland står som nr. 4

med hensyn til mannsgraver, men som nr. 1 med kvinnegravene. Og Nord-
Trøndelag som var nr. 3 med gravfunn, er også nr. 3 ved mannsgraver, men
nr. 4 med kvinnegraver. Vestfold som var nr. 4 med gravfunn, står som nr. 9
med mannsgraver og som nr. 2 med kvinnegraver. Sogn- og Fjordane som

står som nr. 5 med gravfunn, står som nr. 2 med mannsgraver og som nr. 3
med kvinnegraver. Det vil igjen si at de kjønnsbestemte graver her er i stort
flertall. Neste fylke nr. 6, Hordaland, er nr. 5 både ved manns- og kvinne
graver. Hedmark som nr. 7 står også omtrent på samme trinn ved manns
og kvinnegraver, som nr. 8 og 7. Sør-Trøndelag som det neste, nr. 8, er

nr. 6 med hensyn til mannsgraver, men nr. 9 med kvinnegraver. Og så er
Nordland, nr. 9, blitt nr. 12 med mannsgraver, men nr. 8 med kvinnegraver.
Det neste fylke nr. 10, Telemark, er et særlig mannsfylke, idet det er nr. 7

med mannsgraver, men nr. 11 med kvinnegraver. Mens nr. 11, Møre og
Romsdal, er nr. 10 både hva angår manns- og kvinnegraver. Og til slutt,
Akershus, nr. 12, er nr. 11 med mannsgraver og nr. 12 med kvinnegraver.

Ser en så på det prosentvise forhold mellom mannsgraver og kvinne
graver, så er særlig »mannlige« fylker : Telemark, Opland, Akershus, Buske
rud. I mindre grad må også nevnes hit Aust-Agder, Møre og Romsdal og
Sør-Trøndelag. Særlig Telemark er her påfallende mannlig med bare 15,6 %

kvinnegravfunn. Først blant de »kvinnelige« fylker står her de på gravfunn
fattige fylker Troms og Østfold. Når de på gravfunn så rike Sogn og Fjor
dane og Vestfold kommer så høyt opp med hensyn til kvinnegravene som
33,2 og 31,3 % betyr det så meget mer for disse fylker.
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Etter disse betraktninger over det samlede antall gravfunn i sin alminne
lighet skal vi gå over til de spesielle forhold med knivene. Og vi skal her
gjennomgå materialet topografisk.

Vi har før (s. 74) nevnt at Østfold har meget lite funn fra yngre jern
alder, det kommer nest sist med hensyn til antall gravfunn, og det er pekt
på at det må skyldes spesielle forhold, kanskje at kristen gravskikk trengte
inn tidligere her enn andre steder i landet. Vi har da også bare 19 kniver
herfra, hvorav de 10 skriver seg fra Storedalsfunnene. Det hele gjør et
tilfeldig inntrykk, således også at alle knivene fra kjønnsbestemte funn er fra
mannsgraver.

Annerledes er forholdene i Akershus. Dette fylke kommer nok også
temmelig langt nede som nr. 12 av 17 med hensyn til samlet antall gravfunn,
men det skyldes vel helst at det er lite av utstrekning, det tredje minste fylke
i landet. Og med hensyn til antall funne kniver (119) står det i hvert fall
lengere fremme, som nr. 9. Som før sagt var Akershus et særlig »mannlig«
fylke, men med hensyn til kvinnegraver med kniver i forhold til kvinne
gravene ellers i Akershus, står dette fylke først med 31,8 %. Ikke minst
har mine egne gravninger i Ullensaker i 1920 med funn av 7 kvinnegraver
med kniver bidradd til dette resultat. 104 Det kjennes nå 19 kniver fra kvinne
graver i Akershus. Fra mannsgraver er det 45. Det står som nr. 7 hva det
absolutte antall kniver angår i mannsgraver, som nr. 5 i kvinnegraver. —
Det er spesielt Øvre Romerike, særlig Nes, Eidsvoll og Ullensaker som har
den overveiende mengde av knivene, ca. %, særlig den siste bygd, hvor det
er funnet 28 kniver, den ste rikeste bygd i landet på denslags redskaper.

Hedmark fylke er i utstrekning det største sønnenfor Nord-Norge.
Det er allikevel nr. 7 hva angår samlet antall gravfunn. Men med hensyn til
samlet antall kniver står det nest først (119 eksemplarer), likeså med kniver
i mannsgraver (77) og med kniver i kvinnegraver som nr. 4 (22 %). I for
hold til antallet mannsgraver står dette fylke som nr. 1 (25 %) hva funn
med kniver angår, mens det står som nr. 4 med hensyn til kvinnegraver
(22%). Akershus står altså her lengere fremme. — Funnene fra vikinge
tiden i Hedmark fylke er særlig fra de brede Hedmarksbygder og slik er
det da også med knivene. % av det samlede materiale 80 stykker, er fra disse
bygder, derav 35 fra den ene bygd Løten, den står som nr. 4 med hensyn
til antallet av kniver fra yngre jernalder. N. Nicolaysens gravninger på By,
Engelhaug og Grindereng har brakt en god del av disse frem for dagens lys.

Går vi så over til det nesten like store Opland fylke, så står dette fremst
i hele landet med hensyn til antall gravfunn. Og det samme er tilfelle med
antall kniver (159). Dette var likesom Akershus et utpreget mannlig fylke,
men her er mange både mannsgraver og kvinnegraver med kniver, og det
står som nr. 2 med hensyn til kniver i kvinnegraver (28) og som nr. 3 med
kniver i mannsgraver (71), her således etter Hedmark som hadde så mange
færre samlet antall gravfunn. Med hensyn til det prosentvise antall av
mannsgraver med kniver står Opland som nr. 4 (18,7 'A), mens det ved



1951. No. 4. VIKINGETIDENS REDSKAPER 203

kvinnegraver står som nr. 2 (25,6 %), etter Akershus. — Av de 159 knivene
er nesten halvparten (75 stykker) fra Valdres. Det er særlig Vang som har
mange av dem, likesom denne bygd sammen med V, Slidre har så særlig
mange funn fra spesielt den eldre del av denne tid. Vi hørte om dette ved
jordbruksredskapene med sigdbladene, ljåbladene, lauvknivene og plogjernene
(s. 139, 147, 156 og 178). Fra Vang er det 46 kniver, den på kniver tredje
rikeste bygd i landet. Fra V. Slidre er det derimot bare 13 kniver. Det
er påfallende hvor mange kniver som er kommet inn fra den ene gård
Jevne med Jevnehagen i Vang (17 stykker). Ellers er knivene i Opland
nokså jevnt fordelt, det skal bare nevnes at Gran på Hadeland har 18
kniver.

Buskerud, som ingenlunde er lite av utstrekning, det er nesten 3 ganger
så stort som Akershus, har allikevel forholdsvis få gravfunn fra yngre jern
alder, det står her som nr. 13. Med hensyn til antall kniver står det som
nr. 10 (64), i mannsgraver som nr. 8 (41) og i kvinnegraver helt ned i nr. 15
(3). Dette var de absolutte tall, som beror på at det er så forholdsvis få
gravfunn i Buskerud i det hele, så mange flere i mannsgravene fordi dette
som vi før hørte også var et utpreget mannlig fylke. I forhold til antallet
gravfunn er det derimot også i Buskerud mange funn med kniver. Det står
som nr". 3 (20,1 %), i mannsgraver som nr. 5 (17,4 %), i kvinnegraver med
de 3 knivene derimot naturligvis langt nede, som nr. 15 (5,3 %). — Med
hensyn til fordelingen i de enkelte bygder er det ikke meget å bemerke.
Sigdal prestegjeld som er rikt på funn har også 15 kniver, Ål og Hol i
Hallingdal har hver 8 kniver, Hurum 9. Ellers er det temmelig jevn for
deling.

Det lille Vestfold, det minste fylke i landet, har som kjent særdeles
mange gravfunn, det står som nr. 4. Også med hensyn til antall kniver står
det som nr. 4 (113). Med hensyn til kniver i mannsgraver står det også
som nr. 4, men med kniver i kvinnegraver som nr. 1 (35). Det er et
»kvinnelig« fylke. Det er imidlertid særdeles mange av mannsgravene her
som har kniver (24,9 %), her står dette fylke som nr. 2, etter Hedmark,
og bare som nr. 3 ved kvinnegravene (25,5 %). — Det er særlig de søndre
bygdene i Vestfold som har gravfunnene, og da igjen først og fremst Hedrum,
som har 60 funn av kniver og står fremst blant alle bygder i Norge med
hensyn til disse redskaper. Det er Nicolaysens gravninger i Vestfold som
har skaffet over halvparten av disse knivene i Hedrum (33 stykker) og også
flere i Stokke, Kaupang, Sandar og Brunlanes, tilsammen 57 stykker.

Telemark er igjen et større fylke, litt større enn Buskerud, men, med
hensyn til gravfunn kan det dog ikke på langt nær måle seg med fylker som
Hedmark og Opland eller det bitte lille Vestfold. Det står som nr. 10. Men
det er forholdsvis mange kniver som er funnet her (79), der står det som
nr. 6, og likedan står det prosentvis (14,6% av gravfunnene). I Telemark
er det igjen forholdsvis flere av kniver i mannsgraver (50), mens det i kvinne
graver var 8. Det står her henholdsvis som nr. 6 og nr. 9; prosentvis derimot
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som nr. 9 og nr. 8. Det er forholdsvis flere av kvinnegravene i dette fylke som
har kniver i gravgodset. — Den lokale fordeling er det ikke så meget å si
om. Det er nedre og midtre Telemarken som har de fleste knivene, 58 av
de 79. Først står her Bø med 18 kniver, men det må vel delvis bero på en
tilfeldighet at det er funnet så usedvanlig mange nettopp her. Funnenes
antall er ikke nettopp så mange herfra, men i 3 av funnene er det tilsammen
13 kniver. Dernest kommer Kviteseid med 11 kniver, men her er det også
mange gravfunn.

Aust-Agder og Vest-Agder er forholdsvis små fylker, men de står ennå
lavere med hensyn til antall gravfunn, som nr. 14 og 15. Hva det siste fylke
angår, har man her også tenkt seg at kristen gravskikk har trengt tidligere
inn, og det kan vel også delvis gjelde Aust-Agder. Med hensyn til antall
funne kniver står Vest-Agder som nr. 14 (21 stykker) og Aust-Agder som
nr. 16 (16 stykker). Prosentvis står det første fylke allikevel som nr. 10,
det annet derimot sist i rekken, som nr. 17. Det hele blir her mer tilfeldig,
og det har sikkert mindre betydning å peke på forholdene i manns- og kvinne
graver. — I Aust-Agder er det da også bare i 4 bygder, hvor det er funnet
kniver, derav over halvparten : 9 stykker i Fjære, hvor Nicolaysen har
foretatt utgravninger. I Vest-Agder er det 8 kniver fra Lista, 5 fra Lyngdal;
ellers er de meget spredt.

Rogaland er mindre enn Aust-Agder og uten sammenligning det minste
av fylkene langs Norges vest- og nordkyst. Allikevel står det som nr. 2
etter Opland med hensyn til antall gravfunn. Ikke fullt så langt fremme
står det med hensyn til funne kniver (88), nemlig som nr. 5, og det samme
er tilfelle med kniver i mannsgraver, i kvinnegraver står det som nr. 7 (13
eksemplarer). Prosentvis står dette fylke ennå lavere, idet det står som
nr. 10 med hensyn til Rogalands forhold til andre fylker hva knivene angår
(12,7 %), som nr. 7 med hensyn til kniver i mannsgraver (15,3 %) og som
nr. 10 med kniver i kvinnegraver (9,8%).

Det første av de 2 egentlige Vestlandsfylker, Hordaland, er betydelig
større enn Rogaland, men kommer allikevel som nr. 6 med hensyn til antall
gravfunn fra yngre jernalder. Og også hva det absolutte tall med kniver
angår, står det etter Rogaland, nemlig som nr. 7 med 78 eksemplarer. Med
hensyn til kniver i mannsgraver står det som nr. 8 ved siden av Buskerud
med 41, men med kniver i kvinnegraver foran Rogaland som nr. 6 med 15
eksemplarer. Prosentvis står det som nr. 8 hva angår gravfunn med kniver
(13,9 %) således' litt foran Rogaland, men med kniver i mannsgraver som
nr. 8 med 15%, like etter Rogaland. Og prosentvis står det med kniver i
kvinnnegraver (13,6 %) som nr. 7 og også her foran Rogaland likesom ved
det absolutte tall. Likesom ved gravfunnene i det hele er det også med
kniver i gravfunn at de fleste skriver seg fra Hardanger og Voss. Fra Voss
er det 20 kniver, ellers i intet prestegjeld over 9 stykker.

Det annet Vestlandsfylke, Sogn og Fjordane, er større enn Hordaland,
nesten dobbelt så stort som Rogaland. Det har dog atskillig mindre folke-

>
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mengde nå enn begge disse fylker. Det kommer også etter Rogaland med
hensyn til antall gravfunn, men står like foran Hordaland, idet det er nr. 5.
Vi har tidligere (s. 76, 138, 146 og 162) sett hvor rikt Sogn og Fjordane
har vært på arbeidsredskaper som smedredskaper, hvor det sto som nr. 1,
og enkelte jordbruksredskaper som sigdblad og ljåblad, hvor det sto som
nr. 2, og celter hvor det atter sto som nr. 1. Og noe lignende er det også
med knivene. Her står det som nr. 3 (118) like hakk i hel på Hedmark,
og med kniver i mannsgraver står det som nr. 1 (92), med kniver i kvinne
graver som nr. 3 (25). Også prosentvis står det høyt, således hva angår
gravfunn med kniver i forhold til de andre gravfunn i dette fylke som nr. 2
(20,6 %), med kniver i mannsgraver som nr. 3 (20 %), med kniver i kvinne
gravene som nr. 5 (21,1 %). Dette er jo ellers et utpreget kvinnelig fylke,
idet kvinnegravene står som nr. 3 i forhold til mannsgravene med 33,2 %,
men det er altså i forhold hertil ikke fullt så mange kniver i disse graver.
— I Sogn og Fjordane er det Nordfjord som er rikest på gravfunn fra yngre
jernalder, her særlig Gloppen og Stryn. Det viser seg også hva knivene
angår. Over halvparten av de 118 kniver skriver seg fra Nordfjord (61
stykker) . Og her er det Gloppen som står' først med 26 eksemplarer. Det
kommer like etter Ullensaker i så henseende. I Sogn må det sies å være en
temmelig jevn fordeling i det Aurland nok har 13 kniver, men ingen andre
bygder over 8.

Møre og Romsdal er et fylke litt mindre enn Telemark, og det kommer
også like etter Telemark, som nr. 11, med hensyn til antall gravfunn. Det
står som nr. 12 hva knivene angår (53), som nr. 10 med hensyn til kniver
i mannsgraver (36) og helt ned i nr. 13 med kniver i kvinnegraver (4).
Det står også prosentvis som nr. 12 hva angår gravfunn med kniver (12,3 %),
som nr. 11 med kniver i mannsgraver (13,1 %) og bare som nr. 14 med
kniver i kvinnegraver (7,3 %). Det er forholdsvis få kvinnegraver i dette
fylke, og det er forholdsvis få kniver i disse graver. — Fordelingen er temme
lig jevn, bortsett fra Sunndal i Nordmøre med sine mange funn særlig på
Romfo, i denne bygd er det 17 kniver, og Grytten i Romsdal har 8. Ellers
er det ingen bygd her som har mer enn 4 kniver.

Det sydligste av de 2 trønderske fylker, Sør-Trøndelag, er i utstrekning
endog større enn Sogn og Fjordane, men det står som nr. 8 med hensyn til
antall gravfunn. Med hensyn til kniver i gravfunn (7S) står det som nr. 7
ved siden av Hordaland, med kniver i mannsgraver som nr. 12 (27) og også
som nr. 12 med kniver i kvinnegraver (7). Disse små tall kan vel bero på
at det er så mange av gravfunnene i Sør-Trøndelag som skriver seg fra
de store gravplasser i Opdal, fra Vang og Lttenget og Rise og Stranden.
Dette er nesten alle sammenblandede funn, hvorved mange ikke kan nær
mere bestemmes med hensyn til avdødes kjønn. Derfor står også dette fylke
sist prosentvis med gravfunn med kniver i mannsgraver (6,1 %), mens det
med kniver i kvinnegraver står som nr. 9 (10 %). Og hva angår gravfunn
med kniver står det ennå høyere: som nr. 7 (14,5 %). — Bortsett fra Opdal
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er fordelingen temmelig jevn med ingen bygd over 4 kniver. Men i Opdal
var det 50 kniver, nest etter Hedrum i Vestfold den bygd i landet som har
mest av disse redskaper.

Det neste fylke, Nord-Trøndelag, er enda større enn Sør-Trøndelag og
står også som nr. 3 med hensyn til antall gravfunn, således atskillig lengere
fremme enn Sør-Trøndelag som var nr. 8. Men med henyn til antall funne
kniver står det lengere nede som nr. 11 (54) og likeså med kniver i manns
graver (35), mens det med kniver i kvinnegraver står som nr. 8(11 stykker).
Prosentvis står det ennå lavere, dvs. at det er forholdsvis få kniver i grav
funnene her. Gravfunn med kniver er bare 9,4 % av gravfunnene her, dette
fylke står som nr. 14. M. h. t. kniver i mannsgraver står det som nr. 12
(12,8 %), med kniver i kvinnegraver som nr. 13 (8,7 %). — Hva fordelingen
bygdene imellom angår, er denne temmelig jevn. Flest er det i Overhalla,
11 stykker. Nesten alle disse er fremkommet ved Th. Petersens gravninger.

Nordland fylke er i utstrekning større enn noen av de fylkene vi hittil
har gått igjennom. Med hensyn til gravfunn står det som nr. 9, hvilket
vel dels skyldes den nordlige beliggenhet, dels at det vesentlig er de ytre
kystbygder og øene som har væ*rt bebygget i gammel tid. Gravfunn med
kniver er det ennå færre av, her står dette fylke som nr. 13 med 37 eksem
plarer. Likeså er det med kniver i mannsgraver (15 stykker), mens det
står høyere, som nr. 9, med kniver i kvinnegraver (8 eksemplarer), ved siden
av Telemark. Også prosentvis blir det lite av gravfunn med kniver (8,8 %),
det står som nr. 15, likeså med kniver i mannsgraver (7,1 %), mens det
med kniver i kvinnegraver står som nr. 12 (8,9%). — Fordelingen er her
temmelig spredt og ikke meget å bemerke ved.

Det siste fylke, Troms, som er det tredje største fylke i hele landet, men
bortsett fra Finnmark, som her ikke er tatt med, da de få funnene derfra helt
mangler kniver — står det sist med hensyn til gravfunn fra yngre jernalder.
Det er sikkert den nordlige beliggenhet som er årsaken til dette. Det har
jo nå også en liten befolkning, bortsett fra Finnmark er det bare de meget
mindre fylkene Aust-Agder og Vest-Agder som har mindre befolkning. Og
som det er med gravfunnene i sin alminnelighet er det også med knivene.
Det står lengst nede både hva angår samlet antall -(14) og kniver i manns
graver (7), mens det står som nr. 14 hva angår kniver i kvinnegraver (4).
Der står Buskerud, Aust-Agder og Østfold lavere. Det er imidlertid ikke
så få kniver i Troms i forhold til det antall gravfunn vi har her i fylket.
Der står det som nr. 13 (9,6%), i mannsgraver som nr. 10 (15 %) og i
kvinnegraver som nr. 11 (9,1 %). — Det er bare 8 bygder i Troms hvor
det er funnet kniver, ingensteds flere enn 3 kniver i en bygd.

I det store og hele kan man si at det er de samme typer av kniver
som er funnet både i gravfunnene til menn og kvinner. Men enkelte for
skjelligheter kan det vel være. Det er dog betenkelig å sette. opp for strikse
regler her, især når man tenker på at et så stort materiale av knivene, ca. 50 %



2071951. No. 4. VIKINGETIDENS REDSKAPER

Fig. 110 a. Knivskaft av bein. T. 1038. Skei, Sparbu, N.-T.
Fig. 111. Tveegget hulmeisel. C. 9556. By, Løten, Hed.

Fig. 112. Enegget hulmeisel. C, 15 828. Prestegården, Skedsmo, Akh
Fig. 113—114.. Høvlblad.

113. C. 20 931 n. Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk. — Fig. 114. C. 3049
Fig

Framstad, Gran, Opi.
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blir satt utenfor da de på grunn av defekthet ikke kan nærmere bestemmes.
Av de 212 kniver i kvinnegraver er således de 112 übestemte med hensyn
til type. Men vi skal allikevel se på forholdene slik som de er med det
bevarte materiale, men med alt forbehold.

Bortsett fra den store kniv i Osebergfunnet viser det seg at de store
knivene helt mangler i kvinnegravene. Ellers kan en si at alle de typene av
mindre kniver som vi har gjennomgått tidligere, også kjennes fra kvinne
gravene. Påfallende sjelden i kvinnegraver må V. J. G. 413 sies å være. Den
kjennes ennå bare i et eneste eksemplar: Fylkesmuseet, Skien 3787 e fra
Verpe, Bø, Tel., mens det til denne gruppe ellers ble regnet 53 eksemplarer
(se s. 192). Også knivene med rett rygg (se s. 191) er sjeldne i kvinnegraver,
idet denne type bare kjennes her i 3 eksemplarer, derav de 2 fra samme
funn fra Verpe i Bø, den tredje er T. 10 296 fra Drøydalen, Holtålen, S.-T. 105
Den er 18,5 cm lang, således temmelig stor for å være i en kvinnegrav. Denne
type kjennes ellers bare i 19 eksemplarer. — En sjelden type var også R. 409,
med ryggen dannende én linje (se s. 196—197). Den er på bare 16 eksem
plarer, de fleste større enn typeeksemplaret. Derav er det bare én kniv fra
kvinnegrav: B. 5924a fra Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 106 Av de små
knivene er det derimot et par stykker fra kvinnegraver, 1 av de 2 C. 6125
fra Sanner, Langset s., Eidsvoll p., Akh., 107 og lavde 2C. 16 879 fra
Skjerve, Løten, Hed. 108

En mer alminnelige type var R. 404 (se s. 194). Den besto av 40
eksemplarer, her også 2 grupper : større og mindre kniver, den siste på
bare 10 eksemplarer. Denne type er også ytterst sjelden i kvinnegraver, av
de større kjenner jeg bare 3 eksemplarer, deriblant den 19,5 cm lange kniv
C. 10 797 fra Verpe, Bø, Tel. 109 Det er bare ett eksemplar av de ganske
små av denne type i kvinnegraver. Det er C. 10 315 fra Kopsland, Grans
herad s. og p., Tel. 110 — Likeså sjelden i kvinnegraver må de også sies
å være knivene beslektet med R. 405, med de lengere blad (se s. 196). Denne
type er ellers nokså alminnelig, var kjent i 52 eksemplarer, hvorav <bare 3
i kvinnegraver. Av gruppen med det lille blad, den typiske R. 405 (se
s. 196), hvorav det kjennes 8 eksemplarer, skriver derimot de 3 seg fra
kvinnegraver. Hva den vanligste typen R. 406 og V. J. G. 456 og 458 angår
(se s. 195), så er denne forholdsvis like meget representert i kvinne
gravene som i mannsgravene. Det samme gjelder også den forholdsvis
alminnelige type V.J.G. 381—382 (se s. 194—195).

Vi hørte om et par forholdsvis lange kniver av de mindre typer som
skrev seg fra kvinnegraven, en 18,5 cm lang, en annen 19,5 cm. Vi har et
par til i kvinnegravene som må regnes for store. Det er således den 19,9 cm
lange kniv av typen R. 405 med langt blad T. 15 136 c fra Nygården, Frosta,
N.-T. 111 Og det er den ennå lengere kniven C. 13 350 fra Hemsing, Vang,
Opi., 112 av typen V. J. G. 456, som er hele 21,3 cm lang.

Men dette er unntagelser, mens det på den annen side er mer alminnelig
at mmdre kniver særlig de aller minste, skriver seg fra kvinnegraver. Vi har
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nettopp hørt om de små knivene av typene R. 409 og 404. Vi har også
(s. 195—196) hørt om de små knivene av typen R. 406 fra Ullensaker og den
lille sprettekniv fra Ukkeset fra samme prestegjeld. Den minste av alle disse
srriå kniver er vel B. 5909 b fra Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 113
Her er rester etter treskaft på tangen som skjuler overgangen mellom denne
og bladet, så selve typen blir usikker, men bladet er lite og spisst og bare
2,8 cm langt, 0,5 cm bredt. — Også i mannsgravene finnes det små kniver,
om enn ikke fullt så små og ikke forholdsvis så mange som i kvinnegravene.

Vi har tidligere (s. 188) hørt om et par av våpenknivene at de hadde
innlagte ornamenter som båndfletninger og dyreornamentikk på bladet. Noe
slikt finnes ikke, på redskapsknivene. Derimot har vi eksempler på at de har
hatt furer eller striper langs ryggen på bredsidene i likhet med eneggede
sverd uten hjalter som R. 497 og Gutorm Gjessing: Studier i norsk mero
vingertid Pl. XI b, Pl. XIII, Pl. XVI b, Pl. XXI, Pl. XXII og XXVI b.
Det er altså en orneringsmåte fra merovingertiden. Jeg kjenner bare 9 kniver
med slike ornamenter, men det kan vel hende det i virkeligheten er flere, da
disse linjer særlig hvor overflaten kan være opptæret av rust, kan være
vanskelige å se. Det er mest de enkle linjer som Gjessing Pl. XVI b som
ses på disse knivene. Vi har 3 slike kniver fra sikker merovingertid. Det
er først de 2 største av de (s. 190 f.) 3 nevnte knivene fra Størkestad i Ål,
Busk., den største med 2 furer, den andre med stripe langs kanten. Likeså
har vi C. 21 926 b fra Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk. 114 Den har
enkelt stripe langs ryggen. Det samme har de 2 (s. 192) nevnte lange smale
knivene C. 26 992 fra Midtre Mørstad, Hegge s., 03. Slidre p., Opi. og
C. 27 001 fra Viken, Vang, Opi. Den første regnes i katalogbeskrivelsen å
være fra merovingertiden. — 2 striper langs ryggen (sl. Gjessing 1. c.
Pl. XXVI) har den brede kniv C. 14 447 fra Fjellsmyren, Hole, Busk. 11 -"'
Den er avbrukket midt på bladet, men har visstnok vært en større kniv.
Den skriver seg sannsynligvis også fra merovingertiden. — Yngre må der
imot være B. 1141 fra Rosseland, Vikøy s., Kvam p., Hord., med en bred
fure langs ryggen på de nederste % av bladet. Den kan tidligst være fra
siste halvdel av 800-årene. 116 —Og fra yngste vikingetid, fra ca. 1000 ei
de 2 kniver B. 7658 f—g fra Solbakken av Åstestølen, Eidfjord s., Ulvik p.,
Hord.117 Her er også innsmidde striper, men bare langs vel nedre halvdel av
rygglinjen, og linjene går ikke her parallelt med rygglinjen, men begynner
lengere inne ved skaftroten og skråner ut ved linjens avslutning. Ryggene
danner også her en skarp kant. Det er således tydelig en annen type enn
ved de eldre kniver.

Ved enkelte av de eneggede sverd uten hjalter er det trappeformet
overgang mellom klinge og tange i rygglinjen. Det forekommer også ved
enkelte av knivene. Jeg har notert 6 slike tilfelle, alle i Akershus og Hedmark
fylke. Men det kan vel hende at man ved nærmere undersøkelse kan finne
flere. Jeg regner her opp disse 6:

MVid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. T 9s r. No. 4.
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1) C. 4338. Fonbekk, Ullensaker, Akh. 118
2) C. 6412. Habberstad, Langset s, Eidsvoll p., Akh. 110
3) C. 9637. By, Løten, Hed. 120
4) C. 10 169. V. Engelhaug, Løten, Hed. 121
5) C. 24 772 f. N. Houm, Elverum, Hed. 122
6) C. 24 792 1. Blikstad, Åmot, Hed. 12'

Av disse knivene tilhører nr. 2, 3, 4 og 6 typen R. 406 (eller V. J. G. 456
og 458) , nr. 1 R. 405 med det lange blad og nr. 5 er usikker. Det siste
eksemplar har jeg ikke notert noe ved, men etter katalogbeskrivelsen skal det
ha trappeformet avsats. Nr. 4 er en liten kniv fra en kvinnegrav. Nr. 2 og
nr. 4 tilhører første halvdel av 800-årene, nr. 6 tredje fjerdedel av samme
århundre, nr. 1 900-årene, nr. 5 slutten av vikingetiden og nr. 3 er funnet
alene. Ennå kjenner vi således merkelig nok ikke dette trekk ved mero
vingertidens kniver, men det har altså vært bevart gjennom hele vikingetiden.

Ved knivene som ved andre redskaper er det regelen at det foreligger
ett eksemplar i hver grav. Vi har ca. 750 eksempler på dette ved knivene.
— Men vi har også 116 eksempler på at det foreligger 2 kniver i hver grav.
Det blir altså 232 kniver tilsammen. Det forekommer både i manns- og
kvinnegraver, gjennom. alle avsnitt av yngre jernalder og i alle landsdeler.
Når det forholdsvis foreligger flere tilfelle i enkelte fylker enn i andre, kan
jo dette bero på tilfeldighet. — Det er meget ofte 2 ganske like kniver som
forekommer i ett og samme funn. Som eksempel kan nevnes de 2 nettopp
omtalte kniver B. 7658 f—g fra Solbakken av Åstestølen. Et annet eksempel
har vi iC. 26 525 b fra Kroksgård, Ringsaker, Hed., 124 begge disse parene
av typen V. J. G. 456, og et tredje eksempel har vi iB. 5807 y—z fra Mykle
bostad, Eid, S. og Fj., 125 med 2av typen V. J. G. 413, og 2 like av typen
V. J. G. 381 har vi iC. 18 200 fra Tolstad, Vågå, 0pi. 126 Ellers er det regelen
at det er 2 kniver av samme type som ligger i samme funn. Vi har imidlertid
flere eksempler" på at den ene av de 2 knivene er større og den andre mindre.
Jeg skal bare nevne C. 2573—74 fra Asia, Veldre s., Ringsaker, Hed., 127
en lang R. 407 og en kort R. 406 og C. 7276—77 fra Framstad, Gran, 0pi. 128
Den lille er en utpreget R. 405, den store en litt utvisket form av V. J. G. 456.

Vi har også 23 eksempler på at det foreligger 3 kniver i ett og samme
funn. Det er særlig rikelig med den slags funn i Hedmark, ellers er disse
også forholdsvis like meget fra manns- som kvinnegraver. Det er sjelden alle
3 knivene kan sikkert typebestemmes, men vi har et slikt tilfelle i B. 5800 h—k
fra Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord., avb. V. J. G. 456—4-58. Vi har 3
andre tilfelle hvor alle 3 knivene er av typen R. 406, i et funn fra Hen, Vang,
Opi., C. 20 468 b, 129 fra merovingertiden er det 2 rettryggede kniver og 1
av typen V. J. G. 381. Og endelig skal nevnes C. 21 237 c—d fra Vien, Gran,
Opi.,130 hvor en av knivene er av typen R. 404, en annen R. 405, og den
tredje den merkelige kniven med påskrudd skaft.
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Med 4 kniver har vi 4 funn. Det ene det før nevnte fra Sanner, Langset
s., Eidsvoll p., Akh., C. 6125 131 , med 2 ganske små kniver, den ene R. 406,
den annen R. 409, de 2 andre übestemte. Det er en kvinnegrav fra annen
fjerdedel av 800-årene. Det andre funn er C. 17 749, en mannsgrav fra mero
vinugertid fra Kvåle, Røn s., V. Slidre p., Opi.132 Her har vi typene V. J. G.
381, R. 405 og 1 übestemt. Det tredje er også det før nevnte funn Fylkes
museet; Skien, 3787 e—h, også en kvinnegrav, fra siste halvdel av 900-årene.
Her er 2 rettryggede kniver, 1 V. J. G. 413 og 1 R. 406. Endelig har vi
B. 6069 I—o1—o fra Skaugset, Eid, S. og Fj., 133 en mannsgrav fra midt i første
halvdel av 800-årene med 4 übestemte kniver.

Med 5 kniver har vi bare det ene før oftere nevnte funn C. 4650—53
fra Størkestad i Ål, Busk., fra tidlig merovingertid med 4 kniver med rette
rygger og den femte R. 409. — Også 6 kniver har vi i 2 gravfunn. Det ene
er C. 21 531 d—h fra Store-Dal, Skjeberg, Østf.,134 en mannsgrav rimeligvis
fra 800 årene, alle knivene er her übestembare typer. Det annet funn er
C. 12 174 fra Albjørk, Sigdal, Busk. 135 Dette er også en mannsgrav fra
merovingertid. 2 av knivene er av typen V. J. G. 381, et par av de andre
muligens av typen V. J. G. 413 eller R. 145, eller übestemte.

Ca. 30 av knivene er enkeltfunne uten forbindelse med gravfunn. De er
av forskjellige typer og fra forskjellige deler av landet. — Fra depotfunnene
er det ikke mange kniver, de få som er, skriver seg alle fra Opland. Den
første er C. 3420 fra Skårud, Jevnaker,136 en kniv av typen nærmest V. J. G.
413 fra det s. 147 f nevnte jerndepotfunn med arbeidsøks, celt, ljå, sigd og
ca. 80 jernbarrer. — Den annen er C. 18 742 fra Sletta av Hval, Gran, 137
en kniv muligens av typen R. 409, innkommet med 30 jernbarrer. — Den
tredje er C. 20 461 b, fra Okshovd, Hegge s., 03. Slidre, 138 en kniv av typen
V. J. G. 413, innkommet sammen med en lauvkniv og rimeligvis også et
depotfunn. — Så kommer som det fjerde funn C. 20 608, hele 8 kniver fra
det store jernfunn fra Hilme, Ulnes s., Nord-Aurdal, 139 omtalt tidligere s. 148
o. fl. st. Det er det eneste depotfunn hvor det er mer enn en kniv. Bortsett
fra et enkelt eksemplar som rimeligvis er av typen V. J. G. 381, er de andre
knivene helt av typen V. J. G. 413. —• Endelig har vi C. 21 341 a fra Solheim,
W Slidre, en sammenbøyet kniv, kanskje også av typen V. J. G. 413, som
er innkommet med en meisel og også muligens skriver seg fra et depot
funn. 140

Endelig skal nevnes at enkelte kniver er funnet i hustufter. Vi har her
også et funn fra Opland fylke. Det er C. 26 220 a—b fra Langset, Follebu s.,
(7j. Gausdal p. 141 Det var en hustuft fra sen vikingetid eller tidlig middelalder
utgravet av Sigurd Grieg. Her var 2 kniver som synes den ené å være av
typen V. J.G. 413, den annen rettrygget. — I de hustufter som jeg har
gravet ut i Rogaland, har det nesten ikke vært noen fra yngre jernalder og
bare i en av disse har det vært en kniv, nemlig på Birkelandsstølen i Bjerk
reim. 142 Den er av übestemt type. —I de såkalte landsbyanlegg : »Leksaren«,
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»Klauhauane« og »Øygarden« er det derimot funnet tilsammen 8 kniver,
hvorav enkelte synes å være av yngre jernalders typer. De fleste kan ellers
vanskelig nærmere typebestemmes, men de synes ikke å være av den eldre
jernalders type R. 145. Disse anlegg går jo ellers tilbake til eldre jernalder,
til eldre og yngre romersk jernalder, de fleste funn i disse tuftene skriver
seg fra denne tid. Men det er som sagt en del kniver som synes å måtte
være yngre.

Det var først St. 6604 e fra Leksaren av typen V. J. G. 413. Den lå
høyt opp i kulturlaget. 143 I en av tuftene på Klauhauane, som ble utgravet
i 1939, var det 2 kniver, den ene som V. J. G. 381, den andre med innsvunget
ryggparti. 144 Også ved utgravningen i 1941 på Klauhauane ble det funnet
en kniv: St. 6821 b. 145 Den er dessverre meget defekt, men en kan se at
ryggen har vært rett. — På Øygarden på Hegreberg på Vestre Åmøy ble
det funnet kniver i 3 av tuftene: St. 6770 b, 6772 h og 6775 b. 1.40 Alle
knivene er defekte, den siste muligens fra folkevandringstiden, de 2 første,
den ene med rettlinjet rygg, den annen som R. 407. Også i den såkalte
offerhaug fantes en større kniv, 22 cm lang av typen R. 407 : St. 6780 a. 147

Også på Hårvik i Lødingen, Nordi., har det rimeligvis vært en hustuft
hvor det er funnet 2 kniver.148 Det anlegg hvor disse var funnet, er riktignok
kalt en lang gravhaug, ca. 18,80 m lang, men hele inventaret og likeså
beskrivelsen av utgravningen hvor det sies at det var et ildsted midt i haugen
på bunnen,149 gjør at vi går ut fra at dette er en hustuft. Tidfestingen av
denne blir imidlertid usikker, den kan kanskje gå tilbake til vikingetiden,
men den kan også, og gjør det rimeligvis gå ned i middelalderen. Det kan
jo ha vært bebyggelse i lengere tid. Knivene er av usikker type. Den ene er
23 cm lang og har rundt skaft, er blitt kalt for en bordkniv, noe i likhet
med Osebergfunnets kniv. Den annen er atskillig mindre, bevart til en
lengde av 7,7 cm. Den er rimeligvis av typen R. 409.

Som før sagt kan en kniv brukes til forskjellige formål. Vi ser bort
fra de store knivene som vi kalte for våpenkniver, og som samtidig har vært
brukt som jaktkniver og vel også til å stikke husdyrene, som slaktekniver.
Det er de mindre knivene det her gjelder. Og de kan også ha vært brukt
til å tilskjære skinn og lær og til å skjære i tøy, likesom de kan brukes til
å skjære kjøtt og fisk. De mange knivene i kvinnegravene må vel helst
regnes å ha vært til slike formål, snekringsyrket har sikkert heller ikke
dengang hørt til det kvinnelige arbeide.

Men det viktigste og alminneligste ved knivene var vel å kunne skjære
og arbeide i tre og ved siden derav i bein og horn, og en må vel kunne
regne med at en stor del av de gjennomgåtte kniver fra yngre jernalder i
mannsgravene i hvert fall for det meste har vært brukt til dette. — Det kan
være vanskelig å si at de og de knivene bare har vært brukt til å arbeide i tre.
I kvinnegravene fantes jo kniver av alle typer. Godseier Heiberg har vist
meg kniver fra nyere tid som han dels har kalt laggekniver, dels for skolmjern
og skopjern, som har påfallende likhet med typene R. 405 og R. 406, den
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vanligste type innen yngre jernalders knivmateriale. De har vært brukt til
arbeide i tre.

Dessverre vet vi jo svært lite om hva de har laget av tresaker i yngre
jernalder i Norge da denslags saker bare i færreste tilfelle er blitt bevart i
jorden. Men vi har dog Osebergfunnet som den strålende unntagelse, som
viser hvilke mestere man dengang kunne være i å bruke kniven. — Det er
først og fremst i praktstykkene at mesteren her viser seg: vognen, prakt
sledene, slededragene og dyrehodestolpene. Men det er jo mange andre
enklere saker her. Det er arbeidssleden og salen, det er sengene, stolen,
krakken, kistene, delene av skrinet, bøttene, tretinene, øsene, vevstolene,
spinneredskapene, linklubbene, garnvindene, garnhesplene, spadene, møkk
grepet og tregrevet. Det er knivskaftene, økseskaftene og sylskaftet. Kniv
skafter har vi også nettopp hørt om fra andre funn og likeså tidligere (s .181

182) under jordbruksredskapene, om spader og grev også fra andre plasser.
— Og så har vi selve skipet med årer og øsekar og annet inventar likesom
teltrammene. Og vi har likeså Gokstadskipet med sitt lignende utstyr.

Dette er jo til dels praktstykker, mesterverker, det beste hvert i sitt
slags som datidens håndverk kunne lage. Men rundt om i Norges land ble
det jo laget lignende om enn for det meste enklere saker. Vi kan tenke på
alle de hundre av båtbegravelser rundt om i alle kystfylkene, men også noen
få spredte i det indre av landet. De forutsetter jo tilstedeværelsen av hundre
vis av større og mindre båter med deres inventar. Og vi kan videre tenke
på de hundrer av funn med skrinbeslag og nøkler som viser at det har vært
hundrevis av skrin og kister. Og på samme måte med ranglene og slede
krokene, som forutsetter sledene, med mangfoldigheten av kniver og andre
redskaper og økser og spyd, som forutsetter skaftene, likesom alle skjoldbulene
forteller oss at det har vært laget tilsvarende av de store runde treskjold,
slike som vi kjenner dem fra Gokstadfunnet. Og vi vet jo igjen at dette
bare er en brøkdel av det som virkelig har eksistert. Alt dette gir perspek
tiver, anelser om hva der har vært arbeidet i tre på den tid.

Og så har vi sakene av bein og horn som også har vært skåret med kniv.
Vi har alt hørt om enkelte knivskafter. Vi har videre de store kvalbeins
platene (R. 449), vevskeiene (R. 439), garveknivene (R. 450), kammene
(R., 447), spillebrikkene og terningene og sikkert mange andre ting. Det er
jo også saker som bare i de sjeldneste tilfelle er blitt bevart i jorden. Det
er særlig i Nord-Norge hvor kvalbeinshåndverket har vært alminnelig, men
det er jo også et faktum at konserveringsforholdene for bein der nord har
vært så meget bedre. Vi har dog spredte eksempler lengere sydpå også.
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Andre snekringsr e d s k a p e r.

Foruten knivene har vi forskjellige andre grupper av redskaper som
må ha vært brukt til arbeide i tre, og vi skal gjennomgå disse i det følgende.

Vi skal da begynne med noen redskaper som er blitt kalt for skavc
kniver og uthulejern (fig. 111— 112), det er de 2 typer R. 408 og R. 412. Det
er også en slags kniver, de første eneggede krumbøyde, de andre tveeggede
med kort krumbøyd blad og kort tange. De går i katalogbeskrivelsene under de
forskjelligste betegnelser. Foruten de 2 nevnte: skavekniver og uthulejern,
kalles de skavejern, hulkniv og htiljern, skolpekniv og skolpjern, skjølp og
kjølp, skjejern, svarvekniv og krumkniv. Men helst er de i eldre tid bare
kalt for kniver, med nærmere betegnelse og beskrivelse av hvorledes bladet
har vært bøyet (således Oluf Rygh og Gabriel Gustafson). I Norske Old
sager kalles R. 408 av Rygh for bare kniv og er stillet sammen med de andre
knivene R. 404—407 og 409, mens R. 412 av ham kalles for et uthulejern.

Det er klart at alle disse redskapene av begge disse typene har vært
brukt til uthuling av tre. Det sies også av og til i katalogbeskrivelsene.
Således kaller Lorange i Norske Oldsager i Bergens Museum B. 1389 fra
Gardermoen, Ullensaker, Akh. for »skjejern« og beskriver det som »en buet
kniv til at hule treskeer med«. Og Oluf Rygh sier om C. 3942 fra Skumsrud,
Biri, Opi., 1 at det er »et knivblad bøiet således at det har kunnet brukes til
uthuling i tre«, og om C. 19 200 fra Rødløs, Sande, Vestf. : 2 »altså bestemt til
uthulingsarbeide«. G. F. Heiberg har i sine samlinger 2 tveeggede uthule
jern, det ene ganske smalt med sterk krumning av bladet, det annet bredere
med krumning som R. 412. Det første kaller han treskojern og det brukes
til uthuling av det indre av treskoene, det annet kaller han for skjeskavl.

Det er flere variasjoner innen de enkelte av typene i det forhistoriske
materiale. R. 412 foreligger med -sikkerhet bare i 8 eksemplarer. Disse er:

1) C. 21 531 i. Store-Dal, Skjeberg s. og p., Østfold.3
2) C.9556. By, Løten s. og p., Hed.4 (Fig. 111.)
3) C. 6478. N. Fevang, Sandar s. og p., Vestf.5
4) C. 22 462 i. S. Berg, Sem s. og p., Vestf.6
5) C. 26 739 n. Berven, Berg s., Brunlanes p., Vestf. 7
6) C. 26 741 a. Li, Gransherad s. og p., Tel. 8
7) B. 2887. Store Aurdal, Hosanger s. og p., Hord. 9
8) Ts. 2972. Risøen av Prestegården, Hadsel, Nordi. 10

Alle disse stykker har lang stilk og kort, mer eller mindre bredt blad,
som som oftest er sterkt bøyet, gjerne i en halvsirkel. Flere er defekte. Det
lengste av dem er nr. 7, som er 23 cm langt. De eldste er fra begynnelsen
av vikingetiden, det yngste, nr. 2, fra slutten av denne tid. De kjennes bare
fra mannsgraver.

Den annen eneggede type er meget mer alminnelig, kjennes i 39 eksem
plarer. De har følgende utbredelse :
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Disse redskaper går tilbake til merovingertiden, dog muligens ikke
lengere enn til 700-årene, méd 8 eksemplarer. Fra 800-årene har vi 13 styk
ker, og fra 900-årene like til vikingetidens slutning har vi 12, mens 4 stykker
ikke kan nærmere tidsbestemmes.

Merovingertidens typer synes å ha en mer langstrakt krumning av hele
bladet, som her sammenlignet med typeeksemplaret er lengere i forhold til
tangen, og ofte har en svakere krumning. Videre er der en mindre utpreget
overgang mellom tange og blad gjerne uten eller bare med en ganske svak
avsats i ryggen. Vi har typen i V. J. G. 383, B. 4719 f fra Hovland, Ullens
vang, Hord. 11 Bladet har her dog en sterkere krumning, likesom C. 20 931 m
fra Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk. 12 Den svake krumning har vi i
C. 18 300 fra Tolstad, Vågå,Opl., l3 likesom iB. 6300 f fra Uglum, Stedje s.,
Sogndal p., S. og Fj., 14 og flere stykker.

Med 800-årene og utover blir det gjerne en mer utpreget knivform,
således som typeeksemplaret R. 408 : C. 3048 fra Framstad, Gran, Opi., 15
med tydelig avsats på bladet og med krumningen gjerne i den ytterste del av
bladet med odden. Et annet eksempel har vi i B. 4592 fra Evebø, Vereid s.,
Gloppen p., S. og Fj., 16 et tredje iB. 6688 f fra Bø, Breim s., Gloppen p.,
S. og Fj.17 Ellers har vi det korte ien halvsirkel eller sterk bue bøyede blad
på lignende måte som R. 412. Et eksempel på dette har vi i den før nevnte
C. 3942 fra Skumsrud, Biri, Opi.,18 iC. 15 828 fra Prestegården, Skedsmo,
Akh. (ikke publisert (fig. 112) og C. 26 645 m fra Løvås, Svarstad s., Lar
dal p., Vestf.19 Meget sterk krumning har vi iB. 5775 i fra Netteland, Hatle
strand s., Kvinnherad p., Hord. 20 Dette eksemplar er over 20 cm langt,
derav tangen 16 cm. Her er krumningen av bladet sterkere enn halvsirkel
formet. Ganske på samme måte er det med det nettopp nevnte eksemplar
fra Rødløs i Sande, Vestf.. — 2 eiendommelige små eksemplarer med kort
tange har vi iC. 25 576 cc fra Østby, Sigdal s. og p., Busk.,21 og B. 7640 e fra
Håtim, Feios s., Leikanger p., S. og Fj.22 Det første er fra første halvdel
av 800-årene, det siste rimeligvis fra ca. 900. — Et eiendommelig stykke er
også det nettopp nevnte B. 1389 fra Gardermoen, Ullensaker, Akh.,23 det
som han kaller for »skjejernet«. Det har langt skaft og meget kort og smalt
blad med svært liten krumning. Alle disse knivene er fra mannsgraver.

I Norske Oldsager har Oluf Rygh som fig. 410—411 avbildet 2. red
skaper som han kaller »høvljern«. Det første har omtrent rett blad med 2
korte armer som står sterkt skrånende ut fra bladet og som ender i en
sammenbøyet løkke. (Fig. 113.) Det annet har krummet blad med 2 lange

Akerhus 2 Rogaland 1

Opland 4 Hordaland 4
Buskerud 3 Sogn og Fjordane 21
Vestfold 2 Møre og Romsdal 1

Aust-Asrder 1
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armer som står nærmest loddrett opp fra bladet og som er ombøyet
ytterst. (Fig. 114.)

I Folkevennen for 1864 (s. 343 ff) skriver Eilert Sundt om disse 2
typer. Han kaller den første skavl, den annen skjøve og mener at skavlen
har vært ført med 2 hender, skjøVen med en haånd. Han tror de har gjort
samme tjeneste i oldtiden som høvlen nå til dags. Og om skavlen mener han
at den har kunnet innstilles ettersom man har villet ta tykkere eller tynnere
fliser. Opplysningene om navnene hadde han fra en bonde fra Hol i Halling
dal: Sander Thomassen Råen, som kom opp til Universitetets Oldsak
samling med 2 slike redskaper med treskaft fra nyere tid, og som Sander
Råen benevnte på denne måte. — Men i Senja i Troms fylke der hadde
Eilert Sundt sett en skjøve som der kaltes »skavl« og som bruktes til å skrape
barken av treet. De kalte det for å »skave« og det man skavet av, kaltes
for »skav«.

Godseier Heiberg har overfor meg benektet at disse redskaper har vært
brukt som høvljern, bl. a. fordi de ikke har kunnet innstilles. Og i redskaper
fra nyere tid mener han å kunne vise hva de har vært brukt til. Et redskap
som har meget likhet med Eilert Sundts skjøve kaller Heiberg for barkskjøve,
altså et lignende bruk som det Sundt hadde sett i Senja. Ellers har han
betegnelsen øseskavl, kjøttkniv og rekkjespa, det siste til skinnberedning, et
garveredskap.

Det kan visselig også her ha sin interesse å se hvorledes disse redskaper
er blitt betegnet i katalogbeskrivelsen av de forskjellige forfattere. Nico
laysen i Norske Fornlevninger kaller dem skavekniv eller skavjern, således i
første halvdelen av 1860-årene. Oluf Rygh er tydeligvis atskillige år frem
over påvirket av Eilert Sundts artikkel i Folkevennen i 1864. Om C. 4660
fra Størkestad, Ål, Busk., 1 sier han således: »Høveljern til en saakaldet
»Skjøve« (Høvel av ældre Form, indrettet til at føres med begge Hænder).«
Og så henviser han til Eilert Sundts artikkel. Det er også ganske riktig av
typen R. 411 og således hva Sundt kaller en skjøve, men da er det jo en
misforståelse å si at den ble ført med 2 hender, det var skavlen (R. 410) som
det gjaldt. Stykket er avbildet hos Bjørn Hougen : Årbøker 1930 s. 63, fig. 6,
midt på bildet. Derimot er det riktig når Rygh om C. 7164 fra Bø, Øye s.,
Vang p., Opi.,2 sier: »Et Høvljern til en Høvl, der har vært indrettet til at
føres med een Haand.« Det er også av typen R. 411. Ved det neste funn
C. 12 797 fra Holbø, Vågå, 0pi.,3 sier han: Jern til en Høvl (Skjøve) af
Formen R. 411. Fra 1889 og nedover helt til 1898 sier han bare høvljern
uten noen skjøve i parentes. — Og heri følges han av Gustav Mørck i til
vekstfortegnelsene for 1907 og 1909 og det samme har jeg gjort i 1916 i til
veksten for Universitetets Oldsaksamling, mens jeg i 1934 i Stavanger kaller
et slikt redskap for et skavjern.

I Bergen kaller Lorange i 1876 B. 1095 fra Grimestad, Vangen s.,
Voss p., Hord.,4 for et skavjern. Det er av typen R. 410. Gustafson benevner
det i 1891 for bare høvljern, mens han i 1895 en gang sier båndkniv (høvl
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jern), en annen gang bare båndkniv. — Shetelig sier første gang i 1903
høvljern (skav), i 1904 bare høvljern, i 1905 atter høvljern (skav), i 1909
igjen atter bare høvljern. Fra 1911 gjør han omvendt, kaller dette redskap
en gang skavl (høvljern), en annen gang bare skav, i 1913 sier han igjen
skavl (høvljern) og i 1914 bare skav, og så i 1917 skav (høvljern). Bøe
bruker både i 1927 og 1930 uttrykket skav, mens Per Fett i 1938 sier høvl
eller skavblad.

Til Videnskapsselskapet i Trondheim er der bare kommet ett slikt red
skap : T. 6553 fra Romfo, Sunndal, Møre og Romsdal.5 Dette kalles av
Karl Rygh for høvljern eller skavjern. — Tor Helliesen bruker i 1901 og
1909 betegnelsen høvljern, om en særtype som vi senere skal komme tilbake
til, sier han i 1904 båndkniv, likesom Gustafson gjorde om alminnelige
høvljern.

Vi skal så gå over til en gjennomgåelse av typene. Typen R. 410 fore
ligger i 14 eksemplarer. Det er følgende:

1) C. 2777. Reistad, Lillehammer s., Fåberg p., Opl.°
2) C. 22 994 h. Bøverdalen, Lom, Opi. 7
3) C. 20 931 n. Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk.8 (avb. fig. 113).
4) C. 18 191 d. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.9
5) C. 1170. Åmdal, Eidsberg s., Lårdal p. Tel. 10
6) C. 14 660. Midsund, Kviteseid s. og p., Tel. 11
7) B. 5207 s. Nomeland, Hylestad s., Valle p., Aust-Agder. 12
8) A. 358. Hovland, Vegusdal s., Herefoss p., Aust-Agder.
9) St. 2341 e. Sømme, Sola s., Håland p., Rog. 13

10) B. 1095. Grimestad, Vangen s., Voss p., Hord. 14
11) B. 5145 k. Fosnes, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 15
12) 8.6951h. Hjelle, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 16
13) 8.7833h. Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj. 17
14) 8.9008k. Prestegården, Vangen s., Aurland p., S. og Fj.18

Vi har tidligere gitt en beskrivelse av typeeksemplaret. Ikke alle ei
sa sterkt skrånende i armene, på noen står armene loddrett som på R. 411,
men de er korte og har ombøyningen til løkker for endene. Disse løkker er
plasert forskjellig, enten utover eller innover, i et enkelt tilfelle (nr. 2) den
ene innover, den annen utover, eller de står på tvers av lengderetningen som
på typeeksemplaret. På nr. 13 og 14 er endene avbrukket, så løkkene ikke
kan ses, men de er sikkerlig av samme type. Det samme gjelder nok nr. 12,
som også er defekt i armene, hvorav den ene muligens er ombøyet for enden
som R. 411, men det er usikkert, og de er i hvert fall skrånende utover som
R. 410 og må henregnes til denne type. — Eggens lengde er fra 5,3 til 9,8 cm,
bredden fra 1,1 til 2,2 cm, armenes lengde fra 3—5 cm. I 2 tilfelle, nr. 2 og
nr. 9 er armene av forskjellig lengde. — 2 av disse skavler er fra merovinger
tiden (nr. 3 og 11) ellers er det store flertall fra første halvdel av 800-årene,
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like til midten av århundret, nr. 14, som har et særlig bredt blad, kan neppe
være eldre enn ca. 900, og nr. 7 er formodentlig fra slutten av vikingetiden.
— Alle skriver seg fra mannsgraver.

Den annen type R. 411 er tallrikere, består av 23 eksemplarer. De skal
også her regnes opp:

1) C. 3049. Framstad, Gran s. og p., 0pi. 19 (avb. fig. 114).
2) C. 7164. Bø, Øye s„ Vang p., Opi. 20

- 3) C. 18 100. Rå, Røn s., V. Slidre p., Opi.21
4) C. 1226. Skj åstad, Frogner s„ Lier p., Busk.22
5) C. 4660. Størkestad, Torpe s., Ål p., Busk.23
6) C. 1169, Åmdal, Eidsborg s., Lårdal p., Tel. 24
7) C. 14 659. Midsund, Kviteseid s. og p., Tel.25
8) C. 20 643 m. Moen, Dal s., Tinn p. Tel. 26
9) Fylkesmuseet, Skien 1230. Ås, Gjerpen s. og p., Tel.

10) C. 18 913. Nomeland, Hylestad s., Valle p., Aust-Agder.27
11) C. 21 986 h. Åseland, Åseral s. og p., Vest-Agder.28
12) St. 3243 d. Nese, Nedstrand s. og p., Rog.29
13) St. 6185 aa. Strand, Strand s. og p., Rog.30
14) B. 5582 d. Nesthus, Vikøy s, Kvam p. Hord.31
15) B. 6507 e. Sakstad, Mæland s., Alversund p., Hord.32
16) 8.4756h. Vik, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.33
1.7) B. 5807 0. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.34
18) B. 5865 e. Flo, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 35
19) B. 6259 f. Kirkeide, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.36
20) 8.6580h. Bergstad, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 37
21) B. 6580 i. Bergstad, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.38
22) B. 6688 h. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.39
23) B. 7833 h. Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj.40

Også denne type er nærmere beskrevet tidligere, og det er ikke meget å
føye til. De korte ombøyninger for endene av armene er her også vendt til
forskjellige kanter. Flere av eksemplarene er for øvrig mindre bestembare.
Bladene er bare litt kortere med gjennomgående samme bredde, men armenes
lengde er gjennomgående dobbelt så stor som ved R. 410, fra 7,5 til 11,7 cm.
Typen kjennes fra Vimosefunnet i Danmark fra tidlig del av yngre romersk
jernalder. 41 Ide norske funn skriver 8 eksemplarer seg fra merovingertiden,
derav 5 fra første halvdel av 600-årene, 7 er fra 800-årene og 3 rimeligvis
fra 900-årene. Ett stykke, nr. 3, er fra et jerndepotfunn, funnet sammen med
et annet større eksemplar av neste type og 2 celter. — Alle stykkene ellers
er fra mannsgraver.

Vi har så en mindre gruppe på 10 eksemplarer av større redskaper som
først skal bli regnet opp og siden få en nærmere beskrivelse. Det er følgende
eksemplarer :
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1) C. 12 797. Holbø, Vågå s. og p., Opi.42
2) C. 18 101. Rå, Røn s., V. Slidre p., 0pi.43
3) C. 20 608 d. Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.44 (Fig. 115.)
4) C. 20 608 d. Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.45
5) C. 26 524 g. Bjerkely av Øverby, Hunn s., Vardal p., Opi. 16
6) C. 14 658. Midsund, Kviteseid s. og p., Tel.47
7) C. 17 034. Midsund, Kviteseid s. og p., Tel.48
'8) C. 19 081. Helle, Hylestad s., Valle p., Aust-Agder.49
9) C. 26 514. Ytre Haugen, Gjerstad s. og p., Aust-Agder. 50

10) B. 5807 æ. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 51

Disse er større enn de tidligere omtalte, særlig er bladene lengere. Mens
de 2 første grupper hadde en gjennomsnittlig lengde av bladene på 6,8 og
6,4 cm, er lengden på denne gruppe gjennomsnittlig 13,4 cm, minst nr. 10
som er 11 cm 1., størst nr. 5 som er 18 cm 1. Bladenes bredde er naturlig nok
også større her, fra 2 til 2,6 cm. Armens lengde er her også gjennomsnittlig
betydelig større. Mens den for den første gruppe var 4,1 cm, for den annen
9,6 cm, er den for den siste gruppe 13,2 cm. Den er ellers her svært vekslende.
Det lengste eksemplar nr. 3 har armer med en lengde av 20,5 cm., mens de
på nr. 6 er 18 cm lange. I samme funn som nr. 3 er det et mindre høvlblad,
hvor armene bare er 7 cm lange, men hvor bladet er 11,5 cm langt, og det
regnes da til samme type. Også ved nr. 5 hvor bladet var 18 cm langt, er
armene forholdsvis korte: 11,3 cm lange. Bladet er ellers ved denne gruppe
helst rett som R. 410, mens armene ved lengden og ved den lille ombøyning
ytterst nærmest er av typen R. 411. På det store nr. 6 er bladet også krum
met som R. 411, så det blir som en større utgave av denne type. — Nr. 7
har bladet vertikalt i samme plan som armene. Rygh sammenligner det derfor
med sagbladet R. 419, men uten sagtenner.

5 av disse store høvlbladene hører til jerndepotfunnene. Det er nr. I—41 —4
og nr. 8. Det siste er ifølge Gutorm Gjessing fra ca. 600.52 Ett av funnene,
nr. 9, er enkeltfunn. 2 av redskapene er fra mannsgravfunn fra merovinger
tiden (nr. 5 og 10), det siste også ifølge Gjessing fra siste halvdel av 600
--årene. Nr. 6 og nr. 7 fra Midsund i Kviteseid, Tel., er sikkerlig også fra
gravfunn. I 1886, 1889 og 1892 kom det en hel del saker fra yngre jernalder
til Universitetets Oldsaksamling fra denne gård, som alle var funnet i en
større langhaug. Deriblant er 4 sverd, 4 økseblad, 2 skjoldbuler og 3 pile
spisser foruten en hel del redskaper. Blant sverdene, som alle er eneggede,
er ett uten hjalter, ett av C. -typen, ett muligens av M-typen, det fjerde
übestemt. Blant øksene er en av A-typen, en av eldre H-type og en av B
typen. Skjoldbulene synes å være, den ene fra første halvdel av 800-årene,
den annen noe yngre. Det er her rimeligvis sammenblandede funn, hvorav
i hvert fall ett fra merovingertiden, de andre fra 800-årene. 2 av høvlbladene
av de andre typer hørte også til dette sammenblandede funn. Det er ikke
her godt å si om det har vært 2 eller flere høvlblad i ett og samme funn,
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men man kan gjette på at R. 410 og R. 411 hører sammen og de 2 store
høvlblad i et funn, det siste muligens fra merovingertiden.

Eilert Sundt gjør i sin nevnte artikkel oppmerksom på at i funnet fra
Åmdal i Eidsborg ble skavl og skjøve funnet sammen, og at dette er en
naturlig kombinasjon. Muligens har vi en lignende sammensetning i det
nettopp nevnte funn fra Midsund i Kviteseid. Derimot har vi bare ett til
felle til, nemlig i funnet B. 7833 h fra Mykjebost, Dale s., Fjaler p., S. og
Fj. (R. 410 nr. 13 og R. 411 nr. 23). Men vi har 2 eksemplarer av R. 411 i
B. 6580 h—i fra Bergstad, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. (listen nr. 20—21).
Og i gravfunnet B. 5807 fra Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj., har vi
ett eksemplar av R. 411 og et av de store høvlbladene (listene nr. 17 og 10),
og samme kombinasjon har vi i jerndepotftinnet fra Rå, Røn s., V. Slidre p.,
Opi. (listene nr. 3 og 2). Endelig har vi 2 store i jerndepotftinnet C. 20 608
fra Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi. (listen nr. 3 og 4).

Ennå har vi en liten gruppe på 7 eksemplarer av en særtype som skiller
seg sterkt ut fra de andre. Disse eksemplarer er følgende:

1) C. 25 936 c. Markestad, Vang s. og p., Hed.53 (Fig. 116.)
2) C. 18 208. Tolstad, Vågå s. og p., Opi.54
3) St. 2660 j. Skimling, Jelsa s. og p., Rog.55
4) St. 2660 k. Skimling, Jelsa s. og p., Rog.56
5) B. 8109 e. Sivle, Opheim s., Vossestrand p., Hord.57
6) B. 6735 o. Sårheim, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.58
7) T. 6553. Romfo, Romfo s., Sunndalen p., Møre.59

Selve bladet er her et kort midtstykke som stikker ned fra armene
og har en for det meste sterkt buet egg. Fra bladets øvre kant stikker armene
ut til begge sider rett ut horisontalt, altså hverken sterkt skrånende som
R. 410 eller rett oppstående som R. 411. Disse redskaper er blitt kalt for
skavkniv (1) eller skav (5), og nr. 7 kalles av Karl Rygh for høvljern eller
skavjern. Nr. 3—4 kalles av Tor Helliesen for båndkniver. Bøe sammen
ligner nr. 5 med R. 410, Shetelig og Karl Rygh sammenligner henholdsvis
nr. 6 og nr. 7 med R. 411.

Størrelsen er sterkt varierende. Det minste er nr. 2 som er 14 cm
langt og har et blad som er 6,5 cm 1. og 1,5 cm b. Armene er her 6 og 5 cm
lange. ,Det største er nr. 3 som er 34 cm langt med et blad som bare er
7 cm 1., 2 cm b, mens armene her er 15,5 og 12,1 cm lange. Det siste, fra
Skimling i Jelsa, Rog., er funnet sammen med et mindre eksemplar som
dog er 22 cm langt, men har et blad som bare er 3 cm langt og 2,2 cm bredt.
Her er bare den ene av armene fullstendig bevart, og den er 10,8 cm 1.
Ellers er det det eiendommelige ved denne type at armene er av forskjellig
lengde. — Størst forskjell er det ved nr. 7, hvor den ene arm er dobbelt
så lang som den annen. — Også disse redskapene finnes bare i mannsgraver.
Nr. 2—5 og nr. 7 er fra merovingertiden, nr. 1 rimeligvis fra siste halvdel
av 800-årene, og nr. 6 fra første halvdel av 900-årene.
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Fig. 115. Stort høvlblad. C. 20 608 d. Hilme, Ulnes s., N. Aurdal. Opi
Fig. 116—117. Høvlblad.

Fig. 116. C. 25 936 c. Markestad, Vang, Hed. — Fig. 117. C. 23 971 i. Døliseteren,

Fig. 118. Celt. C.26 524d. Bjerkely av Øverby, Hunn s., Vardal p., Opi.
Fig. 119. Tverrøks. C. 3144. Nerlaus, Hov s., S. Land, Opi.

Foldal sr, Alvdal, Hed.
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Endelig har vi i våre yngre jernalders funn 6 eksemplarer av små høvl
blad av samme type som brukes nå for tiden. Hit er også regnet R. 416 som
av Rygh kalles for en meisel. Disse eksemplarer er :

1) C.9612. By, Løten s. og p, Hed. 60
2) C. 23 971 i. DØliseteren, Foldal s., Alvdal p., Hed. 61 (Fig. 117.)
3) C. 3050. Framstad, Gran s. og p., Opi. 62
4) C. 20 188 k. Grinningsdalskampen, Vågå, 0pi.63
5) C. 6491. N. Fevang, Sandar s. og p., Vestf.64
6) Ts. 2525. Korsnes på Vannøy, Helgøy s., Karlsøy p., Trms.65

Rygh kalte altså R. 416 for en meisel. N. Nicolaysen bruker om den
først innkomne nr. 3 betegnelsen høvltann(?), og Gustafson kaller nr. 4 for
høvljern. Om nr. 1 sier derimot N. Nicolaysen at det er et redskap med
usikker bestemmelse, mulig et dreiejern, men sammenstiller det ellers med
C. 3050. Om nr. 6 sier O. Nicolaissen at det er en meisel og henviser til
R. 416. Nr. 1, 3 og 6 ligner hverandre meget, er 4,5, 5,6 og 6 cm 1., 2,7,
2,6 og 2,9 cm b. i eggen og 0,8 og 1,2 cm b. øverst. Nr. 2 skiller seg ut
fra de andre ved å være spisst oventil. Det er også litt lengere : 7cm langt,
men med samme bredde i eggen : 2,9 cm. — Nr. 4er kortere enn de andre :
3,6 cm 1., har samme eggbredde 2,6 cm og bare litt bredere øverst 1,4 cm.
Nr. 5 skiller seg mer ut, er ennå kortere og bredere, særlig oventil. Det
er 3,2 cm langt, bredde i eggen 3,3 cm, oventil 2,5 cm. — Det lange nr. 2
som er tilspisset oventil, er fra merovingertiden, nr. 3, 4 og 6 fra 800-årene,
helst første halvdel, mens den korte, brede nr. 5 er fra 900-årene. Alle er
fra mannsgraver. — Nr. 3 er funnet sammen med et høvlblad av den annen
vanlige type, en skjøve som nr. R. 411.

Vi skal så se på celtene av typen R. 402. Den øvre del er av samme form
som R. 401, det er bare i nedre del .av bladet at den skiller seg ut, idet dette
er krummet, og denne krumning vender enten mot samme side som fal
åpningen, og det er det vanlige, men i noen få tilfelle vender krumningen
den motsatte vei (fig. 118). Under gjennomgåelsen av R. 401 ble det (s. 157)
i en note nevnt at R. 402 var et snekkerredskap. G. F. Heiberg kaller det
tekle og sier at det er blitt brukt til uthuling av traug, tresko, øsekar og
lignende saker.

Denne type kjennes i 61 eksemplarer. 'Fordelingen er følgende :

Akerhus I Rogaland ; I 6
Hedmark 2 Hordaland 6
Opland '.
Buskerud

3
4

Sogn og Fjordane 17
Mpre og Romsdal 4

Vestfold 4 Sør-Trøndelag 2
Telemark 6 Nord-Trrfndelag 1
Aust-Agder 2 Nordland 1

Vest-Agder 1 I

I ilcq mmAn f\\
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Likesom ved celtene R. 401 (se s. 162) så er det også ved celtene
R. 402 Sogn og Fjordane som står langt fremfor de andre med hensyn til
antall redskaper. Derimot gjelder ikke det samme ved Telemark og Opland
som sto som gode nr. 2 og 3 ved R. 401. Særlig merkelig er, den tilbake
trukne stilling Opland inntar på dette område, det som ellers gjerne er så
rikt på redskaper. Vi hørte i hvert fall ved knivene (s. 200), likesom ved
sigdbladene (s. 141) og ljåbladene (s. 146), at Opland fylke sto som en übe
tinget nr. 1. Derimot var dette ikke tilfelle ved smedverktøyet (se s. 72).
Men likesom forholdet var ved celtene R. 402, således var det også ved det
annet uthulingsredskap som forekom i flere eksemplarer, nemlig det eneggede
uthulejernet. Etter statistikken her sto Sogn og Fjordane übetinget som
nr. 1 (19 eksemplarer), mens Opland nok kom som nr. 2, men bare med
4 eksemplarer.

Det er ikke så store variasjoner på celtene av typen R. 402 som det
var på jordbruksredskapene R. 401. Mens lengden på 85 % av R. 401 fra
gravfunn varierte mellom 11—17 cm, varierer 85 % av R. 402 fra gravfunn
mellom 10 og 15 cm. Og bortsett fra et enkelt eksemplar, er det ingen
av celtene fra gravfunn som er lengere enn 16 cm. Det ene eksemplar er
St. 3673 b fra Line, Time s. og p. 1 Den er 22,2 cm lang. Av denne type
er det bare ett eksemplar fra jerndepotfunn. Det er C. 17 952 fra Vågårds
åsen, Haug s., Norderhov p., Busk. 2 Den er 22 cm lang. Men i jerndepot
funn eller enkeltfunn kunne R. 401 nå en lengde av inntil 26 cm.  — Det er
på den annen side også bare 2 celter som er mindre enn 10 cm, de er heller
ikke meget mindre : 9,6 og 9cml. — Mens bredden på R. 401 kunne variere
fra 2,5 til 9 cm, er variasjonen på R. 402 fra 3,3 til 7,5 cm, hvortil kommer
B. 8058 e fra Loen, Loen s., Stryn p., S. og Fj.,3 som er 8,5 cm b. i eggen,
og den før nevnte store celt fra Line i Time, som også var 9 cm b. i eggen.

Ellers er som sagt ikke meget variasjon i typene. Vi har den særlig
smale egg, 3,3 cm b. på C. 9561 fra det store funn fra By, Løten, Hed. 4 Den
har også ganske vel sluttet fal. Fra samme funn var en meget smal celt av
typen R. 401, hvis egg bare var 2,5 cm b., også med vel sluttet fal. Den har
muligens vært brukt til arbeide i tre (se s. 161). Celten C. 9561 er fra
slutten av den hedenske tid. Det synes som også 2 andre av celtene R. 402
med smal egg i forhold til stykket ellers skriver seg fra yngste vikingetid..
Det er C. 14 501 fra S. Flesberg, Flesberg sl og p., Busk.5 og B. 4830 f fra
Stamnes, Stamnes s., Bruvik p., Hord. 6 Men ellers synes det vanskelig
å finne noen forskjell på eldre og yngre eksemplarer. Det slanke smale fal
parti og det elegante og sterkt utsvungne blad fra merovingertiden, og eldste
vikingetid som vi hørte om under R. 401, har vi lite av ved R. 402. Den før
nevnte B. 8058 e fra Loen fra merovingertiden må dog regnes hertil. Likeså
T. 12 080 e fra Ristad, Skage s., Overhalla p., N.-T.,7 fra første halvdel av
800-årene.

Vi hørte om en av celtene av typen R. 402 som tilhørte et jerndepot
funn, en annen er enkeltfunnet. Resten skriver seg fra gravfunn. Av disse
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kan 50 nærmere tidsbestemmes. Og dærav igjen skriver 11 seg fra mero
vingertiden, 22 fra 800-årene og 17 fra 900-årene. Prosentvis blir det 22 %,
43 % og 35 °/o. Det blir færre fra merovingertiden og flere fra 900-årene
enn R. 401 (ses. 164).

Likesom uthulejernene og høvlbladene skriver celtene av typen R. 402
seg nesten bare fra mannsgraver. Ved uthttlejernene var det en unntagelse,
og det er det også ved celtene av typen R. 402. Det er B. 5201 a fra Fra
fjord, Forsand s., Høgsfjord p., Rog.8 Den skal være funnet i en haug
sammen med et spinnehjul og en glassperle.

Etter celten R. 402 avbilder Rygh i Norske Oldsager som fig. 403 et
redskap som han kaller tverrøks, og som også i det store og hele er blitt
kalt så i alle katalogbeskrivelsene for oldsaksamlingene. (Fig. 119.) Dette
er et økseblad, med blad som på alminnelig øks, men med bladet stillet
på tvers, så det har vært brukt likesom celtene R. 401—402. Det er svakt
krummet etter lengderetningen. Disse redskaper får derved en viss likhet
med jordbrukshakkene (se s. 180-—181), som imidlertid er lange og smale
uten øksebladtttvidelse mot eggen.

G. F. Heiberg kaller i sine katalogbeskrivelser disse tverrøkser for
teksler. Dette er ifølge Ivar Aasen et bøkkerredskap. I Universitetets Old
saksamlings årbok for 1937 s. 192 er C. 26 524 c fra Bjerkely av Øverby,
Hunn s., Vardal p., Opi., kalt for tverrøks (skarøks), og N. Nicolaysen
sier om C. 6015 fra Øvre Kongsteig, Skjee s., Stokke p., Vestf., 1 omvendt
skarøks (tverrøks). Skarøksen som senere vil bli beskrevet, er imidlertid
av en annen type med skafthullet på midten og med egg i begge ender. —
I Oldtiden VI, s. 183, nr. 85 c er C. 21 379 c fra Stølestranden, Skåtøy s.
og p., Tel., også et slikt redskap, kalt for hakke av G. Mørck. Det samme
sier G. Gustafson om B. 5150 f fra Ytre Hauge, Vereid s., Gloppen p., S. og
Fj.2 Han kaller den hakke som R. 403. Og på lignende måte kaller K. Rygh
i 1871 3 T. 418 fra Seierstad, Fosnes s. og p., N.-T.; for »et hakkeformet
pxeblad med hul på bredsiden«. Mens O. Rygh om C. 5272 fra Rise, Opdal,
S.-T.,4 sier at det er en skolp (uthtilejern) med skafthull. Derimot er det
sikkert skrivefeil når Lorange 5 kaller både celten B. 1183 og tverrøksen
B. 1184 for pålstaver, for samme sted s. 174 sier han om B. 1107 fra Urnes,
Hafslo, S. og Fj., at det er en »tværøx«.

Det kjennes i alt 47 av disse tverrøksene. Fordelingen er følgende:

Hedmark 2 Møre og Romsdal 1

Opland 9 Sør-Trøndelag 3
Buskerud 1 Nord-Trøndelag 2
Vestfold ......... 9 Nordland ?
Telemark 3 Troms 1

Sogn og Fjordane . . ..; 11 Ukjent sted (1 Vestlandet, 2
Hedmark eller Gudbrandsdalen 3
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Det er her en merkelig ujevn fordeling, idet det i de 2 kulturelt sammen
hørende fylker Opland og Sogn og Fjordane er funne tilsammen 20 eksem
plarer, nesten halvparten av det samlede materiale, likesom også Vestfold
har usedvanlig mange, mens de ellers er funnet spredt i de fleste andre fylker
med 1, 2 eller 3 eksemplarer i hvert. Tverrøksene mangler hittil helt i Østfold
—Akershus, hvilket ikke er så merkelig, mens det er underligere at de også
helt mangler i strekningen fra og med Aust-Agder til og med Hordaland.

Størrelsen kan være temmelig forskjellig. Mens gjennomsnittslengden
er 14,7 cm, varierer lengden ellers fra %7,7 til 21,2 cm. Dette siste er tilfelle
med C. 24 193 f fra Nedre Bakkene, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.6 2 tverr
økser som er 19 cm lange, er C. 27 092 b fra Vassenden, Fluberg s., S. Land
p.. 0pi.,7 og C. 17 584 fra Hedemarken eller Gudbrandsdalen. 8

Den minste tverrøksen på 7,7 cm er C. 23 858 fra Nordland, Vang,
Opi.9 Et annet lite eksemplar på 10,7 cm 1. er B. 5730 f fra Myklebostad,
Eid, S. og Fj. 10 Litt større er den før nevnte B. 1184 fra Hollvik, Vereid s.,
Gloppen p., S. og Fj.,11 som er 11,7 cm 1., og like kort er C. 2276 fra Kaupang,
Tjølling, Vestf. 12 Eggbredden er gjennomsnittlig 6,7 cm, men den kan
variere fra 3,8 til 9 cm. Et enkelt eksemplar som vi straks skal nevne, er
ennå bredere.

Noen større variasjon i typene er det ellers i det store og hele ikke.
Det kan være mer eller mindre sterk utsvingning i eggen. Særlig sterk
titsvingning av eggpartiet har den før nevnte C. 27 092 b fra Vassenden i
S. Land, likeså C. 11 163 fra Sorknes, Grue, Hed. 13 Det samme er tilfelle
med Ts. 2162 fra Sellevol, Dverberg s. og p., Nordi.,14 hvor bladet før egg
utvidelsen er usedvanlig spinkelt. — Særlig høyt og svært skaftparti har
C. 23 047 a fra Kvam s. og p., Opi., 15 og i ennå sterkere grad B. 3149 f fra
Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 16 Den første har et meget tynt blad,
likesom C. 1485 fra Grønneberg, Tjølling, Vestf. 17 — Særlig korte blad i for
hold til skafthullet har de 2 eksemplarer, det før nevnte B. 1184 fra Hollvik
i Gloppen og T. 6297 fra Opdal eller Orkdal, S.-T. 18 Det er her mulig
det har vært sterk oppskjerpning av bladet ved disse 2.

Et helt enestående stykke er det før nevnte C. 26 524 c fra Bjerkely
av Øverby i Vardal. 19 (Fig. 120.) Overgangen mellom halsen og eggpartiet
er her markert ved en kraftig og avrundet avsats, så eggen ved dette stykke
blir meget bredere enn vanlig : 9,7 cm. Stykkets lengde er ellers bare 12,3 cm.
Mindre, men lignende utvidelser av selve eggpartiet har 2 eksemplarer, rime
ligvis fra nyere tid i De Heibergske Samlinger (nr. 5846 og nr. 9543), det
ene fra Urnes, det annet fra Flåm.

Fra Sør-Trøndelag foreligger 2 større tverrøkser med skafthullet kilt
opp i den øvre ende og med svære, brede og lange blad. De har ligget i de
forhistoriske samlinger. Den ene er T. 6271 fra Reisdalen, Meldal,20 den
annen T. 14 495 b fra Lo, Opdal.21 Den første som er 20,3 cm 1., er kalt for
hakke eller tverrøks, den annen 26,1 cm 1. og 10,9 cm b. i eggen, kalles tverr-
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øks (teksla). Den siste er funnet sammen med et økseblad fra tidlig middel
alder, og Vi må kunne -gå ut fra at dette er middelaldersk type.

Også tverrøksene kjennes bare. fra mannsgraver. Ingen av dem skriver
seg fra depotfunn. Tilsammen er det 40 stykker som skriver seg fra grav
funn, mens 7 stykker er innkommet enkeltvis, men noen av disse kan jo også
være fra gravfunn. — Av de eksemplarer i gravfunnene som kan nærmere
tidsbestemmes ved funnkombinasjoner, er 5 fra merovingertiden, 19 fra 800
-årene, de fleste fra århundrets første halvdel, og bare 4 fra 900-årene.

Vi har tidligere (s. 224) nevnt skarøksen som hadde skafthullet på midten
og egg i begge ender. Ifølge Heiberg skal 'dette være ett båtbyggerredskap.
Vi har imidlertid bare 2 slike redskaper i det norske materiale og det ene
fra en utpreget innlandsbygd som Løten på Hedemarken.

De 2 eksemplarer er:

1) C. 1843. V. Berg, Løten s. og p., Hed. 1
2) St. 2222 1. Frøyland, Riska s., Hetland p., Rog. 2

Det første kalles av Nicolaysen for tverrøks, det annet av Tor Helliesen
for skraper eller kvernsikle, Det første som nok skriver seg fra siste halvdel
av 900-årene, er 13 cm 1. og 3,6 cm b. i eggen, 2,8 cm b. på midten. Det annet
som rimeligvis er fra 800-årene, er 10,5 cm 1. og 6,2 cm b. i eggen og 3,4 cm
b. på midten. Begge er fra mannsgraver.

Vi har et annet redskap som sikkert har vært anvendt som båtbygger
verktøy. Det er det som kalles båtastrek i Sogn. Det har vært brukt til å
lage kantlister, slik som vi har det på skrog, innvendig på stavnene, på nedre
kant av spantene, på kantene av roret, på landgangen og årebladene i Ose
bergskipet. 1 Shetelig beskriver dette redskap som G. F. Heiberg har gjort
ham oppmerksom på. 2 typer er avbildet hos Shetelig 1. c. fig. 134—135
s. 329. Han beskriver dem på følgende måte : »Det har form som en skrape
hvis kant ligger i rett vinkel mot stykkets lengdeakse, og det forekommer i
2 variasjoner, den ene smidd ut i ett stykke og med skrapekant bare til den
ene siden, den annen sammensatt av skaft og blad som har skarp kant på
begge langsidene. Begge er beregnet på å skjeftes i treskaft. Det avgjørende
ved redskapet er skrapekanten, den deles på midten med en fremspringende
tapp, og hver halvdel av skrapen er filt til slik at eggen danner en bestemt
høvlprofil.«

Bortsett fra et eksemplar fra øverst i Gudbrandsdalen er dette redskap
ennå bare funnet i Flordaland og Sogn og Fjordane.

Den første type 1. c. fig. 134 kjennes bare i 3 eksemplarer:

1) C. 23 363 o. Grotheim, Lom s. og p., Opi.2 (Fig. 121.)
2) B. 5865 f. Flo, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.3
3) B. 7831 g. Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj.4
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Alle disse er fra mannsgraver, nr. 2 fra eldste vikingetid, de 2 andre
rimeligvis fra ca. 900 eller annen halvdel av 800-årene. Nr. 2 skriver seg
fra begravelse i båt. Det er bare 6 cm langt, nr. 3 er 9,6 cm langt, mens nr. 1
er 14 cm langt. Den fremadspringende tapp på midten stikker her lengere
frem enn på de 2 andre, over 1%! cm. G. F. Heiberg kalte dette også for
profiljern.

Den annen type, Shetelig 1. c. fig. 135, har vi i 7 eksemplarer

1) B. 4552 d. Bakke, Jondal s. og p. Hord.5
2) B. 5800 o. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord.6
3) B. 5800 p. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord.7
4) B. 8553 j. Hollekje, Uppdal s., Tysnes p., Hord.8
5) B. 7761 k. Hopperstad, Vik s. og p., S. og Fj. 9
6) B. 7833 i. Myklebost, Dale s., Fjaler p, S. og Fj. 10
7) B. 5404 g. Ukjent sted (ikke publisert).

Alle unntagen nr. 5 er fra mannsgraver. De 5 første er fra yngre vikinge
tid, 900-årene, nr. 6 sannsynligvis fra merovingertid, og nr. 7 fra første
halvdel av 800-årene. Nr. ler større enn de andre : 21,8 cm 1., mens de
andre er tålelig jevnt store, fra 9,6 til 12 cm lange.

Merkelig nok er det bare nr. 2 i den første gruppe som skriver seg fra
begravelse med båt. Det er ikke tilfelle med noen av de 9 andre.

Den største gruppe av redskapene til arbeide i tre, bortsett fra knivene,
er borene. Det er 2 typer av dem, vridboret (R. 417) og det skjeformede
bor (R. 418). Det er den siste type som er den vanligste, den første er
helst sjelden. (Fig. 122.) Vi skal behandle den siste type først. Den fore
ligger i 132 eksemplarer og har følgende utbredelse :

Likesom ved alle de andre redskaper til arbeide i tre står Sogn og
Fjordane her fremst i antall bor. Og likesom ved celtene av typen R. 402 og
ved uthulejernene langt fremfor de andre. Og likeså, likesom ved tverrøksene
står Opland og Vestfold også ved borene meget langt fremme etter Sogn

Østfold Rogaland 4
Akershus 0 Hordaland 7
Hedmark 2 Sogn og Fjordane 46

Opland 14 Møre og Romsdal 6
Buskerud 4 Sør-Trøndelag 3
Vestfold 18 Nord-Trøndelag 3
Telemark 8 Nordland 5
Aust-Agder 8 Troms 2

Vest-Agder 8
I ilen iTi mon
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og Fjordane. Eiendommelig ved borene er ellers den fremtredende stilling
begge Agder-fylkene inntar, likesom den tilbaketrukne stilling ved Tele
mark, her som ved uthulejernene. — I Opland er det de 2 bygder Vang i
øvre Valdres og Vågå i øvre Gudbrandsdalen som har de fleste eksem
plarer, over halvparten av det samlede antall her, mens i Sogn og Fjor
dane de 2 bygder Gloppen og Stryn i indre Nordfjord har nesten halvparten
(20 stykker) av det samlede antall bor i dette fylke.

Det er meget forskjell på borenes størrelse. Den alminneligste lengde
er fra 24—28 cm, men ellers er det alle variasjoner fra 12 til 37 cm. Selve
skjebladets lengde varierer fra 3 til 9 cm, men det alminneligste er 5—6 cm,
bladets bredde fra I—41 —4 cm, det alminneligste er her 1,2—2,2 cm.

Typeeksemplaret R. 418: C. 7158 fra Bø, Øye s., Vang p., Opi., fra
700-årene er helt typisk for de vanlige bor. Det er 25,5 cm langt, skje
bladet er dog her bare 4,3 cm langt, men bredden er 2,1 cm. Det er ellers
ikke sjelden at bor fra merovingertiden er store og svære. Vi har således
et større eksemplar iet annet bor fra Valdres : C. 17 757 fra Kvåle, Røn s.
V. Slidre p. 1 Det er 37 cm langt. Bladet er her bare sem langt, 2,2 cm bredt.
— Men vi har også de svære bor fra selve vikingetiden. Vi har således
B. 4472 k fra begynnelsen av 800-årene fra Nes, Kvinnherad s. og p., Hord.2
Det er ca. 40 cm langt, bladet dog bare 4,8 cm langt, men 2,4 cm bredt.
I skaftenden har det en kort ombøyet tange. Fra midten av 800-årene har
vi C. 26 739 e fra Berven, Berg s., Brunlanes p., Vestf.3 Det er 26,3 cm langt,
har et blad som er 3,5 cm langt og 3 cm bredt. Sikkerlig fra ennå yngre tid
er C. 25 784 a fra Gildersvollen av Prestegården, Ringebu, Opi. 4 Det er
32,7 cm langt, har et blad som er hele 6,5 cm langt og 3 cm bredt. —
Det største av alle borene er imidlertid B. 7492 a fra Hjelle, Opstryn s.,
Stryn p., S. og Fj.5 Det er 42,1 cm langt og har et blad som er 14 cm langt
og 4 cm bredt. Det er noe helt enestående. Det er fra et jerndepotfunn funnet
med et annet svært bor, 2 ljåblad', 1 plogjern, 1 råbarre av jern og 1 jern
plate (se s. 115, 149 og 178).

Det synes som de mindre, spinklere bor er sjeldnere i merovingertiden.
(Fig. 123.) Vi har dog B. 5145 n fra Fosnes, Opstryn s., Stryn p., S. og
Fj.6 Her er boret bare 15 cm langt, selve skjebladet 3cm langt og 1,4 cm
bredt. Ofte kan skjebladene være meget lange på disse spinkle bor. Vi har
således også fra merovingertiden C. 1498 fra Dvergsten, Tingelstad s.,
Brandbu p., Opi.7 Det er 27 cm langt og har et blad som er 6,5 cm langt,
men bare 1,5 cm bredt. Fra vikingetiden er derimot de spinklere borene
mer alminnelige. Vi har fra begynnelsen av vikingetiden C. 6570 fra Romfo,
Sunndal, Møre og Romsdal,8 et bor som bare er 12 cm langt, har et blad
som er 4 cm langt, 1,2 cm bredt. Fra litt senere tid B. 1145 fra Tokeim,
Odda s., Ullensvang p., Hord.9 Det er 15,5 cm langt også med et 4cm
langt blad, 1,1 cm bredt. Fra midten av 800-årene har vi A. 358 d fra
Hovland, Vegusdal s., Herefoss p., Aust-Agder, som er 34,5 cm langt med
et blad som er hele 7,5 cm langt, men bare 1,8 cm bredt. Og fra ca. 900 har
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vi det lille bare 14 cm lange bor C. 20 643 t fra Moen, Dal s., Tinn p., Tel. 10
Det har et blad som er 4,5 cm langt og 1,2 cm bredt. — Noe helt enestående
er de 2 bor fra Gokstadfunnet, hvorav det ene er avbildet i »Langskibet fra

Gokstad«, Pl. X, fig. 3. Det har vært 21,2 cm langt og har en avlang løkke
til håndtak istedenfor en rett stang som har vært stukket inn i et treskaft.
Fra samme tid er det lille fig. 123 fra N. Fevang i Sandar, bare 13 cm langt.

Den annen type "R. 417 er meget mer sjelden, kjennes bare i 8 eksem
plarer, hvortil kommer 2 bor som tilhører begge typer. De 8 bor er :

1) C. 6477. N. Fevang, Sandar s. og p., Vestf.11 (Fig. 124.)
2) B. 1712. Årberg, Sande s., Gaular p., S. og Fj. (ikke nevnt Lorange

s. 184 hvor det øvrige funn er omtalt).

3) B. 3149 gl . NO for kirken, Eid s. og p., S. og Fj. 12
4) B. 3149 g 2. NO for kirken, Eid s. og p., S. og Fj. 13
5) B. 6688 i. Bø, Breim s, Gloppen p., S. og Fj. 14

6) B. 6688 k. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 15
7) B. 7783g. Bjordal, Guddal s, Fjaler p., S. og Fj. 16
8) T. 4348. Hen, Hen s., Grytten p., Møre og Romsdal. 17

I 5 av de 6 funn er disse bor funnet sammen med bor av typen R. 418.

I 2 av funnene er de siste meget små og spinkle. Det gjelder sær.lig med nr. 1
som er funnet sammen med et skjeformet bor (fig. 123) C. 6476 som er bare
vel 13 cm langt og som har et skjeblad som bare er 1,3 cm langt og 0,4 cm
bredt. 18 Det er således enestående spinkelt. Og det skjeformede bor som

er funnet sammen med nr. 8 (T. 4347) er også bare 13 cm langt, med et
blad som er 3,5 cm langt og 1 cm bredt, således også spinkelt. — Ved nr. 2
er det skjeformede bor (B. 1717) riktignok 26 cm langt, men har et blad
som bare er 1,4 cm bredt, 4,8 cm langt. —- Sammen med borene B. 6688 i—k

(nr. 5—6) er funnet et tredje bor av typen R. 418 (B. 66881). Det har jeg
ikke sett, det har også vært defekt, og størrelsen av det er vel vanskelig å
avgjøre. — Nr. 7 er defekt i og for seg og noe usikkert som type, men det
er funnet sammen med 2 skjeformede bor (B. 7783 e—f), hvorav det første
er ett av de sværere : 29 cm langt og med et blad som er 6,5 cm langt og
3,5 cm bredt. Det annet er derimot lite, 15,6 cm langt med et blad 3,5 cm
langt og 2 cm bredt. — Nr. 3—4 er ikke funnet sammen med noe bor av

typen R. 418, her er begge hor av typen R. 417. Begge disse bor er for
holdsvis store: 25,5 og 23,5 cm lange. Bor nr. 7 er enda lenger: 26,1 cm
langt. Ellers er de helst små og spinkle. Nr. 1 er 16,5 cm 1., nr. 2 er 14 cm 1.,

nr. 5 og 6 henholdsvis 11,5 og 11,7 cm 1., det siste har dog opprinnelig vært
noe lengere, nr. 8 er 13 cm langt.

Vi hørte om 2 bnr som både var R. 418 og 417 på en gang. Det er
C. 24 887 1 fra Fagerli under Prestegården, Vang s. og p., Hed., 19 og C. 406
fra Liltvet, Pltirtim s. og p., Busk.20 De har vridbor i den ene ende, men
skjebor i den annen. Det første er defekt, men det annet er 30 cm langt.
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Det har et smalt lite skjeblad ca. 3,5 cm langt og 1,1 cm bredt. — Vi har
2 andre bor som har skjeformet blad i begge ender. Det er 2 bor som hører
til funnet C. 1231—43 fra Kongsek, Slagen s., Sem p., Vestf.,21 men borene
nevnes ikke av Nicolaysen.

Vi hørte om depotfunnet med de 2 svære borene fra Hjelle, Opstryn s.,
Stryn p. — Rimeligvis som et depotfunn, men funnet i en kulldynge må
regnes et bor som ble funnet med B. 3321 fra Råheim, Vik s., Gaular p.,
S. og Fj. 22 Det ble funnet med en ambolt og 2 ljåblad. —Et depotfunn, har
vi også ide 2 bor C. 21 487 b—c som ble funnet ien ur sammen med stykker
av 2 små kleberkar i Fiskådalen, Sør-Audnedal, Vest-Agder.23 — Fra en
hustuft skriver seg derimot rimeligvis boret T. 15 351 c fra Gifstadberg av
Gifstad, Snåsa s. og p., N.-T.24 Det fantes på samme plass som 2 kvartsitt
bryner og 1 kvernstein. Det var også flere heller på jorden med trekull
under. — Av enkeltfunne bor har vi ellers bare 2, nemlig C. 23 373, fra
Hamre, Vang s. og p., 0pi.25 Men det har glødeskall og skriver seg da
rimeligvis fra et gravfunn. Det annet er T. 9638 fra Dalen, Bjugn s. og p.,
S.-T.26 Det er funnet i det øverste lag på en boplass fra steinalderen og har
formodentlig vært stukket bort der i senere- tid.

Det største av borene fra Fiskådalen i Sør-Audnedal har et eiendomme
lig avflatet parti midt på tangen, med et gjennomboret hull på midten.
Ellers er tangene av og til runde nærmest skjebladet, men ellers helst
kvadratisk eller i hvert fall rektangulære, gjerne avflatet ytterst i skaft
enden. — Ett av borene : C. 20 643 t fra Moen, Dal s., Tinn p., Tel., 27 er
dannet som en smal meisel i skaftenden. Dette redskap har således gjort
tjeneste både som bor og som meisel. — Ved et annet av borene: B. 6356 e
fra Bygstad, Bygstad s., Gaular p., S. og Fj., 28 er det meste av skaftet av
tre bevart. Hele boret er 19 cm langt, derav er skaftet 11 cm langt.

Vi har allerede hørt litt om typen i de forskjellige perioder av yngre
jernalder. Av typen R. 418 er det 111 eksemplarer som kan nærmere tids
bestemmes, og av disse tilhører 24 merovingertiden, fra 800-årene har vi
52 og fra 900-årene 37 stykker. — Av typen R. 417 tilhører et enkelt
merovingertiden, et annet begynnelsen av 900-årene, resten er fra 800-årene.

Vi hørte om 5 funn hvor R. 417 er funnet med bor av typen R. 418.
Det er jo i grunnen samme kombinasjon vi har i de 2 bor, hvor den ene
ende er skjebor, den annen vridbor. — I funnet fra Os i Eid (nr. 3—4)
var det 2 av typen R. 417, det samme var tilfelle i funnet fra Bø i Breim
(nr. 5—6), hvor det dessuten også var et bor av typen R. 418, mens i funnet
fra Bjordal (nr. 7) sammen med et bor av typen R. 417 var funnet 2 bor
av typen R. 418. Her var altså 3 bor i hvert av disse 2 funn. — Vi hørte
også om de 2 bor fra Gokstadfunnet og Kongsek i Slagen s. i Vestfold som
hadde skjeformet spiss i begge ender. — Og så har vi fra Sogn 2 alminne
lige skjeformede bor i hvert av 2 funn. Det ene var B. 705 b fra Vangsnes,
Balestrand,29 det annet B. 949 !ra Bale, Balestrand.30
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Likesom de andre redskapene til arbeide i tre således er det også med
borene at de skriver seg fra mannsgraver, at de har hørt til mannens red
skaper. Vi har 107 mannsgraver med bor. Så er det 5 dobbeltgraver også
med bor, hvor borene sikkert har hørt til mannens utstyr. — Men det er også
2 utvilsomme kvinnegraver hvor det er funnet bor. Det ene er C. 7220 b
fra Midbø, Hidra s., Flekkefjord p., V.-Agder.31 Boret er her ikke sett av
meg. I funnet er ellers 3 spinnehjul, vevskje, stekepanne, sigd og saks av
typen R. 443. Det er utvilsomt en kvinnegrav. — Det annet bor er B. 4511 y
fra Hoprekstad, Vik, S. og Fj.32 Det er en utvilsom kvinnegrav fra ca. 900,
men som samtidig gjør et. delvis mannlig inntrykk. Her er rangle, skålvekt
og vektlodder, som ellers pleier å høre til mannens gravutstyr, og ellers ingen
egentlige kvinnesmykker, det eneste smykke er en sølvperle.

Det kan ha sin interesse å se hvorledes de forskjellige forfattere av
tilvekstfortegnelsene betegner disse redskaper. I N. F. misforstår forfatteren
2 ganger dette redskap og betegner det som en spydspiss. Det er C. 2179
fra Prestegården, Vågå, 0pi.,33 et forhøyet bor av typen R. 418, som er
27 cm 1. Det er i utrettet tilstand for øvrig avbildet Ab. 1873, fig. 23. Det
annet er det før nevnte C. 406 fra Liltvet i Hurum, Busk.,34 som i den ene
ende har skjeformet, i den annen vridd spiss. — Men samtidig kaller N. Nico
laysen N. F. s. 132 C. 1498 fra Dvergsten i Tingelstad s. i Opi. for et bor.
Og senere fra 1867—1879 kaller han. alltid disse redskaper for bor. Han
skiller mellom de 2 typer ved C. 6476—6477 fra N. Fevang, Sandar, Vestf.,
idet han kaller det ene bor med skjeformet borende, det annet med skrue
dannet borende. — Oluf Rygh kaller dem helt fra første stund, fra 1866
og helt til 1898 for bor, dels også for skjeformet bor eller bor med skje
formet borende. På samme måte behandles de av Gustav Mørck i 1900 og
1907. — A. W. Brøgger i 1914 bruker dristig det gammelnorske ord navar.
Og Helge Gjessing sier i 1919 både bor (naver) og skjeformet bor, i 1921
bare naver. — I Universitetets Oldsaksamlings Årbøker etterlignes Brøgger
i 1927 og det kalles for navar med a, men allerede i 1930 er det blitt naver,
og det fortsettes det med helt til 1938, men samtidig brukes i 1931 og 1933
også betegnelsen skjebor.

I Stavanger bruker jeg i 1924 bor, i 1925 skjeformet bor og i 1930
skjebor. — I Bergen begynner Lorange i 1875 med betegnelsen kjølp. I sin
bok. Samlingen av norske Oldsager i Bergens Museum av 1876 får han
10 ganger anledning å nevne dette redskap, og alle ganger sier han bare bor
eller skjeformet bor eller bor med skjeformet spiss. Om de 2 bor B. 3149 g
av typen R. 417 fra Os, Eid, S. og Fj., sier han »to Bore med vreden Spids.«
I 1877 er det også bare bor, men i 1879 vender han tilbake til »kjølpebor«
som han brukte 2 ganger det år. I 1880, 1883 og 1884 er det igjen bor med
skjeformet spiss eller bare bor. Men så i 1887 har vi til slutt atter kjølpeboret
med skjeformet spiss, brukt 2 ganger.

Gustafson holder seg borte fra kjølpen eller kjølpeboret. Han sier enten
bare bor, eller bor med skjeformet blad eller skjeformet bor, i 1889 derimot
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bor eller naver. — Shetelig sier helst skjebor eller bare bor, en enkelt gang
dukker kjølpen også frem her i B. 5807 x: bor (kjølp). Om B. 6688 i fra

Bø, Breim s., Gloppen av typen R. 417 sier han bor med skruedannet spiss,
(slyngbor). — Bøe sier helst skjeformet bor eller skjebor, en enkelt gang, i
1929, sier han naver, til slutt, i 1933 sier han skjeformet naver. Om B. 7783 g

av typen R. 417 sier han vridbor. — Per Fett bruker ganske enkelt uttrykket
skjebor.

I Trondheim sier Karl Rygh enten bor eller skjeformet bor, i 1891 bor
eller skolp, i 1901 anvendt skolp eller bor. — I 1873 har han ikke forstått

boret T. 1148 fra Skjerve, Ytterøy, N.-T., men har kalt det for bolt. 35

Th. Petersen har i 1916, 1923 og 1937 samme uttrykk skebor (i 1937 skje
bor). -— N. Nicolaysen i Tromsø sier i 1902, 1911 og 1923 bare bor. Men

i 1903 har han 2 ganger ikke forstått hva det var og har kalt Ts. 59 fra

Hestmanden på Lurøy for »tynd jernstang« 36 og Ts. 1449 fra Knarosvik
også på Lurøy for »firsidet jernstang«.37

Vi hørte om knivene at de kunne brukes til forskjellige slags arbeide.

Det samme gjelder om et annet redskap, nemlig sylene. De kan brukes til å
bore hull i tre, men også til arbeide i skinn og lær og tøy. Det viser seg da
også, at de ikke som de andre redskaper til arbeide i tre som vi har be
handlet, omtrent utelukkende skriver seg fra mannsgraver, men at de også
forekommer i kvinnegraver. Sylene blir allikevel her behandlet i sin helhet.

Sylene er som oftest små og tynne og skrøpelige redskaper, de er ofte

defekte og lite bestembare med hensyn til typen. Det kan nok av og til
være tvilsomt om det overhodet er en syl det en har for seg. Det er sikkert
også mange syler som er blitt borte i gravfunnene. Vi kjenner i alt 37 red
skaper som er blitt kalt for syler. Deres lokale fordeling er følgende :

Fig. 120. Tverrøks. C. 26 524 c. Bjerkely av Øverby, Hunn s., Vardal p., Opi.
Fig. 121. Profiljern. C. 23 363 o. Grotheim, Lom, Opi.

Fig. 122. . Skjeformet bor. C. 17 757. Kvåle, R.dn s., V. Slidre p., Opi.
Fig. 123—124. 2 små bor. C. 6476—77. Fevang, Sandar, Vestf.

Fig. 125—126. Syl.
Fig. 125. C. 993. Prestegården, Asker, Akh. — Fig. 126. C. 22 785 d. Nedre Røberg

Hov s., S. Land p., Opi.
Fig. 127. Syl med skaft. St. 2453 e. Sør-Braut, Klepp. Rog.

Fig. 128. Kjerringrokk. B. 701 lg. Værlo, Utvik s., Innvik p., S. og Fj.



2331951. No. 4. VIKINGETIDENS REDSKAPER

Fig. 120—128.
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Det er jo en forholdsvis jevn fordeling over hele landet, men med et så
lite materiale kan det lett bli forskyvning. En kan nesten undre seg over
at det ikke er flere fra de indre Østlandsbygder, hvor jernet pleier å holde
seg så meget bedre. Opland fylke står dog fremst med sine 7 eksemplarer.
Når Sør-Trøndelag kommer så langt frem, beror det på funnene fra grav
plassen fra Rise i Opdal, hvor det er funnet hele 4 syler, dessuten et høyfjells
funn også fra Rise.

Vi skal så se på typene. I Norske Oldsager fig. 444 er også avbildet
en syl. (Fig. 125.) Den er imidlertid helt enestående og således ikke typisk.
Den består av 2 skarpt atskilte partier: sylspiss og smalere skafttange.
Spissen er sterkt utvidet i sin nedre del. Mer typisk for syler i norsk yngre
jernalder er da Sy. Forn. 482 som er smalest i begge ender og tykkest på
midten ved overgangen mellom spiss og skafttange, samtidig med kvadratisk
tverrsnitt. I overensstemmelse hermed synes å være følgende 6:

1) C. 20 307 d. Skehelle, Lomen s., V. Slidre p., Opi. 1
2) C. 22 785 d. Nedre Røberg, Hov s., S. Land p., Opi.2 (Fig. 126.)
3) C. 23 856 c. Jevnehagen, Vang s. og p., Opi.3
4) C. 26 513. N. Jevne, Vang s. og p., Opi.4
5) C. 10 069. Gipø, Nøtterøy s. og p., Vestf.5
6) T. 6133. Risegjerdet, Opdal s. og p., S.-T.6

Det kan Vel være at det er flere ennå av denne type. Særlig hvor skaft
tangen er skjult av treskaft eller rester av et slikt skaft er det vanskelig
å avgjøre typen. Og vi har 11 eksempler på at treskaftet er helt eller delvis
bevart. Den vakreste av slike syler med skaft er fra Osebergfunnet, det er
den som Sigurd Grieg avbilder i Osebergfunnet 11, s. 228, fig. 147. Etter
Griegs beskrivelse er skaftet 9,3 cm langt, har ovalt tverrsnitt i øvre og
sirkelrundt i nedre ende. Her er en opphøyet vulst som løper rundt hele
skaftet. Like under overkanten er det innrisset et båndornament. I skaftets

øvre ende er festet en liten jernring i en hempe. Selve sylspissen er 4,8 cm
lang, den har en fortykkelse i sin øvre del. — I samme funn er det også et
sylskaft av tre av en noe sværere type (1. c. fig. 146). Ellers er som før
sagt sylene ofte så defekte at det er vanskelig å avgjøre typen. Bredere og
flat tange har vi i de 2 eksemplarer C. 26 524 h fra Bjerkely av Øverby,
Hunn s., Vardal p., 0pi.,7 og B. 5807 bb fra Myklebostad, Eid s. og p.,
S. og Fj.8 — Vel bevart treskaft har foruten Osebergfunnet følgende 3
eksemplarer :

1) C. 7839. Bringsværmoen, Fjære s. og p., Aust-Agder. 9
2) St. 2453 e. Sør-Braut, Klepp s. og p., Rog. 10 (Fig. 127.)
3) B. 9060 i. Haugateigen av Hopperstad, Vik, S. og Fj. 11

Den første av disse er bare 7 cm lang, derav skaftet 4,8 cm og bladet
2,2 cm. Den annen er 9 cm lang, derav spissen 2,8 cm lang. Den er svakt
krummet og den kalles av Helliesen for en krumsyl. Den tredje er et meget
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stort eksemplar, 18,1 cm langt, hvorav spissen er ca. 10 cm. Det kalles av
Per Fett for »jernredskap i form av en stor syl«. — Et meget eiendommelig
stykke er B. 8821 n fra Eide, Vereid s., Gloppen p., S. og Fj. 12 Det har en
ganske liten spiss, bare 0,8 cm lang, mens stykket ellers er 11,1 cm langt.
Skaftet er dannet av en jemten ,som er ombøyet i en pæreformet løkke
bredest oventil. Bare øverste del av skaftløkken er synlig, resten er dekket
av treskaftet.

Lengden av sylene er for over halvparten usikker på grunn av deres
defekte tilstand. Den lengste var den før nevnte fra Hopperstad. Den nest
lengste er T. 5512 fra Rise, Opdal, S.-T. 13 Den er nå 14 cm lang, men har
vært en del lengere. Den er for øvrig avflatet i øverste del av tangen. Ellers
kan de også være ganske små, like til bare 5—6 cm lange.

Vi hørte at sylene forelå både fra mannsgraver og kvinnegraver. Det
er 21 eksemplarer fra de første og 10 fra de siste, og så er det 7 som ikke
kan kjønnsbestemmes. Noen spesielle typer for sylene i mannsgraver og i
kvinnegraver kan vi ikke si det er. 4 av de spinkleste sylene skriver seg nok
frå kvinnegraver. Det er :

1) C. 8839. Sveinhaug, Ringsaker s. og p., Hed. 14
2) C. 9965. Eiesar, Nordberget s., Skjåk p., Opi. 15
3) C. 22 586 o. Dvergsten, Tingelstad s., Brandbu p., Opi. 16
4) C. 15 289. Storsand, Hurum s. og p., Busk. 17

Men der er også fra kvinnegrav et eksemplar av Sy. Forns. 482:
C. 10 069, Gipø, Nøtterøy s. og p., Vestf. 18 Og den store syl fra Hopper
stad er også fra en slik grav.

Med hensyn til dateringen så er av 21 bestembare syler de 4 fra mero
vingertiden, 6 fra 800-årene og 12 fra 900-årene. R. 444 fra Prestegården
i Asker kan ikke nærmere tidsbestemmes. Av typen Sy. Forns. 482 skriver
nr. 1 seg fra overgangen mellom folkevandringstiden og merovingertiden,
nr. 2 og nr. 6 fra første halvdel av 800-årene, nr. 5 fra første halvdel av 900
-årene. De 2 andre kan ikke nærmere tidsbestemmes. De 2 syler med de
flate tanger er begge fra merovingertiden, krumsylen fra Sør-Braut i Klepp
er fra siste halvdel av 900-årene, sylen med løkke på håndtaket fra Eide i
Gloppen fra ca. 900, den store syl fra Hopperstad i Vik fra første halvdel
av 900-årene. — I de danske mosefunn, særlig i Nydamfundet, er det
mange syler. 19 Vakkert profilerte og til dels ornerte treskafter er her
bevart, sylspissene ser ut til å ha 4-sidig, sjeldnere rundt tverrsnitt, som
også tilfelle er med de norske fra yngre tid.

Til høringsarbeidet i tre anvendtes også som et håndtak noen sirkel
runde, mer eller mindre flate steiner med hull i, av kleberstein, av form
som store spinnehjul. (Fig. 128.) , De kalles for kjerringrokk eller svinghjul
med drill. Vi har 20 slike funn her i landet, fra yngre jernalder, hittil funnet
fra og med Vestfold til og med Ibestad i Troms fylke. Disse eksemplarer er :
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1) C. 8345. Huvik, Sandar s. og p., Vestf. 1
2) C. 14 298. Nedre Store-Var, Stokke s. og p., Vestf. 2
3) C. 21 379 f. Stølestranden, Skåtøy s. og p., Tel.3
4) C. 24 443 g. Jordet ti. Loftsgården, Seljord s. og p., Tel.4
5) C. 26 568 b. Hervik, Lista s. og p., V.-Agder.5
6) B. 4227 f. Jæren, Rog. 6
7) B. 6056 d. Gtinnarshatig, Torvastad s. og p., Rog
8) St. 3335 e. Rjoa, Sola s., Håland p., Rog.8
9) St. 5768 m. Sele, Bore s., Klepp p., Rog.9

10) St. 6752 f. Øygarden av Hogvaldstad, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog. 10
11) B. 6185 c. Lygra, Lygra s., Lindås p., Hord. 11
12) B. 7534 k. Nes, Kvinnherad s. og p., Hord. 12
13) B. 7639 s. Store Kongsvik, Opdal s., Tysnes p., Hord. 13
14) B. 7639 x. Store Kongsvik, Opdal s., Tysnes p., Hord. 14
15) B. 5806 d. Langenes, Hove s., Selje p., S. og Fj. 15
16) B. 6327 a. Langenes, Hove s., Selje p., S. og Fj. 16
17) B. 7011 g. Værlo, Utvik s., Innvik p., S. og Fj. 17 (Avb. Fig. 128.)
18) T. 14 271 e. Stigan av Farstad, Hustad s., Bud p., Møre og Romsdal. 18
19) Ts. 2164. Sellevoll, Dverberg s. og p., Nordi. 19
20) Ts. 2288. Nord-Roldnes, Ibestad s. og p., Trms.20

De fleste av disse steinene sammenlignes i katalogbeskrivelsen med
spinnehjul, men i flere tilfelle med tilføyelse av at det synes for stort til å ha
vært brukt til håndten. Nr. 2 og nr. 18 antas å ha vært svinghjul til drill.
Om det siste av disse 2 sies at hullet er for spinkelt til at redskapet kan ha
vært spinnehjul. Nr. 3, nr. 7—B, nr. 12 og nr. 16 kalles uten videre for
spinnehjul, ni;. 4 for vevlodd, nr. 13 for uferdig spinnehjul eller kljåstein.
Nr. 7 som avbildes, kalles bare for redskap av kleberstein, med nærmere
beskrivelse.

Størrelsen på disse steinene er meget forskjellig, varierer fra 5,1 cm
(nr. 12) til 11,5 cm (nr. 19) i tverrmål. Om den første av dem sies i
katalogbeskrivelsen : »ifølge godseier G. F. Heiberg er dette hjulet til en
kjerringrokk«. Men ellers kalles det for »simpelt spinnehjul av sten«. Tre
stangen har her hatt en holk av jern, hvorav et stykke ennå sitter igjen. —
Tykkelsen varierer fra 1,5 cm til 3,8 cm. 1,5 cm har nr. 5, 9, 13 og 19,
3,8 er nr. 15, mens nr. 14 er 3,7 cm tykk, og nr. 1 er 3,6 cm tykk og nr. 8
er 3,4 cm tykk. — Vi hørte at nr. 19 var 11,5 cm i tverrmål. Dette er dog
noe helt usedvanlig. Den neste (nr. 2) er 8,2 cm, og så har vi alle størrelser
helt ned til 5,6 cm, hvortil kommer den nevnte nr. 12 som. bare er 5,1 cm
i tverrmål. — En av de minste (nr. 9) har ikke noe gjennomboret, bare
påbegynt hull. Det kalles også emne til spinnehjul eller liten slipestein. Som
et emne til en slik kjerringrokk er den kanskje også å oppfatte steinen
C. 10 754 fra V. Engelhatig, Løten s. og p., Hed. 21 Den er skiveformet uten
hull, 5,9 cm i tverrmål og 2 cm tykk. Den fantes av Nicolaysen som eneste
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funn i en gravhaug, på et felt som er så rikt på funn fra vikingetiden. —
De fleste av disse rokkehjulene er av bløt bergart, helst kleberstein, ett av
dem av glimmerskifer. — Nr. 5 er på begge sider ornert med grunne, men
ganske brede konsentriske sirkler.

15 av de 20 kjerringrokkhj ulene skriver seg fra mannsgraver, bare 4
fra typiske og sannsynlige kvinnegraver. De siste er nr. 4 fra Jordet u.
Loftsgården i Seljord; Tel., nr. 11 fra Lygra i Lindås, Hord., og mr. 15—16
fra Langenes, Selje, S. og F. — De fleste av disse redskapene er fra mero
vingertid og eldre vikingetid, men i hvert fall et par av dem er også sikkert
fra yngre vikingetid.

I de Heibergske Samlinger finnes en fullstendig kjerringrokk fra Arve
dal i Lavik i Sogn (nr. 8451) med selve jernspissen som stikker 3 cm frem
tinder trestokken, og med stein som er 8 cm i tverrmål og 3 cm tykk. Den
er ganske som rokkehjulene fra yngre jernalder, og der er også i De
Heibergske Samlinger 2 andre lignende steiner. Den ene er 10 cm i tverrmål
og 2,3 cm tykk : nr. 7524 fra Sophammer i Leikanger, den annen 5,8 cm
i tverrmål og 3,5 cm tykk. Det er samme størrelse som vi har i de for
historiske funn.

Under omtalen av smedmeislene. ble det (s. 96—97) nevnt enkelte
smalere meisler som kunne være brukt til finere arbeider med edlere metaller

enn jernet. Men det finnes andre smale meisler som synes for spinkle også
til dette arbeide, og som det er rimeligst å betrakte som meisler til arbeide
i tre. Det kan vel ofte være vanskelig å avgjøre hvilket bruk de smalere
meisler har tjent, og av og til kan de vel ha tjent til begge deler. Her vil nå
bli gjennomgått de meisler som det synes rimeligst å anta har gjort tjeneste
som snekringsmeisler.

Det er et temmelig uensartet materiale som her vil bli nærmere gruppert.
Vi har først 5 ganske smale meisler som er mer eller mindre spisse i skaft
enden, men med en ganske svak og jevn utvidelse ned til eggen. (Fig. 129.)
Ved de 3 første eksemplarer er denne avrundet, og det kan derfor vel være
at de har vært anvendt til finere smedarbeide, men de blir allikevel tatt med
her. Disse 5 er :

1) C. 15 875. Gimmen, Idd s. og p., Østf. (ikke publisert).
2) C. 18 205. Tolstad, Vågå s. og p., Opi. 1
3) C. 20 608 k. Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.2 (avb. fig. 129)
4) C. 22 120 j. Jaren, Hurum s. og p., Busk.3
5) B. 8653 1. Kjelling ti. Eide, Olden s., Innvik p., S. og Fj.4

Den første er 9 cm lang og 1 cm bred, den har en litt større bredde
i bladet i forhold til tangen enn de "andre. Den kan ikke nærmere tids
bestemmes og den dødes kjønn kan heller ikke avgjøres. Den annen tilhører
det ofte omtalte jaktgravftinn fra Tolstad i Vågå og er 12 cm lang og 0,5 cm
bred. Den skriver seg fra en mannsgrav fra merovingertiden. Den tredje er
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16,2 cm lang og 0,8 cm bred og er fra det også flere ganger nevnte jern
depotfunn. Den fjerde synes å være noe defekt i tangen, hvor den også er
bøyet. Den er bare 7 cm lang og 0,4 cm bred. Den tilhører en kvinnegrav
fra ca. midten av 800-årene. Den femte er 11,6 cm lang og 1 cm bred i eggen.
Den er fra en mannsgrav fra merovingertiden. Rimeligvis til denne smale
meiseltype hører de 2 redskaper B. 6069 t—u fra Skaugset, Eid s. og p.,
S. og Fj.5 De er 12 og 12,5 cm lange, 1,3 og 0,9 cm brede. De skriver seg
fra en mannsgrav fra annen fjerdedel av 800-årene. — I samme funn er det
også et 38,9 cm langt redskap som av Shetelig kalles for en huljernmeisel:
B. 6069 ff.6 Som vi senere skal høre (s. 240) har vi en annen huljernmeisel
i Norge, men den har fal, mens eksemplaret fra Skaugset er en stang. Styk
ket er dog sterkt forrustet, og Shetelig, som har katalogisert den, setter den
mulighet at det kan være et skjeformet bor.

Det er også 3 andre smale meisler som har et eget smalere tangeparti
for skaftet. Disse 3 eksemplarer er:

1) C. 24 333 k. N. Ånnestad, Flesberg s. og p., Busk.7
2) T. 6311. Opdal (eller Orkdal). 8
3) T. 6683. Gullhåen, Ålen s., Holtålen p., S.-T. 9

Den første er bare 7,8 cm lang, men ytre del av bladet er avbrutt.
Bladets bredde er 1,2 cm. Meiselen er fra en mannsgrav fra første halvdel
av 800-årene. Den annen er atskillig større : 18 cm lang, hvorav bladet
10,5 cm, ca. 2 cm bredt. Det er en kraftigere meisel avrundet i eggen og kan
vel ha vært brukt til finere smedarbeide. — Den tredje er 12 cm lang med
en bredde i eggen av 0,8 cm. Den har et eget smalere skaftparti som er
4,8 cm langt. Meiselen er ellers svakt krummet i lengderetningen. Den
skriver seg fra en mannsgrav fra merovingertiden.

Som en meisel må den vel også betraktes den smale T. 5617 fra et
høyfjellsfunn på Rise, Opdal s. og p., S.-T.10 Den er tilspisset i tangen, er
10,2 cm lang, 0,8 cm bred i eggen, men krummet i bladet og blir av K. Rygh
kalt for en skolp og sammenlignet med uthulejern av typen R. 412. Den har
sikkert også vært brukt til hulningsarbeide, men har ikke hatt egg på sidene,
bare på midten. Den skriver seg fra en mannsgrav, altså et høyfjellsfunn,
men kan ikke nærmere tidsbestemmes.

Så har vi 2 små meisler som også sikkert har vært til arbeide i tre av
typen R. 415. De har begge en sterkere utvidelse i eggen enn de smale
meislene ellers. Disse 2 eksemplarer er:

1) C. 18 352 d fra Mellem-Ror, Rygge s. og p., Østf. 11
2) C. 9494. By, Løten s. og p., Hed.12 .

De er 8,5 og 9,2 cm lange, 1,6 og 1,2 cm brede i eggen. De skriver seg
begge fra mannsgraver, den første kan ikke nærmere tidsbestemmes, den
siste er rimeligvis fra 800-årene.
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Fig. 129—130.

Fig. 129. C.20 608k. Hilme, Ulnes s„ N. Aurdal p., Opi Fig. 130. C. 10 671

Bråten, Åmot, Hed.

Fig.» 131. Meisel med fal. Hulmeisel.

Fig. 131. B. 7649 b. Øn, Øn s., Hyllestad p., S. og Fj. — Fig. 132. C.24 367h. Nes
Asker, Akh.

Fig. 133, Lite sagblad. C. 7185. Sanner, Eidsvoll, Akh.
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Et tredje eksemplar: C. 10 671 fra Bråten, Åmot s. og p., Hed., 13 (fig.
130) har også et blad som er bredt ut mot eggen, men dessuten et langt

.tangeparti som er vridd på overgangen mellom tange og blad. Meiselen er
19 cm lang, derav bladet 9,2 cm langt, 2,5 cm bredt i eggen. Denne meisel
skriver seg også fra en mannsgrav fra siste halvdel av 900-årene.

Et helt enestående stykke er C. 9557 fra By, Løten s. og p., Hed. 14
Det menes av N. Nicolaysen å ha vært brukt som gravstikke eller lignende,
har 2 små knekk, et straks ovenfor eggen, og et 5—6 cm høyere oppe. Det
er ganske smalt, 12,5 cm langt og skriver seg fra en mannsgrav fra siste
halvdel av 900-årene.

I Vimosefundet, Pl. 18, fig. 14 og 16 er avbildet 2 meisler med fal til å
sette skaftet inn i. 2 slike meisler kjennes også fra det norske materiale,
begge fra Vestlandet og begge sannsynligvis fra det 9de årh. Men eggene
på de norske synes å være bredere enn de eldre danske. I begge stykker er
det rester etter treskaftet i øvre ende. Disse 2 eksemplarer er :

1) B. 7535 f. Nes, Kvinnherad s. og p., Hord. 15
2) B. 7649 b. Øn, Øn s., Hyllestad p., S. og Fj. 10 (fig. 131).

Den første er 13,4, den annen 10,9 cm lang. Bredden i eggen er på den
første 3,7 cm, på den annen er det usikkert med bredden, da et stykke er
avslått i eggen. I falen er bredden på begge stykker ca. 2,7 cm.

En eiendommelig smal meisel er C. 22 459 k fra S. Berg, Sem s. og p.,
Vestf. 17 Den har jevnt bredt blad, 1,1 cm bredt, flatt, men oventil rundt
og er avsluttet med et flatt smalt hode. Hele meiselen er bare 6 cm lang. Den
skriver seg fra en mannsgrav fra annen fjerdedel av 800-årene.

I Vimosefundet (Pl. 18, fig. 15) er også avbildet en hulmeisel med fal.
Et slikt stykke har vi også i Norge. Det er C. 17 954 fra Vågårdsåsen,
Haug s., Norderhov p., Busk. 18 Den er 18,3 cm lang og 1,7 cm bred i eggen,
som har meget sterk krumning. Den skriver seg fra et jernfunn som muligens
er fra merovingertiden.

Det synes også å være en annen hulmeisel som ender i en spiss i skaft
enden. Det er C. 24 367 h fra Nes, Asker s. og p., Akh.19 (Fig. 132.) Den
er 18,8 cm lang og skal dessuten være avbrukket i nedre ende, så den har
vært ennå lengere. Den er 1,9 cm bred. Dette stykke kalles et beslag, men
er rimeligvis en slik hulmeisel. Den skriver seg fra en mannsgrav fra første
fjerdedel av 900-årene.

Endelig er det fra Jevnehagen, Vang s. og p., Opi., et rørformet skaft
av jern som er blitt oppfattet å være til en liten meisel.20 Hverken den nær
mere tid eller kjønnet kan bestemmes av funnkombinasjonene.

Blant redskapene til arbeide i tre har Oluf Rygh også avbildet et lite
sagblad, R. 419, med et bredt blad med små sagtenner og opphøyde og
innbøyde armer stikkende opp for endene av bladet, til feste av et håndtak.
(Fig. 133.) G. F. Heiberg kaller dette for narvejern og mener det har vært
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Fig. 134—135. Sagblad.
Fig. 134. B. 775. Stavheim, Kors s., Grytten p., Møre og Romsdal. — Fig. 135. C. 8045.

Oren, Lunner, Opi.
Fig. 136. Slipestein. Ts. 1959. Strømme, Bø, Nordland

Fig. 137—138. Listjern.

Fig. 137. C.20 608g. Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi. — Fig. 138. C.24 338k

16

Hybbestad, Tjølling, Vestf.

Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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et redskap til garvnings- og skinn-arbeide. Det er på lignende måte som med
høvljernene som han dels kalte for rekkjespa, og som han også mente var
garvningsredskaper (se s. 216).

Hvorledes det nå enn forholder seg hermed, blir disse redskaper tatt
med i denne gruppe og kalt for sagblad. Det >er her hovedsakelig 2 for
skjellige typer. Den vanligste er den som Rygh avbilder N. O. 419. Av disse
regner jeg 16 stykker. Ikke alle er kanskje helt sikre, men de blir regnet
opp her:

1) C. 1202. Prestegården, Nannestad s. og p., Akh. 1
2) C. 7185. Sanner, Langset s., Eidsvoll p., Akh.2 (avb. fig. 133).
3) B. 1383. Gardermoen, Hovin s., Ullensaker p., Akh.3
4) B. 1384. Gardermoen, Hovin s., Ullensaker p., Akh.4
5) C. 1058. Hof s. og p., Hed.s
6) C. 15 899. Voll, Grue s. og p., Hed.«
7) C. 18 608. Dal, Romedal s. og p., Hed. 7
8) C. 21 398 e. 0. Stemd, Nes s. og p., Hed.8
9) C. 3646. Oren, Lunner s. og p., Opi.9

10) C. 21 662 p. Koll, Hunn s., Vardal p., Opi. 10
11) C. 1282. Fossesholm, Haug s., Øvre Eiker p., Busk. 11
12) Nord. Museet, Stockholm 6696 e. Li Gransherad s. og p., Tel. 12
13) B. 2664. Roaldkvam, Suldal s. og p. Rog. 13
14) 8.4584n. Rugesæter, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj. 14
15) B. 47561. Vik, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 15
16) C. 16 081. Ukjent sted (ikke publisert).

Lengden på disse sagbladene er helst fra 10,5 cm (typeeksemplaret) til
13,4 cm (nr. 10). Men det er også et par mindre eksemplarer. Det er
B. 1383 (nr. 3) som bare er 7,7 cm langt, og ennå mindre er nr. 11 som
bare er 6 cm langt. Det kalles av Nicolaysen »bladet av en skavkniv«. Og
vi har også noen større stykker. Det er nr. 16 fra Ukjent sted, rimeligvis
på Østlandet, som er 13 cm langt. De 2 vestlandske sagblad nr. 14 og 15
er begge defekte så noen nøyaktig lengde kan ikke oppgis, men nr. 14 må
i hvert fall ha vært ca. 15 cm langt og nr. 15 har vel også vært lengere enn
vanlig. Et helt enestående stykke er imidlertid nr. 13 som også er defekt.
men som er bevart i en lengde av 15 cm. Det er noenlunde bevart i den ene
ende, hvor det er en kort innbøyet arm til håndtaket. Dessuten er bladet
her usedvanlig bredt : 4,7 cm, men det er vel ellers noe usikkert om dette
er et sagblad. Lorange kaller det »beslag«. Bredden på disse sagbladene
varierer ellers fra 1,5 til 2,5 cm. Det er bare nr. 9 som er bredere: 3,1 cm
Dette er ikke nevnt av Nicolaysen i hans omtale av funnet. — Blant de store
høVlbladene (se s. 219) hadde vi ett eksemplar (nr. 7) hvor eggen er plasert
vertikalt i samme plan som de* oppstående armer. O. Rygh sammenligner
dette med sagbladet R. 419, men armene på nevnte nr. 7 er så meget lengere,
hvorfor det synes riktigere å henføre det til høVlbladene. Noen sagtenner
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er da heller ikke å se på dette eksemplar. Armenes høyde på sagbladene
er fra litt under 2 cm til 3 cm, mens det på det nevnte høvlblad er 7 cm.

Alle disse sagbladene med en eneste unntagelse: nr. 12, skriver seg
fra mannsgraver. Det nevnte nr. 12 har jeg ikke selv sett, men siden Undset
ikke sier noe annet, går jeg ut fra at det er av den vanlige type. Det er inn
kommet sammen med ovale spenner av typen R. 652—654, dessuten et
økseblad, 1 bissel og 1 saks. Nr. 16 er fra Ukjent sted, og det kan ikke
sies noe nærmere om hverken fra hvilken tid det skriver seg eller om det
overhodet er fra noe gravfunn. Ellers er alle de østlandske funn likesom
eksemplaret fra Suldal fra 900-årene, helt til slutten av denne tid. De 2 Aust
norske sagblad nr. 14 og 15 er derimot fra første halvdel av 800-årene.

Den annen gruppe består av 6 eksemplarer. Det er båndformede brede
bånd uten oppstående eller innbøyede armer til håndtaket, men 3 av dem
har et innboret hull i den ene ende, som de skulle henge i en snor. Disse
6 eksemplarer er:

1) C. 2779. Restad, Lillehammer s., Fåberg p., 0pi. 16
2) C. 22 766 b. Gile, Hof s., 0. Toten p., 0pi. 17
3) C. 21 668 g. Rime, Ål s. og p., Busk.18
4) B. 31491. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.19
5) B. 5730 i. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.20
6) B. 775. Stavheim, Kors s., Grytten p., Møre og Romsdal.21 (Fig. 134.)

Av disse er bare nr. 2 bevart i sin fulle lengde. Det er 10,5 cm langt.
Nr. 6 er nå 11,7 cm langt og har vel ikke vært stort lengere. Noe usedvanlig
er nr. 4 som er bevart til en lengde av 18,2 cm. Bladenes bredde varierer
fra 1,7 cm (nr. 3) til 3,1 cm (nr. 4). Det er nr. 1, 4 og 6 som har innboret
bærehull i den ene ende, ca. 1 til 1,4 cm fra enden. Alle disse 6 sagbladene
skriver seg fra mannsgraver. Nr. 1 og 6 er fra siste halvdel av 800-årene,
nr. 5 fra begynnelsen av 900-årene, nr. 2 og 3 kan ikke nærmere tids
bestemmes.

Til slutt har vi et eiendommelig langt og smalt sagblad : C. 8045 fra
Oren, Lunner s. og p., Opi.22 (Fig. 135.) Det er 18,4 cm langt, men bare
1,4 cm bredt. Det har en egen 5,5 cm lang, smal og tilspisset skafttange i
den ene ende som en fortsettelse av bladet. Dette er da 12,9 cm langt, med
sagtakker bare på partiet nærmest skaftet, i en lengde også av 5,5 cm. Bladet
er mer avrundet i enden. — Funnomstendighetene er her ikke helt sikre,
men det er kommet inn og skal være funnet med et økseblad fra første halvdel
av 800-årene, et ljåblad, stykke av eske til en skålvekt og et bissel.

Innen yngre jernalders materiale i Norge har vi noen ganske få små
roterende slipesteiner, helst av sandstein. En av dem er avbildet som R. 422.
G. F. 'Heiberg mener de er blitt brukt til skjerpning av sagblad, og det
passer da å behandle dem i umiddelbar fortsettelse av disse. .

Det er bare 6 slike slipesteiner. Det er følgende :
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1) C. 9607. By, Løten s. og. p, Hed. 1
2) C. 12 525. Nes, Kvelde s, Hedrum p., Vestf.2
3) C. 1883. Mela, Gjerpen s. og p., Tel.3
4) B. 5526 p. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.4
5) B. 6327 b. Langenes, Vågsøy s., Selje p., S. og Fj. 5
6) Ts. 1959. Strømme, Bø s. og p.j Nordi.6 (Fig. 136.)

Det er meget stor forskjell i størrelse på disse steinene. Mens den første
fra By i Løten som ikke er helt sirkelrund, er 32,5 X 39 cm i tverrmål
og hele 15 cm tykk, så er nr. 2 fra Nes i Hedrum 26 cm i tverrmål, men
bare 6 cm tykk. Og dernest kommer nr. 5 fra Langenes i Selje som er
15 cm i tverrmål, og bare 1,8 cm tykk, således ganske tynn. Den neste er
nr. 6 fra Strømme i Bø i Nordland som er 11,5 cm i tverrmål og 3 cm tykk.
Den nest minste er nr. 3, typeeksemplaret R. 422 fra Mela i Gjerpen. Den
er bare 9,6 cm i tverrmål og den tynneste av dem alle, bare 1,3 cm tykk.
Den minste i tverrmål er nr. 4 fra Gutdalen i Stryn som bare er 6,5 cm i
tverrmål, men den er 5,2 cm tykk. — På alle steinene er hullet på midten
rundt, minst på typeeksemplaret hvor det bare er 1,4 cm i tverrmål, på
den store nr. ler det 10 cm, på nr. 2 : 6 cm, på de 3 andre fra 3,2—3,5 cm.

De 2 første er sannsynligvis begge fra mannsgraver som ikke nærmere
kan tidsbestemmes, nr. 3 er fra en mannsgrav fra første fjerdedel av 800
-årene, nr. 4 også fra mannsgrav fra siste halvdel av 900-årene. Nr. 5 er
funnet i en åker sammen med et spinnehjul og 11 kljåsteiner, det var også
spor etter jernrust på noen av steinene, så det også må ha vært noen jern
saker. Nr. 6 fra Strømme er muligens fra et htistuftfunn, tiden er det vanske
lig å si noe sikkert om. Der innkom dog et økseblad av jern sammen med
de øvrige saker, og det synes å måtte være fra merovingertiden.

Et meget spesielt snekringsredskap som også er meget sjeldent, har vi
i en liten gruppe av listjern. De kjennes bare i 3 eksemplarer. 2 av disse er
så å si ganske like, det tredje er av en annen type. Det første av de 2 er
C. 20 608 g fra det store jerndepotfunn fra Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p.,
Opi.1 (Fig. 137.) Det annet, T. 1405, er fra den store gravplass på Vang
i Opdal, S.-T. 2 Disse redskaper er 11 og 10,5 cm lange. Et kort blad hen
holdsvis 2,5 og 2 cm langt danner en stump vinkel med skaftet. Begge
stykker har i eggen et smalere fremstående parti med 2 takker og et bredere
mer tilbaketrukket parti med 3 eller 4 takker. — Det tredje listjern er
C. 24 338 k fra Hybbestad, Tjølling s. og p., Vestf.3 (Fig. 138). Det er av
form omtrent som bladet på høvlbladet R. 410, midt på eggen er en dobbelt
bue "med en avrundet forhøyning på midten, som under arbeidet vil danne
forsenkningen på listen. Stykket er 11,6 cm langt og 1,6 cm bredt. Det
skriver seg fra en mannsgrav fra siste halvdel av 800-årene.

For seg selv står en liten gruppe på 5 redskaper fra ett og samme funn,
som av Haakon Shetelig er blitt forklaret mulig brukt som en slags skav
jern eller et jern til treskjærerarbeide. Ett av disse redskaper er det bare
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noen levninger igjen av, de 4 andre er av- forskjellig lengde: 36,5 cm,
43,5 cm, 55,2 cm og 38,5 cm. De er således meget lange. Disse redskaper
er B. 6069 aa—ee fra Skaugset, Eid s. og p., S. og Fj.4 Det første beskrives
slik av Shetelig: »Det bestaar af en i tversnit kvadratisk ret stang, der i den
en ende er udhamret og ombøiet ganske lidet til en tynd, kroklignende bøi

ning. I den anden ende er det kun afslttttet firkantet. Det. synes neppe som
denne tynde krok kan ha været anvendt til ophængning af et eller andet,
den vilde briste ved almindeligt tunge gjenstande. Dernæst maa det erindres

at »kroken« er udhamret flad. Heller ikke kan stykket sammenlignes med de
stegespid, man i stort antal har i de vestlandske vikingefund. Der er en
mulighed for, at det tidhamrede og ombøiede parti kan opfattes som en

skarp eg, og at det hele da skulde bli et skavejern, eller muligens et jern
til træskjærerarbeide eller sligt. Det merkelige er da at man skulde behøve

et saa langt skaft. Dets hengde er 36,5 cm, tykkelsen 1,2 cm.« — Disse
redskaper er fra en mannsgrav fra annen fjerdedel av 800-årene, fra et funn

som har flere andre redskaper til arbeide i tre: Bor, uthtilejern, 2 meisler
og celt av typen R. 402 + 2 kniver. — De er også blitt forklaret- som en slags
treskojern.

Redskapsøkser.

Den store mengde av øksebladene fra norsk yngre jernalder (over 3000)
må betegnes som våpenøkser, som har hørt til mannens våpenutstyr. Men

en våpenøks kan også ha vært anvendt som redskapsøks, således f. eks. til
å partere kjøtt.

Og som redskapsøkser må de betraktes de ikke så få pkseblad som
kjennes fra kvinnegravene. I Osebergfunnet har vi således 2 slike økser. 1 —
Vi kjenner et halvhundre kvinnegraver med økseblad. Det er helst i kyst
fylkene, flest i Vestfold, men ellers spredt over hele landet. Det er økseblad

av de forskjelligste typer. Men det er helst fra vikingetiden vi har eksempler
på dette. Fra merovingertiden, til og med fra siste del av denne tid, har
vi bare det eile sikre eksempel T. 7352 fra Hov, Dønnes s., Nesna p., Nordi.2
Øksebladet er her nærmest av A-typen med smal egg. Fra eldste vikingetid

skal jeg nevne 2 eksempler St. 5670 f fra Laland, Klepp s. og p., Rog.,3 og
B. 8761 d fra Åmelfot, Dalsfjord, Volda p., Møre og Romsdal.4 Begge disse
funn har bredeggede økser av B—D-typen. — Fra yngre vikingetid skal jeg
bare nevne funnet St. 2562 fra Kirkhus, Årdal s., Hjelmeland p., Rog.,5
hvor øksebladet er av den bredeggede E-typen.

Vi har ikke sjelden i mannsgravene eksempler på at det er 2 eller 3
økser i samme funn. I de fleste tilfelle er dette sikkerlig av samme årsak
som vi hørte om ved bislene og ved sigdbladene (s. 16 og 138), at det har
vært en særlig rikelig utstyrt grav. Det er da gjerne økser av ganske samme

type som er lagt ned i graven. Men vi har dog tilfelle hvor det er økser av
forskjellig type, den ene en bredegget øks, den annen med smalere egg.
Mens vi har ca. 130 eksempler på at det er 2 eller 3 økser i samme manns-
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grav, har vi av disse et halv hundre eksempler på at øksene er av for
skjellig type, så det kan tenkes at den ene har vært en våpenøks, den annen
en redskapsøks, selv om dette slett ikke alltid behøver å ha vært tilfelle.
De bredeggede øksene har da vært av B-, D- eller E-typene, de med smalere
egg av A-, G-, H- og K-typer. Vi skal nevne noen eksempler på disse
kombinasjoner:

C. 3586—87. Hov, V. Aker, Akh.6
C. 18 642—43. Kamfjord, Sandar,
C. 21 728 a—b. Haugen, Moland s
St. 1123—24. Hove, Lund s. og p.

A- og B-type.
Vestf.7 E- og K-type
Fyresdal p., Tel.8 D- og H-type.

Rog. 9 A- og D-type.
St. 4854 c og e. Myklebostad, Førdesfjorden s., Avaldsnes p., Rog. 10

B- og A-type.
B. 4859 a—b. Tesdal, Støle s., Etne p., Hord. 11 H- og E-type.
B. 1099—1100. BjØrge, Dale s., Fjaler p., S. og Fj. 12 E- og H-type.
C. 6150 og 6152. Voll, Voll s. Eid p., Møre og Romsdal. 13 D- og A-type.
C. 9890—91. Eikrem, Aukra s. og p., Møre og Romsdal. 14 E- .og

H-type.
T. 2066—67. Lian, Heim s., Hemne p., S.-T. 15 Eog H-type.
T. 2905—06. -Østerås, Mære s., Sparbu p, N.-T. 16 B- og A-type.

Blant øksebladene i »Norske Oklsager« fra yngre jernalder er det
også en utpreget redskapsøks, nemlig R. 556. Den har et kraftigere, tykkere
nakkeparti, bak skafthullet som av og til er uthamret øverst og danner en
slags knappformet utvidelse. Sett ovenfra er det også en inntil sirkelformet
utvidelse omkring skafthullet. Sett fra siden er det ingen fliker på over
eller undersiden av skafthullpartiet. Over- og underkant av øksen danner
gjerne rette linjer fra banen og helt ut til eggen, i hvert fall bare med svak
utvidelse ved skafthullet. Eggen er alltid smal.

Det er tydelig slektskap mellom disse økser og R. 152 fra yngre romer
tid og folkevandringstid. Det er ofte meget vanskelig å gjøre forskjell
mellom disse 2 eksemplarer R. 152 og 556, og ved katalogbeskrivelsene har
det stadig hersket tvil om disse økser skal henføres til eldre eller yngre
jernalder. Det har vært hevdet at de mindre eksemplarene skulle være fra
eldre tid, de større derimot yngre. Typeeksemplaret R. 152 er da også bare
10 cm langt, mens R. 556 er henimot 22 cm langt. Den vanlige størrelse på
øksene av denne type, som har ligget blant funnene fra yngre jernalder
i de forskjellige museer, har vært fra ca. 17 til ca. 22 cm. 4 eksemplarer er
under 17 cm, like ned til 13,5 cm, og 6 eksemplarer er over 22 cm, like opp
til 25,7 cm.

Det kjennes ca. 75 økseblad av denne type. Derav er den store mengde
ca. 50 stykker innkommet alene, de er funnet enkeltvis. Den nest største
gruppe: 15 stykker, er fra jerndepotfunnene. — Blant disse funn er også
det store depotfunn C. 19 071—83 fra Helle, Hylestad s., Valle p., Aust-
Agder, l7 som av Gutorm Gjessing 18 dateres til overgangstiden mellom folke
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vandringstiden og merovingertiden. Det er 2 økseblad av typen R. 556 i
dette funn, begge temmelig lange med en. lengde av 21,3 og 19 cm. — De
andre jerndepotfunnene med slike økser er derimot ikke lett nærmere å
tidfeste. De andre redskapene som disse øksene er funnet sammen med, er
overveiende celter, ljåblad, jernbarrer. Celtene har helst åpen fal og har
mest vært av den lange sværere type som vi tidligere (s. 167) har påpekt
i jerndepotfunnene. Også celter med lukket fal er funnet sammen med økser
av typen R. 556.

I gravfunnene er disse øksene derimot ikke alminnelige, bare ca. 10
funn, og bare 5—6 av disse funn igjen har daterende oldsaker ved siden av
øksene. Det er først C. 24 766 b fra Rå,- Norderhov s. og p., Busk.,19 . 50mav
Gjessing likesom funnet fra Helle dateres til overgangstiden mellom folke
vandringstid og merovingertid. Videre har vi funnet St. 5763 a—c fra Ltttsi,
Høyland s. og p., Rog.,20 hvor det sammen med øksen av type R. 556 er en
annen redskapsøks med mangekantet stamme, en type som vil bli behandlet
straks nedenfor, og dessuten en spydspiss fra merovingertiden av typen
Shetelig: Nye jernaldersfunn fig. 104, og som av Gjessing dateres til siste
halvdel av 600-årene og begynnelsen av 700-årene. 21 — Videre har vi
øksen C. 15 028 fra Moldstad, Tingelstad s., Brandbu p., Opi.,22 som ble
funnet i en røys mellom noen ordentlig opplagte steiner sammen med en
rangle av typen R. 462—463, således fra 800-årene. — Mulig tilhører B. 1108
fra Urnes, Hafslo, S. og Fj.,23 også et gravfunn. Den ble i hvert fall funnet
i en gravrøys sammen med en tverrøks og et annet økseblad av H-typen,
nærmest siste halvdel av 800-årene. — Tilbake til merovingertiden kommer
vi kanskje igjen med øksebladet C. 18 456 fra Marstein, Kors s., Grytten p.,
Møre og Romsdal.24 Her er et økseblad av typen R. 556 som er funnet
sammen med et lite enegget sverd som sannsynligvis har vært uten hjalter.
— Endelig har vi denne type av økseblad fra midten av 900-årene i øksen
C. 10 666 fra Bråten, Åmot s. og p., Hed.25 (Fig. 139.) Dette er et utvilsomt
eksemplar av samme type, av de lengere eksemplarer : 22 cm.

Vi kommer av dette til det resultat at denne type har vært i bruk fra
tidligst i merovingertiden til langt ned i 900-årene. Den lokale fordeling
er følgende :

Østfold 1
Akershus 6
Hedmark 7

Opland 24
Buskerud 10
Vestfold 2
Telemark 2

Aust-Agder 2
Vest-Agder 2
Rogaland 3

Hordaland 3

Sogn og Fjordane 5
Møre og Romsdal 3
Sør-Trøndelag 1
Nord-Trøndelag 1
Nordland 0
Troms 2

Ukjent sted 2

76



248 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

Likesom forholdet var ved jordbruksredskapene ved sigdblad, ljåblad
og lauvknivene så står ved disse redskapsøksene også Opland lengst fremme
med hensyn til antall økser. Det er her i det hele de indre Østlandsfylker
som har det meste av disse økser, de 4 fylker Akershus, Hedmark, Opland og
Buskerud nesten % av det samlede materiale. Merkelig nok er det bare
2 eksemplarer fra Telemark. I Opland fylke er det ikke den uforholdsmessige
utbredelse av disse redskaper i Valdres, særlig i Vang og Vestre Slidre, som
det har vært tilfelle med så mange andre arbeidsredskaper, særlig jordbruks
redskaper, det er mer jevn fordeling over hele fylket.

Ved siden av R. 152 med den firkantede stamme har vi fra eldre jern
alder en annen type av økseblad: R. 153 med mangekantet stamme. Denne
typen kjennes også fra yngre jernalder, har samme smale egg som R. 556
og må også"» oppfattes som en redskapsøks. Det er her også vanskelig å
avgjøre om et eksemplar stammer fra eldre eller yngre jernalder. Av dem
som er blitt henlagt til yngre jernalder i museene, har vi 69 stykker. —
Denne type av økseblad med den mangekantede stamme kan nå en meget
betydelig lengde, og det er tilfelle med de fleste av dem. Mens type
eksemplaret er 17 cm langt, og vi blant de 69 stykker har 16 som er fra 16
til 21 cm lange, er det 53 som er fra 22,8 til 36 cm lange, hvorav igjen det
store flertall har en lengde fra 30—36 cm. Det er denne type som er avbildet
Oldtiden VII, i Jan Petersen : Jernbarrer s. 172 og 174 fig. 1 og 7. Det
er disse som av Anders Sandvig er blitt kalt for »bleggøkser« og av G. F.
Heiberg for »jernbløyger« og menes å ha vært brukt som kiler til å kløve
tømmerstokker.

Mens 20 av disse lange økseblad er enkeltfunn, er innkommet alene,
skriver de andre 33 stykker seg fra depotfunn. 12 av disse igjen er inn
kommet parvis. Det beror muligens på bruken av dem, at de har vært brukt
2 og 2 under kløvingen av stokkene. På samme måte kan sannsynligvis
forklares et funn med 3 slike økser. Disse funn er følgende, vi tar da de 6
funn med 2 økser først:

1) C. 1707 og 1717. Lunde, Bruflat s., Etnedal p., Opi. 26
2) C. 3089—3090. Kirkebygda, Vang s. og p., Opi. 27
3) C. 3568 a—b. Kvien, Hurum s., Vang p., Opi. (ikke publisert)
4) C. 21 981 b—c. Nordland, Vang s. og p., 0pi.28
5) C. 23 007. Sylte, Fåvang s., Ringebu p., Opi. 29
6) C. 23 008. Bjørge, Ringebu s. og p., Opi.30

Funnet med de 3 øksene er:

C. 10 776. Nørstevoll, Gausdal s., V. Gausdal p., Opi. 31

I 2 funn har vi 6 slike økser sammen. Disse funn er

1) C. 21632. Nesta, Løten s. og p, Hed.32
2) C. 25 058. Bakken ti. Veikle Gamlehjem, Kvam s., N. Fron p., Opi.33
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Ved det første av disse 2 funn lå øksene vifteformet i jorden, ved det
annet lå de tett sammen. Som depotfunn må også oppfattes et funn med 5
slike økser og en spydspiss: C. 2561, 2578—-79, 2817—19 fra Oldre, Vang s.
og p., Opi.34 Det skulle være funnet flere lignende økser ved denne anled
ning. Spydet er av lignende type som Shetelig: Nye jernaldersfund på
Vestlandet, B. Mus. Årb. 1916—17, Nr. 2, s. 66, fig. 80, som vel nærmest
må henføres til slutten av folkevandringstiden eller begynnelsen av mero
vingertiden.

Endelig har vi en slik øks i depotfunnet C. 17 950—54 fra Vågårdsåsen,
Haug s., Norderhov p., Busk.35 (Se s. 172.) Her er 4 celter og 1 hulmeisel.
Av celtene er 2 stykker av typen R. 401, 1 R. 402 og 1 har lukket fal.

Av de 16 mindre øksebladene av denne type er de 11 enkeltfunne, og
enkelte av disse kan sikkert henføres til eldre jernalder. Men det kan ikke
være tvil om at disse også går ned i yngre jernalder. Vi har også her et
depotfunn, nemlig B. 6320 a—c fra Sogndal nær Krøderen.36 Dette er sikkert
Soknedal i Norderhov p., Busk. Sammen med dette økseblad er funnet 2
av de lange åpne celtene som pleier å være typiske for jerndepotfunnene. -—
Disse øksene kjennes også fra gravfunn, selv om det er sjelden. En slik øks
skal således være funnet sammen med en spydspiss i en gravhaug på Erstad,
Torpa s., N. Land p., 0pi. 37 Spydspissen er en kastespydspiss, ellers ganske
av samme type som Gutorm Gjessing: Studier i norsk merovingertid,
Pl. XIV, nederst til høyre, og som Gjessing daterer til 700-årene. Videre
har vi en av disse økser i det nettopp (s. 247) nevnte funn fra Lutsi i
Høyland, hvor en slik øks: St. 5763 c, er funnet med et økseblad av typen
R. 556 og en spydspiss fra siste halvdel av 600-årene. —• Endelig har vi i et
daterbart gravfunn også øksen C. 24 273 e fra Vestrum av Øyestad, Hov s.,
S. Land p., 0pi.38 Dette funn skriver seg fra første halvdel av 900-årene,
datert ved funnkombinasjonene ved våpnene. Foruten denne redskapsøksen
er det i funnet fra Vestrum også en annen bredegget øks, sikkert en våpen
øks, av H-K-typen. — Fra et gravfunn er også øksen Ts. 1810 fra Mykle
bostad, Steigen s. og p., Nordi. 39 Dette funn kan dog ikke nærmere tids
bestemmes, men er kanskje helst fra 800-årene.

Den lokale fordeling av disse øksene er følgende :

Akershus Hordaland
Hedmark 10 Sogn og Fjordane
Opland 37 Møre og Romsdal
Buskerud 6 Sør-Trøndelag
Vestfold 2 Nord-Trøndelag
Telemark 5 Nordland 1

Aust-Agder 2 Troms 1

Vest-Agder 0 Ukjent sted
Rogaland 2

71
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Denne type er i ennå sterkere grad enn R. 556 en østnorsk type, hvor
Opland står ennå lengere fremme i funnantall med over halvparten av det
samlede antall. Det er særlig de lange eksemplarene som er så alminnelige
i dette fylke: 31 av 53. Merkelig er den fullstendige mangel på disse økser
i Sogn og Fjordane og også at de nå helt mangler fra og med Sogn og til
og med Nord-Trøndelag. Det kan selvsagt bli forandring i dette, likesom
vi har enkelteksemplarer i Nordland og Troms, men typen vil vel fortsette
å være først og fremst en østnorsk type, sjelden på Vestlandet og i Nord-
Norge.

H a m m ere.

Vi hørte om kniver og økser at de kunne anvendes til forskjellig bruk.
Og på samme måte er det sikkert også med hammere og for den saks skyld
vel også med filer. Det er ikke nødvendig å anta at en hammer bare er blitt
brukt i en smie, den har sikkert også vært brukt til arbeider i tre. Vi har da
også hele 35 funn med hammere hvor det ved siden av dette redskap ikke
finnes andre smedredskaper, men vel derimot ett eller flere redskaper til
arbeide i tre, jeg har da sett bort fra knivene. Dette er først og fremst små
hammere : »den lille smedhammer«, den like lille Grieg fig. 12, et lite
eksemplar av Grieg fig. 11 og 3 eksemplarer av den lille tynslehammer. Det
er bare 6av disse 35 sammere som er av de større : 2 grove smedhammere,
2 større tynsiehammere, 1 av typen Grieg fig. 11 og en av særtypen Grieg
fig. 9 i det store jerndepotfunn fra Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.. 1

Vi har et slikt funn i C. 22 462 fra Berg, Sem s. og p., Vestf.,2 hvor
det foruten hammeren er bor, uthulejern, celt av typen R. 402 og en kniv.
Særlig har vi 2 utpregede funn fra Nordfjord. Det ene er B. 5145 fra
Fosnes, Opstryn s., Stryn p.3 Her er foruten »den lille smedhammer«, bor
uthulejern, høvl, celt av typen R. 402 og en follekniv, men ingen smed
redskaper ellers. Det annet funn er B. 5807 o—pp.4 Her er bor, 2 høvljern,
uthulejern, syl, 2 kniver foruten hammeren.

Også ved redskapene til arbeide i tre har vi flere eksempler på at det
er flere redskaper av forskjellig slags i ett og samme funn. Det mest vanlige
er naturligvis at det er 2 slike redskaper i funnet. Det har vi 41 eksempler
på. Det vanligste er bor og tverrøks i 10 tilfelle, så har vi bor og celt
av typen R. 402, bor og uthulejern og bor og høvl: 6 eller 5 eksempler på
hver av disse grupper. Høvl og uthulejern har vi 3 eksempler på, celter av
typen R. 402 er i 2 tilfelle funnet med uthulejern og i 2 andre tilfelle med
høvljern. — 3 redskaper sammen har vi 16 tilfelle av! Det vanligste er bor,
tverrøks og uthulejern og bor, uthulejern og celt av typen R. 402, det er det
3 eksempler på av hver. 2 eksempler av hver har vi av bor, høvl, tverrøks og
bor, uthulejern og høvl.

4 redskaper i samme funn har vi foruten i de 2 nevnte funn med ham
mere fra Fosnes i Opstryn og Myklebostad i Eid også i følgende 3 funn :
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C. 9527—9579. By, Løten s. og p., Hed. 5

C. 26 524 a—o. Bjerkely av Øverby, Hunn s., Vardal p., Opi. 6
B. 6259 a—o. Kirkeide, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.7

Mens det i det første funn foreligger kombinasjonen: bor, uthulejern,
meisel og celt av typen R. 402, er det i det annet funn høvl, tverrøks, syl og
celt av typen R. 402 og i det tredje funn: bor, uthulejern, høvl og syl.

Endelig er det 3 tilfelle, hvor det er 5 forskjellige sorter redskaper til
arbeide i tre i ett og samme funn. Disse funn er følgende:

1) C. 18 196—19 212. Tolstad, Vågå s. og p., Opi.B

2) B. 4756 a—z. Vik, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 9
3) 8.' 6069 a—ii. Skaugset, Eid s. og p., S. og Fj. 10

I det første av disse funn hadde vi kombinasjonen bor, uthulejern, høvl,
meisel og rasp, i det annet: bor, uthulejern, høvl, sag og celt av typen R. 402,
og i det tredje funn: bor, 2 uthulejern, celt av typen R. 402, 2 meisler og 5
treskojern. — I alle disse 3 funn var det dessuten 1 eller 2 kniver.

Brynene.

Før vi går over til neste gruppe av redskaper, skal vi se litt på den tall-
rike gruppe av redskaper som vi kaller bryner, og som har vært brukt til
å skjerpe eggene på skjærende redskaper, som kniver, ljåer, sigder, celter

og andre eggredskaper av jern.
Det er i alt i yngre jernalders graver funnet 1052 bryner fordelt på

861 funn. I den etterfølgende statistikk blir det satt opp en fortegnelse

over bryner i mannsgraver, kvinnegraver, graver hvor kjønnet ikke kan
bestemmes, og ved siden derav det samlede antall bryner fra yngre jernalder.

Likeså en prosentvis fremstilling av antall gravfunn med bryner i forhold
til det samlede antall gravfunn.

 -rr • Übest. rp-. Prosentvis grav-
Mannsgraver Kvinnegraver kjønn Tils. funn med bryner

Østfold 12 5 22 39 28,6
Akershus 17 7 4 28 9,1
Hedmark 48 2 9 59 11,3
Opland 13 5 4 22 3,5
Buskerud 12 10 5 27 9
Vestfold 92 15 39 146 22,9
Telemark 22 0 6 28 7,3
Aust-Agder .... 29 3 7 39 21,5
Vest-Agder .... 25 1 5 31 17,1
Rogaland 102 9 33 144 18,1
Hordaland 46 11 13 70 12,3
Sogn og Fjordane 96 14 15 125 22,3
Møre og Romsdal 69 8 22 99 22,1
Sør-Trøndelag ..34 5 19 58 10,5
Nord:Trøndelag.. 35 4 13 52 7,9
Nordland 43 2 17 62 14
Troms 12 3 2 17 14
Ukjent sted 5 0 1 6 3,3

Tilsammen 712 104 236 1052 13,7
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Som en vil se er det forholdsvis få bryner i de østlandske innlandsfylker
og i Trøndelag. Særlig påfallende er det ringe antall i det på gravfunn ellers
så rike Opland fylke. Når det uten sammenligning største prosenttall er fra
Østfold, så kan dette delvis bero på en tilfeldighet, idet" dette fylke jo er så
fattig på funn fra yngre jernalder (se s. 138), men samtidig gir det også en
antydning om at Østfold her følger med de øvrige kystfylker. Prosentvis
først står dernest Vestfold fulgt hakk i hæl av Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal, og også Aust-Agder som kommer dernest, er tydeligvis med.
Det samme må vel også sies om Vest-Agder selv om prosenttallet her bare er
17,1. Likeså er det tilfelle med Rogaland med sine mange gravfunn, som har
18,1 % med bryner og et samlet antall bryner fra gravfunn på 144 stykker.
Hordaland mellom Rogaland og Sogn og Fjordane har derimot et merkelig
lite prosenttall: 12,3. Likeså danner Nordland og Troms med sine 14%
en mellomstilling. De står jo allikevel langt over Trøndelagsfylkene.

Fordelingen av brynene i mannsgraver og kvinnegraver er meget ujevn.
Mens i de 4 Østlandsfylker: Akershus, Hedmark, Opland og Buskerud
prosenttallet av kvinnegraver med bryner i forhold til det samlede antall
kvinnegraver er større enn prosenttallet av mannsgraver i forhold til det
samlede antall mannsgraver, så er det motsatte tilfelle i de andre fylker. Det
kan til dels være betydelig forskjell. I Aust-Agder er brynefunn i manns
graver 24,8 %, i kvinnegraver 7,7 %, i Vest-Agder 23,9 % mot 3 %, i Roga
land 22,7 % mot 6,5 %, i Sogn og Fjordane 25 % mot 8,3 %, i Møre og
Romsdal 23,4 % mot 11 %, I Nordland 18,4 % mot 2,5 % 0g i Troms 22 %
mot 9,1 %.

Foruten de her nevnte 1052 bryner fra gravfunn har vi også ca. 75
stykker fra hustufter, depotfunn og enkeltfunn som også kan regnes å være
fra yngre jernalder. De siste gjelder særlig de såkalte hengebryner (R. 425)
som vil bli nærmere omtalt nedenfor. Fra hustufter er det vel 40 styk
ker, den overveiende mengde (37) fra Rogaland, hvor det særlig er drevet
hustuftundersøkelser, og hvor det er gjort funn som må antas å være fra
yngre jernalder. Det kan dog vel være at enkelte av disse er fra ennå yngre
tid, i hvert fall fra middelalderen. — Vi har også et par bryner fra jerndepot
funn. De er begge av kvartsitt. Det ene er fra det ofte nevnte funn fra Helle,
Hylestad s., Valle p., Aust-Agder: C. 19 083. 1 Det annet er T. 13 617 g
også fra det før nevnte funn (s. 115, 149 og 171) fra Nedre Skågset, Frosta s.
og p., N.-T.2 Det første av disse funn er meget tidlig fra ca. 600, det annet
sikkert også fra merovingertiden.

Folkevandringstidens bryner er av kvartsitt som R. 157, med firsidig
tverrsnitt, ofte forresten avrundet i kantene. Det er denne type som det er
funnet så mange av i de gamle folkevandringstidens hustufter i Rogaland.3
Brynene kan bli så avrundet i kantene at tverrsnittet kan bli rent ovalt,
sl. R. 448. —
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Fig. 140. Kvartsittbryne. C. 13 171. Kverner, Ski s., Kråkstad p., Akb.
Fig. 141. Skiferbryne. C. 4485. Nedre Hov, Gran, Opi.

Fig. 142. Hengebryne, skifer. C. 15 777. N. Gjulem, Rakkestad, Østf.

Fig. 139. Redskapsøks. C. 10 666. Bråten, Åmot, Hed.
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Kvartsittbrynene (fig. 140) kjennes også fra yngre jernalder, særlig fra
merovingertiden, men også i vikingetiden, her helst eldre vikingetid, men de
synes også å ha vært brukt ned i yngre vikingetid. Det kunne i hvert fall et
funn som C. 20 669 a—e fra Kvalnes, Borge, Nordi.,4 tyde på. Og likeså
B. 5509 a—g fra Ukjent sted,5 til og med det siste fra yngste vikingetid.
Men de må i hvert fall ha vært ytterst sjeldne i denne tid. —• Også sandsteins
bryner kjennes det noen få av. De er sjeldne, jeg har bare notert 11 av dem
både fra merovingertid, eldre og yngre vikingetid. Fra merovingertiden skal
jeg nevne B. 5771 d fra Ytre Arna, Arna st., Haus p., Hord.6 Fra eldre
vikingetid C. 24 333 1 fra Ånnestad, Flesberg s. og p., Busk.7 og T. 15 1151.
fra Fosnes, Fosnes s. og p., N.-T. 8 Fra yngre vikingetid, i hvert fall ca. 900,
C. 25 156 e fra Dalene, Kilebygd s., Solum p., Tel. 9

Både kvartsittbrynene og sandsteinsbrynene er gjennomgående brede og
oftest også flate. De smaleste er ikke under 3 cm brede, de fleste er fra
3,5—5,5 cm. Men vi har også 3 kvartsittbryner som er over 6 cm brede.
Det er således tilfelle med C. 11 598 fra Øvre Skui, Hem s., Lardal p.,
Vestf., 10 som er 6,2 cm bredt. De 2 andre er ennå sværere, de er fra Nord
fjord. Det ene er B. 6618 dd fra Bø, Breim s., Gloppen p. 11 Det har en
største bredde av 7 ,7 cm. Det annet er B. 5033 d fra Folven, Opstryn s.,
Stryn p.12 Det er hele Bcm bredt.

Det vanlige materiale som brynene er laget av i yngre jernalder, er
imidlertid skifer. De fleste av dem er fra. selve vikingetiden, men de er heller
ikke sjeldne i merovingertiden. Ved en opptelling som ikke gjør krav på å
være helt nøyaktig, har det vist seg at vi har skiferbryner i 56 gravfunn fra
merovingertiden, i 235 gravfunn fra 800-årene, og i 175 gravfunn fra 900
-årene.

Oluf Rygh har i »Norske 01dsager« avbildet 2 typer av skiferbryner
i fig. 423 og 424, en tynnere mindre og en sværere større type. Med den
sværere type regner jeg en lengde fra ca. henimot 30 cm til en 55 cm og en
bredde fra 2,7 til over 5 cm. Men vi har også dem som er ennå større. Fra
Gunnarshaug i Torvastad s. og p., Rog., har vi et bryne som er 58 cm langt :
8.6056g,13 fra Nord-Roldnes, Ibestad s. og p., Troms, et bryne: Ts. 2286,
på 61 cm lengde, 14 og fra Re, Time s. og p., Rog., har vi St. 1400 15 som er
hele 70 cm langt. Og også her har vi bryner som er over 6 cm brede. Det
er først C. 26 637 1 fra Skredtveit, Mo s. .og p., Tel.,16 det er 6,2 cm bredt.
Videre St. 4918 g fra Gautetun, Suldal s. og p., Rog., 17 og Ts. 2163 fra
Sellevol, Dverberg s. og p., Nordi.,18 som begge er 6,5 cm brede.

Flere av skiferbrynene fra yngre jernalder er meget fine og elegante,
gjerne av vakker blålig eller violett skifer, med skarpe kanter i hele sin
lengde. (Fig. 141.) Det gjelder særlig den smale type, hvor brynene også
kan være meget lange, men samtidig altså smale. Som et utmerket eksempel
skal nevnes C. 8271 fra Sævli, Fjære s. og p., Aust-Agder. 19 Det er 42 cm
langt og samtidig bare 2,2 cm bredt. Vi har mange slike eksempler. Særlig
er det mange av dem fra Nordfjord. — Det nevnte bryne er skrått tilskåret
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i begge ender. Dette er meget ofte tilfelle særlig med skiferbrynene fra yngre
vikingetid, både de sværere og de smalere, enten i begge ender eller bare i
den ene ende. Det siste er tilfelle med det bekjente runebryne av sandstein
T. 8780 fra Øvre Sageidet u. Strøm, Dolm s., Hitra p., S.-T. »Strømbrynet«
som det kalles.20 Den skrått tilskårne del menes da å ha vært stukket ned
i et skaft.

I et mannsgravfunn fra Tingstad, Åmot, Hed., fra 900-årene er det
et bryne : C. 10 017, hvor det i den ene ende er omhugget en fure som til
befestigelse av et bånd.21 len annen mannsgrav fra Skjervik, Sande Vestf.,
er det innhugget en smal dyp fure langs midtlinjen på den ene side.22 — 
I et tredje bryne: C. 21 482 p., fra Omang, Løten s. og p., Hed.,23 er det
i den ene ende av et langt svært bryne som nå foreligger i fragmenter, et
bronsebeslag festet med en bronsenagle.

Som en egen type for seg er noen små skiferbryner med bærehull i den
ene ende, som er blitt kalt for nålebryner (R. 425), men som det er riktigere
å kalle hengebryner. (Fig. 142.) Lengden varierer her fra 5,1 til 13,4 cm,
bredden fra 0,7 til 3 cm. Typeeksemplaret er 11,1 cm langt, det er mer enn
det alminnelige, idet den vanligste lengde er fra 7,2 til 10,2 cm, bredden
fra 1,1 til 2,2 cm.. Det korteste av brynene er C. 20 133 kk fra Bergan,
Hedrum s. og p., Vestf. 24 Et annet lite hengebryne er C. 21 781 fra N. Bjørn
stad, Tune s. og p., Østf. 25 Det er 5,7 cm langt og er forsynt med striper
av forskjellig farge i skiferen, som danner som en slags linjemønster. Særlig
lange bryner er 2 fra Løten, Hed. : C. 9579 fra By 26 og C. 10 753 fra
V. Engelhaug. 27 De er henholdsvis 13,4 og 13,3 cm lange. — Det vanlige er
at bryner er bredest nedentil og smalner jevnt av fra toppen. Men også det
omvendte kan være tilfelle, at brynet er bredest oventil. Et vakkert eksemplar
er B. 4830 y fra Stamnes, Bruvik, Hord.,28 som er bredest omtrent på midten,
med jevn avsmalning til begge ender. — Bredest oventil og avrundet her,
mer tilspisset nedentil er C. 14 533 fra Kvæstad, Eidanger, Tel.29 Rent egg
formet og da ikke noe alminnelig hengebryne er de 2 bryner C. 15 830 fra
Prestegården, Skedsmo, Akh. (ikke publisert) og T. 14 115 fra V. Vik
hammer, Malvik, S.-T.30 Det første er 15 cm langt, det annet 23 cm langt.

Av andre særformer skal jeg nevne St. 6092 c fra Strand, Strand, Rog.,31
som har bærehull i begge ender, i den ene ende dog også skrått tilskåret.
Brynet har ellers tresidig tverrsnitt. T. 14 071b fra Steinbru, Soknedal s.,
Støren p., S.-T.,32 har en innhugget fure i den annen ende ganske av samme
karakter som det nettopp ovenfor nevnte bryne S. 10 017 fra Tingstad i Åmot.
Typeeksemplaret R. 425 har et avtynnet parti øverst der hvor bærehullet er.
Foruten dette er det bare 4 andre eksemplarer som har slikt avtynnet parti.
Det er først det nevnte, minste av brynene C. 20 133 kk fra Bergan i Hedrum,
Vestf., likesom typeeksemplaret: C. 1128 fra Sokndal er det 2 andre fra
Rogaland : St. 1848 fra Fister 33 og St. 4381 i fra Spanne, Flesby s., Finnøy.34
Og endelig er det B. 5717 x fra Hilde, Innvik s. og p., S. og Fj.35 I det
siste bryne sitter rest av en jernring som brynet har hengt i. Et defekt,
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sværere bryne B. 5786 x fra Fure, Opstryn s., Stryn p., S .og Fj.,36 har også
hatt bærehull i den øvre ende, hvor det er smukt avrundet. Gjennom hullet
sitter her en jernstift, som fastholder en jernhank. I brynet B. 8953 i fra
Kirkeide, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.,37 er det rest av ulltråd i hullet.

Hengebrynene har følgende utbredelse:

Særlig fremtredende er her Rogaland med mellom % og % av det sam
lede materiale. Ellers følger utbredelsen av hengebrynene i det store og
hele utbredelsen av brynene i sin alminnelighet. De indre Østlandsbygder
er fattige på hengebryner, mens de derimot er særlig alminnelige i de ytre
bygder om Oslofjorden : Østfold og Vestfold. Påfallende mange er det i Nord
land som står i sterk motsetning til Trøndelag.

Med betegnelsen »nålebryner« som disse bryner før hadde, skulle en tro
de først og fremst fantes i kvinnegraver. Men dette er slett ikke tilfelle. Av
71 m. h. t. kjønn bestembare graver med hengebryner er de 57 fra manns
graver og bare 14 fra kvinnegraver, dvs. at % er fra mannsgraver. 17 av
disse bryner er enkeltfunne, derav halvparten i Rogaland. — Det ser ut til
å være et redskap vesentlig fra yngre og yngste del av vikingetiden. Av 43
bestembare hengebryner skriver bare 8 stykker seg fra 800-årene, 35 fra
900-årene og begynnelsen av Ilte årh. Ingen sikre funn er fra merovinger
tiden. Siden de er så pass alminnelige i yngste vikingetid, kan det vel være
de går ned i middelalderen, og at enkelte av de enkeltfunne kan skrive seg
fra denne tid.

Det er også andre bryner av samme størrelse, men hvor bærehullet
mangler, som vel kan antas å ha vært til samme anvendelse. Det er således
T. 14 208 i fra Rekdal i Fiksdal, Vestnes s. og p., Møre og Romsdal,38 hvor
øvre del mangler, som altså godt kan ha hatt bærehull og som har lignende
striper i skiferen som det nevnte bryne C. 21 781 fra Bjørnstad, Tune, Østf.
Stykke av slikt hengebryne er da rimeligvis også St. 6174 c fra en hustuft på
Birkelandsstølen, Bjerkreim s., Helleland p., Rog.39 Og Ts. 3490 fra Kall
slett, Tromsøysund, Troms,40 kalles av Gutorm Gjessing for et »nålebryne«,
selv ora det ikke har noe bærehull.

Likesom ved andre redskaper er det også ved brynene regelen at det
er ett bryne i hver grav. Men også her er det unntagelser, og det er ikke

Østfold Rogaland 33
Akershus 4 Hordaland 3
Hedmark 6 Sogn og Fjordane 8
Oplancl 0 Møre og Romsdal 9
Buskerud . . 3 Sør-Trøndelag 3
Vestfold 15 Nord-Trøndelag 0
Telemark 2 Nordland 10
Aust-Agder 3 Troms 1
Vest-Agder 5

m"l -t -t A
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sjelden at det er 2 eller gjerne 3 bryner i en og samme grav. Vi har henimot
20 tilfelle hvor det er kvartsittbryne og skiferbryne samtidig, vi har også
tilfelle hvor det er et bredt og et smalt skiferbryne i samme grav. — Det er
da også meget ofte at hengebrynene er funnet sammen med 1 eller 2 andre
skiferbryner. I det store brynefunn, det største i landet, B. 4468, det store
skipsfunn fra Gunnarshaug, Torvastad s. og p., Rog.,41 er det sammen med
5 andre til dels svære skiferbryner også funnet et vakkert lite hengebryne. —
Vi har dessuten 5 tilfelle, hvor vi har 2 hengebryner fra en og samme grav."
Det er C. 15 777 fra N. Gjulem, Rakkestad s. og p., Østfold (ikke publisert),
det før nevnte ganske lille hengebryne C. 20 133 kk fra Bergan, Hedrum s.
og p., Vestf., funnet med et annet noe større stykke. Videre har vi C. 7790—
91 fra Bringsvær, Fjære s. og p., Aust-Agder,42 C. 24 954 a—b fra Foss,
Valle s., Sør-Audnedal p., V.-Agder 43 og B. 4227 e ; fra Jæren, . Rog.44 Og
i det før nevnte funn St. 4381 fra Spanne, Hesby, Finnøy p., Rog., har vi
endog 3 slike bryner fra ett og samme funn.

Redskaper til arbeide i tre.
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11 Ab. 1890 s. 127 nr. 101.. 12 Oldtiden VI s. 83 nr. 114 m. 13 Ab. 1895 s. 90—91
nr! 154 d. 14 B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 56 nr. 123 f. 15 N. F. s. 757. 16 Ab.
1889 s. 71 nr. 26. 17 Oldtiden VI s. 12 nr. 21 f. 18 Ab. 1866 s. 99 nr. 40. 19 Årb.
1938—40 s. 173. 20 B. Mus. Årb. 1903 No. 3 s. 37 nr. 55 i. 21 Årb. 1933—34 s. 111.

Høvtjern.

1 Ab. 1869 s. 64 nr. 3. °- Ab. 1875 s. 67 nr. 5. 3 Ab. 1886 s. 87 nr. 86 c.
Lorange 1. c. s. 164. •- Ab. 1901 s. 377 nr. 79. « N. F. s. 104. ' Årb. 1943-44

i. 63. a Oldtiden VI s. 83 nr. 114 n. 9 Ab. 1895 s. 89 nr. 150 d. 10 N. F. s. 228
ivb. R. 410. » Ab. 1889 s. 111 nr. 84 i. 12 Ab. 1895 s. 122 nr. 77 s. 1:! Stav.
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Skarøksen.

1 N. F. s. 61. 2 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 75 nr. 35 1, avb. Fig. 9.

Båtastrek.

1 Shetelig: Osebergfundet I s. 328. 2 Årb. 1943—44 s. 161. 3 B. Mus. Årb.
1904. No. 12 s. 8 nr. If, avb. Osebergfundet I fig. 134. 4 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2
s. 38 nr. 90 g. 3 Ab. 1888 s. 177 nr. 27 d, avb. Pl. IV fig. 15. 8 B. Mus. Årb. 1903.
No. 14 s. 12 nr. 18 o, avb. Osebergfundet I fig. 135.  B. Mus. Årb. 1903 No. 14
s. 12 nr. 18 p. 8 B. Mus. Årb. 1934. Nr. 2 s. 8 nr. 12 j. 9 B. Mus. Årb. 1927.
Nr. 2 s. 10 nr. 20 k. 10 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 40 nr. 92 i.

Mus. Årsh. 1901 s. 91 nr. 7e. " Lorange Le. s. 164. 15 Ab. 1895 s. 108 nr. 15 k.
16 Oldtiden VIII Tilv. 1917 s. 102 nr. 46 h. 1T B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 40 nr. 92 h.
18 B. Mus. Årb. 1938 Nr. 3 s. 22 nr. 39 k. 19 N. F. s. 757. 20 Ab. 1875 s. 67 nr. 5.
21 Ab. 1895 s. 80 nr. 113 a. 22 N. F. s. 165. Avb. R. 411. 23 Ab. 1869 s. 64
nr. .3. 24 N. F. s. 228. 25 Ab. 1889 s. 111 nr. 84 i. 26 Oldtiden VI s. 38 nr. 42 m.
27 Ab. 1897 s. 70 nr. 92 i. 2S Oldtiden VIII s. 187 nr. 126 h. 29 Stav. Mus. Årsh.
1909 Nr. IV s. 17 nr. 53 d. 30 Stav. Mus. Årsh. 1934—35 s. 23 nr. 22 aa. 31 B,
Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 41 nr. 176 d. 32 Oldtiden II B. Mus. Tilv. 1911 s. 7 nr. 10 e.
33 Ab. 1891 s. 128 nr. 17 h. 34 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 22 nr. 25 ø. 35 B. Mus.
Årb. 1904 No. 12 s. 8 nr. 10 e. 3G B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 40 nr. 82 f. 37 Old-
tiden 11. Tilv. 1911 s. 35 nr. 83 h. 38 Oldtiden 11. Tilv. 1911 s. 35 nr. 83 i.
39 Oldtiden V. Tilvekst 1913 s. 12 nr. 21 h. 40 B. Mus. Årb. 1927. Nr. 2 s. 40 nr.
92 h. 41 C. Engelhardt : Vimosefundet Pl. 18 fig. 6, se teksten s. 29. 42 Ab. 1886
s. 87 nr. 86 c. 43 Ab. 1895 s. 80 nr. 113 b. 44 Oldtiden VI s. 32 nr. 7 d. 45 Old-
tiden VI s. 32 nr. 7 d. 46 Årb. 1937 s. 192, avb. fig. 5. 47 Ab. 1889 s. 111 nr. 89 g.
48 Ab. 1892 s. 83 nr. 141 c. 49 Ab. 1898 s. 72 nr. 31 g. 50 Årb. 1937 s. 188.
51 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 22 nr. 25 æ. 52 Studier i norsk merovingertid s. 41, avb.
1. c. pl. IV. 53 Årb. 1933—34 s. 191. 34 Ab. 1895 s. 91 nr. 154 m. 55 Stav.
Mus. Årsh. 1904 s. 89 nr. 56 j, avb. 1. c. fig. 8. 56 Stav. Mus. Årsh. 1904 s. 89 nr. 56 k,
57 B. Mus. Årb. 1930, Nr. 3 s. 17 nr. 41 e. 58 Oldtiden VII. Tilv. 1914 s. 220 nr. 40.
sa Ab. 1901 s. 377 nr. 79. °° Ab. 1879 s. 115 nr. 36 n. 01 Årb. 1943—44 s. 351.
02 N. F. s. 757. «3 Ab. 1903 s. 261 nr. 13 k. 64 Ab. 1873 s. 100 dd, høvlbladet
ikke nevnt blant sakene her. 65 Trms. Mus. Årsh. 1918 Nr. 2 s. 22 nr. 43 g.

Celter.

1 Stav. Mus. Årsti. 1913 nr. VI s. 31 nr. 101 b. 2 Ab. 1895 s. 62 nr. 36. 3 B.
Æus. Arb. 1929 Nr. 3 s. 28 nr. 58 e. 4 Ab. 1879 s. 110 nr. 34 hh. 5 Ab. 1888 s. 163
ir. 333 f. 6 Ab. 1891 s. 142 nr. 91 f. ' T. V. S. S. 1920 Nr. 2 s. 23 nr. 107 e.
Ab. 1895 s. 119 nr. 71 a.

Tverrøkser.

1 Ab. 1872 s. 115 nr. 1 d. 2 Ab. 1895 s. 111 nr. 20 f. 3 Katalog over det Kgl.
norske Videnskabernes Selskabs oldsaksamling s. 49. 4 Ab. 1870 s. 77 nr. 66.
5 Lorange s. 185. « Årb. 1928 s. 98 nr. 27, avb. s. 99 fig. 2. < Arb. 1941—42 s. 152.
8 Ab. 1893 s. 118 nr. 209. 9 Årb. 1943—44 s. 291. « B. Mus. Årb. 1903 No. 3 s. 5
nr. 10 f. « Lorange s. 185. 12 N. F. s. 200. 13 Ab. 1882 s. 168 nr. 139.
u Trms. Mus. Årsh. 1912—13 s. 42—43 nr. 28 b. 15 Årb. 1943—44 s. 74. 1G Ab.
1876 s. 57 nr. 28 f. 17 Ab. 1891 s. 108 nr. 119 c. 18 Ab. 1901 s. 360 nr. 10. 18 Se
avb. Årb. 1937 s. 193 fig. 5. 20 Ab. 1900 s. 280 nr. 68. 21 T. V. S. Tilvekst 1932
s. 13 nr. 45 b.
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Bor.

Meisler til arbeide i tre.

A!.b. Irø4 s. 146 nr. bZ n. - iAb. 188/ s. 11Z nr. 31 k. 3 Arb. 193«—4U s. 198
-199. 4 Årb. 1933—34 s. 161. 5 B. Mus. Årb. 1923—24 Nr. 1 s. 5 nr. 4 a, avb.
ig. 1. 6 Ab. 1895 s. 109 nr. 15 n. 7 N. F. s. 132. s Ab. 1873 s. 76 nr. 101 VI.

1 Lorange 1. c. s. 150. 10 Oldtiden VI s. 38 nr. 42 1. 1X Ab. 1873 s. 99 nr. 1 r, avb.
. c. fig. 24 og R. 417. 12 Ab. 1876 s. 57 nr. 28 g. 13 Ab. 1876 s. 57 nr. 28 g.
4 Oldtiden V. Tilv. 1913 s. 12 nr. 21 i. 15 Oldtiden V. Tilv. 1913 s. 12 nr. 21 k.
6 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 18 nr. 42 g. 17 Ab. 1892 s. 95 nr. 7. 18 Se Ab. 1873

rig. 23. 1!) Årb. 1931—32 s. 164 nir. 82. 2° N. F. s. 167. 21 N. F. s. 185.
» Ab. 1879 s. 244 nr. 12. 23 Oldtiden VI s. 220 nr. 100. 24 T. V. S. Tilv. 1937 s. 4
ir. 9 c. 25 Årb. 1943—44 s. 163. 26 T. V. S. S. 1911 Nr. 5 s. 17 nr. 14. 27 Old-
:iden VI s. 38 nr. 42 1. 28 B. Mus. Årb. 1910. Nr. 11 s. 24 nr. 36 e. .20 Lorange
;. 178. 80 Lorange s. 176. 31 Ab. 1875 s. 70 nr. 19 c. 32 Ab. 1887 s. 125 nr. 70 y.
13 N.F. s. 94. 34 N. F. s. 167. 35 Ab. 1873 s. 40 nr. 15. 36 Nicolaissen, Kata-
og s. 6 nr. 59. 37 Ab. 1903 s. 279 nr. 3.

byter-.

1 Ab. 1903 s. 271 nr. 132 d. 2 Årb. 1943—44 s. 32. :i Årb. 1943—44 s. 290.
4 Årb. 1937 s. 188. 5 Ab. 1880 s. 195 nr. 102 b. 6 Ab. 1883 s. 94 nr. 77 q. ' Årb.
1937 s. 192. 8 B. Mus. Årb. 1903. No. 14 s. 23 nr. 15 bb. 9 Ab. 1876 s. 131 nr. 54.
10 Stav. Mus. Årsh. 1902 s. 101 nr. 37 e. n B. Mus. Årb. 1939 Nr. 3 s. 8 nr. 16 i.
12 B. Mus. Årb. 1936. Nr. 5 s. 19 nr. 31 n. 13 Ab. 1898 s. 118 nr. 61. » Ab. 1878
s. 230 nr. 30. 15 Ab. 1880 s. 183 nr. 36 c. 1(i Oldtiden X s. 121 nr. 110 o. 17 Ab.
1890 s. 56 nr. 9b. ls Ab. 1880 s. 195 nr. 102 Bb. 19 Engelhardt : Nydam Mose-
fund Pl. XV, Vimosefundet Pl. 18.

Kjerringrokk.

1 Ab. 1877 s. 23 nr. 109 d. 2 Ab. 1888 s. 140 nr. 192 n. :! Oldtiden VI s. 183
nr. 85 f. 4 Årb. 1929 s. 209 nr. 118 g. 5 Årb. 1937 s. 214. - 6 Ab. 1883 s. 70
nr. 48 f. 7 B. Mus. Arb. 1906 No. 14 s. 27 nr. 48 d. 8 Stav. Mus. Årsh. 1910
Nr. V s. 6 nr. 10 e. 9 Stav. Mus. Årsh. 1932—33 s. 16—17 nr. 50 m. 10 Stav. Mus.
Årsh. 1939—40 s. 69 nr. 104 f, avb. s. 68 fig. 7. " B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 7
nr. 9 c. 12 B. Mus. Årb. 1923—24 Nr. 1 s. 20 nr. 48 k. 13 B. Mus. Årb. 1924—25,
Nr. 2 s. 27 nr. 58 s. 14 B. Mus. Årb. 1924—25 Nr. 2 s. 27—28 nr. 58 x. 15 B. Mus.
Årb. 1903. No. 14 s. 18 nr. 24 d. 16 B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11 s. 4 nr. 7 a. 17 Old-
tiden IX s. 21 nr. 44 g. 18 T. V. S. Tilv. 1930 s. 34 nr. 14 e. 1B Trms. Mus. Årsh.
1912—13 s. 13 nr. 35—36 s. 43 nr. 28 d. 20 Trms. Mus. .Årsh. 1914 nr. 37 s. 179
nr. 28 k. - 1 Ab. 1881 s. 77 nr. 11.

1 Ab. 1895 s. 91 nr. 159 g. 2 Oldtiden VI s. 32 nr. 7k. 3 Oldtiden VIII
;. 217 nr. 104 j. 4 B. Mus. Årb. 1935. Nr. 2 s. 16 nr. 251, 5 B. Mus. Årb. 1906.
tto. 14 s. 36 nr. 61 1—u. « L. c. s. 37. < Årb. 1929 s. 170 nr. 9 k. 8 Ab. 1901
;. 360 nr. 20. ° T. V. S. S. 1902. No. 6 s. 14 nr. 53 f. 10 Ab. 1899 s. 142 nr. 9c.
1 Ab. 1896 s. 66 nr. 46 d. 12 Ab. 1879 s. 102 nr. 13 f, avb. R. 415. 1:) Ab. 1881
;. 148 nr. 95 k, avb. 1. c. fig. 20. 14 Ab. 1879 s. 110 nr. 34 dd, avb. R. 414. " B. Mus.
Irb. 1923—24 Nr. 1 s. 22 nr. 49 f.  1U B. Mus. Årb. 1924—25 Nr. 2 s. 35 nr. 68 b.
7 Oldtiden IX s. 198. Haug 16 k. 1S Ab. 1895 s. 62 nr. 36". 19 Årb. 1929 s. 186
ir. 43 h. 20 Årb. 1931—32 s. 141 nr. 15 d: C.24 807d.
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Listjern.

1 Oldtiden VI s. 32 nr. 7g. 2 Ab, 1874 s. 56 nr. 81a. 3 Årb. 1929 s. 173
nr. 14 k. 4 B. Mus. Årb. 1906 No. 14, s. 36-37 nr. 61 aa—ee.

Hammere.

Bryner.

1 Ab. 1898 s. 72 nr. 31 i. 2 T. V. S. Olds. Tilv. 1927 s. 36 nr. 127 g. 3 Se
f. eks. Jan Petersen : Gamle gårdsanlegg I Pl. IV fig. B—98—9 og Pl. X fig. 4 a—b. 4 Old
tiden VI s. 43—44 nr. 14. 3 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 22 nr. 103. 6 B. Mus. Årb.
1903 No. 3 s. 33 nr. 51 d. 7 Årb. 1929 s. 170 nr. 91. 8 T. V. S. Olds. Tilv. 1935

i agblad.

1 N. F. s. 52. 2 Ab. 1875 s. 68 nr. 10 e, avb. R. 419. 3 Lorange 1. e.' s. 130.
* Lorange 1. c. s. 130. 5 N. F. s. 57. 6 Ab. 1868 s. 71 nr. 13. ' Ab. 1897 s. 44
nr. lf. 8 Oldtiden VI s. 193 nr. Ile. » N. F. s. 758—759. 10 Oldtiden VI
s. 237 nr. 170 p. u N. F. s. 162. 12 Undset Le. s. 14. 1;t Lorange 1. c. 142.
11 Ab. 1889 s. 69 nr. 18 n. 15 Ab. 1891 s. 128 nr. 17 1. 10 N. F. s. 104. 17 Årb.
1943—44 s. 24. 18 Oldtiden VI s. 241 nr. 176 g. 19 Ab. 1876 s. 57 nr. 281.
20 B. Mus. Årb. 1903 No. 3 s. 5 nr. 10 i. 21 Lorange 1. c. 5.190. 22 Ab. 1877 s. 5

. i r

Slipesteiner.

1 Ab. 1879 s. 114—15 nr. 36 f. 2 Ab. 1885 s. 38 nr. 41 a. 3 N. F. s. 206, Ab
.853 s. 5. ' B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 28 nr. 120 p. 5 B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11
, 4—5 nr. 7. G Trms. Mus. Årsh. 1910. Tilv. 1910 s. 24 nr. 18 a.

Redskapsøkser.

1 Se Osebergfundet II s. 162 fig. 100. 2 T. V. S. S. 1904 Nr. 3 s. 16 nr. 51.
3 Stav. Mus. Årsh. 1930—32 s. 41—43 nr. 44. 4 B. Mus. Årb. 1935 Nr. 2 s. 60—61
nr. 133. 5 Stav. Mus. Årsh. 1903 s. 86—87 nr. 54. 8 N. F. s. 736. 7 Ab. 1897
s. 50 nr. 12 b. 8 Oldtiden VI s. 256 nr. 235. 9 Ab. 1880 s. 278 nr. 64 d—e.
10 Stav. Mus. Årsh. 1928—30 Nr. II s. 1 nr. 3 c og e. " Ab. 1892 s. 112 nr. 16 a—b.
12 Lorange s. 183. 13 Ab. 1872 s. 90 nr. 81 c. ll Ab. 1879 s. 201 nr. 155 b. 15 Ab.
1878 s. 287 nr. 47. 1U Ab. 1882 s. 137—138 nr. 96 d—e. 17 Ab. 1898 s. 72 nr. 31.
18 Gutorm Gjessing l.c. s. 63, avb. Pl. IV. 19 Årb. 1930 s. 273 nr. 259 b. 20 Stav.
Mus. Årsh. 1932—33 s. 15 nr. 45. 21 Se Gjessing l.c. s. 51. 22 Ab. 1890 s. 62
nr. 6b. 23 Lorange s. 174. -' Ab. 1896 s. 74—75 nr. 77. 25 Ab. 1881 s. 148
nr. 95 e. 26 N. F. s. 110. 27 N. F. s. 755. 28 Oldtiden VIII s. 186 nr. 121 b—c.
20 Årb. 1943—44 s. 65. 30 Årb. 1943—44 s. 65. 31 Ab. 1881 s. 149 nr. 102.
32 Oldtiden VI s. 226 nr. 140. 33 Årb. 1931—32 s. 201 nr. 250. 34 N. F. s. 117 og
755. 35 Ab. 1895 s. 62 nr. 36. 36 B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 61 nr. 143. 37 Ab.
1873 s. 67 nr. 56. 38 Årb. 1928 s. 132 nr. 107 e. 30 Ab. 1908 s. 177 nr. 5 b.

1 Oldtiden VI s. 32 nr. 7 n. - Oldtiden IX s. 199—201. 3 Ab. 1895 s. 108—aI

10 nr. 15. 4 B. Mus. Arb. 1903. No. 14 s. 21—24 nr. 25 11. 5 Ab. 1879 s. 107—
14 nr. 35. ° Årb. 1937 s. 192—194. ' B. Mus. Årb. 1909 Nr. 14 s. 40—41 nr. 82.
Ab. 1895 s. 90—92 nr. 154. a Ab. 1891 s. 128—130 nr. 17. 10 B .Mus. Årb. 1906

Jo. 14 s. 34—37 nr. 61.
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s. 28 nr. 961. » Arb. 1931 s. 228 nr. 77 e. 10 Ab. 1883 s. 46 nr. 2 c. " B. Mus.
Årb. 1913. Nr. 13 s. 26 nr 29 dd. 12 Ab. 1893 s. 162 nr. 98 d. »« B. Mus. Arb.
1906 No. 14 s. 27 nr. 48 g. 14 Oldtiden VII. Trms. Mus. Årsh. 1914. Tilv. s. 179
nr. 28'i. « Ab. 1882 s. 139 nr. 1 e. lli Årb. 1938—40 s. 168. 17 Stav. Mus.
Årsh. 1928—30 Nr. 11. Tilv. 1927 s. 15 nr, 67 g. 18 Trms. Mus. Årsh. 1912—13
s. 43 nr. Bc. lfl Ab. 1877 s. 256 nr. 58 a. 20 Se Magnus Olsen : Runerne på et
nyfunnet bryne. T. V. S. S. 1908 No. 13, avb., se også T. V. S. S. 1909 No. 10 s. 4—5
nr. 7. 21 Ab. 1880 s. 189 nr. 69 f. 22 Ab. 1887 s. 82 nr. 272 b. 23 Oldtiden VI
s. 219 nr. 95 p. 24 Ab. 1902 s. 336 nr. 133. 25 Oldtiden VI s. 264 nr. 288. 2(i Ab.
1879 s. 112 nr. 35 aaa. - 7 Ab. 1881 s. 76 nr. 10 s. 2« Ab. 1891 s. 143 nr. 91 y.
29 Ab. 1889 s. 98—99 nr. 9g. :!0 T. V. S. Olds. Tilv. 1930 s. 6 nr. 16. :il Stav.
Mus. Årsh. 1933—34 s. 27 nr. 132 c. 32 T. V. S. Olds. Tilv. 1929 s. 47 nr. 170 b.
33 Ab. 1894 s. 149 nr. 3. ;!4 Stav. Mus. Årsh. 1924—25. Tilv. 1923 s. 25 nr. 111 i.
35 B. Mus. Årb. 1901. No. 12 s. 27 nr. 56 x. :!li B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 6 nr. 4x.
37 B. Mus. Årb. 1937 Nr. 6 s. 31 nr. 69 i. 38 T. V. S. Olds. Tilv. 1930 s. 22 nr. 93 i.
39 Gamle gardsanlegg II s. 75 og avb. Pl. L fig. 7. 40 Trms. Mus. Årsh. Olds. Tilv.
1931—32 s. 24. 41 Ab. 1887 s. 111 nr.,27, se avb. V. J. G. s. 225 fig. 525. 42 Ab.
1876 s. 122 nr. 23. 4;! Årb. 1931—32 s. 178 nr. 149 a—b. 44 Ab. 1883 s. 70 nf. 48 e.
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Det er vesentlig bare fiskesøkkene av stein og bly og fiskekrokene av
jern som forteller oss om fiskenæringen i våre yngre jernalders funn. Av de
første er det kommet ganske mange inn til museene, men av de siste bare
noen få. De har vært så spinkle og tynne, og nettopp i kystbygdene, hvor
man skulle vente at slike redskaper ble funnet, pleier jernsaker å være så
dårlig bevart at slike forholdsvis spinkle saker ville være så opprustet og ha
lett for å gå i stykker, så de ikke er blitt tatt vare på. Som bekjent har vi en
mengde båtbegravelser fra yngre jernalder i Norge, og dette har sikkert
for størstedelen vært alminnelige bruksbåter som folk har dradd ut på fiske
med og som de er blitt begravet i. Men ved disse båter er treverket omtrent
bestandig forsvunnet, og bare båtsattmen er blitt liggende igjen. Det er bare
i Gokstadfunnet vi har bevart en båt, 9% m lang, som er blitt antatt å være
en fiskerbåt. 1

Konservator O. Nordgaard har i T. V. S. S. 1908 No. 1 skrevet en
større avhandling: »Træk av fiskeriets utvikling i Norge«, som det stadig
henvises til i de forskjellige museers katalogbeskrivelser av fiskesøkk og fiske
kroker, og hvori han gjennomgår typene av disse redskaper helt fra stein
alderen og ned i nyere tid. Han gjennomgår her alle de jordfunne fiske
redskaper som inntil da var funnet her i landet. I denne fortegnelse har han
henimot 400 fiskesøkk. Men de fleste av disse kan ikke nærmere tids
bestemmes, og en stor del av dem er sikkert fra nyere tid. Typene synes
til dels å være de samme helt fra steinalderen og ned til nutiden, og det
kan derfor være vanskelig å avgjøre fra hvilken tid et fiskesøkk skriver seg
uten man har funnkoihbinasjoner som kan støtte dateringen for oss.

Nordgaard 2og etter ham A. W. Brøgger 3 avbilder 4 steinsøkk som
antas å være fiskesøkk fra steinalderen. Det er naturlige rullesteiner som
er forsynt med innbankede furer, enten bare langsetter på bredsiden eller
både på bredsiden og smalsiden, mediane og laterale furer som Nordgaard
(s. 164) kaller dem. Dessuten kan her også være furer tvers over helt over
midten. Bare ett av disse 4 skriver seg fra en steinaldersboplass : Nord
gaard fig. 22 cl fra Bøliseter, Flatanger, N.-T. 4 Det skal imidlertid være
funnet flere slike steinsøkk på denne boplass og andre lignende steinsøkk fra
andre steinaldersboplasser. Foruten Bøliseter nevner Brøgger 4 andre
boplasser.s Han mener at av de 4 avbildede søkk skulle i hvert fall de 3
med bare langsettergående furer i hvert fall være »arktiske«, mens den som
også har tverrfure da skulle være tvilsom. Han gjør dog oppmerksom på
Miiller: Ordning. Stenalder fig. 190, som både har median og lateral fure
og dessuten tverrfure. Det skal skrive seg fra et steinaldersfunn, for øvrig

Fiskeredskaper.
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den gang i hvert fall det eneste sikre funn fra Danmark.6 Men er dette riktig,
så må jo denne type med lateral og median fure + tverrfure også gå tilbake
til steinalderen. Som fig. 135 (s. 86) avbilder Brøgger et fiskesøkk med en
median fure, avsmalnende i begge ender og bredest på midten. Det er ornert
ifølge Brøgger med ruter og skråstreker. Dette fiskesøkk er fra Selje i
Nordfjord. Det er så vidt jeg kan se, et helt enestående stykke. Orna
mentene kan her vel tyde på at vi har for oss et stykke fra steinalderen.
Sl. hermed ornamentikken på den store korsformede kølle, Stav. Mus. Årsh.
1936—37 s. 31 fig. 1 b nederst til høyre. —

Hvorvidt disse søkkene fra steinaldersboplasser er fremkommet ved
så sakkyndige gravninger at man med sikkerhet kan gå ut fra at de er sam
tidige med steinaldersakene, tør jeg ikke avgjøre, men det forholdsvis store
antall fra så pass mange forskjellige funn skulle tyde på at de virkelig er fra
steinalderen.

De siste års undersøkelser av gamle hustufter i Rogaland har også brakt
for dagen folkevandringstidens former for fiskesøkk. Fra Utsira har vi således
5 slike søkk, alle av kleberstein. Det er først de 2 tunge, store klossete søk
kene St. 5193 aog 5192 c fra Tjugadalstuften og Vågadalstuften.7 De har
hull for snøret i den ene smalere ende. Av samme type, men mindre og lettere
er St. 6005 e fra Storhaugtuften.8 Sammen med fiskesøkket fra Vågadals
tuften ble også funnet fragment av et annet søkk av lignende type. — Det
ste fiskesøkk fra Utsira fra folkevandringstiden er fra Breimyrtuften. Det
er imidlertid av en annen type, mer i overensstemmelse med steinalderens
fiskesøkk, med median og lateral fure som krysser hinannen. 9

Også fra et par av hustuftene fra Dalane er det fiskesøkk fra folke
vandringstiden. Det er først St. 4789 c fra Birkeland av Store Eige, Eiger
sund landsogn. 10 Det er av form omtrent ganske som fiskesøkket fra Bøle
seter, 11 men sværere og med den mediane fure mindre tydelig. Det er
15,6 X 11,2 cm, mens loddet fra Bøleseter er 11,2 X 9 cm. — Det annet
fiskesøkk er St. 4901 e fra Vatland av Åse, Eigersund landsogn. 12 Det er mer
i overensstemmelse med Nordgaard 1. c. fig. 22 b, men nesten kulerundt :
7,8 X 7,7 cm, mens steinsøkket hos Nordgaard er 7 X 6,2 cm. Furene er
hugget inn ganske på samme måte på begge søkk. — Endelig har vi fra
Høg-Jæren fra en hustuft fra folkevandringstiden det lille delikate søkk
av brent leir St. 5779 a fra Tjetland, Gjestal s. og p. 13 Det er pæreformet
med hull for snøret i øvre ende, således et lignende system som de 4 søkkene
fra Utsira. Men dessuten har søkket fra Tjetland en median fure. Siden
det er .av leir og meget smalere enn de andre søkkene, er det også meget
lettere enn disse. Det er 7,4 X 3,1 cm. Det er derimot tvilsomt om stein
søkket St. 4792 n fra Ullaland av Bø i Nærbø, også på Høg-Jæren, 14 er
fra folkevandringstiden, idet det lå temmelig høyt i kulturlaget, og der fra
denne hustuft også synes å være andre saker fra yngre jernalder. Det vil
derfor bli nærmere omtalt under fiskesøkkene fra denne periode.
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Flere av typene både fra steinalderen og fra folkevandringstiden gjen
finnes også ved fiskesøkkene fra yngre jernalder. Oluf Rygh har i Norske
Oldsager 2 eksempler på fiskesøkk fra denne tid, først blysøkket fig. 427 og
dernest steinsøkket fig. 477. Det siste kalles av Rygh for bismerlodd. Dette
søkk er en rullestein med lateral og median fure og dessuten tverrfure. Det
er ganske samme type som Nordgaard fig. 22 cog Miiller : Ordning. Sten
alderen fig. 190.

Første gang et slikt fiskesøkk omtales i norsk arkeologisk litteratur er
i 1837 i Urda B. I. s. 299. 13" Det er fra Austad, Nes s., Flekkefjord p.,
V. -Agder, fra et nå visstnok tapt funn med sverd, 2 spydspisser, økseblad og
bissel. Om bruken av dette steinsøkk sies: »Det er tvivlomt hvortil denne
Steen kan have været anvendt, om til Slynge-Steen, eller til anden Brug. Det
ansees ikke usandsynligt at den kan have været et Vægt-Lod til en Bismer,
eller Stang-Vægt«.

Oluf Rygh kaller alle disse steinsøkkene for »bismerlodder«, både de
med median fure, med median + lateral fure og de som også har tverrfurer.
Første gang han hevder denne oppfatning, er så vidt jeg kan se ved C. 5395—
96 fra Løveid nær Skien. 16 Det er 2 steinsøkk med median og lateral fure,
men uten tverrfure. Han beskriver dem på følgende måte: »To tildannede
Stene af rundagtig Form med rundtom gaaende Furer til Gjorder eller
Baand, hvori de har hængt. Udentvivl brugt som Bismerlodder, da der haves
Bismere endnu fra 18de Aarhundrede med Stenloder af lignende Form; de
findes undertiden allerede i Grave fra den yngre Jernalder, tildels med Spor
af Jernrust i Furerne, som vise, at de ikke sjelden har været anbragte i Jern
baand. De er begge fundne ved Kanalgravning i den betydelige Dybde af
20 Fod.« — Og R. 477 beskrives i N. O. s. 26 ganske på samme måte.

Nordgaard (1. c. s. 17) mener derimot at det er rimeligere å anta disse
steinlodd for fiskesøkk. Han sier : » ligeledes er det sandsynligt, at
de saakaldte bismerlod av sten for den væsentligste del er søkk (se R. 477).
Man faar ogsaa det indtryk at selve Oluf Rygh ikke har følt sig sikker paa
rigtigheden av at opfatte saadanne som bismerstene, ti i fortegnelsen sætter
han ofte gjenstandens betegnelse mellem anførselstegna — Det er nok all
sannsynlighet for at denne Nordgaards oppfatning er riktig. Hvis disse
steiner hadde vært brukt som vektlodd, burde man i yngre jernalders grav
utstyr ha funnet spor etter vektene hvor slike tunge vektlodd hadde vært
anvendt, likesom man finner vektskåler og vektbalanser til de mindre vekt
loddene. Men slikt har man aldri funnet. I yngre jernalder er jo ellers
alle slags redskaper lagt ned som gravgods. — Vi må kunne gå ut fra at
slike steiner har vært brukt som fiskesøkk i steinalderen. Det er ingen grunn
å anta en annen anvendelse av dem i yngre jernalder. Bruken av dem som
bismerlodd må tilhøre en nyere tid.

Vi skal så gå gjennom de forskjellige typer av fiskesøkk. Det vil da
bare bli tatt med de søkk som kan tidsbestemmes til yngre jernalder enten
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ved å være fra gravfunn eller fra hustufter fra denne tid. Det er enkelte av
disse søkk jeg ikke selv har sett og som derfor henføres til de forskjellige
typer etter katalogbeskrivelsen. Vi begynner da med typen R. 477 som for
uten median og lateral fure også har tverrfure. Det er følgende stykker: •

1) C. 7201. Uggestad, Hurum s. og p., Busk. 17 (Fig. 143.)
2) C. 14 299. Bøkeskogen ved Larvik, Hedrum, Vestf. 18
3) C. 14 877. Mollestad, Birkenes s. og p., Aust-Agder. 19
4) Urda I s. 299. Austad, Nes s., Flekkefjord p., V.-Agder.20
5) C. 1129. Sokndal, Rog.21
6) St. 2633 b. Eik, Stjernerøy s., Nedstrand p., Rog.22
7) St. 3243 g. Nese, Nedstrand s. og p., Rog.23
8) St. 4792 n. Ullaland av Bø, Nærbø s., Hå p., Rog.24
9) 5t..5451 c. Rege, Sola s., Håland p., Rog. (ikke publisert).

10) 8.6845q1 . Nesi, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.25
11) 8.6845q2 . Nesi, Opstryn s, Stryn p., S. og Fj.26
12) T. 12 258 i. Berg, Hemne s. og p., S.-T.27
I'3) C. 19 028. SelsØy, Rødøy s. og p., Nordli. 28

Den største del av fiskesøkkene som består av rullesteiner med furer,
er uten tverrfurer. Det er hele 25 stykker. Ved den ovenstående gruppe
med tverrfurer kan man skille mellom 2 variasjoner, dels de som er bredest
på midten og jevnt avsmalnende til begge ender (R. 477), dels de som er
spissere i den ene ende, pæreformet (Nordgaard fig. 43). På samme måte er
det også med søkkene uten tverrfurer (sl. Nordgaard fig. 41 a og b). Begge
disse typer blir ved den annen som ved den første gruppe tatt under ett.
Fiskesøkkene titen tverrfurer er følgende:

14) C. 25 090 d. Lofthus, Grefsen, 03. Aker, Akh.29
15) C. 5970. Langlo, Skjee s., Stokke p., Vestf. 30
16) C. 13 821. Skjervik, Sande s. og p., Vestf.31
17) C. 26 739 q. Berven, Berg s., Brunlanes p., Vestf.32
18) C. 6618. Austad, Nes s., Flekkefjord p., Vest-Agder.33
19) B. 4438 e. Gunnarshaug, Torvastad s. og p., R0g. 34
20) St. 3666. Heigre, Høyland s. og p., Rog.35
21) St. 3503 c. Hauge, Hjelmeland s. og p., Rog.36
22) St. 4787 h. Birkeland av Store Eige, Eigersund landsogn, R0g.37
23) St. 4899 g. Birkeland av Store Eige, Eigersund landsogn, R0g.38
24) St. 5190 f. Tranheim av Austreim, Utsira s., Torvastad p., Rog.39
25) St. 5371 1. Åkre, Åkre s., Kopervik p. (ikke publisert).
26) St. 6752 e. Øygarden av Hogvaldstad, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog.40
27) B. 7362 b. Kloster u. Rimbereid, Fitjar s. og p., Hord.41
28) B. 7534 1. Nes, Kvinnherad s. og p., Hord. 42
29) B. 8910 k. Store Tunes, Haus s. og p., Hord.43
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30) C. 8035. Berven, Ullensvang' s. og p., Hord. 44
31) 8.7076d. Bjørke, Hjørundfjord s. og p., Møre og Romsdal.45
32) C. 5847. Villa, Tresfjord s., Vestnes p., Møre og Romsdal.46
33) T. 5434. Midt-Gutvik, Leka s. og p., N.-T. 47
34) T. 4381. Åkvik, Vassås s, Bindalen p. Nordi.48
35) Ts. 693 b. Åse, Dverberg s. og p., Nordi.49
36) Ts. 1316 a. Hov, Gimsøy s. og p., Nordi. 50
37) Ts. 1627. Øysund, Meløy s. og p., Nordi. 51
38) Ts. 1628. Øysund, Meløy s. og p., Nordi. 52

Det er også i hvert fall .3 fiskesøkk av disse typer som oppgis å være
funnet i gravhauger og som vel helst skriver seg fra yngre jernalder, skjønt
det ikke foreligger andre oldsaker som kan nærmere datere funnene. Den
midterste av disse 3 (nr. 40) har også tverrfure og skulle derfor egentlig
være føyet til etter nr. 13. Disse 3 er:

39) C. 2937. Haugesund by, Rog. 53
40) 8.4314. Sæten, Loen s., Stryn p., S. og Fj. 54
41) Ts. 2195. Hol, Hol s., Lødingen pv; Nordi.55

Størrelsen er meget varierende på alle disse fiskesøkkene. Lengden
varierer fra 8 til 13,6 cm og bredden fra 5,1 til hele 11 cm. Men vi har også
noen som er enda sværere. Det gjelder nr. 10 og 27 som er 15 cm lange,
nr. 12 fra Berg i Hemne er 15,3 cm langt og 13 cm bredt og nr. 16 fra
Skjervik i Sande er 15,5 cm langt, nr. 23 fra hustuften på Birkeland av
Store Eige er 15,6 cm langt og 12,7 cm bredt. Og nr. 3 fra Mollestad i
Birkenes skal ha vært 15,8 cm langt. Det er av glimmerskifer og defekt
i den ene smalere ende, så det nå bare er 11 cm langt. Og så kommer som
det største av dem alle nr. 32 fra Villa i Vestnes, som jeg dessverre ikke
selv har kunnet finne, men som etter katalogbeskrivelsen skal være 17,8 cm
langt (7") og 12,5 cm bredt. — Materialet til disse fiskesøkkene har helst
vært granitt eller andre mer kornete bergarter, et enkelt (nr. 30) har vært
av kvartsitt. Bare x/4 av det samlede materiale (ca. 10 stykker) er av den
mer lett bearbeidbare kleberstein.

Det er omtrent like mange av hvert av dem som er mer symmetriske,
bredest på midten og jevnt avsmalnende til begge ender, og av dem som
er bredest i den ene ende og mer eller mindre tilspisset i den annen ende,
pæreformet. Det er litt flere av de første. Noen av disse første er nesten
kulerunde. Det gjelder således nr. 7 som jeg heller ikke har sett, men som
er 8,3 cm i tverrmål og som skal være nesten kulerundt. Det gjelder også
det før nevnte svære nr. 12 fra Berg i Hemne som er 15,2 X 13 cm, og det
gjelder ennå mer det noe mindre nr. 35 som er 11,1 X 11 cm, fra Åse i
Dverberg. Og det gjelder også den lille rullesteinen med innbanket median
fure nr. 41 fra Hol i Lødingen.
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Ca. halvparten (20 stykker) har både median og lateral fure, altså furer
langsetter som krysser hinannen, 14 stykker har bare median fure og 5 bare
laterale furer. I 2 tilfelle er det usikkerhet med furene. Eksempel på både
median og lateral fure og samtidig tverrfure har vi i nr. 1 (R. 477), bare
median fure og tverrfure har vi i nr. 5 fra Sokndal, og bare lateral fure
og tverrfure har vi i nr. 9 fra Rege i Håland. — Uten tverrfure med både
median og lateral fure har vi i nr. 17 fra Berven i Brunlanes, bare lateral
fure i nr. 19 fra Gunnarshaug i Torvastad og bare median fure i nr. 34
fra Åkvik i Bindalen. — Det store fiskesøkk nr. 3 fra Mollestad i Birkenes
har en tverrfure, ikke over midten, men ikke langt fra den øvre ende. —
Og det lange søkk nr. 10 fra Nesi i Opstryn har 2 tverrfurer, en ikke langt
fra den øvre ende og en nærmere midten på den annen side. Sl. hermed
Nordgaard fig. 47 c.

En del av disse fiskesøkkene er mindre rullesteiner, strandsteiner, med
en innbanket fure langsetter. Det gjelder nr. 14 fra Grefsen, 0. Aker, nr. 11
fra Nesi i Opstryn, nr. 33 fra Midt Gutvik på Leka og den før nevnte nr. 41
fra Hol i Lødingen. — Et slikt søkk er vel også den lille steinen C. 15 859
som eneste funn fra en gravhaug på Bakke, Ingedal s., Skjeberg p., Østfold
(ikke publisert). Den er bare 5,3 X 4,4 cm, med en lateral fure. — Vi har
også en avlang eggformet rullestein, 10 X 6 cm, med en innhugget fure på
tvers, men ingen langsetter. Den er ganske som Nordgaard fig. 60. Det er
T. 8288 fra Eidem, Vega s. og p., Nordi.56 K. Rygh oppfatter denne stein
som et fiskesøkk. — Og det samme er vel tilfelle med C. 12 429 fra Nes,
Kvelde s., Hedrum p., Vestf.,57 som av N. Nicolaysen er funnet ien gravhaug
med et hesteskjelett. Den er 11 X 6,6 cm og også med en innbanket tverrfure.

Et av steinsøkkene med lateral fure, nr. 19 fra Gunnarshaug i Torvastad,
har et gjennomboret hull på tvers fra fure til fure, omtrent midt på stykket.58
Det er ganske på samme måte som Nordgaard fig. 45 a—b, fig. 46 a og 47 a,
alle rimeligvis fra kristen tid, men et trekk som altså går tilbake til vikinge
tiden. — Annerledes er det derimot med nr. 6 fra Eik på Sjernerøy,s9 som
er gjennomboret etter lengden, hvor det sitter en bolt av jern med øre
i den ene ende. Boltens annen ende er avbrukket. Denne stein har både

median og lateral fure og tverrfure. Nordgaard mener 60 at furene her har
vært overflødige og at de har vært til pryd. I kort avstand fra bolten med
dret er innboret et hull som går inn på bolten. —• Ganske samme system
med et gjennomboret hull langsetter på midten har det vært ved det svære
søkk nr. 32 fra Villa i Vestnes. Det har også furer langsetter utvendig,
både median og lateral fure.61 Og vi har også et tredje søkk med hull langs
etter på midten, men uten utvendige furer. Det er det eiendommelige og
vakkert utførte stykke C. 2904 fra »Høien« ved Ullevålsveien i Osldv6.2, 'Det
er 10 X 6 cm, er ornert med 3 3-dobbelte bunter med linjer på tvers, en i hver
ende og en på midten. Det er bredest på midten med ganske sterk avsmal
ning i endene, hvor det er tvert avskåret. Det har forsåvidt en viss likhet
med steinalderssøkket fra Selje (se s. 264), men denne likhet er sikkert
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/->> en tilfeldighet. Fiskesøkket fra Oslo er av kleberstein og fra en mannsgrav
fra omkring 900. — Et annet slikt steinsøkk, ellers av typen R. 477, men uten
furer er C. 18 458 fra Marstein, Kors s., Grytten p., Møre og Romsdal.63 Det
»har vært opphengt ved en i stenen med bly innstøpt krampe av jern og
en i denne anbragt bevegelig krok av samme metall, dannet av en vreden
stang«. Det er 14,7 X 13,2 cm, fra en mannsgrav rimeligvis fra første
halvdel av 800-årene. — Disse siste 4 søkkene med enten helt gjennomboret
hull langsetter midten eller innboret i den ene ende har et lignende arrange
ment som enkelte av fiskesøkkene av bly. Førenn vi gjennomgår disse bly
søkkene, skal vi imidlertid først se på en annen type av steinsøkk.

Under gjennomgåelsen av fiskesøkk i eldre jernalder har Nordgaard
bare ett fiskesøkk, nemlig det bekjente eksemplar med runer fra Førde i
Sunnfjord. Det har 2 bærehuller i midtlinjen, og er 12 X 5 cm, et avlangt
søkk bredest omtrent på midten, avkuttet i begge ender. Av runologiske
grunner dateres dette til siste halvdel av 600-årene. Da Nordgaard skrev
sin avhandling, ble alle jernaldersfunn før vikingetiden henregnet til eldre
jernalder, men nå henføres funnene etter folkevandringstiden til yngre jern
alder, således også fiskesøkket fra Førde.64 Av de avlange søkkene med 2
huller for snøret langsetter midten har vi 7 eksemplarer fra yngre jernalder.
Disse er følgende:

1) C/17 495. Øvre Klåstad, Tjølling s. og p., Vestf. 65 (Fig. 144.)
2) St. 4750. Reve, Bore s. Klepp p., Rog.66
3) B. 7639 y. Store Kongsvik, Opdal s., Tysnes p., Hord.67
4) B. 2929. Førde s. og p., S. og Fj.68
5) C. 5036. Roaldsnes, Vigra s., Haram p., Møre og Romsdal.69
6) T. 11 9401. Korsbø u. Småge, Aukra s. og p., Møre og Romsdal. 70
7) T. 7274. VitsØ, Hemne s. og p., S.-T. 71

Disse 7 fiskesøkk er gjennomgående smalere enn de tidligere nevnte.
Lengden varierer fra 9 til 14,2, bredden fra 4,1 til 5,6 cm, derav 4 under
5 cm. Alle er av kleberstein.

Vi skal se litt på de enkelte stykker. Nr. 1 fra Klåstad i Tjølling er et
meget vakkert stykke, nærmest båtformet, flatt på den ene bredside, sterkt
hvelvet på den annen side, tvert avskåret i begge ender. Det er 12.3 X 4,2 cm.
— Nr. 2 fra Reve i Bore er 10,7 X 5,3 cm. Det er forsynt med ornamenter
i Ringerikstil og med runeinnskrift: »Arnkjetil kjette( eller gjedde) ristet
runer. « Det kan tidfestes til ca. 1050.72 Det er avrundet i likhet med fiske

søkkene av typen R. 477. — Nr. 3 fra Store Kongsvik i Tysnes er det lengste

Fig. 143—149. Fiskesøkk.
Fig. 143. C. 7201. Uggestad, Hurum, Busk. — Fig. 144. C. 17 495.. Øvre Klåstad, Tjøl-
ling, Vestf. — Fig. 145. C. 1243. Kongsek, Slagen s., Sem p., Vestf. — 146. C. 12 667.
Aske, Tanum s., Brunlanes p., Vestf. — Fig. 147. C. 12 668. Aske, Tanum s., Brun-
lanes p., Vestf. Fig. 148. C. 22 443 1. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf. — Fig. 149.

C. 9894. Eikrem, Aukra s. og p., Møre og Romsdal.
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av disse stykker: 14,2 cm, men bare 4,7 cm bredt. Det er ganske tarvelig
tilskåret, i ytre form noe i likhet med nr. 1. — Nr. 4 er runesøkket fra Førde.
Dets form er nettopp beskrevet, og det har dessuten et innskåret hakk på
midten i hver av endene. Runeinnskriften er av Sophus Bugge lest som
Alttko og er tydet som en kjæleform for et kvinnelig navn som begynte med
alv : vern. Det skulle da vært navnet på eierinnen av klebersteinssøkket. —
Nr. 5 fra Roaldsnes i Haram er 9,8 X 4,5 cm, avrundet i endene som nr. 2,
men noe flatere og særlig avflatet på den ene bredside. Det har en smal
innskåret fure i den ene ende fra bærehullet og ut. — Nr. 6 fra Korsbøen i
Aukra er det minste av dem : 9 X 4, 1 em, avrundet i endene, temmelig flatt.

Nr. 6 fra Vitsø i Hemne er et tarvelig, uregelmessig stykke : 9,1 X 5,6 cm.
Til vikingetiden er av Shetelig også henført klebersteinssøkket B. 5527 e

fra Søfteland, Os s. og p., Hord. 73 Det er 13 cm langt, bare 3,6 cm bredt, av
samme type som de nevnte 7. Det tilhører et verkstedfunn med stykker av
klebersteinskar, 4 svære klåsteiner av kleberstein, 5 runde skiver av kleber
stein, stykker av klebersteinsskiver med furer, flere mindre stykker av rå
kleberstein og et langbryne av hård skifer. Det er dog vel mulig at dette
funn skriver seg fra middelalderen.

Så har vi en liten gruppe på 3 søkk også med 2 huller for snøret, men
med hullene nærmere den ene langside og temmelig usymmetrisk og tarvelig
utført. De er også av kleberstein. Det er:

St. 2743 e. Lyse, Nedstrand s. og p., Rog. 74
B. 4434 e. Fladen av Vaksdal, Bruvik s. og p., Hord.75
T. 1 1 940 m. Korsbøen u. Småge, Aukra s. og p., Møre og Romsdal. 76

Lengden på disse 3 søkkene varierer fra 8,6 til 12 cm, bredden fra 4,6
til 6,2 cm.

Fra Rogaland har vi 2 vakkert utførte fiskesøkk, også av kleberstein,
begge med bare ett hull for snøret i den øvre smalere ende og med et inn
boret hull i smalsiden fra den motsatte ende. Disse 2 eksemplarer er:

St. 4092 d. Løvik av Marvik, Jelsa s. og p.77
St. 6185 hh. Strand, Strand s. og p.78

Det første av disse har fullstendig form som en skipsjolle. Det er til
spisset i den ene ende, tvert avskåret i den annen, er 12,7 cm langt, 4,2 cm
bredt og 4,6 cm tykt. — Det annet er svakt krummet i lengderetningen, tvert
avskåret i begge ender, 15,9 cm langt, 7,2 cm bredt og 5,6 cm tykt, bredest
på midten eller litt ovenfor midten. — Begge disse søkk er fra 900-årene og
er tydeligvis beslektet med flere av fiskesøkkene av bly, både ved sin ytre
form og ved det innborede hull for smalenden.

Av lignende type som steinsøkket fra Marvik synes å være B. 2232 fra
Osnes, Gjerde s., Etne p., Hord.79 Det skal etter katalogbeskrivelsen — jeg
har ikke selv sett det — være også av form som en skipsjolle, men det har
en opphøyet rand som en kjøl langsetter, og det er atskillig sværere: 17,8 cm
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langt og 14 cm bredt. I den avskårne ende skal her også være et innskåret
hull. Dette søkk vet vi ikke mer om enn at det er funnet i en ur, og det
kan da ikke nærmere tidsbestemmes, det kan for den saks skyld vel være fra
middelalderen eller ennå yngre.

Her kan også nevnes et klebersteinssøkk Ts. 61 fra Horvik, Hol s.,
Lødingen p., Nordi.80 Det er svært og langt, ca. 19 cm langt, 3,7 cm bredt
øverst, 7,2 cm bredt nedentil, med et hull for snøret vel 5 cm fra den smaleste
ende og med innhugget fure for snøret fra hullet og ut. I den bredeste del
er utgravet en grop som om stykket har vært brukt som kole. Det skriver
seg rimeligvis fra en hustuft, vel nærmest fra middelalderen.

Endelig skal nevnes et par steinsøkk fra Nord-Norge, hvis type jeg
ikke kjenner nærmere til. Det ene er fra merovingertiden, det annet fra
merovingertid eller tidlig vikingetid. Det første er Ts. 3654 g fra Sør-Finset,
Gildeskål s. og p.81 Det har jeg heller ikke sett selv, men det beskrives slik
av Gtttorm Gjessing: »Fiskesøkk dannet av en oval rullestein med inn
hugget fure ved den ene kortende.« Man kunne da tenke på Nordgaard
fig. 47 c eller på nr. 10 i den første store gruppe, fra Nesi i Opstryn. Ut
trykket er ellers uklart. — Det annet er Ts. 534 fra Engenes, Hillesøy s.,
Lenvik p., Trms.82 Det kalles av O. Nicolaissen i katalogbeskrivelsen bare
for en »senkesten« uten nærmere beskrivelse. Det skal være funnet ennå et

fiskesøkk i dette funn.

Vi skal til slutning se på fiskesøkkene av bly. Det er som et finere
materiale, og flere av dem er gjort i særlig rike funn. Vi har 13 slike fra
sikre gravfunn fra yngre jernalder og dessuten et par enkeltfunne fra Sunn
hordland som av funnomstendighetene ikke kan nærmere tidsbestemmes,
men som er tatt med i tilvekstfortegnelsene for Bergens Museums Oldsak
samling. I den etterfølgende oppregning har disse fiskesøkk fått numrene 12
og 13. Det blir derved 15 fiskesøkk av bly og disse er:

1) C. 1243. Kongsek, Slagen s., Sem p., Vestf.83 (Fig. 145.)
2) C. 12 667. Aske, Tanum s., Brunlanes p., Vestf.84 (Fig. 146.)
3) C. 12 668. Aske, Tanum s., Brunlanes p., Vestf.85
4) C. 13 471. Allum, Hedrum s. og p., Vestf.86 (Fig. 147.)
5) C. 20 187 c. Gjervåg, Tjøme s. og p., Vestf.87
6) C. 20 953 d. Huseby, Sandar s. og p., Vestf.88
7) C. 22 4431. Lille Guldkfonen, Sem s. og p., Vestf.89 (Fig. 148.)
8) C. 22 443 m. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf.90
9) B. 4385 b. Rossebø, Skåre s., Haugesund p., Rog.91

10) St. 6782 y. Hegreberg, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog. 92
11) St. 6782 z. Hegreberg, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog.93
12) B. 6708. Nes, Kvinnherad s. og p., Hord. 94
13) B. 7808. Rimbereid, Fitjar s. og p., Hord. 95
14) B. 7831 h. Myklebost, Dale s., Fjaler p, S. og Fj.96
15) C. 9894. Eikrem, Aukra s. og p., Møre og Romsdal. 97 (Fig. 149.)

18Vid.-Akad Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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Blysøkkene er gjerne støpt om en jernstang eller et jernband, med en
hempe i den øvre ende. Det er dog ofte at jernbandet er avbrukket i endene
så hempen ikke kan ses eller avgjøres. Ved siden av hempen kan det av
og til være et gjennomboret hull til støtte for feste av snøret. I den nedre
ende stikker jernbandet ut til feste for fortømmen. I et enkelt tilfelle (nr. 6)
er det også et gjennomboret hull på tvers i nedre ende. Hvis ikke det er
noe gjennomgående jernband, er det i hvert fall et innboret hull i nedre ende,
slik som vi hadde det ved steinsøkkene fra Marvik i Jelsa og Strand i Strand,
likesom i søkket fra Osnes i Etne.

Det er 2 hovedtyper av fiskesøkkene av bly. Den første som bare består
av 6 eksemplarer, er symmetrisk jevnt avrundet, de 5 bredest i den nedre
ende, smalest øverst. Ett av dem, nr. 6, er bredest øverst. 4 av dem har form
som en rett avskåret kjegle. Disse 4 eksemplarer er nr. 2 fra Aske i Brun
lanes (fig. 146), nr. 5 fra Gjervåg i Tjøme, nr. 6 fra Huseby i Sandar og
nr. 12 fra Nes i Kvinnherad. De 3 første er omtrent jevnstore, B—98—9 cm lange,
ca. 4 cm største bredde. Det fjerde er ganske lite, bare 4,9 cm langt og 2,5 cm
bredt. Det har ikke noe jernband, bare et bærehull i øvre ende og ikke noe
hull innboret nedentil. — De 2 andre er pæreformet. Det er nr. 7 fra Lille
Guldkronen i Sem (fig. 148) og nr. 9 fra Rossebø i Skåre. Det første er
9 cm langt utenom jernhempen, 5 cm bredt nedentil, det siste bare 6,6 cm
langt og 3,5 cm bredt. Det har 2 gjennomborede huller oventil. Disse 2
søkkene minner i formen meget om klebersteinssøkket St. 5193 a fra Tjuga
dalstuften på Utsira fra folkevandringstiden.

Den annen gruppe består av 8 eksemplarer, alle de øvrige unntagen
nr. 15. De er flate eller svakt konkave på den ene bredside, sterkt hvelvet
eller kjølformet på den annen side. Vi skal gjennomgå de- enkelte eksem
plarer :

Nr. 1 fra Kongsek i Sem (fig. 145 og R. 427) er 9,8 cm langt, 5,5 cm
bredt oventil, 2,3 cm bredt nedentil. Det har en ombøyet jernhempe oventil,
fra den nedre ende utgår 2 divergerende jernstenger, ca. 8 cm lange, 1
fra hvert hjørne. Nr. 3 fra Aske i Brunlanes (fig. 147), 7 cm langt, 3,4 cm
bredt, bredest på midten, jevnt avsmalnende mot endene, således nærmest
av oval form. — Nr. 4 fra Allum i Hedrum, også med jernhempe i øvre
ende som nr. 1, ellers 11 cm langt, 3,4 cm bredt nedentil. Nr. 8 fra Lille
Guldkronen i Sem, 10 cm langt, 3,8 cm bredt, med et gjennomboret hull i
den øvre ende, med et innboret hull fra nedre ende. Stykket er bredest litt
nedenfor midten, avsmalnet i begge ender, tverrsnittet er 3-sidig, omtrent
kjølformet. Det har ikke noe gjennomgående jernband. — Nr. 10—11 fra
Hegreberg, Mosterøy, 9,4 X 5,6 og 6,7 X 3,4 cm store, begge bredest i øvre
ende, tilspisset i nedre ende, gjennomgående jernband. — 12— 13 fra Rim
bereid i Fitjar har rester av feste visstnok av kvalbein. Det er av samme
form som nr. 10, men er smalest oventil, er 11,1 cm langt og 6,6 cm bredt. —
Nr. 14 fra Myklebost i Fjaler er 10,3 cm langt, største bredde nedentil 6,2 cm.
Det har også hempe, forfeste, av jern oventil, mens opphengerne skal ha vært
av hvalrossbarder.
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Helt som en type for seg er nr. 15 fra Eikrem i Aukra (fig. 149), hvor
selve blysøkket deler seg i 2 divergerende armer som fortsetter i jernstenger.
Det har en viss likhet med nr. 1, men ligner enda mer et steinsøkk funnet
på bunnen av Karmsundet og innbrakt til Stavanger Museum ved lærer
Døsseland, Haugesund, i 1938. Det har i sin nedre, bredeste del også 2
divergerende armer, og i hver av disse et innboret hull. I øvre ende et
gjennomboret hull for snøret. Stykkets lengde er 10,6 cm, bredde nedentil
7 cm, oventil 3,8 cm.

Det er som før sagt en sterk likhet mellom den annen hovedtype av
blysøkkene med plan underside og sterkt hvelvet overside og de 2 kleber
steinssøkk fra Marvik i Jelsa og Strand i Strand og likeså med det vakre
stykke C. 17 495 fra Øvre Klåstad i Tjølling, det siste dog bare i den ytre
form. Det har intet innboret hull fra den ene smale ende og et hull for
snøret i hver ende.

Omtrent overalt hvor kjønnet kan bestemmes, skriver som rimelig er,
fiskesøkkene seg fra funn med mannsgraver. Vi hørte dog om fiskesøkket fra
Førde som ifølge runeinnskriften skulle ha tilhørt en kvinne. Og vi har også
en annen unntagelse, nemlig fiskesøkket med 2 huller for snøret ved den ene
langside B. 4434 e fra Fladen av Vaksdal, Bruvik s. og p., Hord. (se s. 272).
Det er .fra en utpreget kvinnegrav med armband av bronse, 19 perler, vev
skje og celt. Noe nærmere med hensyn til tiden kan ikke sies med dette
søkk. Armbåndet skulle dog helst tyde på 9de årh., typen er som Vikinge
tidens smykker fig. 84 (se 1. c. s. 153).

Vi skal så se litt på tidsstillingen. Vi hørte at både fiskesøkkene med
og uten tverrfurer gikk tilbake til steinalderen, siste type hadde vi også fra
folkevandringstiden. Det synes da å måtte være klart at begge typer har
vært i bruk i hele den forhistoriske tid, og vi kjenner også begge typer fra
både merovingertid og eldre og yngre vikingetid. Av dem med tverrfurer
er det 2 eller 3 fra merovingertiden, 2 fra 800-årene og 1 fra 900-årene. —
Av dem uten tverrfurer kan vi vel anslå 7—B fra merovingertiden, 5—6 fra
800-årene og 4 fra 900-årene. — Fiskesøkket med bare fure på tvers :
C. 8288 fra Eidem, Vega, Nordi, (se s. 270), er fra første halvdel av 800
-årene. Fiskesøkket fra Gunnarshaug i Torvastad med det gjennomborede
hull på tvers på midten er kanskje helst fra Iste halvdel av 900-årene. —
Fisksøkkene med gjennomgående hull langsetter midten er fra forskjellig
tid: det fra Eik på Sjernerøy fra første halvdel av 800-årene, det eien
dommelige stykke fra »Høien« ved Ullevålsveien i Oslo fra omkring 900,
mens det tredje fra Villa i Vestnes er fra senere del av 900-årene.

De 7 eksemplarer med 2 huller for snøret i midtlinjen er alle nærmere
daterbare. De 2 tarveligste fra' Store Kongsvik i Vitsø i Hemne likesom
runesøkket fra Førde er fra merovingertiden. Det vakre stykke fra Klåstad
i Tjølling og det mindre fra Roaldsnes i Haram er fra slutten av 800-årene,
mens det lille fra Korsbøen i Aukra er fra midten av 900-årene og det
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andre runesøkket fra Reve i Bore er fra ca. 1050. — De 2 søkkene fra Marvik
i Jelsa og Strand i Strand som viste slik overensstemmelse med blysøkkene,
er begge fra 900-årene. Det stemmer også i dateringen med de fleste av bly
søkkene som også alle er fra 900-årene unntagen nr. 6 fra Gjervåg i Tjøme,
som er fra annen fjerdedel av 800-årene.

Vi har flere tilfelle hvor det kjennes 2 søkk i ett og samme funn. Vi
har 7 funn hvor dette forekommer, derav 3 funn med blysøkk : C. 12 667—68
fra Aske i Brunlanes, C. 22 443 1—m fra Lille Guldkronen i Sem og
St. 6782 y—z fra Hegreberg på V. Åmøy, Mosterøy s. Ide 2 første funn var
søkkene av forskjellig type, i Hegrebergfunnet av samme type, men av for
skjellig størrelse. — Så er det 4 funn med 2 søkk av stein i hvert funn. Det
er 8.6845 q fra Nesi i Opstryn (se s. 267 og 269), T. 119401 og m fra
Korsbøen på Aukra (se s. 270 og 272), Ts. 1627—1628 fra Øysund på Meløy
(se s. 268) og Ts. 534 fra Engenes i Lenvik (se s. 273). — I det første
funn er det et større og et mindre søkk og av temmelig forskjellig utseende.
I det annet funn har begge søkkene 2 huller for snøret, men allikevel av
forskjellig type, det ene med hullene i midtlinjen, det annet langs den ene
kant. I det tredje funn er søkkene like både av type og størrelse, i det
fjerde funn er typene ukjent.

Vi skal til slutt se på den lokale utbredelse av fiskesøkkene og tar da
"bare med de søkk som med noenlunde sikkerhet kan dateres til yngre jern-

Som rimelig er, har kystbygdene den store del av fiskesøkkene. I de
indre bygder av Østlandet mangler de helt. De 2 fra Akershus er fra bunnen
av Oslofjorden. Eksemplaret fra Grefsen i Østre Aker er ellers også av
noe usedvanlig form, svært tynt og av ytre form minner det om en beltestein
fra eldre jernalder. Fiskesøkket fra Buskerud er fra ytre del av fylket,
fra Hurum ved Oslofjorden. -— Vestfold står nestfremst med hensyn til
fiskesøkk, og det er særlig ved hjelp av blysøkkene. Av de 14 fiskesøkk fra
Vestfold er de 8 av bly, over halvparten av det samlede antall blysøkk fra hele
landet. Fremst med hensyn til fiskesøkk står Rogaland med 18 stykker,

.aalder. Fordelingen er følgende :

Østfold 0 Rogaland 18
Akershus 2 Hordaland : 8
Hedmark 0 Sogn og Fjordane . 4
Opland 0 Møre og Romsdal 7
Buskerud 1 Sør-Trøndelag 2
Vestfold 14 Nord-Trøndelag 1
Telemark 0 Nordland -. . . 9
Aust-Agder 1 Troms 2
Vest-Agder 1

rr\ * % t-7f\
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derav 3 av bly. Da er ikke tatt med de 2 nr. 22—23 fra hustuftene fra
»Birkeland« av Store Eige i Eigersund landsogn, idet deres tidsstilling ikke
er helt sikker. Det er for øvrig eiendommelig å finne så svære fiskesøkk
som disse og det fra Ullaland på Bø i Nærbø likesom de fra folkevandrings
tiden (se s. 264) på de høytliggende heiegardene så langt fra sjøen. — Det
er ellers vesentlig de ytre gårdene i Rogaland som har fiskesøkkene. Fra
indre Ryfylke har vi bare 2 stykker, fra Hauge i Vadla, Hjelmeland og fra
Marvik i Jelsa. — Og på samme måte i Hordaland. Alle er fra de ytre
bygder unntagen ett fra Berven i Ullensvang i Hardanger (se s. 208).
Merkelig er de få fiskesøkkene fra Sogn og Fjordane. Fra Sogn med sine
mange gravfunn fra yngre jernalder har vi dem i det hele ikke, derimot 2
fra Sunnfjord, og så har vi funnet med. 2 søkk fra Nesi i Opstryn i Stryn
langt inne i Nordfjord, likesom nr. 40 fra Sæter i Loen langt inne i Stryn
som skal være funnet i en gravhaug, men som ikke er tatt med i statistikken.
De 3 fiskesøkkene fra Trøndelag er alle fra utpregede kystbygder: Hemne
og Leka. Nordland står langt fremme med 9 eksemplarer som også rimelig
er, men fra Troms kjennes ennå bare de to søkkene fra Lenvik, hvorav bare
det ene er bevart.

Vi har tidligere (s. 263) hørt at det i forhold til fiskesøkk er funnet
svært få fiskekroker fra yngre jernalder, og at det formodentlig beror på
at de har hatt lett for å ruste opp og ikke bli tatt vare på ved opptagelsen
av funnene. Det er 18 eksemplarer vi kan regne med her. Det er:

1) C. 10 253. Tokstad, Nes s. og p., Akh.1
2) C. 8711. Kongshov, Grue s. og p., Hed. 2 (Fig. 150.)
3—5) C. 10 427. Gokstad, Sandar s. og p., Vestf. 3
6) C. 22 443 n. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf. 4
7) C. 22 443 o. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf.5
8) C. 22 443 o. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf.6
9) C. 19 724 c. Kolkjøn, Skafså s., Mo p., Tel. 7

10) St. 2349 o. Kvalbein, Ogna s., Eigersund p., Rog.8
11) B. 5786 u. Fure, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.9
12) B. 66880. Bø, Breim s, Gloppen p, S. og Fj. 10
13—14) B. 76401. Håum, Feios s., Leikanger p., S. og Fj. 11
15) T. 3321. Vang, Opdal s. og p., S.-T. 12
16) T. 13 758 g. Setnan, Lanke s., Nedre StjØrdalen p., N.-T. 13
17) Ts. 639. Rabben, Hadsel s. og p., Nordi. 14
18) Ts. 195. Gausvik, Trondenes s. og p., Trms. 15

Som en vil se, er 4 av disse fiskekrokene fra innlandsbygder, nemlig
nr. I—2,1 —2, nr. 9og nr. 15. Nordgaard gjør oppmerksom på (1. c. s. 104) at nr. 1
og 2 har en eiendommelig bøyning av leggen, og sier at han i Trøndelagen
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har sett det samme på angler. som benyttes til ferskvannsfiske. Han mener
at det er sannsynlig at dette er en alminnelig type for angler til den slags
fiske. Det er imidlertid ikke noen slik bøyning på de 2 andre krokene fra
innlandsbygder, nr. 9 og nr. 15. Og den svære krok nr. 18 fra Trondenes
som er en kystbygd, har også en slik bøyning på leggen. En mindre bøyning
på leggen er det også på nr. 6 fra Lille Guldkronen i Sem. — Nr. 10 og nr. 11
er temmelig spinkle, og man kunne tvile på at de er fiskekroker, at de heller
kunne være kroker til håndten. Imidlertid skriver begge disse krokene seg
fra mannsgraver, og da blir det vanskelig å tenke seg at de er annet enn
fiskekroker.

Ved borttagning av den siste rest av de gamle hustufter på Ferking
stad på Karmøy som viste seg å være fra folkevandringstiden, ble det også
funnet en fiskekrok av jern. 16 Den er ganske liten, 4,3 cm lang, med mothake
på angelen og en liten løkke til snøret i øvre ende. Den har en krummet legg
i likhet med fiskekrokene nr. I—21 —2 fra yngre jernalder.

Fiskekrokene fra yngre jernalder synes også som regel å ha hatt mot
haker på kroken. Det er ikke tilfelle med de 2 spinkle krokene nr. 10 og 11
og heller ikke med fiskekroken nr. 15 fra Vang i Opdal. Nr. 12 fra Bø
i Breim er defekt i krokenden, så der kan det ikke avgjøres hvorledes spissen
har sett ut. Likeså er det en løkke dannet enten ved ombøyning av tenen
eller smidd i ett i øvre ende; enkelte av stykkene er dog defekte her også.
— Størrelsen er mer varierende. De små krokene nr. 10 og nr. 11 er bare
4—5 cm lange, men kroken nr. 1 er heller ikke mer. enn 4,8 cm lang, den
helt bevarte kroken fra Lille Guldkronen, nr. 6, er 6,9 cm lang. Ellers
varierer lengden fra 7,5 til 9,6 cm. Kroken nr. 18 fra Trondenes skal ha
vært hele 20,5 cm lang, en ren kjempefiskekrok, nå er den bare bevart
i 12 cm's lengde.

Det er flere av disse krokene som ikke kan nærmere tidsbestemmes.

Ingen av dem er fra merovingertiden. Kroken nr. 16 fra Nedre Stjørdal
er fra først i 800-årene, nr. 12 fra Bø i Breim fra midten av 800-årene,
mens de 2 spinkle krokene nr. 10 og 11 er fra siste halvdel av 800-årene.
Funnene fra Gokstad og Lille Guldkronen, nr. 2—5 og 6—B er fra ca. 900
og kroken fra Kolkjøn i Mo, nr. 9, sannsynligvis fra siste halvdel av 900
-årene. — Funnet fra Gausvik i Trondenes, nr. 18, kan dessverre ikke nær
mere tidsbestemmes. Fiskekroken er funnet sammen med et spinnehjul, del
av saks og av en bronsekjel av den østlige form. Det er mulig dette funn
kan skrive seg fra en hustuft fra middelalderen.

Det er ennå et par mindre grupper av redskaper som bør tas med her.
I 1922 skrev jeg i »Naturen« en liten artikkel: »Lysterfiske i forhistorisk
tid«, om noen spinkle jerntenner med en knebøyning midt på tenen og som
endte i en liten mothake i den ene ende, med en liten utbøyning for skaftet
i den annen. De var tidligere blitt .oppfattet som nøkler. Jeg daterte dem
ved funnkombinasjoner med pilespisser av typen R. 540 til folkevandrings-



Fig. 150. Fiskekrok. C. 8711. Kongshov, Grue, Hed
Fig. 151—152. Lyster.

Fig. 151. C. 25 881 d. Sæte, Vang, Opi. — Fig. 152. C. 1272. Fossesholm,
Øvre Eiker, Busk. —

Fig. 153—154. Snorestrammer.

Fig. 153. C.4314, N. Kaupang, Tjølling, Vestf. — Fig. 154. Oseberg,
Sem s. og p., Vestf.
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tiden og mente de var redskaper til lystring. I sin avhandling »Jaktfunn
fra dalbygdenes folkevandringstid« behandlet Bjørn Hougen x også flere
av disse funn med lysterredskaper og mente at enkelte av dem måtte dateres
til merovingertid. Og da kommer disse redskaper også med i yngre jern
alders materiale. Det gjaldt de da nettopp innkomne 3 lysterredskaper
C. 24 607 d fra Lofoss mølle, Lomen s., V. Slidre p., Opi.,2 som han mente
var fra overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid. Og det gjaldt
C. 4663 fra Størkestad, Ål s. og p., Busk.,3 som han mente var fra 7de årh.

Det er ennå 1 eller 2 funn med lysterjern sannsynligvis fra yngre jern
alder. Det ene er C. 25 881 d fra Sæte, Vang s. og p., Opi.,4 (fig; 151), med
2 stykker av en lyster av en sværere form enn de 2 andre. De ble funnet
sammen med et ljåblad og 2 sigdblad i en røys under en litt større stein.
De tilhører et depotfunn fra merovingertid eller tidlig vikingetid (se s. 131
og 148). — Det andre funn er T. 12 455 f og m fra Risegjerdet av Rise,
Opdal s. og p., S.-T.5 Her har vi igjen 2 spinklere stykker. De tilhører
sammenblandede funn og det er derfor mulighet for at de kan være fra
folkevandringstiden.

Jernene fra Lofoss mølle og Sæte i Vang er 19,3 og 19,7 cm lange,
men det best bevarte fra Størkestad er bare 15 cm langt. Stykkene fra
Risegjerdet er defekte.

Nordgaard avbilder (1. c. s. 108 fig. 72) et 11 cm langt beinredskap med
2 bunter av mothaker: 5 og 4, til den ene side. Det er Ts. 1331 fra Vang,
Lenvik s. og p., Trms.6 Han antar også dette for et lystringsredskap, men
synes samtidig at de små agnorer skulle gjøre redskapet mindre vel skikket
til dette øyemed. Det skal være funnet i en gravhaug og kan være fra yngre
jernalder.

Så har vi en annen liten gruppe med lysterredskaper som av Nordgaard
kalles for fiskespyd. Det er typen R. 525 som av O. Rygh er blitt oppfattet
som spydspisser. Det er tykke jernspisser, fra 14 til 19,7 cm lange, med en
kort åpen fal og 1 eller 2 spisse mothaker. Jeg kjenner følgende 7 eksem
plarer :

1) C. 1272. Fossesholm, Haug s., Øvre Eiker p., Busk. 1 (Fig. 152.)
2) C. 19 488. Saltkop, Slagen s., Sem p., Vestf. 2
3) B. 5907 a. Naterstad, Kvinnherad s. og p., Hord. 3
4) B. 7003 b. Tynes, Sykkylven s., Ørskog p., Møre og Romsdal4
5) C. 6156. Voll s. Eid p. Møre og Romsdal.5
6) Ts. 811. Lekangen, Tranøy s. og p., Troms.6
7) C. 2372. Ukjent sted. 7

Da Oluf Rygh utga sitt store plansjeverk Norske Oldsager i 1885 sier
han i teksten (se 1. c. s. 29) at typen er meget sjelden og bare kjennes i 4
eksemplarer. Det må dengang ha vært nr. 1, 5 og 7. Han må altså også ha
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kjent et fjerde eksemplar, som er innkommet etter 1885. Det er sannsynlig
vis et enkeltfunn likesom nr. 6 og 7 og nr. 2. Det må da i alt være kjent
8 slike eksemplarer. Jeg ville ikke ha kjent til nr. 2, hvis ikke Nordgaard
hadde avbildet det, heller ikke til nr. 7 hvis det ikke hadde vært nevnt
Ab. 1872. Disse 2 eksemplarer, nr. 2 og 7, har da sannsynligvis ikke ligget
i magasinene til de forhistoriske samlinger og har heller ikke vært utstillet.
Det samme gjelder vel nr. 7 fra ukjent sted som Rygh dengang kjente til.

Annerledes derimot med nr. 6 i Tromsø Museum.
Det er altså bare 4 av disse redskaper som foreligger i gravfunn og

som kan nærmere tidsbestemmes ved funnkombinasjoner. Det viser seg
da at nr. 5 fra Voll i Eid er det eldste, fra første halvdel av 800-årene, nr. 4
fra Tynes i Sykkylven fra århundrets siste halvdel, nr. 3 sannsynligvis fra
10de årh. og nr. 1 fra slutten av vikingetiden, begynnelsen av Ilte årh. Som
før sagt oppfattet Oluf Rygh R. 525 (nr. 1) som spydspiss, det samme også
med nr. 5. Derimot kaller han nr. 2 fra Saltkop i 1899 for et fiskespyd
(lyster). Og allerede i 1887 sier O. Nicolaissen om nr. 6: kastespydspiss
eller harpun lik R. 525. Shetelig sier derimot om nr. 3 og 4 at de er kaste
spydspisser.

Oluf Rygh har i Norske Oldsager en egen type av spydspisser, R. 528,
som jeg i De norske vikingesverd også har oppfattet som en egen spyd
spisstype, type L (l.c. fig. 23—24). Det er imidlertid ikke urimelig at
denne spydspisstype i virkeligheten er et fiskeredskap, en harpttnspiss, som
Th. Petersen også har ment at det var. 8

Vi kjenner følgende 8 eksemplarer av dem som ved funnkombinasjoner
sikkert kan tidfestes til yngre jernalder. Disse er:

1) C. 1051. Flere gårder, Hof, Hed.9
2) C. 2237. Møystad, Elverum, Hed. 10
3) C. 4983. Homerstad, Stange, Hed. 11
4) C.9112. Strand, Elverum, Hed. 12
5) C. 3143. Nerlaus, Hof s., S. Land p., Opi. 13
6) C. 7274. Framstad, Gran s. og p., 0pi.14
7) St. 363. Heigre, Høyland s. og p., Rog. 15
8) T. 15 139 d. Tjøtta, Tjøtta s. og p. Nordi. 10

Disse redskaper har korte blad med mothaker og en lang 4-sidet i enden
tilspisset tange. Det lengste er nr. 1 som er 35 cm langt, det minste nr. 5
som bare er 12,7 cm langt. I Vikingesverd har jeg skilt mellom 2 typer,
fig. 24, en eldre med et noe lengere blad og virkelige mothaker, det er det
vanlige og visstnok en eldre type, og så har vi en muligens yngre type fig. 23,
hvor bladet går ut til begge sider. Det er bare nr. 3 og nr. 7. Disse red
skaper synes ellers å omfatte hele yngre jernalder, nr. 2 helst fra merovinger
tiden, nr. 5 fra første halvdel av 9de årh., nr. 6 fra siste halvdel, nr. 4 fra
ca. 900 og nr. 3 fra siste halvdel av 10de årh. — Vi har også 3 enkeltfunne
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slike redskaper fra Trysil, Hed., som er ganske av samme type som min
fig. 24. I 1949 fantes et eksemplar ganske av den annen type fig. 23, på
Hetland i Tysvær, Rog. Det er bare 17,6 cm langt. — En vil se at den
overveiende mengde av disse redskaper er fra innlandsbygder, vi merker oss
også de 3 eksemplarer fra Trysil. Men de er altså også kjent fra sjødistrikter,
som Heigre i Høyland og Tjøtta, likesom vi her også har redskapet fra
Hetland i Tysvær.

Det er enda et par grupper av beinredskaper som må nevnes i for
bindelse med fiskeyrket. Det er først 2 8-tallformede redskaper:

1) C. 4314. S. Kaupang, Tjølling s. og p., Vestf. 1 (Fig. 153.)
2) St. 6186 ii. Strand, Strand s. og p., Rog.2

Begge disse redskaper er fra mannsgraver, det første fra første halv
del av 800-årene, det annet en hundre år yngre. Det første er 9,9 cm langt,
det annet 11,7 cm, begge vel 1 cm tykke. Begge redskaper har en kantlinje,
ca. 3 mm innenfor ytterkanten, så det dannes som en bord av samme bredde.
Denne er glatt på det første eksemplar, på det annet ornert med tverrlinjer
eller skrålinjer. På det første stykke er partiet mellom bordene, der hvor
redskapet er smalest, også ornert med tettstillede skrålinjer. Begge disse funn
er båtbegravelser. — Nicolaysen kaller redskapet fra Kaupang for snore
strammer og mener at det har vært anvendt til telter. Det kan vel imidlertid
like godt ha vært anvendt på relingen til båter til for seilføringen.
I Osebergfunnet er det flere slike redskaper- av tre. (Fig. 154.)

Så har vi en gruppe på 3 redskaper av en eiendommelig gaffelformet
type. Disse 3 eksemplarer er :

1) St. 2475 q. Ølbør, Sola s., Håland p., Rog.1
2) T. 13 471. SØmhovd, Vik s. og p., Nordi.2
3) T. 15 203 h. Mo, Brønnøy s. og p., Nordi.3

Nr. 1 er fra en båtbegravelse fra en mannsgrav fra ca. 900. Stykket er
16 cm langt, det minste av de 3 redskaper, med skarpe hjørner, med 1 hull
i det ene hjørne, forsynt med ornamenter bestående av tettstillede punkt
sirkler, avsluttet litt nedenfor midten av armene med et enkeltlinjet 1,3 cm
bredt tverrbånd. — Nr. 2 er et enkeltfunn, men fra en plass hvor det
tidligere skal ha ligget en gravhaug, og med spor etter jernrust på overflaten
på den ene side, så det har sikkert ligget i nærheten av jernsaker. Det er
22,1 cm langt og det største av de 3 eksemplarer. Det har mer avrundede
hjørner og skal være forsynt med et gjennomboret hull nær den avrundede
ende. Det er også forsynt med ornamenter på fremsiden, men av mer
komplisert art enn på nr. 1. Øverst på det massive felt er det innrisset
en større fuglefigttr med stripet stjert, med tettstillede punktsirkler på krop
pen og med et langt stripet bånd hengende ut av nebbet. Fuglefiguren er
plasert opp-ned. Litt nedenfor armenes begynnelse er det 2 smale ornerte
tverrbånd, det meste av selve armene ornert med en hel del punktsirkler,
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det nederste parti ornert med lengdestriper, skilt fra det øvrige ved et
lignende smalt tverrbånd som oventil, men uteri ornamenter. — Nr. 3 er
17,8 cm langt, uten ornamenter, også med et hull i det ene hjørne. Det
skriver seg også fra en båtbegravelse, rimeligvis fra første halvdel av 900
--årene.

Tor Helliesen har ikke forsøkt å forklare nr. 1 i sin katalogbeskrivelse,
Th .Petersen gjetter ved nr. 2 på et redskap til å stoppe bommen på
opstavev (ifølge E. Støren), men nr. 3 kaller han etter H. Stigum en
brestklamrer, et båtbyggerredskap. Senere har han imidlertid i .brev til
meg (av 1. november 1937) etter meddelelse fra nå avdøde Edv. Havnøe
kalt det for en snøresule (sule eller klave), et fiskeredskap til snører for
uer eller småfisk.

Fiskeredskaper.

I Se Fr. Johannessen : Båtene fra Gokstadskibet. Viking 1940 s. 125 ff. 2 T.V.S.S.
1908 Np. 1 s. 63 fig. 22. 3 Den arktiske stenalder i Norge s. 19 fig. 32. 4 Se Ab.
1891 s. 118 nr. 28. 5 A. W .Brøgger 1. c. s. 10—11, 19 og 23. 6 Miiller: Ordning,
Stenalderen s. 23. 7 Gamle gårdsanlegg II s. 8 og 11, avb. Pl. 32 fig. 5 og Pl. 35
fig. 1. 8 L. c. s. 18, avb. Pl. 37 fig. 4. 9 L. c. s. 6 avb. Pl. 32 fig. 3. 10 Gamle
gårdsanlegg I s. 7, pl. 1 fig 3. n Nordgaard 1. c. fig. 22 d. 12 Gamle gårdsanlegg
I s. 19, avb. pl. 5 fig. 2. « L. c. s. 69, avb. Pl. 18 fig. 2. 14 L. c. s. 62, Pl. 16 fig. 7.
15 Avb. 1. c. Pl. IX fig. 19 a—b. 16 Ab. 1871 s. 73 nr. 30, avb. Ab. 1871 Pl. 111 fig. 16.
17 Ab. 1875 s. 69 nr. 13 c, avb. R. 477 og Nordgaard fig. 42 b. 18 Ab. 1888 s. 140
nr. 193, avb. Nordgaard fig. 42 d. 19 Ab. 1889 s. 130 nr. 224 p. 20 Urda I s. 299,
avb. Nordgaard fig. 43. 21 N. F. s. 290, avb. Nordgaard fig. 44 a. 22 Stav. Mus.
Årsh. 1904 s. 83 nr. 29 b, avb. Nordgaard fig. 53. 23 Stav. Mus. Årsh. 1909 Nr. IV
s. 17 nr. 53 g. 21 Gamle gårdsanlegg I s. 62, avb. Pl. 16 fig. 7. 25 Oldtiden VII,
Tilv. 1915 s. 276 nr. 57 q. 1 2« Oldtiden VII, Tilv. 1915 s. 276 nr. 57 q.2 27 T.V.S.S.
1920 Nr. 2 s. 66 nr. 127 i. 28 Ab. 1897 s. 82 nr. 169 d, avb. Nordgaard fig. 39 b.
29 Årb. 1931—32 s. 209 nr. 12 d. 30 Ab. 1872 s. 108 nr. 28 a. 31 Ab. 1887 s. 82
nr. 272 c. 32 Årb. 1938—40 s. 199. 33 Ab. 1873 s. 79 nr. 118 a. 34 Ab. 1886

s. 75 nr. 56 e, avb. Nordgaard fig. 41 b og V. J. G. fig. 522. 33 Ab. 1878 s. 307 nr. 366.
30 Stav. Mus. Årsh. 1911 nr. VI s. 27 nr. 73 c. 3" Gamle gårdsanlegg I s. 12, avb.
Pl. 3 fig. 2. 38 Gamle gårdsanlegg I s. 13, avb. Pl. 3 fig. 7. 39 Gamle gårdsanlegg
II s. 22, avb. Pl. 38 fig. 5. 40 Stav. Mus. Årsh. 1939—40 s. 68—69 nr. 104 e.
41 B. Mus. Årb. 1922—23 Nr. 2s. 10 nr. 20 b. . 42 B. Mus. Årb. 1923—24 Nr. Is. 20
nr. 481. «' B. Mus. Årb. 1937 Nr. 6 s. 14 nr. 26 k. 44 Ab. 1877 s. 5 nr. 32.

45 Oldtiden IX s. 47 nr. 19 d. 46 Ab. 1872 s. 74 nr. 16, avb. Pl. V fig. 23. 47 Ab.
1898 s. 115—116 nr. 45. 48 Ab. 1892 s. 96 nr. 15. 49 Ab. 1886 s. 125 nr. 7b.

50 Ab. 1900 s. 8 nr. 3. « Ab. 1905 s. 345 nr. 2e, avb. Nordgaard fig. 41 a. . 52 Ab.
1905 s. 345 nr. 2f. M NN. F. s. 350, avb. Nordgaard fig. 42 a. 54 Ab. 1885 s. 74
nr. 16, avb. Nordgaard fig. 47 b. 53 Trms. Mus. Årsh. 1912 Nr. 13 s. 141 nr. 2.
56 T.V.S.S. 1907 No. 9 s. 28 nr. 77 g. 57 Ab. 1885 s. 24 nr. 5. 58 Avb. V.J. G.

fig^ 522. 59 Avb. Nordgaard fig. 53. G 0L. c. s. 94. 81 Avb. Ab. 1872 fig. 23.
©N. F. s. 722, avb. Nordgaard fig. 42 e. °3 Ab. 1896 s. 75 nr. 77 c. 64 Nordgaard

1. c. s. 77—79, avb. fig. 35. 65 Ab. 1893 s. 108—109 nr. 144 b, avb. Nordgaard fig. 39 e.
66 Stav. Mus. Årsh. 1925—28 Nr. 11 s. 6 nr. 17, avb. fig. 2. « B. Mus. Årb. 1924

—25 Nr. 2s. 28 nr. 58 y. \y^BJSophus Bugge : Norges Indskrifter med de ældre Runer
I s. 312—315, avb. s. 313. 69 Ab. 1869 s. 94, avb. Nordgaard fig. 39 d. 70 T.V.S.S.
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1919 Nr. 2 s. 40 nr. 1121, avb. fig. 18. 71 Ikke nevnt T.V.S.S. 1904 No. 3 s. 7—B
nr. 17. 72 Se Magnus Olsen og Jan Petersen : Runesøkket fra Reve på Jæren. Stav.
Mus. Årsh. 1934—35 s. 7 ff. 73 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 28 nr. 121 e. 74 Stav.

Mus. Årsh. 1905 s. 107 nr. 31 e. 75 Ab. 1886 s. 74 nr. 52, avb. Nordgaard fig. 40 d.
7li T.V.S.S. 1919. Nr. 2 s. 40 nr. 112 m, avb. 1. c. fig. 18. 77 Oldtiden IX s. 97
nr. 25 d. 78 Stav. Mus. Årsh. 1934—35 s. 23—24 nr. 22 hh, avb. 1. c. 1933—34 s. 45
fig. 10. 70 Ab. 1869 s. 44 nr. 4. 80 O. Nicolaissens katalog s. 6. 81 Trms. Mus.
Årsh. 1934 Nr. 2 s. 50. 82 Ab. 1883 s. 52 nr. 4. 83 N. F. s. 185, avb. R. 427 og
Nordgaard fig. 59 b. 84 Ab. 1885 s. 126 nr. 253 i, avb. Nordgaard fig. 51 b. 85 Ab.
1885 s. 126 nr. 253 i, avb. Nordgaard fig. 51 a. 8G Ab. 1887 s. 62—63 nr. 14 n, avb.
Nordgaard fig. 51 c. . 87 Ab. 1903 s. 260 nr. 12 c, avb. Nordgaard fig. 51 d. 88 Old
tiden VI s. 89 nr. 136 d. 89 Oldtiden IX s. 186, haug 7 1, avb. Oldtiden X s. 11 fig. 13.
99 Oldtiden IX s. 186, haug 7m, avb. Oldtiden X s. 11 fig. 14. 91 Ab. 1886 s. 61
nr. 3 b, avb. Nordgaard fig. 52. 92 Stav. Mus. Årsh. 1940—41 s. 29 nr. 27 y, avb.
s. 28 fig. 7. 93 Stav. Mus. Årsh. 1940—41 s. 29 nr. 27 z. 94 Oldtiden V, Tilv.
Berg. Mus. 1913 s. 27 nr. 41. 95 B. Mus. Årb. 1927 nr. 2 s. 28 nr. 67. 96 B. Mus.
Årb. 192 nr. 2 s. 39 nr. 90 h. 97 Ab. 1879 s. 201 nr. 155 c, avb. Nordgaard fig. 59 a.

Fiskekroker.

1 Ab. 1880 s. 212 nr. 193, avb. fig. 23 og Nordgaard fig. 63 a. 2 Ab. 1878 s. 248

nr. 80, avb4 fig. 25 og Nordgaard fig. 63 c. 3 N. Nicolaysen : Langskibet fra Gokstad
s. 48, avb. pl. X fig. 6., Nordgaard fig. 63 b. 4 Oldtiden IX s. 186, haug 7 n, avb. Old
tiden X s. 11 fig. 12. 5 Oldtiden IX s. 186, haug 70. « Oldtiden IX s. 186,
haug 70. 7 Ab. 1899 s. 203 nr. 225 b, avb. Nordgaard fig. 63 d. 8 Stav. Mus.
Årsh. 1901 s. 98 nr. 15 o. 9 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 6 nr. 4u. 1G Oldtiden V,
Berg. Mus. Tilv. 1913 s. 12 nr. 21 o. " B. Mus. Årb. 1924—25, Nr. 2 s. 29 nr. 59 1.
12 Ab. 1885 s. 130 nr 20 g. 13 T. V. S. Olds. Tilv. 1928 s. 16 nr. 57 g. « Ab.
1884 s. 81 nr. 19 k, Nordgaard fig. 64 d. 15 O. Nicolaissens Katalog s. 19. 1G Avb.
Stav. Mus. Årsh. 1924—25, Tilv. 1923 s. 14 fig. 3 c.

Redskaper til lyst ring.

1 Årb. 1930 s. 51 ff. 2 Årb. 1930 s. 237 nr. 120 d. 3 Ab. 1869 s. 64 nr. 3.

4 Årb. 1933—34 s. 182. - T. V. S.S. 1922 Nr. 6 s. 6—7 nr. 13 f og m. 6 Ab. 1900
s. 164 nr. 31.

8-tallformede redskaper.

1 Ab. 1867 s. 89 nr. 6,20 avb. Pl. IV fig. 41. 2 Stav. Mus. Årsh. 1933—34 s. 47,
avb. s. 46 fig. 11.

Gajjeljormede redskaper.

1 Stav. Mus. Årsh. 1902 s. 106—07 nr. 59 q, avb. s. 107 fig. 10. 2 T. V. S. S.
1926 Nr. 3 s. 61 nr. 212, avb. l.c. fig. 32. 3 T. V. S. Olds. Tilv. 1936 s. 15—16
nr. 55 h, avb. s. 15 fig. 3.

Fiskespyd.

1 N. F. s. 162, avb. R. 525, Nordgaard fig. 74. - Ab. 1899 s. 176 nr. 66, avb.
Nordgaard fig. 73. 3 B. Mus. Årb. 1904. No. 12 s. 25 nr. 52 a. 4 Oldtiden IX
s. 17 nr. 36 b. 5 Ab. 1872 s. 90 nr. 81 f, avb. Pl. VI fig. 34. 6 Ab. 1887 s. 131
nr. 11. 7 Ikke publisert, bare nevnt Ab. 1872 s. 90 nr. 81 f. 8 T. V. S. Olds.
Tilv. 1935 s. 39 nr. 120 d. 9 N. F. s. 57. 10 N. F. s. 58. " Ab. 1869 s. 89

nr. 76 b. \z Ab. 1878 s. 272 nr. 189 c. » N. F. s. 752. " Ab. 1875 s. 73
nr. 37 d, avb. R. 528. 13 Ab. 1878 s. 307. 1U T. V. S. Olds. Tilv. 1935 s. 39
nr. 120 d.



1951. No. 4. VIKINGETIDENS REDSKAPER 285

Tekstilredskaper.
Vevskjeer.

Innen materialet fra yngre jernalder er det en hel del lange spyd
lignende jernredskaper som lenge ble oppfattet som spydspisser, men som
første gang i 1878 av Oluf Rygh blir erkjent å være vevskjeer (R. 440).
(Fig. 155.) De er gjerne atskillig lengere enn spydspisser pleier å være,
særlig er vevskjebladene utpreget lange i forhold til skaftpartiet. De har
langt, helst svakt rygget, jevnbredt blad uten skarpe egger. Med hensyn til
håndtaket er det to typer av dem. Det alminnelige er at de har fal (R. 440),
som gjerne er åpen til den ene side, men den kan også være helt lukket.
Falen står i alminnelighet i mer eller mindre skjev vinkel til bladet. Den
annen sjeldnere type har flat tange tilspisset i den ytre ende, enten også
i skjev vinkel med bladet eller fortsettende i dettes midtlinje. Denne siste
type er gjerne kortere enn R. 440.

Vi skal så se litt på hvorledes disse redskaper har vært betegnet
i katalogbeskrivelsene. N. Nicolaysen kaller dem i Norske Fornlevninger
rett og slett for spydspiss eller spydodd. Første gang Oluf Rygh nevner dem
er Ab. 1867 s. 36 nr. 11 : C. 3986 fra Vinne, Krødsherad s., Sigdal p., Busk.
Han avbilder redskapet Pl. 111 fig. 27 og beskriver det på følgende måte :
»Spydspids af Jern med tveegget ganske tyndt, smalt, men næsten i hele
sin Længde jævnbredt Blad og skjødesløst arbeidet, ikke ganske sammen
sluttet fal.« Videre sier han: »Spydspidserne af denne Form, der findes
hyppigst i Norge i Grave fra yngre Jernalder, har alle den Særegenhed, at
Bladet danner en stump Vinkel med Falen i sit eget Plan.« Fra 1867 til
1878 blir det stadig henvist til det avbildede eksemplar Ab. 1867 Pl. 111
fig. 27.

Men ved Ab. 1878 s. 253 nr. 113 e blir oppfatningen en annen. Det
gjelder beskrivelsen av C. 8787 fra Reine, Komnes s., Sandsvær p., Busk.
Her sier han: »En af de saakaldte vinkelbøiede Spydspidser af Jern som
Aarsb. 1867 fig. 27. Disse Stykker have i Virkeligheden vistnok ikke været
brugte som Vaaben, men som Vævskeer, hvortil de ved Form og Størrelse
meget godt passe, nåar man tænker sig dem forsynede med et kort Skaft
af Træ.« Siden blir disse redskaper av O. Rygh alltid kalt for »væv
skeer«, i de første årene med tilføyet (»vinkelbøiet Spydspids«). Sl. f. eks.
Ab. 1881 s. 134 nr. 15 d.

Den annen type, med stift istedenfor fal nevnes første gang av Rygh
Ab. 1872 s. 91 nr. 84 c, avb. Pl. VII fig. 36. Den beskrives ganske kort:
»En mindre Spydspids med Stift til Skaftet, ganske flad og tynd.« Neste
gang er Ab. 1897 s. 181 nr. 53 c. Nå sier han : »Redskab af Jern af Spyd
form med Skaftstift ligt det i Ab. 1872 fig. 36 avb. Exemplar, men mindre.
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Disse Stykker have vistnok ikke som før antaget været Vaaben.« Først ved
neste funn: C. 13 894 fra Bråten, Gransherad s. og p., Tel., 1 kaller han red
skapet for vevskje, men »med Stift istedenfor Fal til Skaftet«. Merkelig nok
har derimot Gabriel Gustafson ikke forstått C. 20 150 c fra Tveiten, Froland,
Aust-Agder.2 Han kaller vevskjeen her for et sverdlignende »redskab af
jern med tange, eggene synes ikke at have været skarpe«.

Ingvald Undset kaller i 1888 disse redskaper for »spydformet vævske«. 3
Anders Lorange har i sin tidlige ungdom forståelsen av at dette ikke

er spydspisser. Han sier om C. 15 817 fra Prestegården, Skedsmo, Akh.4 :
et 25" langt tveegget Redskab af Jern med Fal til Skaft. Falen er tyk og kort,
danner en Vinkel med Bladet og slutter ikke ganske sammen.« I Norske
Oldsager i Bergens Museum (1876) kaller han derimot (s. 132) et slikt
redskap for en »flad Spydspids« (B. 844 fra Tomle, Nordsinna s., N. Land
p., Opi.), og et annet sted (s. 170) for »et tveegget Sverd med Klinge uden
Hjalt« (B. 1814 fra Tærum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj.). I motset
ning til Rygh er Lorange i 1878 ikke klar over at det er vevskjeer. Han sier
således som B. 3230 fra Seim, Granvin s., Ulvik p., Hord. : »Et Jernredskab
af det eiendommelige Slags, hvis tvæeggede Blad danner en stump Vinkel
med en kort og aaben Skaftholder.« Men -allerede året etter i 1879 sier han
om B. 3308 c fra Vatne, Seim s., Alversund p., Hord. 6 : »Vævske af Jern
med lige tvæegget Blad og kort skjævtstaaende Skaftholder.« Merkelig nok
har han i 1882 misforstått 8.4164 dfra Hove, Vik, S. og Fj., og kaller
den: »en liden Spydspids af Jern«,7 mens han i 1883 kaller 8.4219 kfra
Rekdal, Hjørundfjord, Møre og Romsdal,8 for »et av de spydformede Red
skaber for Vævning«.

I Stavanger kaller S. A. Buch St. 358 fra Jelsa, Rog., for en »tveegget
Sværdklinge«,9 mens Tor Helliesen om St. 1756 fra Jåtten, Hetland s. og p.,
Rog., sier »Spydblad af Jern fra yngre jernalder nærmest som N. O. 522,
men slankere.«. 10 Og ennå i 1899 kaller Helliesen vevskjeen St. 2192 c fra
Harestad, Randaberg s., Hetland p., Rog., for »spydblad«, mens han i 1900
om St. 2326 a—b fra Litleland, Sola s., Håland p., Rog., sier »vævske av
jern«.12 —Og så sent som i 1919 kaller Eyvind de Lange St. 4111 cfra
Hamre, Lund s. og p., Rog., for en spydspiss. Han sier : »Lang spydspids.
Bladet er bredt og uten den skarpe midtrygg som R. 532, hvortil formen nær
mest må henføres. « Det er forklarlig at redskapet her er blitt oppfattet som en
spydspiss, idet det er en utpreget mannsgrav med 2 sverd og 3 økseblad,
mens det ellers ikke er noen spydspiss i funnet.

I Trøndelagen er det ikke funnet særlig mange vevskjeer av jern.
I 1875 kaller K. Rygh også et slikt redskap for spydspiss. Det er T. 1540
fra Rise, Opdal, S.-T. Han sier om dette: »Spydspids af jern med fal og
tveegget, helt sammenbøiet og vredet. Bladet 25" 1., indtil P/4" bredt og
fladt, falen 6" 1., og halvt aaben. Den har altsaa i det hele den ualminnelige
lengde af 1 alen og 7". 13 Siden kaller han disse redskaper for »vævspyd«.
Det samme gjør Th. Petersen i 1936 om T. 15 313 d fra Solbakken av Straum
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øy, Nord-Frøya, S.-T., 14 mens han i 1928, 1936 og 1939 kaller slike red
skaper for vevskjeer. — Ved det eneste eksemplar av jernvevskje fra Nord-
Norge følger O. Nicolaissen K. Ryghs betegnelse vevspyd : Ts. 2825 fra
Kleppelv, Bø s. og p., Nordi. 15

Vi skal senere gi en samlet statistikk over vevskjeene og deres ut
bredelse. Foreløpig skal vi bare gjøre oppmerksom på at vi hittil kjenner
283 vevskjeer av jern. — Som før sagt er vevskjeene gjennomgående lengere
enn spydspissene, særlig er bladet langt, og spesielt i forhold til falen. Bare
73 vevskjeer kan bestemmes med hensyn til bladets lengde. Mens det er
sjelden vi har spydspisser som er over 60 cm lange, er det blant de bestem
bare vevskjeer regelen at de er 60—80 cm lange, de fleste 70—80 cm. 9 av
dem er endog over 80 cm lange, derav de 6 fra Sogn, de andre 3 fra Tele
mark.- Den lengste er B. 4736 c fra Hopperstad, Vik s. og p., S. og Fj.16
Den er 86 cm lang. — På den annen side er det 7 stykker som er mellom
55 og 60 cm lange, mens B. 8390 fra Fretheimsviken, Flåm s., Aurland p.,
S. og Fj., 17 bare er 49,7 cm lang. Usedvanlig kort har nok også vært
C. 21 065 fra Ødegården, Lomen s., V. Slidre p., Opi. 18 Den er nå bare
37,7 cm lang, men en del av oddpartiet mangler.

Falens lengde varierer på de bestembare stykker fra 8,5 til 16 cm, de
fleste er dog fra 9,5 til 14 cm lange. I Telemark har vi imidlertid 6 vevskjeer
som har fal fra 18—20,5 cm lengde. 18 cm lang er også falen på en vevskje
fra Bygland i Setesdal og en annen fra Sogndal i Sogn. — Bladenes bredde
varierer fra 2,7 til 4,3 cm, de fleste fra 3 til 3,8 cm. Vi har også 3 vevskjeer,
1 fra' Krødsherad og 2 fra Telemark, som har blad som er smalere, fra 2,1
til 2,3 cm bredt.

Bortsett fra størrelsen er vevskjeene av typen R. 440 meget ensartet.
Det finnes nesten ikke variasjon. Som vi hørte, sto falen i mer eller mindre
skjev vinkel til bladet. Det er imidlertid 2 eksemplarer hvor falen fortsetter
etter bladets midtlinje. Det er C. 4976 fra Lille Re, Stange s. og p., Hed., 19
og B. 5804 c fra Eide, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 20 —Vi har også
1 eksemplar med enegget blad- i C. 19 832 fra Gasedalen, Seljord s. og p., Tel.21
Det er 67 cm langt og har en fal som skal være 17 cm lang, således lengere
enn vanlig i likhet med flere av eksemplarene fra Telemark. Sannsynligvis
en vevskje er også det defekte redskap C. 12 524 fra Nes, Kvelde s., Hedrum
p., Vestf.22 Her danner også håndtaket rett linje med bladet. Håndtaket
dannes her av en tykk jernstang med en fortykket klump øverst ved over
gangen til bladet og nesten nederst, idet det fra denne bare er et lite utspring
med hull, »åpenbart bestemt for en snor til opphengning av redskapet«.

Eiendommelig er bronsebeslaget C. 9432 fra Presthus og Midbø,
Spangereid s., Sør-Audnedal p., Vest-Agder 23 som av O. Rygh menes åha
hørt til på skaftet av vevskjeen C. 9431 »hvortil baade dets Form og Stør
relse som dets Plads i Haugen passede«.

Vi hørte om en annen sjeldnere type med tange eller stift istedenfor
fal. Den består av bare 15 eksemplarer. Disse er følgende:
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1) C. 25 880 e. Sverj evollen, Kvikne s. og p., Hed.24
2) C. 1623. Solbergeie u. Solberg, Tingelstad s., Brandbu p., 0pi. 25
3) C. 9316. Øveråsen, Vardal s. og p., Opi.26
4) C. 24 588 b. Enger u. SolbjØr, Hunn s., Vardal p., Opi.27 (Fig. 156.)
5) C. 13 894. Bråten, Gransherad s. og p., Tel.28
6) C. 16 580. Erikstein, Bø s. og p., Tel. 29
7) St. 2326 b. Litleland, Sola s., Håland p., Rog.30
8) St. 2852 h. Tu, Klepp s. og p., Rog. 31
9) St. 5670 e. Laland, Klepp s. og p., Rog. 32

10) B. 1814. Tærum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj.33
11) B. 5030 g. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.34
12) B. 5807 h. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 35
13) B. 6662 b. Øvre Sætre, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 36
14) C. 6171. Romfo, Romfo s., Sundalen p., Møre og Romsdal.37
15) T. 15 837 b. Mo, Hemne s. og p., S.-T.38

De fleste av de bestembare av disse vevskjeene er gjennomgående noe
mindre og spinklere enn R. 440 med fal. De fleste av dem er fra 65 til 70 cm
lange, derav stiften fra 11—14 cm., bladet 2,4 til 3,5 cm, nr. 12 dog 4 cm
bredt. — Nr. 4 er 74,5 cm lang og nr. 15 hele 85 cm lang, således en av de
lengste jernvevskjeer vi har. Stiften på dette eksemplar er 21,5 cm lang, den
er da lengere enn noen av falene på R. 440. Stiften på nr. 12 er 20 cm
lang. — Det synes ved disse vevskjeer med stift at det har vært mer alminne
lig at håndtaket ligger i fortsettelse av bladets midtlinje. Det er i hvert fall
tilfelle med nr. 2, 3, 7 og 12 og sannsynligvis med flere. Ved 6 av disse
vevskjeer har vi sikkerhet for at stiften er i skjev vinkel méd bladet.

Av vevskjeene av denne type har nr. 11 fra Gutdalen i Stryn hatt bein
håndtak, hvorav ennå sees spor, mens stiften på nr. 12 fra Myklebostad i Eid
er omsluttet av rester av et treskaft. Dette har ovalt tverrsnitt nederst

übetydelig bredere enn bladet, som som før sagt var 4 cm bredt og litt smal
nende oppover. Det sies om denne vevskje at bladet smalner jevnt mot den
avrundede spiss. Et eiendommelig stykke er nr. 13 fra Øvre Sæter i Breim.
Her er bladet bare 24 cm langt, inntil 3 cm bredt, med sløve kanter og av
sluttet i en spiss.

Førenn vi tar en sammenfattende oversikt over tidsstilling, kjønn og
lokale utbredelse, skal vi se på en gruppe av vevskjeer av et annet materiale,
nemlig av bein, og da sikkert overveiende kvalbein. (R. 439.) (Fig. 157.)
Av disse er det 40 stykker, nesten alle fra Nord-Norge. Bortsett fra et

Fig. 155—156. Vevskje, jern.
Fig. 155. C. 24 193 x. Nedre Bakkene, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi. — Fig. 156.

C. 24 588 b. Enger u. Solbjør, Hunns, Vardal p., Opi.
Fig. 157—158. Vevskje, kvalbein.

Fig. 157. C. 12 940. Stokke, Hol s., Lødingen p., Nordi. — Fig. 158. T. 7349. Hov,
Dønnes s., Nesna p., Nordi.
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enkelt tvilsomt eksemplar fra Storedal i Skjeberg i Østfold, C. 21574 c,39
har vi slike vevskjeer bare fra og med Vest-Agder og nordover. Fordelingen

Typeeksemplaret R. 439 er T. 249 fra Ørlandet, S.-T.40 Det er funnet
i en myr og kan således ikke nærmere tidsbestemmes. Det er da ikke tatt
med i ovenstående statistikk.

Vevskjeene av kvalbein er gjerne større og sværere enn vevskjeene av
jern. Man skulle tro at redskaper av så skrøpelig materiale som bein skulle
ha vanskelig for å bli bevart så meget at størrelsen kunne bli bestemt. Det
har imidlertid vist seg at beinsaker likesom skjelettdeler av mennesker og dyr
er blitt særlig vel bevart i Nord-Norge, hva enten det kommer av sterk
kalkholdighet i jorden her, eller det er andre grunner. Vi kan på den annen
side sikkert gå ut fra at det i hvert fall i det sønnenfjelske Norge også har
vært anvendt vevskjeer av tre som imidlertid 'ikke er blitt bevart ned til
vår tid. Vi har dog en vevskje av bein fra Skområk, Ås, Lyngdal s. og p.,
Vest-Agder, C. 5791,41 som har et håndtak som bare er 12 cm langt. Dette
eiendommelige stykke har også rekker av punktsirkelornamenter på hånd
taket, som også ellers er av en eiendommelig form.

Vi hørte at ca. Vi av vevskjeene av jern kunne nærmere bestemmes hva
bladets lengde angikk. Av vevskjeene av kvalbein er det omtrent halvparten
som dette er tilfelle med. Mens de fleste av vevskjeene av jern var fra
60—80 cm lange og det lengste eksemplar var 86 cm langt, er omtrent % av
de bestembare vevskjeer av kvalbein over 80 cm lange. Den lengste av dem
alle er Ts. 1588 a fra Fjeldal, Hol s., Lødingen p., Nordi.42 Den er 107 cm
lang. Deretter kommer Ts. 2926 fra Bleik, Andenes s., Dverberg p.,
Nordi.43 Den er 99 cm lang. Av betydelig lengde er også 2 andre beinvev
skjeer: Ts. 462 fra Tromsøen, Tromsøysund s. og p., Troms,44 og 8.274a
fra Lurøy, Nordi.45 De er 91,5 og 90 cm lange. — Men vi har også betydelig
mindre vevskjeer av bein. Således er B. 5764 g fra Myklebostad, Eid s. og p.,
S. og Fj.,46 bare 64 cm lang, Ts. 724 fra Sande, Borge s. og p., Nordi.,47
er 61 cm lang, ennå mindre Ts. 1924 fra Andsnes, Loppa s. og p., Finn
mark,48 som er 55,5 cm lang. Og rent som en miniatyrvevskje er Ts. 1386
fra Vårberget, Vardø, Finnmark. 49 Den er bare 28 cm lang og bladet bare
2,5 cm bredt.

Ellers er også bladets bredde her betydelig større enn ved jernvev
skjeene. Vi hørte ved jernvevskjeene at bladets bredde hos de fleste av dem
var fra 3 til 3,8 cm. Den største bredde var på 4,3 cm. Ved beinvevskjeene

er følgende :

Vest-Agder 1 Nordland 19
Nordhordland 1 Troms 8
Nordfjord 3 Finnmark 2
Sunnmøre 1 Ukjent sted Nord-Norge 1
Nord-Trøndelag 4

Tilsammen 40
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er bredden på de fleste fra 4 til 6 cm, en enkelt T. 7349 fra Hov, Dønnes s.,
Nesna p., Nordi. 50 (fig. 158), er endog 6,5 cm bred. Det er få vevskjeblad
av bein som er mindre enn 4 cm brede. Vi hørte om den lille vevskjeen
fra Vårberget, Vardø, som bare var. 2,5 cm bred, det samme er tilfelle med
den tvilsomme vevskjeen fra Storedal i Skjeberg. En vevskje fra Hilde i
Innvik i Nordfjord, B. 5717 v, har bare 2,8 cm bredt blad.51 Den før
nevnte vevskje fra Myklebostad i Eid er 3,5 cm bred. Resten er 4 cm brede
og derover.

Også håndtakene til beinvevskjeene har gjennomgående større lengde
enn jernvevskjeene. Vi hørte om de siste at lengden her vanligvis varierer
fra 9,5 til 14 cm, det lengste håndtak var 20,5 cm langt. Ved beinvevskjeene
er det minste håndtak 16,7 cm langt : Ts. 800 fra Tisnes, Tromsøysund,
Trms.52 Ellers er de fleste håndtak fra 20—28 cm lange. Et enkelt : Ts. 98
fra Sandstrand, Sortland, Nordi.,53 har endog håndtak som er 35 x cm langt.

Et eiendommelig stykke er T. 1 5 833 d fra Engstad, Ranem s., Over
halla p., N.-T.54 Dette er ildsprengte stykker av ribbein til et større patte
dyr som menes å ha vært brukt som vevskje. Sannsynligvis stykke av emne
til vevskje av kvalbein har vi i Ts. 512 som skal være funnet på Bleik i
Andenes, Nordi. Det er avbrukket i begge ender og er nå 36 cm langt, hele
7,5 cm bredt.

Vevskjeene av kvalbein er med unntagelse av dette emne og ennå et
stykke, etter formen i overensstemmelse med typeeksemplaret R. 439, hvor
håndtaket ligger i samme linje som bladets midtlinje, og hvor det er et tydelig
skille mellom skaftpartiet og bladet, således som angitt på nevnte figur. Det
kan dog gjerne være en sterkere tilspisning i odden. Den nevnte unntagelse
er ellers den før nevnte vevskje T. 7349 fra Hov i Dønnes i Nordi.55 (fig.
158). Denne vevskje har skaftet skjevt på bladets midtlinje, om enn ikke
i vinkel med det som ved jernvevskjeene. På begge sider av bladet innenfor
eggene og parallelt med disse er det 3 innfurede linjer. Det skal også være
spor etter slike linjer på skaftet som ved typeeksemplaret.

Vi har bare ett eksempel på at jernvevskjeene hadde ornamenter. Det
er C. 22 336 a fra Lokreim, Vang s. og. p., Opi. 56 Den har 2 inngraverte
konsentriske linjer nederst på falen. — Derimot er det ikke så sjelden at vev
skjeene av kvalbein har hatt ornamenter. Vi har alt hørt om særtypene
C. 5790 fra Skomrak i Lyngdal og T. 7349. Ornamentikk på skaftpartiet
som ved disse eksemplarer og ved typeeksemplaret R. 349 kjennes ellers ikke.
Ornamenter er ellers bare ved overgangen mellom skaftet og bladet, på noen
ganske få eksemplarer. Ved ett eksemplar : C. 2207 fra Nordsand, Hadsel,
Nordi., 57 består ornamentet av 2 inngraverte linjer på hver side av den vinkel
formede innskjæring her ved overgangen mellom skaft og blad. Ved 3 andre
eksemplarer består ornamentikken i 2 rekker av punktsirkler.

På bladene er ellers også punktsirkelen det vanligste ornament. Vi har
dem således som ornament på de 2 vevskjeene C. 12 940—12 941 fra Stokke,
Hol s., Lødingen p., Nordi.58 (se fig. 157), på den første spredt i grupper opp
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over bladet, dannende dels korsformede figurer, dels rombeformede do., dels
rekker, på den annen er det dobbelte punktsirkler stillet i en sammenhengende
rekke med 2 tverrlinjer over øvre del av bladet. 2 andre har grupper av
punktsirkler i øverste del av bladet. Det er det før nevnte lange eksemplar
Ts. 462 fra Tromsøen og det likeså nevnte Ts. 800 fra Tisnes i Tromsøysund
med det korte håndtak. Mens punktsirklene på det første av disse 2 er meget
store, er de ganske små på det annet.

2 av vevskjeene har rettlinjere båndfletningsornamenter i øverste del
av bladets midtparti. Det er Ts. 644 fra Borkenes, Kvæfjord s. og p., Trms.,59
og Ts. 52 fra Ukjent sted.60 Endelig er det på Ts. 1873 fra Langnes, Troms
øysund, Trms.,61 på bladet 4 inngraverte linjer på langs på bladet, som i den
ene ende løper sammen i en spiss.

Med hensyn til betegnelsen av disse redskaper, vevskjeene av kvalbein,
er forholdet noe annerledes enn ved jernvevskjeene. Mens N. Nicolaysen
kalte jernvevskjeene i N. F. alltid for spydspisser, kaller han den nettopp
nevnte eneste vevskje av kvalbein som han omtaler, C. 2207 fra Nordsand,
Hadsel, Nordi.,62 »for et sverddannet redskap (vævske) af hvalben«. Han
har altså her med en gang vært oppmerksom på at det har vært vevskjeer.
Lorange hadde i sin katalog (1876) også oppfattet jernvevskjeer som spyd
eller sverd (se s. 286), men også han er klar over at beinvevskjeene er vev
skjeer. Det gjelder både B. 274 fra Lurøy og B. 1043 fra Hov, Dønnes, s.,
Nesna.63 Han kaller dem begge »Vævske af Hvalben«. — Både i Trondheim
og i Tromsø har K. Rygh og O. Nicolaissen vært klar over at disse red
skaper har vært vevskjeer. Det første eksemplar i Trondheim: Ts. 4643
fra Østborg, Levanger, N.-T., kom riktignok først inn i 1894.64 Det kalles
for »vævspyd«. Siden kaller både K. Rygh og Th. Petersen disse redskaper
for vevskjeer. I Tromsø kalles slike redskaper til og med 1924 vekselvis
for bensverd (vævske), sværdformet vævske eller vævspyd, mest det siste.
Bare en enkelt gang kalles det likefrem for »vævske af hvalben«.65

Ser man på vevskjeenes tidsstilling, så er det 156 av disse som kan
nærmere tidsbestemmes. Av disse tilhører bare 13 merovingertiden, der
imot 89 : 800-årene og 54 : 900-årene. Det synes således at det først er i
vikingetiden at disse redskaper er blitt alminnelige i gravfunnene. Av vev
skjeene med stift er det bare ett eksemplar som med sikkerhet kan henregnes
til merovingertiden. Dette er B. 5807 h fra Myklebostad i Eid, S. og Fj.
Av beinvevskjeene tilhører de 4 merovingertiden, fra 800-årene er 8 stykker,
fra 900-årene 6 stykker.

Det ville være rimelig å tenke seg at vevskjeene bare finnes i kvinne
gravene, at vevningen har vært et kvinnelig yrke. Godseier G. F. Heiberg
har imidlertid hevdet at også mennene var beskjeftiget med vevning, at det
slett ikke var noe bevis for at her var en kvinne begravet, at det forekom
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vevskje i funnet. Det er dog ikke tvil om at vevskjeer er meget mer alminne
lig i kvinnegraver enn i mannsgraver. Vi kjenner 163 vevskjeer fra kvinne
graver, men også 24 fra mannsgraver. Det er såpass mange at de synes
å måtte bety noe. Ikke alle synes å være like sikre, men stort sett synes de
å tilhøre typiske mannsgraver. Da det er av en viss betydning <at det eksi
sterer typiske mannsgraver med vevskjeer, blir disse oppregnet her:

1) C. 1623. Solbergeie tt. Solberg, Tingelstad s., Brandbu p., Opi.66
2) C. 2246. Prestegården, Gran s. og p., 0pi.67
3) C. 6761. Høverstad, Vang s. og p., Opi.68
4) C. 12 042. Rebne, Røn s., V. Slidre p., 0pi.69
5) C. 16 013. Ulven, Røn s., V. Slidre p., 0pi.70
6) C. 25 390 b. Neste, Slidre s., V. Slidre p., Opi.71
7) C. 26 875 b. Einarsvoll, Garmo s., Lom p., Opi. 72
8) C. 1603—10. Åkeren, Lårdal s. og p., Tel.73
9) C. 9130. Tveito, Lårdal s. og p., Tel.74

10) C. 20 447 a. Staurem, Bø s. og p., Tel.75
11) C. 23 946 c. Brokke?, Moland s., Fyresdal p. Tel. 76
12) C. 26 637 n. Skredtveit, Mo s. og p., Tel.77
13) C. 14 983 c. Greibsland, Holum s. og p., V.-Agder. 78
14) C. 22 805 a. 0. Vatne, Lista s. og p., V.-Agder.79
15) St. 2891 d. Prestegården, Klepp s. og p., Rog. 80
16) St. 4111 c. Hamre, Lund s. og p. Rog.81
17) B. 3708 b. Fitje, Vangen s., Voss p., Hord.82
18) 8.4424p. Sekse, Ullensvang s. og p., Hord.83
19—20) B. 4719 n og u—v. Hovland, Ullensvang s. og p., Hord.84
21) B. 5028 c. Skare, Odda s., Ullensvang p., Hord.85
22) T. 10 107. Hen, Hen s., Grytten p., Møre og Romsdal.86
23) T. 6013. Nær Røros, S.-T.87
24) C. 24 749. Rimstad, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.88

Det hender nok at saker f. eks. ovale bronsespenner som übetinget til
hører kvinnenes utstyr, enkeltvis kan forekomme i mannsgraver, uten at man
derfor tør si at her foreligger dobbeltgrav. Vi skal på en annen plass komme
tilbake til dette. Slikt kunne jo også være tilfelle med disse vevskjeer. Men
tilfellet er som før sagt her såpass mange at det er rimeligst å anta at også
mennene har kunnet veve. — Flere av disse gravene er typiske mannsgraver,
til dels også rike mannsgraver. Jeg skal nevne det rike merovingertidsfunn
nr. 5 fra Ulven i V. Slidre, den rikt utstyrte smed fra Skredtveit i Mo i
Telemark (nr. 12), funnet fra Sekse i Ullensvang (nr. 18) og de 2 funn fra
Hovland i samme sogn (19—20).

Det synes som mannsgravene med vevskjeer foreløpig i hvert fall har
en begrenset utbredelse. Nesten halvparten av funnene skriver seg fra Hade
land—Valdres og Telemark, det er dessuten ett funn fra Lom i Gudbrands
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dalen. Fra Telemark springer funnene til Vest-Agder og søre Rogaland.
Fra indre Hordaland er det 5 slike funn, derav ett fra Voss og 4 fra Ullens
vang i Hardanger. Så har vi 2 spredte funn til foruten det fra Lom, ett fra
Grytten i Romsdal og ett fra nærheten av Røros i Sør-Trøndelag.  — Funnene
er her så få at det er mulig den nåværende utbredelse beror på en til
feldighet, men det nevnes allikevel.

Beinvevskjeene har aldri forekommet i mannsgraver, de skriver seg
alltid fra kvinnegraver. Jernvevskjeene med stift kjennes i ett eksemplar
fra en mannsgrav, det er nr. 1 fra Solberg på Hadeland.

Vevskjeene har følgende utbredelse her i landet:

Østfold 1
Akershus 2
Hedmark 10

Opland 41
Buskerud 12
Vestfold 17
Telemark 7 . 33

Aust-Agder 9
Vest-Agder 11
Rogaland 29

Hordaland 32

Sogn og Fjordane 63
Møre og Romsdal 14
Sør-Trøndelag 6
Nord-Trøndelag 4
Nordland 20
Troms 8
Finnmark 2

Ukjent sted 6

Tilsammen 320

Som en ser, er det her først Sogn og Fjordane og dernest Opland som
er rikest på funn av vevskjeer. Vi har tidligere hatt flere ganger eksempler
på, hvorledes nettopp disse fylker har vært rike på arbeidsredskaper, særlig
arbeidsredskaper av jern. Sogn og Fjordane sto fremst med hensyn til
smedfunn, celter, bor, Opland med hensyn til ljåblad og sigdblad. Vi ser av
ovenstående at Telemark står som nr. 3. Ved celtene sto Telemark som nr. 2,
ved sigdblad som nr. 4, ved ljåblad som nr. 3, men her langt etter nr. 2. Ved
vevskjeene som ved ljåbladene er Akershus—Hedmark fattig på funn. På
fallende er den store fattigdom på vevskjeer i Trøndelagsfylkene, men disse
er jo i det hele fattige på redskaper.

Vi skal til slutt se på den mer lokale utbredelse av vevskjeene. I Hed
mark er det jo svært få vevskjeer i det hele, men foreløpig er her i hvert fall
flere eksemplarer fra selve Hedemarksbygdene enn fra Østerdalen og nord
over. — I Opland fylke er det først og fremst Hadeland—Land—Valdres
som har vevskjeene, % av det samlede materiale fra Opland. Særlig er det
V. Slidre og Vang som har de fleste av dem, -over halvparten av alle, et nytt
eksempel på overensstemmelsen mellom øvre Valdres og Sogn og Fjordane.
I Buskerud er de fleste (9 stykker) fra Sigdal og Sandsvær, i Vestfold fra
Hedrum. I Sogn og Fjordane er det 37 vevskjeer fra Sogn, men bare 22
fra Nordfjord. Forholdet pleier ellers helst å være omvendt.
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Vi har tidligere ofte hørt om at det har vært flere redskaper av samme
art i ett og samme funn. Det har sjelden vært tilfelle med vevskjeene, og da
utelukkende bare 2 eksemplarer. Vi har 8 slike funn, 6 med jernvevskjeer
og 2 med kvalbeins vevskjeer. Av de første er det 2 funn hvor den ene vev
skjeen har skaftstift, den annen skaftfal. Det er C. 9314 og 9316 fra Øver
åsen, Vardal, 0pi.,89 og St. 2326 a—b fra Litleland, Sola s., Håland p., Rog.90
— Blant de andre funn er C. 20 314 q—r fra Arstad, Ottestad s., Stange p.,
Hed.,91 hvor det synes å være 2 mannsgraver og foruten vevskjeene 3 spinne
hjul av redskaper til kvinnelig yrke. Vi kommer tilbake til dette funn under
omtalen av spinnehjulene.

Vi har ett funn hvor det er 4 vevskjeer i ett og samme funn. Det er
C. 16 577—16 580 fra Erikstein, Bø s. og p., Tel. En av disse har skaft
stift. 92 Men dette funn er sikkert sammenblandet. Etter hva O. Rygh opp
lyser har det tilhørt en privat samler og det er mulighet for at enkelte ting
som ikke .hører til funnet, er blitt henlagt sammen med de andre • saker.
Her er også som på Arstad i utpreget grad mannssaker. Foruten vevskjeene
er det bare 3 linheklestifter som har tilhørt det vi kaller kvinnelig yrke. Det
skal ellers ha vært mange linheklestifter opprinnelig.

Vevlodder.

Blant de simpleste gjenstander som er nedlagt i yngre jernalders graver
er vevloddene av stein, de som i gammelnorsk kalles for. kljåsteiner. De
bruktes som tyngde for renningstrådene ved opstagogn. Som oftest er de
altså ganske tarvelige, usymmetriske, av forskjellig form og størrelse, uten
noen bearbeidelse, bare med et gjennomboret bærehull. De er helst av
kleberstein, men kan også være av skifer, sjelden av andre bergarter. —
Det er ikke sjelden at kljåsteinene er forsynt med et innskåret merke på
den ene side, helst en ganske simpel korsfigur. (Fig. 159.) Det kan også
være en sirkel med et kors i eller bare en sirkel. Eller det kan være et

kryss eller en V-figur, helst liggende, i ett tilfelle har vi et 7-armet kors,
i et annet et 3-armet kors, eller det kan være en bred fure. Særlig eien
dommelig er C. 26 369 fra Slangsvoll, Råde, Østf. 1 (fig. 160), som langs ytter
kanten er ornert med et vinkelmønster fra vikingetiden, begrenset av 2
kantlinjer og 1 innskåret sirkel omkring bærehullet. Denne stein skriver
seg muligens fra et gravanlegg.

Lengden på vevloddene er helst fra 8 —13 cm, mest fra 9—ll cm,
bredden på de fleste fra s—B5 —8 cm, helst 6—7 cm. Lengden kan på de største
bli 15 cm, på de minste bare vel 6 cm, bredden henimot 11 cm og bare
3—4 cm.

Som oftest er det ganske få vevlodder som finnes i hver enkelt grav.
I nesten % av funnene er det bare 1, 2 eller 3 stykker, og i % er det bare
inntil 19 stykker i ett funn. I 6 funn er defmellom 11 og 15 stykker. Så har
vi 2 funn med 20 stykker, 1 med 21 og 1 med 22, og så 1 med 28 stykker.
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Det største antall har vi i det kjente funn fra Vinjum, Vangen. s., Aurland p.
i Sogn B. 7731 v,2 hvor det er hele 48 stykker. Hvor det er bare 1 eller
ganske få vevsteiner, må vel disse helst betraktes som representanter for
det samlede antall. Det kan vel også tenkes ved tilfeldige funn at slike simple
ting som disse steiner ikke alle er blitt tatt vare på.

Vi hørte under omtalen av vevskjeene, at det ikke var så sjelden at
disse forekom i mannsgraver, i ca. V9av det samlede antall bestembare grav
funn. Og støttet til G. F. Heibergs oppfatning fremsatte jeg den formodning
at vevning også kunne være mannens yrke. Lignende er forholdet med
vevsteinene. Vi har 7 funn med slike steiner som må antas å skrive seg
fra mannsgraver. Det er følgende:

1) C. 2524. Fonbekk, Ullensaker s. og p., Akh.3
2) C. 7139. Øvre Gjeitstad, Fåberg s. og p., Opi.4
3) B. 8032 d. Nestås, Granvin s., Ulvik p., Hord.5
4) B. 6845 q. Nesi, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 6
5) B. 7894 q. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 7
6) B. 8826 i. Olden, Innvik, S. og Fj.8
7) B. 8623 b. Rørstad, Borgund s. og p., Møre og Romsdal. 9

Det er imidlertid det med vevsteinene i mannsgraver at det i 5 av
funnene bare er 1 stein, i ett funn 2 steiner (nr. 1) og bare i ett av funnene
(nr. 3) 5 steiner. Men det var også i 13 av kvinnegravene at det bare var
1 stein og i 15 funn 2 steiner. Men i over 20 funn var det over 5 steiner.

Vi skal SBtte opp en statistikk over antall funn av kljåsteiner og ved
siden det samlede antall steiner, fordelt på de forskjellige fylker.

Funn Steiner

82 449

Som en vil se, forekommer kljåsteinene på en merkelig måte meget
mer i de 2 vestlandsfylkene Hordaland og Sogn og Fjordane enn i noen av
de andre fylker : % av funnene og % av antall steiner. Av de 4 funn fra
Opland er også de 3 fra øverst i Valdres og står da tydelig i forbindelse
med funnene fra Sogn og Fjordane. Dette vil selvfølgelig ikke si at de ikke
har brukt kljåsteiner i de andre fylkene, men det har vesentlig vært i de 2
vestlandske fylker at det har hørt til gravskikken å legge disse steiner ned

Akerhus
Hedmark
Opland
Vestfold
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Ukjent sted (Vestlandet) ....

1
1
4
1
7

21
38

2
6
1

2
3

19
2

27
127
244

6
17
2
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Fig. 159. Kljåstein. B. 7761 q. Hopperstad, Vik, S. og Fj.
Fig. 160. Ornert klåstein. C. 26 369. Slangsvoll, Råde, Østf.

Fig. 161. Vevlodd? av leir. C. 23 989 b. Nj erve, Spangereid, Sør-Audnedal p
Vest-Agder.
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i graven. Ser man nærmere på funnene i de andre fylker, kommer dette
enda sterkre frem. Av de 7 funn fra Rogaland skriver de 5 seg fra hus
tufter, 1 stein er fra enkeltfunn, men steinen har runetegn som tyder på
at den skriver seg fra yngre jernalder. Bare ett av funnene fra Rogaland er
gravfunn fra Sandeid i -innerste Ryfylke som grenser opp mot Hordaland.
Og likeså skriver funnet fra Hedmark seg rimeligvis heller ikke fra noen
gravhaug (C. 23 149 e fra Sverja i Kvikne. Årb. 1943—44 s. 101.) Dette
siste er dog ikke sikkert og finnestedet grenser opp til Sør-Trøndelag, hvor
det synes å være et mindre sentrum for gravfunn med kljåsteiner. 4 av de 6
funnene herfra skriver seg fra de store gravplassene i Opdal.

I 22 av funnene med kljåsteiner er det vevskjeer, i 4 av funnene også
det redskap som vi snart skal behandle og som er blitt kalt for vevreell.

I de siste år er det i Rogaland funnet kljåsteiner i hustufter fra folke
vandringstiden. Disse steiner er av ganske samme type som de fra yngre
jernalder. Det gjelder de 9 kljåsteiner St. 7075 e lO fra Hodnefjell på
Mosterøy og de 4 steiner St. 7405 k—l fra Vavla også på Mosterøy. 11 Dette
kan også få konsekvenser for andre hustuftfunn med kljåsteiner, således
Gamle gårdsanlegg I Pl. XVI fig. 1 a—b fra Ullaland på Bø i Nærbø,
likeså for 1. c. II Pl. XXX fig. 5 (her nr. 22).

Førenn vi forteller om den nettopp nevnte vevreell, skal vi omtale en
annen sort vevlodder enn kljåsteinene, nemlig av brent leir. (Fig. 161.)
De har som regel Også vært anvendt som vevtyngder. Disse lodder er
sirkelrunde, mer eller mindre hvelvet på begge sider, som oftest symmetriske,
med samme hvelving til begge sider.

Vi skal nå først ta opp en fortegnelse over de norske funn med slike
leirlodder. Det er i alt 24 funn som kan antas å skrive seg fra yngre
jernalder.

1) C. 7700. Burum, Råde s. og p, Østf. 12
2) C. 22 587 a. Store Dal, Skjeberg s. og p., Østf. 13
3) C. 991. Linløkken ti. V. Ås, Eidsvoll s. og p., Akh. 14
4) C. 22 514 c. Flabysæter, Ulllensvang s. og p., Akh. 15
5) C. 9465. By, Løten s. og p., Hed. 1 »
6) C. 22 120 f. Jaren, Hurum s. og p., Busk. 17
7) C. 23 278 m. Rokkestad, Hurum s. og p., Busk. 18
8) C. 6493. N. Fevang, Sandar s. og p., Vestf.19
9) C. 6501. N. Fevang, Sandar s. ogp., Vestf.20

10) C. 12 523. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.21
11) C. 14 090. Allum, Hedrum s. og p., Vestf.22
12) C. 22 459 m. S. Berg, Sem s. og p., Vestf.23
13) C. 22 825 q. Elgesem, Sandar s. og p., Vestf. 24
14) C. 16 592. Erikstein, Bø s. og p.,25
15) C. 1828. Tomstad, Lista s. og p., V. Agder2®
16) C. 22 439 e. V. Hauge, Lista s. og p., V.-Agder.27
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17) C. 23 989 b, Hollen u. Njerve, Spangereid s., Sør-Audnedal p., V.-Agder
(avb. fig. 161 ). 28

18) B. 2585—87. 2675—78. Tu, Klepp s. og p., Rog.29
19) St. 348. Norheim, Time s. og p., Rog. 30
20) St. 4792 r. »Ullaland« av Bø, Nærbø s., Hå p., Rog.31
21) St. 5180 e. Storrsheien av Store Svela, Bjerkreim s., Helleland p., Rog. 32
22) St. 5784 e. Helganes av Skare, Utsira s., Torvastad p., Rog. 33
23) T. 14 356 f. Hen, Hen s., Grytten p., Møre og Romsdal. 34
24) T. 15 297 f. Havsteinen, Herøy s. og p., Nordi.35

I Oldtiden B. X har Sigurd Grieg i sin avhandling: Gravpladsene i
Lille Guldkronen og på Berg s. 56—57 også behandlet disse leirlodder. Det
er kommet inn atskillig nye funn siden Grieg skrev sin avhandling. Det
gjelder funnene nr. 7, 13, 17 og 20—24. Grieg har til yngre jernalder imidler
tid ikke regnet funnene fra merovingertid. Det gjelder 2 funn : nr. 2og nr. 16.
Det første av disse kan vel være tvilsomt, men den haug hvorfra dette funn
skriver seg, ligger lengst i vest på gravplassen, hvor det ellers bare er gjort
funn fra merovingertid og vikingetid. Det annet funn, nr. 16 fra V. Hauge
på Lista, som er fremkommet ved utgravning av Helge Gjessing 36 er inn
kommet med et mannsgravfunn fra merovingertiden, men »hører neppe
direkte med til det sekundære gravgods. «

Grieg hevder at disse leirlodder har vært brukt til vevlodder, og han
støtter seg da særlig til funnet nr. 18, hvor 18 leirlodder er innkommet sam
men med 13 kljåsteiner. Disse saker er funnet sammen med et spinnehjul
av kleberstein, 2 stykker av bryner, 1 jernstang og flere kvernsteiner. Det
er all rimelighet for at Helge Gjessing hadde rett i sin antagelse at dette
funn skrev seg fra en hustuft. 37 Lorange og etter ham Grieg sier at funnet
er fra »Tjenerhaugen« på Lund i Klepp. Det er imidlertid ingen gård av
dette navn i Klepp, og det må bero på en feil. Det er nok »Tjængarhaugen«
på Tu i Klepp, og dette anfører også Helliesen i sine Oldtidslevninger. 3B

Det er all grunn til å betrakte disse leirloddene fra Tu som vevtyngder
og da av en lettere art. Grieg opplyser i den nevnte avhandling at Heiberg
engang har meddelt dr. Bøe at kljåsteinene er for tunge for visse slags vev,
og det er da rimelig å oppfatte leirloddene som slike lettere vevlodder. Vi
hørte at funnet fra Tjængarhaugen formodentlig var fra en hustuft. Også 3
andre av funnene fra Rogaland med leirlodder skriver seg fra hustufter,
nemlig nr. 20—22. I alle disse tufter ble det funnet fragmenter av flere leir
lodder. — De fleste av funnene, 8 stykker, er ellers fra sikre kvinnegraver,
men 5 av funnene skriver seg fra mannsgraver. 3 av funnene har også vev
skjeer sammen med leirloddene. -— I over halvparten, 14 av funnene, er
det bare et enkelt leirlodd i hvert funn. I de fleste av de andre funn er lod

dene mest fragmentariske, så det er vanskelig nøyaktig å si hvor mange
det er i hvert funn.
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Ved funnet nr. 24 kaller Th. Petersen leirloddet for drillhjul(?) og det
skulle da kunne sammenstilles med de før nevnte kjerringrokker (se s. 235—
237). Dette kan vel være mulig, og det er da også mulighet for at vi i de 4
andre mannsgraver, hvor det også er et enkelt slikt lodd, i virkeligheten
har kjerringrokker. Disse skrev seg jo vesentlig fra mannsgraver. Det kunne
da også gjelde for funnet nr. 12 fra Berg i Sem. Under omtalen av kljå
steinene hørte vi imidlertid at flere av disse også skrev seg fra mannsgraver,
og at de da likeså helst var funnet enkeltvis, og at dette også var tilfelle i 13
av kvinnegravene med kljåsteiner.

I Sverige er det fremsatt en tredje forklaring på disse leirlodder, nemlig
som blestermunnstykker. Dette anføres som den rimeligste forklaring på
et funn fra Norr Svensland i Skredsvik sockn i Bohuslån. 39 Her var i en

grop, 1,60 m dyp og 0,80 m vid, funnet ca. 50 slike leirlodder, hvorav de 21
ble tatt vare på. I gropen var dessuten trekull og aske. Dette tas som støtte
for forklaringen som blestermunnstykker. Her i Norge har vi ingen funn
som egentlig støtter denne oppfatning. De forholdsvis mange kvinnegraver
med slike leirlodder tyder i hvert fall ikke på at de har vært brukt som
blestermunnstykker.

Størrelsen av leirloddene er fra vel 5 cm til 12 cm i tverrmål, de fleste
fra B—4o8—40 cm. Tykkelsen er ikke målt på de fleste av dem, men av de få
som er målt, kan noteres som den tynneste: 2,2 cm, ellers 3, 3,2 og 3,3 cm,
den tykkeste 4,1 cm. Av de 21 som ble tatt vare på i funnet fra Bohuslån,
var tverrmålet 9— lo cm, tykkelsen 4,5—5 cm. De synes således gjennom
gående å være tykkere. — Med hensyn til disse leirlodders tidsstilling har
vi alt hørt om 2 funn som sannsynligvis er fra merovingertiden. Også et
tredje funn (nr. 24) er fra denne tid. Ellers er de fleste (7) av de tids
bestemte funn med leirlodder fra 10de årh. eller fra ca. 900, bare 2 funn
fra 9de årh. (nr. 6 og nr. 12).

Vevreell. (R. 413.)

Oluf Rygh har i Norske Oldsager som fig. 413 avbildet et meiselformet
redskap som en av meislene sammen med andre snekringsredskaper. (Fig.
162.) Dette redskap har en smal skafttange, gjerne med en skarp knebøyning
ved overgangen mellom skaftparti og blad, det siste nærmest 3-sidig, bredest
i eggen som er mer eller mindre buet. Ett av eksemplarene som er noe større
enn de andre, har fal istedenfor tange til skaftet. (Fig. 163.) Lengen er for
de fleste av disse redskaper fra 11,5—15,6 cm. Det minste er C. 25 880 h
fra Sverjevoll, Kvikne s. og p., Hed., 1 det er bare 8,1 cm langt. 2 andre små
er C. 5084 fra Leirhol, Vang s. og p., Opi., 2 og B. 7653 r fra Arnestad,
Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj.3 De er 10,3 og 10,6 cm lange. 'Det
lengste eksemplar er det før nevnte med fal B. 5815 g fra Belle, Vangen s.,
Aurland p., S. og Fj. 4 (fig. 163). Det er 24 cm langt. Dernest kommer
B. 7066 d fra Øvre Houm, Nes s., Luster p., S. og Fj.5 Det er 20,3 cm langt.
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— Bladets bredde er for de fleste fra 3—4 cm. Det kan være så smalt som

2,5 cm og så bredt som 4,8 cm. Det siste er således tilfelle med det nevnte
eksemplar med fal fra Belle i Aurland.

Ellers er det jo en del variasjoner. Bøyningen ved overgangen mellom
skaftparti og blad kan således være mindre utpreget enn ved typeeksemplaret,
ja så liten at redskapet danner omtrent en rett linje etter lengden. Det er
således tilfelle med det nevnte lange eksemplar fra Øvre Houm i Luster. Og
likeså kan tangen være bredere enn typeeksemplaret, så det omtrent ikke blir
noen innknipning ved overgangen mellom blad og skaft. Vi har et slikt
tilfelle i C. 24 290 c fra Lindstad av Mustad, Vardal s. og p., 0pi.,6 og
et annet i C. 25 547 e fra Krokvåg, Dyvåg s. og p., Aust-Agder. 7

Rygh kaller dette redskap for meisel ved R. 413. Ellers varierer be
tegnelsen i katalogbeskrivelsene både i Oslo og Bergen mellom meisel og
»redskap av ukjent bruk«, med henvisning til R. 413. Ett eksemplar
C. 20 608 f fra det store jernfunn fra Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., 0pi.,8
kalles endog for huggjern. Heiberg har formodet at dette er et slags vev
redskap som han kaller vevreell. Dette er tydeligvis blitt kjent ved Univer
sitetets Oldsaksamling i Oslo, idet det ved de 2 siste funn med slike redskaper
settes som formodning at de har vært vevrédskaper, C. 25 880 h fra Sverje
voll, Kvikne s. og p., Hed.,9 og C. 20 221 e fra S. Nygård, Saksumdalen s.,
Fåberg p., Opi. lo

Det før nevnte redskap med fal fra Belle, Vangen s., Aurland p., kalles
bare »ukjent redskap av j.«. Det kan dog ikke være tvil om at dette er et
redskap til samme bruk som de andre. Vi skal i den forbindelse nevne de 2
sigdbladene med fal fra Opdal (se s. 136) og de 2 lauvknivene med fal fra
Nord-Trøndelag (se s. 157). Og ser man på vevskjeene, hørte vi ved dem at
det også var 2 typer, 1 med fal og 1 med stift. Men her var det de med fal
som var blitt de alminneligste.

Som en vil se av fortegnelsen med den lokale fordeling straks nedenfor,
er det hittil funnet 34 slike redskaper her i landet. Ett av disse er fra en
hustuft, det nettopp nevnte fra S .Nygård, Saksumdalen s., Fåberg p., Opi.,
og et annet fra et depotfunn, fra Hensåsen i Vang i Valdres. 11 Alle de andre
er fra gravfunn. Derav er bare 4 fra mannsgraver, men 20 fra kvinnegraver
og 7 fra dobbeltgraver. Dette er utvilsomt et forhold som styrker den oppfat
ning at disse redskaper er vevrédskaper. Det gjør også den omstendighet at
det er vevskjeer i 15 av disse funn med vevreell.

Vi skal så se på den lokale fordeling:

Tilsammen 34

tiedmark

Opland ')
Buskerud 2
Telemark 3
Aust-Asrder 1

Vest-Agder
Sogn og Fjordane 11
Møre og Romsdal 1
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Slik som det nå ser ut, er det et lignende forhold som ved vevskjeene.

Det er Sogn og Fjordane og Opland fylker som har de største antall, der
etter kommer Hordaland og så Telemark. Og i Opland er 7 av funnene fra
Valdres, således utvilsomt med vestlig orientering og da særlig med Sogn.
Og av de 11 eksemplarer fra Sogn og Fjordane er også 9 fra Sogn. Samme

overensstemmelse med fattigdommen i Trøndelag på vevskjeer, er det i den
fullstendige mangel på vevreell derfra, samme forhold i Akershus. Merke

ligere er den fullstendige mangel på vevreell i Vestfold og Rogaland. Dette
redskap er hittil ikke kjent nordenfor Dovre. Det nordligste eksemplar vi
kjenner er T. 4353 fra Hen, Grytten i Romsdal. 12

Med hensyn til disse redskapers tidsstilling er det 26 stykker som kan
nærmere tidsbestemmes. Av disse er det forholdvis mange: 7 stykker, som

tilhører merovingertiden. Mens det bare var Vl2 av vevskjeene som var

fra merovingertiden, er det over Vi av vevreellene. Fra 800-årene, særlig
disses eldre del er det 12 vevreeller, og fra 900-årene 7 stykker.

I Osebergfunnet hvor .saker av tre jo er så godt bevart, har vi flere

vevstoler og fragmenter av slike. Sigurd Grieg har i Osebergfunnet II gitt
en grundig fremstilling av dem s. 173—181 og også avbildninger. Vi har
først båndvevstolen Pl. XIII og fragmenter av en lignende, vi har sprang
vevstolen Pl. XIV, og det er også en spjellvev. Vi skal ikke gå nærmere
inn på dem her.

Spinnehjul.

De mest alminnelige redskaper til det kvinnelige yrke fra yngre jern

alder er spinnehjulene. Av disse regner jeg ca. 450 fra denne tid. Vi regner
da omtrent utelukkende spinnehjul fra gravfunn og fra hustufter. — Den

overveiende mengde av spinnehjulene fra yngre jernalder er ganske simple
og uten ornamenter og stiller seg for så vidt i motsetning til materialet fra
eldre jernalder.

Typene fra yngre jernalder er som sagt som regel ganske simple. Den
vanligste type er flat på undersiden og mer eller mindre hvelvet på oversiden.

Det foreligger en 300 eksemplarer av denne type fra yngre jernalder. Dels
har vi da de samme former som vi kjenner fra folkevandringstiden som
V. J. G. fig. 278, 314 og 373, hvor største bredde er litt ovenfor basis. (Fig.
164.) I yngre jernalder er imidlertid det vanligste at største bredde er

Fig. 162. Vevreell. C. 18 122, Leirol, Vang, Opi.
Fig. 163. Vevreell med fal. B. 5815 g. Belle, Vangen s., Aurland p., S. og Fj.

Fig. 164—166. Spinnehjul.
Fig. 164. B. 596. Berdal, Leikanger, S. og Fj. — Fig. 165. C. 22 825 b. Elgesem, Sandar,

Vestf. — Fig. 166. C. 23 028 d. Koland, Laudal s., Holum p., V.-Agder.
Fig. 167—170. Saks.

Fig. 167. T. 14 352 i. Flåøy, Øksendalen, Møre og Romsdal. — Fig. 168. C. 5292. Fon-
bekk, Ullensaker, Akh. — Fig. 169. C. 4569. Kvien, Vang, Opi. — Fig. 170. C. 22 519 g.

Ås, Ullensaker, Akh.
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Fig. 162—170.
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nederst ved basis, som er helt flat. Som regel er spinnehjulene av denne type
ganske flate og uten ornamenter.

En tredje type viser jevn avrunding til begge sider også i sterk over-'
ensstemmelse med folkevandringstidens typer som V. J. G. 361 og Gamle
gårdsanlegg I, Pl. XVII fig. 7. .Av denne type har vi ca. 30 stykker. —
Nær disse står spinnehjul av flatklemt kuleform som R. 436. Av dem kjen
ner jeg imidlertid bare 11 eksemplarer.

Enda sjeldnere er typen R. 435 av dobbelt konisk form, av stein og med
ornamenter. Det er en utpreget folkevandringstidstype, sl. R. 170. Type
eksemplaret R. 435 har her en særlig eiendommelig ornamentikk med 6
3-dobbelte triangelfigttrer med toppunktene mot midten,' hvor det er en
konsentrisk sirkel omkring tenhullet. R. 435 er flat, og av denne flate form
er det med ornamenter og i stein i grunnen bare ett eksemplar til og det er
T. 14 352 k fra Flåøy, Øksendal s. og p., Møre og Romsdal. 1 Her er 2
konsentriske sirkler, en på hver side, og korte vertikale linjer. Det er også
2 tykkere spinnehjul av denne form. Det ene av disse C. 17 339 fra N. Virrik,
Sandar s. og p., Vestf., 2 med tettstillede vertikale linjer tilhører riktignok
et funn med 7 spinnehjul, hvor det formodentlig er 2 kvinnegraver, den ene
fra begynnelsen av 600-årene, den annen fra 900-årene. Det er ikke avgjort
hvilket av disse 2 funn spinnehjulet fra Virrik hører til. Det annet spinne
hjul av denne type, ornert med konsentriske sirkler på begge sider, kan
i hvert fall ikke være eldre enn siste halvdel av 800-årene. Det er C. 7223

fra Midbø, Hidra s., Flekkefjord p., V. -Agder.3 — Av brent leir og uten
ornamenter har vi derimot hele 9 spinnehjul av dobbelt konisk form. De vil
bli nærmere omtalt senere ved gjennomgåelsen av materialet spinnehjulene
er laget av.

Vi har ennå en liten gruppe på 4 eksemplarer av form som en rett
avskåret kjegle. (Fig. 165.) Alle disse er av brent leir.

Vi skal så sette opp en statistisk oversikt over spinnehjulene som vi nå
kjenner dem, med deres lokale fordeling og hvilket materiale de er laget av.
Som før sagt tas her bare med spinnehjul fra samlede funn: graver og hus
tufter som ellers kan dateres til yngre jernalder. Bare med enkelte typisk
ornerte spinnehjul gjøres det unntagelser.

Som en vil se, er det klebersteinen som er det materiale som de fleste
av spinnehjulene er laget av, nesten halvparten av det samlede antall. Det
skal for øvrig også gjøres oppmerksom på at det er vel mulig at enkelte av
spinnehjulene som her er sagt å være av »andre bergarter«, kan være av
kleberstein. De er ikke alle blitt gått så kritisk gjennom. Det er også 10
spinnehjul hvis materiale for meg er helt ukjent, og som bare er blitt med
i den samlede fortegnelse. Av de andre bergarter er enkelte av sandstein,
andre av skifer, noe samlet tall tør jeg dog ikke sette opp her, men skifer
spinnehjulene synes å være særlig alminnelige i Nord-Norge.

Også spinnehjul av brent leir er meget vanlige, men de har en ulike lokal
utbredelse. Det er prosentvis flere av dem på Østlandet og i Trøndelagen
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enn på Vestlandet. Særlig i de egentlige Østlandsfylker Akershus og Hed
mark er det prosentvis mange av dem, likeså i de ellers mer funnfattige fylker
Østfold og Buskerud. I Opland fylke som i så meget viser forbindelse med
Vestlandet, er det hittil bare funnet 1 spinnehjul av brent leir, likesom det er
lite av dem i Telemark og Aust-Agder. I Vestfold som er det fylke i landet
som har flest spinnehjul — 63, er det over Vz : 24, av brent leir. — Anner
ledes derimot på Vestlandet. I Rogaland, hvorfra det kjennes 60 spinnehjul,
således nesten like mange som i Vestfold, er det bare 4 spinnehjul av brent
leir, i Hordaland bare 1 og i Sogn og Fjordane riktignok 7 stykker, som dog
bare er vel xh av det samlede materiale. I Trøndelag er det særlig Nord-
Trøndelag som har mange leirspinnehjul : 15 av 18.

Typene til leirspinnehjulene er ellers i det store og hele som spinne
hjulene av kleberstein. Av de flate kuleformede er det 7 stykker. — Som
før nevnt er det flere av spinnehjulene av brent leir som er av dobbelt konisk
form. Det er følgende 9 stykker .

1) C. 25 180 e. Fjellhøy av Prestegården, Lunner s. og p.) Opi. 4
2) C. 12 441. Nes, Kvelde, s., Hedrum p., Vestf.5
3) C. 19 800. Nordrum, Hedrum s. og p., Vestf. 6
4) C. 19 927. Gjønnes, Hedrum s. og p., .Vestf.7
5) A. 308. Kaupang, Tjølling s. og p., Vestf.8
6) T. 15 496 n. Tomberg, Grytten s. og p., Møre og Romsdal. 9
7) T. 8424. Barman, Dolm s., Hitra p., S.-T. 10
8) T. 1348. Nedre Eggen, Alstahaug s, Skogn p., N.-T. 11
9) T. 10 652. Klinga, Klinga s., Namsos p., N.-T. 12

Dette er jo en type som helst skulle høre hjemme i folkevandringstiden,
men de ovennevnte spinnehjul er både fra merovingertid, eldre og yngre
vikingetid.

'JOVid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.

Østfold
Akershus
Hedmark
Opland
Buskerud
Vestfold
Telemark ......
Aust-Agder ....
Vest-Agder ....
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag . .
Nordland
Troms

2
5
4
8
4

18
6
3
7

45
30
32

3
6
2

15
11

4
0

10
5
3

20
10
3
4
7

14
11
4
4
1

13
0

4
9
9
1
4

24
4
1
0
4
1
7
4
4

15
8
2

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

10
14
23
16
11
63
20

7
11
60
45
52
12
15
18
39
14

• Tilsammen 201 113 101 2 6 6 1 430
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Så hørte vi også om 4 spinnehjul av form som en rett avskåret kjegle
som alle var av brent leir. Det er følgende:

1) C. 9472. By, Løten s. og p., Hed43
2) C. 22 825 b. Elgesem, Sandar s. og p., Vestf.14
3) C. 7794. Bringsvær, Fjære s. og p., Aust-Agder. ls
4) St. 5291 b. Langåker, Ferkingstad s., Skudenes p., Rog. (ikke publisert).

Også i kleberstein har vi et spinnehjul av denne type. Det er imidlertid
uten funnkombinasjoner, er innkommet alene, og kan derfor ikke nærmere
dateres.

Det er St. 5832 fra Rjoa, Sola s., Håland p., Rog. 16

De to spinnehjulene av jern er begge fra Opland fylke. Det er

1) C. 3052 b. Framstad, Gran s. og p. 17
2) C. 6273. Dal, Vang s. og p. 18

De er begge 2 lave skiveformede.
Spinnehjulene av bly er følgende :

1) C. 20 316 n. Nordrum, Hedrum s. og p., Vestf. 19
2) St. 6531. Askje, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog.20
3) B. 5910 p. Dale, Dale s., Fjaler p., S. og Fj.21
4) B. 6483 e. Svingesæter, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.22
5) T. 2369. Vikaunet, Roan s., Bjørnør p., S.-T.23
6) T. 8574. Eidem, Vega s. og p., Nordi.24

Disse spinnehjul er gjennomgående små og lave.
De 6 spinnehjulene av bein er følgende:

I—3)1 —3) St. 4009 k—m. Kingestad, Hesby s., Finnøy p., Rog.25
4) Ts. 726. Sande, Borge s. og p., Nordi.26
5) Ts. 3497 f. Uttakleiv, Liknes s., Buksnes p., Nordi.27
6) Ts. 76. Krøtøy, Sandsøy s., Bjarkøy p., Trms. 28

Typene er her ved nr. I—21 —2 og 4—5 høyt hvelvet med største tverrmål
ved basis, ved nr. 6 svakere hvelvet, begge typer den vanligste også ved
spinnehjulene av kleberstein og andre . bergarter. Nr. 3 var derimot lavt
cylindrisk, skiveformet, som også var en vanlig type i annet materiale
(ses. 302).

Endelig har vi spinnehjulet av glass. Det er B. 8962 b fra Osnes,
Ullstein s. og p., Møre og Romsdal. 29 Det er helt enestående av rødt mar
morert glass med rette, horisontale gule og grønne linjer. Formen er som en
rett avskåret kjegle, den er 19 cm. høy og 3 cm i tverrmål. Det innkom
sammen med en spillebrikke og en perle av glass og skriver seg fra en båt
begravelse.
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Vi hørte at yngre jernalders spinnehjul i motsetning til i eldre jernalder
som regel var uten ornamenter og i det hele oftest er mindre forseggjort.
Noen ornerte er det dog fra yngre jernalder også. Vi har allerede hørt om
de dobbelt koniske av kleberstein eller andre bergarter. Den vanligste
ornering er helst tettstillede konsentriske sirkler på den hvelvede overside.30
De er av den vanlige type, flate ved basis og sterkt hvelvet på oversiden.
I noen tilfelle er det her også konsentriske sirkler på undersiden. Vi har
24 stykker med disse ornamenter, derav er halvparten fra Hordaland. Fra
Østlandet mangler de omtrent ganske. Det er bare ett eksemplar av brent
leir fra Brevikstranden, Bamble, Tel.31 Alle de andre er av stein, 4 fra Roga
land og 5 fra Sogn og Fjordane. Det er således en utpreget vestnorsk type.
— Vi har også ellers konsentriske sirkler, en enkelt eller et par tre stykker,
på den flate side, et par på Østlandet, resten på Vestlandet.

Til de dobbelt koniske spinnehjul av stein med ornamenter kan også
føyes T. 14 352 k fra Flåøy, Øksendal s. og p., Møre og Romsdal.,32 med
en konsentrisk sirkel på hver side et stykke fra tenhullet og herfra til ytter
kanten utgående vertikale linjer.

Dette spinnehjul er fra eldre vikingetid. Ganske samme ornament, men
bare på oVersiden, har spinnehjulet T. 14049111bfra Brønnøysund, Brønnøy
s. og p., Nordi.33 Det er flatt på undersiden og svakt hvelvet på oversiden
og skriver seg fra merovingertiden.

Vi har en annen gruppe på 6 stykker, i sin ornamentikk beslektet med
den forrige, med vertikale linjer utgående fra tenhullet, enten bare 4 linjer
i kors eller kryss eller flere linjer. Disse eksemplarer er følgende:

1) C. 8840. Sveinhaug, Ringsaker s. og p., Hed. 34
2) C. 23 028 d. Koland, Laudal s., Holum p., V.-Agder. 35 (Fig. 166.)
3) B. 4654 c. Skeie, Orre s., Klepp p., Rog.36
4) St. 5914. 0. Håland, Klepp s. og p., Rog.37
5) B. 4408 c. Arheim, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.38
6) B. 8060 c. Solbakken av Kirkeide, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 39

Nr. 1 har en rekke felter dannet ved vertikallinjene og i hvert felt
1 eller 2 punktsirkler. Nr. 3 har bare 4 felter, i hvert felt 1 pttnktsirkel,
vertikallinjene er her dobbelte. Det første spinnehjul er flatt hvelvet, det
siste skiveformet. Det samme gjelder om nr. 2 (avb. fig. 166), som også har
4 felter, hvor de vertikale linjer danner et kryss, mens det ved nr. 3 dannes
1 kors. Ved nr. 2 er en tarvelig pttnktsirkel om tenhullet, det samme tilfelle
ved nr. 6. Ved nr. 5 er det flere vertikale linjer om tenhullet som ved nr. 1,
men ingen punktsirkler. Ved nr. 4 danner de vertikale linjer et kors.

C. 7264 fra Rostad, Åmot s. og p., Hed.,40 av brent leir, alminnelig
hvelvet, er på oversiden forsynt med et stjerneformet ornament.

Med tettstillede vertikale linjer er det sterkt hvelvede spinnehjul av
kleberstein fra merovingertiden B. 5144 d fra Gutdalen, Opstryn s., Stryn
p. 41 C. 21 483 f fra Vistad, Mo s. og p., Tel.,42 har tettstillede vertikale
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linjer over et horisontalt bånd et stykke over basis. Det annet spinnehjul
fra samme funn: C. 21 483 g har en enkelt konsentrisk horisontallinje like
over basis. 1 av de 3 spinnehjulene B. 9064 i fra Helgheim av Nes, Stedje s.,
Sogndal p., S. og Fj.,43 har korte vertikale linjer langs kanten.

Fra merovingertiden og eldste vikingetid har vi 2 spinnehjul av de
utpregede folkevandringstidstyper R. 167 og 169. Det ene er B. 4578 e fra
Drange, Herad s. og p., V.-Agder.44 Det er nærmest av typen R. 169 og
ornert med 3 konsentriske sirkler på begge sider. Dette spinnehjul er fra
700-årene. Det annet er B. 4864 c fra Hodneland, Myking s., Lindås p.,
Hord.45 Det er uten ornamenter og skriver seg fra begynnelsen av 800
-årene. Det er av typen nærmest R. 167.

Endelig skal omtales 2 spinnehjul av kloritt og kleberstein fra Troms
fylke, som av form er av den vanlige type, flate på undersiden og sterkt
hvelvet på oversiden, med største bredde ved basis. De er begge forsynt med
båndfletningsornamentikk på oversiden. De er også begge enkeltfunne, men
kan ved sin ornamentikk i forbindelse med sin form dateres til vikingetiden.
Disse spinnehjul er Ts. 188 fra Bjarkøy 46 og Ts. 1922 fra Kvalshausen på
Vanøy, Karlsøy s. og p.47

Som vi hørte under avsnittene om vevskjeer og vevlodder (se s. 292—
294 og s. 296), så var det ikke så sjelden at den slags, som man skulle tro,
redskaper vedrørende det kvinnelige yrke, også forekom i mannsgraver. Det
samme er tilfelle med spinnehjulene om enn i mindre grad. Mens det i det
hele er atskillig flere gravfunn med spinnehjul enn med vevskjeer, er det
bare høyst 16 funn med spinnehjul i mannsgraver, mens det var 24 med
vevskjeer. 1/q av funnene med vevskjeer skrev seg fra mannsgraver, men
bare Vie av funnene med spinnehjul.

Også her skal jeg ta opp en fortegnelse over funnene med spinnehjul
i mannsgraver i likhet med hva jég gjorde med vevskjeer. Disse funn er:

1) C. 3801. Asak, Skedsmo s. og p., Akh.48
2) C. 20 314 v—y. Arstad, Ottestad s., Stange p., Hed.49
3) C. 1809. Voll, Borre s. og p., Vestf. 50
4) C. 12 780. Bringsjord, Å s., Lyngdal p., V.-Agder. 51
5) St. 2190 i. Harestad, Randaberg s., Hetland p., Rog.52
6) St. 5282 d. Ullanhaug, Hetland s. og p., Rog. (ikke publisert).
7) St. 6782 aa. Hegreberg, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog. 53
8) B. 3326 e. Veå, Gjerstad s., Haus p., Hord.54
9) B. 5696 e. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 55

10) B. 6380 n. Satte, Vangen s., Voss p., Hord.56
11) B. 4408 c. Åreim, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.57
1.2) B. 5150 s., Ytre Hauge, Vereid s., Gloppen p., S. og Fj.58
13) B. 7652 d. Loen, Loen s., Stryn p., S. og Fj. (ikke publisert). -
14) T. 15 496 n. Tomberg, Grytten s. og p., Møre og Romsdal. 59
15) T. 8424. Barman, Dolm s., Hitra p., S.-T.60 (spinnehjulet ikke nevnt).
16) T. 1056. Hofstad, Mære s., Sparbu p., N.-T.61
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Ved nr. 3, funnet fra Borre, sier A. W. Brøgger 1. c. s. 19, at det
er »utvivlsomt at snellenjul kun forekommer i kvindegraver. Det er ialfald
aldrig sikkert paavist i mandsgraver«. Han tenker seg som en utvei at en
kvinne er fulgt med i graven, men samtidig finner han det påfallende at
mange småting som ellers karakteriserer kvinnegravene da ikke var funnet
her. — Ved nr. 14 fra Tomberg i Grytten mener Th. Petersen at han er
kommet i en lignende vanskelighet idet han sier: »Spinnehjulet, litt n., er
påfallende blant det øvrige gravgods av hovedsakelig mannlig karakter, men
mulig er også en kvinne blitt gravlagt her.«

2 av de ovenfor nevnte funn, nr. 2 og nr. 7, står som vi straks skal
høre i en viss grad i en særstilling. Men ellers blir det i hvert fall 14 funn
som bare har spinnehjulet som utpreget kvinneoldsak og som derfor ikke
kan oppfattes som dobbeltgrav. —Vi skal se på de 2 nevnte funn. Det første
fra Arstad i Stange er nevnt tidligere under vevskjeene s. 295). Det er sann
synligvis 2 mannsgraver, men i funnet var også 2 vevskjeer og 3 spinnehjul.
Ellers er det intet som tyder på kvinnegrav i funnet. Alt skulle være funnet
på bunnen av en rund haug, omtrent i midten, sammendynget i en bunke.
Det var branngrav. — Det annet funn fra Hegreberg på Vestre Åmøy i
Mosterøy sogn, var også en utpreget og rikt utstyrt mannsgrav. Men
dessuten var det i funnet også en oval bronsespenne av typen R. 649. Dette
var også en brent grav. Den ble undersøkt av meg, jeg fant selv sakene.
Og jeg kunne ikke få noe inntrykk av at her var en dobbeltgrav. Med sine
våpen, sine smedredskaper og sine fiskesøkk ga det inntrykk av å være en
utpreget mannsgrav. I Vikingetidens smykker har jeg fremholdt hvor vanlig
det er at ringnåler og ringspenner finnes i mannsgravene, og det er derfor
ikke noe påfallende i at det er sølvnål i Hegrebergfunnet også. Etter min
mening må den ovale spenne og spinnehjulet betraktes som minnegåver til
den døde fra den kvinne som hadde eid dem. Og slik ser jeg også spinne
hjulene i de andre mannsgraver.

Vi hørte at det var ytterst sjelden at det av de lange vevskjeene Var mer
enn ett eksemplar i hvert funn, i høyden 2 eksemplarer og det bare i noen
få funn. Annerledes derimot med spinnehjulene: Det er riktignok også her
det vanligste at det bare var ett spinnehjull i hvert funn. Av 328 gravfunn
med spinnehjul har de 257, 78,4 %, bare ett spinnehjul. I 47 funn er det
imidlertid 2 spinnehjul, i 20 funn 3. I funnene med 2 spinnehjul er det som
oftest samme materiale i begge 2, enten begge av kleberstein eller av annen
bergart eller begge av leir. Men det er også eksempler på at de 2 spinne
hjulene er av hvert sitt materiale. Typen kan derimot oftere være forskjellig,
og ikke sjelden hender det at det ene spinnehjul er finere, med ornamenter.
Bare i funnet B. 6228 fra Vike, Vangen s., Voss p., hadde begge spinnehjulene
ornamenter.62

Hva angår funnene med 3 spinnehjul, så er også i 'halvparten av disse
alle spinnehjulene av ett og samme materiale. Av særlig interesse er her de 3
beinspinnehjulene fra Kingestad i Hesby s. på Finnøy (se s. 306). Av disse
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er de 2 flate på undersiden og sterkt hvelvet på oversiden, det tredje er skive
formet. Det hender ellers at hvert spinnehjul er av forskjellig type. F. eks.
8.4704g—h og 4846 c fra Flodneland, Myking s., Lindås p., Hord.,63 hvor
det ene spinnehjul er sterkt hvelvet, det annet svakt hvelvet og det tredje
av den sjeldne type R. 167.

Vi har 4 funn med mer enn 3 spinnehjul i hvert funn. Først har vi da
B. 7114 e—g fra Folkedal, Granvin s., Ulvik p., Hord.64 Her er 4 spinnehjul,
alle av kleberstein og alle sterkt hvelvet, flate på oversiden. Ett av dem har
ornamenter som V. J. G. fig. 498. — Så har vi 5 spinnehjul fra Prestegården,
Bodø, Nordi.65 De er alle av samme type med trapezoedrisk tverrsnitt, alle
av bergarter, derav 3 av skifer. — I et annet funn fra Nordland var det 6
spinnehjul. Det er T. 8573—76 fra Eidem, Vega.66 Alle spinnehjulene er
flate, 4 av skifer, 1 av bly og 1 av brent leir. — Kanskje ikke helt sikkert
er det siste funn med 7 spinnehjul. Det er C. 17 310 og 17 339 fra N. Virrik,
Sandar s. og p., ATestf. 67 Spinnehjulene er her av forskjellige typer, 1 av
kleberstein, de andre av andre bergarter.

Det er ikke godt å sette noe kronologisk skille ved spinnehjulenes form
og materiale og heller ikke ved deres ornamentikk. Antallet av daterte spinne
hjul fra merovingertiden er 54, fra 800-årene 119 og fra 900-årene 89. Det
er den fordeling man også ville ventet. Så vidt jeg kan se, er alle typer med
helt fra merovingertiden. Det eneste er kanskje de kjegleformede som bare
kjennes fra slutten av 800-årene og fra 900-årene. Men det er så få av dem
at det er betenkelig å dra slutninger, i hvert fall foreløpig. På samme måten
er det med blyspinnehjulene. De kjennes også fra samme tid, men det er
bare 3 daterbare av de 6 eksemplarer. Det kan da også bemerkes at de 2
spinnehjulene av jern som er fra Opland rimeligvis er fra merovingertiden.

Med hensyn til størrelsen så er tverrmålet på spinnehjulene 3—4 cm,
vanligvis, men yttergrensene er 5,2 og 2 cm. Noen spesiell kontroll av de
mer outrerte mål er dog ikke foretatt.

Det synes å være 4 eksempler på emner til spinnehjul, hvor det ikke er
tenhull og hvor de delvis er rått formet. Det er følgende :

1) C. 9735. By, Løten s. og p, Hed.68
2) St. 5670 k. Laland, Klepp s. og p. Rog. 69
3) T. 207. Rygg, Frosta s. og p., N.-T. 70
4. T. 1348. Nedre Eggen, Alstahaug s., Skogn p., N.-T.71

Det første av disse emner er av kleberstein, er 5 cm i tverrmål og flatt
skiveformet. Det synes å være fra merovingertiden. -—• Nr. 2er også av
kleberstein, men flatt på undersiden og sterkt hvelvet på oversiden. Det er
4,7 X 4,3 cm i tverrmål. Det skriver seg fra en kvinnegrav fra første fjerdedel
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av 800-årene. — Det tredje er av brent leir, er av samme hovedform som
foregående, men enda sværere: 6,1 cm i tverrmål. Det skriver seg fra en
kvinnegrav fra 900-årene. I begge de 2 siste funn er det ved siden av emnene
også helt utarbeidede spinnehjul. — Det siste emne er også av brent leir,
men av dobbelt konisk form og bare 3,2 cm i tverrmål. Det ser ut som det
bare er gjennomboringen av tenhullet som står igjen. Det er også fra en
kvinnegrav, men det kan ikke nærmere tidsbestemmes.

Trete ner og ten krok er.

Det er ytterst sjelden det foreligger endog rester av tretencr i gravene
fra yngre jernalder. I Osebergfunnet er det dog en fullstendig treten med et
spinnehjul av skifer av den type som var avrundet til begge sider (se s. 304).
Dette redskap er avbildet i Grieg 1. c. s. 181 fig. 108. Denne ten er 29,3 cm
lang og 0,9 cm tykk og er skåret ut av en smal bøkepinne, som nå er
sylindrisk. I øvre ende er det skåret ut en fin hake, ca. V* cm lang. I denne
har tråden vært festet når håndtenen var i bruk.

Ved siden herav var det også 2 andre bøketrespinner (Grieg 1. c. fig.
109—110) som sannsynligvis også har vært brukt som spinneredskaper.
Ifølge G. F. Heiberg har de vært brukt til å anbringe ullen på under spin
ningen. Selve tenkrokene mangler omtrent ganske i denne tids graver. Det
er bare 4 kroker i det samlede norske materiale som med rimelighet kan
betegnes som tenkroker. Det er først bronsekroken C. 12 543 fra Nes, Kvelde
s., Hedrum p., Vestf. 1 Den er fremkommet ved N. Nicolaysens gravning,
er i sin øvre del omviklet med bronsetråd. I katalogbeskrivelsen formoder
også Nicolaysen om enn med spørsmålstegn at det er en tenkrok. Han sier :
»det hele er et endebeslag til en haandsnelde«. I samme funn er det også
stykker av et spinnehjul av brent leir. —

To andre kioker er fra Haugateigen av Hopperstad i Vik i Sogn. De
er fra 2 funn og begge fremkommet ved Per Fetts utgravning. I det første
funn : B. 9060 1 var det 2 ganske spinkle jernkroker.2 De er fra en kvinne
grav fra 900-årene. Det er ellers ingen spinnehjul i dette funn. Det annet
funn er B. 9061 f, en kvinnegrav fra merovingertiden.3 Her er et spinnehjul
av kleberstein i samme funn. Begge disse kroker har stått i tre og Per Fett
formoder også at det er tenkroker, men setter dog spørsmålstegn etter. En
slik ganske liten krok er innkommet med et funn fra Rypdal, Sylte s.,
Vestnes p.,' Møre og Romsdal.4 Men denne antas av K. Rygh å være en
beltekrok. — En liten jernkrok har vi også fra en kvinnegrav fra 900-årene
fra Lunde, Vanse s., Lista p., V. -Agder, B. 3604 d.5 Men den synes dog å
være noe for stor til å kunne ha vært brukt som tenkrok. Det er ellers

ikke noe spinnehjul i dette funn. En liten krok finnes i et funn fra Faster
aune i Skatval s., Nedre Stjørdal p., N.-T., T. 9603 n.6 Her er 2 spinne
hjul i dette funn, men kroken er ikke nærmere beskrevet og ikke sett av meg.
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Sakser.

Blant tekstilredskapene bør en også regne med saksene. De er av hoved
form som sauesaksene slik som de fremdeles brukes. Og de har vel for en
stor del vært nyttet til å klippe ullen av sauene i gammel tid også.

Hovedtypen kjennes også fra eldre jernalder i typen R. 172. Det er
imidlertid ikke stor forskjell mellom denne og yngre jernalders eldste type
R. 442. (Fig. 167.) Det er ved den første en sterkere bredde øverst på

bøylen, med mer innsvingning nedover. Ved knivbladene er eggene til dels
innsvttngne ved de yngre eksemplarer, mens de erx rette eller endog svakt
utbuede ved de eldre saksene, bladene på disse sist blir forholdsvis bredere

og får mer form av eldre jernalders knivblad. Den eldste type kjennes også
fra merovingertiden. Som eksempel skal nevnes B. 7178 e fra Norang,
Hjørundfjord s. og p., Møre og Romsdal. 1 Men vi har også noen stykker
fra eldre vikingetid, i hvert fall fra første halvdel av 800-årene. Her skal
nevnes C. 22 061 i fra Grette, Hov s., S. Land p., Opi.,2 og likedan B. 7833 m

fra Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj. 3 Av samme alderdommelige form
med hensyn til bøylen, men ikke hva bladene angår er C. 23 525 g fra Hjelm
stad av Sigstad, Biri s. og p., Opi.4 Den skriver seg fra et funn som må
være fra siste halvdel av 800-årene.

Ved siden av R. 442 har vi fra yngre jernalder en annen yngre type:
R. 443. (Fig. 168.) Den har ringformet utvidelse øverst, på bøylen, like
som det pleier å være innknipning under denne utvidelse, og armene, partiet
mellom bøylen og bladene, har ved disse sakser gjerne sirkelformet tverrsnitt.

Det er dog flere overgangsformer mellom typene R. 442 og R. 443.
Det vanligste er at den ringformede utvidelse kan være mindre enn på R. 443,
ja endog ganske übetydelig. Vi har et godt eksempel herpå i V. J. G. fig. 444 :
8.5764efra Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 5 Dette funn er fra 900

-årene, sannsynligvis første halvdel, og vi har flere eksempler på at denne
form er i bruk i dette århundre.

Eldre er nok allikevel den übetydelige ringformede utvidelse øverst,
i forbindelse med at det ikke er noen innknipning under bøylen, men en jevn

avsmalning av armene fra bøylen og til knivene. Eksempel herpå har vi alt
fra merovingertiden i C. 26 524 f fra Bjerkely av Øverby, Hunn s., Vardal p.,

Opi.6 Eksempler fra siste halvdel av 800-årene har vi iC. 8650 fra Hollbø,
Vågå s. og p., Opi.7 og C. 1230 fra Sjåstad, Lier s. og p., Busk. 8 — Vi har
også eksempler på at selv om armene går parallelt fra bøylen og nedover
uten noen ringformet utvidelse, så kan det allikevel være et bredeste parti
øverst, med innknipning under dette. Eksempler herpå har vi i C. 1537 fra
Rabstad, Vang s. og p., Hed.9 og C. 2250 fra Prestegården, Gran s. og p.,

Opi. lo Den siste av disse er fra første halvdel av 800-årene, den første kan
ikke nærmere tidsbestemmes.

Vi har flere eksempler på at typen R. 442 har vært i bruk ennå i siste
halvdel av 800-årene. Vi skal nevne C. 15 815 og C. 15 819 fra Prestegården,
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Skedsmo s. og p. 11 og C. 21 860 d fra Berge, Hurum s., Vang p., Opi. 12  —
Og vi har også eksempler på at denslags sakser har vært i bruk ennå i første
halvdel av 900-årene. Det synes således å måtte ha vært tilfelle med C. 10 348

fra Haberstad, Ullensaker s. og p., Akh.,13 med B. 5627 b fra Vangdal, Vikøy
s,. Kvam p., Hord. 14 og med B. 5161 g fra Nes, Hamarøy s. og p., Nordi.15
Disse sakser behøver naturligvis slett ikke ha vært laget i så sen tid. Det kan
være gammelt inventar som er blitt tatt vare på, som har vært så godt bevart.

På den annen side kan det utvilsomt også fastslåes at typen R. 443 med
den utvidede bøyle og de runde armer har vært kjent her i landet helt fra
første halvdel av 800-årene. Fra Vestfold har vi den defekte saks C. 19 924 e

fra Gjønnes, Hedrum s. og p., 16 og fra Sogn har vi også et par eksempler :

B. 2942 fra Høyeim, Nes s., Luster p. 17 og B. 556 fra Gullaug, Vik s. og p.
(ikke publisert). Fra Nordfjord kjenner jeg hele 4 tilfelle

T) B. 1202 b. Hollvik, Vereid s., Gloppen p. 18
2) B. 5030 m. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p. 19
3) B. 5807 uti. Myklebostad, Eid s. og p.20 .
4) B. 6618 x. Bø, Breim s., Gloppen p. 21 '

Vi skal så sette opp en statistisk oppstilling av saksenes fordeling også

med hensyn til de 2 typer R. 442 og R. 443. Det kan være enkelte overgangs-
former som det kan ha vært vanskelig å vite til hvilken type de skulle hen-

føres. Det er en 35 eksemplarer det. her gjelder, og det kan ofte bero på et

skjønn til hvilken av de to typer de er blitt regnet. Av og til har nok funn-
kombinasj onene avgjort saken så slike sakser i yngre funn er blitt regnet
til R. 443. Fordelingen av saksene er ellers følgende :

R. 442 R. 443 Übestemt type Tilsammen

Østfold 2 0 0 '
Akershus 7 15 1 23
Hedmark 12 19 3 34
Opland 34 18 4 56
Buskerud 11 4 1 16
Vestfold 10 18 15 43
Telemark 18 8 3 29
Aust-Agder 2 3 0 5
Vest-Agder 2 2 7 11
Rogaland 6 12 6 24
Hordaland 16 16 15 47
Sogn og Fjordane 30 33 9 72
Møre og Romsdal 14 1 5 20
Sør-Trøndelag 8 9 4 21
Nord-Trøndelag 6 7 5 18
Nordland 4 5 0 9
Troms ... r 0 2 2 4
Finnmark 0 0 1 1
Ukjent sted 2 1 1 4

Tilsammen 184 173 82 439

Det er her som ved vevskjeene og som så ofte ellers (se s. 294) at Sogn
og Fjordane og Opland står fremst. Ved saksene kom Hordaland som nr. 3,
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mens Telemark som var nr. 3 ved vevskjeene, nå kommer som nr. 6. Vest
fold og Hedmark står ved saksene lengere fremme enn ved vevskjeene: som
nr. 4 og 5 mot nr. 7 og 11 ved vevskjeene. Fattigdommen i Trøndelagsfylkene
er ikke så utpreget ved saksene, mens derimot Nordland og Troms nå står
lengere tilbake enn ved vevskjeene. Det samme er tilfelle med Rogaland som
står som nr. 7 ved saksene, mens det sto som nr. 5 ved vevskjeene.

I de fleste tilfelle er det i de enkelte fylker flere av den yngre type
R. 443 enn av R. 442, selv om det samlede resultat var et litt større antall
av R. 442 enn av R. 443. Men en får da huske på at R. 442 i det store og hele
omfatter hele merovingertiden og delvis det meste av 800-årene. Det synes
som at det er særlig i de »mannlige« fylker som Opland, Buskerud, Telemark
og Møre og Romsdal at det er påfallende flere av R. 442 enn R. 443. Det er
dermed ikke sagt at R. 443 er spesielt kvinnelig redskap, forskjellen beror
nok på kronologiske forhold. Men som vi straks skal høre, er de mindre
»broderisakser« helst fra yngre vikingetid og helst av typen R. 443.

Størrelsen av saksene er ellers ytterst varierende. Over halvparten av
de med hensyn til lengde bestembare saksene er fra 19—25 cm lange. Det
er i større grad sakser av typen R. 442 enn av typen R. 443 som er av denne
størrelse, % av det samlede antall sakser er av denne type. Vi hørte at den
største del av de mindre broderisakser tilhørte typen R. 443. Det stemmer
hermed at av sakser som er mindre enn 19 cm lange, tilhører de 28 typen
R. 443 mot 18 R. 442. Den minste saksen synes for øvrig å være av typen
R. 442. Det er C. 9223 fra Dal, Vang s. og p. Opi.22 Den er bare 10,7 cm
lang. Ellers er det R. 443 som har den største del av de mindre saksene.
Vi har således C. 22 510 d fra Vågstad, Ullensaker s. og p., Akh.,23 som
er 11,2 cm lang og T. 11 938 c fra Talsnes, Singsås s., Holtålen p., S.-T.,24
som er 12,6 cm lang, for å nevne de minste.

Vi hørte at det var flere av de mindre sakser av typen R. 443 enn R. 442.
På den annen side er det også flere av de største saksene av typen R. 443 enn
av R. 442. Vi hørte at den vanligste lengde på saksene var fra 19—25 cm.
Ennå fra 25 til under 30 cm er det atskillig flere av typen R. 442 enn av
R. 443. Men fra 30 cm og oppover er det 10 av typen R. 443 mot bare 3 som
R. 442. Saksen i Osebergfunnet (Grieg 1. c. fig. 118) er således 34,5 cm lang
og av typen R. 442. Men sakser av typen R. 443 kan nå en lengde av 38 cm.
Den er i hvert fall så lang, C. 589, fra Rustan, Hof s. og p., Vestf., 25 som
skal være funnet i en gravhaug. Den er imidlertid innkommet alene, og vi
har ikke noen garanti for at saksen er fra forhistorisk tid. Men fra sikker
vikingetid og minst like stor må den' ha vært saksen T. 1200 fra det store
mannsgravfunn fra Voll, Ranem s., Overhalla p., S.-T.26 fra 900-årene. Det
er her bare bøylen og armene som er bevart, mens det bare er en sammen
rustet rest igjen av bladene. Bøylen og armene har en samlet lengde av
26 cm, og bladene har nok minst vært 12 cm lange her. Et svært eksemplar
er også T. 457 fra Gravråk, Melhus s. og p., S.-T.,27 som er 32,5 cm lang.
Disse svære saksene <har usedvanlig lange armer i forhold til stykket ellers.



1951. No. 4. VIKINGETIDENS REDSKAPER 315

Vi hørte at det også var små sakser innen typen R. 442. Det gjelder
for de minstes vedkommende en saks fra Hedmark fylke og 3 sakser fra
Opland fylke med innretning til å bæres i beltet i likhet med R. 441. Type
eksemplaret er C. 4569 fra Kvien, Hurum s., Vang p. (fig. 169) og er bare
13,5 cm langt. Bæreinnretningen består her øverst av en korsformet bøyle
og herunder en riflet kort stang. Dette er ellers et særlig forseggjort
eksemplar, hvor armene er runde og riflete, noe i likhet med Arbman:
Birka I. Taf. 174. Fig. 2a. En annen bæreinnretning har det også meget
pene eksemplar B. 3275 fra Kvåle, Slidre s., V. Slidre p.28 Det har øverst
en ringformet bøyle og herunler den samme korte riflete stang. Dette eksem
plar har også ornamentale fint inngraverte kantlinjer på sidene av armene
helt ned til bladene. Lignende bæreinnretninger har det rimeligvis vært på
de 2 andre av disse saksene av typen R. 442 : C. 23 034 k fra Østrem, Vang
s. og p., 0pi.,29 fra merovingertiden og C. 25 880 g fra Sverj evoll, Kvikne s.
og p., Hed.30 Likedan med C. 22 724 i fra Hundorp, Fron s., S. Fron p.,
Opi.,31 hvor bare den øverste del av bøylen er bevart. Begge de 2 siste er
fra begynnelsen av 800-årene. \/T ed alle disse siste 3 stykker mangler ringene,
og bare den korte jernstang er bevart.

Vi har ganske det samme system ved 5 sakser av typen R. 443 som
også har bæreinnretning. Det er følgende:

1) C. 1531—41. Rabstad, Vang s. og p., Hed.32
2) C. 13 628 a. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 33
3) St. 4009 b. Klingestad, Hesby s., Finnøy p., Rog.34
4) 8.5896. Ulvik, Hord. 35
5) B. 3456 o. Kvåle, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj. 36

Den første av disse fra Rabstad i Vang har også riflet stang som R. 441,
men den er avbrukket og ringen mangler. Ellers er stengene alltid glatte.
Nr. 3 synes bare å ha en bærering som direkte er festet på bøylen, og
ingen stang.

Ellers er bæreinnretningene på disse saksene ganske av samme art som
øvre del av de såkalte »hvirvler«.37 Det er disse som av Gutorm Gjessing 38
er blitt satt i forbindelse med hestetøyet, sikkert med god grunn, selv om
de nok kan ha vært til forskjellig bruk. Disse er blitt nærmere omtalt på
en annen plass.

En korsformet nagle, men ingen bøyle over denne har vi ved saksen
B. 4947 b fra Mæland, Ullensvang s. og p., Flord. 39 Rest av hempe til bære
innretning skal også ifølge katalogbeskrivelsen ha sittet i bøylen til B. 5800 q
fra Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord.40 Nå kan ikke dette sees. —
Lignende skal forholdet ha vært ved en av saksene C. 19 376 fra Løland,
Vigmostad s., Sør-Audnedal p., V.-Agder. 41

Alle saksene av dette slaget er helst små, og de har tydeligvis vært
anvendt til annet bruk enn til å klippe saueull. Nesten alle av dem som i så
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henseende kan bestemmes, skriver seg også fra kvinnegraver. Av de 13
eksemplarer skriver 7 seg fra sikre kvinnegraver, 1 er fra dobbeltgrav, 3 er
helt usikre og bare 2 er fra sikre mannsgraver, saksene fra Østrem i Vang
og Ytre Arna i Haus.

Jeg har kalt disse sakser for »broderisakser« som tegn på deres finere
bruk. Som slike finere sakser må de også betegnes 4 andre eksemplarer.
Den ene av disse er et delikat stykke, helt av bronse. Det er T. 14 352 i fra
Flåøy, Øksendal s. og p., Møre og Romsdal. 42 Den har meget smal bøyle og
bare en ganske svak utvidelse av bøylen øverst, så den forsåvidt nærmest
må henføres til typen R. 442. Den er som sagt et delikat stykke, er 18 cm
lang og langs kantene oventil ornert med en fure og på begge sider med 3
fordypede punkter. Den skriver seg fra en dobbeltgrav, rimeligvis fra siste
halvdel av 800-årene og hører sikkert til kvinnens utstyr i denne grav.

De 3 andre finere saksene har alle en fortykket profilert vulst helst
på utsiden ved overgangen mellom bøylen og armene. Denne vulst skal
betegne et rått utarbeidet dyrehode. Disse 3 saksene er :

1) C. 16 357. 0. Galby, Vestby s. og p., Akh. 43
2) C. 22 519 g. Ås, Ullensaker s. og p., Akh. 44 (Fig. 170.)
3) C. 14 096. Lander, Tingelstad s., Brandbu p., Opi.45

Typen er her nærmest R. 443, med runde armer, men bare med en
übetydelig ringformet utvidelse øverst. Nr. 2 skriver seg fra en kvinnegrav
fra første halvdel av 800-årene, de 2 andre er uvisse både med hensyn til
tidfesting og kjønn.

På den første av dem er den profilerte vulst av bronse og helt om
løpende, med dyrehodet på utsiden, på de 2 andre er den av jern smidd
i ett med saksen ellers, helt på utsiden. En vulst like tinder bøylen skal den
også ha saksen Ts. 3261 d fra Lurøya, Lurøy s. og p., Nordi.46 Litt høyere
oppe på bøylen er det samme tilfelle med B. 7066 c fra Øvre Høyeim, Nes s.,
Luster p., S.-og Fj. 47 I hvert fall den siste er ennå enklere utformet enn
på de 3 nevnte eksemplarer. De to siste er begge fra kvinnegraver, ikke
nærmere tidsbestemt, den første skal være på en fragmentarisk større saks
av typen R. 443, den siste er også nærmest av typen R. 443 med en liten
ringformet utvidelse oventil i likhet med de 3 finere saksene. — Et fortykket
smalt bånd like tinder bøylen ganske i likhet med den nevnte fine saksen
fra Birka har C. 4484 b fra Nedre Hov, Gran s. og p., 0pi. 48 Den er også
av typen R. 443 på samme måte som de andre finere saksene, men kan ellers
ikke nærmere bestemmes m. ti. t. tid og kjønn.

De 2 første av de 3 finere saksene, nr. 1 og 2, er dessuten forsynt med
inngraverte bånd av 3-dobbelte tverrlinjer, den første på bøylen, den siste
på armene. Noe lignende har vi ved følgende 5 andre sakser :
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1) C. 20 168 i. Torshov, Gjerdrum s. og p., Akh.49
2) C. 21 398 h. 0. Stertid, Nes s. og p„ Hed.50
3) C. 25 074 c. Odland av Kval, Fåberg s. og p., Opi.51
4) C. 16 574. Erikstein, Bø s. og p., Tel.52
5) T. 715. Luenget, Opdal s. og p., S.-T.53

Disse saksene er dels av typen R. 442,- dels av R. 443, de skriver seg
dels fra mannsgraver dels fra kvinnegraver, dels er de übestemte. Et kryss
ornament, inngravert, begrenset av 2 horisontale linjer, på utsiden av armene
har vi på saksen C. 26 512 c fra N> Jevne, Vang s. og p., Opi.54 Denne saks er
av typen R. 442, rimeligvis fra en kvinnegrav fra merovingertiden.

Den fine saks C. 22 519 g fra Ås i Ullensaker (avb. fig. 170) har på
oversiden av bladene tettstillede små hakk. Det samme er tilfelle med C. 12 685

fra Slåttebråten ti. Henntim, Lier s. og p., Busk.55 Den er også fra en
kvinnegrav i likhet med saksen fra Ås, men i motsetning til denne fra 900
-årene. Den har også vært en liten fin »brodérsaks«. Den er imidlertid defekt,
bøylen mangler helt, så lengden kan ikke anføres. Osebergsaksen har en
bøyle som er prydet med små ornamentale hakk i kanten.

Den tidligere (s. 314) nevnte lille saks C. 22 510 d fra Vågstad i Ullens
aker har innskåret bueformet hakk like under bøylen, således det motsatte
av vulstene. Den er av typen R. 443, fra en kvinnegrav formodentlig fra
siste halvdel av 800-årene. Denne saks har en overgang fra armene til
bladene som er trappeformet. Jeg kjenner for øyeblikket 14 eksempler på
dette i det norske materiale, like mange av typen R. 442 som av R. 443 og
både fra mannsgraver og fra kvinnegraver. —

Ved 4 av saksene er det en innskjæring på innsiden ved overgangen
mellom armene og bladene. Sirkelformet er denne på C. 12 368 fra Må,
Eidsvoll s. og p., Akh.56 Denne saks skal være funnet ien gravhaug med
et sverd av min M.-type. Den er utpreget type R. 443. De 3 andre saksene
har en mer tungeformet eller halvsirkelformet utvidelse. Den ene er den
nettopp nevnte C. 16 574 fra Erikstein, Bø i Telemark. Den kan ikke nær
mere bestemmes med hensyn til tid og kjønn. Den annen er den også før
(s. 313) nevnte saks B. 6618 x fra Bø i Breim s. i Nordfjord, også av typen
R. 443 men med liten utvidelse øverst, fra en mannsgrav fra første halvdel
av 800-årene. Den tredje er den lille saksen av typen R. 443 : T. 12 976 a
fra Prestegården, Snåsa, N.-T. 57 Den er innkommet sammen med en perle
og formodes skrive seg fra et gravanlegg. — Et eiendommelig stykke med
utstående tapper også på innsiden ved overgangen mellom armer og blad
er C. 24 338 1 fra Hybbestad, Tjølling s. og p., Vestf.58 Den er av typen
R. 443, skriver seg fra en mannsgrav fra siste halvdel av 800-årene. —
Utstående tapper på innsiden ved overgangen mellom bøyle og armer har
C. 1537 fra Rabstad, Vang s. og p., Hed.59 Den er også av typen R. 443,
men med ganske liten utvidelse øverst på bøylen. Lengden er hele 28,5 cm,
men saksen kan ikke nærmere bestemmes hva tid og kjønn angår.
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Som en egen type for seg danner 9 sakser som formodentlig alle har
vært av typen R. 442 som har sammensveisning og nedbøyning av midtpartiet
av bøylen øverst. Disse sakser er følgende:

1) C. 1092. BØ, Nykirke s., V. Gausdal p., Opi.60
2) C. 15 988. Hande, Slidre s., V. Slidre p., Opi. (ikke publisert).
3) C. 23 291 e. Løken, Vollbu s., 0. Slidre p., 0pi.61
4) C. 4638. 0. Hem, Tjølling s. og p., Vestf. 62
5) C. 8343. Httvik, Sandar s. og p., Vestf.63
6) C. 19 464 c. Nordheim, Hedrum s. og p., Vestf.64
7) Nord. Mus. 7497 b. Torkelsbøen, Tinn, Tel.65
8) B. 4165 e. Bolstad, Fortun s., Luster p., S. og Fj.66
9) B. 9008 r. Prestegården, Vangen s., Aurland p., S. og Fj.67

Alle disse saksene er fra mannsgraver, men fra forskjellig tid, helt fra
merovingertiden, i hvert fall fra første halvdel av 700-årene til midt i
vikingetiden. — Mulig et stykke av øvre del av en slik saks har vi i B. 2251
fra Lunde, Vangen s., Voss p., Hord.68 Den ville i tilfelle skrive seg fra en
dobbeltgrav fra siste halvdel av 800-årene.

En saks som bør nevnes er også C. 8820 fra Hersau, Ringsaker s. og
p., Hed.69 Den er av typen R. 443, men har den eiendommelighet at armene
danner et tverrsnitt som er buet innover. Denne saks er funnet -av N. Nico

laysen i en gravhaug, men like under torven og behøver ikke være fra for
historisk tid.

Saksene finnes både i mannsgraver og i kvinnegraver. Vi har hørt om
de små broderisakser som omtrent utelukkende er kjent fra kvinnegravene.
På den annen side tilhører de største saksene mannsgravene, hvor dette kan
bestemmes. Ved en opptelling viser det seg at vi har 194 sakser fra manns
graver og 136 sakser fra kvinnegraver. Dette vil igjen si at 58,8 % er fra
mannsgraver og 41,2 fra kvinnegraver. Dette er et betydelig større antall
sakser i kvinnegraver prosentvis sett enn når man ser på det samlede antall
funn i manns- og kvinnegraver i det hele. Her er tallene 76,8 % for manns
graver og bare 23,2 % for kvinnegraver. Saksene har altså forholdsvis vært
mer i bruk av kvinnene enn av mennene i yngre jernalder.

Likesom med vevskjeene (s. 295) således er det også med saksene
sjelden at det forekommer mer enn ett eksemplar i hvert funn. Og også ved
saksene er det i tilfelle ikke mer enn 2 stykker. Vi har 17 eksempler på dette,
derav forresten de 4 fra dobbeltgraver, hvor det vel kan tenkes at den ene
av saksene har hørt til i mannsgraven, den annen i kvinnegraven.' De 2
saksene i ett og samme funn pleier ellers å være av en og samme type, mest
har vi dette ved sakser av typen R. 442 : • 11 funn, men bare 3 tilfelle med
R. 443. Ved de andre 3 funn er enten begge eller den ene av saksene av
übestemt type.
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Det har vist seg ved saksene som ved så mange andre jernredskaper, at
ved detaljbestemmelser og ved ornamentikk, der får en så mange flere
eksempler i de indre Østlandsbygder og i Trøndelagsbygdene enn i kyst
bygdene, idet jernet i de siste er så meget dårligere bevart.

I yngre jernalders kvinnegraver i vårt land finner en ikke sjelden noen
tynne jerntinder som har vært helst vinkelbøyet i den nedre ende, svakt
krummet i lengden, noe sterkere øverst, hvor de er tilspisset. De har en noe
vekslende lengde, fra 7,8 til 14,5 cm, de fleste fra 10—13 cm lange. De har
hørt til et redskap av form enten som R. 433 eller Gustafson : Norges Oldtid
fig. 472. Det første er blitt kalt for linhekle (fig. 171), det siste bør nok
heller kalles linkam, etter hva G. F. Heiberg muntlig har meddelt meg. Per
Fett bruker da også denne betegnelse i sine katalogbeskrivelser i de senere år. 1

R. 433 har et rektangulært understykke, ca. 15 cm langt og 4 cm bredt,
omtrent 2 cm høyt, bestående av tynne jernplater som sikkert har vært på
nittet et 4-sidig trestykke, som nå er opptæret. I dette understykke har vært
festet 2 rekker med jerntinder som har stukket 6—7 cm opp over ttnder
stykket. Det har vært 14—15 tinder i hver rekke. — Den annen type be
skrives i 1892 av Gustafson ved katalogbeskrivelsen av dette eksemplar :
B. 4864 m fra Hyrt, Vinje s., Vossestrand p., Hord., 2 på følgende måte:
»Nærværende eksemplar er dog af en anden konstruktion enn R. 433, Tin
derne, hvis øvre ender er lidt indbøiede, er, i et antal af 20, i en række
fæstede til et rundet træstykke, 14,5 cm langt og omgivet af et jernhylster,
paa hvis ene side findes et fremskydende stykke, formodentlig begyndelsen
af et haandtag. 2 saadanne stykker ligger nu sammenrastede ovenpaa hver
andre og med haandtagene til samme side. Det ser altsaa tid, som om disse
har været skjæftede, kam eller rivelignende redskaber, der er bleven førte
med haanden, medens R. 433, ligesom de endnu i bygderne bevarede hekler,
er brugte faste, og linet (eller hampen) er ført med haanden.«

Det vanligste er at bare de løse tindene er bevart, men vi har dog en
rekke funn, hvor også deler av selve underlaget foreligger. Særlig er dette
tilfelle i de vestlandske funn. I de übrente graver er det dog i de østlandske
funn spor av underlaget av tre som formodentlig oftest har vært uten den
omgivende jernhylse. Ved et funn fra Prestegården, Å s., Lyngdal p., Vest-
Agder, altså på Sørlandet, som var utgravet av N. Nicolaysen, står det i
katalogbeskrivelsen ved C. 5737 f : »levninger af en linhekle med spor af
den træfjæl, hvori jerntinderne vare fæstede«.3 — Ved St. 2562 i fra Kirk
hus, Årdal s., Hjelmeland p., Rog.,4 skriver Tor Helliesen i katalog
beskrivelsen: Linhekle af jern bestaaende af 34 tænder stillede i en rad i
en rund træstok, ca. 32 cm lang.« Noe ganske lignende er St. 2579 d fra
samme gård.5 Den kalles av Helliesen for en »stavformet linhekle«, er av
ganske samme type som den forrige, men er bare bevart i en lengde av

Linhe k 1 e r og linkammer.
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23 cm. Den har visstnok vært lengere opprinnelig. — På Sandve i Høyland,
Rog., ble i 1914 iet sandtak funnet stykker av en linkam: St. 3712 a.6 De
beskrives slik av HelgeGjessing: »Et par linhekler av form som Gustafson:
Norges Oldtid fig. 472. Da de begge kun foreligger i brtidstykker, kan
maalene ikke nøiagtig opgis. Den ene har imidlertid været mindst 13 cm
lang og har havt 18 tender, 9 cm lange. Træstykket disse er sat i, er ca. 3 cm
høit og har antagelig været omtrent ligesaa bredt. Den anden har været
4 cm bred. Alle kanter og hjørner er avrundet. «

Haakon Shetelig avbilder V. J. G. s. 210 fig. 496 en linkam fra Veka,
Vangen s., Voss p., Hord., B. 6280 o.7 Men han gir ingen nærmere be
skrivelse i sin katalogbeskrivelse. Derimot gir han mer utførlig beskrivelse
av en annen linkam: B. 5910 h fra Dale, Dale s., Fjaler p., S .og Fj.8 Han
sier »Brudstykker af et par linhekler af samme form som 8.4864m, afb.
Ab. 1892 fig. 10. Det foreliggende eksemplar er forsaavidt værre medfaret,
som samtlige tinder er knækket og det ene træskaft er helt opløst; derimod
er det andet skaft ganske fuldstændig bevaret. Det er likeledes et cylindrisk
træstykke af rødbjerk, med afrundede ender og svagt bøiet efter længden.
I dette er i en tæt række fæstet 19 jerntinder, hvis nedre ende nåar tvers
igjennem træet; deres spids er svagt bøiet. Fra skaftets hovedstykke synes
der at udgaa et haandtag til siden ; men denne enkelthed kan vanskelig
udredes, da træet her er dækket af en tyk klump fastrustet grus. Det
cylindriske stykke er 15 cm langt, 3,5 cm tykt.«

Også på Nordmøre og i Sør-Trøndelag er det bevart større deler av
selve understellet. Det er således tilfelle med T. 9268 fra Røttingsnes; Ting
voll s. og p. 9 Karl Rygh sier i sin katalogbeskrivelse : »En hel del brud
stykker af en linhekle af jern, jfr. R. 433. Tinderne har raget mindst 7 cm
opover understellet, hvoraf der kun er levnet brtidstykker af tynde plader
af jern.« — Ennå mer er det bevart av linkammen T. 1081 fra Austråt,
Ørlandet s. og p., S.-T. 10 Den beskrives imidlertid ganske kort: »Levninger
af en linhekle med tinder, der rage 2Vz" opover stokken. « —Et stykke av
en slik linkam er det sikkert også Gutorm Gjessing beskriver på Marisletta,
Tromsøysund s. og p., altså helt nord i Troms fylke. 11 Han sier her : Frag
ment av ukjent redskap av jern, bestående av 5 tettstilte jerntener holdt
sammen av 2 jernband hvori det er huller til tenene. Det ene båndet står
for enden av tenene, det annet ca. 3 cm lengre oppe. Imellom disse ses rester
av tre. Mulig rester av en linhekle. Fragmentets lengde 6,8 cm, bredden
3,7 cm.

Hvor forholdene gjør det mulig å gjøre iakttagelser om det, ser det
ut til at regelen er at det er 2 linkammer i hvert funn. Hvor bare linhekle
tindene er funnet, kan man selvsagt ikke avgjøre noe om dette. Antallet
av tinder i den enkelte linkam kan være så rent forskjellig. Vi hørte fra
Kirkhtis i Årdal i Rogaland at det var 34 tinder i en rekke, fra Sandve i
Høyland var det bare 18 tinder i den enkelte linkam, således omtrent bare
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halvparten. Fra Dale i Fjaler var det 19 stykker. — 12 funn fra Sogn som
er kommet inn i de siste år: B. 9060 k fra Haugateigen av Hopperstad, Vik
s. og p. og B. 9065 f fra Helgheim av Nes, Stedje s., Sogndal p., 12 var det
i det første funn 20 tinder i hver av de 2 linkammer, og i det annet funn
18 stykker. — Vi hørte at det i linheklen fra Rabstad i Vang, Hed., var
28—30 tinder tilsammen. Det blir da ikke godt mulig hvor det er 28—35
linhekletinder, å avgjøre om vi her har for oss. linhekle eller linkam. Imidler
tid ser det i de vestlandske funn, hvor understellet er såpass bevart at det
kan avgjøres, ut som det alltid har vært linkammen, med tindene i en rekke
som vi har hatt for oss. Det eneste sikre eksempel på linhekken er nettopp
R. 433. Og siden alle de andre sikre redskaper av denslags er linkammer,
går vi her også over til denne betegnelse.

Vi har tilsammen 136 funn med linhekler og linkammer i våre yngre
jernalders funn. Fordelingen av disse er følgende:

Fordelingen av funnene er av interesse i flere henseender. Det har i
utpreget grad vært en vestnorsk skikk å legge linhekler eller linkammer sam
men med de døde. Over halvparten av funnene er fra de 3 vestlandsfylker :
Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane. Hit hører sikkert også de 2
fra Ukjent sted, og det samlede antall fra disse fylker blir da 69 stykker.
Det er en merkelig fattigdom på disse redskaper på Østlandet. Endog Opland
fylke som pleier å ha slik rikdom på redskaper, står her som et av de fattigere
fylker.

Går vi i enkeltheter igjennom materialet, er det for det første rent
merkelig at vi har hele 3 funn fra Akershus. 2 av disse kom inn ved mine
gravninger for snart 30 år siden i Ullensaker, det tredje noen år senere
fra Kråkstad, nærmere Østfold. — Av de 4 funnene fra Hedmark fylke er
de 2 fra selve Hedmark, 1 fra Stor-Elvdal og 1 fra Øvre Rendalen. Av de
5 funnene fra Opland er de 4 fra Valdres og står da tydeligvis nærmere
Vestlandet. Det ste er Sigurd Griegs husttiftfttnn fra S. Nygård i Saksum
dalen i Søndre Gudbrandsdalen. Det er vel mulig yngre enn vikingetiden
og da skulle det bare være 4 funn med linkam fra Opland, alle fra Valdres.
— Av de 6 funn fra Buskerud er det bare ett funn fra de egentlige Østlands
bygder, nemlig fra Øvre Eiker, de andre 5 er dels fra Krødsherad og Sigdal

21Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4..

Akershus 3 Hordaland 17
Hedmark 4 Sogn og Fjordane 32
Opland 5 Møre og Romsdal 4
Buskerud 6 Sør-Trøndelag 2
Vestfold 8 Nord-Trøndelag 1
Telemark 19 Nordland 2
Aust-Agder 5 Troms 4
Vest-Agder 4 Ukjent sted (Vestlandet) 2
Rogaland 18

m*l -1 «•> y**
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og dels fra Hol øverst i Hallingdal. Også disse bygder må antas å ha hatt
nærmere tilknytning til Vestlandet, i hvert fall gjelder dette Hol. Funnene
fra Vestfold som er litt flere enn i de fylker vi hittil har gjennomgått, er
vesentlig fra de vestlige bygder : Hedrum, Lardal og Brunlanes, bare ett
funn fra Sandar. — Telemark fylke er usedvanlig rikt på linkammer, kommer
som nr. 2 etter Sogn og Fjordane som dog som nr. 1 står i funnantall langt
foran Telemark igjen: 32 mot 19 funn. Det har jo før også hendt at Tele
mark har forholdsvis mange redskaper. Ved celtene var det samme forhold
som ved linkammene. Telemark sto som nr. 2 etter Sogn og Fjordane. Ellers
kan man ikke si at det er noe særlig flere i Vest-Telemark enn i Øst-Telemark,
men de mangler ganske i fylkets bygder sør for Telemark. I Agderfylkene
er det forholdsvis mange funn med disse redskaper i forhold til antall grav
funn i disse fylker.

Det var altså Vestlandet som hadde den overveiende mengde av lin
kammene, men her forholdsvis jevnt fordelt i de 3 fylkene: Rogaland, Horda
land og Sogn og Fjordane. Også her står riktignok Sogn og Fjordane først,
men Rogaland fører ikke en så tilbaketrukket stilling her som ved så mange
andre redskaper, som f. eks. smedfunn og ljåblad. Møre og Romsdal er
derimot merkelig fattig på linkammer, bare 4 funn, rent som de fattige
Østlandsfylker, og derav bare 1 funn fra Sunnmøre som ligger nærmest, de
andre fra Romsdal og Nordmøre. Og i Trøndelagen er det enda færre av
dem, 2 fra ytre Trøndelag i Sør-Trøndelag og 1 fra Overhalla i Nord-
Trøndelag. Merkelig er det at det er hele 6 funn fra Nordland og Troms
fylker, fra Steigen og Lofoten, Trondenes og helt nord til Malangen. En
må vel da kunne gå ut fra at det da også har vært dyrket lin så langt nord.*

Hva tidsstillingen angår for linkammene, så er disse forholdsvis jevnt
fordelt i eldre og yngre vikingetid. De kjennes også fra merovingertid, men
forholdsvis lite fra denne tid, bare V2O av de funn som kan nærmere
tidsbestemmes er fra merovingertiden.

Det er ved linkammer som ved vevskjeer, vevreeller og spinnehjul som
rimelig er, slik at disse redskaper for den overveiende del kjennes fra kvinne
graver. Av 116 kjønnsbestemte gravfunn med linkammer er i hvert fall
de 102 fra kvinnegraver. Men det blir enda 14 funn. igjen. Jeg skal her gi

* Rektor Helen Engelstad i Oslo har for meg fremsatt den formodning at enkelte
av linheklene har vært nllkammer som ble nyttet ved kjemming av ullen av sauene.

Fig. 171. Linkam. C. 1536, Rapstad, Vang, Hed.
Fig. 172. Synål. C. 23 245 e. Fekjo, Ustedal, Hol, Busk.

Fig. 173—175. Nålehus.
Fig. 173. B. 5485 a. Jesnes, Vangen s., Voss p., Hord. — Fig. 174. C. 15 847. Runni,

Nes, Akh. — Fig. 175. B. 5800 f. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord.
Fig. 176. Nålehus, bein. C.4031. Ryem, Vikna, N.-T.

Fig. 177. Nålehus. Ts. 2216 b. Nordland, Værøy, Nordi.
Fig. 178. Sømglatter. C.22 536h. Ommestad, Hof, Hed
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Fig. 171—178.
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en fortegnelse over disse i likhet med hva jeg gjorde under vevskjeer og
spinnehjul. De er følgende :

1) C. 1536. Rabstad, Vang s. og p., Hed. 13
2) C. 25 591 g. N. Lund, Furnes s. og p., Hed. 14
3) C. 20 931 ti. Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk. 15
4) C. 12 664. Aske, Tanum s., Brunlanes p., Vestf. 10
5) Til C. 1753—58. Åkeren, Lårdal s. og p., Tel. 17
6) C. 1956. Leme, Sauland s., Hjartdal p., Tel. 18
7) C. 17 212. Bjåland, Lårdal s. og pi, Tel. 19
8) C. 20 643 s. Moen, Dal s., Tinn p., Tel. 20
9) C. 26 407 f. Storbakk av S. Håtveit, Lårdal s. og p., Tel.21

10) Fylkesmuseet Skien 2688. Stindbø, Flatdal s., Seljord p., Tel.
11) B. 7835 k. Fadnes, Evanger s. og p., Hord.22
12) B. 5865 g. Flo, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.23
13) B. 6797 f. Hus, Helgheim s., Jølster p., S. og Fj. 24
14) B. 1701. Ukjent sted.

Vi har her samme eiendommelige tilfelle som ved de andre 2 nevnte
redskaper som helst må regnes til det kvinnelige yrke, at de også kjennes fra
mannsgravene. Det er slett ikke nødvendig å oppfatte en grav som dobbelt
grav fordi om det også er funnet stifter av en linkam i den.

I Osebergfunnet har det vært 2 redskaper som også har vært brukt
ved arbeidet med lin, vi kaller dem linklubber.25 De har vært av bøle og er
32 og 17,8 cm lange.

Synå 1 e r og nålehus.

Det er rimelig nok at det ikke er funnet mange synåler i gravhaugene.
Man taler som noe særlig vanskelig om å »finne en nål i en høystakk«, og
noe lignende kan en si om å finne en synål i en gravhaug. Det er helst ved
fagmessige undersøkelser at slike funn er blitt gjort. Jeg kjenner hittil bare
5 funn med synåler. Av disse er synålene i de 2 første og i det nestsiste av
jern, i de 2 andre funn av bronse. De siste som angis ved den irrgrønne
fargen, skulle være lettest å finne, men de har nok også vært sjeldnere. Disse
5 funn er:

1) C. 22 515 e. Flabysæter, Ullensaker s. og p., Akh. 1
2) C. 23 245 e. Fekjo, Hol s. og p., Busk.2 (Fig. 172.)
3) B. 6483 d. Svingesæter, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj.3
4) T. 7693 b. Stor-Skomo, Overhalla s. og p., N.-T.4
5) T. 9595. Fasteraune, Skatval s., Nedre Stjørdalen p., N.-T.5

Alle disse 5 funnene med synåler er som rimelig er, fra kvinnegraver.
nr. 4 fra merovingertid, eller fra 800-årene, det første av funnene kan ikke
nærmere tidsbestemmes. — Synålene av jern er de lengste: 6,5 og 5,3 cm
lange fra funn nr. 1 og 2. I funn 3 er det 2 synåler av bronse, som begge
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er ganske små og spinkle. Den største, men fineste er bevart i 2, 1 cm's lengde,
men avbrukket i øyet, den har da opprinnelig vært litt lengre. Den annen er
2 cm lang og fullstendig. Mulig her også sammenrastet i filt ( ?) 2 små nåler
av jern.  — Nålen fra Fasteraune er også meget fin, også av bronse, men
den er dobbelt så stor, 4,5 cm lang. — Nålen fra Stor-Skomo i Overhalla, av
jern, fremkommet ved Th. Petersens gravning, var fastrttstet til en saks og
nevnes ikke av Rygh i hans katalogbeskrivelse i T. V. S. S. 1905 No. 7
s. 27—28 nr. 70.

Synåler er i norsk yngre jernalder undertiden også funnet i noen smale
cylindre helst av bronse, sjeldnere av jern, i et par tilfelle også av bein. Slike
cylindre er da meget naturlig blitt forklart som nålehus og det selvom det
ikke er funnet nåler i dem. De er nå ofte åpne i begge ender, men er gjerne
også beskadiget i begge ender. Selvsagt har det opprinnelig alltid hørt kikkere
til dem, men de kan jo ha vært av et mer forgjengelig stoff. På midten er
undertiden et beslag med hempe, hvori gjerne av og til sitter en ring, en
bærering. Lengden på disse nålehus er fra 5—7 cm, cylindrenes tverrmål
fra 0,6—1,3 cm. En enkelt unntagelse skal vi komme tilbake til senere.

Vi skal først gi en fortegnelse over disse redskaper som kan antas å
ha vært ' nålehus. Ikke alle er kanskje helt sikre. De enkelte nålehus vil
etterpå bli nærmere gjennomgått. Det er følgende:

1) C. 15 847. Runni, Nes s. og p., Akh. (ikke publisert).
2) C. 22 757 c. Furuset, Ullensaker s. og p., Akh. 1
3) C. 12 683. Slåttebråten ti. Henntim, Tranby s., Lier p., Busk. 2
4) C. 21 210 ti. Såheim, Dal s., Tinn p., Tel.3
5) C. 1671 b. Nomeland, Hylestad s., Valle p., Aust-Agder.4
6) C. 18 850. Nærheim, Suldal s. og p., Rog.s
7) B. 1503. Hovland, Ullensvang s. og p. (ikke publisert).
8) B. 5485 a. Jesnes, Vangen s., Voss p., Hord. 6 (Fig. 173.)
9) B. 5800 f. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord.7

10) B. 6228 h. Vike, Vangen s., Voss p., Hord.»
11) B. 7524 b. Maursæter, Hornindalen s. og p., S. og Fj.9
12) B. 8000 b. Grødes, Hornindalen s. og p., S. og Fj. 10
13) B. 9060 e. Haugateigen av Hopperstad, ATik s. og p., S. og Fj. 11
14) C. 4031. Ryem, Vikna s. og p., N.-T. 12
15) C. 5462. Værdal, Sakshaug s., Innerøy p., N.-T. 13
16) T. 850. Skei, Mære s., Sparbu p., N.-T. 14
17) B. 5393 c. Meløy, Meløy s. og p. Nordi. 15
18) T. 9369. Tommeide, Dønnes s., Nesna p., Nordi. 16
19) Ts. 2216 b. Nordland, Værøy s. og p., Nordi. 17

Det første av disse nålehus, nr. 1 fra Runni i Nes på Romerike (Fig.
174), er noe helt enestående i det norske materiale. Det er et 6-kantet rør
av bronse og er omgitt av et fint flettverk av samme metall. — Nr. 2 fra
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Furuset i Ullensaker og nr. 3 fra Slåttebråten i Lier er derimot simple jern
cylindre, det siste helt bevart. — Nr. 4 fra Såheim i Tinn er igjen av bronse.
Det har et bånd tvers over på midten med et hull i den ene ende, hvori sitter
en liten bærering. Dette nålehus er lukket i den ene ende med en kort hylse
som sitter utenpå den egentlige beholder. — Nr. 5 fra Nomeland i Hylestad
og nr. 6 fra Nærheim i Suldal er også begge av bronse, glatte og simple, det
første sterkt beskadiget, i det siste sitter stykke av en nål. Ifølge Ab. 1871
s. 8 nr. 61 k skal det være 2 funn med nålehus fra Nomeland og i begge skal
finnes jernnåler, i den ene av dem omgitt med silketrevler.

Nr. 7 fra Hovland i Ullensvang i Hardanger er også ganske simpelt og
av jern. Nr. 8 fra Jesnes på Voss (avb. fig. 173) er igjen av bronse, er
forsynt på midten med en hempe bestående av et flatt 3-sidig stykke bronse
blikk med et hull i den øvre ende. Den øvre kant av selve hylsen er forsynt
»med en bord av grovt utførte ornamenter samt med 2 smaa naglehuller
som ikke kan have nogen betydning for stykkets nuværende anvendelse ;
bronsestykket har da formodentlig været brukt til noget andet, før det blev
omdannet til naalehus«. (Shetelig.) — Nr. 9 fra Ytre Arna i Haus er atter
av jern, en cylinderformet hylse som er forsynt med en hempe hvori henger
en ring. (Fig. 175.) — Nr. 10 fra Vike på Voss er så igjen av bronse,
likesom også de 7 følgende eksemplarer nr. 11—17. Det er av tynt bronse
blikk og har på midten en ring av bronsetråd, hvorved der er rester av den
bronsekjede nålehuset har vært båret i. Hylsen er fylt med filt, hvori det
sitter en eller flere forrustede jernnåler. — Nr. 11 fra Mattrsæter i Hornin
dalen i Nordfjord har 2 huller til feste av hempe, mens selve hempen og even
tuelt ringen mangler. I hylsen ses iallfall en nål av jern. — Nr. 12 fra
Grødes også i Hornindal har derimot en tynn bronsering på midten. Hylsen
er her fylt med tråder. — Nr. 13 fra Hopperstad i Vik er defekt og har en
jernstift på midten.

Vi springer så helt til Nord-Trøndelag, hvor vi først har nr. 14 fra Ryem
i Vikna. (Fig. 176.) Den er likesom nr. 1 av en vesentlig annen type enn
de andre. Den er meget bredere og virker dermed sværere. Tverrmålet er
her 2,5 cm og er dermed dobbelt så stort som på noen av de andre. Nåle
huset er ellers også her av tynt bronseblikk som på flere av de andre. Det
er ornert med 4-dobbelte bånd av tettsittende tverrlinjer i begge ender og
dessuten et 5-linjet bånd på midten. I den ene ende er det et lokk med en
liten hempe på midten. — Nr. 15 fra Vardal i Innerøy danner også en glatt
hylse av sammenbøyet bronseblikk. Her skal være spor etter 3 rundtom
gående bånd, hvorav de 2 har sittet like ved endene og formodentlig har tjent
til å festne lokk til disse. — Nr. 16 fra Skei i Sparbu er en ganske simpel
hylse av sammenbøyet bronseblikk. — Nr. 17 fra Meløy i Nordland er også
en sammenbøyet hylse med en liten bronsering på midten.

De 2 siste nålehus, nr. 18 og 19, er av bein og begge fra Nordland. Det
første er fra Tommeide i Nesna, det er defekt, så dets opprinnelige lengde
ikke kan bestemmes, men det har et tverrmål av 1 cm og har ingen innvendig
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spor av jernrust. — Det annet er fra Nordland på Værøy ytterst i Lofoten,
(fig. 177), er omtrent helt bevart, med et hull på midten formodentlig til feste
for hempe.

Vi har en annen slik smal cylinder av bein i de norske funn, av form
og også av størrelse som nålehttsene : 5,4 cm lang og Icm i tverrmål. Det
er St. 2351 i fra Kvalbein i Ogna s., Eigersund p., Rog. 18 Den skriver seg
fra en kvinnegrav fra ca. 800. 19 Den har imidlertid et gjennomgående hull
på midten og skiller seg herved fra nr. 19. Det kunne jo også være til feste
av en hempe. Og Sigurd Grieg antar anvendelsen som nålehus for et slikt
stykke fra Oronsay i Scotland.20 Det er også fra en kvinnegrav fra omtrent
samme tid: første halvdel av 800-årene, og det er av samme størrelse som
eksemplaret fra Kvalbein : 5.5 cm lang og 1 cm i tverrmål. — I De Heibergske
Samlinger i Sogn er det også et slikt redskap og etter meddelelse fra G. F.
Heiberg er dette av doktor Kloster i Bergen blitt forklart som en oterfløyte.
Er dette riktig, ville det være rimelig å forklare stykkene fra Kvalbein og
Oronsay også slik, men det er jo litt merkelig at begge disse stykker da
skriver seg fra kvinnegraver.

En mulighet for et nålehus, skjønt ennå mer tvilsomt, er T. 15 332 f fra
Trælnes, Brønnøy s. og p., Nordi.21 Dette er en hornholk av meget svært
kaliber, hele 7 cm lang og 3,9 X 3,2 cm i tverrmål. Den er således ennå
større enn nr. 16 fra Skei i Sparbu. Likesom dette stykke har også holken
fra Trælnes tversgående ornamentlinjer i begge ender. Men på det siste
stykke er det bare 2 linjer i hver ende, og mellom linjene et trappemønster.
Hornholken fra Trælnes er fra en kvinnegrav fra 900-årene.

Den lokale fordeling av nålehttsene synes å bero i hvert fall for en stor
del på tilfeldighet. Det tyder den i hvert fall på, mangelen av disse redskaper
i fylker som Hedmark, Opland, Vestfold og Sør-Trøndelag, mens det er 3
eksemplarer i Nord-Trøndelag og 2 i Akershus. Det må jo også være til
feldighet at av de 3 funn fra Sogn og Fjordane, de 2 er fra Hornindalen i
Nordfjord, en bygd som det er ganske få (6) funn fra. Det virker også meget
eiendommelig at det er 4 funn med nålehus i Hordaland i forhold til disse
3 funn i Sogn og Fjordane.

Som rimelig kan være, skriver praktisk talt alle nålehusene seg fra
kvinnegraver. Den eneste unntagelse er nr. 4 fra Såheim i Tinn, hvor nåle
huset virkelig foreligger i en utpreget mannsgrav fra yngre vikingetid. Nr. 8
fra Jesnes på Voss skal jo for øvrig være innkommet med en skjoldbule av
typen R. 562, men disse saker tilhører et av restansefunnene fra Gustafsons
tid, og de er vel ikke helt å stole på. — Et av funnene kan ikke nærmere
kjønnsbestemmes.

Vi kjenner nålehusene i vårt land i hvert fall så tidlig som yngre romersk
jernalder. Det er R. 175 fra S. Kjørstad, S. Fron s. og p., Opi. Dette stykke
er dannet ved en sammenbøyning av et stykke bronseblikk, det er ikke
sammensveiset, men bare sammenbøyet. Dette er også tilfelle med 3 nålehus
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fra eldre vikingetid, nr. 11, 12 og 16. Det er da mulig at dette er et eldre
trekk. Ganske samme type har vi i vikingetidsfunnene i Kilmainham og
Island Bridge i Dublin.22 De kan ikke nærmere tidsbestemmes, men funnene
herfra synes helst å være fra 800-årene. — Ellers er de fleste av de tids
bestemte nålehus innen det norske materiale, % av det samlede antall, fra
yngre vikingetid, fra 900-årene. Det er kanskje noe å merke at så vel nåle
huset fra S. Kjørstad fra romersk jernalder som de 4 fra eldre vikingetid
og det fra Irland er av bronse.

Også helst fra yngre vikingetid kjennes noen eiendommelige glasskuler
R. 446 vesentlig flate på undersiden, sterkt hvelvet på oversiden, av svart
eller sjeldnere av grønt glass. (Fig. 178.) Størrelsen er mellom 6,5 og
8,7 cm i tverrmål, dog sjelden tinder 7,5 cm. På Vesterhavsøyene er også
funnet flere slike glasskuler, vi kjenner 6 stykker, men de synes gjennom
gående å være mindre, fra 7,6—6 cm. En enkelt er ifølge Sigurd Grieg,
bare 5 cm i tverrmål.

Disse glasskuler er blitt forklart som sømglattere, til å glatte sømmene
på lintøy og skal ifølge Lorange 2 ha vært brukt like til de seneste tider i
vestnorske bygder. Vi kjenner nå 28 eksemplarer rimeligvis fra gravfunn fra
yngre jernalder, men dessuten foreligger det i oldsaksamlingene i de forskjel
lige museer her i landet en rekke enkeltfunne sømglattere som ikke er tatt
med i den følgende fortegnelse, idet de vel kan være fra senere tid. Den
lokale fordeling av de 28 sømglattere er følgende:

Sømglatterne synes først og fremst å ha hørt med til gravgodset på
Vestlandet, fra og med Vest-Agder til og med Sogn og Fjordane, hvis en
da kan dømme av det forholdsvis lille antall som hittil er funnet. De hører
jo ikke med til de mer alminnelige redskaper. Men også i de østlige Østlands
fylker: Akershus og Hedmark kan vi se det er funnet forholdsvis flere
av dem.

Med hensyn til tidsstilling så tilhører de i ennå sterkere grad enn nåle
husene yngre vikingetid. Det er bare et eneste av funnene som i overens
stemmelse med funnkombinasjonene kan henføres til 800-årene. Det er

Sømglattere.

\kershus bogn og fjordane
iedmark 4 Sør-Trøndelag 1
Vestfold , 2 Nord-Trøndelag 2

/Test-Agder 3 Nordland 1
Rogaland 4
lordaland 5 Tilsaramen 28
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St. 2098 fra Fristad, Ogna s., Eigersund p., Rog.,3 hvor sømglatterne er
funnet sammen med oval spenne fra Osebergftinnets senere tid. 4 Derimot
er det 15 sikre funn med sømglattere fra 900-årene. O. Nicolaissen fant dog
i bunnen av en gravhaug i 1902 på Ljønes, Skjerstad s. og p., Nordi.,
Ts. 1401,5 en sømglatter av glass sammen med et enegget sverd, og dessuten
var der trekull. Sverdet kan dog ikke nærmere bestemmes. — Ellers kjennes
sømglatterne bare fra kvinnegraver (21 eksemplarer). 5 er dog fra graver
som ikke kan nærmere kjønnsbestemmes.

En av disse er B. 8025 a fra Tjugum, Tjugum s., Balestrand p., S. og
Fj.6 Den er nemlig funnet sammen med en smeltedigel av lysbrent gods
under en svær steinhelle. Dette funn må vel nærmest oppfattes som et depot
funn, og det er vel ikke helt sikkert at det er fra forhistorisk tid.

I Nord-Trøndelag ble det ved Th. Petersens gravninger på Stor-Skomo
i Overhalla i 1905 i en kvinnegrav fra merovingertiden funnet en stein av
form som sømglatterne av glass. Den er bare 5,6 cm i tverrmål. Den nevnes
ikke av Rygh i hans katalogbeskrivelse,7 men derimot av Th. Petersen selv
i hans artikkel : »Fortsatte ttdgravninger i Namdalen III«,8 hvor han be
tegner den slik: »— liden fladagtig Rullesten, mulig en Sømglatter«. —
Og på samme måte sier Sigurd Grieg om en rullestein funnet i en hustuft
fra yngre vikingetid eller middelalder, at den er en sømglatter av stein av
hovedform som R. 446, men mindre og med sterkere hvelvet underside. 9
Den er bare 5,2 cm i tverrmål. Det kan dog ikke ses at denne stein har vært
brukt. •— Også ifølge Sigurd Grieg, men i hans Viking Antiquities of Scot
land s. 171, er det i Skotland i privat eie også en sømglatter av stein som
også er ganske liten, bare 6 cm i tverrmål. En kjenner dog her intet til funn
omstendighetene.

I Osebergfunnet har vi et glatteredskap av bøketre som har form som et
slags strykejern. 10 Det er 19,3 cm langt og ca. 12 cm høyt.

Vi skal også samtidig nevne at det i samme funn er noe vi kaller banke
tre. Det har vært 2 stykker av dem, de har vært 22 og 31 cm lange og har
vært brukt til å banke tøy. 11

Kvalbeinsplater.

Vi har i det foregående hørt om de redskaper som i yngre jernalder
fungerte som strykejern. Vi skal nå høre om det vi kan kalle for stryke
brettene.

Dette er noen eiendommelige store plater av bein og vel helst av kval
bein, som hittil mest kjennes fra Nord-Trøndelag, Nordland og Troms fylker.
De er gjerne prydet med et par motvendte dyrehoder i den ene ende og også
med andre ornamenter særlig punktsirkler og kantlinjer. I Norske Oldsager
har Oluf Rygh også et eksemplar av denne type i R. 449. Dette eksemplar
har bare ett av dyrehodene bevart, det annet er visstnok borttæret eller av
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brukket i gammel tid. Vi har 2 andre eksempler på dette. Så har vi 4 andre
eksemplarer hvor det bare foreligger halve stykker av slike plater, idet de
er tilskåret på denne måte. 3 av eksemplarene tilhører ett og samme funn.

Karl Rygh har i en artikkel » Spredte meddelelser fra Oldsaksamlingen
T. V. S. S. 1899 No. 9 på s. 12—20 også skrevet om de kvalbeinsplater som
han kjenner til, og hvor han også har 5 avbildninger av slike plater. Før vi
går nærmere inn på denne artikkel og på forklaringen av disse plater og den
nærmere beskrivelse av dem, skal jeg gi en fortegnelse over de eksemplarer
som hittil kjennes.

1) C. 22 536 p. Ommestad, Hof s. og p., Hed. 1
2) B. 5874 i. Toranger, Austvoll s., Sund p., Hord. 2
3) B. 7114 b. Folkedal, Granvin s., Ulvik p., Hord. 3
4) B. 8635 p. Seim, Granvin s., Ulvik p., Hord.4
5) B. 46371. Hopperstad, Vik s. og p., S. og Fj.5
6) 8.9060t. Haugateig av Hopperstad, Vik s. og p., S. og Fj. 6
7) T. 1074. Grande, Ørlandet s. og p., S.-T.7
8) T. 2450. Dombu, Meldalen s. og p., S.-T. 8
9) T. 5634. Trondheim.9

10) C. 1738. Vikestad, Vikna s. og p., N.-T. 10
11) T. 504. Halsan, Levanger s. og p., N.-T. 11
12) T. 1340. Nedre Eggen, Alstahaug s., Skogn p., N.-T.12
13) T. 4960. Dun, Fosnes s. og p., N.-T. 13
14) T. 7693. Stor-Skomo, Ranem s., Overhalla p., N.-T. 14
15) T. 7717. Stor-Skomo, Ranem s., Overhalla p., N.-T. 15
16) T. 8145. Melhus, Ranem s., Overhalla p., N.-T. 16
17) T. 10,929. Klinga, Namsos s. og p., N.-T. 17
18) B. 274: Hestmanden, Lurøy s. og p., Nordi. 18
19) B. 1042. Hov, Dønnes s., Nesna p., Nordi. 19
20) B. 5293 h. Meløy s. og p., Nordi.20 (Fig, 179.)
21) T. 2150. Åkvik, Herøy s. og p., Nordi. 21
22) T. 8318. Tommeide, Dønnes s., Nesna p., Nordi.22
23) T. 13 189 f. Alsøy, Nesna s. og p., Nordi.23
24) Ts. 769. Myre, Dverberg s. og p., Nordi.24
25) B. 272. Grytøy, Trondenes s. og p., Trms.25 (Fig. 180.)
26) Ts. 48. Gåre, Kvæfjord s. og p., Trms.26
27) Ts. 49. Gåre, Kvæfjord s. og p., Trms.27 (Fig. 182.)
28) Ts. 50. Gåre, Kvæfjord s. og p., Trms.28 (Fig. 181.)
29) Ts. 51. Gåre, Kvæfjord s. og p., Trms. 29
30) Ts. 73. Krøttøy, Sands s., Bjarkøy p., Trms. 30
31) Ts. 802. Tisnes, Tromsøysund s. og p., Trms.31
32) Ts. 1377. Åkerøy, Trondenes s. og p., Trms.32
33) T. 15 833. Engstad, Ranem s., Overhalla p., N.-T.33
34) Ts. 4217 a. Staulosen ti. Nord-Nesøy, Rødøy s. og p., Nordi. 34
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119
Fig. 179. Kvalbeinplate. B. 5393 h. Meløy, Meløy, Nordi
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Fig. 180. Kvalbeinplate. B. 272. GrytoA, Trondenes, Trms.

Den lokale fordeling fylkesvis er

Tilsammen 34

Det er som en ser og som før sagt vesentlig Nord-Norge fra og med
Nord-Trøndelag og til og med Troms fylke. Av de 9 fra Nord-Trøndelag
er dessuten de 6 fra den nordligste del av dette fylke: — Ellers har vi disse
redskaper spredt fra Trondheim til Sund i Midthordland : 1 ute fra Ørlandet,
1 oppe fra Meldalen, ingen fra Møre og Romsdal, 2 fra Vik i Sogn og 2 fra
Ulvik i Hardanger. Og så har vi et enkelt eksemplar fra Hof i Solør langt
øst i Hedmark fylke.

Dette siste eksemplar er defekt, men har kunnet settes sammen, så
størrelsen er blitt målt til ca. 27 X ca. 20 cm. Dyrehodene avviker fra det

Hedmark 1
Hordaland 3

Sogn og Fjordane 2

Sør-Trøndelag 3

Nord-Trøndlelag 9
Nordland 8
Troms .. . 8
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181 182,
Fig. 181—182. Kvalbeinplate.

Fig. 181. Ts. 50. Gåre, Kvæfjord, Trms. — Fig. 182. Ts. 49. Gåre, Kvæfjord, Trms

på R. 449, de har nakketopp og utstrakt tunge. — Alle eksemplarene fra
det egentlige Vestland, nr. 2—6, er alle meget defekte, og vi ser ikke noe
til dyrehodene på disse stykker. — Nr. 7 fra Grande på Ørlandet har jeg
dessverre ikke sett, men her skal øverst på stykket være 3 buer istedenfor
2 dyrehoder. Stykket skal være ca. 23,5 X ca. 22 cm.  — Nr. 8 fra Dombu
i Meldalen er bare et mindre fragment med en enkelt rekke av dobbelte
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punctsirkler langs kantene. — Nr. 9 fra byfunnene i Trondheim har bare
ett av dyrehodene fullstendig bevart og bare halvparten av platen. Dyre
hodet har gapende kjeft og sterkt krammet hals. Både hodet og halsen og
det øverste av platen er ornert med tettstillede punktsirkler.

Som før sagt har nr. 10 fra Vikestad i Vikna, typeeksemplaret R. 449,
også bare ett dyrehode bevart. Det er meget slitt og dyrehodet uklårt, men
det ses forsynt med noen punktsirkler i øvre del. Det er 32 cm langt. —
Nr. 11 fra Halsan i Levanger er bare bevart fragmentarisk. — Nr. 12 fra
Nedre Eggen i Skogn er også meget fragmentarisk, men en har dog kon
turene av den, og dens størrelse er blitt beregnet til ca. 31,4 X 23 cm. Den
har hatt 2 dyrehoder øverst og en smal ornert bord langs kantene av platen.
Som K. Rygh gjør oppmerksom på, har dyrehodene her den egenhet at
de vender snutene oppover. — De 3 følgende numre 13—15 er rent frag
mentariske og hverken størrelse eller opprinnelig utformning kan nærmere
bestemmes. — Av nr. 16 fra Melhus i Overhalla er et større stykke bevart
med et største tverrmål av 24 X 16 cm. Den øverste del er helt defekt, på
platen ses noen dobbelte punktsirkler.  — Nr. 17 fra Klinga i Namsos er
bare bevart i et lite fragment.

Det samme er tilfelle med nr. 18 fra Hestmanden på Lurøy. Også av
nr. 19 fra Hov på Dønnes er bare bevart et mindre fragment med noen
siksakornamenter. — Nr. 20 fra Meløy (avb. fig. 179) er et stort og for
holdsvis vel bevart eksemplar som er 32,5 X 23,3 cm. Her er 2 dyrehoder,
og selve platen nedenfor dyrehodene som er avgrenset ved dobbelte kant
linjer, er 23,3 X22 cm. Selve dyrehodene har sterkt krummede, halser,
oppstående ører og åpne kjefter som biter over halsen.— Nr. 21 fra Åkvik
på Herøy er defekt som typeeksemplaret R. 449, med bare ett hode bevart
oventil. Halsen er her ikke fullt så krummet med den gapende kjeften vendt
rett ned mot platen. Like tinder hodet en rekke med dobbelte punktsirkler,
likesom et smalt bånd med tettstillede skråstreker og også buete streker øverst.
Stykkets lengde er 23 cm. — Nr. 22 fra Tommeide på Dønnes synes å være
avkuttet etter lengden, så bare ca. halvparten er bevart. Hodet oventil er
oppreist med lang buktet tunge stikkende ut der hvor kjeften skulle være,
uten at denne er spesielt betegnet. Tett dobbelt skråskravering på hodepartiet.
Stykkets nåværende lengde er 24,5 cm, men den opprinnelige lengde kan
godt ha vært større. Bredden er nå bare 9,5 cm. — Nr. 23 fra Alsøy i
Nesna er en plate 28 X 20 cm som synes å være et fragment uten dyrehoder.
I den ene ende er det vel. 5 cm innenfor kanten en 1 cm bred bord av 2

konturlinjer, og nedenfor denne rekke med tettstillede dobbelte punktsirkler.
Mellom denne bord og den nåværende ytterkant er det også tett med slike
punktsirkler. — Et lignende fragment er nr. 24 fra Myre i Dverberg, hvis
nåværende lengde er 21 cm, ornert langs kantene med kantlinjer, i nedre
del mellom linjene er det tett. med sirkelfigurer, etter K. Rygh skal her
være skrålinjer.

Nr. 25 fra Grytøy i Trondenes er fullstendig og usedvanlig vel bevart,
godt bevart at Gabriel Gustafson i brev til Karl Rygh hadde uttalt tvil
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om dette stykke noensinne hadde ligget i jorden (avb. fig. 180). Det er dog
sikkert et vikingetidsstykke. Størrelsen er her 34,5 X 28,9 cm. Hodene er
her av ganske samme type som nr. 21 fra Åkvik på Herøy og vender kjeftene
ned mot platene. De er forbundet øverst i ørene. Like under hodene 2
dobbelte punktsirkler, en tinder hver av kjeftene. Nederst et bredt orna
mentbånd med mæanderornamenter. En enkelt kantlinje langs hele stykket.
— Nr. 26—29 fra Gåre i Kvæfjord er et samlet funn. Derav er de 3
første avskåret på langs i likhet med nr. 22, men enda smalere så bare platen
tinder det ene dyrehode er bevart. På nr. 27 '(fig. 182) er dyrehodet av
lignende type som 21 og 24. Langs øvre del av platen med hodet er en
skråttskravert kantbord. Også på selve hodepartiet er det 2 slike skrått
skraverte border foruten tettstillede punktsirkler på nesepartiet og på det
øvre parti. Langs ytterkanten av selve platepartiet er det en bord med tett
stillede punktsirkler, nederst en bord med skråskravering. Selve hodet har
et svakt utstående øre, svakt fremstående nese, gapende kjeft som er lukket
ved en smal kantbord. Stykket er 39 cm langt, og 11 cm bredt. — Nr. 26
er mindre, men har dessuten forholdsvis kortere hals, men noe større opp
stående øre. Her er gapende kjeft uten bånd under, dobbelte punktsirkler
på hodet og et par under dette. Stykket er 28,5 cm langt, 9,8 cm bredt.
— Nr. 28 (fig. 181) synes å ha et hode som går i ett med det øvrige
stykke. Her er bare innskåret et rundt dobbeltsirklet øye, en liten gapende
kjeft og herfra en slynget tunge. En oppstående tapp øverst som muligens
skal forestille et øre. Hodepartiet er halvsirkelformet, avrundet oventil med
en linje litt innenfor ytterkanten. Det er ellers ingen ornamenter. Stykket
gjør i det hele et uferdig inntrykk. Det er 39 cm langt og 15 cm bredt
nederst. Nr. 29 må oppfattes som et emne, en plate med en avrunding i det
ene hjørne. Det har også en lengde av 39 cm og eu bredde av 22,6 cm
nederst og 19 cm øverst før krumningen begynner. —• Nr. 30 fra Krøttøy
i Bjarkøy er bare et fragment med et dyrehode som ser ut til å ha hatt
oppreist hode, men som ellers ikke kan nærmere bestemmes. — Nr. 31 fra
Tisnes i Tromsøysund er omtrent bevart i sin helhet. Dyrehodene er her
av en annen type enn på de andre plater, av form som hestehoder med kraf
tige halser og med hodene stående fritt ut i luften mot hverandre. Det ene
er defekt. Heller ikke det annet er helt bevart, øret avbrukket og også det
ytterste av snuten. Det synes ikke å ha vært åpen kjeft. Nede på halsen
på hvert av dyrene er en dobbelt pttnktsirkel. En linje langs ytterkanten
av dyrehodene likesom av selve platen. Den siste har en skråskravering
langs en bord mellom platen og dyrene. Selve platen er ornert med 5 dobbelte
punktsirkler under den skraverte bord, også 3 slike punktsirkler i en 3-kant
på midten. Platen er 26 cm høy, 27 cm bred. Hele stykkets høyde er 39,4 cm.
— Av nr. 32 fra Åkerøy i Trondenes er bare et fragment bevart, av selve
platen med skråttskravert bord langs ytterkanten, og rimeligvis nederste del
av det ene dyrehode, med kantlinjer og tettsittende punktsirkler på flaten.
Også en enkelt pttnktsirkel i hjørnet på selve platen. Dyrehodet kan her
godt ha vært av samme type som foregående nummer fra Tisnes. Av en
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annen karakter er en mindre kvalbeinsplate bare 12,3 X 7 cm: T. 15 833
fra Engstad, Ranem s., Overhalla p., N.-T.33

Disse redskaper har som rimelig kan være vært gjenstand for spekula
sjoner blant arkeologene ned gjennom tidene her i landet. Karl Rygh sier
om nr. 7 at dens bestemmelse er gåtefull, men 2 år etter, i 1874, uttaler han
om nr. 12 at den har vært en slags tallerken »ligesom de smaa fjæle af Træ,
der endntt bruges dertil i det nordenfjeldske (»diskr«)«. Han gjentar denne
forklaring, tallerken, i 1879 ved nr. 21. Og likeså i sin mer utførlige be
handling av disse redskaper i sin før nevnte avhandling i 1899. Lorange
kaller i 1875 et slikt redskap (nr. 19) for en vevgrind, og Gabriel Gustafson
sier i 1897 om nr. 20 at det »paa en eller anden maade maa høre til væv
redskabene eller ialfald til kvindens tlihørigheder, siden de gjentagne gange
er fundne i kvindegraver«. K. Rygh polemiserer i 1899 mot oppfatningen
veveredskap, først fordi de 3 ganger er funnet i mannsgraver, men dernest
at det vil være uforklarlig at beinplatene har vært brukt som vevgrinder. —
Hans bror Oluf Rygh skriver i Norske Oldsager av 1885 tinder R. 449
bare »Ukjendt brug«. — Sigurd Grieg skriver i Osebergfundet II s. 99 (i
1928) at disse plater »vistnok har vært benyttet til skindberedning«.

Th. Petersen har i 1905 skrevet om dem under sin behandling av 2
funn av disse plater (nr. 14 og 15) på Stor Skomo i Overhalla.34 Han har
vanskelig for å tro at K. Ryghs forklaring som tallerkener kan være riktig.
Han peker på at disse plater gjennomgående er meget vakkert ornert og
at enkelte må ha vært rene praktstykker. Og det ville da være mindre
rimelig at de skulle ha vært tallerkener, som i særlig grad ville være utsatt
for slit ved knivskår og stadig forurensning og rengjøring. — Dernest peker
han på at det er påfallende mange av disse redskaper i kvinnegraver. Han
sier at av de 18 kjente eksemplarer den gang er de 12 funnet i kvinnegraver,
bare 3 i mannsgraver. Og ingen av disse siste tilhører sikre funn. Forholdet
nå er ennå mer påfallende, , idet det er 21 funn med slike plater i kvinne
graver, mens funnene i mannsgraver ikke er øket. Vi kan derfor trygt gå ut
fra at kvalbeinsplatene er redskap som har tilhørt det kvinnelige yrke,
for så vidt samme oppfatning som Gustafson hevdet i 1897.

Th. Petersen henleder videre oppmerksamheten på en artikkel av P. G.
Vistrand i Meddelanden från Nordiska Museet 1899 og 1900 s. 13 ff., hvori
denne peker på de såkalte »gnidefjæle« som langt inn i forrige århundre
har vært i bruk i Skåne. Hr. Vistrand avbilder en slik gnidefjæl, og Th.
Petersen mener at likheten med våre kvalbeinsplater er slående. Det er
avlange plater, eke- eller bøketre, firkantede, i den ene ende btteformet av
rundet og prydet med profilert kant og enkle, av og til gjennombrutte orna
menter. På disse gnidefjæle strøk kvinnene sitt hodetøy og annet til drakten
hørende lintøy med gnidesteiner eller sømglattere. Dette finner Th. Petersen
er en fullt ut tilfredsstillende forklaring på disse redskaper, og jeg er enig
med ham i denne oppfatning. G. F. Heiberg har meddelt meg at han også
mener dette er den riktige forklaring på kvalbeinsplatene.
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Vi hørte at kvalbeinsplatene vesentlig var funnet fra og med Nord-
Trøndelag til og med Troms fylke. Det kommer vel, som Karl Rygh også
gjør oppmerksom på, for en vesentlig del av at materialet kvalbein her var
lettest tilgjengelig. Men det kan vel for Nord-Norges vedkommende også
bero på at skjeletter og beinsaker holder seg så meget bedre i jorden der
nord. Vi må imidlertid tenke oss at de ellers har hatt slike »strykebrett«
av tre, og de må man tro har vært utskåret på samme måte som kvalbeins
platene.

Med hensyn til størrelsen så fremgår denne av gjennomgåelsen av de
enkelte plater. Lengden er fra 28,5 cm til 39,4 cm, bredden kan være inntil
27 cm. De fleste av stykkene er imidlertid defekte, så den opprinnelige stør
relse ikke kan måles.

Med hensyn til tidsstillingen, så er den overveiende mengde av de kval
beinsplater som kan tidsbestemmes, fra selve vikingetiden, temmelig jevnt
fordelt mellom eldre og yngre vikingetid, litt flere fra den siste tid. Men vi
har dem også fra merovingertiden i de 3 eksemplarer fra Overhalla i Nord-
Trøndelag (nr. 14—-16). Alle disse 3 er defekte, så det ikke er mulig å
kunne si noe sikkert om utformningen av platene fra denne tidlige tid. —
Vi skal imidlertid peke på at nr. 22 fra Tommeide i Nesna, avbildet av
Shetelig i Osebergfundet 111 med det oppreiste hode er fra en kvinnegrav
fra meget tidlig vikingetid med oval spenne av typen. R 648. Likeså må
nr. 20 fra Meløy og nr. 31 fra Tisnes i Tromsøysund være fra siste halvdel
av 900-årene. — Fra 900-årene er nr. 1, hvor dyrehodene altså er usikre.
Vi kan derimot ikke med sikkerhet henføre noen av de andre platene med
dyrehoder til yngre vikingetid. — Jeg vil til slutt gjøre oppmerksom på at
betegnelsen »strykebrett« første gang anvendes av Th. Petersen i 1925 ved
nr. 23. — Det forekommer meg at det er en rimeligere forklaring at slike
fine brett har vært underlag for stryking av lintøy enn til skinnberedning.

Bein nåler og miniatyrøkser.

Det er ennå et par mindre grupper av håndgjerningsredskaper som skal
nevnes. Først har vi noen beinnåler, som Sigurd Grieg I har tenkt seg mulig
heten av har vært brukt i forbindelse med håndtenen til å ta ullen med,
men de kan vel også være brukt til et eller annet slags heklingsarbeide. Det
er 5 eksemplarer vi har av slike nåler, alle med øye øverst. Disse eksem
plarer er: ,

1) C. 22 568 n. Dvergsten, Brandbu s. og p., Opi.2
2) S. Grieg: Osebergfundet II s. 192 fig. 124: Oseberg, Slagen s., Sem p.,

Vestfold.

3) St. 3426 k. Refsnes, Nærbø s., Hå p., Rog. 3
4) St. 5371 e. Åkra, Åkra s., Kopervik p., Rog. (ikke publisert)
5) B. 5764 k. Myklebostad, Eid s. og p.,4 (Fig. 183.)

Disse nåler er meget enkle og simple uten noen prydelser. Nr. 1 har
bare det øverste bevart med selve øyet. Nr. I—3 og 5 skriver seg fra kvinne-

22Vid.-Akad. Skr. 11. H -F. Kl. i 9sr. No. 4.
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graver, både eldre og yngre vikingetid, mens nr. 4 er fra en mannsgrav fra
ca. 900. Denne nål har et flatt ovalt tverrsnitt likesom for øvrig også nr. 3,
mens nr. 5 har et sirkelrundt tverrsnitt. Nr. 1 var altså defekt og likeså
nr. 3. Nr. 2 fra Osebergfundet er bare 7 cm lang. Nr. 4 er derimot 15,5 cm
lang og 1 cm bred og i det hele sværere, og det kan jo være at den har
vært til annet bruk enn de andre. Nr. 5 er 13,4 cm lang, men bare 4 mm i
tverrsnitt.

Haakon Shetelig har ien liten avhandling : En miniatyrøks av bronse
fra vikingetiden, 1 fremsatt den formodning at en liten broiiseøks fra en
kvinnegrav fra vikingetiden har vært brukt som redskap til ett eller annet
håndgjerningsarbeide. Han peker på at der i samme funn er synåler og
håndsnelle og nevner som eksempel på hva slike små økser kunne brukes
til: å hugge tunger i kanten av tøy. Skaftet er bare 8,1 cm langt og bladet
3,3 cm langt, bredde i eggen 2,5 cm : B. 6483 b fra Svingesæter, Nedstryn s.,
Stryn p., S. og Fj. 2 — Senere, i 1919, er funnet et lignende stykke fra en
kvinnegrav. Det er C. 22 389 a fra Bjåland, Lårdal s. og p., Tel.3 (fig. 184).
Dette stykke er lengere enn stykket fra Svingesæter, idet det er 9,5 cm langt,
men bladet er mindre, bare 1,3 cm langt og 1 cm bredt over eggen. Det er
funnet med en saks, liten vevskje og 30 linheklestifter foruten 2 ovale spenner
av typen R. 647, således fra første halvdel av 800-årene, mens funnet fra
Svingesæter vel er noe yngre. Miniatyrøksen fra Bjåland er således også
funnet sammen med kvinnelige håndgjerningsredskaper og funnkombina
sj onene støtter således Sheteligs forklaring av disse stykker. — Som en
parallell til disse redskaper avbilder Shetelig et lignende stykke fira Island-
Bridge, Dublin.4 Dette er dog et større eksemplar, 15,3 cm langt, mens økse
bladet er 4 cm langt og 4,4 cm bredt i eggen. Bladet er her sterkere utsvunget
enn på de norske eksemplarer og kan vel være yngre enn vikingetiden.*

Haakon Shetelig avbilder også 2 små norske bronseøkser uten skafter,
de har da rimeligvis vært av tre. Det er C. 2993 fra Villa fyr, Sør-Flatanger
s., Flatanger p., N.-T.5 og T. 3446 fra Bakkegard ved Trondheim.6 Disse
øksene er 6 og 4,9 cm lange. Sannsynligvis er begge 2 fra helst sen vikinge
tid. Den første minner meget om type Kog L fra Vikingesverd : fig. 42 og
43 og har en tversgående ornamentftire over den smaleste del av halsen,
ganske som vi kjenner det fra de større vikingetidsøkser. Den annen fra
Bakke er av en type som også kjennes fra vikingetidsfttnn særlig kanskje fra
Telemark, en avart av type E, sl. Vikingesverd fig. 36. Øksen fra Bakke
er ornert med punktsirkler både på skafthullparti, på halsen og på bladet. —
En tredje, større miniatyrøks av bronse, fra Oslo, esom Shetelig avbilder som
fig. 13, er derimot sikkert yngre, fra tidlig middelalder. — Det er rimelig
at øksene fra Villa fyr og Bakke har hatt samme anvendelse som øksene
med skaft fra Svingesæter og Bjåland.

* I vikingetidstuftene på Jarlshof på Shetland er det nylig funnet 2 miniatyrøkser
med skaft, begge av bein. Etter velvillig meddelelse av Inspector of Ancient Monuments,
Mr. J. R. C. Hamilton som har sendt meg fotos av dem og som daterer dem til ca.
800—850.
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Fig. 183. Beinnål. B. 5764 k. Myklebostad. Eid, S. og Fj.
Fig. 184. Miniatyrøks, bronse. C. 22 389 a. Bjåland, Lårdal, Tel.
Fig. 185. Miniatyrøks, jern. C. 25 187 a. Nedre Kleppe, Vågå, Opi.

Som Shetelig gjør oppmerksom på, har vi også i det norske materiale
en hel del små økseblad av jern, og det kan vel tenkes at disse også har -vært
brukt på samme måte som bronseøksene. Som også Shetelig fremholder, er

det en jevnt stigende rekke av jernøkser i alle størrelser. Han sier: »Alle
sammen er i enhver henseende forminskede utgaver av de alminnelige store
økser, og det vil her bli en ren skjønnssak hvor man skal trekke grensen
mellom virkelige økser, bestemt til samme praktiske bruk som økser av
normal størrelse, og de egentlige miniatyrøkser, økser så små at de krever
en særlig forklaring.«

Ja, det er sikkert det kan være en skjønnssak. Jeg har gått gjennom
det samlede norske materiale av jernøkseblad fra yngre jernalder. For sikker

hets skyld har jeg latt grensen oppover stanse ved blad på ca. 10 cm's lengde,
og jeg har da funnet 14 eksemplarer. Disse er:

1) C. 822. Torshov, Gjerdrum s. og p., Akh.7
2) C. 11 289. Belseim, Vang s. og p., Opi. B

3) C. 25 187 a. Nordre Kleppe, Vågå s. og p., Opi. 9 (Fig. 185.)
4) C. 25 782. Seteren Fageråsen av Øvre Sønstegård, Svatsum s., V. Gaus-

dal p,, Opi. lo
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5) C. 26 139. Kvåle, Lom s. og pi, Opi. 11
6) C. 8617. Sæl, Ål s. og p., Busk. (ikke publisert).
7) C. 25 255 h. Sæl, Ål s. og p. Busk. 12
8) C. 26 265. h. Villand, Hol s. og p., Busk. 13
9) C. 7910. Østerli, Bø s. og p., Tel.14

10) Sk. 3366. Skøien, Bø s. og p., Tel.
11) 8.994. Sysen, Ulvik s. og p., Hord. 15
12) T/2392. Risegjerdet, Opdal s. og p., S.-T. 1 "
13) 8.987. Ukjent sted (ikke publisert).
14) C. 21 709 1. Ukjent sted.17

Det er bare et par—tre av disse jernminiatyrøkser som kan formodes å
skrive seg fra gravfunn. Ingen av dem tilhører imidlertid noen typiske grav
funn og slett ikke kvinnegravfunn. Nr. 3 fra Kleppe i Vågå skal være funnet
med 2 vikingetidspiler med glødeskall, øksebladet er usedvanlig vel bevart,
men kan ikke egentlig ses å ha glødeskall. — Nr. 8 fra Villand i Hol er inn
kommet sammen med en hel del andre saker, men skal være ftinnet . sammen
med en miniatyrpilespiss av jern, en jernring og et hengebryne av skifer. Et
eiendommelig funn. Nr. 1 fra Torshov i Gjerdrum er innkommet med old
saker fra en mannsgrav fra helst yngre vikingetid, men øksebladets overflate
er annerledes enn på de andre oldsakene, som delvis har glødeskall. Endelig
skal nr. 12 fra Risegjerdet i Opdal være funnet med andre jernsaker hvor-
i blant pilespisser i en av haugene her.

De fleste av disse minatyrøksene er soledes enkeltfunn, men det kan
dog ikke være tvil om at i hvert fall den overveiende mengde av dem er fra
forhistorisk tid. Det er til dels typiske vikingetidsøkseformer i miniatyr.
Nr. 3 som fantes sammen med de 2 pilespisser er en utpreget B—D-type, sl,
Vikingesverd fig. 29 og 31 og 33, fra første halvdel av 800-årene. Nr. 7
og nr. 12 er muligens av en ennå eldre type som Vikingesverd fig. 28
nr. 4, helst av G-typen. Vikingesverd fig. 38 nr. 9 er en typisk H-type
(sl. R. 555). Også nr. 1 og nr. 11 synes å være typiske vikingetids
former, den første helst av H-typen, den siste yngre. Også nr. 8, 10, 13
og 14 synes å være vikingetidsformer. Mer tvilsomme er nr. 2, 5 og
nr. 6, de 2 første bør helst betraktes som en middelaldertype, om nr. 6 fra
Sæl i Ål tør jeg ikke uttale meg. Den synes i hvert fall ikke å være av
yngre jernalders type. Den er heller ikke publisert av O. Rygh i Fortids
foreningens årsberetning, i tilvekstfortegnelsen der. — Sikkert fra middel
alderen er C. 26 211 fra N. Lynnes, Langset s., Eidsvoll p., Akh. 18 Den er
her blitt betegnet å være fra vikingetiden, men den er ikke av vikingetids
type, må sikkert være yngre. Størrelsen av disse øksebladene varierer fra
7,2—10,3 cm. Det minste av dem, 7,2 cm langt, er nr. 11 fra Sysen i Ulvik,
som er avbildet av Shetelig i hans nevnte avhandling. Det største av dem,
10,3 cm langt, er det oftere nevnte nr. 3 fra Kleppe i Vågå. Det nest største,
10 cm langt, er nr. 12 fra Risegjerdet i Opdal, det er også det sværeste av
dem alle.
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De få funnkombinasjoner vi har her, støtter ikke Sheteligs oppfatning
at disse jernminiatyrøkser skal ha vært til lignende bruk som de små bronse

økser. Man skulle da ventet ved så pass mange eksemplarer at de av og til
i hvert fall var funnet i kvinnegraver med utpregede kvinnelige hånd
gjerningsredskaper. En skulle da heller tro de var en slags amuletter.

Endelig skal vi til denne gruppe redskaper regne de såkalte kjøttkniver,
en slags garveredskaper (sl. R. 450). Dette er redskap av bein med et skaft
med avrundet tverrsnitt og et helst 3-sidig blad med egg i den ytre nedre
ende. Eggsiden er den lengste i trianglet. De 2 andre sidene kan dels være
rette, dels danne buede linjer. Ved 2 av stykkene danner disse sider en
stump vinkel, og da er eggen kortere.

Ved alle disse kjøttknivene fra yngre jernalder er skaftet og bladet
skåret i ett stykke. De skiller seg derved fra en eldre type, slike som den
bekjente Fløksandkniven fra yngre romersk jernalder. 1 Her har bare bladet

vært av bein, mens skaftet har vært av tre, og bladet har vært nittet fast til
skaftet ved små jernstifter. — Den yngre type med blad og skaft i ett kjennes
også i folkevandringstiden.

Fra yngre jernalder har vi bare følgende 7 eksemplarer:

1) B. 5731 a. Reviken, Vågsøy s., Selje p., S. og Fj.2
2) B. 6034. Reviken, Vågsøy s., Selje p., S. og Fj.3

3) T. 1075. Austråt, Ørlandet s. og p, S.-T.4 (Fig. 186.)
4) T. 1125. Lo, Opdal s. og p., S.-T. 5

5) B. 5393 h. Meløy, Meløy s. og p., Nordi.0 (Fig. 187.)
6) Ts. 930. Alstahaug, Nordi.7 (Fig. 188.)
7) Ts. 799. Tisnes, Tromsøysund s. og p., Trms. 8 (Fig. 189.)

Vi skal se litt på de enkelte eksemplarer. Nr. 1 fra Reviken på Vågsøy
er ganske enkelt uten ornamenter, svakt krummet i lengderetningen. Den er

14 cm lang og 11,5 cm bred over eggpartiet. Den ble funnet i en sandhaug,
antagelig i en gravhaug, med übrente beinrester som ikke ble bevart. —
Nr. 2 fra samme gård skal være funnet omtrent på samme sted som nr. 1.
Den er også ganske enkel uten ornamenter. Den er mindre enn den første

og for så vidt den minste av alle kjøttknivene 11,2 cm lang og 9,5 cm bred

i eggen. — Nr. 3 fra Austråt (fig. 186), som er avbildet hos Rygh, er forsynt
med kantlinjer og punktsirkelornamenter. Dette stykke er 12,5 cm langt,

men her er eggen hele 15,7 cm lang, den lengste egg, atskillig lengere enn på
noen av de andre. Denne kjøttkniven skriver seg fra en kvinnegrav, hvis tid
dog ikke kan nærmere bestemmes. Den er innkommet sammen med bl. a.

en saks og en linhekle. -— Nr. 4 fra Lo i Opdal i samme fylke er prydet med
linjeornamenter langs bladets overkant. Denne er innkommet helt alene,

og vi har for så vidt ingen sikkerhet for at dette stykke er fra forhistorisk tid.
Nr. 5 fra Meløy i Nordland er den lengste av dem alle, 19 cm lang, men

bare 8,5 cm bred i eggen (fig. 187). Den har en vinkelformet kantinnskjæring
i øvre del av bladet, som er kort og bredt. Denne kjøttkniv skriver seg igjen
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Fig. 186—187. KjØttkniv.

Fig. 186. T. 1075. Austråt, Ørlandet, S.-T. — Fig. 187. B. 5393 h. Meløy, Meløy, Nordi.
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Fig. 188—189. Kjøttkniv.

Fig. 188: Ts. 930. • Alstahaug, Nordi. — Fig. 189. Ts. 799. Tisnes,
Tromsøysund, Trms.

fra en kvinnegrav og fra siste halvdel av 800-årene. I samme gravfunn er
det flere kvinnelige håndgjerningsredskaper : nålehus, spinnehjul, vevskje
og strykeplate av kvalbein. — Nr. 6 fra Alstahaug i samme fylke har en
lignende vinkelformet kantinnskj æring, men her ved overgangen mellom
skaft og blad (fig. 188). Under denne innskjæring er det på begge sider et
slangeformet ornament med tettstillede inntrykte punkter. Dette stykke er
15 cm langt, det nest største av alle de sikre eksemplarene og med en bredde
i eggen av 9 cm. I ytre form er den av lignende type som nr. 5. Den skal
v^ere funnet i et formodentlig klebersteinskar, som ble ødelagt. — Nr. 7 fra
Tisnes i Tromsøysund (fig. 189) er 12 cm lang med bredde i eggen av 10 cm.
Både skaftet og bladet er forsynt med kantlinjer, enkelt linjeornament på
skaftet med linjer som krysser hinannen og danner romber og trekanter.
Langs bladets øvre kant et smalt bånd med skrå tverrstriper. Midt på bladet
et eiendommelig ornament med 2 smale buede bånd, muligens av magisk
betydning. Dette stykke er likesom ur. 5 fra en kvinnegrav fra siste halvdel
av 800-årene. Her er også flere kvinnelige håndgjerningsredskaper i samme
funn, linhekletinder, vevskje og strykebrett av kvalbein.
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Vi har som en vil ha sett her 3 funn med slike redskaper fra typiske
kvinnegraver, ingen fra sikre mannsgraver, og det kan vel da ikke være
noen tvil om at det har vært et redskap knyttet til det kvinnelige yrke. Og vi
går her ut fra at den er riktig hypotesen om at det har vært et garveredskap.

I katalogbeskrivelsen er nr. 1, 2 og 5 fra Bergens Museum blitt betegnet
som redskap til ukjent bruk. De 2 trønderske nr. 3 og 4 kalles for skavekniv.
— Mens nr. 6 av N^ Nicolaysen som en mulighet forklares som et redskap
brukt til baking og sammenlignes med en kakespade av tre. Nr. 3 betegnes
bare som en skraper.

Vi har i dette avsnitt om tekstilene flere ganger henvist til ting fra
Osebergfunnet, både i avsnittene om vevredskapene, spinnehjulene, linred
skapene sømglatterne og beinprenene. Vi har også andre redskaper i Ose
bergfunnet som står i forbindelse med det kvinnelige håndarbeide. Det er
først garnvinden som det er avbildet kopi av hos Sigurd Grieg: Oseberg
fundet II s. 188 fig. 119. Det er garnhesplene 1. c. s. 190—191 fig. 121—122.
— I en tine av tre lå forskjellige saker som sannsynligvis har med dette virke
område å gjøre, det var 2 skjeformede og ett kamlignende redskap, 5 vel
bevarte trådnøster og en liten nøstekopp av tre, dessuten 3 tynne brikker av
furu til spjeldvev (se 1. c. fig. 125—127).

Tekstilredskaper.

Vevskjeer.

1 Ab. 1887 s. 8 Bnr. 305. - Ab. 1902 s. 339 nr. 150 c. » Sl. f. eks. Norske

jordfundne oldsager i Nordiska Museet i Stockholm nr. 31 532 s. 29. 4 Ab. 1868 s. 45.
5 Ab. 1878 s. 330 nr. 2. « Ab. 1879 s. 242 nr. 4c. • Ab. 1882 s. 120 nr. 179 d
8 Ab. 1883 s. 67 nr. 40 k. 9 Ab. 1878 s. 307. 10 Ab. 1891 s. 121 nr. 16. » Stav.
Mus. Årsh. 1899 s. 62 nr. 25 c. 12 Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 92 nr. 81 a—b. 13 Ab.
1875 s. 59—60 nr. 30. 14 T. V. S. Olds. Tilv. 1936 s. 39 nr. 142 d. l6 Trms. Mus.
Årsh. 1922 Nr. 5 s. 25 nr. 38. 1G Ab 1890 s. 109 nr. 19 c. " B. Mus. Arb.' 1933.
Nr. 3 s. 27 nr. 53. 18 Oldtiden VI s. 111 nr. 6. 19" Ab. 1869 s. 89 nr. 75.
20 B. Mus. Årb. 1903. No. 14 s. 17 nr. 22 c. »' Ab. 1900 s. 293 nr. 60. 22 Ab. 1885

s. 37 nr. 40 c. 23 Ab. 1879 s. 43—44 nr. 43 g. 24 Årb. 1933—34 s. 181. 25 N. F.
s. 131, avb. Ab. 1872 Pl. VII fig. 36. 2fi Ab. 1879 s. 181 nr. 53 c. 27 Årb. 1930
s. 233 nr. 83 b. 28 Ab. 1887 s. 88 nr. 305. 2!) Ab. 1892 s. 61 nr. 19 s. :t0 Stav.
Mus. Årsh. 1900 s. 92 nr. 81 b. :n Stav. Mus. Årsh. 1906 s. 107 nr. 23 h. :i2 Stav.

Mus. Årsh. 1930—32 s. 42 nr. 44 e. 33 Lorange s. 170. 34 Ab. 1893 s. 160 nr. 95 g.
35 B. Mus. Årb. 1903. No. 14 s. 20 nr. 25 h. 36 B. Mus. Årb. 1913 Nr. 13 s. 50

nr. 73 b. 37 Ab. 1872 s. 91 nr. 84 c. :i8 T. V. S. Olds. Tilv. 1939 s. 30. :!<J Jan
Petersen : Gravpladsen fra Storedal s. 46, avb. Pl. XV fig. 6. 40 K. Ryghs Katalog
s. 38. 41 Ab. 1871 s. 141 ,avb. Pl. V fig. 28. 42 Ab. 1905 s. 390 nr. 14 a. .« Trms.
Mus. Årsh. 1924 Nr. 1 s. 26 nr. 7h. 44 Ab. 1880 s. 282 nr. 7 a. 45 Lorange s. 193.
46 B. Mus. Årb. 1903. No. 3 s. 23 nr. 44 g. 47 Ab. 1886 s. 128 nr. 21 a. *a Ab;
1909 s. 142 nr. 24. 49 Ab. 1901 s. 358 nr. 20.  -<> T. V. S. S. 1904 Nr. 3 s. 15 fig. 3.
51 B. Mus. Årb. 1901. No. 12 s. 27 nr. 56 v. v2 Ab. 1887 s. 130 nr. 3 i. r>:) O. Nico-
laissen Kat. s. 9. 54 T. V. S. Olds. Tilv. 1939 s. 29.  ••• Avb. T. V. S. S. 1904

No. 3 s. 15 fig. 3. " « Oldtiden IX s. 147 nr. 14 a. « N. F. s. 690. 38 Ab. 1886
s. 98 nr. 71 b. ?9 Ab. 1884 s. 81 nr. 21. lio O. Nicolaissen : Katalog s. 5. i;1 Ab.
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1 Årb. 1935—36 s. 264,, avb. s. 263 fig. 17. - B. Mus. Årb. 1926. Nr. 1 s. 26
nr. 71 v. 3 N. F. s. 51. 4 Ab. 1874 s. 78 nr. 107 m. « B. Mus. Årb. 1929.

Nr. 3 s. 11 nr. 32 d. 8 Oldtiden VII s. 276 nr. 57 q.  B. Mus. Årb. 1928. Nr. 2
s. 6 nr. Iq. 8 B. Mus. Årb. 1936. Nr. 5 s. 22 nr. 36 i. 9 B. Mus. Årb. 1934 Nr. 2
s. 44 nr. 82. I 0Stav. Mus. Årsh. 1945 s. 81—82. « Stav. Mus. Årb. 1948 s. 24.

12 Ab. 1876 s. 66 nr. 49. 13 Norske Oldfund I s. 52, avb. Pl. I fig. 7. 14 N. F. s. 54.
15 Oldtiden X s. 97 nr. 38 c. 1C Ab. 1879 s. 98 nr. 1 c. 17 Oldtiden VIII s. 217
nr. 104 f. 18 Årb. 1943-44 s. 134. 19 Ab. 1873 s. 100 nr. 1 ff. 20 Ab. 1873
s. 102 nr. 6 a. » Ab. 1885 s. 37 nr. 40 d. 22 Ab. 1888 s. 125 nr. 75 n. 2:! Old

tiden IX s. 198. Haug 16 m. 24 Årb. 1943—44 s. 47. 25 Ab. 1892 s. 62 nr. 19 aa.
2,i N. F. s. 283. 27 Oldtiden IX s. 180 nr. II e. 28 Årb. 1943—44 s. 356.
29 Lorange s. 136—137, Helliesen : Oldtidslevninger i Stav. Mus. Årsh. 1906 s. 72 nr. 54
og fundfortegnelsen nedenfor. 30 Ab. 1878 s. 307. 31 Gamle gårdsanlegg I s. 63.
avb. Pl. XVI fig. 10. 32 Gamle gårdsanlegg I s. 45, avb. Pl. XIII fig. 7. 33 Gamle
gårdsanlegg II s. 4, avb. Pl. XXXI fig. 5. 34 T. V. S. Tilv. 1931 s. 13 nr. 37 f.
35 T. V. S. Tilv. 1936 s. 33—34 nr. 128 f. 3B Se Oldtiden IX s. 113: »En stenalders
grav paa gaarden Vestre Hauge«. 37 Grieg Oldtiden X s. 57. 38 Stav. Mus.
Årsh. 1906 s. 72. 3n Goteborgs Museums Årstryck 1941 s. 57—-58.

Vevreell.

Vevlodder.

1908 s. 180. G2N. F. s. 690. G3Lorange s. 193. 64 Ab. 1894 s. 141 nr. 18.
«5 T5.462 fra Tromsøen. Ab. 1880 s. 282 nr. 7a. «« N. F. s. 131. 67 N. F. s. 124.
W Ab. 1874 s. 62 nr. 13. «9 Ab. 1885 s. 90 nr. 6. 70 Se Gjessing: Merovingertid
Pl. XXIX. 71 Årb. 1931—32 s. 280 nr. 310. 72 Årb. 1938—40 s. ,233—234.
73 N. F. s. 227. 74 Ab. 1878 s. 273—274 nr. 193. 75 -Oldtiden VI s. 5 nr. 22.
7(i Årb. 1943—44 s. 336. " Årb. 1938—40 s. 167—169. 78 Ab. 1889 s. 144 nr. 298.
79 Årb. 1943—44 s. 38. «° Stav. Mus. Årsh. 1906 s. 115 nr. 62. 81 Oldtiden IX
s. 100—101 nr. 44. «2 Ab. 1881 s. 85—86 nr. 34. 83 Ab. 1886 s. 71 nr. 42.
«4 Ab. 1890 s. 126—128 nr. 101. 85 Ab. 1893 s. 159 nr. 93. 81i T. V. S. S. 1912
Nr. 8 s. 12 nr. 47. 87 Ab. 1900 s. 267—268 nr. 17. 88 Årb. 1930 s. 268 nr. 242.

89 Ab. 1879 s. 181 nr. 53 a og c. !)0 Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 92 nr. 81 a—b. fll Ab.
1903 s. 273—274 nr. 139 q—r. »2 Ab. 1892 s. 61 nr. 19 s.

1 Årb. 1933—34 s. 181. 2 Ab. 1870 s. 67 nr. 10. :t B. Mus. Årb. 1924—25
Nr. 2 s. 37 nr. 72 r. ' B. Mus. Årb. 1903. No. 14 s. 32 nr. 33 f. * Oldtiden IX

s. 44 nr. 9d. 6 Årb. 1928 s. 137—138 nr. 124 c, avb. s. 137 fig. 16.
—34 s. 98. 8 Oldtiden VI s. 32 nr. 7f. • Årb. 1933—34 s. 181.

7 Årb. 1933
10 Årb. 1935

-36 s. 235. M Ab. 1876 s. 63 nr. 18: C. 7624, avb. 1. c. fig. 25. 12 Ab. 1892
s. 95 nr. 8.

Spinnehjul.

1 T.V. S. Olds. Tilv. 1931 s. 12 nr. 33 k. 2 Ab. 1893 s. 93 nr. 88 k. :! Ab.
1875 s. 70 nr. 19 d. 4 Årb. 1931—32 s. 234 nr. 101 e. « Ab. 1885 s. 26 nr. Be.
6 Ab. 1900 s. 289 nr. 42 c. 7 Ab. 1900 s. 308 nr. 96 c. 8 Katalog over Arendals
skoles offentlige museums oldsaksamling s. 52. ° T. V. S. Olds. Tilv. 1937 s. 38
nr. 147 n. 10 T. V. S. S. 1908 No. 14 s. 4 nr. 6A. (Spinnehjulet nevnes ikke.)
11 Ab. 1874 s. 51 nr. 44 h. 12 T.V. S. S. 1913 Nr. 2 s. 17 nr. 36 d. 13 Ab. 1879
s. 98 nr. 1 1. 14 Årb. 1943-44 s. 46. 15 Ab. 1876 s. 122 nr. 29. 1(i Stav. Mus.
Årsh. 1932—33 s. 26 nr. 114. 17 N. F. s. 757. 18 Ab. 1873 s. 63 nr. 22. 1B Ab.
1903 s. 275 nr. 241 n. 20 Stav. Mus. Årsh. 1937—38 s. 27 nr. 72. 21 B. Mus. Årb.
1905. No. 14 s. 6. nr. 3 p. 22 B. Mus. Årb. 1911. Nr. 8 s. 32 nr. 75 e. 23 Ab. 1880
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Trelener og tenkroker.

s. 26 nr. 8. 21 T. V. S. S. 1908 No. 14 s. 19 nr. 45 b. 2B Oldtiden VIII s. 159
nr. 105 k—m. 26 Ab. 1886 s. 128 nr. 21 c. 27 Trms. Museums Årshefter Vol. 56.
Olds. Tilv. 1931—32 s. 28. 28 O. Nicolaissens Katalog s. 7. 2fl B. Mus. Årb. 1937
Nr. 6 s. 34 nr. 78 b, avb. s. 35 fig. 10. 30 Sl. V. J. G. fig. 498 a—b. 31 N. F. s. 208.
:!2 T. V. S. Olds. Tilv. 1931 s. 12 nr. 33 k. 33 T. V. S. Olds. Tilv. 1929 s. 42 nr.
149 111. c. 3i Ab. 1878 s. 230 nr. 30. 3S Årb. 1943-^4 s. 70. 3B Ab. 1890
s. 114 nr. 36 c. 3? Stav. Mus. Årsh. 1932—33 s. 47 nr. 12. 38 Ab. 1886 s. 66
nr. 27 c. 3fl B. Mus. Årb. 1929 Nr. 3 s. 29 nr. 60 c. 40 Ab. 1875 s. 72—73 nr. 36 g.
41 Ab. 1895 s. 106 nr. 14 d. 4 °- Oldtiden VI s. 219 nr. 96 f. 43 B. Mus. Årb. 1939
—40 Nr. 3 s. 14 nr. 20 i. 44 B. Mus. Årb. 1904. No. 6 s. 14 nr. 72 e. 43 Ab. 1892
s. 109 nr. 3c. 4(i O. Nicolaissens Katalog s. 18. 47 Ab. 1909 s. 142 nr. 22.
48 N. F. s. 737. 49 Ab. 1903 s. 274 nr. 139 v—y. 50 N. F. s. 179, avb. A. W.
Brøgger: Borrefundet s. 18 fig. 33. 31 Ab. 1886 s. 85 nr. 79 e. 52 Stav. Mus.
Årsh. 1899 s. 61. s:i Stav. Mus. Årsh. 1940—41 s. 29 nr. 27 aa. 54 Ab. 1879
s. 244 nr. 13. - B. Mus. Årb. 1901. No. 12 s. 17 nr. 35 e. 5B B. Mus. Årb. 1910.
Nr. 11 s. 40 nr. 60 n 57 Ab 1888 s. 66 nr. 27 c. 58 Ab. 1895 s. 111 nr. 20 s.
511 T.V. S. Olds.Tilv. 1937 s. 38 nr. 147 n «» T. V. S. S. 1908 No. 14 s. 4 nr. 6a.
81 Ab. 1872 s. 61—62 nr. 63. c2V. J. G. s. 210 fig. 498 a—b. 63 Ab. 1890 s. 122
nr. 86 og 1892 s. 109 nr. 3 c. (i 4 Oldtiden IX s. 67 nr. 57 e—g. G5Lorange s. 194.
66 T. V. S. S. 1908 No. 14 s. 19 nr. 45 a—c. U7Ab. 1893 s. 93 nr.BB d og k. «« Ab.
1879 s. 123 nr. 61 h. °9 Stav. Mus. Årsh. 1930—32 s. 42 nr. 44 k. 70 K. Ryghs
Katalog s. 35. 71 Ab. 1874 s. 51 nr. 44 h.

1 Ab. 1885 s. 40 nr. 49 b. 2 B. :Mus. Årb. 1939—40 Nr. 3 s. 8 nr. 161
! B. Mus. Årb. 1939--40. Nr. 3 s. 10 nr..171 4 T.V. S. S. 1916 Nr. 7 s. 2
nr. 73 II c. 3 Ab. 1880 s. 264 nr. 179 d. (i T.V. S. S. 1911 Nr. 5 s. 9 nr. Sn.

bakser.

1 B. Mus. Årb. 1920—21. Nr. 5 s. 33 nr. 62 e. 2 Oldtiden VIII s. 205 nr. 45 i.
:1 B. Mus. Årb. 1927 Nr. 2 s. 40 m. 4 Årb. 1943—44 s. 201. 5 B. Mus. Årb. 1903
No. 3 s. 23 nr. 44 e. 8 Årb. 1937 s. 192. ' Ab. 1878 s. 245 nr. 56 q. 8 N. F.
s. 165. " N. F. s. 68. 10 N. F. s. 124. " Se Ab. 1868 s. 45. 12 Oldtiden
VIII s. 163 nr. 7d. 13 Ab. 1880 s. 212 nr. 192 g. " B. Mus. Årb. 1904 No. 6
s. 53 nr. 221b. 15 Ab. 1895 s. 114 nr. 31 g. 16 Ab. 1900 s. 307 nr. 95 g.
17 Lorange s. 174. 18 Lorange s. 185. 19 Ab. 1893 s. 160 nr. 95 m. 20 B. Mus.
Arb. 1903. No. 14 s. 25 nr. 25 uu. 21 B. Mus. Årb. 1913 Nr. 13 s. 25 nr. 29 x.
22 Ab. 1879 s. 173 nr. 19. 23 Oldtiden X s. 95 nr. 34 d. 24 T. V. S. S. 1919 Nr. 2
s. 39 nr. Ille. 23 N. F. s. 177 (her står øx). 2G Ab. 1873 s. 44 nr. 33 v.
i7K. Ryghs Katalog s. 53. 2(i Ab. 1878 s. 333 nr. 15 b. 29 Årb. 1943—44 s. 71.
30 Årb. 1933—34 s. 181. :!1 Årb. 1943—44 s. 16. 32 N. F. s. 68. 33 Ab. 1887
s. 34 nr. 22. :!4 Oldtiden VIII s. 158—159 nr. 105 b. 33 B. Mus. Årb. 1904 No. 12

s. 23 nr. 41. 3(i Ab. 1880 s. 243 nr. 30 o. :!7 Sl. Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 61 fig. 1.
38 Studier i norsk merovingertid s. 168—169. 39 Ab. 1893 s. 140 nr. 12 b.
40 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 12 nr. 18 q, avb. V. J. G. fig. 459. 41 Ab. 1898 s. 108
nr. 170 p. 42 T .V. S. Olds. Tilv. 1931 s. 12 nr. 33 i. 43 Ab. 1891 s. 84—85 nr. 3 a.
44 Oldtiden X s. 99 nr. 43 g, avb. Ullensaker. En bygdebok s. 75 fig. 20 (1927). 45 Ab.
1888 s. 125 nr. 80. 4G Trms. Mus. Årsh. Vol. 53. Oldsaksamlingens Tilvekst 1928—
30 s. 17—18. 47 Oldtiden IX s. 44 nr. 9c. « Ab. 1868 s. 137 nr. 11. 49 Ab.
1902 s. 347 nr. 168 i. 50 Oldtiden VI s. 193 nr. 11 h. 31 Årb. 1931—32 s. 204
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Linhekler og linkammer.

Synåler

1 Oldtiden X s. 97 nr. 39 e. 2 Årb. 1943—44 s. 123. 3 Berg. Mus. Årb.
1911 Nr. 8 s. 31—32 nr. 75 d. 4 Ab. 1905 s. 364 nr. 29. 3 T. V. S. S. 1911 Nr. 5
s. 7 nr. 5 e.

Nålehus.

1 Årb. 1943—44 s. 22. 2 Ab. 1886 s. 77 nr. 7g. 3 Oldtiden VI s. 137
nr. 98 u, avb. 1. c.  » N. F. s. 264. 3 Ab. 1897 s. 36 nr. 34 f. G B. Mus. Årb.
1904 No. 6 s. 15 nr. 79a, avb. l.c. s. 16 fig. 5. 7 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 13
nr. 18 1, avb. V. J. G. fig. 467. 88. Mus. Årb. 1909. Nr. 14 s. 25 nr. 52, avb.
V. J. G. fig. 492. n B. Mus. Årb. 1923 Nr. 1 s. 15 nr. 37 b. 10 B. Mus. Årb. 1928
Nr. 2 s. 42 nr. 107 b. 41 B. Mus. Årb. 1939—40 nr. 3 s. 8 nr. 16 e. 12 Ab. 1867

s. 39 nr. 28. 13 Ab. 1871 s. 78 nr. 61 k. " K. Ryghs Katalog s. 86. 13 Ab.
1897 s. 117 nr. 80c. 1G T.V.S.S. 1910 No. 10 s. 27 nr. 58. 17 Oldtiden V,
Tromsø Museums Oldsaksamlings Tilvekst 1913 s. 158 nr. 35. 18 Stav. Mus. Årsh.
1901 s. 100 nr. 17 i. 10 Se Vikingetidens smykker s. 87. 20 Viking Antiquities in
Great Britain and Ireland Part 11, Viking Antiquities in Scotland s. 43, avb. s. 44 fig. 24.
21 T.V.S. Oldsaks. Tilv. 1936 s. 44 nr. 156 f. 22 Se Vikings Antiquities B. 111.
Johs. Bøe : Norse Antiquities in Ireland, avb. s. 48 fig. 30.

Sømglattere.

1 Viking Antiquities II s. 38; avb. s. 40 fig. 20. 2 Lorange s. 138—139. 3 Stav.
Mus. Årsh. 1898 s. 81 nr. 39 c. 4 Se Vikingetidens smykker s. 21. 3 Ab. 1902
s. 142 nr. 4 b. G B. Mus. Årb. 1929 Nr. 3 s. 8 nr. 25 a. 7 T. V. S. S. 1905 No. 7

s. 31—33 nr. 73. 8 Ab 1905 s 369 nr. 33. 9 Årb. 1935—36 s. 234. 10 Se Grieg
l.c. fig. 115. » Se Grieg l.c. fig. 117.

nr. 266 c. 52 Ab. 1892 s. 61 nr. 19 q. 53 K. Ryghs Katalog s. 73. 5i Årb.
1937 s. 188. 55 Ab. 1886 s. 77 nr. 7 i. s(i Ab. 1885 s. 114 nr. 166 b. 57 T. V.
S. S. 1924 Nr. 3 s. 54 nr. 162 a. 58 Årb. 1929 s. 173 nr. 141. •'» N. F. s. 68.
(i 0 N. F. s. 102. « Årb. 1943—44 s. 142. 62 Ab. 1868 s. 129 nr. 107. « :! Ab.
1877 s. 23 nr. 109 c. 64 Ab. 1899 s. 173 nr. 51 g. 65 Undset 1. c. s. 16, avb. Pl. I

fig. 11. 6G Ab. 1882 s. 120 nr. 180 e. «7 B. Mus. Årb. 1938. Nr. 3 s. 22 nr. 39 r.
«8 Lorange s. 164. 60 Ab. 1878 s. 225 nr. 13.

1 B. Mus. 1938 Nr. o s. 28 nr. 45 k, 1939--W Mr. 3 s. 8 nr. 16 k og 1. c. s. 16 nr. 21 i.
2 Ab. 1892 s. 114 nr. 21 m., avb. l/cl fig. 10. 3 Ab. 1871 s. 139 nr. XXXII f.
4 Stav. Mus. Årsh. 1903 s. 87 nr. 54 i. 5 L. c. s. 89 nr. 71 d. 6 Stav. Mus. Årsh.
1914 Nr. II s. 20 nr. 44 a. 7 B Mus. Arb. 1909 No. 14 s. 25 nr. 52 o. 8 B. Mus.
Arb. 1905 No. 14 s. 5 nr. 3 h. a T. V. S. S. 1910 No. 10 s. 17—18 nr. 34 i. 10 Ab.
1872 s. 63 nr. 76. J1Trms. Mus. Årsh. Vol. 53. Nr. 2. Oldsaksaml. Tilv. 1928—30
s. 42. 12 B. Mus. Arb. 1939—40 Nr. 3 s. 8 nr. 16 k og 16 nr. 21 f. " N. F. s. 68.
1J Arb. 1933—34 s. 117. 15 Oldtiden VI s. 83 nr. 114 u. 1(i Ab. 1885 s. 126 nr. 253 f.
17 N. F. s. 227. 18 N. F. s. 222. 19 Ab. 1893 s. 82 nr. 32 a. 20 Oldtiden VI
s. 38 nr. 42 s. 21 Arb. 1935—36 s. 283. 22 B. Mus. Arb. 1927 Nr. 2 s. 42 nr. 94 k.
23 B. Mus. Arb. 1904. No. 12 s. 8 nr. 10 g. 24 Oldtiden VII s. 248 nr. 9f. 25 Sl.
Grieg l.c. fig. 111—112.
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Xi 'albeinsplater.

1 Oldtiden X s. 104 nr. 60 p. 2 B. Mus. Årb. 1904 No. 12 s. 14 nr. 19 1.
3 Oldtiden IX s. 67 nr. 57 b. 4 B. Mus. Årb. 1935 Nr. 2 s. 6 nr. 7 p. « Ab. 1890
s. 110 nr. 19 1. G B. Mus. Årb. 1939—40 Nr. 3 s. 9 nr. 16 t. 7 Ab. 1872 s. 62 nr. 75.

8 Ab. 1880 s. 232 nr. 46. 9 T. V. S. S. 1899 No. 9 s. 12 avb. s. 13 fig. 4. 10 N. F.
s. 669, avb. R. 449, se tekst s. 24. 14 Ab. 1868 s. 177 og 1869 s. 36, K. Ryghs Katalog
s. 57. 12 Ab. 1874 s. 51 nr. 44a, avb. K. Rygh l.c. ab. 1899 fig. 5. 1:1 Ab. 1896
s. 99 nr. 47. 14 T. V. S. S. 1905 No. 7 s. 27—28 nr. 70. 15 T. V. S. S. 1905 No. 7

s. 33 nr. 73. 1G T. V. S. S. 1907 No. 9 s. 9 nr. 23 g. 17 T. V. S. S. 1913 Nr. 2
s. 21 nr. 39. 18 Lorange s. 193. ,0 Lorange s. 193. 20 Ab. 1897 s. 117—118
nr. 80 h, avb. 1. c. s. 118 fig. 8 og Gustafson: Norges Oldtid fig. 477. 21 Ab. 1879
s. 207—208 nr. 11, avb. K. Rygh l.c. s. 15 fig. 6. 22 T. V. S. S. 1907 No. 9 s. 32
nr. 83 d, avb. 1. c. fig. 13 og Osebergfundet 111 s. 290 fig. 295. 23 T. V. S. S.
1925 Nr. 3 s. 46 nr. 156 f, avb. l.c. fig. 13. 24 Ab. 1886 s. 129 nr. 37. 23 T.V.S.S.
1899 No. 9 s. 16 nr. 8, avb. Osebergfundet II s. 100 fig. 49. 2G O. Nicolaissen:
Katalog s. 5. 27 O. Nicolaissen : Katalog s. 5, avb. K. Rygh 1. c. s. 16 fig. 7.
28 O. Nicolaissen : Katalog s. 5. 29 O. Nicolaissen : Katalog s. 5. :!0 O. Nico
laissen: Katalog s. 6, Ab. 1874 s. 41 nr. 12b. 31 Ab. 1887 s. 130 nr. 3, avb. K.Rygh
1. c. s. 17 fig. 8. 32 Ab. 1901 s. 357 nr. 12. .33 Avb. T. V. S. Olds. Tilv. 1939 s. 29
fi. 5. Ab. s. 376 ff. 34 Tromsø Museums Årshefte Vol. 68. Gutorm Gjessing:
Oldsaksamlingens Tilvekst 1939.

Beinnåler.

1 Osebergfundet II s. 192. 2 Oldtiden X s. 120 nr. 110 n. 3 Stav. Mus.
Årsh. 1910 Nr. ss. 41 nr. 101 k. 48. Mus. Årb. 1903 No. 3s. 23 nr. 44 k. avb. l.c.
s. 24 fig. 3 og V. J. G. s. 194 fig. 447.

Miniatyrøkser.

1 B. Mus. Arb. 1911. Nr. 13. - B. Mus. Årb. 1911. Nr. 8 s. 31 nr. 75 b.
:i Oldtiden IX s. 165 nr. 66 a. 4 Shetelig Le. s. 10 fig. 9. 5 Avb. Shetelig I.c.
s. 11 fig. 11, se N.F. s. 663. « Ab. 1886 s. 117 nr. 11, avb. I.c. fig. 12. < N. F.
s. 50. 8 Ab. 1882 s. 181 nr. 207. ° Årb. 1931—32 s. 235 nr. 108 a. 10 Årb.
1933—34 s. 161. « Årb. 1935—36 s. 217. 12 Årb. 1931—32 s. 249 nr. 175.
13 Arb. 1935—36 s. 243. 14 Ab. 1876 s. 78 nr. 97, avb. 1. c. fig. 35. 15 Avb. B.
Mus. Årb. 1911 Nr. 13 s. 9 fig. 8. 1(i Ab. 1880 s. 228 nr. 16 1T Oldtiden VI
s. 252 nr. 216 1. ™ Årb. 1935—36 s. 230.

Kjøttkniver.

1 Se B. Mus. Årb. 1909 Nr. 6 s. 7 fig. 3. 2 Se B. Mus. Arb. 1903 No. 3 s. 12
nr. 21 a, avb. 1. c. 1909 Nr. 6 s. 12 fig. 7. :t Se. B. Mus. Årb. 1906. No. 14 s. 17 nr. 26.
« Ab. 1872 s. 62—63 nr. 76, avb. R. 450 og Ab. 1873. Pl. VIII fig. 35. s Ab. 1873 5.38
—39 nr. 5. 6 Ab. 1897 s. 118 nr. 80 i, avb. B. Mus. Årb. 1909 Nr. 6 s. 13 fig. 8.
 Ab. 1890 s. 137 nr. 15, avb. Pl. 111 fig. 20. s Ab. 1887 s. 130 nr. 3 h, avb. fig. 17.
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Kjøkkenredskaper.
Gryter og matkar.

A. Kleberstei n s g r y t e r.

De vanligste kokekar i yngre jernalder, særlig i vikingetiden, er kleber
steinsgrytene. De er likesom jernkj elene laget av hjemlig materiale, av
klebersteinen, som forekommer naturlig flere steder i vårt land. Og vi har
fra flere slike steder gamle klebersteinsbrudd som sikkert går tilbake til
forhistorisk tid.1

Allerede i steinalderen hadde man her i landet oppdaget at klebersteinen
var anvendelig. Den bruktes til køllehoder av forskjellige typer og også til
skafthulløkser.2 I bronsealderen hadde man den til støpeformer. Og i hvert
fall alt i begynnelsen av den førromerske jernalder tar en til å anvende
klebersteinen til kokekar.3 Det er særlig i Rogaland at de er alminnelige
disse eldste kar fra førromersk og visstnok eldre romersk jernalder.4

Som ovenfor nevnt er det imidlertid i vikingetiden at disse kar blir
særlig alminnelige. Flere av de gamle klebersteinsbrudd kan også påvises
å gå tilbake til vikingetiden. Vi skal nå topografisk gjennomgå de brudd vi
kjenner til, og emner og uferdige kar som hittil er funnet.

Først har vi fra Helle i Berg i Østfold stykker av 2 kleberkar, begge
med ru skåret ytterkant, det ene har vært en ganske liten skål, det annet
sværere. De ble funnet på et flatt fjell i brent jord mellom store steiner.
(C. 16 063, ikke publisert.)

Anders Lorange er den første som har rettet oppmerksomheten på et
klebersteinsbrudd fra vikingetiden. Det var i 1868 at han avla besøk ved
klebersteinsbruddet ved Folvelseter på Nes på Romerike.5 Han har gitt
en meget stemningsfull skildring av det han her fikk se, og av de refleksjoner
han gjorde ved samme anledning. Det var blitt ham meddelt at det skulle
stått runde søyler inne i en av bruddhulene, i toppen uthulet som en skål.
Når en skulle fabrikere et kar, hugget en det øverste stykke løst, og så
var det nesten ferdig til bruk. Og slik fortsatte en til søylen var oppbrukt.

I 1875 innkom det til Universitetets Oldsaksamling et uferdig kleber
steinskar fra Folvelseter.8 Det var ikke blitt fullført formodentlig av den
grunn at det under tilhugningen var gått hull i bunnen. — I 1921 avla jeg
et besøk på Folvelseter sammen med hr. H. Nesten fra Ullensaker. I en av
bruddhulene oppdaget jeg 2 emner til kar, halvkuleformede, som begge var
plasert med bunnen opp og ikke var hugget løs. Det lykkes meg å få tatt
et fotografi av det ene av disse emner som er avbildet i en artikkel jeg
den gang skrev i Naturen.7 len myr nedenfor dette brudd ble av hr. Nestnn
funnet et svært emne til et kar som var 56 X63 cm : C. 23 062. 8 Det var

ganske uferdig, rått tilhugget, uthulingen av karet var bare så vidt begynt.
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Det ble også funnet et overkantstykke av et kar og noe avfall som også ble
tatt med til Universitetets Oldsaksamling. 9

Dr. Sigurd Grieg har i Universitetets Oldsaksamlings Årbok for 1930
i en artikkel : »Norske kleberstensbrudd fra vikingetiden« også omtalt
klebersteinsbrttddet ved Folvelseter og et par andre klebersteinsbrudd fra

Romerike. De siste var blitt undersøkt av dr. Bjørn Flougen. Det ene var
på en plass, Piggåsen i Fett, hvor det bl. a. også var et tilemnet kar som
ikke var hugget løs fra veggen. Det var ovalt, 60 cm langt og største bredde
31 cm, avsmalnende i den ene ende. Hougen oppfattet det som emne til et

skaftkar av typen R. 728. — Den annen plass var ved Lystad i Sørum. Hei
sa Hougen en konkav hulning etter et kar som var fjernet og til høyre

herfor 2 kulesegmenter. Disse mente han var emner til kar som kanskje var
forhugget og derfor ikke var blitt hugget løs.

Ved siden av bruddene på Romerike omtaler Grieg 4 klebersteinsbrudd
i Aust-Agder, på Sørlandet. Disse hadde tidligere vært omskrevet av Helge
Gjessing i hans artikkel: »Aust-Agder i forhistorisk tid« s. 46—49 (1923), i
»Arendal fra fortid til nutid«.

Det tidligst kjente av disse ligger mellom Gitmark i Eide sogn i Homme
dal p. og Vatne i Vestre Moland på en plass som kalles Hisåsen. Allerede
N. Nicolaysen besøkte dette sted i 1875. 10 Og i 1929 ble det også besøkt
av Grieg. Her var en mengde merker etter borthugne kar, og likeså kunne
en se 4 emner etter bolleformede klebersteinskar som ikke er hugget løs,

men som står fast i bergveggen. De er imidlertid plasert med bunnen innerst
og den flate munning ut. 11 Dette er det motsatte av hva forholdet var på
Folvelseter og på Lystad. Enkelte av merkene etter karene her er så høyt

oppe at arbeiderne har måttet bruke stillas for å hugge dem. — 10 år etter
Nicolaysens besøk, i 1885, ble funnet stykker av 3 kleberkar, grovt hugget
og uferdige, 2 av stykkene i selve bruddet, det tredje i en myr i nærheten.
De kom inn til Universitetets Oldsaksamling. 12 Og fra dette brudd er de

rimeligvis kommet de 2 ferdige kleberkar, som i 1876 ble funnet i en røys,
det ene inni det andre på Gitmark i Eide s.13 Karene er 22,5 og 30 cm i
tverrmål. — Det samme er også rimeligvis tilfelle med 5 klebersteinskar
funnet ved Landvikvatnet på Havstad, Landvik s., Hommedal p. 14 De sto

også inni hverandre, det største 46 cm i tverrmål, det minste 23,8 cm. De
fantes like i overkanten av myrjord.

En annen plass med klebersteinsbrudd er Sparsås i Froland oppe i en
li straks nedenfor vestenden av Moltekjenn. Dette sted ble besøkt av Helge
Gjessing i 1923. Han sier at det her også var spor etter en utstrakt virk

somhet, idet hele fjellveggen viser merker etter meiselhugg. Her er 5—6
påbegynte kar som ikke er hugget løs fra veggen. Og her er også funnet
en hel del mer og mindre halvferdige kleberkar. Av en avbildning 15 ses
at de er ment å bli til kar av vikingetidens bolleform. — Et stort emne til et

slikt kar innkom fra dette sted til Universitetets Oldsaksamling i 1922
'C. 23 144), 1(i 35 cm i tverrmål.
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Et tredje brudd er også i Froland, men det kjenner vi ikke nærmere til. 17
Enten fra dette eller bruddet ved Sparsås er de nok kommet de 3 kleber

steinskar som i 1878 ble funnet også stående inni hverandre i Frolandselven
ved Frolands Verk. Det minste er 25 cm i tverrmål og innkom til Univer

sitetets Oldsaksamling, 18 et av de større, 34 cm i tverrmål, kom til Arendals
Museum. 19 Den fjerde plass er på Myre i Vegårdshei s., Gjerstad p. Det er

ikke blitt sakkyndig undersøkt, men her skulle være funnet en hel del sønder
brutte gryter av kleberstein og en hel del gamle treklubber og annet verk
tøy.20 I 1930 innkom der til Universitetets Oldsaksamling fra dette brudd
et halvferdig klebersteinskar, som er 30,5 cm i tverrmål. 21

I sin fortegnelse over kleberkar i depotfunn nevner Grieg 22 et uferdig

klebersteinskar fra Bjørtttft, Mæl s., Tinn p., Tel. 23 Dette kar har imidlertid
en fremstående knott under randen og har flat bunn. Det kan derfor rime

ligvis ikke regnes blant vikingetidens kar. Et gammelt klebersteinsbrudd fra
vikingetiden har det derimot rimeligvis vært på Kalstad i Skåtøy s. og p.,
Tel. Herfra innkom i 1937 et halvferdig lite klebersteinskar. Det er i
grunnen et emne, hvor utgravningen bare er påbegynt. Stykket er ikke mer

enn 15,5 cm i tverrmål oventil og 8,3 cm høyt. Det skal ha vært et gammelt
steinbrudd her og der skal tidligere være funnet en annen bolle som ikke
kunne gjenfinnes. Emnet til det lille kar viser at karet var ment å skulle
ha vikingetidens bolleform.24

Fra Rogaland kjenner vi derimot et par klebersteinsbrudd, som sikkert
i hvert fall går tilbake til vikingetiden. De er begge på en og samme gård :

Årebrot i Skåre i nærheten av Haugesund. De ble begge meddelt meg av
overrettssakfører Svein Steinsnes fra Skåre, og jeg besøkte begge stedene
sammen med ham, det ene i 1931, det annet i 1925 og 1937. Det første var
på et nes like ute i sjøkanten. Her sto fast i fjellet opp fra fjellgrunnen flere

runde emner til kar også av vikingetidens bolleformer, omkring 30 cm i tverr
mål.25 Det annet brudd lå ca. Ikm sønnenfor det første, lengere inne i landet.
Her var også bolleformede kleberkaremner, 50 og 30 cm i tverrmål. Emnene
sto her fast i fjellveggen. Like nord for bruddstedet lå 3 avfallsdynger etter
klebersteinshuggingen og en fjerde avfallsdynge på sydsiden. Den største
av disse dyngene var 30 m lang, 13%' m bred og 36 cm høy, mens de andre
var betydelig mindre. Den største ble gjennomgravet med en grøft langs
etter, men der ble bare funnet klebersteinsskjerver og -klumper. Stykkene
lå tett sammen.

Fra Hordaland har vi særlig mange funn av emner, uferdige eller rått
tilhugne kar. — Et gammelt klebersteinsbrudd fra vikingetiden har vi rime
ligvis på Skjeldås i Ullensvang i Hardanger. Utenfor et klebersteinsbrudd

ble i hvert fall her i 1931 funnet stykker av emner til 3 forskjellige kar som
skal være av vikingetidens bolleformer. Likeså ble her funnet klebersteins

avfall.26 -— Et grovt hugget kar med tykke vegger som ikke ser ut til
å være ferdig ble i 1832 funnet på Berven i Øystese s., Kvam p., også i
Hardanger.27 Det er 24 cm i tverrmål. Og et annet slikt kar fantes i 1883
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på Hæreid i Eidfjord s., Ulvik p., også i Hardanger. 28 Det gjør også et
uferdig inntrykk, er rått skåret, i hvert fall innvendig og er 23 cm i tverrmål.
— I 1932 ble på Eikelid av Eldøen på Stord i Sunnhordland funnet et nesten
ferdig tilhugget, men ikke avpusset stykke av en forholdsvis liten klebersteins
gryte også av vikingetidens type. 29 — Samme år ble på Bø iOs i Midthord
land funnet randstykke av et klebersteinskar av vikingetidstypen som i hvert
fall ikke var avpusset hverken innvendig eller utvendig. — Fragment av ennå
et uferdig kar er B. 7936 fra Fonnes, Austreim s., Lindås p. i Nordhordland.30

Sigurd Grieg har i sin nevnte avhandling opptatt en fortegnelse over
depotfunn av klebersteinskar fra vikingetiden som skulle være vitnesbyrd om
klebersteinskarene som handelsvare. Han har der tatt med de før nevnte
funn fra Froland, Gitmark og Landviksvannet i Aust-Agder likesom det
nevnte funn fra Bjørtuft i Tinn, Telemark, som er yngre enn vikingetiden.
Det samme er sikkert også tilfelle med hans nr. 1: C. 16 311 fra Hanevoll,
Skoger, Vestfold.31 Det er et skaftkar av kleberstein som etter all rimelighet
også er yngre enn vikingetiden.

Som nr. 6 har han et svært klebersteinskar fra Drangeid, Nes s., Flekke
fjord p., i Vest-Agder, C. 6626 (ikke publisert). Det er 45 cm i tverrmål,
er fullt ferdig og smukt polert og lå med bunnen opp. Det fantes i 1873 i en
ur. Oluf Rygh mener r sin katalogbeskrivelse at det ikke kan ha vært tapt,
da det er så stort, men har vært gjemt her for å skjules som en verdi. —
Som depotfunn må de vel også oppfattes de 2 små fragmentariske kleberkar
som ble funnet i 1906 sammen med 2 jernbor i en ur i Fiskådalen i Sør-
Audnedal i Vest-Agder. De fantes ved veien mellom Hornnes og Åseral.32

Som nr. 7 som depotfunn har Grieg et skaftkar av kleberstein av
vikingetidstype fra Austvoll i Høyland. Karet lå under en flat stein i en
dybde av 6—B tommer.33 —Og som det siste av slike funn, nr. 8, nevnes
B. 4707 fra Dingen, Gulen s. og p. i Ytre Sogn. Det er 29 cm i tverrmål,
halvkuleformet av vikingetidens type med en svakt innbøyet rand. Det ble
funnet i en ur med en flat helle over liggende på skrå like under overflaten.34

Oluf Rygh har i Norske Oldsager fig. 728—730 avbildet de 3 hoved
typer av yngre jernalders kleberkar: de halvkuleformede bolleformede
(R. 729), de traugformede (R. 730) og skaftkarene (R. 728). Av disse
former er den første uten sammenligning den alminneligste. Denne type har
Haakon Shetelig i en særskilt • avhandling : Kar av kleberstein fra jern
alderen,35 gitt en spesiell behandling.36 Førenn vi ser på variasjonene innen
typen R. 729, skal vi først gi en oversikt over utbredelsen av denne type
i landets forskjellige fylker.

Vi skal senere se på den lokale utbredelse og her se på variasjonene
innen typen. Det uten sammenligning vanligste av denne type er da den
enkle R. 729, halvkuleformet uten ornamenter. (Fig. 190.) Haakon Shetelig
har i den nevnte avhandling pekt på at randpartiet kunne være særlig
utarbeidet, dels med et omløpende profilert bånd innskåret under randen
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(fig. 191), dels slik at en fremspringende rundet kantlist er utsparet i flukt
med randen utvendig. Den første type mener han har sitt forbilde i bronse
bollene R. 726 med sin profilerte rand. Shetelig avbilder som fig. 23 et
eksemplar fra Romerike med 5 innskårne konsentriske sirkler oventil. Dette
er ellers noe helt enestående. Det vanlige er at det er 1 eller 2 sirkler under
overkanten, i sjeldnere tilfelle 3 sirkler. Denne orneringsmåte synes å være
mest alminnelig på Østlandet : i Østfold, Akershus og Vestfold og dessuten
noen stykker i Rogaland, 1 i Hordaland og 1 i Troms.

Den annen type, Shetelig fig. 25—26, betraktes å viere etterligning av
jernkjelene R. 731 med sin største utbukning nedenfor munningsranden.
(Fig. 192.) Denne type er meget sjeldnere og er nærmest innskrenket til de
3 nettopp nevnte Østlandsfylker, bare med et enkelt eksemplar i Hedmark,
Telemark, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland og så 3 stykker i Vest-
Agder. Samme type med største utbukning nedenfor munningsranden, men
uten utsparet list oventil, forekommer i like mange eksemplarer eller vel så
det. De er også funnet i flere eksemplarer i Østfold—Akershus og likeså i
Hordaland—Rogaland, dessuten 2 eksemplarer i Sogn og Fjordane, ellers
et enkelt eksemplar i 6 andre fylker.

Den siste type av kar med største vidde nedenfor munningen er gjerne
ikke så vide og gjerne høyere i forhold til vidden enn karene med største
tverrmål i munningen. — Størrelsen på kleberkarene kan variere atskillig.
Det vanlige er at de er mellom 20 og 30 cm i tverrmål. Det er imidlertid
40 kar som er over 30 cm. Det største av dem er 46 cm i tverrmål. Det er
et av karene fra depotfunnet ved Landvikftmnet i Aust-Agder (se s. 350),
et annet av karene der er 42 cm. Det nest største kar er ellers det før nevnte
fra Drangeid i Vest-Agder (se s. 352). Det er 45 cm i tverrmål og skulle
også være et depotfunn. De store karene er ofte fra depotfunn eller enkelt
funn. Men vi har dem også fra gravfunn. Av de ca. 40 karene over 30 cm
i tverrmål er 17 fra gravfunn. Vi skal bare nevne et par av de største av
dem. Det største av karene fra gravfunn er B. 4456 a fra Rosfjord i Lyngdal
i Vest-Agder. Det er 42,3 cm i tverrmål og er fra en yngre kvinnegrav. Et
annet stort kar er T. 13 302 d fra Voll i Eid i Møre og Romsdal. Det er
39,5 cm i tverrmål og er fra en yngre mannsgrav.37 Det er særlig i Agder-
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Østfold 28 Hordaland 71
Akershus 55 Sogn og Fjordane 30
Hedmark 23 Møre og Romsdal 21
Opland 3  Spr-Trøndelag 7
Buskerud 4 Nord-Trøndelag 5
Vestfold 63 Nordland 18
Telemark 13 Troms 3

Aust-Agder 30 Ukjent sted 6
Vest-Agder •. 13
Rogaland 70 Tilsammen 463
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fylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane at de større kleber
karene er funnet, over % innen det målbare materiale.

Omtrent like mange kleberkar som var over 30 cm er under 20 cm i
tverrmål, nemlig 36 kar. Derav er 24 over 15 cm i tverrmål, således omtrent
%. De øvrige 12 er altså under 15 cm i tverrmål. De synes alle å være
av vikingetidens typer, enten den halvkuleformede eller med noe steilere
vegger, mer nærmende seg Shetelig fig. 25—26. Men omtrent ingen av dem
forekommer i sikre gravfunn, de er helst funnet enkeltvis, og det er mulighet
for at de kan være yngre enn vikingetiden, med ett stykke er det sikkert til
felle. Vi skal her gjennomgå disse eksemplarer.

1) C. 24 250 b. Finnestad, Eidsberg s. og p., Østf.38 Karet er 13,7 cm i
tverrmål og 7,4 cm høyt. Det er funnet i en liten forhøyning sammen
med et økseblad fra 900-årene. Karet er ganske av samme type som
R. 729. Det er sotet i bunnen.

2) C. 13 747. Vølner, Sørum s. og p., Akh.39 14—15 cm i tverrmål. Sotet
på utsiden. Også ganske av typen R. 729. Ingen meddelelse om funn
omstendighetene.

3) C. 18 368. Sagen, Sørum s. og p., Akh.40 14 cm i tverrmål, 7cm høyt.
Sotet utvendig. Nærmest av type som Shetelig 1. c. fig. 26. Funnet
i en bekk.

4) C. 11 175. Bøkeskogen ved Larvik, Ffedrum s. og p., Vestf.41 Miniatyr
kar 4,3 cm i tverrmål, 2,5 cm høyt. Av den vanlige bolleformede type.
Fra en vikingetids kvinnegrav.

5) Skiens Museum 2816. Ytterbø, Helgen s., Holla p., Tel. 11,5 cm i
tverrmål. Typen nærmest som Shetelig 1. c. fig. 26, men med 2 render
under overkanten, sl. Shetelig 1. c. fig. 22—23. Innkommet alene.

6) B. 3212. Hauge, Vanse s., Lista p., Vest-Agder.42 9,5 cm i tverrmål,
5,4 cm høyt. Av den bolleformede type. Funnet i en torvmyr.

7) B. 4427. Lyngdal, Vest-Agder.43 Vel 13 cm i tverrmål. Av den
vanlige bolleformede type. Yttersiden er glatt, innersiden med dype
regelmessige snitt. Funnet i en røys.

8) B. 1647. Utne, Kinsarvik s., Ullensvang p., Hord.44 7,5 cm i tverrmål.
Alminnelig bolleform. Også funnet i en røys.

9) B. 6348 f. Mage, Ullensvang s. og p., Hord. 45 13,5 cm i tverrmål og
7 cm høyt. Alminnelig bolleformet, tykt, grovt skåret. Fra et sølvskatte
funn fra ca. 1070. Sølvskatten lå i karet.

10) B. 8246. Hagen av Reviken, Nord-Vågsøy s., Selje p., S. og Fj. 4(i
Kleberkopp 6,7 cm i tverrmål. Sammenstilles i katalogbeskrivelsen med
R. 729, men høyere i forhold til bredden. Ingen nærmere funnopplys
ninger.

11) B. 8918. Indrebø av Dombestein, Davik s. og p., S. og Fj.47 8,8 cm
i tverrmål. Bolleformet, sammenstilles i katalogbeskrivelsen med R. 729.
Funnet mellom noen steiner.
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Fig. 190—192. Kleberkar.
C.2332. Fonbekk, Ullensaker, Akh. —Fig. 191. 8.297. Borj

Haus p., Hord. — Fig. 192. C. 17 783. Gjestad, Fet, Akh
Fig. 190 8.297. Borge, Gjerstad s
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12) T. 12 076. Herfjord, Stokksund s., Bjørnør p., S. T. 48 Miniatyrbolle,
3—3,4 cm i tverrmål, 2,8 cm høy. Bolleformet som Shetelig 1. c, fig. 26.
Funnet i fjæren.

Så har vi 2 kar som har en utsparet list et stykke under overkanten,
således ikke øverst som Shetelig 1. c. fig. 25—26. Disse 2 kar er begge fra
Fjordane. Det er:

1) B. 4622. Hafsås eller Rafshol, Stårheim s., Eid p. 49 12,7 cm i tverrmål,
7 cm høyt. Innkommet alene. »Ornamentrand litt nedenfor kanten. «

2) B. 8941. Langestølsbeiti, Vik s., Gaular p.50 (Fig. 193.). 11,2 cm i
tverrmål og 7,3 cm høyt. 2,5 cm under overkanten går en valk på ut
siden. Den lå i lyngtorv som lå på kvitaur og hellestein.

Som en vil se, er det bare 2 kar, nr. 1 og nr. 4 som er gravfunn og sikre
vikingetidskar, nr. 9 er sikkert fra middelalderen. Det kan da vel være at
også flere av de andre kar er så sene. Særlig rimelig kan det være at de 2 kar
med valken nedenfor randen er yngre enn vikingetiden. Vi har ikke noe
tilsvarende ved de større kar.

Noe helt for seg selv er den lille dobbeltskål B. 8555 p fra S. Vik, Fitjar
s. og p., Hord.51 (Fig. 194.) Den er 8,5 cm lang og vel 2cm høy. Den skriver
seg fra en mannsgrav fra yngre vikingetid. Den er sotet utvendig, så den
har merkelig nok formodentlig vært brukt til matlagning.

Vi hørte ved de små karene hvis høyde var målt, at denne kunne ved
disse nå opp til 7,4 cm (nr. 1). Miniatyrkarene var bare 2,5 og 2,8 cm høye.
Høyden på de større karene pleier å være fra B—l38—13 cm. På de største karene
kan høyden nå over 19 cm. Det er således tilfelle med B. 294 fra Borge,
Gjerstad s., Haus p., Hord. Det er 42 cm i tverrmål og 19,6 cm høyt. Og
St. 2584 fra Kirkhus, Årdal s., Hjelmeland p., Rog.,53 er 32 cm i tverrmål
og 19 cm høyt.

Ellers har vi noen eiendommelige lave kar. Vi har således C. 15 011
fra Lammøen, Tjølling s. og p., Vestf.54 Det har en utsparet kant oventil
som Shetelig 1. c. fig. 25, men er 26,3 cm i tverrmål. Men i motsetning til
ellers ved denne type er høyden her bare 9,5 cm. Det er fra en mannsgrav
fra ca. 900. Det er temmelig flatt i bunnen. Og likeledes med flat bunn og
med temmelig steile vegger er C. 4114 fra Nordby, Fet s. og p., Akh.55
Det er vel 18 cm i tverrmål og bare 8 cm høyt. Det er fra en mannsgrav fra
900-årene. — Ennå eiendommeligere virker C. 6118 fra Sanner, Langset s.,
Eidsvoll p., Akh.56 Det er 18,3 cm i tverrmål, med ganske flat bunn og buede
vegger, men er bare 5,2 cm høyt. Det er fra et gravfunn fra vikingetiden,
så det er ikke tvil om at det tilhører vikingetiden.

Ennå et par eiendommelige kar skal nevnes. Vi har først C. 18 611 frå
Dal, Romedal s. og p., Hed. Det er fra en mannsgrav fra ca. 1000. Det har
en utstående kant oventil, meget sterkere enn den avrundede list som vi har
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på Shetelig 1. c. fig. 25—26. Listen er her kantet og meget mer utstående. 57
— På et stykke av et overkantstykke av et kleberkar fra Røttingsnes, Tingvoll

s. og p., Møre og Romsdal,58 er det en liten rest av en fremspringende tapp
under overkanten. En skulle tro at dette var et yngre stykke. Det er riktig
nok innkommet sammen med et kvinnegravfttnn fra første halvdel av 800
-årene, fremkommet ved en undersøkelse av Karl Rygh. Ved å lese hans
beretning 59 ser en imidlertid at dette stykke sammen med et bryne er funnet
for seg selv og ovenpå det nederste steinlag. Og han sier at »de hører derfor
neppe med til gravstedet«. Og kleberkarstykket kan derfor vel være av
senere dato.

Et yngre kar er muligens også C. 22 848 a fra Grimstadkanten, Aust-
Agder. 60 Det har et ytre tverrmål av 21,5 cm, er flatt i bunnen med temmelig
rette vegger, høyt i forhold til vidden. Det er innkommet sammen med et
annet übestemmelig kleberkar og rester av en linhekle. Det er ingen andre
funnopplysninger, og vi har ingen sikkerhet for at sakene er funnet sammen.

Et eiendommelig stykke er T. 13 317 fra Vedal, Brønnøy, Nordi.61 Det
er 3 sammenhørende stykker, derav et overkantstykke av en gryte som synes

å ha vært av vikingetidens bolleform. Den har hatt jernhank. Det merkelige
ved dette kar er imidlertid at det ikke er av kleberstein, men av rød sandstein.
Det er funnet antakelig i restene av en gravhaug, hvor det tidligere skal være
funnet glassperler.

Disse bolleformede klebersteinsgrytene har under bruken vanligvis vart

forsynt med en jernhank. Denne har i alminnelighet bestått av en flat rektan
gulær jernstang, opphøyet i en spiral eller bare nied en enkel krok i endene.
I flere tilfelle er dog jernstangen vridd i endene. Et enkelt kar C. 4240 fra
Hatlestrand, Mundal s., Balestrand p.,62 har et bredere parti av hanken på
midten. De 2 kroker i jernhankens ender har vært innsatt i 2 ører festet til

selve kleberkaret. Disse består av en ombøyet hempe øverst, en tykk kraftig
ten som ender i helst 2 flate beslag som krysser hverandre eller sjeldnere er
stillet jevnsides hverandre. Se B. 5525 n fra Nordfjord 68 og B. 6433 f fra
Brekke, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.64 Det kan også være bare et enkelt
bredt beslag, hvis øvre ende er ombøyet til en hempe. Det er nærmest et slikt
vi har ved typeeksemplaret R. 729, se også C. 26 389 h fra Vea, Løten, Hed. 65

Ved et enkelt eksemplar B. 32461 fra Fitje, Gjemmestad s., Gloppen p.,
S. og Fj., er ørene festet med lange jernband som går inn under karet, ett
på hver side.66 Meget alminnelig er det også at det ikke er flate beslag, men
at alt består av en kraftig trinn jemten ombøyet øverst til feste for hanken,

hvis bein enten går jevnsides eller sjeldnere krysser hverandre. Det første
er tilfelle ved C. 21 389 d fra Disen, Vang s. og p., Hed.,67 det annet har vi
ved S. 2584 ifra Kirkhtts, Årdal s., Hjelmeland p., Rog.68 Meget ofte er det
bånd som er festet tversover under selve øret for å gjøre beslaget stødigere.
Se f. eks. C. 18 803 fra Sarpsborg, Østfold. 69 Det hender ikke sjelden at
orene og beslagene mangler helt, men at det er huller under overkanten for
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nittene som har festet beslagene. En kan da gå ut fra at det har vært hank
og ører og beslag på disse kar. Men vi har også en hel del kar hvor det
ikke kan ses at der har vært hank eller ører.

Vi har en hel del tilfelle, jeg har notert det 12 ganger, hvor karene har
gått i stykker, men hvor de er blitt reparert i gammel tid. Jeg skal regne opp
disse tilfelle:

1) C. 20 484 a. Schwensens gate, Oslo. 70 Her er reparasjonen foretatt ved
et tilpasset klebersteinsstykke som er festet ved jernnagler.

2) C. 26 389 h. Vea, Løten s. og p., Hed.71 Karet hadde slått sprekk som
var blitt reparert ved en 4-sidig jernbøyle hvis ender har vært drevet
inn i karets vegger og derpå var ombøyet.

3) C. 18 182. Egge, Brandbu s. og p., 0pi. 72 Det har under overkanten et
sted vært pånaglet et jernbeslag for å bøte på en brist

4) C. 9082.. Hem, Hem s., Lardal p., Vestf.73 Dette kar har et hull i bunnen
som har vært stoppet med -et jernstykke.

5) C. 10 043. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.74 Karet har gått helt i2,
men er blitt satt sammen igjen ved påsatte jernband.

6) C. 6523. Bringsvær, Fjære s. og p., Aust-Agder.75 Karet har hatt brister
som har vært klinket med jern.

7) B. 4653 f. Rossavik, Forsand s., Høgsfjord p., Rog. 76 Dette kar har
vært lappet, hvilket kan ses av nithttllet i forbindelse med jernrust.

8) St. 1390. Hodne, Bore s., Klepp p., Rog. 77 Karet er i oldtiden lappet
sammen og sammenklinket med jernband.

9) St. 2434 a. Dirdal, Forsand s., Høgsfjord p., Rog.78 Et stykke av karet
ved overkanten har vært avslått, stykket er atter blitt tilkittet med et
leirstoff og naglet fast med 2 jernband.

10) B. 4051 a. Førde, Vikebygd s., Sveio p., Hord.79 Her er gått en sprekk
som er blitt reparert med et bredt jernband. Dette nevnes ikke i den
trykte beskrivelse.

11) B. 6433 f. Brekke, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.80 Her er blitt klinket
en beskadigelse med jernkramper.

12) B. 6511. Gloppestad, Vereid s., Gloppen p., S. og Fj.81 Karet har i
gammel tid gått i stykker, hvilket er blitt reparert med jernkramper
og på ett punkt med en innvendig påklinket jernplate.

Vi hørte (s. 352) at det var 3 typer av klebersteinskarene fra yngre jern
alder og at den uten sammenligning tallrikeste type var de bolleformede,
halvkuleformede kar R. 729 som vi ovenfor har omtalt. Den typen som det
er flest av av de 2 andre, er klebersteinsgrytene med skaft CR. 728).
(Fig. 195.) Av dem er det i det hele 31 stykker som bør antas å være fra
vikingetiden. Skålen er her bolleformet som ved den store gruppe R. 729,
kan som disse være mer eller mindre flat i bunnen. Fordelingen er følgende
innen landets fylker:
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Fig. 193. Kleberkar. .B. 8941. Langestølsbeiti, Vik s., Gaular p., S. og Fj.
Fig. 194. Dobbelt skål. B. 8555 p., Vik, Fitjar, Hord.

Fig. 195. Klebersteinsøse. C. 24 770 b. Møssevoll, Fjære, Aust-Agder.
Fig. 196. Klebcrsteinsskål. C. 11 317. Finstad, Romedal, Hed.

Østfold 3
Akerhus 3
Hedmark 0

Opland 0
Buskerud 0
Vestfold 0

Telemark 1

Aust-Agder 1
Vest-Agder 2

Rogaland 7
Hordaland 10

Sogn og Fjordane 2
Møre og Romsdal 1
Sør-Trøndelag 0
Nord-Trøndelag 0
Nordland 1
Troms 0

Tilsammen 31
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Eksemplarene er følgende':

1) C. 15 786. Kursmose, Trømborg s., Eidsberg p., Østf. (ikke publisert).
2) C. 21' 168. Iglerud, Rakkestad s. og p., Østf.82
3) C. 21 248. Vamma, Askim s. og p., Østf.83
4) C. 2525. Fonbekk, Ullensaker s. og p., Akh.'84
5) C. 20 719 a. Kuskerud, Sørum s. og p., Akh.85
6) C. 20 720 a. Kuskerud, Sørum s. og p., Akh.86
7) C. 14 528. Kvæstad, Eidanger s. og p., Tel.87
8) C. 24 770 b. Møssevoll, Fjære s. og p., Aust-Agder 88 (fig. 195)
9) C. 5718. Prestegården, Lyngdal s. og p., Vest-Agder.B9

10) C. 5732. Prestegården, Lyngdal s. og p., Vest-Agder.9o
11) C. 5240. Hovtun, Suldal s. og p., Rog.91
12) C. 6833. Fotland, Time s. og p., Rog.92
13) C. 7592. Austvoll, Høyland s. og p., Rog. 93
14) St. 1008. Ferkingstad, Ferkingstad s., Skttdenes p., Rog. 94
15) St. 2623 a. Østebø, Sandeid s., Vikedal p., Rog.95
16) St. 4728. Myklebustad, Eigersund landsogn, Rog.96
17) St. 5524b. Ukjent sted, Rogaland (ikke publisert).
18) B. 2703. Lutro, Kinsarvik s., Ullensvang p., Hord.97
19) B. 4988. Seim, Røldal s. og p., Hord.98
20) B. 5211 f. Eide, Granvin s., Ulvik p., Hord. 99
21) B. 5548. Bauge, Holmedal s., Skånevik p., Hord. 100
22) B. 5627 b. Vangdal, Vikøy s., Kvam p., Hord. 101
23) B. 6424. Ragde, Odda s., Ullensvang p., Hord. 102
24) B. 6429. Grimstad, Lygra s., Lindås p., Hord. 103
25) B. 6671. Leirvåg, Austreim s., Lindås p., Hord.104
26) B. 6858. Solbakken u. Rygg, Støle s., Etne p., Hord. 105
27) B. 7925. Grindheim, Grindheim s., Etne p., Hord. 106
28) B. 4616. Arnestad, Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj. 107
29) B. 6878. Hatlestad, Vik s., Gaular p., S. og Fj.108
30) T. 12 199 II d. Eikreim, Aukra s. og p., Møre og Romsdal. 109
31) C. 3125. Sortland, Sortland s. og p., Nordi. 110

Størrelsen på disse karene er meget forskjellig. Den samlede lengde
kan være fra 16,5 cm (nr. 26) til 53 cm (nr. 8), skaftet fra 6 cm (nr. 26) til
28,5 cm (nr. 7 og 27), skålen kan bli like til 30 cm i tverrmål (nr. 29),
hvilket jo ville være et stort eksemplar av de bolleformede kar uten skaft.
Ca. 20 av disse karene er fra gravfunn. •— Det kan vel være at enkelte av de
andre karene er yngre enn vikingetiden. De er datert helst etter bolleformen
på skålen. Det er for øvrig ett av karene fra gravfunn som er av en annen
type og funnet alene ikke ville bli ansett å være fra vikingetiden. Det er
nr. 20 som er antatt å være fra Eide i Granvin s. i Hardanger. Bunnen er
her ganske flat, veggene forholdsvis rette og rett oppstigende. Det skal
være funnet med 1 svær spydspiss av typen R. 529, 1 bissel, 1 nøkkel, 1 bryne
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og klinknagler. Funnet var oppgitt gjort på Eide i Eidfjord. Da det imidler
tid her ikke er noen gård Eide i Eidfjord, er funnet antatt å være fra Gran
vin. Det ser således ikke ut til å være helt pålitelig funn.

Oluf Ryghs tredje gruppe av kleberkar, R. 730, er den mest sjeldne.
Den består bare av 5 eksemplarer, som alle er funnet på Østlandet. Disse 5
eksemplarer er:

1) C. 3054. Hval, Fet s. og p., Akh. 111
2) C. 22 240 e. Roa i Nydalen, V. Aker, Akh. 112
3) C. 11 317. Finstad, Romedal s. og p., Hed. 113 (Fig. 196.)
4) C. 5584. Møkkenes, Skjee s., Stokke p., Vestf. 114
5) C. 8140. Kise, Sauherad s. og p., Tel. 115

3 av disse kar, nr. I—21 —2 og nr. 4 er fra 24,2—25,5 cm lange og fra 15—
16,5 cm brede. Det største av dem er nr. 3 som er 36 cm langt og 26,5 cm
bredt. Nr. 5 er reparert, er klinket med jern innvendig. Det er så defekt
nå at størrelsen ikke kan måles. — Denne type er som en vil se, for øye
blikket i hvert fall innskrenket til det østenfj elske.

Her skal også nevnes et eiendommelig kleberkar med skaft : C. 25 770 ø
fra Nedre Dale, Dal s., Tinn p., Tel.116 Det er imidlertid som det også sies
i den nevnte trykte tilvekstfortegnelse, ikke noe kokekar, men sannsynligvis
en kole. Stykket er 21,7 cm langt, derav skaftet 9 cm, skålpartiet 11,9 cm
bredt. Skålen er ganske grunn. Det er innkommet rimeligvis fra en dobbelt
grav fra 900-årene. Hvis dette stykke virkelig er samtidig med det øvrige
funn, skulle vi her ha det eldste vitnesbyrd om bruk av kole.

Vi skal så se på kleberkarenes kronologiske stilling i yngre jernalder.
Det er mulighet for at den bolleformede type R. 729 går tilbake til mero
vingertiden. Det er imidlertid meget usikkert. — Vi har et kar C. 925 fra
Kleppa i Klepp i Rogaland 117 som er funnet i en gravhaug sammen med
et økseblad av A-typen; Klebersteinskaret er avbildet Shetelig 1. c. fig. 26.
Økseblad av denne type tilhører som regel merovingertiden, men de har også
vært i bruk i eldste vikingetid. llB Dette funn fra Klepp er således ikke noe
bevis for at typen Shetelig 1. c. fig. 26 går tilbake til merovingertiden. — Vi
har et annet funn med stykker av 2 kleberkar, hvor funnet går tilbake endog
til tidlig merovingertid, til førstningen av 600-årene. Det er B. 4719 bb—cc
fra Hovland, Ullensvang s. og p., Hord. 119 Om dateringen av funnet se
Gjessing 1. c. s. 37. Det var en gravhaug hvor det hadde vært 2 graver, en
brent og en übrent. Stykkene av de 2 kleberkarene kan imidlertid ikke heiv
føres til noen bestemt av disse 2 graver. Av det ene kar er bare bevart 3
bruddstykker, av det annet er det ikke mer enn ett stykke, et bunnstykke
med nesten flat bunn. Karenes type er da her meget usikker.
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Det er derimot sikkert at de bolleformede kleberkar opptrer meget tidlig
i 800-årene. I kvinnegraver er de funnet sammen med ovale spenner av så
tidlige typer som R. 648 og 650. I ett funn hvor der er et overkantstykke
av et kar av typen R. 729 er det en tynnskallet oval spenne som av Gutorm
Gjessing (1. c. fig. 149—150) dateres til begynnelsen av 800-årene. Det er
C. 19 708 fra Hauge, Onsøy s. og p., Østf. 120 — I mannsgraver er slike
kleberkar funnet sammen med sverd av eldre H-type, økseblad av B—D
typen, skjoldbuler av typen R. 564. Gutorm Gjessing mener om ett av disse
funnene at det er fra slutten av 700-årene. Det er C. 2278 fra N. Kaupang
i Tjølling, Vestf. 121 Her er enegget sverd av H-type og økseblad av B
typen. Jeg har ment at funnet er fra tiden omkring 800, men hvis Gjessings
datering til slutten av 700-årene er riktig, kan det vel være et par funn
til med kleberkar fra så tidlig tid. Tidsforskjellen er jo ellers ikke stor.

De bolleformede kleberkar tilhører imidlertid først og fremst 900-årene
og yngste vikingetid. Av 157 nærmere tidsbestemte kar av denne type er
bare 25 fra 800-årene, mens derimot hele 132 er fra yngre og yngste vikinge
tid. Det vil si at bare 16 % av de bestembare bolleformede kar er fra 800

-årene, mer enn det 5-dobbelte fra yngre vikingetid. — Noen nærmere tids
stilling av variasjonene innen den bolleformede type er vanskelig å sette.
De fleste av karene av denne type fra 800-årene er så defekte, bare bevart
i fragmenter, så det ikke er mulig å gi noen nærmere typebestemmelse. Men
det ser ut til at både den halvkuleformede type som kan konstateres i 6 funn
og den mer utsvtmgne type kjennes fra den eldste tid. Vi har alt hørt om
karet Shetelig 1. c. fig. 26 fra Kleppe i Klepp som ikke kan være yngre enn
første halvdel av 800-årene. Og et annet kar C. 7141 fra Huken under Hafs
lund, Skjeberg s. og p., Østf.,122 av samme type er funnet med et økseblad
av D-type, og er da sannsynligvis også fra første halvdel av 800-årene.

Ser vi så på skaftkarene av kleberstein (R. 728), så hadde vi som før
sagt 31 av disse kar som var antatt å være fra vikingetiden. Men det er bare
8 av dem som kan nærmere tidsbestemmes. Ingen av disse er fra merovinger
tiden. 2 av dem skal derimot være fra 800-åreue. Det ene er St. 1008 fra

Ferkingstad s., Skudenes p., Rog. 123 Det er funnet med en oval spenne av
den ordinære type R. 647. Det skulle således være fra første halvdel av
800-årene. Det er et ganske stort kraftig kar, 47 cm langt og med et 18 cm
høyt skålparti. Det annet er derimot mer usikkert. Det er det før nevnte
B. 5211 f, muligens fra Eide, Granvin s., Ulvik p., Hord. (se s. 360 f), med
flat bunn. — 6 av skaftkarene tilhører 900-årene.

Av de 5 traugformede kar (R. 730) er det 3 som kan nærmere tids
bestemmes, og de er alle fra yngre vikingetid.

Klebersteinskarene finnes både i mannsgraver og i kvinnegraver, etter
statistikken 144 i mannsgravene og 69 i kvinnegravene, dvs. 68,6 % mot
32,4 %, således et noe større prosenttal for kvinnegravene, enn for det sam
lede antall gravfunn, hvor prosenttallene var 76,5 % og 23,5 %. Mens vi
skal høre at kasserollene av jern er flest fra kvinnegraver, så følger skaft-
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karene av kleberstein regelen for fordelingen som for de øvrige klebersteins

kar. De 3 eksemplarer av traugformede kar : R. 730, som kan bestemmes
med hensyn til kjønn er derimot alle fra mannsgraver. Antallet er her
imidlertid for lite til å dra noen slutninger.

Vi skal så se på den lokale fordeling. I den etterfølgende statistikk setter

jeg opp både antallet av kar i de forskjellige fylker, antallet av funn med kar
og antallet av gravfunn. Likeså prosenttallet av funn med kleberkar i for
hold til det samlede antall funn fra yngre jernalder i de forskjellige fylker,
likeså med gravfunnene.

Antall Funn med Gravfunn med
kleberkar kleberkar Prosent kleberkar Prosent

Tilsammen 505 473 5 316 5

Det er altså nå kjent 505 kleberkar fra vikingetiden fra Norge, dels hele,
dels fragmentariske, heri også iberegnet emner og uferdige kar.

Som en vil se er det Rogaland og Hordaland som kan oppvise det
største antall kleberkar og funn med kleberkar, men største prosenttall er
det i Østfold—Akershus. Største antall gravfunn med kleberkar er det
derimot i Vestfold. Færrest antall kar har vi i Opland—Buskerud og Trønde
lags-fylkene foruten i Troms. Det samme gjelder her de prosentvise tall.

Vi skal nå se litt nærmere på hva disse tall vil si. Østfold er det fylke
i landet, som nest etter Finnmark har minst funn fra yngre jernalder. Antallet
gravfunn er dog litt større enn i Vest-Agder. Men hele 32, dvs. 26,9. %, av
gravfunnene i Østfold skriver seg fra den store gravplass på Store-Dal i
Skjeberg, og blant gravfunnene her er ikke et eneste klebersteinskar. Trekker

en disse fra, blir prosenttallet med gravfunn med kleberkar i Østfold 21,8,
således ennå større enn i Akerhus, hvor prosenttallet var 18,8. 3 av kleber
steinskarene fra Østfold er skaftkar, flere er av den bukede form som Shetelig
1. c. fig. 25—26, også flere med en enkelt ornamentlinje under overkanten.

Østfold
Akershus
Hedmark
Opland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og fjordane . .
Møre og Romsdal. .
Sør-Trøndelag .. .
Nord-Trøndelag . .
Nordland
Troms
Ukjent sted

31
60
24

3
4

65
15
31
19
78
81
32
22
7
5

19
3
6

29
56
24
3
4

61
13
22
17
78
75
32
21
7
5

18
2
6

13,4
15,8
3,2
0,3 %'
0,9
9,7
2,4
9,6

10,4
8,6

10,5
4,4
4,4
1,1
0,7
3,8
1,2

19
49
24

3
4

55
10
12
8

43
27
20
19
3
3

13
2
2

15,8
18,8
5,6
0,5
1,0

10,5
3
9,2
6,8
7,2
6
3,9
5,1
0,6y2
0,5 y2 '
3,4
1,6
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Mens Akershus står som nr. 12 med hensyn til antall gravfunn fra
yngre jernalder, står det som nr. 2 med hensyn til antall gravfunn med
kleberkar og som nr. 1 med hensyn til gravfunn med kleberkar i forhold
til antall gravfunn i det hele i fylket. Kleberkarene fra Akershus er vesentlig
fra gravfunn, vi har ellers funnene fra Folvelseter og noen få enkeltfunne
gjerne mindre kar. Vi hørte om klebersteinsbrudd i Nes, Sørum og Fet.
Nettopp fra disse bygder har vi særlig mange gravfunn med kleberkar også.
I Fet er % av funnene med kleberkar, i Sørum 7/io, i Nes riktignok bare
18,2 %, men her er også 44 gravfunn. Flest funn med kleberkar er det
i Ullensaker (12 gravfunn), men her er også det samlede antall gravfunn 80.
I Akershus har vi også 3 skaftkar, dessuten 2 traugformede kar. Herfra er
typekaret Shetelig 1. c. fig. 23 med 5 ornamentlinjer under overkanten. Også
et annet kar har flere ornamentlinjer: C. 5054 fra Tokstad, Nes s. og p.,124
og dessuten flere med 2 ornamentlinjer. Vi har også flere av den bukede type,
deriblant typeeksemplaret Shetelig 1. c. fig. 25 fra Gjestad i Fet. 125 Det er
da ikke bare et tallrikt, men også et rikt variert materiale vi har av kleberkar
fra Akershus. Vi kan i den forbindelse også minne om de 2 lave flatbunnede
kar C. 4114 fra Nordby i Fet og C. 6118 fra Sanner i Eidsvoll (se s. 356).

I Hedmark er kleberkarene meget færre både i absolutt tall og prosent
vis. Antall yngre jernalders gravfunn er omtrent dobbelt så mange i Hed
mark som i Akerhus, men antallet gravfunn med kleberkar er bare halvparten
av hva det var i Akerhus. Det er bare fra gravfunn vi har kleberkar i
Pledmark og her vesentlig fra selve Hedmarksbygdene, helst dog Løten og
Vang, hvorfra der tilsammen er 14 kar, mer enn halvparten av det
samlede materiale. Antallet gravfunn fra disse 2 bygder er 173, mellom %
og Vz' av gravfunnene fra Hedmark. Utenom selve Hedmark har vi bare 3
kleberkar fra Hof, ett fra Elverum og ett fra Ytre Rendalen, derimot ingen
fra rike bygder som Grue, Åmot og Kvikne med tilsammen 52 funn. Vi har
et traugformet kleberkar fra Hedmark: C. 11317 fra Finstad, Romedal s.
og P- 126 Det er fra aller yngste vikingetid. Derimot er det ingen skaftkar.
Vi har hørt (s. 356 )om et bolleformet kar fra Dal i Romedal som også er
fra yngste vikingetid med en utstående kant oventil. Også et par andre er
der av de bolleformede kar. Ellers er alle de bestembare karene fra Hedmark

av den halvkuleformede type, bare ett med en grovt innskåret ornamentlinje.
Det er rimelig å anta at kleberkarene fra selve Hedmark er kommet fra

de før nevnte klebersteinsbrudd på Romerike. Det samme gjelder sikkert
også karene fra Hoff og Elverum og mulig også det fra Ytre Rendalen.
Det er mulig at også kleberkarene fra Østfold skriver seg fra Romerike, men
der er også klebersteinsforekomster ved Storå Lee lengst øst i Østfold og
ved Solerud i Øymark, hvor det også skal være gamle klebersteinsbrudd. 127
Flvorvidt disse imidlertid går tilbake til vikingetiden, kjenner jeg ikke til.

Opland fylke er det fylke i landet som har flest funn fra yngre jern
alder, med hensyn til gravfunn står det imidlertid som nr. 2. Hva angår
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kleberkar står det derimot som nr. sist ved siden av Troms i absolutt tall og
prosentvis uten sammenligning aller sist både hva funn og gravfunn angår.
Det er bare 3 funn og gravfunn med kleberkar fra Opland fylke, 1 fra øvre
Gudbrandsdalen og 2 fra Hadeland. Dette er så meget merkeligere som
det i Gudbrandsdalen er store forekomster av kleberstein i N. Fron, Sel
og Vågå med gamle brudd. l2B Det ser da ut til at disse ikke har vært i
drift i vikingetiden, ellers ville det nok vist seg mer i gravfunnene.

Lignende er forholdet i Buskerud. Her er antallet gravfunn riktignok
ikke halvparten av hva de er i Opland, men antallet av kleberkar er bare 4,
fra Lier, Sandsvær og Hurum.

Til tross for sin ringe utstrekning har Vestfold fylke et meget betydelig
antall gravfunn fra yngre jernalder. Det er særlig bygdene i søndre del av
fylket som er rike på funn. Og først og fremst da Hedrum som har Vz av
det samlede antall gravfunn fra Vestfold. Også med hensyn til funn av
kleberkar står dette fylke høyt med 64 kar, nr. 3 i vårt land. Og her er
det igjen særlig Hedrum og Tjølling som står langt fremme, Hedrum med
22 kar, vel Vz av det samlede materiale, således i overensstemmelse med
det store antall gravfunn i det hele i denne bygd. Når funnene i Tjølling er
så mange, skyldes det den store gravplass på Kaupang, det gamle Skiringssal,
som i sin tid ble undersøkt av N. Nicolaysen. Der er funnet 18 kleberkar
i Tjølling, derav er de 15 fra det store gravfunn på Kaupang, de 3 andre
fra et annet større gravfelt på Lammøen.

I en artikkel i Naturen 1920: »Norsk industri i vikingetiden« pekte
jeg på de mange kleberkarfunn fra Kaupang som vitnesbyrd om handel og
omsetning i vikingetiden. I Vestfold finnes der nemlig ikke kleberstein, og
når det nettopp på handelsplassen eller markedsplassen er funnet så mange
kleberkar, skulle dette spesielt tyde på at de har vært gjenstand for handel.
Jeg pekte i den forbindelse på de mange funn av kleberkar i Hedeby, hvor
der skulle være funnet skår av henimot 50 stykker. De må her betraktes
som import fra Norge og da gjerne over Kaupang.

Det er ingen skaftkar av kleberstein fra Vestfold, i hvert fall ingen
som sikkert er fra forhistorisk tid. Derimot er det ett trattgformet kar, type
eksemplaret R. 430. Av de bolleformede kar har vi usedvanlig mange av
de mindre alminnelige eksemplarer, 7 stykker av typen Shetelig 1. c. fig. 25
—26 og 9 stykker med ornamentlinjer under overkanten, både med en og
flere linjer.

I Telemark fylke er det igjen færre kleberkar, bare 16 i 13 funn, derav
10 gravfunn, bare i 3 % av det samlede antall gravfunn fra dette fylke. De
aller fleste (9 stykker) av karene er fra de ytre bygder, 3 fra Nedre Tele
mark, 1 fra Tinn og 2 fra Kviteseid fra Vest-Telemark. De fleste er enkle
halvkuleformede, men det er også ett skaftkar fra Eidanger og ett traug
formet fra Sauherad. Og dertil kommer den før nevnte kole fra Nedre
Dale i Tinn (se s. 361).
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Fra Aust-Agder har vi mange kleberkar i forhold, til det forholdsvis
ringe antall funn som er gjort i dette fylke fra yngre jernalder. Det er funnet
31 kleberkar herfra. Materialet er imidlertid sterkt preget av de mange
klebersteinsbrudd og av omsetningen herfra. Vi har tidligere (se s. 350) hørt
om de 5 kleberkar fra Havstad i Hommedal, om de 3 kar fra klebersteins
bruddet mellom Vatne i V. Moland og Gitmark i Hommedal og de 2 ferdige
kar fra røysen på Gitmark og likeså om de 3 karene fra Froland. Antallet
funn blir på denne måte ikke så stort : 22, og antallet gravfunn med kleber
kar ennå mindre: 13, dog ennå 9,2 % av det samlede antall gravfunn fra
Aust-Agder, det største prosenttall etter Østfold, Akershus og Vestfold. Av
de 13 gravfunnene er de 9 fra Fjære som ellers også har det største antall
gravfunn fra Aust-Agder. Kleberkarene er fra de store gravplassene på
Bringsværmoen, på Vesterhaven av Bringsvær og på Sævli, som for en
stor del ble undersøkt av Nicolaysen i 1876. Dessuten er det' 2 kar fra
Øyestad, 1 fra Hommedal og 1 fra Hornnes i Evje i nedre Setesdal. Dette
er det eneste kleberkar vi har fra Setesdalen som dog er så rikt på vikinge
tidsfunn.

Størstedelen av kleberkarene fra gravfunnene fra Aust-Agder er så
defekte at deres typer vanskelig kan nærmere bestemmes. De bestembare
synes å være av de alminnelige halvkttleformede. Der er 1 skaftkar fra et
gravfunn fra yngre vikingetid fra Møssevoll i Fjære.

Det ser altså ut som det har vært en utstrakt klebersteinsindustri i

Aust-Agder, og en kan vel gå ut fra at i hvert fall de fleste av kleberkarene
også i Vestfold er kommet derfra. En må dog huske på klebersteinsbrttddet
i Skåtøy i Telemark fylke.

Vest-Agder er det fylke som har færrest gravfunn nest etter Finnmark.
Her er forholdsvis mange funn med kleberkar: 17, derav 2 funn med 2 kar,
så det tilsammen blir 19 kar. De fleste av disse er imidlertid depotfunn eller
enkeltfunne kar, så antall gravfunn med kleberkar blir bare 8. Mens prosent
tallet av funn med kleberkar fra Vest-Agder således blir 10,4, nr. 4 i rekken,
er prosenttallet av gravfunn bare 6,8, nr. 6 i rekken. Gravfunn med kleber
kar har vi bare i Lyngdal (6) og i Holum (2), mens Lista er den bygd hvor
det er flest gravfunn i yngre jernalder, dobbelt så mange som i Lyngdal og
i Holum (28 mot 14). Men depotfunn og enkeltfunn med kleberkar har
vi også på Lista, i Mandal, Sør-Audnedal og Flekkefjord.

Det er 2 skaftkar fra Vest-Agder, begge fra gravfunn i Lyngdal. Ellers
har vi bolleformede og halvkuleformede kar, et par av disse meget svære,
42 og 44 cm i tverrmål, det første fra gravfunn fra Rossfjord i Lyngdal,
det annet enkeltfunn fra en ur på Grangeid i Flekkefjord p.

Rogaland er det fylke i Norge som står fremst med hensyn til gravfunn
fra yngre jernalder og som står som nr. 2 etter Opland med hensyn til funn
fra samme tid. Og det står som nr. 2 etter Hordaland hva angår funn med
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kleberkar og som nr. 3 etter Vestfold og Akershus med gravfunn med kleber
kar. Mens antallet funn med kleberkar var 78 er antallet gravfunn bare 43.
Prosentene blir 8,6 for det første og 7,2 for det annet. Her er da en hel
del kar og stykker av kar (35 funn) som ikke kan forbindes med noe grav
funn. Funnene i Rogaland er meget spredt så å si over alle bygder i fylket.
De mangler i Sokndal lengst sør i fylket, hvorfra der imidlertid er svært
få yngre jernalders funn, merkelig nok også i Rennesøy p., hvorfra funnenes
antall ikke er så lite og hvor der er gammelt klebersteinsbrudd (Ertenstein
på Rennesøy). Dette går da muligens ikke tilbake til vikingetiden. Videre
mangler kleberkarene i Nedstrand p. og i Kopervik p., i ingen av disse er
det synderlig funn. Merkeligere er det at de mangler i Skåre, hvor det
riktignok ikke er så mange funn, men hvor det er flere klebersteinsbrudd,
derav 2 som sikkert synes å gå tilbake til vikingetiden (se s. 351).

Vi har fra Rogaland et ganske betydelig antall, 7 stykker, av skaftkar
av kleberstein, både fra gravfunn og enkeltfunne kar. Av typen R. 729 er
det flest av den enkle halvkuleformede type uten ornamentlinjer. Men det er
også usedvanlig mange med ornamentlinjer, hele 7 kar og likeså 7 kar
av typen Shetelig 25—26 uten utsparet list oventil. Selve typeeksemplaret
med list, Shetelig fig. 26 er fra Rogaland, men dette er også det eneste av
det slaget herfra.

Det største antall kleberkar er fra Hordaland (81 kar), i 75 funn, 10,5 CU
av det samlede antall funn fra dette fylke. Det er imidlertid her usedvanlig
mange kar som er funnet enkeltvis, så det blir bare 27 kar fra gravfunn, bare
6%. Mens dette fylke med hensyn til antall funn med kleberkar står som
nr. 3 etter Østfold—Akershus, står det som nr. 7 med hensyn til gravfunn. —
I Sunnhordland er det særlig i Etne, Fjellberg og Kvinnherad det er mange
gravfunn fra yngre jernalder, og her er det også særlig mange kar fra Etne
og også en del fra Sveio, men bare ett fra Kvinnherad. I Nordhordland er
karene særlig fra Haus og også Alversund og Lindås, som også har atskillige
gravfunn. I Hardanger er det særlig i Ullensvang karene er funnet, den
bygd som er rikest på klebersteinskar i Hordaland (14 kar), men en hel del
er også funnet i Ulvik (8 kar). Også fra Strandebarm, Røldal og Kvam
har vi tilsammen 10 kar. Derimot er det merkelig nok bare 2 kar fra Voss,
den bygd som uten sammenligning er rikest på funn fra yngre jernalder
i Hordaland (121 funn og 82 gravfunn). Fra Vossestrand er det ingen grav
funn med kleberkar.

Fra Hordaland er det hele 10 skaftkar av kleberstein. Herfra og fra
Rogaland er det over halvparten av det samlede antall kleberskaftkar i landet.
Fra Hordaland er også flere kar (6) av typen Shetelig 25—26 uten utsparet
list øverst, men bare 2 kar med ornamentlinjer. Fra dette fylke er også den
eiendommelige lille dobbeltskål (se s. 356).

Også i Hordaland er det en hel del klebersteinsforekomster og også
gamle brudd både i Hordaland og Flardanger. 120
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I Sogn og Fjordane er antallet funn med kleberkar 32, atskillig færre
enn i Hordaland, hvor det var 81, til tross for at det samlede antall funn
fra yngre jernalder er omtrent like stort i begge fylker. Prosenttallet av
funn med kleberkar. i forhold til samlet antall funn er da også i Sogn og
Fjordane bare 4,4, mens det i Hordaland var 10,4. Også i Sogn og Fjordane
er det atskillige kar som ikke skriver seg fra gravfunn om enn ikke på langt
nær i så sterk grad som i Hordaland.

Den lokale fordeling av kleberkarene i Sogn og Fjordane er meget på
fallende. 7/8 av det samlede materiale, 28 kar er nemlig fra Fjordane, mens
bare Vs, 4 kar, er fra Sogn. Og allikevel er det flere funn fra yngre jern
alder i Sogn enn i Fjordane: 374 mot 345. I Fjordane er det spesielt Nord
fjord' og her igjen særlig bygdene Gloppen og Stryn som har kleberkarene,
16 kar fra disse 2 bygder. Det er også disse 2 bygder som har de fleste
yngre jernalders funn i Sogn og Fjordane, likesom Nordfjord er meget rikere
på funn enn Sunnfjord: 266 mot 79.

Kleberstein forekommer også i dette fylke særlig i Sunnfjord, hvor det
ifølge Helland er et gammelt brudd på Dale i Vik s. i Gaular, også på Råttm
i samme sogn og på Svanøy i Kinn. Også i Nordfjord finnes det kleber
stein mellom Innvik og Gloppen og i Eid. Også i Sogn er det kleberstein
i de innerste bygder Luster og Jostedal.

Der er 2 skaftkar av kleberstein fra Fjordane, ingen av dem fra grav
funn. Fra dette fylke er det også noen kar av den mer utbukede type som
Shetelig fig. 25—26, men bare ett kar med utsparet list oventil. Her er ingen
kar med ornamentlinjer.

Fra Møre og Romsdal er det atskillig færre funn fra yngre jernalder enn
i de 2 andre vestlandsfylker. Antallet kleberkar er det da også færre av her,
også sammenlignet med Sogn og Fjordane: 22 mot 32. Prosenttallet blir
allikevel det samme for begge disse fylker : 4,4. I Møre og Romsdal skriver
imidlertid nesten alle funn med kleberkar seg fra graver, og prosenttallet med
hensyn til gravfunn blir da her 5,1 mot 3,9 i Sogn og Fjordane. — For
delingen er forholdsvis jevn i dette fylke, like mange på Sunnmøre som i
Romsdal, litt færre på Nordmøre, her særlig fra Tingvoll og Øksendalen.
Kleberkarene herfra er gjennomgående nokså defekte, og de færreste kan
bestemmes nærmere med hensyn til type. Det er stykke av et skaftkar fra
et gravfunn fra Aukra i Romsdal. Det er derimot ingen med ornamentlinjer.
Et par av karene er meget store.

Trøndelagsfylkene er meget fattige på kleberkar, enda det i hvert fall
i Sør-Trøndelag er store forekomster av kleberstein. Det synes å være
lignende forhold som i Opland. Den lokale kleberstein har ikke vært nyttet
i forhistorisk tid. — Fra Sør-Trøndelag kjenner vi båre 7 funn med kleber
kar, 1,1 % av det samlede antall funn fra yngre jernalder og derav bare
3 fra gravfunn, 0,6 % av det samlede antall gravfunn. Det er dertil slett
ikke sikkert at alle de 4 karene som ikke skriver seg fra gravfunn, er fra
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forhistorisk tid. — I Nord-Trøndelag er det ennå færre funn, bare 5 og
derav bare 3 fra graver, 0,7 og 0,5 W% av det samlede materiale. Det er
ingen skaftkar og ingen med ornamentlinjer eller med utsparet list oventil
fra noen av disse 2 fylker.

Fra Nordland er det igjen noe flere kar: 19 stykker fra 18 funn, derav
13 gravfunn. Den største gruppe av disse kar er fra den søndre del av
fylket, fra Helgeland, 8 kar fra Brønnøy og Alstahaug, 1 er fra Rana, ingen
er fra Bodø og Salta, 4 fra Steigen, ingen fra Lofoten, men 6 fra Vesterålen.
Og så kommer dertil sandsteinskaret fra Vedal på Brønnøy (se s. 357). Her
er et skaftkar av kleberstein, ellers er det bare den enkle halvkuleformede
type uten ornamentlinjer. •

I Troms fylke er derimot funnet meget lite av kleberkar, bare 3 stykker
så det står i klasse omtrent med Opland, Buskerud og Trøndelagsfylkene.
Antallet funn er riktignok meget mindre enn i de nevnte fylker, der kommer
det like etter Østfold og Vest-Agder, så prosenttallet blir litt større i Troms
enn i hvert fall i Opland og Trøndelag. Prosenten av funnene er 1,2 og av
gravfunnene 1,6. — Karene fra Troms er dels fra Bjarkøy i Trondenes
(2 kar) og dels fra Lenvik i Malangen (1 kar). 2 av karene har ornament
linjer under overkanten.

B. Jer n k j ele r.

Jernkj elene er også laget av hjemlig materiale, men de er ikke på langt
nær så alminnelige som klebersteinsgrytene. Mens vi av de siste nå kjenner
500 eksemplarer, er det av jernkj eler knapt 200 stykker. Ofte foreligger
det bare mindre fragmenter av kjelene i gravene, så det kan være vanskelig
å konstatere typen. Men det vanlige er de sammenklinkede jernkj eler som
R. 731 (fig. 197). De kjennes i hvert fall i over 90 eksemplarer, sannsynligvis
er det ennå flere. Foruten R. 731 har vi av Sigurd Grieg avbildninger Old
tiden VIII s. 34 fig. 1 : C. 16 018 fra Aker, Vang, Hed, og Oldtiden Xs. 16,
fig. 18: C. 22 445 c fra Lille Guldkronen, Sem s. og p, Vestf. (fig. 197),
også Osebergfunnet II s. 137 fig. 76. Arrangementet av platene kan være
forskjellig. Bunnen består oftest av én plate som de andre platene er klinket
fast til, og oventil er det gjerne et bredere eller smalere bånd som sideplatene
er festet til oventil. Overkanten er gjerne bøyd ut og inn igjen og inni denne
ombøyning er da lagt en hul jernstang til styrkelse av overkanten. Hankene
er ofte med vertikalt rektangulært tverrsnitt. Meget ofte er de også vridd
i de ytre deler, men med et midtparti som har et rhombisk tverrsnitt. På
samme måte hørte vi det var med hankene på kleberkarene. Også ved en
av jernkjelene: C. 22 443 w fra Lille Guldkronen, Sem s. og p, Vestf, har
vi et bredere flatt parti på midten med oppbrettede sidekanter. 1 Det samme
var tilfelle med ett av kleberkarene (se s. 356). Vi har også eksempler

24Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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på at hanken har vært vridd over det hele, så vidt jeg kan se har det hendt
5 ganger. I et enkelt tilfelle synes hanken på kjelen å ha hatt et rundt
tverrsnitt.

Størrelsen på de sammenklinkede jernkj elene varierer temmelig meget:
42 målbare eksemplarer varierer mellom 20 og 43 cm, nokså jevnt fordelt.
2 av jernkj elene i Osebergfunnet er ennå større: 47 og 50 cm, de største
vi har. En av dem er mindre, ''nemlig C. 3911 fra Skeie under Katvål i
Vang s. og p. Opi. Den er bare 15 cm i tverrmål. Høyden på jernkj elene
har sjelden kunnet måles. Hvor høydemål er anført, er de fra 13—18 cm
høye. Enkelte kjeler er utpreget høye i forhold til vidden. Det er således
tilfelle med B. 7653 o fra Arnestad, Gjemmestad s, Gloppen p, S. og Fj.2
Den er 23 cm i tverrmål og 17—18 cm høy. Særlig lav må en kjel fra Nord
møre være nemlig T. 4070 fra Hovin, Sunndalen.3 Den skal nemlig ha vært
22 cm i tverrmål og bare 8 cm høy.

Ved siden av de sammenklinkede jernkj eler har vi jernkj eler eller
jernskåler som er smidd av ett stykke. De er mer sjeldne og kjennes så vidt
jeg kan se bare i 14 eksemplarer. Det er følgende:

1) C. 2131. Ryes Løkke, Oslo.4
2) C. 23 109a. Glitre u. Sander, Ski s, Kråkstad p, Akh.5
3) C. 10 723. V. Engelhaug, Løten s. og p, Hed.6
4) C. 10 762. Grindereng, Løten s. og p, Fled.7
5) C. 23 067 d. N. Lalttm, Stange s. og p, Hed.8 (fig. 198).
6) C. 24 773 a. N. Houm, Elverum s. og p, Hed.9
7) C. 4628. Hennum, Tranby s, Lier p. Busk. (ikke publisert).
8) C. 13 440. Øverjorde, Hol s. og p. Busk.10
9) C. 19 659. Lihagen, Torpe s. Ål p. Busk. 11

10) C. 4308. N. Kaupang, Tjølling s. og p, Vestf.12
11) B. 1258. Nes, Steclje s, Sogndal p, S. og Fj. (ikke publisert)
12) B. 4841. Vik, S. og Fj. 13
13) B. 4969 e. Fure, Askvoll s. og p, S. og Fj.14
14) B. 6797 g. Hus, Helgeim s, Jølster p, S. og Fj. 15

Disse jernkj eler er gjennomgående mindre. Av de 9 målbare eksem
plarer er de 6 under 20 cm i tverrmål, de 3 andre er 22, 23 og 23,5 cm i
tverrmål. De 3 siste er fra Sogn og Sunnfjord. Den minste av disse jern
kjeler er nr. 6 fra N. Houm i Elverum. Den er bare 11,7 cm i tverrmål.

Vi skal her også peke på 4 jernkj eler av særlig eiendommelige former:
Det er først B. 5730 v fra Myklebostad, Eid s. og p, S. og Fj. 10 Den har
et tverrmål av vel 26 cm, 12—13 cm høy, har hatt flat bunn med rette
svakt uskrånende vegger. Den er sammenklinket. Av ett stykke er derimot
C. 14 228 fra S. Farmen, Kvelde s, Hedrum p, Vestf. 17 (Fig. 199.) Det
er et lavt flatbunnet kar som er 25 cm i tverrmål og er 11 cm høyt. Det
har også rette vegger. Til dette hører sikkert også C. 14 229 : 2 kraftige
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Fig. 197—199. Jernkj el.

Fig. 197. C.22 445e. Lille Guldkronen, Sem, Vestf. — Fig. 198. C. 23 067 d. N. Lalum
Stange, Hed. — Fig. 199. C. 14 228. S. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.
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bæreringer av jern, vel 10 cm i tverrmål. — Et meget eiendommelig kar
synes T. 535 fra Hegge, Egge s. Stod p, N.-T, åha vært. 18 Det skriver
seg fra en rik mannsgrav fra ca. 900 som ble utgravet av K. Rygh. Det har
vært sammenklinket, men nå foreligger det bare bruddstykker av det. Etter
beskrivelsen har det vært ca. 39 cm( ?)i tverrmål. Det eiendommelige ved dette
kar er at det har hatt brede føtter eller en sammenhengende utstående rand
på undersiden. Det kunne ikke avgjøres om karet hadde hatt hank. Etter
hva Rygh mener, besto karet av 2 lag, et stykke ytre lag og et tynnere indre
lag. — Endelig skal nevnes en jernkjel St. 52 88 b fra ukjent sted i Stav
anger Museum, sannsynligvis fra Rogaland. Det har hatt 4-sidig tverrsnitt.

Likesom en enkelt gruppe av kleberkarene hadde skaft (R. 728), så
er det også tilfelle med jernkj elene. Vi kaller dem da gjerne øser eller kasse
roller. Mens imidlertid bare 6,2 % av kleberkarene var skaftkar, så er 19,2 %
av jernkj elene øser.

Oluf Rygh har i Norske Oldsaker fig. 431 avbildet en jernøse, hvis
karakteristika er at de har en forholdsvis liten skål, omtrent halvkuleformet,
og et langt smalt skaft. (Fig. 200.) På R. 431 er skålen 13,5 X 14,5 cm
i tverrmål, skaftet er 62,5 cm langt. Ved siden derav regner jeg her en
annen gruppe hvor skålen har samme halvkttleformede form, men hvor
skaftet gjerne er kortere i forhold til skålens tverrmål, og hvor det gjerne
er. bredere. Det kan dog av og til bero på et skjønn til hvilken av de 2
grupper en regner enkelte av øsene. En kan ellers gjerne kalle den første
gruppe for øser, den annen for kasseroller. — Skaftet er ved begge grupper
gjerne festet til skålen ved en nedbøyning på innsiden ved 2 små stifter.
Særlig ved den første gruppe, øsene, er det gjerne en nedbøyning også i den
motsatte ende, ytterst, omtrent i rett vinkel med skaftet ellers. Denne ned
bøyning har igjen gjerne en liten utbøyning aller ytterst. Skaftene pleier
gjerne å være bredest innerst og avta i bredde utover. Skålene består nesten
alltid av bare ett stykke, de er ytterst sjelden sammenklinket.

Til den første gruppe, jernøsene, kan regnes i hver fall følgende eksem
plarer

1) C. 3904. Kvien, Hurum s. Vang p. Opi. 19
2) C. 22 441 e. Lille Guldkronen, Sem s. og p, Vestf. 20
3) B. 3308 a. Vatne, Seim s, Alversund p. Hord. 21
4) B. 5490 a. Lekve,. Ulvik s. og p. Hord. 22 (fig. 200).
s)' B. 6657 q. Trå, Granvin s, Ulvik p. Hord.23
6) B. 5717 b. Hilde, Innvik s. og p, S. og Fj.24
7) 8.6637g. Brekke, Brekke s, Lavik p, S. og Fj. 25
8) B. 8255 d. Gutdalen, Opstryn s, Stryn p, S. og Fj. 26
9) B. 8669 g. Tokkvam, Vangen s, Aurland p, S. og Fj.27

10) B. 90651. Helgheim u. Nes, Stedje s, Sogndal p, S. og Fj. 2B
11) B. 5562 a. Ukjent sted. 29
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Skålene på disse øsene er 13,5—19 cm i tverrmål, skaftet 53—62 cm
langt. En hel del av dem er dog ufullstendig og kan ikke måles nøyaktigere.
Nr. 2 er også flat i bunnen.

Typisk for den annen gruppe, kasserollene, som nesten utelukkende
kjennes fra Sogn og Nordfjord, er V. J. G. 440. Skålen er her 22 cm i tverr
mål, men skaftet er her også 60 cm langt. Tverrmålet for skålene av denne
gruppe er ellers fra 20—25 cm, men det kan også være mindre hvor da
skaftet er kortere. Jeg tar med følgende eksemplarer av denne gruppe :

1) B. 4637 e. Hopperstad, Hopperstad s, Vik p, S. og Fj.30
2) B. 2151. Hauge, Hauge s, Lærdal p, S. og Fj.31
3) B. 3456 a. Kvåle, Stedje s, Sogndal p, S. og Fj. 32 (fig. 201).
4) B. 5764 a. Myklebostad, Eid s. og p, S. og Fj.33
5) B. 6035 d. Langesæter, Innvik s. og p, S. og Fj.34
6) B. 6806 b. Grov, Vik s. og p, S. og Fj.35
7) B. 8821 h. Eide, Vereid s, Gloppen p, S. og Fj.3c
8) B. 7556. Brekke, Kyrkjebø s, Lavik p, S. og Fj. 37
9) B. 5862 a. Vinje, Stordalen s. Stranda p. Møre og Romsdal. 38

10) T. 11938 b. Talsnes, Singsås s, Holtålen p, S.-T.39

Skaftet på typeeksemplaret V. J. G. 440 (her nr. 4) er innerst 4,4 cm
bredt, ytterst 2,4 cm. På oppsiden er det et innrisset linjemønster, i den ytre
ende en flat hempe. Det samme har vi også ved nr. 6, hvor skålen ellers
bare er 17 cm i tverrmål, skaftet vel 50 cm langt. Her bør også tas med
T. 1350 fra Nedre Eggen, Alstahaug s, Skogn p, N.-T. 40 Den kalles riktig
nok for stekepanne, men er sikkert en kasserolle eller øse. Det er omtrent
bare skaftet som foreligger her. Det er 42 cm langt, har en sirkelformet
utvidelse i den ytre ende, 4,6 cm i tverrmål, som også er bøyd sammen til en
krok. Bredden innenfor denne utvidelse er bare ca. 2 cm, men innerst er
det igjen et bredere parti i ca. 15 cm's lengde som også er vel 4 cm bredt.
Dette parti er ornert med rekker av små innsmidde sirkelrunde groper, en
rekke langs hver av kantene og mellom disse en siksaklinje. Skålen har på
dette stykke vært temmelig stor. — Nr. 5 har en skål som er hele 29 cm
i tverrmål. Vi vil komme tilbake til den siden. På den annen side har nr. 10

en skål med et tverrmål av bare 13 cm, men samtidig er skaftet heller ikke
mer enn 13 cm langt.

Vi har så 3 kasseroller som vi her nærmest vil kalle dem, som er flate
i bunnen og med rette svakt utadskrånende vegger.

Disse 3 er:

1) C. 15 890. Voll, Grue s. og p, Hed. 41 (fig. 202).
2) C. 4206. N. Kaupang, Tjølling s. og p, Vestf.42
3) B. 3456 b. Kvåle, Stedje s, Sogndal p, S. og Fj.43
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Det første av disse er bare 12,5 cm i ytre tverrmål øverst, 5 cm i bunnen,
Skaftet er brutt, er nå bare 13 cm langt. Den annen er fragmentarisk, men
skålen har hatt et tverrmål av ca. 19 cm, og vært 9,3 cm dyp. Skaftet er
her også brutt, men er bevart i en lengde av 43,2 cm, det er 4,7 cm. bredt
innerst, smalner utover. Det tredje eksemplar har et tverrmål av 19,5 cm
og en dybde av 10 cm. Skålen er klinket sammen av flere jernplater slik
som det var tilfelle med de fleste av de vanlige jernkj elene. Skaftet på kasse
rollen fra Kvåle er ganske usedvanlig langt, hele 73 cm. Det har en tunge
formet utvidelse hvor det er festet på innsiden av skålen. I den annen ytre
spiss har det en kort tverrstang. Det er her vinkelbøyet likesom tilfellet
var ved R. 431. Denne kasserolle ble funnet sammen med jernøsen B. 3456 a.
Den siste var brukt som gravurne og kasserollen lå hvelvet over. Til denne
gruppe hører muligens også B. 951 fra Bale, Tjugum s, Balestrand p, S. og
Fj.44 Dette stykke er. meget defekt, men synes åha hatt flat bunn og skrå
vegger. Det har hatt et langt skaft. — I forbindelse med disse 3 kasseroller
skal også omtales T. 15 136 g fra Nygården, Frosta s. og p, N.-T.45 Den
har også flat bunn, men dessuten helt loddrette vegger. Den er 21 cm i tverr
mål og 8,7 cm høy. Skaftet er brutt og mangler. Det har vært klinket fast
til skålen ved 2 par nagler.

Noe for seg selv står kasserollen St. 2223 a fra Frøyland, Riska s, Het
land p, Rog. 4(i Skålen er sammenklinket av 4 plater, er 22 cm i tverrmål
oventil, men tiltar i bredde nedover, . så den er bredest litt ovenfor bunnen.
Øverst er det en fortykket kant. Skaftet har en lengde av 33,5 cm, og ca.
1,5 cm bredt innerst, noe utvidet og sammenbøyd i enden.

Til slutt skal omtales 2 eksemplarer, hvor det er lite igjen av selve
skålen og hvor også skaftet er ufullstendig. Men de er særpreget derved
at skaftet på begge stykker ender i en åpen fal som har vært fastnittet til
et treskaft. Disse 2 eksemplarer er B. 8036 g fra Håheim, Helgeim s, Jølster
p, S. og Fj.47 og B. 8265 j fra Skinnvik, Volda s. og p. Møre og Romsdal.48
På det første stykke er jerndelen av skaftet bare 27 cm langt, bredde innerst
2,4 cm, ytterst 3,6 cm. På det annet stykke er skaftet bevart til en lengde
av 44 cm, bredden er ca. 2 cm over det hele.

Vi hørte ved kleberkarene at enkelte av dem var reparert etter beskadigelse.
Noe lignende er tilfelle med enkelte av jernkj elene. Således med den før
nevnte jernkjel C. 10 762 fra Grindereng i Løten, likeså C. 6362 fra Skeie
under Katvål, Vang s. og p. Opi. De er begge lappet i bunnen. Videre synes
C. 27 057 e fra V. Hauge, Lista s. og p, V.-Agder,49 å ha vært reparert
med en påklinket plate. Og den nevnte jernkjel B. 6797 g fra Hus i Jølster
har i gammel tid fått en brist på den ene side som er blitt lappet med en
utvendig påklinket jernplate. Endelig er også jernøsen B. 5764 a fra Mykle
bostad i Eid utbedret med et par pånittede lapper.

Ser vi så på tidsstillingen til jernkj elene, så synes disse å gå lengere til
bake enn klebersteinskarene. Vi hørte om disse siste at ingen av vikingetidens
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Fig. 200—202. Jernøse
Fig. 200. B. 5490 a. Lekve, Ulvik, Hord. — Fig. 201. B. 3456 b. Kvåle, Sogndal

S. og Fj. — Fig. 202. C. 15 890. Voll, Grue, Hed.
Fig. 203. Leirkar. C. 15 867. Gimmen, Idd, Østf.

typer med sikkerhet kan sies å være fra merovingertiden. Annerledes der
imot med jernkj elene. I det svenske materiale fra Vendelgravfeltet har vi
2 graver med jernkj eler som begge er fra 600-årene. 50 Den første av disse
kjeler, fra grav X, er ifølge Arne 51 fra siste halvdel av 600-årene, mens
Gutorm Gjessing 52 endog daterer det funn hvor kjelen befinner seg, til
siste halvdel av 500-årene. Den annen kjel fra grav XI er ifølge Arne, 53 fra
slutten av 600-årene, mens Gjessing 54 også setter dette funn tidligere, til
første halvdel av 600-årene. Den andre kjelen fra grav XI var sammen
klinket, den første kan man ikke si noe om i så henseende.
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Går vi så over til det norske materiale, så er det ikke flere enn 5
kjeler fra 4 funn som kan dateres så tidlig som merovingertiden. De er
alle laget av sammenklinkede plater. Av disse er det bare en kjel fra
600-årene. Det er C. 16 018 fra Aker, Vang s. og p, Hed.55 Grieg daterer
dette funn til første halvdel av 600-årene, og det samme gjør Gutorm
Gjessing,s6 dvs. han sier »et stykke ut i første halvdel av 600-årene«.

2 av de 4 andre kjeler er C. 20 314 p fra Arstad, Ottestad, Stange p,
Hed.57 I dette funn er det sverd av B-typen som viser at funnet ikke kan
være eldre enn 700-årene. — Den tredje kjel er B. 5145 1 fra Fosnes,
Opstryn s, Stryn p, S. og Fj.58 Her er 2 eneggede sverd av typen R. 498
av den tunge svære type som skulle antas å være fra 700-årene. Likeså er
det et økseblad av typen R. 553, hvor skaftflikene er av den litt mer utviklede
type. — Til slutt har vi jernkjelen B. 628 fra Prestegården, Bodin s. og p.
Nordi. 59 Denne er fra en kvinnegrav, hvor også forekommer glatte ovale
bronsespenner av typen R. 640. Disse er brede og store og kan i hvert fall
ikke være eldre enn 700-årene. 60

Av de øvrige jernkj eler uten skaft er det 104 som kan nærmere tids
bestemmes, og av dem igjen er 51 fra 800-årene og 53 fra 900-årene. Og
de er temmelig jevnt fordelt over dette tidsrom med ca. 10 stykker fra aller
eldste del av 800-årene og også ca. 10 stykker fra siste halvdel av 900-årene
og tiden omkring ca. 1000. — Ser vi på særtypene innen jernkj elene, så er
også eksemplarer smidd i ett stykke å fordele over hele perioden. — Av
fortegnelsen s. 370 skriver nr. 13 seg fra ca. 800, nr. 10 og 14 fra
første halvdel av 800-årene, mens nr. 3 og nr. 12 er fra yngste vikingetid.
De andre er fra den mellomliggende tid.

Hva angår de andre særformer nevnt s. 370 og 372, så er det bare 2 av
dem som kan nærmere tidsbestemmes. Det er B. 5730 v fra Myklebostad i Eid
med den flate bunn og de rette skrå vegger som er fra første halvdel av 900
-årene, og det eiendommelige kar T. 435 fra Hegge i Stod med føttene, som
er nærmest fra ca. 900.

Går vi så over til øsene og kasserollene, så kjennes disse også fra både
merovingertid og vikingetid, men fordelingen er nok ellers noe annerledes
enn ved de alminnelige kjelene.

Vi har 2 funn med kasseroller fra merovingertiden. Det ene er C. 2564
fra barnegraven på Leirol, Vang s. og p. Opi. 61 Gutorm Gjessing daterer
dette funn til 700-årene på grunnlag av en spydspiss av »Valdrestypen« som
er i funnet, og det sterkt differentierede redskapstttstyr.62 Skålen er her
bare 12,7 cm i tverrmål. Dette er jo imidlertid en barnegrav, flere av sakene
er diminutive, således en stekepanne, og det er også all rimelighet for at
også kasserollen har vært diminutiv, og at den har hatt kort skaft. Dette
siste mangler nå. Den skulle da tilhøre den andre gruppen : kasserollene. —
Det annet funn er det s. 373 nevnte B. 6035 d fra Langeseter i Innvik
med den usedvanlig store skål, som de største av jernkj elene uten skaft.
Den kalles da også av Shetelig i katalogbeskrivelsen for jerngryte med skaft.
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I dette funn er det en oval spenne av typen R. 643.63 Den må også være
fra 700-årene.

Så skal vi se på øsene og kasserollene fra den egentlige vikingetid.
Den første gruppe, R. 431, besto altså av 11 eksemplarer. Av disse kan
bare de 8 nærmere tidsbestemmes. 7 av disse skriver seg igjen fra 900-årene,
helt til århundrets slutning. Nr. 10 fra Helgheim i Sogndal er imidlertid
etter all sannsynlighet fra 800-årenes første halvdel. I dette funn er det
nemlig 2 ovale spenner av Berdalstypen av min gruppe C.64 Det er mulighet
for at denne jernøse tilhører neste gruppe med de kortere skafter. Skålen
er riktignok bare 17 cm i tverrmål, men skaftet er defekt og det er bare
bevart i en lengde av 36 cm. I funn nr. 9 fra Tokkvam i Aurland er det
en saks av typen R. 442. Dette er en eldre type og skulle helst henføre funnet
til 800-årene. Saksen er imidlertid den eneste daterende gjenstand i funnet,
og et slikt redskap kan ikke med sikkerhet avgjøre en datering. Det kan
i hvert fall kunne sies at typen R. 43 1 skriver seg fra 900-årene, men at det
er mulighet for at den er kjent også i 800-årene.

Av den annen gruppe var det 10 eksemplarer (se s. 373). Av disse kan
også de 8 nærmere tidsbestemmes. Ett av dem var den før nevnte svære
skaftgryte B. 6035 d fra Langeseter i Innvik. Muligens hører den annen
øse fra merovingertiden C. 2564 fra Leirol i Vang også hit, den er dog ikke
ført opp på listen. Også av denne gruppe er det et eksemplar fra 800-årene.
Det er C. 2150 fra Hauge i Lærdal. Den er funnet med 3 ovale spenner.
Den ene av dem har ornamentikk i yngre Osebergstil. 65 De 2 andre spennel
er av Berdalstypen med oppstående dyrefigurer. Det kan visst ikke være
tvil om at vi her må ned til midten av 800-årene. I samme funn er også
et økseblad av min E-type (R. 561) av tidlig type. Det kunne tyde på at
vi her endog må over midten av århundret. De 6 andre kasserollene er
imidlertid alle fra 900-årene. — I ett funn, nr. 9 fra Vinje i Stordalen er
det som eneste daterende gjenstand en saks av typen R. 443. Den skulle
iallfall ikke kunne være fra eldre vikingetid.

Vi hørte under omtalen av de skaftløse jernkj eler at det også var ett
eksemplar: B. 5730 v fra Myklebostad i Eid som hadde flat bunn og rette
skrå vegger. Det var fra første halvdel av 900-årene. Vi hadde også 3
kasseroller hvor skålen hadde flat bunn og svakt utskrånende rette vegger.
De skriver seg også alle fra 900-årene. Derimot er det fjerde mulige eksem
plar av samme type fra Bale i Balestrand fra første halvdel av 800-årene.
Hvis typebestemmelsen her er riktig, skulle altså også denne type kunne gå
tilbake til 800-årene. Derimot er det eiendommelige kar T. 15 136 g fra
Nygården, Frosta, med flat bunn og loddrette vegger atter igjen fra 900
-årene, helst noe ut i århundret. — Den også eiendommelige kasserolle fra
Frøyland i Riska kan derimot ikke nærmere dateres.

Til slutt har vi de 2 eksemplarene, hvis skaft ender i åpen fal (se s. 374).
Det ene av disse er fra midten av 800-årene, det annet fra ca. 900.
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Mens de alminnelige jernkj eler har omtrent samme fordeling i manns
og kvinnegraver som den prosentvise fordeling av disse funn i hele landet
(70,7 % mannsgraver med jernkjeler mot 29,3 % kvinnegraver), så er
fordelingen av jernøsene og kasserollene noe annerledes. Det er 33 funn
med slike redskaper hvor kjønnet kan bestemmes, og derav er de 22 eller
% fra kvinnegraver. Vi hadde altså 11 jernøser i mannsgraver. I 3 av disse
er typen helt übestemt. Av den egentlige øsetype R. 431 ser det ut som
det bare er ett funn i mannsgravene. Det er B. 6637 g fra Brekke i Lavik
(nr. 7 s. 372), mens det er 8 fra kvinnegraver. Det ser således ut til å være
et spesielt kvinneredskap. Og det samme kan sies om den neste gruppe,
kasserollegruppen. Av de 9 funn hvor kjønnet kan bestemmes, er de 7 fra
kvinnegraver. De 2 unntagelser er nr. 6 og 7 (s. 373), og dertil kommer
muligens også C. 2564 fra barnegraven fra merovingertiden fra Leirol i Vang
i Valdres. — Den flatbunnede kasserolle fra Voll i Grue er også fra manns
grav og det samme er også tilfelle med den mulig flatbunnede kasserolle
B. 951 fra Bale i Balestrand i Sogn. De 2 andre er derimot fra kvinnegraver.
Fra mannsgraver er endelig også begge stykkene hvis skaftpartier ender
i en åpen fal.

Vi skal så se på den lokale fordeling og setter her opp de alminnelige
jernkj elene og skaftkarene hver for seg, deretter gravfunnene med jernkjeler
og øser og hva dette vil si i prosent av det samlede antall gravfunn i de for
skjellige fylker.

% gravfunn
Antall alm. Antall Gravfunn m. jernkj. av
jernkjeler skaftkjeler Tils. m. jernkjeler saml. antall

gravfunn

Tilsammen 156 39 195 176 • 2,7

Som en ser, er fordelingen fylkesvis i flere henseender forskjellig fra
slik som forholdet var med kleberkarene. De siste er jo i det hele mange
flere enn jernkj elene i det norske materiale, over dobbelt så mange, så tallene

Østfold
Akershus
Hedmark
Opland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane . .
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag •
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Ukjent sted

2
6

10
13
16
28
10
0
1
6
7

39
6
1
3
3
1
4

0
0
2
2
2
3
0
0
1
1
3

18
2
1
3
0
0
1

2
6

12
15
18
31
10
0
2
7

10
57
8
2
6
3
1
5

2
6

11
15
16
28

7
0
2
6
9

51
8
2
6
3
1
3

1,7
3
2,6
2,6
6.3
5,5
1,9
0
1,7
1
2
9,8
2,1
0,5
1,1
0.8
0,8
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for kleberkarene vil i det hele uvegerlig bli større. Det er her i landet funnet
atskillig over dobbelt så mange klebersteinskar som jernkjeler.

Mensklebersteinskarene prosentvis var tallrikest i Østfold—Akershus

og i antall var flest i Rogaland—Hordaland, så er det ved jernkj elene andre
fylker som trer i forgrunnen. Det er først og fremst Sogn og Fjordane som
uten sammenligning står først med funn av jernkjeler både prosentvis og

med hensyn til absolutt tall. Mellom Vz og Vi av det samlede antall jernkjeler
er fra dette fylke. Det har ikke langt fra dobbelt så mange jernkjeler som
klebersteinskar og det prosentvise antall av gravfunn med kleberkar var 3,9,
mens det for jernkj elene er 9,8, over det dobbelte. Fordelingen innen fylket
er blitt noe forskjellig fra hva den var med kleberkarene. Mens vi hadde det

eiendommelige tilfelle av ~/s av kleberkarene var fra Fjordane og bare Vs fra

Sogn, så er over Vz av jernkj elene fra Sogn. Og av jernkj elene med skaft
er det flere fra Sogn enn fra Fjordane: 9 mot 5.

Mens i Østfold og Akershus antall gravfunn med kleberkar var 15,8
og 18,8 % av det samlede antall gravfunn i disse fylker, så er antall grav
funn med jernkjeler ide samme fylker bare 1,7 og 3 °U, V9og 1 /g av kleber

karenes prosent. I Rogaland og Hordaland var antall gravfunn med jern
kjeler bare 1 og 2%, bare Vg og knapt Vz av kleberkarene. Og funn av
kleberkar var 11 og omtrent 8 ganger så stor som av jernkjeler.

Vi skal så se litt på de andre fylkene. Hedmark hadde atskillig flere
kleberkar enn jernkjeler, mens Opland som hadde usedvanlig få kleberkar,

bare 3 stykker, hadde 13 jernkjeler, over det 4-dobbelte, allikevel bare 2,6 %
av gravfunnene. Nabofylket Buskerud står derimot høyest prosentvis nest

etter Sogn og Fjordane, har over 4 ganger så mange jernkjeler som kleber

kar: 18 mot 4. Når det er såpass mange jernkjeler i Buskerud, så beror
vel dette på påvirkning fra Vestfold som er rikt både på kleberkar og jern
kjeler. Herfra kjennes det 31 jernkjeler. Telemark har derimot få av begge
deler. Merkelig er forholdet med Aust-Agder, hvorfra der ennå ikke er

kjent en eneste jernkjel, mens vi hadde hele 31 kleberkar. Lignende forhold
er det også i Vest-Agder hvor det bare er 2 jernkjeler, men hvor vi hadde
19 kleberkar. Fra Møre og Romsdal er det også atskillig færre jernkjeler
enn kleberkar. Trøndelagsfylkene har få av begge deler, her står dog Nord-
Trøndelag noe bedre med hensyn til jernkj elene, derfra er det således 3
skaftkjeler. Nordland og Troms er også meget fattig på jernkjeler, mens
i hvert fall Nordland ikke hadde så få kleberkar.

I Osebergfunnet hadde vi 3 kjeler i ett og samme funn. Ellers har -vi
4 funn med 2 jernkjeler i ett og samme funn. Det er først de 2 kjeler fra
merovingertiden fra Arstad i Ottestad s. Stange p. (se s. 376). Så har
vi 2 kjeler fra Lihagen, Torpe s. Ål p. Busk, C. 19 658—59, en svær 38 cm
i tverrmål og en liten kjel 16 cm i tverrmål, smidd i ett stykke. 66 De er
funnet i en røys. Det tredje funn er C. 9097 fra Sundbø, Flatdal s, Sel
jord p. Tel, 28 og 25 cm i tverrmål, som sto inni hverandre.67 Det fjerde
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funn er det store gravfunn fra Bø, Breim s, Gloppen p, S. og Fj. Her er
også 2 kjeler. 68 Som før nevnt (s. 374) er også i ett funn 2 skaftkjeler,
nemlig B. 3456 a—b fra Kvåle i Sogndal.

Vi har også 4 funn hvor alminnelige jernkjeler og jernøser er funnet
samtidig. Det er først den rike kvinnegrav fra 900-årene C. 23 640 fra S. Tron
stad, Hurum s. og p. Busk.69 Her er i samme grav også en klebersteinsgryte
og dessuten stekespidd og formodentlig også en stekepanne. Et annet funn
fra Østlandet er det også rike kvinnegravfunn fra samme tid fra Lille Guld
kronen, Sem s. og p, Vestf.70 Det tredje funn er fra Vestlandet. Det er
B. 6657 a—y fra Trå, Granvin s, Ulvik p. Hord.71 Det er også et over
ordentlig rikt kvinnegravfunn fra første halvdel av 900-årene med et over
måte allsidig utstyr av kokekar og andre kar. Her er foruten jernkarene
også en klebersteinsøse som i funnet fra Tronstad, likeså var det stekepanne
og stekespidd, dessuten bronsekjel og bronseøse og en liten glassflaske, de
siste finere utenlandske saker. — Det siste er B. 9096 a—b fra Fitje, Gjemme
stad s, Gloppen p, S. og Fj. 72 Dette er også et gravfunn, men der fantes
bare disse 2 jernkar i graven.

Som vi hørte, hender det at det også er kleberkar i funnene sammen
med jernkarene. De har altså også brukt begge slags materiale som kokekar.
Det er ellers ikke ofte dette hender, vi har bare 10 tilfelle. Foruten de 2
nevnte fra Hurum og Hardanger er det funn fra Rendalen og Gudbrands
dalen, 3 funn fra Vestfold, 2 fra Telemark og 1 fra Sunnfjord.

Av interesse er det også at særlig skaftkarene av jern så forholdsvis
ofte er funnet sammen med stekepanner. Vi har hele 12 tilfelle med denne
funnkombinasjonen, i ca. Vz av alle disse gravfunnene.

Det er eldre jernalder som er leirkarenes blomstringstid i vårt land.
Vi får et levende inntrykk av dette i Johs. Bøes store arbeide : »Jernalderens
keramikk i Norge«. Men denne blomstring sykner hen etter folkevandrings
tidens slutt.

I yngre jernalder, merovingertid og vikingetid, synes leirkarene i hvert
fall som kokekar å være erstattet av kleberkar og jernkjeler. Mens vi fra
denne tid av leirkar bare har 48 eksemplarer, er der av kleberstein ca. 500
og av jernkjeler ca. 200. Og disse halvt hundre leirkar er vesentlig ganske
tarvelige, helst uteri ornamenter.

Bare i Østfold, Oslo og Vestfold har vi unntakelser i noen få kar av
fremmed vare som antas å være kommet fra Nordsjøkysten, fra frisernes
land og der helst fra Dorestad. Der er først stykker av en kanne fra Gimmen,
Idd s. og p, Østf, C. 15 867. 1 (Fig. 203). Holger Arbman antar i sin bok:
Schweden und das karolingische Reich s. 101—104, at disse kanner skriver
seg fra 800-årene.

C. Leirkar.
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Foruten denne kanne fra Gimmen er det stykker av 6 andre leirkar av
en annen type, men som også helst menes å være av frisisk opprinnelse. De
er av steinhardt materiale, har utbrettet kant og er sterkt utbuket. Ett av
stykkene er funnet i Oslo på »Mindet« ved jernbanens gjennomskjærings
arbeide: C. 8444. 2 De andre 5 kar er fra Vestfold, derav 4 fra det gamle
handelssted Kaupang i Tjølling. Disse karene er :

1) C.4225. N. Kaupang. 3 (Fig. 204.)
2—3) C.4256. N. Kaupang.4
4) C. 4289. S. Kaupang.5

Det første av disse kar har en slags bølgeornamentikk i likhet med flere
kar i det svenske Birka. Det siste av disse karene er C. 5965 fra Langlo,
Skjee s. Stokke p.6 Disse kar menes også helst å være fra 800-årene.

Av de få hjemlige kar fra denne tid skal jeg først nevne 2 lave, simple
boller. Den ene er C. 21 561 a fra Store-Dal, Skjeberg i Østfold. 7 Den er
8,5 cm høy med vidde over åpningen av 12 cm, noe videre over buken. Det
annet kar er C. 23 865 a fra Hollan ti. Njerve, Spangereid s. Sør-Audnedal
p, V. Agder.8 (Fig. 205.) Det er Bcm høyt, vidde over åpningen 12 cm.
Ingen av disse leirboller er sikkert datert, den første er helst regnet å være
fra merovingertiden, den andre er i hvert fall fra yngre jernalder. Fra Birka
funnene har vi også en leirbolle som synes å være av ganske samme type.
Det er fra grav 1072. 9 Den synes heller ikke nærmere å kunne tidfestes.
Men den er av samme størrelse, 8,1 cm høy, 12,4 cm i tverrmål over mun
ningen.

Vi har også 2 andre kar som er fra de samme områder, også av grovt
tarvelig gods, uten at typen nærmere kan bestemmes, men som også må være
fra yngre jernalder, noe nærmere kan ikke sies. Det er C. 23 109 g fra Glitre
tt. Sander, Kråkstad s. og p, Akh,10 og C. 27 057 c fra V. Hauge, Vanse s.
Lista p, V.-Agder. 11 Fra Lammøen i Tjølling, Vestf, har vi stykker av
et leirkar av finere gods, hvis form dog ikke kan bestemmes. Det er fra en
kvinnegrav med båt fra eldre vikingetid, C. 21 960 f.12 Fra samme bygd har
vi en liten leirkopp av dobbelt konisk form, bare 3,4 cm i tverrmål og
2,4 cm høy. Det er C. 1 1 253 fra Hybbestad fra en mannsgrav fra mero
vingertiden.13 Stykker av en lav bolle med største vidde litt nedenfor over
kanten har vi så i B. 3604 g fra Lunde, Vanse, V.-Agder, fra en kvinnegrav
fra 10de årh. 14 Stykke av en ganske liten bolle synes vi også åha i
C. 22 510 q fra Vågstad, Ullensaker s. og p, Akh, også fra en kvinnegrav
fra 10de årh. 15

Fra Sveinhaug i Ringsaker, Hed, har vi stykker av et leirkar fra mero
vingertiden også med største tverrmål nedenfor overkanten, men med orna
mentikk som minner mer om eldre jernalder. Det er C. 8834.16 Fra Ås i
Ullensaker, Akh, har vi også et ornert leirkarstykke fra eldre jernalder,
C. 22 519 n, som er funnet i en haug med kvinnegrav fra 9de årh. Leirkar-
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stykket lå imidlertid løst i jorden, og det må helst oppfattes som tilfeldig
innkommet i haugen. Fra Vestfold har vi flere steder i hauger med funn fra
yngre jernalder også gravurner av leir av grovt gods som sto for seg og ikke
hadde noen direkte forbindelse med gravene fra yngre jernalder. De må da
helst oppfattes som graver fra førromersk jernalder.

Vi skal så gå over til det egentlige Vestland, hvor det igjen er Roga
land som har den største mengde av -leirkarene fra yngre jernalder, over %

Fig. 204. Leirkarstykker. C. 4225. N. Kaupang, Tjølling, Vestf.
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Fig. 205. Leirskål. C. 23 865 a. Hollen u. Njerve, Spangereid s., Sør-Audnedal, V.-Agder
Fig. 206. Leirkar. B. 1805. Bore, Klepp, Rog

Fig. 207. Lite leirbeger. B. 7893 a. Holmedal, Holmedal s., Fjaler p., S. og Fj

av det samlede materiale her i landet. Det er utelukkende simple kar eller
boller, helst av formen R. 732, glatte, jevnt buede med største vidde noe
nedenfor overkanten. (Fig. 206.) Ganske beslektede kar har vi på Jarlshof
i sydenden av Shetland i de hustufter som er utgravet her av Alexander O.
Curie. 17 Flere av karene fra Rogaland er av ganske samme materiale som
enkelte av karene fra Jarlshof, som jeg har fått utlånt prøver av. Noenlunde
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sikkert av disse typer har vi 16 eksemplarer fra Rogaland. De er både fra
merovingertid, 800-årene, de fleste fra 900-årene. Også fra Birkafunnene har
Arbman avbildet et slik kar. 18 Det er fra 900-årene, er 8,1 cm høyt, 12,4 cm
i tverrmål, således også omtrent samme størrelse som R. 732, 9,3 cm høyt
og 12,1 cm i tverrmål. — Foruten disse 16 kar er det 12 andre funn med
leirkar fra Rogaland fra yngre jernalder, de fleste av dem fra graver fra for
skjellig del av denne tid, men ellers av übestemte typer. Fra fem av hus
tuftene som er antatt å være fra yngre jernalder, har vi også leirkarstykker
som formodes å være fra denne tidsalder. Se i Gamle gårdsanlegg I St. 4899 a
fra Birkeland av Store Eige, Eigersund landsogn 19 og St. 5050 d fra Kråge
land av Slettebø, Bjerkreim s, Helleland p. 20 Og i Gamle gårdsanlegg II
har vi St. 5785 b fra Måkskitmyro av Beite, Utsira,21 og St. 6173 dog 6174 b
fra Birkelandstølen, Bjerkreim s.22 Det er her kar av forskjellige, helst for
oss fremmedartede typer, delvis beslektet med danske kar. Annerledes er
det derimot med leirkarstykkene fra hustuften på Tranheim på Utsira. 23 De
synes å være av typen R. 732.

Fra Hordaland har vi 2 funn med leirkar fra merovingertiden begge fra
Kvinnherad i Sunnhordland. Det ene er fra Naterstad, B. 5907,24 det annet
fra Skåle B. 6993 z.25 Det første er temmelig übestemmelig med grove leir
karskår, det annet er rimeligvis av typen R. 732. — Fra Sogn og Fjordane
fylke har vi også 2 funn med leirkar fra yngre jernalder. Det ene er B. 6688 ø
fra Bø, Breim s, Gloppen p, fra en rikholdig mannsgrav fra første halvdel
av 800-årene.26 Dette er stykker av en liten kopp av form som R. 732. —
Det annet er B. 7893 a fra en båtgrav fra Holmedal, Holmedal s, Fjaler p.
i Sunnfjord.27 (Fig. 207.) Det er også en liten kopp, men ganske liten, 3,6 cm
i tverrmål over munningen og 2,8 cm høy. Den er av type som den foregående
og R. 732. Men denne siste kopp fra Holmedal er ornert med små inn
stemplede sirkelfigttrer, samme slags ornamenter som vi kjenner fra Birka
funnene. 28 — Det nordligste leirkar fra yngre jernalder som vi kjenner til
skulle være T. 11 633 f fra Rypdal, Sylte s, Vestnes p. Møre og Romsdal.29
Det er formodentlig fra en mannsgrav fra merovingertid eller tidlig vikingetid.
Her er bevart bare et enkelt mindre stykke, ornert med opphøyde kanellerte
bånd i horisontal retning.

D. Bronsekar.

Hittil har vi behandlet karene av hjemlig materiale: kleberstein, jern
og leir. Nå skal vi gå over til de fremmede kar : av bronse og glass, og skal
da begynne med de av bronse. De fleste av disse er av den tynne tinnbronse
som er av vesterlandsk opprinnelse. En fortegnelse over dem sammen med
trespannene er gitt i Jan Petersen : »British Antiquities of the Viking period,
found in Norway. « Her gis en ny fortegnelse, hvor de bronsebeslåtte trespann
ikke blir tatt med, og hvor det med hensyn til litteraturhenvisninger henvises
til det nevnte arbeide.
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Disse kar er følgende :

1) C. 802. Kjel. N. Østby, Os. s. Rakkestad p, Østf. Mannsgrav, ikke
nærmere tidsbestemt.

2) C. 4195. Kjel. Haugen, Rolvsøy s. og p, Østf. Mannsgrav, 10de årh.
(eller ca. 900).

3) C. 957. Kjel. V. Holstad, As s. og p, Akh. Mannsgrav, ca. 850 (—900).
4) C. 1023. Kjel. Skisjordet, Ås s, og p, Akh. Ingen funnkombinasjoner.
5) C. 5283. Skål til øse? Blystad, Vang s. og p, Fled. Kvinnegrav, 10de

årh.

6) C. 21 671 e. Øse. Flakstad, Vang s. og p, Hed. Kvinnegrav, 10de årh.
(fig. 212 a—b).

7) C. 21 671 f. Skål. Flakstad, Vang s. og p, Hed. Kvinnegrav, 10de årh.
(fig. 211). .

8) C. 18 641. Øse. Kamfjord, Sandar s. og p, Vestf. Mannsgrav, 10de årh. ?
9) C. 20 133 y. Øse. Bergan, Hedrum s. og p, Vestf. Kvinnegrav, ikke

nærmere tidsbestemt.

10) C. 23 267 g. Kjel. Gjemsø skole, Skien, Tel. Übestemt kjønn, 10de årh.
11) Sk. 1667. Skål. Vindalen, Solum s. og p. Tel. Ingen funnkombina

sjoner.
12) C. 19 364. Kjel. Løland, Vigmostad s. N. Audnedal p, V.-Agder.

Kvinnegrav, 10de årh.
13) C. 27 269 a. Kjel. Østhassel, Vanse s. og p, V.-Agder. Mannsgrav,

ca. 850—900.

14) C. 5784. Kjel. Skomrak, Å s, Lyngdal p, V.-Agder. Kvinnegrav, ikke
nærmere tidsbestemt.

15) B. 4490 f. Kjel. Hafsø, Eigersund landsogn, Rog. Kvinnegrav, ca.
800—850.

16) B. 5459 a. Kjel. Bø, Ogna s, Eigersund p. Rog. Kvinnegrav, ikke
nærmere tidsbestemt.

17) C. 3571. Kjel. Austvoll, Høyland s. og p. Rog. Kvinnegrav, ca. 825
—850.

18) St. 1765. Kjel. Høyland s. og p. Rog. Ingen funnkombinasjoner
19) St. 1703. Øse. Reveim, Madla s, Håland p. Rog. Ingen funnkombina

sjoner.
20) St. 4233 u. Kjel. Gausel, Hetland s. og p. Rog. Kvinnegrav, ca. 850.
21) St. 4228 f. Kjel. Hommersåk, Riska s, Hetland p. Rog. Mannsgrav,

10de årh.

22) St. 4009 a. Kjel. Kingestad, Hesby s, Finnøy p. Rog. Kvinnegrav,
10de årh.

23) St. 6782 h. Kjel. Hegreberg, Mosterøy s, Rennesøy p. Rog. Manns
grav, ca. 900.

24) St. 25841. Kjel. Kirkhus, Årdal s, Hjelmeland p. Rog. Mannsgrav,
10de årh.

2 5Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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25) St. 2271 b. Kjel. Marvik, Jelsa s
mere tidsbestemt.

og p. Rog. Kvinnegrav, ikke nær-

26) B. 322. Kjel. Fana kirke, Fana s
mere tidsbestemt. (Fig. 208.)

og p. Hord. Kvinnegrav, ikke nær-

27) B. 323. Skål. Fana kirke, Fana s
mere tidsbestemt.

og p. Hord. Kvinnegrav, ikke nær-

28) B. 4830 x. Kjel. Stamnes, Stamnes s, Bruvik p. Hord. Mannsgrav,
950—1000.

29) B. 4266. Kjel. Utne, Kinsarvik s, Ullensvang p. Hord. Ingen.funn
kombinasjoner.

30) B. 6657 t. Kjel. Trå, Granvin s, Ulvik p. Hord. Kvinnegrav, 10de årh.
31) B. 6657 u. Øse. Trå, Granvin s, Ulvik p. Hord. Kvinnegrav, 10de årh.
32) Nord. Mus. 15 468. Skål. Byrkje, Vangen s, Voss p. Hord. Kvinne-

grav, 10de årh.
33) B. 3456 g. Kjel. Kvåle, Stedje s

10de årh.
Sogndal p, S. og Fj. Kvinnegrav,

34) B. 670. Skål. Vangen, Vangen s
kombinasjoner.

Aurland p, S. og Fj. Ingen funn-

35) B. 690. Kjel. Vangnes, Vangnes
grav, 10de årh.

s, Balestrand p, S. og Fj. Marins-

36) B. 328. Kjel. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. Ingen funnkombina
sjoner.

37) B. 4511 a. Kjel. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. Kvinnegrav, ca.
900.

38) B. 4511b. Kjel. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. Kvinnegrav, ca
900.

39) B. 4511c. Skål. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. Kvinnegrav, ca
900.

40) B. 4511 d. Øse. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. Kvinnegrav, ca
900.

41) 8.2978. Kjel. Myklebostad, Eid s. og p, S. og Fj. Mannsgrav 800
—850.

42) B. 5807 xx. Skål. Myklebostad, Eid s. og p, S. og Fj. Mannsgrav, 800
—850.

43) B. 4844 i. Gloppestad, Vereid s, Gloppen p, S. og Fj. Mannsgrav
10de årh. (Fig. 210.)

44) B. 5766 a. Kjel. Hilde, Innvik s. og p, S. og Fj. Kvinnegrav, 10de
årh.

45) B. 3255 b. Øse. Lynge, Hareid s, Ulstein p. Møre og Romsdal. Kvinne
grav 800—850.

46) B. 7290 1. Kjel. Midtre Flo, Ulstein s. og p. Møre og Romsdal. Manns
grav, 10de årh.

47) B. 6360 c. Skål. Mo, Ørsta s. og p. Møre og Romsdal. Kvinnegrav,
9de årh.
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48) B. 6360 d. Øse. Mo, Ørsta s. og p. Møre og Romsdal. Kvinnegrav,
9de årh.

49) B. 6360 e. Kjel. Mo, Ørsta s. og p. Møre og Romsdal. Kvinnegrav
9de årh.

50) T. 4351. Kjel. Hen, Hen s, Grytten p. Møre og Romsdal. Kvinnegrav,
ca. 800—825.

51) T. 4782. Skål. Flatvad, Sunndalen s. og p. Møre og Romsdal. Ingen
funnkombinasj oner.

52) B. 327. Kjel. »Etsteds i Romsdals amt.« Ingen funnkombinasjoner.

53) T. 4621. Øse. Steinvik, Nes s, Bjugn p, S.-T. Mannsgrav?, ikke nær
mere tidsbestemt.

54) T. 462^2. Øse. Steinvik, Nes s, Bjugn p, S.-T. Mannsgrav?, ikke nær
mere tidsbestemt.

55) T. 4623. Kjel. Steinvik, Nes s, Bjugn p, S.-T. Mannsgrav?, ikke nær
mere tidsbestemt.

56) T. 15 077 b. Øse. 0. Kongshaug, Stjørdal s, N. Stjørdal p, N.-T.
Kvinnegrav, ca. 800—850.

57) T. 1342. Kjel. Nedre Egge, Egge s, Steinkjer p, N.-T. Kvinnegrav,
ikke nærmere tidsbestemt.

58) T. 12 745. Skål. Sæter av Alstahaug, Alstahaug s, Skogn p, N.-T.
Mannsgrav, 10de årh.

59) Ts. 1214. Skål. Steigen, Steigen s. og p. Nordi. Kvinnegrav, ikke nær
mere tidsbestemt.

60) Ts. 938. Kjel. Prestegården, Bjarkøy s. og p, Trms. Mannsgrav, 10de
årh.

61) B. 5491 d. Kjel. Ukjent sted. Kvinnegrav ca. 850—900.
62) B. 5624. Øse. Ukjent sted. Ingen funnkombinasjoner.

Som en ser, skjelner vi her mellom kjeler, skåler og øser. De er av meget
tynt og fint gods disse bronsekarene og er derfor også ofte skrøpelige og
defekte. På enkelte av de større kjelene er det av og til bare de tykkere hanke
beslagene som er bevart, og på enkelte øser bare skaftene som også er av
tykt gods.

Det er kjelene som er de alminneligste. Av de 62 stykker, er det 36

kjeler (fig. 208), således omtrent % av det samlede antall. Med kjeler menes
her kar som har hatt hank og hankebeslag. Det er da kjelene som også er de
største av karene selv om størrelsen av kjeler og skåler kan gå litt over i hver

andre. Størrelsen på kjelene kan imidlertid bare i de færreste tilfelle nærmere
bestemmes. Bare på en tredjedel av dem: 12 stykker, kan tverrmålet av
gjøres. Den største av dem er nr. 14 fra Skomrak i Lyngdal som er ca.
46 cm i tverrmål, men så har vi nr. 52 fra Møre og Romsdal som bare er
27 cm i tverrmål. Samme størrelse har også nr. 24 fra Kirkhus i Årdal s.

i Rogaland, men det kan ikke sikkert sies om den at det har vært en kjel.
Flere av dem har eller har hatt et jernband under overkanten til å styrke
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denne. Det nevnte kar fra Skomrak i Lyngdal har på undersiden av bunnen
et innrisset stjerneornament, mens karet fra Myklebostad i Eid har emalje
innlegning på bunnflaten, særlig med gul og rød farge, også blått og hvitt
og svart.

Hankebeslagene er for det meste fugleformede, hvor hanken har vært
festet inn på den krummede hals, og hvor fuglekroppen har vært beslagplaten
som har vært festet til kjelens sider øverst oppe. Det har gjerne vært 3 slike
hankebeslag. Selve beslagplaten har helst vært bredest oventil, avsmalnende
og tilspisset nedentil, mot stjerten, gjerne med en nagle i hvert av de 3 hjørner,
naglene har oftest hatt store hvelvede hoder. Det ser ut til at 16 av kjelene
har hatt slike fugleformede hankebeslag. Det er nr. 2, 3, 4, 13, 14, 16, 18,
23, 25, 26, 36, 37, 38, 46, 49 og 52. Av disse har nr. 13, 16, 23, 26 og 37
fint innrissede ornamenter, sirkelfigurer og border med kryssfigurer eller
skråstrekskravering. Nr. 38 fra Hopperstad i Vik i Sogn har dessuten emaljert
plate atter igjen vesentlig i. gult og rødt. Særlig brede og store er beslag-
platene på nr. 3 og nr. 26. På den første er de også utpreget brede og ikke
tilspisset nedentil, på den annen danner de et triangel med rette sider og
en tilspisset utvidelse nederst.

2 andre kjeler med lignende hankebeslag har sirkelrunde beslagplater.
Det er nr. 17 og 29 med buede fordypninger på platene prydet med emalje.
En tredje kjel, nr. 30, har nesten sirkelrund plate med 2 nedstående tapper
nederst, som 2 små føtter. Platen har 2 innrissede konsentriske sirkler og
innenfor disse et stjerneornament.

Flere av halsene på disse fugleformede hankebeslag er omsluttet av en
liten bronsering. 1

3 av kjelene har hankebeslagene prydet med menneskefigttrer. Det er
nr. 12 fra Løland i Vigmostad i Vest-Agder, nr. 21 fra Hommersåk i Riska,
Rogaland, og nr. 41 fra Myklebostad i Eid, S. og Fj. De 2 første av disse
har en kvadratisk plate på' midten og et menneskeansikt på oppsiden og
undersiden, støttende haken mot den kvadratiske plate. På det første av disse
stykker har platen hakekorslignende figurer og er innlagt med gul og rød
emalje, på det annet er det et tarvelig mønster av 2 svakt innrissede linjer,
som krysser hverandre og med en rektangulær figur på midten. På den tredje
kjel fra Myklebostad i Eid er hankebeslagene hele mannsfigttrer med et stort
skjegget hode, en rektangulær, noe avlang plate på midten og 2 korte bein
med utstående føtter underst. Ansiktet minner i meget om hodene på bukkene
på Osebergvognen. 2 Platene er ornert med stjerne- og vinkelfigurer, forsynt
med emalje, på den ene plate i gult, hvitt og blått, på de 2 andre også i rødt.
— Endelig er det en kjel, nr. 20, fra Gausel i Hetland som som hankebeslag
har en liggende løvefigur med tilbakebøyd hode og åpen kjeft:

Før enn vi gjennomgår de 2 andre arter av bronsekar og tar en samlet
oversikt over bronsekarene, skal vi se på 6 trespann, for det meste beslått
med samme tynne tinnbronse, og hvorav flere med hensyn til hankebeslagene
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Fig. 209. Bronsespann. T. 497. Halsan, Frol s., Levanger p., N.-T
Fig. 210—211. Bronseskål.

Fig. 210. B. 4844 i. Gloppestad, Gloppen, S. og Fj. — Fig. 211. C. 21 671 f. Flakstad
Vang, Hed.

viser overensstemmelse med bronsekj elene. (Fig. 209.) Disse trespann er
også av vestlig opprinnelse. Disse 6 eksemplarer er :

1) C. 13 900. S. Farmen, Kvelde s, Hedrum p, Vestf. Mannsgrav, 850
—900.

2) Oseberg, Slagen s, Sem p, Vestf. Kvinnegrav 800—850.
3) B. 2564. Orre, Orre s. Klepp p. Rog. Kvinnegrav, 800—850.
4) 8.4511 e. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. Kvinnegrav, ca. 900.
5) T. 4624. Steinvik, Nes s, Bjugn p, S.-T. Mannsgrav, ikke nærmere

tidsbestembar.

6) T. 497. Halsan, Levanger s. og p, N.-T. Kvinnegrav, ikke nærmere
tidsbestembar. (Fig. 209.)
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Disse trespann er av 2 typer, nr. 2 og 3 med største vidde nederst,
nr. 1, 4 og 6 med største vidde øverst som våre alminnelige sinkbøtter, mens
nr. 5 ikke kan nærmere bestemmes med hensyn til type. — Det største av
dem er nr. 2 fra Oseberg, det er 36 cm høyt og 32 cm i tverrmål nederst,
26,5 cm i tverrmål øverst. Det minste er nr. 6 fra Halsan i Levanger som bare
er 12 cm høyt og 12 cm i tverrmål øverst.

Disse spann har altså vært beslått med bronse utenpå, helst den tynne
tinnbronse. 2 av spannene har hatt brede, ornerte bronsebånd, nr. 1 og nr. 4.
På nr. 1 mangler midtpartiet av spannet så det er bare et bånd øverst og
nederst, men det har sikkert også der vært 3 bånd likesom på nr. 4, hvor
båndene er meget brede, bare atskilt ved ganske smale partier. Ornamentene
er keltisk dyreornamentikk likesom på et trespann fra Birka.3 Dette spann
har vært 18,3 cm høyt, 17,8 cm i tverrmål nederst, 19,5 cm- øverst. Av nr. 5
er av spannet bare bevart de 2 hankbeslag og et stykke av bronsebeslag til
spannet. Det er også forsynt med keltisk ornamentikk. — Også spannene
nr. 3 og nr. 6 er tett beslått med tynn tinnbronse, men denne er her uten
ornamenter. — Osebergbøtten skiller seg fra de andre ved at bronsebåndene
her er smalere og ikke av den tynne tinnbronse. Men her er også 3 bånd.

Vi hørte at hankebeslagene på trespannene for det meste var beslektet
med enkelte av dem på bronsekj elene: Nr. 3 fra Orre i Orre s. i Klepp
har således fugleformet beslag med 3 nagler med store hvelvede hoder, som
vi hørte var så alminnelig ved bronsekj elene. Meget nært i form står
beslagene på spannet fra Orre til beslagene på kjelen nr. 16 fra Bø i Ogna.
Beslagene på nr. 4 og 5 fra Hopperstad i Vik og Steinvik i Bjugn er 3-sidige
med 4 nagler og ligner hverandre meget også i ornamentikken på platene.
De kan også sidestilles med hankebeslagene på bronsekj elen nr. 13 fra Øst
hassel i Vanse: også bronsekj elen nr. 26 fra Fana har 3-sidig hankebeslag.
Osebergbøtten har som bekjent også 2 menneskefigurer som hankebeslag
i likhet med bronsekj elen fra Myklebostad. Men mannen på Osebergbøtten
har armer og opphøyde bein. Den emaljerte plate på midten har her en
korsfigur. 2 av trespannene nr. 1 og nr. 6 har korsformede hankebeslag.

I Osebergfunnet er det også et annet trespann som regnes helst å være
vesterlandsk arbeide. Det er avbildet i Osebergfunnet II s. 70 fig. 30. Det
er ennda større enn bøtten med menneskefigurene, idet det er 44,8 cm høyt
og 42 cm i tverrmål nederst, 39,8 cm øverst. Det er av Sigurd Grieg kalt
trespannet med rike messingbeslag. /

Vi skal så se på den annen gruppe av bronsekarene som vi kalte for
skåler. Det er den minste av de 3 grupper og består av 13 eksemplarer. —
Størrelsen er meget varierende. Noe for seg selv er nr. 43 fra Gloppestad
i Gloppen (fig. 210) som er 27 cm i tverrmål. Den er fullstendig som en
liten kjel med hensyn til størrelse, og når den ikke er tatt med blant kjelene,
beror det på at den ikke^har hatt hank. De nest største er nr. 27 fra Fana
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kirke og nr. 42 fra Myklebostad i Eid, som begge er 21 cm i tverrmål. De
minste er nr. 34 fra Vangen i Aurland og nr. 47 fra Mo i Ørsta, som begge
er bare 9 cm i tverrmål.

Også typene kan være en del forskjellig. Det vanlige er at de har en
utbrettet kant oventil, gjerne også en innknipning under randen. De har da
gjerne en utbuket form. 2 av skålene, nr. 32 og nr. 39 har 2 tttdrevne
smale kanter under overkanten. Rent halvkuleformet uten noen innknipning
men med en fortykket kant øverst er nr. 7 fra Flakstad i Vang på Hed.
(Fig. 211.) Den store skål nr. 43 fra Gloppestad i Gloppen har visstnok
utbrettet kant og et jernband under overkanten til styrkelse av denne; men
ellers har den rette innadskrånende vegger. Det samme er tilfelle med den
lille skål nr. 47 fra Mo, Ørsta. Men denne skål har ingen hverken utbrettet
eller fortykket kant. Begge disse skåler er temmelig flate i bunnen.

Typeeksemplaret R. 725, nr. 34, fra Vangen i Aurland, har som orna
ment en fint innrisset siksakbord øverst. Den store skål nr. 43 fra Gloppe
stad i Gloppen har en fint innrisset triangelbord med spissene nedad, like
under overkanten. Og nr. 58 fra Sæter av Alstahaug i Skogn har et glatt
bånd under overkanten med 2 skråstrierede linjer.

Vi hørte om bronseskålen nr. 7 fra Flakstad i Vang på Hedmark at
den var fullstendig halvkuleformet. Ganske samme form er en skål av tyk
kere bronse : C. 3426 fra Elle, Lista s. og p, Vest-Agder.4 Den har dog
ikke fortykket, men utbrettet overkant som de fleste av tinnbronseskålene.
Den er bare 11,5 cm i tverrmål og er funnet i en gravhaug, men ingen andre
oldsaker er innkommet sammen med den.

Den siste gruppe av tinnbronsekarene er øsene. Av dem er det nå
14 stykker, omtrent samme antall som skålene. De er også av forskjellig
størrelse og type.

Skaftene kan således være av forskjellig lengde. Det lengste skaft er
på nr. 53: T. 4621 fra Steinvik i Bjugn. Her er skaftet 28 cm langt, bare
1,5 cm bredt, mens skålen ikke er mer enn 13 cm i tverrmål. Ganske motsatt er
forholdet på den andre øse i samme funn nr. 54 : T. 4622. Her er skaftet
bare 15 cm langt, men 5 cm bredt, mens skålen til gjengjeld har vært ca.
20 cm i tverrmål. Det nest lengste skaft har nr. 40: B. 4511 d fra Hopper
stad i Vik : 25 cm. Her kan skålens tverrmål ikke bestemmes. Langt skaft
har også nr. 9 hatt : C. 20 133 y fra Bergan i Hedrum, hvor det er bevart
i en lengde av 21 cm, men det er ikke helt bevart. Skålen har her vært ca. 17 cm
i tverrmål. En mellomtype synes vi å ha i nr. 62 : B. 5624 fra Ukjent sted.
Her er skaftet 18,5 cm langt, mens skålen har vært ca. 13 cm i tverrmål. — 
Øsene med de korte skafter har ellers vært det vanligste. Vi hørte om øsen
nr. 54 fra Steinvik i Bjugn. Et annet typisk eksemplar er nr. 6 fra Flakstad
i Vang, Hedmark (fig. 212 a—b), en liten øse hvor skaftet bare er 12 cm
langt, mens skålen er ,11,9 cm i tverrmål. Et tredje eksemplar er nr. 48 fra
Mo i Ørsta, hvor skaftet er 13 cm langt og skålen også 13 cm i tverrmål. —
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Skålenes mål har vi alt hørt en del om. Den største var nr. 54 fra Steinvik
i Bjugn : 20 cm i tverrmål. Den nest største skål er på nr. 30 fra Trå i
Granvin, også med et kort skaft, her var skålen 19 cm i tverrmål. Den
minste skål hadde den før nevnte lille øse fra Flakstad i Vang: 11,9 cm.
Omtrent like liten skål: 12 cm i tverrmål hadde nr. 5 fra Blystad i Vang,
også på Hedmark. Her manglet skaftet helt.

På alle skaftene hvis endestykker er bevart, er det flate, runde skive
formede utvidelser ytterst. På ett eksemplar, nr. 48 fra Mo i Ørsta, er denne
utvidelse ringformet, med hull på midten. På et annet eksemplar, nr. 54 fra
Steinvik i Bjugn, er det en utdrevet bule på midten av skiven. Flere av
skålene er defekte, så formen ikke kan ses, men det alminneligste ser ut til
å være at de har vært halvkuleformede med en utbrettet kant øverst.

Det er også ornamenter på flere av øsene. Den lille skål til øsen nr. 5
fra Blystad i Vang har således en stjerneformet figur på innsiden av bunnen
og 2 fint innrissede parallelle linjer like under overkanten på utsiden. På
ett eksemplar, nr. 8 fra Kamfjord i Sandar, er det fint innrissede ornamenter
langs skaftets langsider, en bord med kryssfigurer på hver side. Likeså
på nr. 40 fra Hopperstad i Vik er det på oversiden langs begge de opphøyde
sidekanter på frihand innrisset »forsiringsbånd av korte parallelle tverrlinjer«.

Og endelig er det på nr. 53 fra Steinvik i Bjugn på skaftet og den
utbrettede rand parallelle linjer og strekornamenter.

Som kasserolle har rimeligvis også vært brukt B. 3987 a fra Bryn,
Vangen s, Voss p. Hord.5 Det er en større skål, 31,5 cm i tverrmål, med
svakt utskrånende sider og svakt utbttet i bunnen. Overkanten er utbrettet
og under denne en innsenkning likesom midt på siden. Under overkanten
har vært en jernring til styrkelse av denne som på enkelte av bronsekj elene.
På den ene side fortsetter denne ring i et beslag som nesten går ned til bunnen.
Dette er formodentlig rotstykke til et jernskaft: B. 3987 b, med hempe i den
ene ende, men avbrutt i den annen. Det er bevart i en lengde av 44 cm. Dette
bronsekar er imidlertid ikke av den tynne tinnbronse. Det skriver seg fra
en mannsgrav fra begynnelsen av 800-årene.

Tinnbronsekarene kjennes fra 51 funn. Fordelingen er følgende:

Østfold funn Rogaland . 11 funn
\kershus 2 » Hordaland 5 »
Hedmark 2 » Sogn og Fjordane 9 »

Dpland 0 » Møre og Romsdal 6 »
Buskerud -. 0 » Sør-Trøndelag 1 »
Vestfold 2 » Nord-Trønclelag 3 »
Felemark 2 » Nordland 1 »

\ust-Agder 0 » Ukjent sted 2 »

Vest-Agder 3 »
Tilsammen 51 funn
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Som en vil se er det særlig Vestlandet hvor disse kar er funnet, fra og
med Vest-Agder til og med Møre og Romsdal. De 2 eksemplarer fra

Ukjent sted er i Bergens Museum og er da også fra Vestlandet. Det blir 36
fra Vestlandet, 10 fra Østlandet, 5 fra Trøndelag og Nord-Norge.

Av de 52 funn er det 41 hvis kjønn kan bestemmes. Av disse er det 16
funn fra mannsgraver og 25 funn fra kvinnegraver, dvs. 39 % fra manns

graver og 61 % fra kvinnegraver. Dette tall trer ennå sterkere frem når
en betenker at det i det samlede norske materiale er 76,5 % med mannsgraver

og 23,5 % med kvinnegraver. Det er særlig kjelene som er fra mannsgraver,
idet det er 13 mot 19, dvs. 40,6 % mot 59,4 %. De mest alminnelige i
kvinnegravene er skålene, hvor forholdet er 2 mot 8, 20% mot 80%. Noe
lignende er forholdet med øsene, 3 mot 8, 27 % mot 73 %. Det er på samme

måte som vi hørte det var med jernøsen e, hvor % var fra kvinnegraver (se
s. 378). Som mannsgrav er ved bronseøsene imidlertid også tatt med funnet
fra Steinvik i Bjugn med 2 av de 3 øsene. Dette funn er imidlertid ikke
sikkert mannsgrav. Det sies riktignok at det skulle være funnet også et
sverdhåndtak som gikk i stykker ved opptakingen.6 Men året etter kom
det inn en oval spenne av typen R. 647 som skulle være funnet sammen med
de øvrige saker. 7 Karl Rygh sier riktignok at det ikke er sikkert at den kan
henregnes til det samme funn. Men det kan jo hende at han da har tenkt

Fig. 212 a—b. Bronseøse. C. 21 671 e. Flakstad, Vang, Hed.
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på sverdhåndtaket og ikke funnet det rimelig at det og spennen skulle skrive
seg fra samme funn. I hvert fall blir forholdet her usikkert. Som en vil se
er dog funn med flere tinnbronsekar ellers alle fra kvinnegraver, og det
kan jo også støtte antagelsen at Steinvikftmnet også er fra en kvinnegrav.

Vi skal så se på dateringen. Det er 40 funn som kan nærmere tids
bestemmes. Av disse skriver 15 seg fra 9de årh- og 25 fra 10de årh. Ingen
er fra merovingertiden. Det er særlig kjelene hvor 10de årh.s flertallighet
blir fremtredende, 17 mot 9 eksemplarer. Av skålene er det 3 fra 9de årh.
og 4 fra 10de, av øsene 3 og 5. Tar vi med de 2 øser fra Steinvik i Bjugn
som funnet sammen med den ovale bronsespenne av typen R. 647, blir det
5 og 5.

Som vi ser av fortegnelsen over disse kar, er det flere funn hvor det er
flere tinnbronsekar i samme funn, likesom ett sett i hvert funn. Det er først
funnet fra Flakstad i Vang nr. 6—7, med den lille øse og den halvkule
formede skål. Dette er det eneste av slike funn på Østlandet. Så har vi nr. 26
—27 fra Fana kirke med en stor kjel og en mindre skål. Fra Trå i Granvin
nr. 30—31 har vi igjen en kjel og en øse. Det mest rikholdige av disse
funn er fra Hopperstad i Vik, hvor vi har 2 kjeler, en skål og en øse (nr.
37—40). Fra Mo i Ørsta har vi igjen et sett med kjel, skål og øse (nr. 47
—49). Endelig har vi det oftere nevnte funn fra Steinvik i Bjugn med 2
øser og en kjel (nr. 53—55). Alle disse unntagen muligens det siste er fra
kvinnegraver.

Vi skal så se på andre bronsekar enn tinnbronsekarene, som var av
vestlig opprinnelse. Vi har da først den store bronsekj el fra Gokstadfunnet,8
som av N. Nicolaysen oppfattes som skibets matkjel. (Fig. 213.) Den er
75 cm i tverrmål og 50 cm høy, har flat bunn og omtrent loddrette vegger.
Den er laget av 2 plater som er festet sammen på midten, og i overkanten
er den forsterket med et ombøyd og tilnaglet bredt stykke bronseblikk. Her
er den forsynt med 2 massive bronseringer som hanker.

Et annet kar har vi i en flat skål med skrå vegger, flat bunn og
utbrettet overkant. Det er C. 22 669 fra Ytterbø, Flosta s, Dyvåg p, Aust-
Agder. Den er 17,8 cm i tverrmål og er funnet i en røys. Den er ikke inn
kommet med andre saker og kan da ikke sikkert dateres. 9

Så har vi en gruppe som har vært på 5 bronsekj eler av en østlig type.
De er helt flate i bunnen og med rette vegger, et forsterkningsbånd nederst,
helt ombøyet bånd til forsterkning også øverst, bøyet om en rund jernstang.
(Fig. 214.) Flanken og 2 store kraftige hankebeslag er av jern, med 2 pære
formede beslagstykker hvert med en isittende nagle. Av de norske eksem
plarer er kjelen bare bevart på ett av dem, nemlig nr. 1 i den følgende
fortegnelse. Den er 19 cm i tverrmål oventil, 17 cm nedentil, 10,4 cm høy.
På de 4 andre finnes bare hankebeslagene, på enkelte av disse ses dog fast
rustet rester av selve bronsekj elen. Oftest er det bare ett slikt beslag. Disse
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bronsekj eler er å sammenstille med F. F. T. XIII s. 13 fig. 92 og Russiske
Archeologiske Materialier 1902 Pl. XXVIII, 281 . De regnes for å være fra
slutten av vikingetiden. De 5 eksemplarer er :

1) C. 20 634. Sønsteby, Heggen s, Modum p. Busk. 10 (Fig. 214.)
2) C. 20 958. Grevet, Hedrum s. og p, Vestf. 11
3) Ts. 1327. Strømme, Bø s. og p. Nordi. 12
4) Ts. 1963. Strømme, Bø s. og p. Nordi.13
5) Ts. 197. Lille Engen, Trondenes s. og p, Trms. 14

Nr. 1 og 2 er funnet alene, den første ved en gammel ferdselsvei. Nr. 3
har 3 hankebeslag og her har da formodentlig opprinnelig vært 2 kjeler. De
skal være funnet i en gravhaug sammen med et hengebryne av skifer og en
hengelås. Nr. 4 skal derimot være funnet i en hustuft sammen med 4 simple
spinnehjul av kleberstein, 4 stykker kleberstein, stykke av øks av gammel
type og et muligens yngre jernalders bryne. Nr. 5 fantes blant brente steiner
og aske sammen med et spinnehjul, muligens fra vikingetiden, en saks av
»sauesakstype« og en fiskekrok av jern. Ingen av disse kjeler i det norske
materiale kan sikkert dateres, men det er vel sannsynlighet for at de er fra
vikingetiden.

Fig. 213. Bronsekjel. C. 10 416. Gokstad, Sandar, Vestf.
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Fra samme tid, slutningen av vikingetiden, er vel også en annen liten
gruppe av bronsekar på 4 eksemplarer som alle er fra Nord-Norge og her
fra en og samme gravplass i Ankenes s. i Ofoten. Det er lave skåler av
tynn bronse med flat bunn og med utbrettet, ikke fortykket kant. Størrelsen
varierer fra 23,7—27,9 cm i tverrmål oventil, høyden er fra 6—lo cm. Ett
av eksemplarene, nr. 1 i den følgende fortegnelse, har inngraverte figurfrem
stillinger. Det er overdelen av 5 mannsfigurer, 1 i midten og 4 på sidene, 2
og 2 rett overfor hverandre. De er fremstillet i profil med sid bredbremmet
hatt og vid folderik kledning. Disse bronsekj eler er å sammenstille med
Aspelin: Antiquities 1615 og Grempler: Mittelalterliche Bronzeschalen.
Schlesiens Vorzeit in Bild ttnd Schrift s. 271 Taf. I—IV. De 4 eksemplarer
er følgende :

1) C. 21857 a. Nyborg, Ankenes s. og p. Nordi.15
2) C. 21 857 b. Nyborg, Ankenes s. og p. Nordi.16
3) Ts. 2047. Ankenes, Ankenes s. og p. Nordi. 17
4) Ts. 2125. Ankenes, Ankenes s. og p. Nordi. 18

Alle disse kar er funnet i graver, fordypninger i terrenget. Sammen med
nr. 3 ble funnet en ringspenne av bronse av østlig type. I en fjerde grav ble
funnet båtsaum. Det er rimeligvis et gravfelt fra yngste, vikingetid vi her
har for oss.

Førenn vi avslutter avsnittet om bronsekarene, skal jeg nevne en dåse
av fortinnet bronse av den vestlige type. Det er C. 22 596 d fra Viken, Valle
s. og p, Aust-Agder. 19 Den skriver seg fra merovingertiden, mens ingen
av tinnbronsekarene som før nevnt var så gamle. Dette stykke er rikt ornert
med forskjellige figurer, med kantlinjer, små triangler, små buer, rad med
trekanter, korsfigurer, halvsirkel med trappemønster og 2 konsentriske sirkler.
— Fra et større, også rimeligvis merovingertidsfunn fra 0. Vatne, Lista s.
og p, Vest-Agder skriver seg et lite eskelokk av jern med tynt bronsebeslag :
C. 22 805 p.20 Det er svakt hvelvet og vel 4 X 4,5 cm i tverrmål.

E. Drikkehorn.

Ved siden av tinnbronsekarene er det en annen gruppe kar som også
er, vesentlig i hvert fall av vestlig opprinnelse, og det er drikkehornene. En
flerhet av disse har mttnningsbeslag av samme tynne tinnbronse som bronse
karene. Endebeslagene er dels dyrehodeformet av keltisk opprinnelse, dels
er de cylinderformet endende i en kuleformet utvidelse, i 2 tilfelle med en
flat ring. Både de dyrehodeformede og de andre endebslagene er behandlet
i »British Antiquities of the Viking Period, found in Norway«, de første
blant keltiske saker, de neste i avsnitt VI : »Drinking Horn Mountings apart
from those shaped like Annual Heads.« I noen tilfelle har vi drikkehorn.
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hvor der i hvert fall nå ikke foreligger noen bronsebeslag. Jeg tar her opp
en fortegnelse over alle drikkehorn eller drikkehorndeler som hittil er funnet
i vårt land. De er følgende :

I—2)1—2) C. 4197. Haugen, Rolvsøy s. og p, Østf. 2 eksemplarer. 1
3) C. 6069. Lund, Skjee s. Stokke p, Vestf.2
4) C. 20 163 f. Gjønnes, Hedrum s. og p, Vestf.3 (Fig. 215 a—b.)
5) C. 23 501. Ukjent sted, Vestfold.*
6) C. 13 959. Råkleiv, Landvig s, Hommedal p, Aust-Agder.5
7) Ved C. 5732—41. Prestegården, Å s, Lyngdal p, V.-Agder. 0
8) Ved C. 5784—92. Skomrak, Å s, Lyngdal p, V.-Agder.7
9) St. 4935. Austrått, Høyland s. og p. Rog.8 (Fig. 216.)

10—12) B. 4233 q—r. Gausel, Hetland s. og p. Rog. 3 eksemplarer. 9
13) St. 2193 f. Harestad, Randaberg s, Hetland p. Rog. 10
14) B. 3987 q. Bryn, Vangen s, Voss p. Hord. 11
15) 8.4864e. Hyrt, Vinje s, Vossestrand p. Hord. 12
16) B. 7731 g. Vinjum, Vangen s., Aurland p, S. og Fj. 13
17) B. 5551 f—g. Hove, Vik s. og p, S. og Fj. 14
18) T. 9607. Bud s. og p. Møre og Romsdal. 15
19) T. 8593. Huseby, Børseskogn s. Børsa p, S.-T. 10
20) T. 9591. Fasteraune, Stjørdalen s. Nedre Stjørdalen p, N.-T. 1
21) T. 968. Island, Frosta s. og p, N.-T. 18 -
22—24) T. 1184. Voll, Ranem s. Overhalla p, N.-T. 3 eksemplarer19
25) T. 6373. Varøy, Nærøy s. og p, N.-T.20
26) C. 4032. Ryttm, Vikna s, Nærøy p, N.-T. 21

Det har tilsammen således vært 26 drikkehorn i det norske materiale.

8 av disse har hatt dyrehodeformet endebeslag. Det er nr. 5, 9, 12, 16, 17, 18,
22 og 25. — Av disse er nr. 12 fra Gausel i Hetland funnet sammen med
2 endebeslag med ringformet utvidelse. Her har da tilsammen vært 3 drikke
horn i dette funn. På nr. 16 fra Vinjum i Aurland er randbeslag også
delvis bevart av tynt, smalt ombøyet bronseblikk. Også nr. 17 fra Hove i
Vik har munningsbeslag : B. 5551 g, både indre og ytre. På nr. 22 fra Voll
i Overhalla er det meste av hornet bevart, bare et parti på midten mangler.
I munningen er det her også et simpelt ombøyet munningsbeslag som på
hornet fra Vinjum. Foruten dette horn er det også 2 andre horn uten beslag.
Her har da rimeligvis også vært 3 horn som på Gausel i Hetland. Lengden
på de dyrehodeformede endebeslag varierer fra 6,4 cm på nr. 16 fra Vinjum
i Aurland til 11,2 cm på nr. 9 fra Austrått i Høyland.

Endebeslagene med kuleformet utvidelse har vi på nr. 4, 15, 19 og 20,
således på 4 eksemplarer. Dertil kommer de nettopp nevnte 2 endebeslag
fra Gausel i Hetland som viser en flat ringformet utvidelse. Lengden av
disse beslag er fra 3,5 cm på nr. 15 fra Hyrt i Vossestrand til 6,5 cm på
nr. 4 fra Gjønnes i Hedrum. På dette siste eksemplar er beslaget øverst
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ornert med 2 konsentriske inngraverte sirkler. Det samme er tilfelle på nr. 10

—11 fra Gausel i Hetland. På nr. 15 fra Hyrt i Vossetrand har stammen
på beslaget vært 8-kantet, ovenfor denne er det også 2 konsentriske sirkel
linjer. På nr. 20 fra Fasteraune i Nedre Stjørdalen er del av munnings
beslaget bevart og viser en bredde av 1 cm. På den ene side er nedenfor

munningsbeslaget festet en korsfigur med fine inngraverte keltiske bånd
slyngningsornamenter. Endebeslaget har en opphøyet konsentrisk ring oven

for kulen og 3 innfurede sirkler øverst. Like ovenfor endebeslaget på selve
hornet som her er bevart, er en liten hempe som på det korsformede beslag
oventil. — Nr. 21 fra Island, Frosta har også et cylinderformet endebeslag,
ornert med 2 par innfurede konsentriske sirkellinjer. De ender i et flatt
stykke med takket kant. Nesten alle de dyrehodeformede endebeslag har
slike innfurede linjer.

Så har vi 4 funn hvor bare munningsbeslagene er bevart. Det er nr. 3,
6, 14 og 26. Vi skal se på disse sammen med de andre munningsbeslagene.
Vi har alt hørt om munningsbeslagene på nr. 16 fra Vinjum i Aurland og
nr. 22 fra Voll i Overhalla at de bare besto av en smal ombøyet bronse
strimmel. Det samme er tilfelle med nr. 26 fra Ryum i Vikna. I dette funn

er det også stykke av en annen bronsering eller munningsbeslag. Det er mulig
det her altså har vært 2 drikkehorn. Bredden av munningsbeslaget på utsiden
er forskjellig, på nr. 3 fra Lund i Stokke er det 1,4 cm, på nr. 4 fra Gjønnes

i Hedrum bare 1 cm, på nr. 14 fra Bryn på Voss 3 cm og på nr. 6 fra
Råkleiv i Hommedal minst 4 cm. — Tverrmålet oventil er også temmelig

forskjellig. Det minste er nr. 4 fra Gjønnes i Hedrum som er 6 X 5,2 cm,
nr. 16 fra Vinjum i Aurland og nr. 22 fra Voll i Overhalla har et største
tverrmål av 6,5 cm. Nr. 14 fra Bryn på Voss har et største tverrmål av
7 cm, nr. 6 fra Råkleiv i Hommedal og nr. 17 fra Hove i Vik av 7,5 cm. På
det siste har det vært 2 beslag, et ytre og et indre, det siste med et tverrmål
av 7,2 cm. Nr. 15 fra Hyrt i Vossestrand har et tverrmål av 7,5 X 6,5 cm,
nr. 3 fra Lund i Stokke et største tverrmål av 7,9 cm, nr. 26 fra Ryum i

Vikna av 8,5 cm. Det er det største av dem alle. — Nr. 15 fra Hyrt har
2 innrissede linjer oventil og nr. 17 fra Hove i Vik båndslyngningåer i et
meget enkelt mønster.  

Endelig har vi hornene uten noe beslag.- Det er nr. I—2,1 —2, 7, 8, 13 og
23—24: 7 eksemplarer.

Vi skal til slutt se på tidsstilling og kjønn ved funnene med drikkehorn.
12 av funnene er bestembare med hensyn til tid. Av disse skriver 3 seg fra
første halvdel av 800-årene, 5 fra annen halvdel av denne tid og 4 fra 900
-årene. En kan ikke si at forskjellige typer her brukes til forskjellige tider.
Av de 8 eksemplarer med dyrehodeformede endebeslag er det bare 3 som kan
nærmere tidsbestemmes, derav 2: nr. 12 og 16 til ca. 850—875 og 1 (nr. 22)
til 10de årh. Av de 4 med kuleformede endebeslag kan 3 eksemplarer nær
mere dateres. Nr. 20 fra Fasteraune er fra første halvdel av 9de årh, nr. 19
fra Huseby fra midten av 9de årh og nr. 15 fra Hyrt fra 10de årh. De 2
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med ringformet utvidelse, nr. 10—11 fra Gausel, er igjen fra ca. 850—875,
mens nr. 21 fra Island på Frosta, som vel også er beslektet med denne gruppe,
også er fra annen halvdel av 800-årene. — 3 av eksemplarene hvor bare
munningsbeslagene er bevart, kan også dateres, nr. 14 fra Bryn på Voss
til ca. 825—850, nr. 6 fra Råkleiv i Hommedal til annen halvdel av 800
-årene og nr. 26 fra Ryum i Vikna til 10de årh. — Av drikkehornene uten
beslag kan nr. 13 fra Harestad i Randaberg bestemmes til første halvdel
av 800-årene, mens nr. I—21 —2 fra Haugen på Rolvsøy og nr. 23—24 fra Voll
i Overhalla er fra 10de årh.

Ser vi på kjønnet, så er 15 funn med drikkehorn bestembare med hensyn
til dette, 8 er fra kvinnegraver og 7 fra mannsgraver. Her kan det heller
ikke skilles mellom de forskjellige typer. Av dem med kuleformet endebeslag
av de 2 beslektede funn er riktignok 4 fra kvinnegraver og 2 fra mannsgraver,
av dem uten endebeslag er 2 fra mannsgraver og 1 fra kvinnegrav, av dem
med dyrehodebeslag er 2 fra kvinnegraver og 1 fra mannsgrav, og av dem
uten beslag er 3 fra mannsgraver og 2 fra kvinnegraver.

F. Glasskår.

Det er ikke mange funn med glasskår i det norske materiale fra yngre
jernalder. Den overveiende mengde av de funn som er, består også bare av
små fragmenter som ikke kan nærmere bestemmes. Vi skal først gi en for
tegnelse over de funn som er:

1) C. 1801. Voll, Borre s. og p, Vestf. 1
2) Ved C. 1546—50. Brevikstranden, Bamle s. og p. Tel. 2
3) C. 19 362. Løland, Vigmostad s, Nord-Audnedal p, V.-Agder. 3
4) B. 5758 a. Bø, Torvastad s. og p. Rog.4
5) St. 6779 a. »Øygardem< av Hegreberg, Mosterøy s, Rennesøy p. Rog.5
6) B. 6657 s. Trå, Granvin s, Ulvik p. Hord.6
7) B. 4511 f—g. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj.7 (Fig. 217.)
8) 7893 c. Holmedal, Holmedal s, Fjaler p, S. og Fj.8
9) B. 9014 d. Sanddal, Breim s, Gloppen p, S. og Fj.9

10) T. 15 136 b. Nygården, Frosta s. og p, N.-T.10
11) Ts. 743. Prestegården, Hadsel s. og p. Nordi.11

Glassbegeret nr. 1 fra Voll i Borre er gjengitt i Gustafsons »Norges
01dtid« fig. 491. Dette bilde er en rekonstruksjon, idet det egentlig bare er
noen få fragmenter som foreligger nå. 12 Etter denne rekonstruksjon har
glasset vært 18—19 cm høyt og 8,5 cm i tverrsnitt oventil. Lignende beger
er funnet ien av Vendelgravene i Uppland. l3 Det har vært atskillig større,
nemlig 29 cm høyt og 1 1 cm i tverrmål øverst. Funnet med dette beger er av
Arne tidsbestemt til ca. 650, og samme datering har Gutorm Gjessing gitt
dette funn i » Studier i norsk merovingertid« s. 22—23. A. W. Brøgger
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mener at Borrebegeret og flere andre norske glasskår er frankisk import i
7de og Bde årh. Selve Borrefunnet må jo regnes å være fra ca. 900, så glass
begeret må ha vært gammelt i funnet, da dette ble nedlagt. Men dette er
jo ingen urimelig tanke med en så kostbar ting som det må ha vært.

Av ganske samme type som Borrebegeret og begeret fra Vendel har
det vært et glassbeger nr. 5, hvorav et lite stykke, nedre del av en av
prydelsene utenpå begeret, ble funnet i en av hustuftene på Øygarden på
Vestre Åmøy i Rogaland. Mens Borrebegeret imidlertid var av brunlig
glass, har det fra Øygarden vært grønnblått. Det er vanskelig å gi noen
sikrere datering av dette glassbegerstykke. Funnene fra de 10 hus på Øy
garden går tilbake til folkevandringstiden, men de går sikkert ned i hvert fall
i merovingertiden.

Til samme import som Borrebegeret regner Brøgger 14 også nr. 3 fra
Løland i Vigmostad. Det er en lavere skål, 7,3 cm høy, med trangere hals
parti og sterkt utbuket underdel. Den er 12 cm i tverrmål over buken. Den
er av mørkeblått glass med tykke utenpåsmeltede tråder i et bestemt geo
metrisk mønster. A. W. Brøgger gjør likesom Oluf Rygh i sin tid oppmerk
som på at det her er sammenblandede funn. Det er en grav fra folke
vandrigstiden, vel ste årh. ?, og 2 graver fra vikingetiden, 10de årh, 1 manns
grav og 1 kvinnegrav. Det skulle ikke være noe i veien for at en glasskål
fra 7de og Bde årh. kunne være oppbevart i 10de årh.

Imidlertid er det også et annet funn med skår av et lignende blått glass
med utenpåsmeltede tråder. Dette glasskår er C. 3615 fra Tu, Klepp s. og p.
Rog. 15 Oluf Rygh peker på likheten mellom Lølandsskålen og glasskåret
fra Tu i Klepp. 16 A. W. Brøgger peker også på samme likhet og mener
at funnet fra Klepp er utslag av samme import som Lølandsskålen og Borre
begeret fra 7de og Bde årh. Imidlertid kan ikke godt funnet fra Tu i Klepp
være fra så sen tid. Det er nemlig fra en grav med 3 små likearmede spenner
som Shetelig »Smaa spænder fra folkevandringstiden«. l7 Dette funn kan
ikke være yngre enn 6te årh. Det kan da også være tvilsomt med skålen
fra Løland, om ikke denne, som Oluf Rygh antar, allikevel tilhører folke
vandringstidsfunnet.

Til samme import regnes også av Shetelig nr. 4 fra Bø i Torvastad
»et ganske lite skår av klart grønlig glass, ornert med en pånittet tråd av
samme farve. Glasset er gjennomgående 1 mm tykt og bøyet som det ville
passe under munningen av et beger med noget utfallende rand.«18 Dette
funn fra en plyndret båtgrav kan ikke nærmere tidfestes uten til vikinge
tiden.

Fra den før nevnte rike grav fra Hopperstad i Vik med de 2 bronse
kj eler, bronseskålen, bronseøsen og det bronsebeslåtte trespann er det 2
små glassbegere: nr. 7. Det største av dem B. 4511 f er av hvitt glass (fig.
217), utbuket nedentil med litt smalere hals og utbrettet rand. Det er 8,5 cm
høyt, ca. 7 cm i tverrmål over randen og ca. 8 cm over buken. Det siste er
prydet med 11 vertikale påsmeltede bånd av gult snodd trådglass. Utenpå

26Vid -Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. T951. No. 4
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rundt halsen er det 2 mangestripede bånd også av gul garve, mens randen
er klar mørkegrønn. Et lignende beger kjenner vi fra vikingetidsgravplassen
i Birka ved Målaren. Det har også gule tråder, men er ellers av svakt
grønlig farge med mørkeblå rand. Det er noe større enn begeret fra Hopper
stad, idet det er 10,2 cm høyt, tverrmål oventil 8,3—8,4 cm, over buken
9,2 cm. — Det annet beger fra Hopperstad: 8.4511g, er en ganske liten
flaske bare 4,2 cm høy og 3 cm over buken. Det har også utbrettet rand,
noe oval, bare 1,3 cm i hverrmål. Denne flaske er av gulhvitt glass. —• Sammen
med disse 2 begere ble også funnet stykker av et tredje glasskår som har
vært utsatt for varme, og hverken form eller farge kan nærmere bestemmes.
— Funnet fra Hopperstad skrev seg fra ca. 900. Det var et kvinnegravfunn.

Fra et annet rikt kvinnegravfunn også med bronsekj el og bronseøse
fra Trå i Granvin s, Ulvik p. i Hardanger foreligger det også stykke av
halsen av en flaske av grønlig glass : nr. 6. Den har også en utbrettet rand,
hvis tverrmål er 3 cm. Funnet med dette fragment er også fra 10de årh.

Vi skal se på de andre funnene med stykker av glasskår som kan til dels
være tvilsomme. Således nr. 2 fra Brevikstranden som har et lite brunt

stykke med gule striper. Det er fra en kvinnegrav fra merovingertiden, men
kan vel regnes blant de tvilsomme. Nr. 8 fra Holmedal er 2 små glasskår
som jeg ennå ikke har sett. De er formodentlig også tvilsomme, siden Shetelig
ikke gir noen nærmere beskrivelse av dem. De er fra en båtgrav hvis tid og
kjønn ikke kan nærmere bestemmes. Nr. 9 fra Sanddal i Gloppen er igjen
fra en kvinnegrav fra merovingertiden. Det er et stykke av »foten« til et
beger av mattgrønt glass, stykket bare bevart i en høyde av 3,2 cm. Nr. 10
fra Nygården på Frosta er et smeltet stykke glass som muligens kan være
av et beger. Det er fra en kvinnegrav fra 900-årene. Og endelig er det nr. 11
fra Prestegården i Hadsel som er stykker av et grønt glasskår, hvis form
ikke kan nærmere bestemmes. Disse stykker er fra en kvinnegrav, noe nær
mere om tidsbestemmelsen kan ikke sies.

Som man vil ha sett av det foregående, er det bare ett av disse grav
funn som er fra en mannsgrav, mens i hvert fall 6 er fra kvinnegraver. Unn
tagelsen er nr. 1 fra Voll i Borre.

G. Trekar.

Vi hørte (s. 388—390) om de bronsebeslåtte vesterlandske bøtter eller
spann av tre. Bronsen har her bevirket at treet har holdt seg så godt.
Ellers er det jo ytterst sjelden at vi har bevart kar av tre, det må ha vært
særegne konserveringsforhold ved graven som har bevirket at trekarene
har holdt seg. Men trekar har sikkert vært meget alminnelig i den tid.
Det kan vi se av et funn som Osebergfunnet, hvor konserveringsforholdene
nettopp for tre har vært så eksepsjonelt gode og hvor det også er bevart
så mange større og mindre trekar av forskjellig slag. Og det samme synes
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de å tyde på de mange jernhanker til kar som foreligger fra norske graver
fra yngre jernalder, og som ikke kan formodes å ha hørt til jernkjeler eller
kleberkar, da slike kar ikke er funnet i grav sammen med hankene.

Vi skal først se på funnene med trekar i gravene. Og vi vil da begynne
med Osebergfunnet. Vi har alt hørt om de 2 vesterlandske bronse- eller
messingbeslåtte trespann eller trebøtter : Buddhabøtten og den messing
beslåtte bøtte (se s. 388—390). Vi har ennå 3 hele bøtter fra samme funn.
Vi har først det vakre eksemplar nr. 303 i Osebergfunnet, bredest oventil:
16,9 cm i tverrmål, nederst 13,5 cm, høyden er 17,5 cm. Den har 3 profilerte
messingbånd, ett øverst, ett på midten og ett nederst. Oventil og nedentil
er det dessuten ombøyde smale, glatte messingbånd. Hanken er også av
messing med et kort flatt parti på midten, endende i 2 mindre dyrehoder.
Tverrsnittet av hanken er ellers smalt rektangulært, vertikalt stillet. Det
flate parti er for at bøtten skal være behageligere å bære. Denne bøtte er
av barlind likesom »Buddhabøtten« og den messingbeslåtte bøtte.

Av furu er derimot den større bøtte 1. c. nr. 302.2 Den er uten metall
beslag og har største bredde nedentil, 34 cm i tverrmål, mens den derimot
er 30,5 cm i tverrmål øverst og likeså 30,5 cm høy. Den har vært omgj ordet
med 9 smale bånd av bøketre som har vært holdt på plass av 3 atskilte rekker
av små jernstifter med flate hoder. Hanken har vært smal og snodd, men
med en 10 cm lang og 2,2 cm bred plate på midten, et lignende arrangement
som på den forrige bøtte og »Budhabøtten«. Det synes som bunnen har vært
kittet til stavene ved trekarkitt, idet slikt kitt er funnet i forbindelse med
denne bøtte. På bøttens staver er innrisset en innskrift.3 En tredje bøtte 1903
nr. 243 a er bare 10,5 cm høy, er også bredest nedentil, hvor den er 12 cm i
tverrmål, mens den er 11 cm i tverrmål oventil. Den har også hatt gjorder
omkring seg, formodentlig 3 stykker. De er imidlertid ikke bevart.

Det foreligger ellers fragmenter av 8 andre bøtter i Osebergfunnet. De
er følgende, idet vi følger Sigurd Griegs fremstilling i Osebergfunnet II
s. 155—156: 1) 1903 nr. 8: Lokk av eiketre, rundt flatt, 17 cm i tverrmål.
Noe defekt på den ene side. Der er en 2 cm bred bord ytterst med mæander
lignende ornamenter. Og på oppsiden på midten er det innskåret 3 like
benete triangler lagt inn i hverandre: frimurertegnet. — 2) 1903 nr. 5.
2 sammenhørende flate staver av eik. — 3) Nr. 37 b. Halvparten av lokk
eller bunn av furu ca. 11 cm i tverrmål, prydet med konsentriske sirkler. —
4) Nr. 56 a. 6 staver til liten bøtte av barlind, 10,7—10,8 cm lange. De
har muligens hørt sammen med bunnen eller lokket nr. 3. — 5) Nr. 56 d.
Halvparten av et lite lokk eller en bøttebunn, 7,4 cm i tverrmål. — 6)
Nr. 105 a. Liten spuns av bøk, sannsynligvis til et trekar. — 7) Nr. 171 d.
Rester av en bøtte av bøk med bunn av hårdt tre. — 8) O. VIII. Rund bunn
av eik til en bøtte 15,6 X 16,5 cm.

Et større trekar, vi kan kalle det en stor bøtte, har vi i nr. 146. Den
har vært 53 cm høy, 60 cm i tverrmål oventil, 65 cm nedentil. Den er for
synt med 4 kraftige bæreringer av jern i likhet med den messingbeslåtte bøtte.
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Den har hatt gjorder av hvalbarder, gjennombrutte, prydet med geometriske
mønstre. Den har også vært prydet med hvitgul maling.

Det er dessuten 3 tønner i dette funn. 4 Den minste av dem anses av

Grieg til å ha vært brukt til oppbevaring av melk. Tønnen har vært 49 cm
høy. Dens tverrmål over munningen er 42—43 cm og ved underkanten ca.
46—48 cm. Den likeså litt som de 2 andre har da egentlig tønneform, men
har mer form som en stor bøtte. Bunnen er av eik, mens det har vært 5. bånd
av ask utenpå og 1 bånd innvendig.

De 2 andre tønner er større og regnes for å være skipstønner til å opp
bevare vann. De er begge også av eik med bånd av ask. Den ene av dem:
nr. 298, er 64,5 cm høy, er 1 m i tverrmål i bunnen og 98 X 88 cm oventil.
Den holdes sammen av 8 bånd. Den annen vanntønne: Nr. 301 er 84 cm

høy, 76 cm i tverrmål i bunnen og 70 cm over munningen. Her holdes også
stavene sammen av 8 bånd.

En annen art av trekar i Osebergfunnet er trattgene.5 Av dem er det

1 større og 3 mindre. Det store er 2,20 ril langt og 50 cm bredt på midten.
Det er. glattet utvendig, men nokså rått skåret innvendig. Det er støttet opp
med jernbøyler. Det anses for å være et bakstetraug. —' De 3 mindre
traugene er henholdsvis 34 cm, 31,5 cm og 24,5 cm lange, 17,3 cm, 15,5 cm

og 9 cm brede. Det siste er forsynt med et lokk -med et hull i hver ende,
passende til huller i endene på trauget. De 2 første traug er av bøketre, det
siste rimeligvis av furu.

Vi har videre 2 eiendommelige trefat. Det ene av dem er avlangt, nesten
ovalt med et stort skaft i den ene ende, i den annen har det vært 2 dyrehoder

stillet mot hverandre. Der er også siksakbåndornamenter på fatet. Det er

36 cm langt og 18 cm bredt. — Det annet fat er rundt med 8 sirkelformede
utspring, 4 større og 4 mindre. Det er 48 cm i tverrmål. Det er også frag
menter av 2 andre trefat.

Vi skal til slutt se på øsene. 6 Det er 5 stykker av dem. Det er 2 større

og 3 mindre. På de større er skaftene 18 og 26,8 cm lange. De er begge
forsynt med ornamenter, på det ene et mæanderlignende mønster, på det
andre båndfletning. Selve skålens tverrmål er på den ene 23,5 cm, på den
annen kan den ikke måles. — De 3 små øsene har hatt skåler som har vært

16, ca. 9 og ca. 10 cm i tverrmål. Skaftet på den ene av øsene har vært
19 cm langt, på de andre er de defekte. En av øsene har hatt en tut på den
ene side av skålen. — Dessuten foreligger stykker av en liten skål hvortil

Fig. 215 a—b—216. Endebeslag, drikkehorn.
Fig. 215 a—b. C. 20 163 f, Gjønnes, Hedrum, Vestf. — Fig. 216. St. 4935. Austrått,

Høyland, Rog.
Fig. 218—219. Skjerding.

Fig. 218. B. 1931. Hellebost, Vik s., Gaular p., S. og Fj. — Fig. 219. B. 6743. Stokke,
Breim s., Gloppen p., S. og Fj.

Fig. 220. Del av skjerding. B. 5807 nn. Myklebostad, Eid, S. og Fj.
Fig. 221—222. Hvirvel.

Fig. 221. C. 26 830. Asia, Veldre s., Ringsaker p., Hed. — Fig. 222. C. 22 061 j. Grette,
Hov s., S. Land p., Opi.
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Fig. 215 a—b—l6og 218—222.
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muligens hører et 6 cm langt skaft. Likeså synes det å ha vært 5 andre
mindre skåler. Bare en av disse er fullstendig bevart. 7 Den har vært 12,7 cm
i tverrmål over buken.

I det andre store skipsfunnet, Gokstadfunnet, foreligger det også flere
trekar om enn ikke på langt nær så mange som i Osebergfunnet. Det er først
2 bøtter.8 De er av forskjellig størrelse. Den største er av lignende størrelse
som den minste av tønnene fra Oseberg. Den er 44 cm høy, tverrmålet over
munningen er 52—53 cm, i bunnen 51 cm. Den annen bøtte er atskillig
mindre, er 21,5 cm høy, med et tverrmål øverst av 29,5 cm, i bunnen 32 cm.
— Også en tønne er det i Gokstadfunnet, av samme type som de i Oseberg
funnet. Tønnen fra Gokstadfunnet er 72 cm høy, 1,04 m i tverrmål oventil,
1,07 m nedentil. I størrelse står den da midt mellom de 2 store tønner fra
Oseberg. Tønnen fra Gokstad er avbildet i Osebergfunnet II s. 159 fig. 99.

Av andre trekar foreligger der i Gokstadfunnet 5 eller 6 små kopper av
løvtre med skaft, en av dem er avbildet hos N. Nicolaysen : Langskibet fra
Gokstad Pl. IX fig. 7. Den ser ut til å være 16 cm lang og av en ganske
eiendommelig form. — Der er også stykker av et trefat med profilert kant. 9
Også i et par av de plyndrede skipsgraver på Karmøy i Rogaland er det
funnet rester etter trekar. Begge funn er fremgravet av Haakon Shetelig.

Det første funn var fra en større gravhaug »Grønhaug« på Bø i Torva
stad. 10 Her er stykker av 3 trekar. Først en bøtte som har vært 40—50 cm
i tverrmål og nesten 15 cm høy, således meget lav og vid. Videre stykke av
en annen bøtte og av en dreiet skål som har vært ornert med inndreide
dobbeltlinjer. — Det annet funn er fra »Sølttshaugen« på Gunnarshaug også
i Torvastad. 11 Her var også stykker av et stort traug og av en liten skål
med flat bunn.

Atskillig rikeligere er da det store funn fra Voll i Ranum s. i Overhalla,
N.-T, som ble gjort i 1873. 12 Funnet ble gjort iet hellesatt gravkammer.
Når tresakene her er så godt bevart, må nok dette ha berodd på at kammeret
har vært så godt bygget, at fuktigheten ikke har trengt så meget inn. Her
har i alt vært 5 trekar. -— Først har her også vært en bøtte, hvorav en del
av stavene er bevart. Den har vært 23,5 cm høy og har vært omgj ordet med
3 bånd, et bredt bånd oventil og nedentil og et smalere på midten. — Videre
er det stykker av 2 fat. Det ene 13 har vesentlig bare overkanten bevart.
Denne er forsynt med en rekke triangelornamenter med fint innrissede linjer
og dessuten et smalt bånd med båndfletningsornamenter. Fatet har vært
ca. 23—24 cm i tverrmål. Av det annet fat er bare bevart et vel 12 cm langt
stykke av overkanten. Det er ornert med kantlinjer og en bord med skrå
streker. 14 —Så er det en øse hvis skaft er defekt i den ytre del. 15 Også en
del av bunnen mangler. Ellers er dette det best bevarte av alle trekarene
i dette funn. Skålen ender til den ene side i en tut, omtrent 3 cm i tverr
mål, som den ene av øsene i Osebergfunnet. Selve skålen er 11,8 X 7,8 cm
i tverrmål. Den indre tykkere del av skaftet er ornert med et tett nett av
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innskårne trekanter. — Endelig er det en skål som antas laget av bjerke
svamp med et største tverrmål av 18,2 cm. 16 På overkanten er den i likhet
med fatet ornert, men med et annet mønster: 2 smale border med siksak
linjer. Skålen er ellers defekt, idet den mangler en hel del i bunnen og
også er defekt i kantene. Den hadde skrumpet inn ved tørring etter opp
tagelsen av graven.

Utenom disse funn er det bare få stykker og helst rene fragmenter
levnet av trekar. De er fort gjennomgått. Først har vi C. 23 267 fra
Gjemsø skole i Skien, Tel, 17 fra et gravfunn fra 10de årh. Det er 6 staver
til et trespann eller en bøtte. — Videre har vi St. 2584 1 fra Kirkhus i
Årdal s, Hjelmeland p. Rog,18 fra et mannsgravfunn også fra 10de årh.
Det er stykker av en treskål som er ornert med 2 trelinjede bånd. Denne
skål er blitt oppfattet som bronsebeslått, men bronsen er her sikkerlig deler
av en kjel eller skål av tinnbronse. — Endelig er der 3 funn fra Gloppen
i Nordfjord. Det er først B. 7653 p fra en kvinnegrav fra 10de årh. fra
Arnestad, Gjemmestad s. 19 Det er stykker av et spann eller en bøtte med
2 staver og 2 tynne trebånd. Det andre funn er fra Sanddal i Breim s.20
Det er randstykke av en trebolle med fure og vulst under randen på utsiden
og en fortykning på randen på innsiden. — Det tredje funn er B. 9014 e
fra samme gård. 21 Det er randbeslag av bronse med trerester. Tverrmålet
på karet har vært 17 cm. Disse 2 kar er begge fra kvinnegraver fra mero
vingertiden.

Ennå ett funn må dog her tas med også med bronsebeslag. Det er
T. 15 496 m fra Tomberg, Grytten s. og p. Møre og Romsdal.22 Det er
rester av et spann eller bøtte av tre med beslag av bronseblikk ornert med
et lite gravert entrelac-mønster. Hanken har også vært av bronse og består
av et bånd av tykt bronseblikk. Det er vel mulig at disse stykker heller
skulle henregnes til de 6 vesterlandske trespann (se s. 388—390). Spannet
fra Tomberg skriver seg fra en dobbeltgrav fra 10de årh. Det skulle da være
yngre enn de andre bronsebeslåtte trespannene.

Vi hørte (s. 403) at det var mange jernhanker i de norske yngre jern
alders funn uten at det i samme funn forelå klebersteinskar eller jernkjeler,
så en måtte anta at de fleste i hvert fall hadde vært hanker til trekar. Det

samme gjelder enkelte hankebeslag. Tilsammen har vi 78 funn med jern
hanker eller hankebeslag uten jernkjeler eller kleberkar i samme funn. Disse
unn har følgende fordeling:

\kershus 9 funn Vest-Agder 2 funn
Hedmark 15 » Rogaland 3 »

Dpland 4 » Hordaland 6 »
Buskerud 8 » Sogn og Fjordane 10 »
Vestfold :10 » Møre og Romsdal 2 »
Felemark 4 » Sør-Trøndelag 2 »

\ust-Agder 2 » Nord-Trøndelag 1 »
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Som en vil se, er det påfallende mange funn fra Akershus—Hedmark,
Av de 58 bestembare funn, er de fleste : 30 stykker fra 900-årene, 22 fra
800-årene og 6 fra merovingertiden.

Typene på hankene er helst de samme som vi hørte om under kleber
karene og jernkjelene (se s. 357 og s. 369) dels med 4-sidet helst smalt
tverrsnitt over det hele, dels vridd i endene og med rhombisk tverrsnitt på
midten, hvor hånden skulle gripe om hanken. Det er omtrent like mange
av hver av disse typer, ca. 20 av hver. Det er både mer solide og spinklere
typer. Også her har vi i hvert fall ett funn hvor hanken er vridd over det
hele. Det er B. 5207 u fra Nomeland, Hylestad s. Valle p, Aust-Agder. 1
Men der er 2 andre hanker hvor forholdet er akkurat motsatt av det vanlige,
hvor hanken er vridd på midten og glatt i endene. Det er C. 27 092 1 fra
Vassenden, Landåsbygda, Fluberg s, S. Land p. Opi, og B. 1852 fra Sysen,
Ulvik s. og P-, Hord. 3 (

En tredje sjeldnere type er enten vridd eller glatt i endene, men med
et bredere felt på midten. Det er samme type som vi hadde ved 3 av spannene
eller bøttene i Osebergfunnet. Mens det ved kleberkarene og jernkjelene
bare var en slik hank, er det ved disse andre funn 8 eksemplarer av dem.
Det er:

1) C. 10 673. Bråten, Åmot s. og p, Hed.4
2) C. 22 236 c. Vesterhaug, Løten s. og p, Hed.5
3) C. 23 245 d. Fekjo, Ustedalen, Hol s. og p. Busk.6
4) C. 25 095 b. Villand, Hol s. og p. Busk. 7
5) C. 4258. N. Kaupang, Tjølling s. og p, Vestf. 8
6) C. 8695. Foldvik, Tanum s, Brunlanes p, Vestf.9
7) fylkesmuseet Skien 2729. Nordheim, Hedrum s. og p, Vestf.
8) B. 8635 o. Seim, Granvin s, Ulvik p. Hord. 19

I alminnelighet er dette bredere felt på midten av hanken ganske flatt.
På nr. 7 fra Nordheim i Hedrum er det kort og bredt som Buddhabøtten.
På 2 eksemplarer : nr. 2 fra Vesterhaug i Løten og nr. 6 fra Foldvik i
Brunlanes er midtpartiet krummet oppover.

Ved en av jernhankene: B. 3326 c fra Veå, Gjerstad s. Haus p.
Hord, 11 fra et funn fra 10de årh, synes tverrsnittet på hanken åha vært
rundt. Det samme syntes å ha vært tilfelle med hanken til en av jernkjelene
(se s. 370).

Ved ett funn: B. 5592 k fra Ytre Fitje, Gjemmestad s, Gloppen p,
S. og Fj,12 er det stykker av en hank av bronse som sikkert har hørt til et
trespann. Hanken har. vært av samme type som de jernhanker som er vridd
i ytterdelene og med rhombisk tverrsnitt på midtpartiet. Den er fra en manns
grav fra annen halvdel av 800-årene.

Det synes ikke å være noen påviselig tidsforskjell mellom de forskjellige
typer av jernhanker, de forskjellige typer forekommer i de forskjellige deler
av yngre jernalder.
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Størrelsen på disse trekarene som en må anta har eksistert på grunn
av hankene, har vært meget forskjellig. Den har variert fra 18—37 cm,
men mest har de vært fra ca. 22—26 cm i tverrmål oventil. Men det er bare

22 av de 78 funn, hvor så meget av hanken er bevart, at en kan beregne hvor
stort trekaret har vært.

Jer nienker og hvi ry 1 er.

I de norske yngre jernalders funn er det ikke så sjelden at vi treffer
på lenker eller stykker, av lenker av jern. De er i alminnelighet blitt regnet
for å være skjerdinger som grytene har vært hengt i over ildstedet. Og en
del av disse lenkene har også vært skjerdinger.

Det kan således sies om lenken i Osebergfunnet.1 Den er ca. 2 m lang
og består av 8 store ledd, hvert forbundet med det neste ved en liten tykk,
solid jernring. Hver ledd er dannet av 3 frittstående vridde tykke jerntener.
Mellom ste og 6te ledd ovenfra er et ekstra parti med et hesteskoformet ledd.
I det øverste ledd sitter en kraftig og bred krok og i nederste en mindre krok.
— Ganske lignende konstruksjon har en annen skjerding, B. 1931, fra Helle
bost, Vik s. Gaular p, S. og Fj.2 (Fig. 218.) Den er funnet ien gravhaug
i 1839 og er 1,80 m lang. Den har også et lignende hesteskoformet parti
som skjerdingen i Osebergfunnet, men i skjerdingen fra Hellebost er dette
parti øverst oppe, nederst i det ledd som den øvre store krok er festet i. —
Vi har også en gansk lignende skjerding i B. 4844 p fra Gloppestad, Vereid s,
Gloppen p, S. og Fj.3 Den er ca. 1,60 m lang. —Og endelig skal nevnes
en fjerde, men defekt skjerding: B. 815 fra Ukjent sted.4 Den er bevart i
en lengde av 77 cm og ender også i en stor krok. Den annen ende mangler.

Også det annet store skipsfunn, Gokstadfunnet har en skjerding.5 Den
er heller ikke fullstendig, men har også store ledd, som synes å bestå av 6
frittstående vridde jerntener, mellom hvert av disse ledd en avlang eller
sirkelrund ring. Nederst henger en trefliket bøyle. I hver av de 2 nedre
fliker henger et lengere ledd med 2 tettsittende vridde stenger, hvert ledd
endende i en lignende krok som den lille krok i Osebergfunnet. Kjelen har
således her vært hengt i 2 kroker. Ganske lignende arrangement har det vært
ved skjerdingen i Borrefunnet. Her er også en slik trefliket bøyle.6 Selve
skjerdingen ellers har bestått av smale ledd, hvert med 2 tettstilte vridde
tener, forbundet med sirkelrunde ringer.7 — I ennå et tredje funn fra samme
tid som Osebergfunnet har vi samme slags trefliket bøyle. Det er 8.6618æ
fra Bø, Breim s, Gloppen p, S. og Fj.8 Selve skjerdingslenken har her
bestått av mindre 2-delte glatte ledd, bredere i den ene ende. I dette funn
var det 2 jernkjeler.

Skal vi blant de andre funn med jernlenker plukke ut skjerdingene, må
vi dels ta hensyn til dem som har kroker i begge ender, eller .hvor bare en
krok er bevart, at dette er en større krok, dels til dem som skriver seg fra
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funn, hvor det også er gryter. Det siste behøver imidlertid ikke å være
avgjørende.

Ser vi først på lenkene med kroker i endene, så har vi bare 4 eksem
plarer i det norske materiale utenom dem som tidligere er nevnt. Disse
eksemplarer er:

1) C. 22 575 b. Borgen, Balke s, 03. Toten p. Opi. 9
2) B. 813. Helleland, Mo s, Hosanger p. Hord. 10
3) B. 4612 e. Eide, Vereide s, Gloppen p, S. og Fj. 11
4) B. 6743. Stokke, Breim s, Gloppen p, S. og Fj. 12 (Fig. 219.)

Den første av disse som skriver seg fra et jernfunn og er funnet sammen
med 56 jernbarrer, består ytterst av 2 lange vridde jernstenger, 24 og 37 cm
lange, og mellom disse en 6-leddet lengde, bestående av korte avlange ringer
som er hektet inn i hverandre. De 2 lange ledd er i ytre ende ombøyet til
kroken. Tilsammen er skjerdingen 88,5 cm lang. — Nr. 2 fra Helleland
synes å være defekt og er bare 56 cm lang. Den har 2 lengere og 2 kortere
ledd som dannes av smale ovale ringer. Bare i den ene ende er det nå
en krok. — Nr. 3 fra Eide, Gloppen, er meget defekt, men også med en stor
krok. — Nr. 4 fra Stokke i Gloppen synes derimot å være fullstendig og
er 1,16 m lang. Midtpartiet dannes her av en lenke av 8 runde ringer, hver
ring ca. 7 cm i tverrmål. Øverst er en stor krok med snodd stamme. Nederst
er en mindre krok, smidd ut av en dobbelt vridd jernstang, som ved et
lignende dobbelt ledd er forbundet med lenken.

Det er dessuten 4 funn med store jernkroker som også er antatt å ha
hørt til skjerdinger. Disse funn er:

1) C. 18 591. Markestad, Vang s. og p, Hed. 13
2) C. 4599. Sauherad s. og p. Tel. 14
3) B. 3576. Hauge, Klepp s. og p. Rog. 15
4) B. 8265 k. Skinnvik, Volda s. og p. Møre og Romsdal. 16

Vi skal så se på de funn, hvor det samtidig er jernlenker og kjeler av
jern eller bronse eller kleberkar. Dette er tilfelle med en del av de funn
som tidligere er nevnt, således funnene fra Borre, Gokstad og Oseberg og
Bø i Gloppen og også i funnet med jernkroken fra Skinnvik i Volda. Av
andre slike funn skal her nevnes :

1) C. 4055. N. Gjulem, Rakkestad s. og p, Østf. 17
2) Ved C. 4397—4407. Svere, Frogner s, Lier p. Busk. 18
3) C. 14 293. Nedre Store-Var, Stokke s. og p, Vestf. 19
4) C. 21 791 m. Kåsen, Brunkeberg s, Kviteseid p. Tel.20
5) St. 2579 'b. Kirkhus, Årdal s, Hjelmeland p. Rog.21
6) St. 2584 j. Kirkhus, Årdal s, Hjelmeland p. Rog.22
7) C. 584. Nordgården, Mære s, Sparbu p, N.-T.23
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I 5 av disse 7 funn er det jernkjeler, i de 2 fra Rogaland kleberkar. Nr. 1
fra Gjulem i Rakkestad er sterkt opprustet, men kan ses å ha hatt temmelig
lange ledd. — I nr. 2 fra Svere i Lier ble ikke lenken tatt vare på, men

den skulle ha vært 4—5 alen lang og også ha hatt temmelig lange ledd. —
Nr. 3 fra Nedre Store-Var i Stokke er også defekt, men bevart i en lengde
av 1,08 m. Den har hatt ledd bestående av sammenklemte avlange ringer
med glatte tener. 15 av leddene er bevart, de er 9 cm lange. — Nr. 4 fra
Kåsen i Kviteseid er 1 m lang og har hatt lange ledd, hvert bestående av en
glatt ten fra 10— 16,5 cm lange. I den ene ende sitter en hvirvel, i den annen
en ring som er 6 cm i tverrmål. — Nr. 5 fra Kirkhus i Årdal er defekt,

men hvert ledd bestående av en snodd jerntråd. Også her sitter en hvirvel
i den ene ende. — Nr. 6 også fra Kirkhus har ca. 7,5 cm lange ledd og har
likeledes en hvirvel. — Endelig nr. 7 fra Nordgården i Sparbu synes også

å være defekt, består nå av 3 ledd, hvert en snodd jerntråd med lengde
henholdsvis 21, 18 og 25 cm. I den ene ende henger her også en hvirvel.

Det er som før sagt ingenlunde sikkert at disse lenker er skjerdinger,
fordi om det er kokekar i samme funn. Vi har nemlig 2 funn med kokekar,

hvor det også er lenker, men hvor disse ikke godt kan være skjerdinger,
fordi de synes å ha vært festet til remmer i den ene ende.

Disse funn er :

1) C. 8639. Holbø, Vågå s. og p. Opi24
2) C. 25 770 z. Nedre Dale, Dal s. Tinn p. Tel.25

Førenn vi går over til lenkene som ikke kan være skjerdinger, skal vi
se litt på et par skjerdinger i det svenske materiale. Først i funnene fra
Vendel i Uppland. Her er en hel del jernlenker, men det er bare et par
av disse som med sikkerhet kan betegnes som skjerdinger, nemlig fra grav XI
og gray I.26 Den første av disse er ganske av samme type som de 2 nevnte
C. 22 575 b fra Borgen i 03. Toten og B. 6743 fra Stokke i Gloppen. Skjer
dingen i Vendelgraven har også ganske samme lengde som den siste: 1,15 m.
Skjerdingen fra Vendel skriver seg fra første halvdel av 600-årene. Den

annen skjerding fra grav I har de samme avlange ringer i midtpartiet, 10
ledd, men i endene er det 2-delte lange ledd med vridde tener og utstående
flate spiralopprullinger ved endene av leddene, i hvert fall nedentil, hvor
det er 2 slike ledd. Oventil er det bare ett ledd og med spiraler bare nederst.

Begge ender av skjerdingen er opphøyet til en krok. Denne skjerding er
1,10 m lang og skriver seg fra ca. 700 .

Også i den nylig publiserte grav på Valsgårde i Uppland er det en
skjerding.27 Den er av lignende type som fra Vendel grav XI og de 2 her
nevnte norske. Skjerdingen fra Valsgårde er 1,30 m lang og skriver seg fra
ca. 750.

Vi hørte at det var 2 jernlenker fra samme funn som gryter, som hadde
rembeslag og derfor ikke godt kunne være skjerdinger. Den ene fra Holbø
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i Vågå er defekt, er bevart i en lengde av 54 cm. Leddene synes å bestå
av 3-sidige jernbøyler. Rembeslaget er også 3-sidig med et hull for stift i

den nedre bredere ende. Ovenfor dette er en liten jernring. Den annen fra
Nedre Dale i Tinn er av en annen type. Den er heller ikke bevart i sin hel
het, men er dog nå 1,05 m lang. Der er av selve lenken bevart 6 store ledd,
hvert bestående av 2 4-sidige jerntener, leddene 18—20 cm lange. I den ene
ende er det en stor ring, 8 cm i tverrmål, i den andre ende en hvirvel i hvis
hempe er festet et 4-sidig buet jernbeslag som er utstyrt med 4 par nagler.

Utenom disse 2 lenker er det 8 andre som har beslag eller remspenner.
Disse er :

1) C. 20 168 0. Torshov, Gjerdrum s. og p, Akh.28
2) C. 16 030. Farmen, Vang s. og p, Hed. (ikke publisert).

3) C. 2262. Somdalen, Ytre Ådalen s, Ådalen p. Busk. 29
4) C. 22 596 1. Viken, Valle s. og p, Aust-Agder. 30

5) B. 5807 nn. Myklebostad, Eid s. og p, S. og Fj.31 (Fig. 220.)
6) T. 1353. Nedre Eggen, Alstahaug s, Skogn p, N.-T. 32
7) T. 2053. Moksnes, Frosta s. og p, N.-T. 33

8) T. 5074. Egge, Egge s, Steinkjer p, N.-T. 34

Den første av disse fra Torshov i Gjerdrum er 1,20 m lang og består
av 41 ledd av samme type som leddene på lenken fra Holbø i Vågå. Lenken
ender i en 4-sidig remspenne av jern med en litt lengere rektangulær plate.
— Den annen fra Farmen i Vang, Hed, har i den ene ende en ring med et
rembeslag med 2 nitthuller, i den annen ende er det et utbuet beslag i likhet
med det vi hadde fra Dal i Tinn. — Nr. 3 fra Somdalen i Ådalen er fra et

jernfunn likesom skjerdingen fra Borgen i Østre Toten. I funnet er foruten
jernlenken 2 arbeidsøkser, 2 celter, 1 nøkkel, 1 ljå og 8 jernbarrer. Denne
lenke er bevart i en lengde av 66 cm, har en ring i den ene ende, dertil 10
8-tallformede ledd, etter disse et langt 2-delt ledd og hertil et beslag med en

buet og en rett tplate. — Nr. 4 fra Viken i Valle med lignende beslag som
det fra Holbø i Vågå og med lignende ledd. — Nr. 5 fra Myklebostad i Eid
består av en jernstang, 23 cm lang med en løkke i hver ende. Det er vel
ikke sikkert at lenken er fullstendig, den samlede lengde er nå 45 cm. Til
den ene ende av jernstangen er festet en hvirvel som bærer en rektangulær

avlang jernplate, hvis ender er bøyet litt nedover. I begge ender er platen
gjennomskåret med en bevegelig torn som en remspenne. Platen er 10,5
X 5 cm. — Nr. 6 fra Nedre Eggen i Skogn har også et utbuet beslag som
den fra Dal i Tinn i den ene ende, i den annen synes det å være en krok.

Lenken er defekt, men består av avlange bøyler. — Nr. 7 fra Moksnes på
Frosta har i hvert fall vært ca. 90 cm lang. Den består av S-formede sløyfer
fra s—lo5—10 cm lange. Det har ellers vært både hvirvel og rembeslag, det siste
med 5 naglehull. — Nr. 8 fra Egge i Steinkjer er også defekt, men bevart
i en lengde av 54 cm. Den har også et buet beslag, hvori sitter en hvirvel
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i den ene ende. Selve lenken består av lange jerntener, ombøyd i endene for
å kunne hektes inn på neste ledd. Leddet nærmest hvirvelen er 11 cm langt,
det neste 25,5 cm.

Utenom disse lenker som hittil er nevnt, har vi ennå 28 stykker i det
norske materiale. Enkelte av disse kan vel ha vært stykker av skjerdinger,
andre har sikkert ikke vært det. Vi skal gjennomgå disse eksemplarer ordnet
topografisk.

Fra Østfold, Akershus og Hedmark har vi en lenke fra hvert fylke.
Fra Østfold et fragment C. 7934 c fra Lien i Rakkestad s. og p.35 Lenken
har bestått av lange 2-delte bøyler. Fra Akershus har vi C. 10 511 fra Hobøl,
Enebak s. og p. 36 Her har vi rimeligvis stykker av 2 lenker, den ene med 2
over 20 cm lange ledd, bestående av en vridd ten, den annen med 4 kortere
5—7 cm lange ledd med avlange ringer, i den ene ende en sirkelformet
ring, hvori henger en liten krok. Disse 2 lenker er fra et jernfunn med
arbeidsøks, celt og 4 jernbarrer. — Fra Hedmark er lenken også fra et jern
funn. Det er C. 12 841 fra Ulleren, Ulleren s, Sør-Odal p, Hed. 37 Denne
lenke har lange ledd, lange smale bøyler med vridde tener, men også mindre,
ovale ringer. Den er funnet med 2 celter.

Fra Opland fylke har vi 2 funn. Det første er C. 3919 fra Boro, Lille
hammer s, Fåberg p. 38 Den er funnet sammen med 2 skjoldbuler av typen
R. 562 og består av 3 ledd med avlange bøyler, vel 5 cm lange. — Det annet
er C. 4129 fra Skaden, Sødorp s, N. Fron p.39 Den har ledd i likhet med
lenken fra Ulleren, 5 ledd inntil 17 cm lange, bevart ien lengde av 74 V* cm.
Her var også en hvirvel. Denne lenke skriver seg fra et gravfunn fra
vikingetiden, men kan ikke nærmere tidsbestemmes innen denne.

Fra Buskerud har vi hele 4 funn. Det første er C. 3033 fra Preste
gården, Modum s. og p,40 fra en mannsgrav fra ca. 900. Her har vi avlange,
smale bøyler, men med glatte tener. — Den neste er C. 5485 fra Hennum,
Tranby s, Lier p.41 Den skriver seg fra et mannsgravfunn og er avbildet
R. 594, kalles av Oluf Rygh for en »bidseltøile(?)«. Den er bevart i en
lengde av 54 cm og består av 10 ledd, korte 2-delte bøyler, sammenklemt på
midten, her gjerne holdt sammen med en jernknott. — Videre har vi C. 19 816
fra S. Skjønne, Nore s. og p,42 fra en mannsgrav fra merovingertiden. Her
er en hvirvel i den ene ende, ellers 3 ledd, hvert bestående av en stang
i likhet med den ene av lenkene fra Hobøl. Leddene er 12,3—17 cm lange,
den samlede lengde er her også 54 cm. — Den siste fra Buskerud er
C. 21 384 g fra Ørpen, Krødsherad s, Sigdal p,43 også fra en mannsgrav fra
merovingertiden. Her er 3 avlange bøyler, de 2 ytterste ca. 9 cm lange,
den midtre kortere.

Også fra Vestfold har vi 4 funn. Først er det C. 5475 fra Langlo,
Skjee s. Stokke p.44 Den er også avbildet R. 464. Dette er en vel IVd m
lang lenke festet til en rangle av yngre form av typen R. 460. I den ene ende
er den festet ved en bøyle innsatt i ranglen, i den annen ved en jernkrok.
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Selve lenken består av 21 ledd, hvert en avlang smal bøyle med vridd ten.
Funnet er fra en mannsgrav fra ca. 900. — Så har vi C. 6483 fra N. Fevang,
Sandar s. og p.45 Det er 12 ledd, hvert bestående av 2-delte bøyler inn
snevret på midten, utvidet til ringer i endene, av forskjellig lengde fra
5—12 cm. Den er også fra en mannsgrav fra ca. 900. — Det tredje stykke
er C. 7243 fra Hesby, Sem s. og p.46 Det er bare et fragment-som er bevart,
et stykke av en vridd ten med del av løkke i endene. Den skal være funnet
i en gravhaug med stykke av en jernbarre og et bryne. — Den siste lenke
er bare noen fragmenter, C. 11 182 f, fra Bøkeskogen ved Larvik.47 Den er
fra et gravfunn, men hverken tid eller kjønn kan nærmere bestemmes.

Fra Telemark er det atter igjen bare 2 funn. Det ene er C. 5920 fra
Sauerhaugen, Heddal s. og p.48 Det er atter igjen bare et fragment, en
lang smal bøyle ca. 14 cm lang. Den skriver seg fra en mannsgrav fra første
halvdel av 9de årh. — Det andre funn er C. 12 339 fra Århus, Moland s,
Fyresdal p. 49 Det er en lenke 62,5 cm lang, bevart med lengere og kortere
2-delte smale glatte bøyler inntil 17,5 cm lange. Den har en hvirvel i den
ene ende. Den skriver seg fra en mannsgrav fra 10de årh.

Fra Agderfylkene er der en lenke fra hvert av de 2 fylker. Den ene er
C. 19 439 fra Åraksbøen, Sandnes s, Bygland p, Aust-Agder. Her er også
bare fragmenter, med en samlet lengde av 55 cm. Her er mindre ledd 4—6 cm
lange, men også større, 11 cm lange. Leddene er avlange bøyler med glatte
tener. Denne lenke skriver seg fra en yngre mannsgrav. — Fra Vest-Agder
er funnet C. 22 805 i fra 0. Vatne, Vanse s. og p.50 Det er bare et fragment,
en \7Vz cm lang bøyleformet ring. Den er sannsynligvis fra merovinger
tiden fra et gravfunn, rimeligvis en kvinnegrav.

Fra Rogaland er det ingen lenker uten de som tidligere er nevnt. Fra
Hordaland er det derimot 4 funn. Det første er B. 863 fra Skeie, Kvinn
herad s. og p.51 Det er en lenke med 7 ledd bevart med de vanlige lange
2-delte ledd, glatte, det lengste 18 cm langt. Den er fra en mannsgrav fra
900-årene. — Det neste er B. 3326 e fra Veå, Gjerstad s. Haus p.52 Dette
er bare et fragment, ikke helt sikkert, fra en dobbeltgrav sannsynligvis fra
ca. 900. Videre har vi B. 4599 1 fra Bu, Kinsarvik s, Ullensvang p.53 Dette
er også bare fragmentarisk lenke, samlet lengde nå 85 cm. Denne lenke er
ganske spinkel med små sirkelrunde ringer, som vi hadde på lenken fra
Stokke i Gloppen (se s. 410). Lenken fra Bu er fra Kvinnegrav fra 900-årene.
— Det siste funn i Hordaland er B. 6225 e fra Rattstad, Vangen s, Voss.54
Det er også bare fragmentarisk, 10—12 ledd, bestående av de vanlige avlange
2-delte bøyler, 10—11 cm lange. Denne lenke er fra en mannsgrav fra mero
vingertiden.

Går vi så over til Sogn og Fjordane, har vi 3 funn herfra. Her har vi
først B. 8363 f fra Nedre Ljøsne, Tønjum s, Lærdal p.55 Lenken er her på
8 ledd, hvert bestående av en vridd ten, hvis ender er ombøyet til et øye.
I den ene ende henger en ring, 4,6 cm i tverrmål, i den annen ende en hvirvel.
Denne lenke er fra mannsgrav fra merovingertiden. — Det neste funn er
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B. 7554 n fra Brekke, Kyrkjebø s, Lavik p.56 Det er bare bruddstykker med
smale ledd som R. 464 og en rund jernring i den ene ende. Den er fra en
mannsgrav sannsynligvis fra første halvdel av 800-årene. — Det tredje funn
er B. 4943 i fra Dale, Breim s, Gloppen p.57 Det er rimeligvis et fragment
med samlet lengde 85 cm. Her er også lange smale ledd som R. 464, men
glatte, hvert ledd ca. 9 cm. Denne lenke skriver seg fra en mannsgrav fra
900-årene.

Fra de 4 fylker Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nord
land er det ett funn fra hvert fylke. — Fra Møre og Romsdal er det
T. 1 1 862 e fra Soggemoen, Grytten s. og p.58 Det består bare av et enkelt
ledd, en glatt ten, ombøyet til en løkke i den ene ende. Det er fra en manns
grav fra første halvdel av 800-årene. — Lenken fra Sør-Trøndelag er
T. 3255 fra Rise, Opdal s. og p,59 fra de mange sammenblandede funn her.
Det er også bare fragmenter og dessuten en hvirvel. — Fra Nord-Trøndelag
har vi T. 13 617 f fra Nedre Skågset, Frosta s. og p. 60 Den består dels av
lange vridde tener ombøyet i endene, det lengste 37 cm langt, dels av smale
avlange bøyler. Den er fra et jernfunn rimeligvis fra merovingertiden med
et smalt økseblad, 5 celter, 1 ljå og 2 sigdblad, 1 større jernklump og et
kvartsbryne. — Funnet fra Nordland er endelig Ts. 1311 fra Vik, Gimsøy
s. og p.61 Det er utydelige fragmenter, men mange stykker, rimeligvis av
lange ringer, innklemt på midten. N. Nicolaissen oppfatter denne lenke som
å ha hørt til et båtfeste. Den er fra en mannsgrav fra 900-årene.

En vil ha sett av det foregående at det er flere typer av jernlenker. Vi
hørte om lenkene med 3 eller flere frittstående vridde jerntener fra Gokstad
og Oseberg og ennå i 3 andre funn (se s. 409). — Vi har også lenkene
bestående av ledd med en enkelt glatt eller vridd ten. Det er 11 av disse.
Mens den første gruppe bare var fra selve vikingetiden — eksemplarene er
forresten så få at man ikke kan dra noen sikre slutninger av dem — er 4
av den andre gruppen fra merovingertiden og 1 fra første halvdel av 800
-årene, mens ingen hittil er kjent fra 900-årene.

Det vanligste er imidlertid lenker med ledd bestående av lange smale,
helst glatte bøyler, som kan nå en betydelig lengde. Størrelsen kan ellers
være forskjellig, leddene kan være bare 4-5—5 cm lange, men de fleste har
utpreget lange ledd. Det er i hvert fall 26 stykker som vi kan regne til denne
type, derav 5 fra merovingertiden, 4 fra 800-årene og hele 12 fra 900-årene,
de andre kan ikke nærmere tidsbestemmes.

Så har vi 3 mindre grupper med lenker med kortere gjerne spinklere
ledd av andre typer. Det er først lenkene med 3-sidige bøyler, hvorav vi har
4 eksemplarer:

1) C. 20 168 0. Torshov, Gjerdrum s. og p, Akh. (se s. 412.)
2) C. 8639. Holbø, Vågå s. og p. Opi. (se s. 411).
3) C. 22 5961. Viken, Valle s. og p, Aust-Agder (se s. 412).
4) B. 6618 æ. Bø, Breim s, Gloppen p, S. og Fj. (se s. 409).



H.-F. Kl.416 JAN PETERSEN

Nr. 3 av disse er fra merovingertiden, de andre 3 fra første halvdel av
800-årene. Fra samme tid eller midten av 800-årene er en lignende lenke fra
Vendel i Uppland, grav VI, avb. Vendelfundet Pl. XVIII fig. 3.

En annen type har små helst sirkelrunde ringer. Av disse har vi 3
eksemplarer. Disse er:

1) C. 22 575 b. Borgen, Balke s, 0. Toten p. Opi. (se s. 410).
2) B. 45991. Bu, Kinsarvik s, Ullensvang p. Hord. (se s. 414).
3) B. 6743. Stokke, Breim s, Gloppen p, S. og Fj. (se s. 410).

Nr. 2 av disse er fra 900-årene, de 2 andre kan ikke nærmere tids
bestemmes. Disse siste har ved siden av de runde ringer i samme lenke enkelt
tenledd som vi nettopp hørte om.

Endelig har vi en gruppe også av 3 eksemplarer med mindre 8-tall
formede ledd. Disse eksemplarer er :

1) C. 2262. Somdalen, Ytre Ådalen s, Ådalen p. Busk (se s. 412).
2) C. 5485. Hennum, Tranby s. Lier p. Busk. (se s. 413).
3) T. 2053.. Moksnes, Frosta s. og p, N.-T. (se s. 412).

Mens nr. 3 også er fra 900-årene, kan heller ikke her de 2 andre
eksemplarer nærmere tidsbestemmes.

Med hensyn til forholdet om lenkene forekommer i mannsgraver eller
kvinnegraver, så tilhører de i utpreget grad mannsgraver, 38 mot 6, dvs. 86,4%
i. mannsgraver og 13,6 % i kvinnegraver.

Vi hørte at det slett ikke var alle jernlenkene som var brukt som
skjerdingslenker. Det var således 10 lenker som i den ene ende hadde rem
spenner eller rembeslag (se s. 411—412) og som ikke godt kunne ha noe
med skjerding å gjøre. Det samme gjelder R. 464 fra Langlo i Stokke i
Vestfold. Her fremstilles den ene ende av lenken festet til en bøyle på en
rangle av typen R. 460, i den annen ende av lenken er en krok som da
må formodes å ha vært hektet inn i bøylen i den motsatte ende. Ellers vil
en helst tenke seg at de spinklere lenker ikke har vært skjerdingslenker.
Således kaller Oluf Rygh som fjzfr nevnt (s. 413 )R. 594 fra Hennum i Lier
for »bidseltøile«.

I Vendelfminene har vi flere, eksempler på at jernlenker har hatt annet
bruk enn som skjerdingslenker. Vi har hørt om lenken med 2 rembeslag
fra grav VI. Fra grav VIII fra ca. 800 har vi lenkene, Stolpe og Arne 1. c.
Pl. XXI fig. 11—12, som kalles for »hundkoppel«, de er av lignende type
som foregående. Og i grav IX fra 900-årene er det en lignende lenke 62
som kalles »grimskaft«. Og endelig 'har vi i samme grav 2 bisler som er
forbundet ved en lenke med lignende ledd, et sikkert bevis for at jernlenker
kan ha vært brukt i forbindelse med hestetøy. 63 Samme bevis hadde vi jo i
R. 464 i forbindelse med rangle. — I Valsgårde 6 avbilder Greta Arwidsson 64
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stykker av 2 hundekobler. Nr. 666 har kortere, spinklere ledd, mens nr. 715
har 4 lengere ledd bestående av 18—19 cm lange jerntener (sl. ovenfor
s. 415 nederst). Ved denne er der stykke av hvirvel. Disse lenker ble funnet

sammen med hundeskjeletter. På lignende måte er vel hundekoblet ,nevnt
ovenfor fra grav VIII i Vendel, også funnet med det hundeskjelett som
omtales fra denne grav.

Vi har flere ganger i forbindelse med jernlenker hørt om hvirvler. Dette
er redskaper som helst består av 2 deler. Øverst en jemten, i øvre ende
ombøyet til en ring, den nedre en helst 8-tallformet jernbøyle, hvis øvre del
er gjennomstukket av jerntenen. 1 (Fig. 221.) Disse redskaper er blitt opp
fattet som øverste del av lenker til skjerdinger. Likeså vel som en flerhet
av lenkene ikke har hatt noe med skjerdinger å gjøre, så har også det samme
sikkert vært tilfelle med hvirvlene.

Førenn vi imidlertid går inn på dette spørsmål, skal vi sette opp en
fortegnelse over de hvirvler vi nå kjenner til og deres fordeling i de for
skjellige fylker. Vi har i denne fortegnelse bare med de hvirvler som er av
den vanlige type, og skal senere gjennomgå særtypene. Det er 90 stykker
av den alminnelige type. Deres fordeling er følgende:

Påfallende er den store mengde fra Opland, her temmelig spredt over
hele fylket, særlig fra Gudbrandsdalen, Valdres og Hadeland, og dernest Sogn
og Fjordane, det fylke man kommer over til fra Opland til Vestlandet. Men
ellers er de andre Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Roms
dal fattige på hvirvler. Sør-Trøndelag kan oppvise et forholdsvis stort antall
hvirvler, omtrent alle (9 av 10) imidlertid fra de store gravplasser i Opdal.
Påfallende er det ringe antall hvirvler i Vestfold.

Vi skal så gjennomgå særtypene av hvirvler. Vi har først det lille
eksemplar C. 22 394 f fra Grefsheim, Nes s. og p, Hed,2 fra en kvinnegrav
fra merovingertiden. Løperen er her istedenfor en 8-tallformet bøyle festet
til et smalt rembeslag med 2 gjennomgående nagler. En ganske annen type
er da C. 23 584 v fra Stømne, Hof s. og p, Hed,3 fra en mannsgrav fra 10de
årh. Løperen sitter her i en 22 cm lang jemten, som ender i en liten ring.

21Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 195!. No. 4.

Akerhus Hordaland 1
Hedmark 9 Sogn og Fjordane 12
Opland 23 Møre og Romsdal 3
Buskerud 9 Sør-Trøndelag 10
Vestfold 4 Nord-Trøndelag 4
Telemark 5 Nordland 1
Aust-Agder 1 Ukjent sted 1
Vest-Agder 1

Rogaland 3 90
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Fra Opland fylke har vi ikke færre enn 6 særtypeeksemplarer. Det er først
C. 18 212 b fra Tolstad, Vågå s. og p.4 fra en grav fra merovingertiden,
hvis kjønn ikke kan nærmere bestemmes. Løperen sitter her i en sylinder
som bare er bevart i sin øvre del. — Fra en kvinnegrav fra ikke nærmere
bestembar tid skriver seg C. 24 589 c fra Solbjør, Vardal s. og p.5 Her er
istedenfor bøyle en 2-delt oppbøyd krok. — På C. 25 733 k fra en kvinne
grav fra siste halvdel av 800-årene fra Ringen, Fluberg s, S. Land p,6 er
ringen til løperen i sin øvre del utbøyd til 2 spiraler. Ganske likedan er
Sk. 3787 m fra Verpe, Bø s. og p. Tel, også fra en kvinnegrav, men fra
900-årene. — Ikke langt fra de vanlige hvirvler er derimot C. 22 061 j fra
Grette, Hov s, S. Land p. 7 (fig. 222), fra en mannsgrav fra begynnelsen
av 800-årene. Den øvre del av bøylen dannes her av en sylinder istedenfor
en løkke.— Høyst eiendommelig er B. 5519 c fra Hegge, Hegge s,- 0. Slidre
p,8 fra en mannsgrav fra merovingertiden. Den består av en vinkelbøyd jern
plate hvis vertikale arm smalner sterkt av nedover og ender i et horisontalt
øye, hvori henger en dreibar liten hempe. — Og så har vi den lille hvirvel
C. 4579 b fra Kvien, Hurum s. Vang p. 9 Den er fra en kvinnegrav fra
merovingertiden. I løperen henger her en spinkel ten med løkke i begge
ender, delvis omtvunnet med jerntråd. — Og endelig har vi B. 8456 d fra
Hilde, Innvik s. og p, S. og Fj. 10 Istedenfor 8-tallformet er bøylen her
2-delt med rette brede armer, brutt i deri' nedre ende. Denne hvirvel skriver
seg sannsynligvis fra en kvinnegrav som ikke kan nærmere tidsbestemmes.

Vi har under omtalen av disse særtyper av hvirvler flere ganger, særlig
om de mindre av dem hørt at de skriver seg fra kvinnegraver. De alminnelige
hvirvler skriver seg derimot for størstedelen fra mannsgraver. Av 68 i så
henseende bestembare graver skriver de 57 seg fra mannsgraver og bare 11
fra kvinnegraver, dvs. 16,2 % fra kvinnegraver og 83,8 % ira. mannsgraver.
Ser vi på tidsstillingen, så er de helst fra eldre del av yngre jernalder. Det er
63 hvirvler som kan nærmere tidsbestemmes. Av disse skriver de 15 seg
fra merovingertiden og 31 fra 9de årh, mens tilsammen 17 er fra yngre og
yngste del av vikingetiden. Av særtypene var de 4 fra merovingertiden,
1 fra begynnelsen av 800-årene, 1 fra slutten av 800-årene og 2 fra 900-årene.
For det samlede antall hvirvler vil det si at 26,8 % er fra merovingertiden,
47 % fra 800-årene, helst disses første halvdel, og igjen 26,8 % fra 900-årene
og yngste vikingetid.

Gutorm Gjessing har i sin bok » Studier i norsk merovingertid« (s. 168
—169) også behandlet hvirvlene. Han mener her at flere, kanskje storparten
av dem har hørt til grimetau eller grimekjettinger til hester, muligens også
hunder og sannsynlig til kuer eller andre krøtter. Som et argument herfor
peker han på at de er overveiende mest fra mannsgraver. Dette er imidlertid
ikke noe avgjørende moment når en tenker på at de sikre og noenlunde
sikre skjerdinger omtrent alle også er fra mannsgraver: 12 fra mannsgraver,
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2 fra kvinnegraver. Det er heller ikke helt riktig når Gjessing sier. at de
få skjerdinger vi har bevart fra vikingetiden, aldri har hvirvler. Vi må
således kunne gå ut fra at lenken B. 6618 æ fra Bø i Gloppen (se ovenfor
s. 409) har vært en skjerding, og i samme funn har vi en hvirvel (B. 6688 z).
Lenken B. 4612 e fra Eide i Gloppen (ovenfor s. 410) har vi også antatt
for en skjerding og den er funnet sammen med en hvirvel. Likeså antok
vi at lenkene fra Svere i Lier, Kåsen i Kviteseid, Kirkhus i Årdal og Nord
gården i Sparbu (se ovenfor s. 411), alle funnet sammen med hvirvler, også
var skjerdinger. Men som vi har hevdet ved jemlenkene, kan det allikevel
neppe heller være tvil om at flertallet av hvirvlene ikke har vært brukt til
skjerdinger, men til hestetøy o. 1, og at altså Gjessing har rett i sin for
modning. 11

Vi hørte under behandlingen av jernlenkene at flere av disse hadde
remspenner av jern eller jernbeslag som måtte ha vært festet til remmen.
Slike beslag har vi også ved 4 av hvirvlene. Disse er :

1) C. 8641. Holbø, Vågå s. og p. Opi. 12
2) C. 16 016a. Ulven, Røn s, V. Slidre p. Opi. (ikke publisert).
3) C. 19 699. Hemrum, Fåvang s, Ringebu p. 0pi.13
4) T. 3618. Rise, Opdal s. og p, S.-T.14

Det kan ikke være tvil om at disse har vært knyttet til seletøy eller i
hvert fall remtøy. Gutorm Gjessing gjør også ganske riktig oppmerksom på
Stolpe og Arne 1. c. Pl. L, ved grav VIII, hvor de 2 hester må ha hatt hver
sin grime forbundet med kjettinger med en hvirvel i hver ende. Likeså på
C. A. Nordman: Karelska jårnåldersstudier s. 141 fig. 120 med et bissel
med en hvirvel i hver av bisselringene. — Det kan kanskje også være verd
å peke på for vårt lands vedkommende at hvirvlene er så meget mer alminne
lige på Østlandet enn på Vestlandet, bortsett fra Sogn og Nordfjord med
sine forbindelser med Gudbrandsdalen og Valdres. Hestetøyet har spilt en
ganske annen rolle i de østlige landsdeler enn på Vestlandet. Men så har
vi det gåtefulle med fattigdommen på hvirvler i Vestfold.

Stekepanner.

Innen gravutstyret i yngre jernalder i vårt land er den tallrike fore
komst av stekepanner noe av det mest merkverdige. (Fig. 223.) Steke
pannene er blant de største jernredskaper vi har fra denne tid. De består av
store, runde og flate, svakt konkave plater, pannen, og et langt skaft. Sl.
R. 430 og V. J. G s. 192 fig. 441.

Stekepannene forekommer i et antall av 132 stykker, og det er interesse
både ved deres lokale utbredelse og deres tidsstilling. De er fordelt på føl
gende måte :
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Det synes å være 2 sentra. Det ene er de 2 vestlandsfylkene Sogn og
Fjordane og Hordaland. Særlig det første av disse viser som en vil se, et
påfallende stort antall, Vi av det samlede antall stekepanner, i likhet med så
mange andre av jernredskapene. Det annet sentrum er Vestfold-Telemark.
Som vi tidligere har sett, har også begge disse fylker kunnet ha et forholdsvis
stort antall jernredskaper. Påfallende er derimot det ringe antall steke
panner i Opland fylke, særlig når en tenker på det store antall i Sogn og
Fjordane og den livlige forbindelse mellom dette fylke og de øvrige bygder
i Opland fylke. Det er bare 3 stekepanner i Valdres og 1 i øvre Gudbrands
dalen, de øvrige 5 er fra Hadeland, som her må antas å ha fått sine steke
panner fra Vestfold, likesom flatbygderne i Buskerud. De østligste fylker,
Akershus og Hedmark, er her som på så mange andre områder ved redskapene
svært fattigslige. Likedan er forholdet i Trøndelag. Den påtagelige forskjell
mellom Aust-Agder og Vest-Agder kan bero på at det siste fylke her følger
Vestlandet som også ellers i flere tilfelle.

Likesom de fleste av yngre jernalders redskaper går også stekepannene
tilbake til merovingertiden. Men i det store og hele må disse dog sies å være
en yngre foreteelse. Av 97 tidsbestembare eksemplarer skriver de 8 seg fra
merovingertiden. Det eldste er det eneste stykke fra Aust-Agder : C. 19 082
fra det store depotfunn fra Helle, Hylestad s. Valle p. 1 som av Gutorm
Gjessing i Studier i norsk merovingertid s. 41 og 63, avb. 1. c. Pl. IV, dateres
til overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid eller ca. 600. —
Fra 800-årene er det 35 stykker. Av disse er imidlertid 18 stykker fra år
hundrets siste halvdel. Fra yngre og yngste vikingetid er det derimot hele
54 stykker. Det blir igjen 35 stykker som ikke kan nærmere tidsbestemmes.

Det rimelige ville være at stekepannene tilhørte kvinnegravene. Dette
er imidlertid slett ingen regel. Av de 100 eksemplarer hvor kjønnet kan
bestemmes i gravene med stekepanner, skriver 47 funn seg fra mannsgraver
og 53 funn fra kvinnegraver. Som før sagt er det jo imidlertid så mange
flere manns- enn kvinnegraver, 76,5 % mot 23,5 %. På dette grunnlag er
stekepannene forholdsvis tallrike i kvinnegravene. Det var særlig Østlandet
som hadde særlig høy prosent av mannsgraver. Og det samme gjelder også
med stekepannene. I Østlandsfylkene er det 73,7 % av funn med steke
panner i mannsgraver og 26,3 % i kvinnegraver, på Vestlandet derimot
30,6 % i mannsgraver og 69,4 % i kvinnegraver.

Akerhus 2 Hordaland 14
Hedmark 3 Sogn og Fjordane 33
Opland 9 Møre og Romsdal 7
Buskerud 9 Sdr-Trøndelag 2
Vestfold 15 Nord-Trøndelag 1
Telemark 17 Nordland 2
Aust-Agder : . . 1 Ukjent sted (Vestlandet) 2
Vest-Agder 6

Rogaland 9 . 132
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Det er ikke meget variasjon i typene til stekepannene. Selve pannene
kan være mer eller mindre konkave, enkelte er ganske flate. Størrelsen
varierer fra 14,5—28 cm i tverrmål, det vanlige er mellom 18 og 23 cm.
Dertid kommer den lille pannen fra barnegraven fra Leirol, Vang s. og p.
Opi. : C. 2563.2 Den er jo noe av et særsyn. Den minste stekepannen er
ellers C. 14 506 fra S. Flesberg, Flesberg s. og p. Busk.3 Den er 14,5^ cm
i tverrmål. Den største er B. 7639 m fra Store Kongsvik, Opdal s, Tysnes p.
Hord.4 Den er 30 cm i tverrmål. På en av stekepannene: C. 1315 fra Hjelle,
Vangen s, Voss p. Hord,5 er platen reparert i gammel tid. Den har gått
i stykker og stykkene er blitt naglet sammen igjen. Noe helt for seg selv er
St. 2326 f fra Litleland, Sola s, Håland p. Rog.6 Platen er her klinket
sammen av 5 stykker av forskjellig størrelse, så omkretsen blir ujevn. Skaft-
delen er her ganske kort og ender i en spiss som sikkert har vært stukket inn
i et treskaft, idet det er trelevninger på jernspissen.

Skaftene er ellers også av forskjellig lengde, som varierer fra 44— 
96 cm. Dertil kommer den neviite barnegrav fra Leirol, hvor skaftet bare
er 27 cm langt. Det minste på 44 cm er St. 2852 i fra Tu i Klepp s. og p.
Rog," det største på 96 cm er C. 11 475 fra Mørstad, Hegge s, 0. Slidre p.
Opi.B Den vanligste lengde er ellers fra 51—80 cm. Skaftet er blitt reparert
etter å ha vært gått i stykker på C. 12 685 fra Slåttebråten u. Hennum,
Tranby s. Lier p. Busk.9 — Det parti av skaftet som er festet til pannen
på baksiden av denne kan være av 3 forskj ellige typer. Av de 54 eksemplarer
som i denne henseende kan bestemmes, ender de fleste, 22 stykker, i jevn
tilspisning. Nesten like mange, 20 stykker, har som R. 430 b en rhombisk
utvidelse ytterst. Minst alminnelig er det at enden på skaftet deler seg i 2
deler som helst er bøyet ned i spiral. Det er 12 eksemplarer av denne type.
— Det synes ikke å være tidsforskjell mellom disse typer. De forekommer
alle så vel i merovingertiden som i vikingetidens forskjellige perioder. —
Den annen ende av skaftet slutter enten i en ring eller i en løkke til å henges
opp i. Ett eksemplar : C. 24 060 fra Vallebjør, Våga s. og p. Opi, lo av
sluttes i en fal. Skaftet på denne panne har et kort vridd parti. Noe lignende
kjennes også på 4 andre eksemplarer.

Stekespidd.

Ved siden av stekepannene har vi også stekespidd. Det ér 3 hovedtyper
av dem. 2 av disse typer er imidlertid delvis blitt forklart på annen måte. Vi
skal dog gjennomgå alle 3 typer her.

Først har vi de gaffelformede redskapene. Disse har også forskjellige
variasjoner. Hyppigst er et redskap som R. 428 med fal, sjeldnere spiss
som har omsluttet eller er blitt stukket inn i et treskaft. Herfra utgår 2
armer, dels parallelle, dels nærmende seg hinannen eller gående ut fra hin
annen ytterst.

Det er 19 eksemplarer av denne type. Disse er følgende:
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1) C.4752. Hadeland, Opi. l (Fig. 224.)
2) C. 409. Liltveit, Hurum s. og p. Busk.2
3) C. 1237. Kongsek, Sem s. og p, Vestf.3
4) C. 9812 b. Fevang, Sandar s. og p, Vestf. 4
5) C. 10 952. Mosebø, Sauland s, Hjartdal p. Tel.5
6) St. 2584 k. Kirkhus, Årdal s, Hjelmeland p. Rog. 6
7) St. 2715 a. Lode, Nærbø s. Flå p. Rog. 7
8) St. 4009 p. Kingestad, Hesby s, Finnøy p. Rog.8
9) B. 4424. Sekse, Ullensvang s. og p. Hord. 9

10) B. 1201. Hollvik, Vereid s, Gloppen p, S. og Fj.10
11) B. 45921. Evebø, Vereid s, Gloppen p, S. og Fj. 11
12) B. 4610 f. Eide, Vereid s, Gloppen p, S. og Fj. 12
13) B. 5717 a. Hilde, Innvik s. og p, S. og Fj. 13
14) B. 5787 f. Årdalen, Opstryn s, Stryn p, S. og Fj. 14
15) B. 6735 z. Sårheim, Breim s, Gloppen p, S. og Fj. 15
16) B. 9060 f. Haugateigen av Hopperstad, Vik s, og p, S. og Fj. 16
17) B. 7290 f. Midtre Flo, Ulstein s. og p. ,Møre og Romsdal.17
18) T. 1 1 608 g. Soggemoen, Grytten s. og p. Møre og Romsdal. 18
19) T. 11 940 d. Korsbøen u. Småge, Aukra s. og p. Møre og Romsdal. 19

Størrelsen på disse redskaper varierer fra 32—48 cm i lengde. Det er
dog 2 unntagelser. Nr. 5 fra Mosebø i Sauland er et rent miniatyrredskap,
bare 14,5 cm langt. Nr. 13 fra Hilde i Innvik er derimot usedvanlig stort,
hele 65 cm langt. Vi hørte at i sjeldne tilfelle endte jerndelen av skaftet i en
spiss istedenfor i en fal. Vi har 3 eksempler på dette. Det ene er den nevnte
miniatyrgaffel, de 2 andre er nr. 3 fra Kongsek i Sem og nr. 14 fra Årdalen
i Stryn. — Typeeksemplaret R. 428: nr. 2 fra Liltveit i Hurum har et lite
utspring på siden av den ene gaffeltenen. Dette kjennes ikke fra noen av de
andre eksemplarer. Nr. 1 fra Hadeland har en knoppformet utvidelse på
falen. Nr. 7 fra Lode i Nærbø skal være ornert. med en del »lengdefigurer«
på falen. Endelig er det på nr. 19 fra Småge i Aukra et 3-fliket bronsebeslag
på den ene side ved overgangen mellom armene og falen.

Av de 19 eksemplarer kan de 15 bestemmes med hensyn til gravfunnets
kjønn : 12 er fra mannsgraver og 3 fra kvinnegraver. Ingen av de norske
eksemplarene er fra merovingertiden. Det eldste av dem er ellers nr. 10 fra
Hollvik i Gloppen som skriver seg fra ca. 800, mens 3 er fra første halvdel
av 800-årene og 2 fra siste halvdel. Endelig skriver 8 stykker, således de
fleste, seg fra 900-årene. Nr. 4 fra Fevang i Sandar er fra et jernfunn. Det
er funnet med 3 jernbarrer av typen Oldtiden VII s. 182 fig. 10, dessuten
1 ljåblad.

Allerede i 1869 sier Oluf Rygh om nr. 1 fra Hadeland: »maaske brugt
som Spid til at stege Kjød paa«. Likeså kaller han R. 428 i Norske Oldsager
for Stegespid( ?). Det var i 1885. Derimot benevner han i 1879 og 1882
nr. 4 og 5 bare for »Gaffel« og »Gaffelformet Stykke«. Tor Helliesen kaller
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Fig. 223. Stekepanne. CU 475. Hegge, Hegge s., 0. Slidre p.. Opi.
Fig. 224—228. Stekespidd.

Fig 224. C.4752. Hadeland, Opi. - Fig. 225. C. 18 585. Erikstein, Bø\ Tel.- Fig 226
C.5787. Skomrag, A s., Lyngdal p., V.-Agder. - Fig. 227. B. 2782. S*reu* Dale s.

Luster p., S. og Fj. - Fig. 22B. 8.45115. Hopperstad, Vik, S. og Fj.
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nr. 6 og 7 i 1903 og 1905 uten videre for stekespid, og likeså Eyvind de Lange
nr. 8 i 1917. Lorange benevner i 1876 og 1886 nr. 9 og 10 bare for jern
gaffel. Om nr. 11 og 12 sier Gustafson i 1889 »gaffelformet redskab«.
Haakon Shetelig kaller i 1901 og 903 nr. 13 og 14 bare for jerngaffel,
men nr. 15 i 1914 bénev^s sam : • .tegaffel, likeså nr. 17 i 1923 av Shetelig
og Bøe. Per Fett kaller nr. 16 i ! • ' ) for stekespett. — Th. Petersen benevner
nr. 18 fra Soggemoen i Grytten for ristegaffel( ?). Han sammenstiller den
med Stolpe och Arne: Graffåltet ved Vendel Pl. X fig. 6. Dette er hele
60 cm langt, har endt i en spiss og skriver seg fra ca. 700. Om nr. 19 fra
Småge i Aukra sier han derimot: »Antagelig et stekespid, kan dog maaske
ogsaa opfattes som en lyster. «

16 av funnene med disse redskaper skriver seg fra bestemte gravfunn.
I halvparten av disse funn er der andre kjøkkenredskaper, i 3 av funnene
således stekepanner, i de øvrige 5 funn kokekar av kleberstein eller jern.
Det skulle synes rimeligst å betrakte denne gruppe av redskaper som steke
spidd. Også i Birkafunnene er det et slikt redskap.20 Grav 739. Det er fra
en kvinnegrav fra slutten av vikingetiden.

Derimot er det vel mulig at en annen mindre gruppe på 4 redskaper
har vært til annet bruk. Det er følgende:

1) C. 22 459 e. S. Berg, Sem s. og p, Vestf.21
2) C. 24 793 cc. Øvre Berge, Brunkeberg s, Kviteseid p. Tel. 22
3) C. 16 585. Erikstein, Bø s. og p. Tel. 23 (Fig. 225.)
4) T. 455. Gravråk, Melhus s. og p, S.-T.24

Den ene av armene på disse redskaper er bøyet ut enten i en rett vinkel
eller i en krok oventil. De kalles alle gaffelformet jernredskap. Om nr. 4
setter K. Rygh den mulighet at det har vært en liten båtshake. Alle disse
redskaper er fra mannsgraver fra 800-årene, helst siste halvdel av dette årh.
I ingen av funnene er det noen kjøkkensaker.

Vi har 2 redskaper hvor begge armene er bøyet ut. Det er

T. 3787. Krokbekken. Innset s. Kvikne p, S.-T. 25
C. 1133 c. Hove, Høyland s. og p. Rog.26

Det siste redskap skriver seg fra en mannsgrav med sverd og øks rime
ligvis fra 800-årene, det første er funnet med 2 kniver. Det siste redskap
er særlig eiendommelig med 2 utspring rett overfor hverandre midt på skaft
partiet, nedbøyet i en spiral. Det er 32 cm langt. Det ender i en fal, mens
det første redskap ender i en krok.

Ennå har vi en gruppe på 7 eksemplarer, med gaffelformede redskaper.
Det er følgende :

1) C. 2130. Ryes løkke, St. Hanshaugen, Oslo. 27
2) C. 1C26. Hvatum, Gran s. og p. Opi. 28
3) 8.2824. Jevnaker, 0pi. 29



1951. No. 4: VIKINGETIDENS REDSKAPER 425

4) C. 20 926. La, Hof s, 0. Toten p. 0pi. 30
5) C. 12 054. Allum, Hedrum s. og p, Vestf.31
6) C. 1550. Brevikstranden, Bamle s. og p. Tel.32
7) B. 5145 r. Fosnes, Opstryn s, Stryn p, S. og Fj.33

På disse redskaper er skaftet vinkelbjzyet like ved eller litt før gaffel
tennene begynner. Nr. 2 og 4 ender i en fal, de 5 andre i en spiss. På nr. 2
og nr. 7 er gaffelens armer opphøyet aller ytterst. Mens nr. 6 og 7 skriver
seg fra merovingertiden er nr. 5 fra ca. SOO, nr. 1 fra ca. 850 og nr. 3 fra
900-årene. Nr. 6 er fra en kvinnegrav, nr. 1, 3, 5 og 7 fra mannsgraver, de
2 øvrige kan ikke nærmere bestemmes med hensyn til kjønn.

Lignende redskaper, men med 3—5 armer har vi i Vendelgravene I,
IV og X, den første og siste fra merovingertiden likesom nr. 6 i de norske
funn, grav IV fra første halvdel av 800-årene. Armene er på alle de svenske
eksemplarer ombøyet til en liten krok ytterst, likesom på nr. 2 fra Hvatum
i Gran og nr. 7 fra Fosnes i Stryn.

5 av de norske eksemplarer er funnet sammen med jernkjeler. I det
nevnte funn fra Hvatum i Gran er der foruten gaffelredskapet og en jernkjel
også en stekepanne, andre oldsaker er det ikke i dette funn. Dette kunne jo
støtte den oppfatning at disse redskaper virkelig er stekespidd.

Den annen type av stekespidd er meget enkel og består av en jernstang
med 4-sidet tverrsnitt. Helst tilspisset i den ene ende. (Fig. 226.) Denne
type foreligger i 9 eksemplarer fra 7 funn. Eksemplarene er følgende:

1) C. 20 314 cc. Arstad, Ottestad s. Stange p, Hed.34
2) C. 20 314 dd. Arstad, Ottestad s. Stange p, Hed.35
3) B. 3667. Hove, Rogne s, 0. Slidre p. Opi. 36
4) C. 23 640 k. S. Tronstad, Hurum s. og p. Busk.37
5) C. 22 441 d. Lille Guldkronen, Sem s. og p, Vestf. 38
6) C. 5787. Skomrag, Ås, Lyngdal p, V.-Agder.39 (Fig. 226.)
7) B. 7731 k. Vinjum, Vangen s, Aurland p, S. og Fj.40
8) B. 7731 1. Vinjum, Vangen s, Aurland p, S. og Fj.41
9) C. 8030. Frøystad, Herøy s. og p. Møre og Romsdal.42

Størrelsene er meget varierende på disse stekespiddene. Det lengste er
nr. 8 fra Vinjum i Aurland, som er 96,5 cm langt. Dernest kommer nr. 1
fra Arstad i Stange, som er 84 cm langt. Tykkelsen på disse 2 er henholds
vis 2,4 og 2 cm. 4 av stykkene er defekte så den opprinnelige lengde ikke
kan bestemmes. Det sikkert minste er nr. 3 fra Hove i Østre Slidre. Det er
bare 36,8 cm langt. Lignende lengde har det formodentlig vært på nr. 9
fra Frøystad i Herøy. Begge disse er bare 1,1 og Icm tykke. Nr. 5—7 har
fal, de andre ender i en spiss eller tange. Nr. 5 og nr. 7 har for det meste
vridd ten. Nr. 3 har som ornament en rekke inntrykkede punkter på midt
partiet.



H.-F. Kl.426 JAN PETERSEN

3av disse spidd er fra mannsgraver : nr. I—21 —2 og nr. 9, begge funn fra
merovingertiden, helst Bde årh. Nr. 3—B er fra kvinnegraver, dels fra siste
halvdel av 9de årh. : funnet fra Vinjum i Aurland, 2 forskjellige funn fra
10de årh. Ett kvinnegravunn : nr. 6 fra Skomrag i Lyngdal kan ikke nær
mere tidsbestemmes. Det samme må sies om nr. 3 fra Hove i Østre Slidre,
som er innkommet alene, men som skal være funnet i en gravhaug. Bortsett
fra nr. 3 som altså ikke har noen funnkombinasjoner og nr. 9, så er alle de
andre spidd av denne type innkommet med andre kokesaker. Nr. I—21 —2 med
en jernkjel, nr. 4 med både jernkjel, jernøse, kleberkar og kanskje steke
panneskaft, nr. 5 også med jernkjel og jernøse, nr. 6 med bronsekj el, kleber
kar og stekepanne og nr. 7—B med stekepanne.

Den tredje type består av 20 eksemplarer. Den har eget håndtak, av
grenset oventil og nedentil med kubiske knopper, avfaset i hjørnene, eller
tykke cylindriske skiver som også kan være mer eller mindre avrundet. Selve
håndfanget har oftest vært omgitt av snodde jerntråder som er plasert
i en utstående bue fra midtstangen. Øverst oppe i en hempe på den øverste
knopp eller skive er ofte plasert en løs ring, helst SVz —6 cm i tverrmål,
som spiddet kunne henges opp i når det ikke ble brukt. 2 av spiddene har
håndtak av bronse. Eksemplarene er følgende ordnet topografisk:

1) C. 3859. V. Berg, Løten s. og p, Hed.43
2) Nordiska Museet 30 914. Tveiten, Veggli s, Rollag p. Busk.44
3) B. 4233 s. Gausel, Hetland s." og p. R0g.45
4) B. 3308 b. Vatne, Seim s, Alversund p. Hord.46
5) 8.66570. Trå, Granvin s, Ulvik p. Hord.47
6) B. 6228 n. Veke, Vangen s, Voss p. Hord. 48
7) B. 7066 b. Øvre Høyum, Nes s, Luster p, S. og Fj.49
8) B. 2782. Søreim, Dale s, Luster p, S. og Fj.so (Fig. 227.)
9) B 3456 c. Kvåie, Stedje s, Sogndal p, S. og Fj.51

10) 8.45115. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj.52 (Fig. 228.)
11) B. 4969. Fure, Askvoll s. og p, S. og Fj.53
12) B. 1166. Hellebust, Vik s, Gaular p, S. og Fj.54
13) B. 5764 c. Myklebostad, Eid s. og p, S. og Fj.55
14) B. 7653 m. Arnestad, Gjemmestad s, Gloppen p, S. og Fj.56
15) B. 5717 c. Hilde, Innvik s. og p, S. og Fj.57
16) B. 4506 f. Mindre-Sunde, Nedstryn s, Stryn p, S. og Fj.sB
17) B. 5525 i. Nordfjord, S. og Fj.59
18) T. 8535. Huseby, Børseskogn s. Børsa p, S.-T.60
19) Ts. 121. Steine, Bø s. og p. Nordi.61
20) Statens Historiska Museum, Stockholm 1428: 1. Norge.62

Det er 2 hovedgrupper av denne type: dels de som som ovenfor nevnt
har vridde jerntråder omkring midtstangen på håndfanget (fig. 227), dels
de som ikke har slike tråder. Dertil kommer at det er 3 eksemplarer (nr. 4,
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5 og 12) som av håndtaket bare har igjen den nederste knopp eller skive,
så vi ikke kan avgjøre til hvilken gruppe de hører. Vi skal først se på den
gruppe som ikke har tråder omkring midtstangen på håndtaket. Det er 5
stykker (1—2, 6, 10 og 19). 2 av disse: nr. 10 og 19 var finere enn de
andre og har håndtak av bronse. Særlig det første fra Hopperstad i Vik i
Sogn (fig. 228), fra den rike kvinnegrav fra ca. 900, er meget pent med
vakkert profilert håndtak med strekornamenter både på knoppene og selve
håndfanget og også med båndfletninger på den nedre knopp. Det annet
spidd, fra Steine i Bø i Vesterålen, er også et pent stykke, med knopper på
håndtaket av dobbelt konisk form og også med strekornamenter. Det skriver
seg rimeligvis fra en gravrøys, men er ikke innkommet sammen med andre
oldsaker, så det kan ikke nærmere tidsbestemmes. Av de 3 andre er nr. 1
fra en mannsgrav fra V. Berg i Løten, fra første halvdel av 900-årene.
I katalogbeskrivelsen sammenstilles det med lampen R. 432, men hempen
øverst skulle nærmest tyde på at denne har vært til en opphengsring, og at
det er et spidd av denne type. Nr. 5 fra Veke på Voss er igjen fra en kvinne
grav og også fra 900-årene. Det er avbildet V. J. G. fig. 494. Selve hånd
fanget er her tykkest på midten, knoppene kubiske, avfaset i hjørnene.

Den annen gruppe med jerntrådene var som sagt den vanligste, idet
det er 15 eksemplarer (3—5, 7—9, 11—18 og 20). Nr. 8 fra Søreim i Luster,
som er avbildet Ab. 1873 Pl. VIII fig. 41, og som det stadig henvises til ved
katalogiseringen av disse redskaper, har en ganske tynn horisontal plate midt
på håndfanget, som 4 jerntråder er spent utenpå. En knopp eller skive på
midten av håndtaket har vi også på 3 svenske eksemplarer av disse redskaper
fra Birkafunnene.63 Her er imidlertid knoppene av bronse, til dels med
punktsirkelornamenter, en har form av et mannshode. Arbmann oppfatter
imidlertid disse redskaper ikke som stekespidd, men som lengdemål. Noen
begrunnelse av denne oppfatning gis ikke i det bind sorti hittil er utkommet
om Birkafunnene. Den vil formodentlig komme senere. 2 av de svenske
eksemplarer skriver seg fra kvinnegraver fra siste halvdel av 800-årene og
fra ca. 900.

2 av de andre norske spiddene av denne type med snodde jerntråder
har særtrekk som bør nevnes. Det er først nr. 9 fra Kvåle i Sogndal. På
den øverste knoppen er nemlig anbrakt 2 små ringformede hemper, og i
hver av disse en bevegelig jernring. Her er altså 2 ringer til å henge red
skapet opp istedenfor 1. På de tykke jernplatene eller knoppene er det dess
uten små fordypede merker på alle 4 sider. Det annet er nr. 17 fra Nord
fjord. På dette eksemplar henger det i hver av jerntrådene i nedre ende
en løs jernring.

Vi hørte at det var 3 eksemplarer som var defekte, idet den øvre del
ovenfor nederste knopp mangler. Det var nr. 4 fra Vatne i Alversund, nr. 5
fra Trå i Granvin og nr. 12 fra Hellebust i Gaular. Det kan være mulighet
for at disse i virkeligheten er lamper, som vi straks nedenfor skal høre om.
Nr. 18 fra Huseby i Børsa oppfattes av K. Rygh i hans katalogbeskrivelse
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også som en lampe hvor skålen skulle mangle. Det vil dog være det rime
ligste å anta at dette også er et spidd. Det største av disse spidd må ha vært
nettopp dette eksemplar. Det er meget defekt, men de deler som er bevart,
måler 1,04 m, det må da ha vært ennå litt større. Det nest største eksemplar
må ha vært det også defekte nr. 5 fra Trå i Granvin som mangler øvre del,
men hvor det bevarte har en lengde av 88 cm. Det lengste av de bevarte
spidd er nr. 8 fra Søreim i Luster som er 92 cm langt. Det minste er nr. 9
fra Kvåle i Sogndal som bare er 67 cm langt.

Av de funn hvor kjønnet til den begravede kan bestemmes, er 13 kvinne
graver og bare 1 (nr. 12) fra mannsgrav. Dette siste funn, fra Fure i Ask
voll, skriver' seg fra sen merovingertid, 2 er fra siste halvdel av 800-årene :
nr. 3 fra Gausel i Hetland og nr. 8 fra Huseby i Børsa. Resten av de tids
bestemmelige funn : 1 1 stykker, er fra 900-årene, fra begynnelsen til slutten
av dette århundre.

Også denne type av stekespidd er funnet sammen med andre redskaper
og kar som er knyttet til maten og matlagningen. Av de 20 eksemplarer er
det 5 som er innkommet alene, som ikke har noen funnkombinasjoner. Av
de øvrige 15 er det bare 4 funn som ikke har andre kjøkkensaker, nemlig
6, 7, 12 og 18. Det blir da 11 funn igjen. I 6 av disse er det også steke
panner: nr. 3, 5, 9, 10, 13,0 g14. Funn nr. 3 fra Gausel i Hetland har
dessuten bronsekj el, nr. 4 fra Vatne i Alversund har jernøse, funn nr. 5
fra Trå i Granvin har et meget rikholdig kjøkkenutstyr, foruten stekepanne
er der jernkjel og jernøse, kleberkar, bronsekj el og bronseøse. Funn nr. 9
fra Kvåle i Sogndal har 2 jernøser og en bronseskål og dessuten stekepanne,
funn nr. 10 fra Hopperstad i Vik det rike utstyr med vesterlandske bronse
kar og glasskår og det bronsebeslåtte trekar og her også dessuten steke
pannen. Det er vel sannsynlig at det fine stekespidd med bronsehåndtaket
også er et vesterlandsk arbeide. Funnene nr. 11 fra Fure i Askvoll og
nr. 13 fra Myklebost i Eid har begge 1 jernkjel, det siste også 1 stekepanne,
nr. 14 fra Arnestad i Gloppen har både jernkjel og trespann foruten også
stekepannen. I funn nr. 15 fra Hilde i Innvik er det 2 spidd, det annet
ett av de gaffelformede, og dessuten 1 jernøse. Og endelig nr. 17 fra Nord
fjord og nr. 1 fra V. Berg i Løten er funnet sammen med et kleberkar. —
Når en ser på det rikholdige kjøkkenutstyr, særlig kanskje de mange steke
pannene som er i flere av disse funnene, vil man gjerne betrakte dette som en
støtte for den oppfatning at disse redskaper er stekespidd. — De norske
arkeologer som har beskrevet slike redskaper, synes da også å være enige om
at det er stekespidd. Denne forklaring gir Lorange fra og med 1880,
Gustafson i 1893 (nr. 11), Shetelig ved de 6 stykker han har katalogisert og
Bøe i 1924 (nr. 14). Undset i 1888 sier om nr. 2: Stegespid(?) O. Rygh
henviser i 1887 derimot ved nr. 1 til lampen R. 432.

Det er påfallende hvorledes denne type av spidd her i landet har en
utpreget vestlig utbredlse. Bortsett fra det ene eksemplar fra Løten på
Hedmark, er det eneste østlandske av disse spidd fra Rollag i Nummedal
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som sikkert har vært i kontakt med Vestlandet. Av de øvrige 17 eksemplarer
som vi kjenner finnestedet til, er de 15 fra Vestlandet fra og med Rogaland
til og med Nordfjord. Vi har 1 fra Jæren i Rogaland, 1 fra Nordhordland,
1 fra Hardanger, 1 fra Voss, 4 fra Sogn, 2 fra Sunnfjord og 5 fra Nordfjord.
Og så har vi 1 fra Børsa i Sør-Trøndelag og 1 fra Bø i Vesterålen.

Vi skal ennå nevne et redskap : C. 4999 fra Hdmmerstad i Stange s. og
p, Hed.64 Dette er stykke av en jernstang som nå er ca. 28 cm lang,
ca. WvL —2 cm tykk. Den er først rett i 20 cm's lengde og så gjør den en
bøyning til den ene side. Den skriver seg fra en mannsgrav fra siste halvdel
av 900-årene. Det er mulighet for at dette kan være et spidd, men det er
ingen andre kjøkkensaker i funnet.

Førenn vi slutter dette avsnitt, skal vi nevne 6 redskap- r .-; i
har vært brukt til stekning av mat, nemlig noen spiralformer- .v.'< c>';stér
(R. 429). Disse redskaper er følgende:

1) C. 15 788. Berger, Aurskog s. og p, Akh. 1
2) C. 21 074 c. Remme, Vang s. og p. Opi.2
3) C. 13 704. Odberg, Kvelde s, Hedrum p, v A[}
4) B. 3320 e. Vik, Vik s. Gaular p, S. og 1 j
5) B. 4843 b. Øvre Eide, Nedstryn s, Stryn p, S. og Fj.5
6) C. 580. Nordgården, Mære s, Spaiou p N.-T.6 (Fig. 229.)

Disse redskaper består av et skaft som i den ene ende sammenbøyes i
en spiral i samme plan som skaftet. Både skaft og spiral dannes av et bredt
flatt jernband, i hvert fail på de fleste av disse stykker. 2 av eksemplarene,
nr. 2 og nr. 5, særlig den siste, er usikre i sin bestemmelse. Vi skal gjennomgå
de enkelte eksemplarer :

Nr. 1 fra Berger i Aurskog har et skaft som er noenlunde helt bevart
og er 25 cm langt, spiralen er defekt innvendig, men har hatt et tverrmål
12 cm. Denne rist er funnet i en gravhaug sammen med et kleberkar som
var fylt meJ brente bein. Nr. 2 fra Remme i Vang i Valdres har defekt
skaft. Det synes ° ha hatt 2 armer, den ene ender i spiralen som er 7 cm i
tverrmål. Den annen er avbrukket ved roten. Det er da noe usikkert om

dette har vært en rist. De;t er innkommet med et enegget sverd uten hjalter
og en plogspiss, bare oppgitt »funnet i jorden«. — Nr. 3 fra Odberg i
Hedrum har en ytterst defekt spiral l~?\ dog kan ses å ha hatt et tverrmål
på ca. 13 cm. Skaftet er her ca. 50 cm langt. Det er smalere og tykkere
enn på de 2 foregående stykker. Det skriver seg fra en mannsgrav fra 900
-årene. Det er som nr. 1 også funnet med et kleberkar. Dessuten kan det
merkes at det i samme funn er et ildstål.

Nr. 4 fra Vik i Gaular har bare en rest av en spiral. Skaftet er ganske
tynt, 0,9 cm bredt og også bare 16—17 cm langt. Det antas av Lorange i
katalogbeskrivelsen å ha vært stukket inn i et treskaft. Det har vært festet
til selve spiralen ved en liten klinkenagle. Denne i ist skriver seg fra en
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mannsgrav fra 900-årene. Det er ingen andre kjøkkenredskaper i funnet. —
Nr. 5 fra Øvre Eide i Stryn må vel sies å være nokså usikker. Tenen er
her ganske trinn og bare 5,5 cm i tverrmål, skaftet er defekt. Den skriver
seg rimeligvis fra merovingertid eller eldste vikingetid og muligens fra en
kvinnegrav. — Nr. 6 fra Nordgården i Sparbu (fig. 229) , selve typeeksem
plaret, har avbrukket skaft og en spiral med et tverrmål av 16 cm. Den er
fra en mannsgrav fra 900-årene.

3 av de 4 eksemplarene som her er blitt ansett for sikre, skriver seg
alle fra mannsgraver fra 900-årene. Det fjerde kan ikke nærmere bestemmes
med hensyn til kjønn og tid.

Lamper.

Vi har en gruppe på 10 redskaper, dels hele, dels defekte som er blitt
bestemt som lamper eller koler. Disse 10 eksemplarer er :

1) C. 897. Hårum, Hole s. og p. Busk. 1
2) C. 4626. Hennum, Tranby s. Lier p. Busk.2 (Fig. 230.)
3) C. 4627. Hennum, Tranby s. Lier p. Busk.3
4) Oseberg nr. 151 a. Oseberg, Slagen s, Sem p, Vestf.4
5) Oseberg nr. 151 b. Oseberg, Slagen s, Sem p, Vestf.5
6) B. 8937. Vinje, Vinje s, Vossestrand p. Hord. 6
7) B. 3456 f. Kvåle, Stedje s, Sogndal p, S. og Fj. 7
8) B. 5717 d. Hilde, Innvik s. og p, S. og Fj.8
9) B. 8953 b. Kirkeide, Nedstryn s, Stryn p, S. og Fj.9

10) T. 3020. 0. Bjerkem, Henning s, Sparbu p, N.-T. 10

Denne lille gruppe av redskaper består av en fot, spiss i den ene ende,
til å settes fast med, og en mer eller mindre dyp skål. Vi skal se på disse
enkelte eksemplarer.*

Nr. 1 fra Hårum i Hole har en fot som er 52,3 cm lang og en skål
19,5 cm i tverrmål. Foten er oppdelt i 4 partier, de 3 øvrige bestående av 3
vridde jernstenger som er utbuet, men holdt sammen igjen i endene ved
en tykkere skive eller knopp, i likhet med håndtaket på spiddene av den
tredje type. Øverst bøyes de 3 vridde jernstenger utover og danner underlag
for skålen. I hver av endene til stengene er en løsthengende jernring. Denne
lampe er funnet i en gravhaug, med en rangle av yngre type.

Nr. 2 fra Hennum i Lier (fig. 230) har en fot som er 42,8 cm lang,
mens skålen her er dypere, men bare 12,8 cm i tverrmål. Foten er her
oppdelt i 3 partier, hvorav de 2 øvre er sammensatt av 4 vridde jernstenger.
Disse er imidlertid ikke utbuet, men ligger tett sammen og atskilt ved
lignende knopper som på de nevnte spidd. Øverst deler stengene seg i 4

* B. 718 fra Hove, Vik, S. og Fj. er muligens også stykke av lampe. Lorange
s. 183 kaller den for del av en skjerding.
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Fig. 229. Stekerist. C. 580. Nordgården, Sparbu, N.-T.
Fig. 230. Lampe. C. 4626. Hennum, Tranby s. Lier p., Busk.

Fig. 231 og 235. Ildstål.

Fig. 231. C.3463. Marstein, Lom, Opi. — Fig. 235. B. 7080 m. Himle, Voss, Hord
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tttbøydf armer som underlag for skålen. Oppe i skålen stikker opp på
midten <..n 3,3 cm høy pigg.

1^ .. 3 fra samme funn hår fot og skål liggende løst hver for seg. Hvis
ikke Kalen også var funnet, ville en ha trodd at vi her hadde for oss et spidd
av Lædje type med utbuede vridde tråder fra håndtaket. Skålen er forhøyet
og defekt. — Disse 2 lamper er fra et mannsgravfunn fra 900-årene.

Nr. 4 fra Oseberg i Slagen har en fot bestående av en enkelt stang,
spiss i den nedre ende, tilsammen 44 cm lang. Den nederste tredjedel, er
glatt, de 2 øverste vridd. Øverst spalter den seg i 3 flate fliker som danner
et leie for skålen. Denne er 15— 16 cm i tverrmål og 6 cm dyp. Den har en
smal liten brem.

Nr. 5 også fra Osebergfunnet, er større enn den forrige, men den er
delvis defekt. Foten er nok fullstendig til stede, selv om den er i stykker.
Den har vært hele 87,5 cm lang. Skålen er derimot ufullstendig, men den
kan ses å ha vært ca. 19 cm i tverrmål. Nedentil består foten av en kraftig
4-kantet jemten, som nederst ender i en rund spiss. Derfra går den over
i 3 vridde tråder i 3 ledd, atskilt ved runde knopper i likhet med nr. 1. Øverst
går foten så over i 3 flate fliker som danner leie for skålen i likhet med nr. 4.

Nr. 6 fra Vinje i Vossestrand som er funnet rett over veien fra Vinje
hotell, består bare av staken, som er 65 cm lang, mens skålen mangler.
Staken eller foten består i den nedre halvdel av en enkelt stang, men så deler
også denne seg som nr.l og nr. 5 i 3 vridde utbuede stenger, men bare med
2 ledd, med 4-sidige knopper mellom leddene og mellom øverste ledd og neste
parti, da de 3 stenger bøyer seg ut som underlag for skålen i likhet med
nr. I—21 —2 og 4—5.

Nr. 7 fra Kvåle i Sogndal har igjen en fot med 3 ledd, det nederste
glatt, de 2 øvre med 3 utbuede vridde stenger, atskilt med solide knottformede
ringer. Øverst bøyer stengene seg utover til underlag for skålen som er flat
og vid og 18 cm i tverrmål. Den samlede lengde på staken eller foten er
62 cm. Denne lampe er fra en kvinnegrav fra 900-årene. Vi hørte om funnet
både .under jernøsene, stekepannene og stekespiddene.

Nr. 8 fra Hilde i Innvik består av en 60 cm lang stake med en enkelt
stang som er vridd i det øverste parti. Denne stang deler seg i 2 grener
som er avbrukket like i begynnelsen. Shetelig kaller i sin katalogbeskrivelse
dette redskap for et spidd, men det er rimeligere det er en lampe. Det er
også fra en kvinnegrav fra 900-årene. I samme funn er det en lav skjold
buleformet skål. 11 Den er 18 cm i tverrmål og sem dyp og kan ikke være
noen skjoldbule. Det kunne da være en mulighet for at vi her hadde for oss
skålen til lampestaken nr. 8. Vi har en lignende skål i B. 7794 a fra Hæreid,
Eidfjord s, Ulvik p. Hord. 12 Den er 14,5—15,5 cm i tverrmål. Her er
imidlertid ingen lampestake i funnet.

Funn nr. 9 fra Kirkeide i Stryn har en fot som bare består i en rett
4-kantet stang som er avbrutt nederst, men allikevel er 56 cm lang. Skålen
som her også er flat og vid, er 19,5 cm i tverrmål. Den enkle stake minner
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oss her om foten i nr. 4 fra Oseberg. Lampen fra Kirkeide skriver seg fra
en kvinnegrav fra 900-årene.

Nr. 10 fra Østre Bjerkem i Sparbu er igjen defekt. Stykket består av
staken, som igjen bare er en glatt stang med en sylindrisk knopp øverst,
med en samlet lengde av 85,5 cm, således nesten like lang som den største
av lampene fra Oseberg. Ut fra knoppen stikker 3 tråder som må være under
laget for skålen. Dette redskap kunne også likeså godt ha vært et spidd.
Men i funnberetningen opplyses det at det også skulle ha vært funnet en
skål, som av K. Rygh oppfattes som skålen til staken som har vært en lampe.
Dette funn er sannsynligvis en kvinnegrav, men den kan ikke nærmere tids
bestemmes.

Det er ikke mange funn (8) vi her har for oss, og det er ikke godt å dra
noen slutninger om kjønn og tid. Slik som materialet nå foreligger, er her
én sikker mannsgrav (2—3) og 5 sikre kvinnegraver (funnet 4—5 og funnene
7, 8, 9 og 10). Det er 5 av funnene som kan nærmere tidsbestemmes. Det
ene (nr. 2—3) er fra første halvdel av 800-årene, de andre skriver seg alle
fra 900-årene.

Ildstål.

Vi kjenner nå vel 200 ildstål fra yngre jernalder i vårt land. Den alt
overveiende mengde av dem er av typen R. 426 med opphøyde ender som går
sammen på midten og der er bøyet tilbake i spiral. (Fig. 231.) Midtstykket
er vanligvis noe bredere på midten, men vi har også flere eksempler på at
det er jevnbredt. Det er imidlertid slett ikke alltid at endene møtes på midten,
det kan endog ofte hende at de bare er opphøyet ytterst. Det er i det hele
flere variasjoner, og disse vil bli gjennomgått senere.

Den vanlige type R. 426 kjenner vi nå i 108 eksemplarer. Endene med
spiralene møtes her på midten, eller bare med kort avstand fra hverandre.

Noen av stykkene har et høyt 3-sidig parti. Vi skal som eksempel nevne
B. 5731 m fra Toft, Strandvik s. Fusa p. Hord. 1 Og motsatt har vi en hel
del hvor midtpartiet er jevnbredt, båndformet. Som eksempel skal her nevnes
C. 4441 fra Sande-Ødegården, Gran s. og p. Opi.2

Denne type går tilbake til merovingertiden. Selve typeeksemplaret
R. 426 er således fra et merovingertidsfunn : C. 1601 fra Lille-Bondal,
Moland s, Fyresdal p. Tel.3 Det dateres av Gjessing (1. c. s. 75) til første
halvdel av 700-årene. Til samme tid skulle ildstålet C. 22 237 e fra Haglebu
vannet, Eggedal s, Sigdal p. Busk,4 høre. 5 Og med ildstålet fra Eggjum,
Stedje s, Sogndal p, S. og Fj, når vi tilbake til midten eller siste halvdel
av 600-årene.6 — De fleste av disse ildstål er dog fra senere tid. Mens det
ser ut som vi må regne at 12 stykker hører til merovingertiden, har vi 26
fra 800-årene og 38 fra 900-årene. Noen særlig typologisk utvikling er det
vanskelig å påvise for ildstålenes vedkommende gjennom disse århundrer.

28Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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Vi hørte om en egen gruppe av ildstål hvor endene bare var opphøyet
ytterst. De er bøyet oppover og innover, men vanligvis ikke utbøyet igjen
i spiral. (Fig. 232.) Det siste har vi"bare et par eksempler på. Her skal
nevnes C. 20 168 1 fra Torshov, Gjerdrum s. og p, Akh,.7 et usedvanlig pent
og velbevart eksemplar. Ofte er dog endene defekte så det kan være vanskelig
å avgjøre sikkert. Et eiendommelig eksemplar av denne gruppe er det lange
smale svenske ildstål fra Tureberg i Uppland 8 med innbøyde spiraler. Som
vel det mest kjente av de norske skal nevnes T. 7707 fra Stor-Skomo, Ranem
s. Overhalla p, N.-T. 9 Også i denne gruppe har vi eksempler på at midt
partiet danner en høy 3-kant med rette linjer opp mot toppunktet, ja det er
flere eksempler på dette her enn ved hovedtypen. Det er således tilfelle med
det nevnte eksemplar fra Torshov i Gjerdrum, og det er bl. a. tilfelle med
B. 7894 n fra Gutdalen, Opstryn s, Stryn p, S. og Fj. 10 På ildstålet fra
Torshov er det en vridd jerntråd like ovenfor og parallelt med underkanten.
Vi skal straks høre om lignende vridde jerntråder på andre ildstål. Ved
C. 6731 fra Bø, Ulnes s, N. Aurdal p. Opi, 11 er det en opphøyet smal kant
langs trekanten både nedentil og langs de 2 sider på oppsiden. Ved det nevnte
ildstål fra Gutdalen er det en slik smal kant langs sidene på oppsiden. På et
annet ildstål: B. 7833 1 fra Myklebost, Dale s, Fjaler p, S. og Fj,12 som
er et usedvanlig stort eksemplar, er det øverst anbrakt en hempe av jern
til å henge ildstålet opp i et belte eller lignende.

Som en egen gruppe ildstål, hvor endene bare er opphøyet og innbøyet
ytterst, har vi noen eksemplarer med midtstykke bestående av 2 eller flere
smale glatte eller vridde bånd eller stenger gjerne med åpne mellomrom
mellom stengene. Som eksempler herpå skal nevnes C. 24 193 ff fra Nedre
Bakkene, Ulnes s, N. Aurdal p. Opi,13 og B. 6300 k fra Uglum, Stedje s,
Sogndal p, S. og Fj. 14 Et eiendommelig stykke er C. 21 986 f fra Åsland,
Åseral s. og p, V.-Agder ls (fig. 233), med et meget høyt midtstykke i hvis
midte igjen er plasert en båndformet sløyfe. Også C. 6780 fra Berge,
Borgund s, Lærdal p, S. og Fj. 16 (fig. 234), har meget høyt midtparti, men
de opphøyde endene som er opprullet i spiral, er her løftet over midtpartiet.

I et funn fra yngre romersk jernalder fra Svinøkalven, Bø s. og p.
Nordi, 17 synes vi også åha et ildstål av typen med de opphøyde og innbøyde
armer ytterst: Ts. 1509. Dette stykke er nemlig funnet med en bronsespenne
av typen Shetelig : Smaa Spænder i folkevandringstiden fig. 35. Og i et
annet funn St. 2733 fra Eide, Ølen s. Fjellberg p. Hord, har vi et slikt
ildstål,18 som synes å være fra folkevandringstiden. Dette ildstål har øverst
oppe en oval bronseplate med et hull for en bronsering. Det har da hatt en
bærering til samme bruk som hempen på det før nevnte ildstål fra Myklebost
i Fjaler.

Men også ellers er dette en meget tidlig type av ildstål fra yngre jern
alder. Fra 28 nærmere tidsbestembare eksemplarer er de 15, over halvparten,
fra merovingertiden, 11 fra 800-årene, helst første halvdel av disse, og bare
2 kan dateres til så sen tid som ca. 900. Disse 2 siste stykker er C. 10 763
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fra Grindereng, Løten s. og p, Hed,19 og B. 4511 u fra Hopperstad, Vik s.
og p, S. og Fj.20

Som en egen liten særtype må regnes 3 ildstål med endene oppbøyd
i korte rette armer. Selve stykket mellom armene er omtrent jevnbredt.
Disse eksemplarer er:

1) St. 2327 g. Lilleland, Sola s, Håland p. Rog. 21
2) B. 6037 m. Sande, Gjemmestad s, Gloppen p, S. og Fj.22
3) B. 9203 h. Loen, Loen s, Stryn p, S. og Fj. 23

Muligens til samme type hører St. 1861 fra Kolstø, Avaldsnes s. og p.
Rog.24 Armene er her imidlertid ikke ytterst ute, men et stykke innenfor
endene.

Vi har ennå 3 eksemplarer som vel må regnes til samme hovedtype.
Det' er først C. 24 1391 fra Kvam, Lesjaskogen s, Lesja p. 0pi. 25 Det har
nedbøyde spiraler i endene, men midtstykket består av gjennombrutt opp
bøyd parti. — Det andre er B. 5161 1 fra Nes, Hammerøy s. og p. Nordi.26
Midtpartiet dannes av et bølgeformet jernband. Endene er ut- og nedsvunget.
— Og det tredje stykke er C. 24 144 i fra Lindstad av Mustad, Vardal s. og
p. 0pi.27 Dette stykke ender ien spiral i den ene ende, ien spiss i den
annen. Det må i hvert fall formodes at begge de 2 siste stykker er ildstål.
De skriver seg begge fra ca. 900.

Muligens et ildstål er også det lille stykke B. 8650 c fra Hove, Stordalen
s. Stranda p. Møre og Romsdal.28 Det består av en jemten, hvis ender er
tilbakebøyd og går i slangebuktninger.

Vi har. også ildstål av andre typer. Vi har først typen Nils Keyland :
Primitiva Eldjorningsmetodar. Fataburen 1916 s. 208 fig. 10 a. Det er en
meget enkel type, som en smal oval jernplate med en åpen spalte på langs på
midten. Det synes å være 3 eksemplarer av denne type. Disse er:

1) T. 10 295. Drøydalen, Ålen s, Holtålen p, S.-T.29
2) T. 12 723 f. Nedre Mossigan, Åsen s, Frosta p, N.-T.30
3) T. 13 758 h. Setnan, Lanke s. Nedre Stjørdalen p, N.-T.31

Alle disse er således fra Trøndelagen. Disse stykker er fra helt for
skjellige tider: nr. 2 fra merovingertid, nr. 3 fra begynnelsen av 800-årene
og nr. 1 fra første halvdel av 900-årene. Det første er fra kvinnegrav, de
2 siste fra mannsgraver.

2 meget enkle ildstål har vi også fra gravplassen fra Stor-Skomo i
Overhalla i N.-T, begge visstnok fra merovingertiden. Det ene er T. 7677.32
Det er en meget simpel jernplate 7 cm lang, 1,5 cm bred, som lå i nærheten
av et stykke ildflint og som er formodet å være ildstål. Det annet er T. 7682. 33
Det er også et jernstykke, bare 5 cm langt, som synes å være en del av tangen
til en kniv og som også visstnok har vært brukt som ildstål.
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Vi har så en eiendommelig type på 4 eksemplarer fra Rogaland-Horda
land av form som rektangulære remspenner, men hvor endene er ombøyd
i det ene hjørne. Disse stykker er følgende:

1) Ved B. 4488 a—b. Tjentland, Årdal s, Hjelmeland p. Rog. (ikke
publisert)

2) B. 4830 r. Stamnes, Stamnes s, Bruvik p. Hord.34
3) B. 6146 e. Torblå, Ulvik s. og p. Hord. 35
4) B. 7080 m. Himle, Vangen s, Voss p. Hord.36 (Fig. 235.)

Alle disse ildstål er fra mannsgraver, og alle fra siste halvdel eller slutten
av 900-årene.

Vi har så den lille gruppe av form som tungeformede remendebeslag
som er nærmere behandlet i »Vikingetidens smykker« s. 132—133, se avb.
s. 131 fig. 145—147. Foruten de 6 stykker som her er nevnt, bør visstnok
også medtas 8.4610yfra Eide, Vereid s, Gloppen p, S. og Fj.37 Ildstålet
fra Nedre Æri i Lærdal synes etter ornamentikken å måtte være fra første
halvdel av 800-årene, men de andre er fra slutten av 800-årene eller fra
ca. 900. De skriver seg dels fra manns- og dels fra kvinnegraver.

Til slutt har vi en liten gruppe på 3 ildstål av bronse og jern, hvor
håndtaket av bronse har fremstilling av 2 ryttere som rir mot hverandre.
Disse eksemplarer er:

1) T. 4144. Hanset, Vistdalen s, Nesset p. Møre og Romsdal.38
2) T. 13 145 k. Flemma, Tingvold s. og p. Møre og Romsdal. 39 (Fig. 236.)
3) B. 4336 b. Åse, Dverberg s. og p. Nordi.40

Bare nr. 1 og 3 kan nærmere tidsbestemmes, de kan begge tidsbestemmes
til siste halvdel av 900-årene, er altså meget sene. Disse ildstål er blitt
sammenstillet med Aspelin 1490, og de er som Th. Petersen sier i sin
katalogbeskrivelse av nr. 2, sikkert av østlig opprinnelse. Også i Birkafunnene
har vi et eksemplar av disse ildstål, Arbman Taf. 144 fig. 1. Alle de norske
ildstål skriver seg fra mannsgraver.

Vi kjenner nå 207 ildstål fra vårt land. Fordelingen fylkesvis er føl
gende :

Østfold' 3 Rogaland 20
Akershus 9 Hordaland 19
Hedmark . 18 Sogn og Fjordane . 25
Opland 25 Møre og Romsdal . 6
Buskerud 21 Sør-Trøndelag 15
Vestfold . . 13 Nord-Trøndelag 6
Telemark 16 Nordland 4
Aust-Agder 2 Ukjent sted 2
Vest-Agder 3

on<-7
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Fig. 232—234. Ildstål.
Fig. 232. C. 10 763. Grindereng, Løten, Hed. — Fig. 233. C. 21 986 f. Åsland, Åseral,

V.-Agder. — Fig. 234. C. 6780. Berge, Borgund s, Lærdal p., S. og Fj.
Fig. 236. Ildstål. T. 13 145 k. Flemma, Tingvoll, Møre og Romsdal.

Størrelsen varierer med en lengde fra 4—14,2 cm. Det mest alminnelige
er fra 7—9 cm. Det lengste ildstål er T. 4028 fra Berg, Hølandet s, Melhus
p, S.-T. 41 Det minste er B. 7534 i fra Nes, Kvinnherad s. og p. Hord.42

Ildstålene kjennes i større grad fra mannsgraver enn alminnelig, nemlig i
81,5 %, mens det gjennomsnittlige ellers er 76,5 % mannsgraver. — Regelen
er her som ellers at det er ett ildstål i hvert funn. Vi har imidlertid 6 unn

tagelser, hvor det er 2 ildstål i ett og samme funn. — Fyrstålet alene var jo
ikke nok til å skaffe varme, det måtte også flint til. Ildflintstykkene var ofte
små, og de har nok ofte vært oversett, når funnene er tatt opp av jorden,
likesom en vel ikke alltid har behøvd å legge flinten også i graven. Vi har
37 tilfelle i de norske funn hvor det både er ildstål og flint. Ofte er samhørig

heten mellom stålet og flinten betegnet ved at de ligger i nærheten av hver
andre i graven.43 På ildstålet T. 1734 fra Romfohj ellen i Sundalen på Nord
møre var flintstykket stukket inn mellom de tilbakebøyde ender. 44

Folkevandringstidens ildslagning besto jo i flint mot kvartsitt, det siste
i form av beltesteiner (R. 155—156). Slike beltesteiner synes også å være
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brukt i yngre jernalder, i hvert fall i merovingertiden, om enn i ganske få
tilfelle. Vi har således funnet St. 3977 a—e fra Sæbø på Fogn, Hesby s,
Finnøy p. Rog. 45 Her er enegget sverd av typen V. J. G. 378—379, spyd
spiss av typen V. J. G. 243 og celt som R. 401 foruten beltesteinen. Det er
ikke noen grunn til å tro at her er noen feil ved funninnleveringen. Likedan
er det ved C. 2140—2143 fra Strandebarm i Hordaland.46 Her er beltesteinen

funnet med enegget sverd uten hjalter, økseblad av B-typen, skjoldbule av
typen R. 564 og en ambolt av jern. Vi har ennå 3 funn med beltesteiner
eller ildslagningssteiner, hvor funnet ellers skriver seg. sannsynligvis fra 9de
årh. Her vil en uvilkårlig stille seg tvilende. Disse funn skal dog nevnes
her. De er :

1) St. 4194 c. Løvik av Marvik, Jelsa s. og p. Rog.47
2) B. 8303 b. Hauglum, Fresvik s, Leikanger p, S. og Fj.48
3) C. 1785. Sundalen, Møre og Romsdal.49

Kvernsteiner.

Under tiljene i akterskipet i Osebergfunnet lå det en kvern, både over
stem og understein. Og i tilknytning til dette funn gir dr. Sigurd Grieg i
Osebergfunnet II s. 164—166 en kort fremstilling om den roterende kvern og
de norske kvernsteinfunn fra forhistorisk tid. Han henviser her til Sophus
Mtillers avhandling: »Nye Fund og lagttagelser. Omdreiende Kværne« i
Aarbøger 1907 s. 142 ff. Han siterer her Sophus Mtillers uttalelse at den
roterende kvern »først kom i Brug hos de klassiske Folk ned imod Chr. F.s
Tid, og at den med den romerske Kultur blev udbredt over Landene. Haand
kværnen er en af de Opfindelser som skyldes den romerske Kultur.« Sophus
Miiller kjente også et eksemplar som var eldre enn ca. 500 e. Kr. Grieg
mener også at vi her i Norge har roterende kverner som er fra eldre jern
alder, og henviser i denne henseende til B. 7232 fra Rygg, Støle s, Etne p.
Hord. 1 Denne er funnet ien røys hvor der også var blitt gjort gravfunn
fra midten av 6te årh. e. Kr. Denne kvernstein kulle være særdeles primitiv
med oversiden hvelvet, og av en stor rullestein som kvernsteinen var kløvet av
likesom en skalk.

Vi har imidlertid vitnesbyrd om at kvernsteinene går ennå lengere til
bake i vårt land. Det er fra en av haugene på den store gravplass på Storedal
i Skjeberg i Østfold. I haug 47 lå det særlig i den sydlige del av haugen 7
fragmenter av kvernsteiner. Denne grav er eldre enn folkevandringstiden,
skriver seg sikkert fra yngre romersk jernalder,2 men her helst fra siste halv
del av 4de årh.3

Siden Osebergfundet II kom ut i 1928, er det fremkommet et nytt og
stort materiale med kvernsteiner fra eldre jernalder. Det er de mange kvern
steiner og kvernsteinfragmenter som er funnet i de gamle hustufter, vesentlig
ved mine undersøkelser i Rogalanl, og hvorav de fleste er publisert i de
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2 bøker »Gamle gårdsanlegg i Rogaland« fra 1933 og 1936, som er utgitt
av Instituttet .for Sammenlignende Kulturforskning. Det er både oyersteiner
og understeiner. Av de siste skal jeg særlig gjøre oppmerksom på den svære
stein i Birkeland I, se Gamle gårdsanlegg I Pl. XX fig. 1, hvor vi ser kvern
steinen i bakgrunnen midt på gulvet på bildet. Denne stein er 75 cm i tverr
mål og 34 cm tykk (se tekst s. 6). — Og likeså den kantede understein som
lå i steinbrolegningen i Auglend l.4 Den var 43 X 33,5 cm i tverrmål og
9,5 cm tykk. Men det er ellers ikke meningen her å gå nærmere inn på
kvernsteinene fra eldre jernalder.

Hustuftene fra yngre jernalder var færre enn de fra eldre tid. Men det
er også en flerhet av de gamle tufter som har omfattet lengere tidsrom, både
eldre og yngre jernalder, og det er også noen som er fra overgangen mellom
yngre jernalder og middelalderen. Det er således ikke godt å si fra hvilken
alder kvernsteinene fra disse tufter skriver seg.

Fra yngre jernalder kan en i grunnen med sikkerhet bare tale om 2 funn
fra hustuftundersøkelsene. Det ene er funnet fra Rapstad av Arstad, Eiger
sund landsogn.5 Her er' 2 hele, 3 halve og 2 mindre fragmenter av kvern
steiner. De 2 hele kvernsteiner som begge er oversteiner, er 51 X 49 cm og
46 X46cm i tverrmål. — Det annet funn er fra Storrsheien II. 6 Her er en

understein i flere stykker som har hatt et tverrmål av 53,5 cm. Den er ganske
tynnslitt så den nå bare er 3 cm tykk. Her er også et stykke av en overstein
som delvis lå oppå understeinen.

Utenom disse funn har vi også kvernsteiner i flere gravfunn. Sigurd
Grieg nevner en del av disse i Osebergfundet 11, men hans fortegnelse er
ikke helt fullstendig, og dertil kommer et par funn som er gjort etterat han
hadde skrevet sin bok. Jeg tar derfor opp en fortegnelse over disse funn :

1) Ved C. 1531—1541. Rabstad, Vang s. og p, Hed.7
2) C. 15 294. Storsand, Hurum s. og p. Busk.8
3) C. 15 309. Storsand, Hurum s. og p. Busk.9
4) Ved C. 6461—93. N. Fevang, Sandar s. og p, Vestf. 10
5) Ved C. 6500—6501. N. Fevang, Sandar s. og p, Vestf. 11
6) Osebergfundet II s. 163—164. Oseberg, Slagen s, Sem p, Vestf. 12
7) B. 4468. Gunnarshaug, Torvastad s. og p. Rog.13
8) St. 2055. Eik, Sjernerøy s, Nedstrand p. Rog. 14
9) B. 2651. Lægreid, Eidjord s, Ulvik p. Hord.15

10) Ved 8.4511 a—ø. Hopperstad, Vik s. og p, S. og Fj. 16
11) B. 7831 1. Myklebost, Dale s, Fjaler p, S. og Fj. l7
12) T. 15 115 i—j. Fosnes, Fosnes s. og p, N.-T. 18

7 av disse funn er fra mannsgraver og 4 fra kvinnegraver, nr. 1 er fra en
dobbeltgrav. De skriver seg fra alle deler av den yngre jernalder, fra mero
vingertid og ned til den yngste vikingetid.
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Vi skal se på de enkelte funn. Ved nr. 1 fra Rabstad i Vang lå 2 kvern
steiner oppå en røys omkring oldsakene. Det har formodentlig vært en over
stem og en understein. — Ved nr. 2 fra Storsand i Hurum var det i hvert fall
både over- og understein. De lå oppå hinannen i gravlagets midte, omgitt
av de andre oldsaker. — Nr. 3 fra samme gård var også over- og understein.
De lå i et brent lag sammen med de andre oldsaker. Kvernsteinene fra Rab
stad må ha vært vel 50 cm i tverrmål. Kvernsteinene fra Storesand var

43-—45 cm i tverrmål. Nr. 4—5 fra N. Fevang i Sandar er begge fragmenter
og ble begge funnet av eieren tilfeldig i haugen. — Kvernsteinene i Oseberg
haugen lå som før sagt under tiljene i akterskipet. Her var også over- og
understein. Oversteinen var her den største og tyngste, 49 X 53 cm i tverr
mål. Hullet i midten var 10 cm i diameter. Omtrent 12 cm ut fra dette hull

var det et gjennomgående hull på tvers gjennom steinen. En satte en pinne
i dette hull og brukte den til å dreie steinen rundt med. Denne pinne ble
også funnet. Den var 9,4 cm lang. Understeinen var altså mindre. Den
var 40—43 cm i tverrmål. Hullet på midten hadde her et tverrmål av 3,5 cm.

Nr. 7 fra den store båtbegravelse på Gunnarshaug i Torvastad inneholdt
også 2 kvernsteiner. De skulle være like store, men det opplystes ikke noe
om det er en overstein og en understein eller hvor store de er, heller ikke
hvor de ble funnet. — Nr. 8 fra Eik på Sjernerøy er derimot bare en halv
kvernstein, av »alminnelig form og størrelse«. Den fantes sammen med de
andre oldsaker. — Ved nr. 9 fra Lægreid i Eidfjord var det ogå 2 kvern
steiner som lå midt iTiaugen omgitt av de andre oldsaker. — Ved nr. 10, det
store funn fra Hopperstad i Vik var det også 2 kvernsteiner, en over- og
en understein. — Ved nr. 11 fra Myklebost i Fjaler var det 10 stykker av
2 kvernsteiner, 1 over- og 1 understein. De var påfallende tynne, vel også
av slit, jevnt over ca. 2 cm tykke. Og endelig nr. 12 fra Fosnes består av
2 overstoiner, 54 og 48 cm i tverrmål. De lå oppå hverandre og etter hva
Per Fett sier var de temmelig slitt. Etter hva han mener, er dette et bevis
på at de etterlevende brukte en anledning som denne til å bli kvitt gamle og
overflødige saker.

Det er å merke her at halvparten, 6 av funnene er skips- eller båtgraver,
4 fra større båtbegravelser : Funnene fra Oseberg, Gunnarshaug, Hopperstad
og Fosnes.

Vi har 3 funn med noen jernredskaper som har kvadratisk tverrsnitt og
og er tilspisset i begge ender. Godseier Heiberg mente disse var »kvern
pikker«. De 3 funn er:

1) C. 10 175. V. Engelhaug, Løten s. og p, Hed. 1
2) C. 20 717 c. Lander u. Tingelstad, Tingelstad s, Brandbu p. Opi. 2
3) C. 26 366 b. Lokreim, Vang s. og p. Opi.3

Disse redskaper er henholdsvis 11, 13,5 og 8,2 cm lange og ca. 2 cm
tykke. Bare det første er fra et gravfunn. Det andre er funnet ved pløyning
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med et bissel og en celt med lukket fal, det tredje er innkommet med et
rembeslag, som ikke behøver å være fra forhistorisk tid, men som vel kunne
være det.

Vi har fra hustuftene fra yngre jernalder i hvert fall 2 vitnesbyrd om
at de ennå i denne tid har brukt den mer primitive metode til kornmaling
med en flat understein og en handstein til knusning. Det hadde vi således
i Rapstadtuften i Eigersund landsogn : St. 4504 1 og n.1 Underlagsteinen
var her 45 X23 cm. — Det annet eksempel var fra Oma i Time.2 Steinen er
29,9 X 23,8 cm, 10 cm tykk.

Kjøkkenredskaper.

A. Klebersteinsgryter.

ISe Amund Helland : Tagskifere, heller og vegstene. Norges geologiske under-
søkelse No. 10, 1893. 2Se Jan Petersen : Korsformede køller og kleberstenen i
Rogalands Stenalder. Stav. Mus. Årsh. 1936—37 s. 27—34. 3 Haakon Shetelig :
Kar av klebersten fra jernalderen. Oldtiden II s. 49—73. 4 Se Jan Petersen: De
eldste norske kleberstenskar fra jernalderen. Excavationes et studia. F. F. T. XI, s. 43—
48, 1934. 5 Ab. 1868 s. 48—49. 6 Ab. 1875 s. 66—67 nr. 2, avb. Naturen 1922
s. 239 fig. 4C. 7147. 7 Jan Petersen : Et besøk yd kleberstensbruddet på Folvelsæter.
Naturen 1922 s. 237 fig. 2. 8 C. 23 062, avb. 1. c. s. 238 fig. 3. 9 C. 22 761. Årb.
1943—44 s. 22—23. 10 Ab. 1875 s. 230—233. " Grieg 1. c. s. 92 fig. 2. 12 C.12 292.
Ab. 1885 s. 108 nr. 125. 13 C. 7738—39. Ab. 1876 s. 71 nr. 65, avb. Grieg 1. c. s. 105
fig. 6. 14 Oldtiden VI s. 268 nr. 320, avb. Naturen 1920 s. 149 fig. 3, Gjessing 1. c.
s. 48. 15 Gjessing s. 51, Grieg s. 97 fig. 3. 16 Årb. 1943—44 s. 99—100. 17 Se
Gjessing s. 48 og Grieg s. 93. 1S L. c. s. 105 fig. 5. 19 Katalog over Arendal skoles
offentlige musæums oldsagsamling s. 52 nr. 312. 20 Grieg 1. c. s. 93—94. 21 C. 25 548.
Årb. 1933—34 s. 98. « L. c. s. 102 nr. 2. 23 Ab. 1887 s. 64—65 nr. 164. 24 Årb.

1937 s. 212. 25 Se Jan Petersen : Haugaland i oldtiden. Museet i Haugesund 1925
—35 s. 54 fig. 20. 26 B. 8172 a—b. B. Mus. Årb. 1931. Nr. 4s. 9 nr. 24. 27 B. 293.
Lorange : Norske Oldsager i Bergens Museum s. 146. 28 B. 4217. Ab. 1883 s. 66
nr. 38. 29 B. 8221. B. Mus. Årb. 1932 Nr. 5 s. 3—4 nr. 3. 30 B. Mus. Årb. 1928.
Nr. 2s. 22 nr. 43 31 Ab. 1891 s. 98 nr. 68. '32 Oldtiden VI s. 220 nr. 100,
C. 21 487 a. 33 C. 7592. Ab. 1876 s. 61 nr. 4. 34 Ab. 1890 s. 124 nr. 89. 35 Old-
tiden II 1912. 36 L. c. s. 66—70. 37 T. V. S. S. 1925. Nr. 3 s. 50 nr. 169 d.
38 Årb. 1928 s. 125 nr. 84 b. 39 Ab. 1887 s. 76 nr. 244. 40 Ab. 1896 s. 67—68 nr. 59.
41 Ab. 1882 s. 169 nr. 147 a. 42 Ab. 1877 s. 88 nr. 73. 43 Ab. 1886 s. 72 nr. 45.

44 Lorange s. 146. 45 B. Mus. Årb. 1910. Nr. 11 s. 21 nr. 281, se også L. B.
Stenersen og A. W. Brøgger: Et myntfund fra Maage i Ullensvang, B. Mus. Årb.
1912 Nr. 7. 46 B. Mus. Årb. 1932 Nr. ss. 13 nr. 28. 47 B. Mus. Årb. 1937. Nr. 6s. 16
nr. 34. 48 T. V. S. S. 1920 Nr. 2 s. 22 nr. 103, avb. s. 23 fig. 6. 40 Ab. 1890 s. 105
nr. 4. 50 B. Mus. Årb. 1937 Nr. 6 s. 24 nr. 57, avb. 1. c. s. 25 fig. 5 51 B. Mus. Årb.
1934. Nr. 2 s. 10 nr. 14 p., avb. 1. c. s. 11 fig. 1. 52 Lorange s. 167. 53 Stav. Mus.
Årsh. 1903 s. 91 nr. 76 i. 54 Ab. 1889 s. 147 nr. 315 b. 55 Ab. 1867 s. 49 nr. 66.
56 Ab. 1872 s. 86 nr. 69 a. 57 Ab. 1897 s. 44 nr. 1. 58 T. 9278. T. V. S. S. 1910
No. 10 s. 18 nr. 34 1 59 T. V. S. S. 1910 Nr. 6 s. 6. «° Årb. 1943—44 s. 52.
01 T. V. S. S. 1926 Nr. 3 s. 25 nr. 67. 62 Ab. 1884 s. 84 nr. 1. 63 B. Mus. Årb.
1904 Nr. 6 s. 27 nr. 119 n. « 4 B. Mus. Årb. 1911 Nr. 8 s. 12 nr. 25 f. 6S Årb. 1935
—36 s. 275. 6G Ab. 1878 s. 331 nr. 81. ° 7 Oldtiden VI s. 191 nr. 2d. 68 Stav.
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94 Ab. 1880 s. 274 nr. 22 a. 95 Stav.
Mus. Årsh. 1925—28. Nr. I s. 37 nr. 168.
151 nr. 53. " Ab. 1896 s. 116 nr. 3f.

101 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 54 nr. 221 h.
103 B. Mus. Årb. 1911 Nr. 8 s. 10 nr. 21.

23 B. Mus. Årb. 1913 Nr. 13 s. 46 nr. 68 q.
25 B. Mus. Årb. 1913. Nr. 13 s. 31 nr. 48 g.
27 B. Mus. Årb. 1935. Nr. 2 s. 24 nr. 41 g

24 B. Mus. Årb. 1901 No. 1 s. 25 nr. 56 b.
28 B. Mus. Årb. 1932. Nr. 5 s. 16 nr. 37 d.

28 B. Mus. Årb. 1939—40. Nr. 3 s. 17

Mus. Årsh. 1903 s. 91 nr. 76 i. 6fl Ab. 1897 s. 64 nr. 73. 70 Oldtiden VI s. 9
nr. 14d. 71 Årb. 1935—36 s. 275. 72 Ab. 1895 s. 88 nr. 147 d. 73 Ab. 1878 s. 270
nr. 177 o. 74 Ab. 1880 s. 192 nr. 90 a. 75 Ab. 1873 s. 73 nr. 98. 7B Ab. 1890
s. 114 nr. 35 f. 77 Ab. 1881 s. 129 nr. 66 a. 78 Stav. Mus. Årsh. 1902 s. 90 nr. 18 a.
79 Ab. 1882 s. 108 nr. 65 a 80 B. Mus. Årb. 1911 Nr. 8 s. 12 nr. 25 f 81 B. Mus.
Årb. 1912 Nr. 8 s. 8 nr. 14. 82 Oldtiden VI s. 131 nr. 56. 83 Oldtiden VI s. 147
nr. 12. 8* N.F. s. 51. 85 Oldtiden VI s. 54 nr. 64 a. 8« Oldtiden VI s. 54
nr. 65 a. 87 Ab. 1889 s. 98 nr. 9a. 88 Årb. 1930 s. 275 nr. 263 b. 89 Ab. 1871 s. 138
nr. XXX 12. flo Ab. 1871 s. 139 nr. XXXII I4. 81 Ab. 1870 s. 152 nr. 18. 92 Ab. 1874
>. 67—68 nr. 47. »3 Ab. 1876 s. 61 nr. 4.

Mus. Årsh. 19Q4 s. 81 nr. 19 a. 90 Stav
17 Lorange s. 146—147. °8 Ab. 1893 s.
00 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 32 nr. 142.
02 B. Mus. Årb. 1911 Nr. 8 s. 9 nr. 16

104 Oldtiden V. Berg. Mus. Tilv. 1913 s. 5 nr. 4. 105 Oldtiden VIII. Berg. Mus.
Tilv. 1916 s, 68 nr. 7. 106 B. Mus. Årb. 1928. Nr. 2 s. 19 nr. 32. 107 Ab. 1889
s. 80—81 nr. 50. 108 Oldtiden VIII. Berg. Mus. Tilv. 1916 s. 76 nr. 27.
108 T. V. S. S. 1920. Nr. 2 s. 43 nr. 77 II d. «<•• N. F. s. 691. in N. F. s. 736.
112 Oldtiden IX s. 117 nr. 35 e. 113 Ab. 1883 s. 98 nr. 12 a. 114 Ab. 1871 s. 87—88
nr. 115, avb. R. 730. 115 Ab. 1877 s. 12—13 nr. 69 a. U6 Årb. 1933—34 s. 157
117 N. F. s. 297. 118 Se herom De norske vikingesverd s. 37—38 og Gutorm Gjessing:
Studier i norsk merovingertid s. 64. 119 Ab. 1890 s. 128 nr. 101 bb—cc, se også
V. J. G. s. 161—162, fig. 378—390. 12° Ab. 1899 s. 201 nr. 214 f. 121 N. F. s. 200,
Gjessing 1. c. s. 120. 122 Ab. 1875 s. 66 nr. 1. 123 Ab. 1880 s. 274 nr. 22 a.
124 Ab. 1869 s. 95 nr. 101. 125 C. 17 783. Ab. 1894 s. 129 nr. 67 a. 126 Ab. 1883
s. 98 nr. 12a. 127 Se Amund Helland: Tagskifere, heller og vegstene s. 111—114.
128 Helland 1. c. s. 123—129. 129 Helland Le. s. 131—139.

n. J ernkjeler.

1 Oldtiden IX s. 187 Haug 7 w. 2 B. Mus. Årb. 1924—25 Nr. 2 s. 37 nr. 72 o.
3 Ab. 1890 s. 98 nr. 21. 4 N. F. s. 26. 5 Årb. 1943—44 s. 86. G Ab. 1881 s. 73
nr. 9m. 7 Ab. 1881 s. 78—79 nr. 18. 8 Årb. 1943—44 s. 77. 9 Årb. 1930
s. 277 nr. 266 a. 10 Ab. 1887 s. 59 nr. 135. ' u Ab. 1899 s. 196 nr. 194 a. 12 Ab.
1867 s. 89 nr. 6, 16. 13 Ab. 1891 s. 148 nr. 102 g. 14 Ab. 1893 s. 148 nr. 34 e.
15 Oldtiden VII. Berg. Mus. Tilv. 1914 og 15 s. 248 nr. 9g. 16 B. Mus. Årb.
1903. No. 3 s. 7 nr. 10 v. 17 Ab. 1888 s. 87—88 nr. 13 a. 18 K. Ryghs Katalog
s. 59. 19 Avb. R. 431. Ab. 1866 s. 91—92 nr. 26. 20 Oldtiden IX s. 181 nr. 3e.
21 Ab. 1879 s. 241—242 nr. 4a. 22 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 17 nr. 84 a.

nr. Zl 1. Ztf B. Mus. Arb. 19U4. Mo. o s. 38 nr. lbba. 3U Ab. IB9U s. 109 nr. 19 e.

31 Lorange 1. c. s. 170. 32 Ab. 1880 s. 241 nr. 30 a. 33 B. Mus. Årb. 1903 No. 3
s. 21 nr. 44 a. 34 B. Mus. Årb. 1906 No. 14 s. 18 nr. 27 d. 35 Oldtiden VIL Berg,
Mus. Tilv. 1915 s. 251 nr. 18 b. 36 B. Mus. Årb. 1936 Nr. 5 s. 18 nr. 31 h.
37 B. Mus. Årb. 1923—24. Nr. 1 s. 38 nr. 70. 38 B. Mus. Årb. 1904. No. 12 s. 7
nr. 7a. 39 T.V.S. S. 1919 Nr. 2 s. 39 nr. 111b. 40 Ab. 1874 s. 52 nr. 44 k.
41 Ab. 1868 s. 71 nr. 7. 42 Ab. 1867 s. 85 nr. 113 43 Ab. 1880 s. 241 nr. 30 b.
44 Lorange 1. c. s. 77. 45 T.V.S. Olds. Tilv. 1935 s. 34—35 nr. 117 g, avb. fig. 8.
46 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 75—76 nr. 56 a. 47 B. Mus. Årb. 1929 Nr. 3 s. 15 nr. 36 g.
48 B. Mus. Årb. 1932 nr. 5 s. 21 nr 47 j. 49 Årb. 1941—42 s. 137. 50 Se Hj.
Stolpe og T. J. Arne: Graffåltet vid Vendel Pl. XXVII fig. 2 og pl. XXXII fig. 1.
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51 L. c. s. 59—60. 52 i norsk merovingertid« s. 21. 53 L. c. s. 60.
54 L. c. s. 22. 35 Se Sigurd Grieg : Datering av et gravfund fra Aker i Vang. Old
tiden VIII s. 34 fig. 1, tekst s. 36. 56 L. c. s. 134—135. 57 Ab. 1903 s. 273
nr. 139 p. 5S Ab. 1895 s. 109 nr. 15 t. 59 Lorange l.c. s. 194. 60 Se Gutorm
Gjessing 1. c. s. 144 ff. ei N. F. s. 117, hvor dog kasserollen ikke er nevnt, se ellers
også Ab. 1868 s. 101 nr. 15 og Ab. 1870 s. 67 nr. 10. 62 Gjessing l.c s. 60.
63 Avb. Berg. Mus. Årb. 1906. No. 14 s. 17 fig. 5. 64 Se Vikingetidens smykker

s. 13 fig. 13. 65 Se Shetelig : Osebergfundet 111 s. 274 fig. 282, ogsåj avbildet
Vikingetidens smykker s. 31 fig. 34. 66 Ab. 1899 s. 196 nr. 194 a—b. 67 Ab. 1878
s. 271 nr. 184. 68 B. Mus. Årb. 1913 Nr. 13 s. 26 nr. 29 ø og Oldtiden V. Berg. Mus.
Tilv. 1913 s. 13 nr. 21 æ. « 9 Årb. 1943—44 s. 252—253. 70 Oldtiden IX s. 181
nr. 3. C. 22 441 a—v. 7l B. Mus. Årb. 1913. Nr. 3 s. 44—\6 nr. 68. •- B. Mus.
Årb. 1939—40. Nr. 3 s. 30 nr 52.

C. Leirkar.

1 C. 15 867, Ab. 1868 s. 63, avb. Pl. ,1 fig. 3 og Jan Petersen: British Antiquities
of the Viking Period found in Norway s. 209, avb. s. 208 fig. 168. 2 C. 8444. Jan
Petersen: Da hedenskap rådet. St. Hallvard B. V, s. 207 fig. 6. 3 Ab. 1867 s. 78
nr. 10, avb. Jan Petersen : British Antiquities s. 210 fig. 169. 4 Ab. 1867 s. 84 nr. 94.
5 Ab. 1867 s. 87 nr. 5. 6 Ab. 1872 s. 107 nr. 24. 7 Jan Petersen : Gravplassen
fra Storedal s. 42, haug 132. 8 Årb. 1943—44 s. 293. 9 Holger Arbman : Birka I,
Tekst s. 446, avb. Taf. 247, 1. 10 Årb. 1943—44 s. 86. " Årb. 1941—42 s. 137.
12 Oldtiden VIII s. 182 nr. 100 f. 13 Ab. 1882 s. 177 nr. 182 f, avb. fig. 27. 14 Ab.
1880 s. 264 nr. 179 g. 15 Oldtiden X s. 96 nr. 34 q. 16 Ab. 1878 s. 229 nr. 27.
17 Alex O. Crule : Excavation of Prehistoric Dwelling of Jahlshof. Proceedings of the
Society of Antiquaries of Scotland. Vol. LXIX s. 102 No. I—2. 18 Birka I. Tekst
s. 255, Taf. 252, 3. 19 Gamle gårdsanlegg I s. 13, avb. Pl. 111 fig. 4. 20 L. c. s. 26.
21 L. c. II s. 24—25. Pl. LX fig. 4—6. 22 L. c. II s. 75 23 St. 5190 i. L. c. II s. 23,
Pl. XXXIX fig. 7—B. 24 B. Mus. Årb. 1904. No. 12 s. 25—26 nr. 52. 25 Oldtiden
IX s. 12 nr. 26 z. 2B Oldtiden V s. 13 nr. 21 ø. 27 Avb. B. Mus. Årb. 1928 Nr. 1
s. 61 fig. 7. 28 Se Arbman 1. c. Taf. 238. 29 T. V. S. S. 1916. Nr. 7 s. 27 nr. 73 f.

D. Bronsekjeler.

1 Se British Antiquities "iig. 102 b, fig. 104—105 og Stav. Mus. Årsh. 1940—41 s. 26
fig. 5. 2 Se Osebergfundet 111 s. 38 fig. 30 a—b. 3 Se Arbman : Birka I. Tafeln.
Taf. 203—204. 4 N. F. s. 784. 5 Ab. 1882 s. 95 nr. la. 6 Ab. 1894 s. 140.

"Ab. 1895 s. 50 nr. 34. 8 N. Nicolaysen : Langskibet fra Gokstad s. 43 æ, se 1. c. s. 24 :
budarketill, avb. Pl. X fig. 1. 9 Årb. 1943—44 s. 5. 10 Oldtiden VI s. 36 nr. 33.
11 Oldtiden VI s. 90 nr. 141. 12 Ab. 1900 s. 263—264 nr. 29 a. 13 Oldtiden I.
Troms. Mus. Tilv. 1910 s. 24 nr. 18 c. 14 O. Nicolaissen : Katalog over Oldsager.
Tromsø Museum. Tromsø Mus. Årsh. 1903 s. 19. 15 Oldtiden VI s. 283—284 nr.
364 a, avb. 1. c. s. 284. 16 Oldtiden VI s. 283—284 nr. 364 b. 17 Trms. Mus. Årsh.
1911 s. 79 nr. 1. 1S Trms. Mus. Årsh. 1912—13 s. 23—24 nr. 2. 19 Avb. Helge
Gjessing: Aust-Agder i forhistorisk tid. (Arendalsboken) 5. 39. 20 Årb. 1943—44
s. 471.

h. Drikkehorn.

IA. W. Brøgger : Rolvsøyætten. B. Mus. Årb. 1920—21 Nr. 1 s. 24. 2Ab
1872 s. 120 nr. 8. ;i Ab. 1902 s. 342—343 nr. 163 f. 4 Årb. 1943—44 s. 195, avb.
fig. 6. s Ab. 1888 s. 114 nr. 10 k. • Ab. 1871 s. 139 nr. XXXII 14. ' Ab,
1871 s. 141 nr. XXXIX 44. 8 Stav. Mus. Årsh. 1928—30 Nr. 2 s. 20 nr. 84, avb,
l.c. fig. 8. 9 Ab. 1883 5. 75 nr. 54 q—r, avb. 1. c. fig. 17. 10 Stav. Mus. Årsh. 1895
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F. Glasskår.

IA. W. Brøgger : Borrefundet og Vestfoldkongernes grave. V. S. S. 1916, Nr. 1
s. 5 og s. 20—22, avb. 1. c. fig. 2. 2 N. F. s. 208. 3 Ab. 1898 s. 104 nr. 170 a.
4 B. Mus. Årb. 1902 No. 8 s. Ba, avb. fig. 3. 5 Stav. Mus. Årsh. 1940—41 s. 23
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Skrin og kister.

Innen det norske yngre jernalders materiale, både i mannsgraver og
i kvinnegraver ligger det i en hel del av funnene hanker og hasper, hengsler
og kramper, låsbeslag og andre beslag, foruten en hel del nøkler, som må ha
hørt til skrin eller kister, vel helst det første. Det meste av dette er av
jern, av og til særlig nøkler av bronse, mens det av selve treverket er lite
eller intet bevart. Bare i Osebergfunnet har vi helt eller delvis bevart noe
av skrin og kister, det vil si av skrin er det bare rygg og lokk til ett og
mindre fragmenter av et annet, mens det er 3 nesten fullstendige kister og
stykker av 3 eller flere andre .

De mer fullstendige av disse er avbildet i Sigurd Griegs Osebergfundet 11,
kistene fig. 65—68 og det mest bevarte skrin fig. 132. Kistene har hvelvet
lokk, er frittstående og står på sideplankene som er forlenget et stykke neden
for kistens bunn, således at denne er hevet noen centimeter over gulvet. —
Sideplankene skrår noe utover, så lengden er størst nedentil. Den best bevarte
er nr. 149 (1. c. fig. 65). Den er 1,08 cm lang øverst, 1,13 cm lang nederst,
bredden 29—32 cm og den er hevet 16 cm over gulvflaten. Den har brede
jernbeslag prydet med fortinnede naglehoder. Låsen er helt bevart med 3
hasper, låsstang og låsfjær. — Den andre kiste, nr. 156, er defekt, idet bare
bunnen, 2 sidestykker og den bakre langside er bevart. Lokket mangler
altså her. Men ellers er den av samme type. Lengden oventil er 1,04 m,
bredden her ca. 30 cm, nederst 36,5 cm. Bunnen er her hevet 20,5 cm over
gulvet. Også denne kiste har vært prydet med brede jernbeslag med for
tinnede naglehoder, men med et annet mønster enn på nr. 149, i kryssfigurer.
Av ganske samme type er en mindre kiste eller rettere et skrin fra Birka. 1
Det er 40 cm langt oventil, 51 cm nedentil, også med buet lokk, bunnen hevet
over gulvet bare ca. 2,5 cm. Det er også prydet med fortinnede naglehoder
i kryssmønster, men naglene med større avstand fra hverandre enn på Ose
berg nr. 156. Og det har også 3 hasper som Oseberg nr. 149. Også et annet
skrin har det vært i Birkafunnene.2 Det er av en annen type, det er ikke hevet
fra gulvet, har flatt lokk, er 46 cm langt og 20 cm bredt, er ikke lengere og
bredere nedentil enn oventil. Det har også 3 hasper, brede jernbeslag, men
uten de fortinnede naglehoder. Mens det første var fra første halvdel av
800-årene, samme tid som Osebergfunnet, er det siste fra 900-årene. — Den
tredje kiste fra Osebergfunnet, nr. 178, er mindre enn de 2 andre, 62—
66,5 cm lang og 21—24 cm bred. Bunnen er her bare hevet 5,5 cm over
gulvet. Den har et nokså defekt lokk, men er ellers helt bevart og er av
samme hovedtype som de 2 andre. Lokket er her riktignok flatere enn på
nr. 149, og den har ikke jernbeslag som de 2 andre kister.
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Av skrinet i Osebergfunnet, Grieg l.c. fiig.,l32 (nr. 103) er bare rygg
og lokk bevart. Det har vært 35 cm langt og 12,4 cm bredt. Det har hengsler
av jern og messingbeslag på lokket. Også i ett av Vendelfunnene i Sverige
(Grav IV) fra begynnelsen av 800-årene var det et skrin, som skal ha vært
52 cm langt og 35 cm bredt.3 Men hvorledes det ellers har sett ut, vet vi
ikke. Også i ett av Birkafunnene var det et lite skrin,4 som ifølge Stolpes
rekonstrttksjonstegning var omtrent 19 cm langt, 12 cm bredt og 7,5 cm høyt.

Den første av kistene i Osebergfunnet nr. 149, inneholdt 2 j ernlamper,
1 trekølle, 1 liten nøstekopp, 1 stykke av et trefat, 1 syllignende redskap
og 1 snellelignende teninnretning av tre, 1 svær kam, 1 stor saks, 1 banketre,
1 trekølle, noen hestebrodder og ennå et par tresaker.5 Det så ut til at denne
kiste ikke hadde vært rørt. Den annen kiste, nr. 156, hadde derimot vært
plyndret og inneholdt nå bare 1 kam, et fragment av en annen kam, litt
skinn og noen tøyrester. Den tredje og minste av kistene, nr. 178, inneholdt
bare noen villepler. — Ved Haakon Sheteligs undersøkelse av en gravhaug
på Veka på Voss fantes et gravkammer med en kvinnegrav fra første halvdel
av 900-årene. I den ene ende av kammeret fantes trerester, spiker, beslag og
bæreringer etter et redskapsskrin som han kaller det, og som måtte ha vært
ca. 80 cm langt og 60 cm bredt. I skrinet fantes et par linhekler, 11 kljå
steiner, 2 spinnehjul, 1 vevreell, rester av et redskap av tre og jern og endelig
hårene av en børste. Det har stått ved likets føtter inne i trekisten.6

Som vi hørte, var det mange graver fra vårt lands yngre jernalder
med jern- sjeldnere bronseredskaper og jerndeler som har hørt til skrin
og kister. Det kan godt bero på et skjønn hva en skal kalle dem. Vi hørte
at Shetelig kalte det i funnet fra Veka for et skrin, mens nr. 178 fra Oseberg
av Grieg kalles en kiste, skjønt den er atskillig mindre enn skrinet fra Veka.
Men ellers får man vel her la størrelsen avgjøre om man skal kalle disse ting
for skrin eller kister. Utpreget større bæreringer og hengsler og riktig store
nøkler får man da regne har hørt til kiste, mens det store flertall er mindre
og blir da ansett for å ha tilhørt skrin.

Vi skal så gå gjennom de forskjellige redskaper og beslag til skrin og
kister og de forskjellige typer av dem. Og da skal vi begynne med hankene.
Her skal vi først se på typen R. 45 1 med ned- og atter opphøyede ender som
igjen er utbøyet "i en spiral. Mellom ned- og oppbøyningen er det små mellom
rom eller hemper, hvori har sittet kramper, som har vært drevet inn i treet
til festing av hanken. I flere tilfelle sitter disse kramper ennå fast i hanken.
Typen på denne kan være noe varierende, mer eller mindre avrundet eller
med skarpe hjørner, armene skrånende innover eller utover eller plasert mer
eller mindre loddrett ned fra overdelen. Dette øverste parti er gjerne bredere
enn selve armene, av og til svakt rygget, på typeeksemplaret R. 45 1 konkavt
oventil, innhult. — Størrelsen kan variere temmelig meget, fra 5,5—13,3 cm
i ytre lengde. Det vanligste er mellom 10 og 11,4 cm. Den minste av dem
alle er St. 2326 1 fra Litleland, Sola s., Håland p., Rog.7 Den er 5,5 cm lang.

29Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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Men ikke stort større er 8.4864 ufra Hyrt, Vinje s., Vossestrand p.,
Hord. 8 Den har en ytre lengde av 6,3 cm. Begge disse er bare 3cm mellom
armene. Det største eksemplar er B. 8991 j fra Terum, Vangen s., Aurland p.,
S. og Fj.9 Den har en ytre lengde av 13,3 cm og er 10,2 cm mellom armene,
indre mål. Det vanligste indre mål mellom armene er ellers 6—B cm. Begge
de nevnte skrin fra Birka har også hanker av samme type, den ene med buet
linje, den annen med rettvinklede hjørner. De er heller mindre enn de vanlige,
med en ytre lengde av ca. 9 cm. Den indre avstand mellom armene er dog
6,3 og 6,9 cm.

Temmelig avvikende fra de andre av denne type er B. 5627 d fra Vang
dal, Vikøy s., Kvam p., Hord. 10 Overstykket er her ikke bredere enn armene,
men tenen av samme bredde eller tykkelse over det hele. Armene er her
rett utbøyet, ikke opphøyet. Her er altså ikke hemper til plasering av kram
per. Overgangen mellom overstykket og armene har her også skarpe hjørner
i litt stumpe vinkler. — Noe likhet med denne har C. 1610 fra Åkeren, Lår
dal s. og p., Tel. 11 Armene er her også jevntykke, bøyet ned i rette linjer
fra overstykket og ender i flate cirkelformede utvidelser med hull på midten,
hvor da krampene formodentlig har vært festet. Det er et nokså blandet funn
der dette stykke forekommer, og det er da mulighet for at det er blitt inn
blandet i funnet, men selv er fra en yngre tidsalder. — Muligens en liten
skrinhank er også C. 22 528 g fra Skedsmo, Ullensaker s. og p., Akh. 12 Det
er en halvsirkelformet bøyle med 2 skiveformede utvidelser bare 1 Vz- cm oven
for armenes spisse avslutning. Avstanden mellom armene nederst har her
bare vært 3,5 cm.

På en av hankene av typen R. 451 : C. 18 124 fra Leirol. Vang s. og p.,
Opi., 13 er krampene som henger i åpningen mellom armene på hanken av
en annen type enn vanlig. De er i 2 deler, den øvre som en liten sløyfe inn
snevret nedentil, den nedre større del med beinene skilt ut fra hverandre.
Det er nok lignende kramper vi har i B. 5800 r fra Ytre Arna, Arna s.,
Haus p., Hord. 14 og B. 5144 h fra Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 15
Den første og siste av disse er fra merovingertiden, den mellomste fra ut i
10de årh. På den siste er tenendene vridd om hverandre ved innsnevringen,
ved eksemplaret fra Gutdalen er innsnevringen omviklet av et 3-dobbelt smalt
jernband. Noe lignende er vel også det som er avbildet i Stolpe och Arne:
Graffåltet vid Vendel, Pl. X, fig. 11, fra grav I fra ca. 700. — 1 jernhank av
typen R. 451 : B. 1115 fra Helleve, Vangen s., Voss p., Hord.,16 har isteden
for kramper ovale beslag til å feste hanken til skrinet.

Disse skrinhanker er helst enkle og uten prydelser. Den er den rene
unntagelse en hank som C. 22 519 d fra Ås, Ullensaker s. og p., Akh. 17 (fig.
237), som er prydet med skrå innsmidde tverrlinjer på begge sider. — Og et
helt særsyn er B. 4511 q fra Hopperstad, Vik s. og p., S. og Fj. 18 Her er en
hank av jern, men i hver av endene er anbrakt et dyrehode av bronse med
oppstående ører, gapende kjeft og ovale øyne. I gapene til dyrene var anbrakt
en liten jernbøyle, hvori krampene til feste i skrinet må ha sittet. (Fig. 238.)*.
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Denne type av jernhanker går tilbake til folkevandringstiden her i landet,
i hvert fall til 6te årh. Det er typen R. 451 vi har i hanken B. 6516 r fra
Kvåle, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj., som er avbildet V. J. G. fig. 362, fra
et funn fra denne tid. 19 —Vi kjenner nå 46 eksemplarer av jernhanker av
denne type her i landet. Av disse er det 37 som kan nærmere tidsbestemmes.
Av disse igjen er 18 fra merovingertiden, 12 fra 9de årh. og bare 7 fra 10de
årh., de fleste av de siste igjen fra ca. 900 eller begynnelsen av 10de årh.
Foreløpig ser det altså ut til at denne type av hanker her i landet har vært
mest alminnelig i merovingertiden og i eldre del av vikingetiden. — Det ser
ut til at det mest er. kvinnen som har brukt skrin med slike skrinhåndtak. Av

34 funn, hvor kjønnet til den døde kan bestemmes, med skrinhanker som
R. 451, tilhører de 24 kvinnegraver og bare 10 mannsgraver.

Til sammenligning skal vi se på Birkagravfunnene, slik som de er publi
sert av Arbman. I 11 av gravene er det funnet skrinhanker, 9 foruten de 2
hvor skrinet eller deler av selve skrinet er bevart, og som er omtalt tidligere.
Av disse er 4 fra første halvdel av 9de årh., 1 fra siste halvdel av samme
årh., og 2 sannsynligvis også fra 9de årh. De øvrige 5 er fra 10de årh.,
et par tre fra aller siste del av dette. Her er det nesten bare kvinnegraver
hvori slike skrinhanker forekommer, 10 mot bare 1 mannsgrav.

Også i 3 av Vendelgravene er det skrinhanker av typen R. 451. Men
her har vi jo bare mannsgraver: fra grav IV" (Pl. XVI, fig. 7), grav VI
(Pl. XVIII, fig. 13) og gray VII (Pl. XXI, fig. 4). Det siste funn er fra
tiden litt før 800, det første fra begynnelsen av 800-årene og det mellomste
formodentlig fra siste halvdel av 800-årene. Den siste skrinhank har beslag
istedenfor kramper, noe lignende med B. 1115 fra Helleve på Voss.

Til slutt skal vi se på den lokale fordeling av de 46 jernhanker av denne

Det er som en ser som så ofte ellers Opland og Sogn og Fjordane som
uten sammenligning står fremst med hensyn til antall.

Den alminneligste type av skrinhanker er ellers en enkel sirkelformet
ten hvori er hektet inn en krampe med 2 armer. (Fig. 239.) Denne type
forekommer i 67 eksemplarer med følgende fordeling:

type. Denne iordelmg er:

Akershus 2 Sogn og Fjordane 11
Hedmark 2 Mpre og Romsdal 2

Opland 12 Sør-Trpndelag 3
Vestfold 2 Nord-Trøndelag 3

V.-Agder 2 Nordland 2

Rogaland 2
Hordaland 3 Tilsammen 46
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Tilsammen 62

Det er fremdeles Opland og Sogn og Fjordane som står fremst i antall.
Samtidig er det nokså mange fra Buskerud og Telemark, som ikke hadde
noen av typen R. 451.

Størrelsen er også her temmelig varierende, fra 3,2—11,5 cm i tverrmål.
Den største mengde er dog små, fra 3,2—5 cm i tverrmål. Av dem hvis stør
relse kan betsemmes, er vel 40 med det nevnte tverrmål. 19 er mellom 5,2
og 9,2 cm, nokså jevnt fordelt. — Eiendommelig er funnet B. 5525 a—q
rimeligvis fra Nordfjord med 10 store kistehanker.20 Ringene er her 10—
11 cm i tverrmål. Funnet er en kvinnegrav fra 10de årh. — Funnet med de
største hanker av denne type er B. 5730 m fra Myklebostad, Eid s. og p.,
S. og Fj.21 Det er 2 hanker som er 11,5 cm i tverrmål, og som skriver seg
fra et mannsgravfunn fra 10de årh.

Mens typen R. 45 1 syntes å være mest alminnelig i merovingertiden
og eldre vikingetid, er de ringformede hanker med kramper hyppigst i yngre
vikingetid : i 900-årene og begynnelsen av 1000-årene. Mens det av typen
R. 451 var 18 fra merovingertiden, er det bare 7 av den annen type, mens
det fra den yngre tid til gjengjeld bare var 7 av R. 451, er det 27 av funn
med de ringformede hanker. Fra 800-årene er det derimot omtrent like
stort tall prosentvis sett av den ringformede type og av R. 45 1 : 30,8 og
31,2 % av det samlede antall.

Vi hørte at R. 45 1 for det meste skrev seg fra kvinnegraver. Det var
66 % mot 34 %. Dette er så meget mer påfallende når en husker at det
samlet i vårt land bare er 23,5 % kvinnegraver mot 76,5 % mannsgraver.
Derimot ved de ringformede hanker er disse mest fra mannsgraver: 31 mot
18, dvs. 72,8 % mot 27,2 %, dvs. ikke langt fra det vanlige i norsk yngre
jernalder.

2 andre store bæreringer som må ha hørt til kiste, er C. 21 796 e og
C. 22 059 g fra Støvernhaugen, Sigdal s. og p., Busk.22 (Fig. 240.) Den
første har et tverrsnitt av 11,2 cm, den annen 10,5 cm Men de er ikke
forsynt med kramper, men har beslag som jevnbrede, 2,5 og 1,8 cm brede
10 cm lange bånd, hvert med 2 nagler. De er fra et mannsgravfunn, fra
begynnelsen av 800-årene. — Lignende, men med mindre ringer har vi i
C. 20 608 e fra Hilme, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.23 Her er ringen mindre,
bare 5,5 cm i ytre tverrmål, beslagene er 7,3 cm lange, smalest innerst,
ca. 1,5 cm brede, bredest ytterst, ca. 5 cm brede. De skriver seg fra et større
jernfunn, muligens fra merovingertiden.

Vi har 4 funn med bæreringer med vridd ten. Det første er C. 10 728
fra V. Engelhaug, Løten s. og p., Hed. Her er 2 ringer med et tverrmål

[edmark

>pland 14
uskerud 8
estfold 1
elemark 9

iordaland
ogn og Fjordane .' 1

ør-Trøndelag
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Fig. 237—241. Skrinhank.
Fig. 237. C.22 519d. Ås, Ullensaker, Akh. — Fig. 238. 8.4511q. Hopperstad, Vik,

S. og Fj. — Fig. 239. C. 8310 b. Snarturn, Biri, Opi. — Fig. 240. C.21796e.
StØvernhaugen, Sigdal, Busk. — Fig. 241. C. 13 861. Berg, Løten, Hed.
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av 8,5 cm, således forholdsvis store. Disse bæreringer har også beslag isteden
for kramper, 7,5 X 3,5 cm, av form som beslagene på seletøybeslaget R. 579.
Dette funn er fra en mannsgrav fra slutten av vikingetiden. — Samme tid
skriver den seg fra C. 23 954 n fra Ommestad, Hof s. og p., Hed.24 Dette
er også en bærering med vridd ten, den er noe mindre: 7 cm i tverrmål,
men den er forsynt med krampe som det vanlige ved de ringformede hanker.
— Vi har ennå 2 funn med slike vridde ringer, men her er ringene funnet
alene, og de kan ikke nærmere tidsbestemmes. Det ene funn med en ring
er C. 21 698 fra Teigen, Hedenstad s., Sandsvær p., Busk.25 Ringen er 6,5—
7 cm i tverrmål. — Det annet funn er B. 7636 fra Grindheim, Grindheim s.,
Etne p., Hord. 26 Her er 2 ringer, og de er 10 cm i tverrmål.

I et funn fra Rogaland har vi en sirkelformet ringhank av en finere sort.
Det er St. 2222 n fra Frøyland, Riska s., Hetland p.27 Her er ringen av
bronse, noe helt enestående i det norske materiale, 4,5 cm i tverrmål, festet i en
liten halvsirkelformet hempe på et korsformet jernbeslag, 6,7 X 5,3 cm. Dette
stykke er fra et mannsgravfunn fra begynnelsen av 800-g.rene.

Mer forseggjort er også 2 ringformede hanker med kramper, hvor rin
gene, 8,4 X 4,3 cm, er innbøyet oventil i begge ender. Det er B. 3456 v fra
Kvåle, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj.28 Beslektet med disse er B. 5909 c
fra Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.29 Her er også 2 hanker, 5,7
X 4,5 cm, med endene innbøyet i spiral. Mens det siste funn er fra en
kvinnegrav fra merovingertiden, er det første fra en mannsgrav fra 10de årh.

Vi har også flere avlange ringer, helst 3-sidige, avrundet, et par også
med skarpe hjørner, som er blitt oppfattet som hanker. Noen av dem kan
dog kanskje være et enkelt 3-sidig ledd av en lenke (se s. 411). Jeg regner
14 eksemplarer av denne gruppe. Det er følgende:

1) C. 15 803. Prestegården, Skedsmo s. og p., Akh.30
2) C. 20 168 æ. Torshov, Gjerdrum s. og p., Akh.31
3) C. 13 861. Berg, Løten s. og p., Hed. 32 (Fig. 241.)
4) C. 26 389 f. Vea, Løten s. og p., Hed.33
5) Ved C. 1711—13. S. Framstad, Gran s. og p., Opi. 34
6) C. 18 674. Fjellhaug u. Kvikstad, Kolbu s, V. Toten p., Opi.35
7) C. 12 473. Nes, Kvelde s.', Hedrum p, Vestf.36
8) B. 5595 b. Sunnhordland.37
9) 8.6688aa. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 38

10) T. 1721. Rise, Opdal s. og p., S.-T.39
11) T. 6084. Rise, Opdal s. og p.. S.-T. 49
12) C. 585. Nordgården, Mære s., Sparbu p., N.-T. 41
13) T. 9213. Nodal, Kvam s., Stod p., N.-T. 42
14) T. 9241. Flekstad ,Frosta s. og p, N.-T. 43

Det er nr. 2—3 og nr. 5 som har skarpe hjørner, den første fra Torshov
i Gjerdrum ornert med tverrstriper og med 3 par glatte små knotter. Alle
de andre er uten ornamenter. De stykker som det kan være mulighet for
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er deler av lenke er nr. 4, 7, 10—11 og 13. Nr. 12 fra Nordgården i Sparbu
har beslag istedenfor krampe.

En kistehank i form av en meget svær oval ring har vi i B. 6735 cc
fra Sårheim, Breim s., Gloppen p., S. og Fj., 44 fra en mannsgrav fra siste
halvdel av 800-årene. Ringen er her 20 cm lang og 8,5 cm bred. — En annen
hank har selve håndtaket oppdelt i 2 partier. Den øvre del er 3-sidig, derpå
en innsnevring og så nedre del oval. Det er C. 27 240 u fra Haugetun av
Øvre Alstad, Hof s., 03. Toten p., Opi.45 Denne er 14 cm lang og er festet
til låsbeslaget til skrinet. Den skriver seg fra en mannsgrav fra første halvdel
av 800-årene.

Vi har så en liten gruppe med skrinhåndtak som er laget av en enkelt
ten som oventil er formet som en ringformet utvidelse, men hvor tenen
fortsettes i 1 eller 2 armer, som har vært festet i treverket på skrinet. Hånd
taket er her altså smidd i ett stykke, ikke med en krampe som er hektet
inn på ringen.

Det første av disse er C. 1345 fra Berger, Åmot s. og p., Hed. 46
Utvidelsen oventil er her 4,5 X 3,2 cm, med største bredde horisontalt. Det
er fra en mannsgrav fra siste halvdel av 800-årene. — Det andre er C. 1847 b
fra V. Berg, Løten s. og p., Hed. Mens det forrige hadde 2 armer, hadde
dette 1 arm, med en opphøyet spiss nederst. Utvidelsen oventil er her 2,8
X 3,8 cm, med største mål vertikalt. Det er også fra en mannsgrav, men fra

slutten av vikingetiden. — Fra samme tid og prestegjeld er de 2 skrin
håndtak C. 10 714 og C. 10 731 fra V. Engelhaug,47 hvorav det første har
1 arm som C. 1847 b, det annet 2 armer med rett utbøyde armer ytterst.
Størrelsen oventil er 4,4 X 4 cm og 4 X 3,5 cm, med største mål horisontalt.
— Endelig har vi C. 20 447 d fra Staurem, Bø s. og p., Tel.,48 — 2 svære
kistehanker, hvor armene er særlig store og kraftige, ca. 17 cm lange, med
armene utbøyet og opphøyet igjen. (Fig. 242.) Selve utvidelsen oventil
er ca. 8 X 5 cm. Disse kistehåndtak ser ut til å være fra en dobbeltgrav fra
eldste vikingetid eller merovingertid. — Lignende enkelt håndtak har vi i
C. 1993 fra Ophus, Vang s. og p., Hed.,49 fra en mannsgrav fra første halvdel
av 800-årene. Det er 9 cm langt, 4,9 cm bredt oventil, 3 cm nedentil. Endene
er opphøyet. — Av lignende type, men bredere er B. 1255—57 fra Nes,
Stedje s., Sogndal p., S. og Fj. Det har en størrelse av 9,5 X 8 cm og skriver
seg fra en mannsgrav fra ca. 900.  — Mulig noe lignende er T. 15 808 e fra
Storfosen, Ørlandet s. og p., S.-T. 30 Det er 2 stykker som hankeformede
jernstykker med opprullede ender. Det lengste er 8,2 cm langt. Jeg har
selv ikke sett disse stykker. De skriver seg fra en kvinnegrav, muligens fra
merovingertiden. I samme funn er det en låsfjær til et skrin.

Muligens en meget simpel skrinhank er T. 15 057 n fra Eid, Hølonda s.,
Melhus p., S.-T.51 Det er simpelthen en lang spiker som i den ene ende
er sammenbøyet til en ring, 2,7 X 3,1 cm i tverrmål. I samme funn er det
rester av små nagler med runde bronsebelagte hoder, som vel kan ha vært
prydelser på et skrin. Funnet skriver seg fra en kvinnegrav fra 10de årh.



456 H.-F. Kl.JAN PETERSEN

Til slutt skal vi se på noen slangeformede skrinhanker med 2 buktninger,
hvorav vi har 3 eksemplarer. Vi har først C. 15 804 fra det nylig nevnte
funn fra Prestegården i Skedsmo, Akh.52 I den ene ende er det en 2cm
lang stift, i den annen en sammenrullet spiral. Her må da ha vært en krampe
som har vært satt ned i skrinet over hanken. Den er fra en kvinnegrav fra
siste halvdel av 900-årene. — Den neste er C.'26 830 1 fra Asia, Veldre s.,
Ringsaker p., Hed. 53 (Fig. 243). Den er 12,3 cm lang og har vært festet
til treet ved 3 spiker, en i hver ende og en på midten. Denne hank skriver
seg fra en mannsgrav fra første halvdel av 800-åree. — Den tredje er C. 12 473
fra Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.54 Den er ca. 9,5 cm lang, og det ser ut
til at det er selve hankeendene som har vært drevet inn i skrinets treverk,
hvorved hanken er blitt festet. Den er fra en mannsgrav fra siste halvdel
av 800-årene. — Beslektet med disse er muligens også C. 6538 fra Romfo,
Romfo s., Sunndal p., Møre og Romsdal.55 Dens overdel danner en bølge
formet linje, idet tenen er nedsunket på midten. Endene er defekte, men
har vel vært spisse og vel også vært drevet inn i skrinets lokk. Håndtakets
lengde er 10,5 cm, og det skriver seg fra en mannsgrav visstnok fra eldste
vikingetid.

Det er meget vanlig at de ringformede hanker forekommer parvis, at
det altså har hørt 2 hanker til en og samme kiste eller til ett og samme skrin.
Det har vi eksempler på i 26 funn. I enkelte av disse er dog hankene av noe
forskjellig størrelse, og da kan det vel være at de har tilhørt forskjellige skrin.
Og vi har også hanker av forskjellig type i ett og samme funn, og da må
det i hvert fall ha vært 2 forskjellige skrin i graven. Det samme må ha vært
tilfelle når vi har 2 hanker av typen R. 451, hvilket vi hadde 2 eksempler
på, det ene fra Vang i Valdres, det annet fra Aurland i Sogn.

Foruten hankene har vi hasper, hengsler, låsfjærer, låsbeslag og henge
låser og andre beslag, foruten den store mengde med nøkler, som vi skal
behandle til slutt.

Haspene synes vi å kunne konstatere i 68 funn. De er bøyet enten
i rett eller stump vinkel, med en lengere og en kortere arm. Armene er oftest
dannet av 2 snodde tener, lagt ved siden av hverandre, helst .den lengste
arm i sin ytre ende utvidet til en bredere avsluttende hempe. Istedenfor 2
tener kan det ha vært et flatt smalt bånd som gjerne har et bredere parti
i enden på den lengste arm. På innsiden av haspen er det en hempe med
et hull som låsestangen har vært stukket inn gjennom. Det har alltid vært
2 hasper, 1 på hver side.

Fig. 242—243. Skrinhank.
Fig. 242. C. 20 447 d. Staurem, Bø, Tel. — Fig. 243. C. 26 830 1. Asia, Veldre s.,

Ringsaker p., Hed.
Fig. 244—245. Skrinhasp.

Fig. 244. B. 6470 e. Lirhus, Voss, Hord. — Fig. 245. C. 15 886. S. Hosten,
Rakkestad, Østf.

Fig. 246. Skrinhengsel. C. 15 800. Prestegården, Skedsmo, Akh.
Fig. 247. Stor skrinhengsel. C. 16 406 b. N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker p., Busk.
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Fig. 242—247.
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Både hasper med den rette og den stumpe vinkel kjennes fra tidligere
avbildninger. Den siste er den mest alminnelige, vi har dog også overgangs
former. Den rette vinkel har vi i C. 6164 fra Voll, Voll s., Eid p., Møre og
Romsdal. 1 Den er mer rettvinklet enn bildet viser. Helt klar derimot også
i avbildningen er B. 6470 e fra Lirhus, Vangen s., Voss p., Hord.,2 (fig. 244)
og B. 5764 r fra Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.3 Stump vinkel har vi
derimot i B. 6037 111 1 fra Sande, Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj.4
(Sl. fig. 245.) Det samme har St. 2341 h fra Soma, Høyland s. og p., Rog.5
Her er over halvparten av haspens lengste arm et flatt bånd, men så går
dette over til de 2 snodde tener som i den korte arm utvider seg til hempen.
Også C. 4304 fra Kaupang, Tjølling s. og p., Vestf.,6 har armene i en stump
vinkel. Også i grav V i Vendel er det en haspe som består av et smalt
jernband, her er ingen vinkelbøyning, bare en svak krumning i begge ender.7
Den er fra begynnelsen av 800-årene.

Vi har så en liten gruppe på 4 hasper, hvor haspen ellers er av jern,
men hvor den lengste arm ender i et dyrehode av bronse. Det er et lignende
forhold som ved hanken av typen R. 451, B. 4511 q (se s. 450) fra Hopper
stad i Vik, S. og Fj. Det mest kjente eksemplar er vel B. 4233 x fra Gausel,
Hetland s. og p., Rog.B Også i det nevnte funn fra Hopperstad er det 2
hasper med dyrehoder. 9 Noe lignende er det med B. 5717 k fra Hilde, Inn
vik s. og p., S. og Fj. 10 Og endelig er det nok det samme ved C. 22 825 d
fra Elgesem, Sandar s. og p., Vestf.11 Alle disse 4 funn er fra kvinnegraver
fra siste halvdel av 800-årene og første halvdel av 900-årene.

Av hengsler er det noe færre enn hasper. Av og til synes også haspene
å være kalt for hengsler. De forekommer også parvis. (Fig. 246.) Vi skal
ikke her gå nærmere inn på dem. Her skal bare pekes på et par funn med
riktig store hengsler som må ha hørt til kister. Det er C. 25 008 a fra Gile,
Hof s., 03. Toten p., Opi. l De er 20,5 cm lange. Ennå større er C. 16 406 b
fra N. Besseberg, Haug s., 03. Eiker p., Busk. 2 (Fig. 247.) Her var 3
hengsler, 21,5 cm lange.

Også av låsskilter og deler av slike er det bevart vel 30 stykker. Av
hele og fullstendige låsskilter har vi C. 22 519 e fra Ås, Ullensaker s. og p.,
Akh. (Fig. 248.) Det er avbildet i bygdeboken for Ullensaker (1927) s. 76
fig. 21. Dessuten C. 13 860 fra Berg, Løten s. og p., Hed.2 I Grav VI i
Vendelfunnene har vi også et låsskilt,3 likesom vi har et par stykker i Birka
funnene. 4 — Av låsfjærer eller deler av slike har vi ca. 15 stykker i det
norske materiale. En av dem: B. 6037 111 k fra Sande, Gjemmestad s.,
Gloppen p., S. og Fj., er avbildet V. J. G., s. 190, fig. 434. 1

Hengelåser har vi også en del av i det norske materiale, selv om de
ikke har vært alminnelige Oluf Rygh har i Norsk Oldsager fig. 452 og 453
avbildet 2 typer av hengelåser. Den siste av disse med rundt eller 4-kantet
tverrsnitt og en halvsirkelformet bøyle i den ene ende. Selve låsen er gjerne
prydet med opphøyede striper. Det er lignende type vi har i Birka I Taf. 273
fi. I—2.1 —2. Innen det norske materiale kjenner vi 8 eksemplarer av denne type.
Disse er:
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1) C. 4339. Fonbekk, Ullensaker s. og p., Akh. 1
2) C. 22 527 b. Ukkeset, Ullensaker s. og p., Akh. 2
3) C. 2601. Ottestad, Ottestad s., Stange p., Hed.3 (Fig. 249.)
4) C. 6252 a. Elgesem, Sandar s. og p., Vestf.4
5) C. 908. Hem, Hem s., Lardal p., Vestf. 5
6) C. 16 587. Erikstein, Bø s. og p., Tel. 6
7) C. 13 955 d. Råklev, Landvig s., Hommedal p., Aust-Agder. 7
8) T. 3267. Bjørken, Stjørdalen s., Nedre Stjørdalen p., N.-T.8

Det er 6 av disse som kan nærmere tidsbestemmes, derav 4 til 9de årh.
og 2 til 10de årh. Alle de funn hvor den dødes kjønn kan bestemmes, skriver
seg fra mannsgraver.

2 av eksemplarene, nr. 1 og nr. 5, mangler den halvsirkelformede bøyle.
Den er visstnok avbrukket på begge to. — På det største eksemplar, nr. 4, har
selve låsen en størrelse 4,5 X 4,5 cm. Den minste er selve typeeksemplaret
nr. 3 som er 2,6 X 2,5 cm (fig. 249). Det er ikke alle som er like kvadratiske
i tverrmålet, de kan ha noe større bredde enn høyde eller ennå mer høyde
enn bredde.

Vi har en annen type som er blitt kalt for »stokklås«, og som foreligger
i 4 eksemplarer. Låsen er her cylindrisk med en smal rund stang av samme
lengde på den ene langside. Disse eksemplarer er :

1) C. 21 926 d. Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk. 9 (Fig. 250.)
2) C. 17 361. Virrik, Sandar s. og p., Vestf. 10
3) C. 22 444 h. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf. 11
4) St. 6746 e. Søyland, Nærbø s., Hå p., Rog. 12

Den første av disse er fra merovingertiden, den siste fra begynnelsen
av 800-årene, nr. 3 fra siste halvdel av samme århundre. Nr. 2 kan ikke
nærmere tidsbestemmes, og heller ikke kjønnet kan her bestemmes. Nr. 3
er fra en mannsgrav, nr. 4 fra en kvinnegrav, og det samme er sannsynligvis
tilfelle med nr. 1.

Lengden på disse låsene varierer fra 3,9—4,9 cm. På disse eksemplarer
er lengden større enn bredden unntagen på nr. 4, som er 4,2 cm lang og
8,3 cm bred. Denne lås er av tykt jern, mens i hvert fall nr. 1 og nr. 3 er av
tynt jernblikk.

Den annen type av hengelås, som Oluf Rygh avbilder i Norske Oldsager :
R. 452, er av Hans Hildebrand 13 oppfattet som å være fra middelalderen,
ikke fra forhistorisk tid. Han sier at disse låser ikke kjenes fra gravfunnene,
men fra 1400 til 1700-årene. Eldre funn kjenner han ikke. Det samme mener
han gjelder de nøkler som har vært brukt, til den slags låser, hans fig. 55
(s. 165) : R. 456. Disse nøkler i det norske materiale skal vi komme tilbake
til senere.

Hengelåsene av typen R. 452 som det her kan være tale om, er føl
gende 6:
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1) C. 1712. S. Framstad, Gran s. og. p., Opi. 14 (Fig. 251.)
2) C.4775. Hadeland, 0pi.15
3) C. 6732. BØ, Ulnes s., N. Aurdal p., Opi.16
4) C. 9106. Hærland, Svarstad s., Lardal p., Vestf. 17
5) C. 24 793 bb. Øvre Berge, Brunkeberg s., Kviteseid p., Tel.18
6) Ts. 1328. Strømme, Bø s, og p., Nordi. 19

Vi skal gjennomgå de enkelte funn. Nr. 1 fra Framstad i Gran skriver
seg fra et funn som skal være gjort i en steinrøys i 1851. I samme funn
var det stykke av en saks nærmest av typen R. 443, en rangle av den yngre
type R. 460, en bisselring, en vevskje og dessuten et 3-kantet skrinhåndtak
(se s. 454) og noen flate beslagstykker, rimeligvis også til et skrin. Dette
funn skulle etter saksen og ranglen å dømme helst være fra første halvdel av
900-årene. Det er ingen egentlig grunn til å betvile dette funns pålitelighet,
men såpass gamle funn som fra 1851 virker gjerne litt utrygge.

Nr. 2 fra Hadeland er fra »Kristiania Katedralskoles Samling av
Nordiske 01dsager« som ble overdradd Universitetets Oldsaksamling i 1869.20
Hengelåsen C. 4775 skal sammen med en del andre saker være funnet av
oberstløytnant Bentzen i en gravhaug på Hadeland. Det må være en del år
før 1869. Oldsakene er her 1 sigdblad, 1 jernhank, 1 saks av overgangs
form mellom R. 442 og R. 443, 1 gaffelformet spidd (se s. 421 f), deler av
rangle av typen R. 462—463, og så foruten hengelåsen del formodentlig av
en skjerding av mer moderne type. Dette funn kan ikke regnes for helt
pålitelig.

Nr. 3 fra Bø i N. Aurdal er funnet ved veiarbeide sammen med en del
andre saker. Det er 5 pilespisser av typen R. 540 med flat tange, 1 kniv med
skaft av jernblikk (se s. 192), 1 ildstål av gammel form se s. 433 f),
1 hvirvel, 1 sledebeslag, 1 redskap som minner meget om »nøkkelen« R. 162
fra eldre jernalder, og et par übestemte jernsaker. Oluf Rygh mener at
funnet ikke kan være gravfunn, og at det inntil videre må betraktes som
uvisst om det tilhører middelalderen eller yngre jernalder. Pilespissen er
imidlertid neppe yngre enn slutten av folkevandringstiden.2l Ildstålet er vel
derimot helst ikke eldre enn merovingertiden. Det er neppe rimelig at henge
låsen hører hjemme blant disse saker.

Typeeksemplaret R. 452, nr. 4, fra Hærland i Lardal, skal være 'funnet
i en gravhaug i 1878 sammen med et økseblad av jern som tilhører 900
--årene. Funnet var gave fra gårdbruker Nils Hærland. Her står en utvil

Fig. 248. Låsskilt. C. 22 519 e. Ås, Ullensaker, Akh.
Fig. 249—251. Hengelås.

Fig. 249. C. 2601. Ottestad, Stange, Hed. — Fig. 250. C. 21 926 d. Bjertnes, Krøds-
herad s., Sigdal p., Busk. — Fig. 251. C. 1712. Framstad, Gran, Opi.

Fig. 252—253. Skrinbeslag.
Fig. 252. C.22 510g. Vågstad, Ullensaker, Akh. — Fig. 253. C. 11 785. Nistu-Ophus,

Stor-Elvedal, Hed.
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Fig. 248—253.
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somt overfor et tilfelle hvor en ikke synes en har rett å tvile på påliteligheten
av funnberetningen.

Nr. 5 fra Øvre Berge i Kviteseid er fra et stort funn som ble gjort i
en større haug i 1931. Inne i haugen støtte en på en røys og mellom steinene
i røysen på oldsakene. Det er blitt antatt i katalogbeskrivelsen at her har
vært minst 3 graver som ikke har vært holdt ut fra hverandre. Funnet kan
ikke ses å gjøre et helt pålitelig inntrykk. Her er nok 3 sverd, men ingen
spydspisser, 'derimot 8 økser. Ellers synes nesten alle oldsakene å være fra
forhistorisk tid, fra vikingetiden. Den eneste unntagelse er 2 stykker av en
tveegget sverdklinge med opphøyet midtparti. Det kan i hvert fall ikke
være fra vikingetiden, er nok helst fra yngre tid.

Endelig er nr. 6 fra Strømme i Bø ifølge O. Nicolaissen funnet i en
gravhaug med 3 jernhankebeslag til bronsekj eler av østlig type (se s. 395)
og et bryne med bærehull. Dette funn må i hvert fall være sent, og det
er nok intet i veien for å anta at det er fra middelalderen.

Det er et par funn her som kan antyde at vi ikke uten videre kan avvise
den tanke at denne type av hengelåser går tilbake til vikingetiden. Men en
vil dog nødig betrakte dette som sikkert før det ved sakkyndige gravninger
virkelig er bevist at de skriver seg fra vikingetiden. Vi skal ellers ennå en
gang komme tilbake til dette spørsmål under gjennomgåelsen av nøkkel
typen R. 456.

Det er dessuten 4 funn med hengelåser som jeg dels ikke har sett, og
som dels ikke kan nærmere bestemmes. Det er først »Københavns Museum«
nr. 805.22 Her skal iet kvinnegravfunn fra Asak, Skedsmo s. og p., Akh.,
være en »buelås med en nøkkel av jern«. På Sør-Braut, Klepp s. og p., Rog.,
skal være en usedvanlig liten hengelås av jern, St. 2453 o, med et stykke
av en kroknøkkel fastrustet til låsen. Den er fra en kvinnegrav fra 10de
årh.23 — Fra Voll i Ranem s., Overhalla p., N.-T., fra det store mannsgrav
funn fra 10de årh. har vi T. 1192, en til en klump sammenrustet 4-kantet
hengelås av jern. Og i Ts. 1492 fra Ljønes, Skjerstad s. og p., Nordi., har
vi bruddstykker av 2 hengelåser av jern fra en kvinnegrav fra merovinger
tiden.24

Førenn vi går over til å se på nøklene, skal jeg bare nevne at det til
skrinene også hører beslag og kramper, hvorav det er funnet en hel del.
Beslagene er helst rektangulære, mest smale, avlange eller noe bredere.
Lengden på de smalere kan variere fra 3,5—10 cm, bredden fra I—21—2 cm.
På de bredere varierer lengden fra 4,5—9 cm, et enkelt beslag er 12 cm langt,
bredden fra 3—5,5 cm. Det er også noen få kvadratiske beslag med en
størrelse fra 2,5 X 2,5 cm til 5,5 X 5,5 cm. — Helt for seg selv står de 2
korsformede beslag C. 22 510 g fra Vågstad, Ullensaker s. og p., Akh. 1
(Fig. 252.) De er 6,5 X 6,7 cm og 6,3 X 8,4 cm. I endene på hver av kors
armene er det små huller, hvori må ha sittet små stifter til å feste beslagene til
skrinlokket. — Likeså enestående er det slangeformede beslag C. 11 785 fra
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Nistu-Ophus, Stor-Elvedal s. og p., Hed.2 (Fig. 253.) Det er et flatt,
tynt jernband med en bredde av 1,2 cm, avbrukket i den ene ende, ellers
med en kordelengde av 14 cm.

Vi hørte under omtalen av kistene i Osebergfunnet (se s. 448—449) at
beslagene på dem var prydet med fortinnede runde naglehoder. Vi har også
ellers slike funn med naglehoder i det norske materiale. Vi kjenner dem i
hvert fall fra følgende funn :

1) C. 9597. By, Løten s. og p., Hed. 3
2) C. 20 890 g. Ringen under Hveem, Hof s., 0. Toten p., Opi. 4
3) St. 6782 r. Hegreberg, Mosterøy s., Rennesøy p., Rog.5
4) B. 5701 c. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 6
5) B. 9063 1. Terum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj."

Det er forskjellig antall naglehoder som er bevart i de forskjellige funn.
Flest har vi fra det første av funnene fra By_ i Løten, hvor det er bevart ca.
100 stykker. I det siste av funnene fra Terum i Aurland har vi 33 runde
naglehoder. Det er vel mulig at materialet ikke er uttømt med den oven
stående liste. Se ellers Arbman: Birka I Taf. 276. Grab 644.

I 1935 innkom det til Videnskapsselskapets Oldsaksamling i Trondheim
et merkelig stykke. Det var en del av en beinplate hvis ene side var dekorert
med dyreornamentikk i Jellingestil. Det er T. 15 137 a fra Reistad, Frol s.,
Levanger p., N.-T.,8 og ble funnet i en gravhaug sammen med brente bein,
en nagle, noen små spiker og stykke av et jernbeslag, som alt antagelig har
hørt til et skrin. Th. Petersen har sikkert rett når han 1. c. sammenligner
dette stykke med beinbeslagene på praktskrinene fra Cammin og Bamberg. 9
—Et annét beinstykke : T. 14 900 v fra Mjølva, Grytten s. og p., Møre
og Romsdal, 10 fra en mannsgrav fra ca. 800 er av Th. Petersen riktignok
under tvil oppfattet som å ha vært del av en låseinnretning til et skrin. Det
er skiveformet med en 3 cm bred med et hull gjennomboret fals, stykket synes
å ha vært festet som beslag på tre. Den ene ca. 1,5 cm tykke kant har 2
fremspringende knotter, 6 X 5,1 cm.

Vi skal så gå over til nøklene. Den mest alminnelige type av disse er
uten sammenligning den enkle form R. 459, som til skaft har en tynn 4-sidig
ten eller et smalt uthamret flatt jernband, av og til rygget på den ene side
og med vinkelbøyning der hvor skjæret begynner. Dette har enten 1, 2 eller
3 små tenner. De 2 første er avbildet V. J. G. fig. 468 a og b, den tredje
har vi i R. 459. Øverst er tenen ombøyet til en liten løkke, som oftest vender
den motsatte retning av tennene på skjæret. I denne løkke har det sikkert
pleiet å henge en ring, men denne er bare i de sjeldneste tilfelle bevart.
I andre tilfelle er denne øverste del omformet til en ringformet utvidelse
(V. J. G. 468 a). Nøkkelen eller nøkleknippet, for det er ofte flere av dem,
har vel da hengt i et belte på drakten.
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Det er sikkert typen R. 161 fra eldre jernalder som ligger til grunn for
denne enkle nøkletype fra yngre jernalder. Ved typeeksemplaret R. 161
vender imidlertid løkken for ringen samme vei som skjæret. Men dette
dannes ikke ved en vinkelbøyning av tenen, men ved en omtrent halvsirkel
formet krumning nederst, og har ikke annen, tann enn den spiss som frem
kommer ved tenens avslutning.

Denne gamle type kjennes også i yngre jernalder. I hvert fall har vi
den i følgende 8 funn:

1) C. 10 178. V. Engelhaug, Løten s. og p., Hed.1
2) C. 25 732 d. Ringen, Fluberg s., S. Land p., Opi.2
3) C. 10 071. Gipø, Nøtterøy s. og p., Vestf.3
4) C. 5894. Dalene, Seljord s. og p., Tel.4
5) C. 25 771 k. Nedre Dale, Dal s., Tinn p., Tel.5
6) Skiens Museum 37871. Verpe, Bø s. og p., Tel.
7) B. 8991 b. Terum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj. 6
8) T. 1765. Haugen, Tiller s., Klæbu p, S.-T.7

I funn nr. 6 fra Verpe i Bø er det 2 slike nøkler. Nøklen nr. 7 fra
Terum i Aurland har en mer langstrakt krumning og står derved mer på et
overgangsstadium. En annen nøkkel i samme funn, den største av dem, har
også bare en tann, men har helt den langstrakte form som skulle være
typisk for yngre jernalder. Funn nr. 2 fra Ringen i S. Land er sannsynlig
vis fra merovingertiden, funn nr. 1 fra V. Engelhaug i Løren fra første
halvdel av 800-årene, mens funnene nr. 3 fra Gipø i Nøtterøy og nr. 6 fra
Verpe i Bø er fra 10de årh. De andre kan ikke nærmere tidsbestemmes.
Men denne gamle type har altså vært i bruk helt ned i 10de årh. De fleste
av nøklene av denne type fra yngre jernalder har løkken for ringen og skjæret
i motsatte retninger, altså som på R. 459. — Av den alminnelige yngre jern
alders type med 1 tann kjennes det ellers, ca. 30 eksemplarer, derav halv
parten fra Opland og Buskerud.

En ennå enklere form viser de 2 små nøkler C. 23 640 p, fra Tronstad,
Hurum s. og p., Busk.,8 og-C. 25 576 øø fra Østby, Sigdal s. og p., Busk.9
Her er ingen vinkelbøyning for skjæret, men bare en kort utbøyning av
tenen i omtrent rett vinkel nederst. Disse nøklene er bare 9 og 9,7 cm lange,
den siste fra 900-årene, den første fra 800-årene.

Endelig har vi 4 mindre redskaper, fra 8,5—12,5 cm lange som i formen
minner meget om typen R. 162, og som muligens også er enkle nøkler.
Det er:

1) C. 6737. Bø, Ulnes s., Nord-Aurdal p., Opi. 10
2) C. 7168. BØ, Øye s„ Vang p. Opi. ll
3) C. 20 890 e. Ringen u. Hveem, Hof s., 0. Toten p., Opi. 12
4) C. 20 643 h. Moen, Dal s., Tinn p., Tel. 13
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De 2 første av disse skriver seg fra merovingertiden, den tredje fra
første halvdel av 800-årene og den fjerde fra ca. 900.

Mest alminnelig innen typen R. 459 er det at det er 2 tenner på skjæret.
(Fig. 254.) Mens det altså var ca. 30 av den vanlige yngre jernalders type
som var 1 -tannet, er det 46 stykker som har 2 tenner. Av dem har vi like
mange fra Hedmark som fra Opland (8 i hvert fylke), men flest er det fra
Sogn og Fjordane. l4 —Et særlig eiendommelig eksemplar blant de 2-tannede
har vi i B. 7640 n fra Håum, Feios s., Leikanger p., S. og Fj. Håndtaket
øverst er her avbrutt, men nøklen består ellers av en flat bred stang med 2
tenner til den ene side nederst. Den skriver seg fra en mannsgrav rimeligvis
fra ca. 900 eller første halvdel av 900-årene. — Også nøklen B. 5800 w fra
Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord., 14 er av avvikende form, idet den har
2 bøyninger til forskjellige sider (se avb. V. J. G. s. 198 fig. 468 b). — Minst
alminnelig er de 3-tannede, hvorav det bare er 8 stykker, deriblant type
eksemplaret R. 459. Dette eksemplar er forsynt med meget enkle ornamenter,
bestående av små inntrykkede punkter. Dette er det eneste eksemplar av
nøkletypen R. 459 som har ornamenter.

Lengden på disse nøklene er temmelig varierende, fra 8—25 cm. Det
vanlige er dog mellom 12 og 16 cm. Det minste eksemplar skulle være
T. 11 912 f fra Melhus, .Ranem s., Overhalla p., N.-T. 15 det skal være bare
8 cm langt. Mindre enn de øvrige er også den ene av de 2 nøkler C. 12 181
fra Albjørk, Sigdal s. og p., Busk.,16 som er 9cm lang. Begge disse små
nøkler er fra merovingertiden. Den største av nøklene er C. 12 930 fra
Ådalen, Busk. 17 Det var den som var 25 cm lang, og den har 3 tenner.
Den skriver seg fra et jernfunn, er funnet sammen med mindre og større
jernbarrer inne »i vilde skogen«. En kan kanskje også her snakke om en
dørnøkkel, slik som Shetelig gjør det om en annen nøkkel av lignende størrelse,
men av en varianttype som vi straks skal høre omi Men det kan vel også
være en kistenøkkel. — Den neste i størrelse er den 2-tannede nøkkel C. 12 746
fra Alstad, Hegge s., 0. Slidre p., Opi. 18 Den er 19,5 cm lang og skriver seg
fra en mannsgrav fra første halvdel av 800-årene.

Noen kronologisk forskjell mellom nøklene med 1, 2 eller 3 tenner har
jeg ikke kunnet finne. De går alle tilbake til merovingertiden. Fordelingen
av de funn som kan nærmere tidsbestemmes, er følgende:

Merovingertid 800-årene 900-årene

Blant de 3-tannede fra merovingertiden er også typeeksemplaret R. 459
(C. 4574 fra Kvien, Hurum s., Vang p., Opi. 19 Den er 17 cm lang. Ellers
(C. 4574) fra Kvien, Hurum s., Vang p., 0pi. 19 Den er 17 cm lang. Ellers
eventuelle kronologi.

30Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.

1-tannede 6
2-tannede . 9 14 13
3-tannede 2 0 2
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En variasjon innen typen R. 459 er de nøkler hvor skjæret bøyer direkte
ut fra stammen i rett, og i et par tilfelle i stump vinkel. Dels har de da øverst
som vanlig ved R. 459 en liten hempe som ringen har hengt i, eller det er
en avlang ringformet utvidelse oventil.20 Vi skal først se på den første gruppe
med små hemper. Den kjennes i følgende 12 eksemplarer:

1) C. 25 719 b. Flisaker, Veldre s., Ringsaker p., Hed. 21
2) C. 15 144. Hovde, Lomen s., V. Slidre p., Opi.22
3) C. 24 290 d. Lindstad u. Mustad, Vardal s. og p., Opi.23
4) C. 2261. Somdalen, Ådalen s., Ytre Ådalen p., Busk.24 (Fig. 255.)
5) Ved C. 18 191. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.25
6) C. 19 150. Nordbø, Bø s. og p., Tel. 26
7) C. 25 065 b. Totakvann, Rauland, Tel.27
8) B. 4599 f. Bu, Kinsarvik s., Ullensvang p., Hord. 28
9) B. 4924 g. Varberg, Eidfjord s., Ulvik p., Hord.2' 1

10) B. 5807 kk. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.30
11) B. 7066 e. Høyum, Nes s., Luster p., S. og Fj.31
12) T. 4300. Risegjerdet, Opdal s. og p., S.-T. 32

% (dvs. 8) av disse nøkler har 2 tenner, 2 har 3 tenner, det gjelder
den defekte nr. 9, hvis overdel mangler, og som da godt kan høre til den
følgende gruppe, og det gjelder den svære nøkkel nr. 11 fra Høyum i Luster.
2 av dem har bare 1 tann. Det er den lille nøkkel nr. 8 fra Bu i Ullensvang,
og det gjelder den eiendommelige nøkkel nr. 12 fra Risegjerdet i Opdal, hvis
skjær stikker ut fra stammen i en stump vinkel.

Med hensyn til størrelsen så har halvparten av disse nøkler en lengde
fra 11,7—-14,5 cm, tilsammenlagt for stangen og skjæret. En av dem er
defekt og kan ikke lengdebestemmes. Nr. 5 er 18,8 cm lang, det er ikke så
særlig meget. Men de 4 andre er over 20 cm lange. Først nr. 1 fra Flisaker
i Veldre som har en 7 cm lang arm til skjæret og ellers er 21 cm lang.
Nr. 4 fra Somdalen i Ådalen er tilsammen 23,8 cm lang (fig. 255). Her er
det særlig stangen som er lang: 18 cm. Enda lengere er den spinklere
nøkkel nr. 12 fra Risegjerdet: 25 cm. Men den største av dem alle er nr. 11
fra Høyum i Luster som tilsammen er 40,5 cm lang, det er denne nøkkel
som Shetelig mener er en dørnøkkel. Den er også forsynt med en stor
kraftig bærering, 8 cm i tverrmål. Også nr. 4 fra Somdalen er et særlig
kraftig eksemplar, også med en bærering. Denne nøkkel er dog betydelig
mindre enn den fra Høyum. Nr. 10 fra Myklebostad i Eid er fra merovinger
tiden. Nr. 3 fra Lindstad i Vardal, nr. 5 fra Farmen i Hedrum og nr. 9
fra Varberg i Ulvik er fra 800-årene, mens nr. 8 fra Bu i Ullensvang og den
svære nøkkelen nr. 11 fra Høyum i Luster er fra 900-årene. De 2 siste like
som nr. 3' er fra kvinnegraver, mens nr. 5 og nr. 10 er fra mannsgraver. De
øvrige kan ikke nærmere bestemmes med hensyn til tid og kjønn. Den store
nøkkel nr. 4 fra Somdalen er fra et jernfunn.
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Fig. 254—258. Jernnøkkel.

Fig. 254. C. 10 712. V. Engelhaug, Løten, Hed. — Fig. 255. C. 2261. Somdalen, Ytre
Ådal, Busk. — Fig. 256. C. 15 904. Voll, Grue, Hed. — Fig. 257. C. 22 519 c. Ås,

Ullensaker, Akh. — Fig. 258. B. 2867. Bale, Tjugum s., Balestrand p., S. og Fj.
Fig. 259—260. Bronsenøkkel.

Fig. 259. C. 15 816. Prestegården, Skedsmo, Akh. — Fig. 260. C. 5351. Ve, Sande, Vestf.
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Også av typen med de store pæreformede løkkene i forbindelse med det
vinkelbøyde skjær (sl. V.J.G. fig. 433) er det 12 stykker. Disse er:

1) C. 11 783. Nistu-Ophus, Stor-Elvedal s. og p., Hed. 33
2) C. 15 904. Voll, Grue s. og p., Hed.34 (Fig. 256.)
3) C. 9964. Eiesar, Nordberget s., Skjåk p., Opi.35
4) C. 13 349. Hemsing, Vang s. og p., 0pi.36
5) C. 2500. Bjørke, Hedrum s. og p., Vestf.37
-6) C. 11 418. Røymål, Lunde s. og p., Tel.38
7) B. 2778. Upheim, Upheim s., Vossestrand p., Hord.39
8) B. 7764. Østebø, Gjerde s., Etne p., Hord.40
9) 8.47565. Vik, Nedstryn s. Stryn p., S. og Fj.41

10) B. 58651. Flo, Opstryn s., Stryn- p., S. og Fj.42
11) B. 6037 111 i. Sande, Gjemmestad s., Gloppen p., S. og Fj.43
12) B. 7833 t. Myklebost, Dale s., Fjaler p., S. og Fj.44

Denne type er gjennomgående mindre enn den forrige. Av 11" nøkler
hvis lengde kan bestemmes, er de 9 fra 7,6—13 cm lange. Det er bare én
som er mer enn alminnelig stor. Det er nr. 3 fra Eiesar i Skjåk. Den er
stor og kraftig som de 2 nevnte nøkler i forrige gruppe og har en samlet
lengde av 28 cm. Den har også. en kraftig bærering. — Et eiendommelig
stykke er ellers nr. 4 fra Hemsing i Vang i Valdres. Den minner sterkt om
nr. 12 i forrige gruppe fra Risegjerdet i Opdal, men har ennå stumpere
vinkel enn denne. Nøklen fra Eiesar har også bare én tann. Det er ingen
av denne gruppe som har 3 tenner, 7 har 2 tenner og foruten nr. 4 har også
nr. 10 fra Flo i Stryn bare én tann. På de øvrige 3 kan ikke antallet tenner
nærmere bestemmes. — 6 av disse nøklene skriver seg fra mannsgraver,
4 fra kvinnegraver. Nr. 10 er rimeligvis fra slutten av merovingertiden, av
de øvrige er 4 fra 800-årene og 4 fra 900-årene, derav nr. 2 fra Voll i Grue
fra slutten av vikingetiden.

1 nøkkel fra Rogaland, St. 2192 1, fra Harestad i Randaberg s., Het
land p.,45 som ellers er av typen V. J. G. 433, har istedenfor pæreformet en
sirkelformet ring oventil. Den er fra en dobbeltgrav fra første halvdel av
800-årene.

Det er videre 4 nøkler med den pæreformede hempe øverst som har
skjær som typen R. 459, ikke- utbøyet i rett vinkel. Disse nøkler er :

1) C. 22 757 a. Furuset, Ullensaker s. og p., Akh.46
2) C. 9566. By, Løten s. og p., Hed.47
3) C. 25 396 m. Solhaug u. Grini, Gjerpen s. og p., Tel.48
4) B. 7966 f. Høyum, Nes s., Luster p., S. og Fj.49

Ingen av disse nøkler er særlig store, fra 9,8—14,3 cm lange. Nr. 3
er fra en mannsgrav fra slutten av merovingertiden, nr. 1 og nr. 4 fra kvinne
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graver, den første kan ikke nærmere tidsbestemmes, den siste er rimeligvis
fra 10de årh. Det var den samme grav som inneholdt den svære »dørnøkkel«.
Nr. 2 er fra slutten av vikingetiden. Det var både manns- og kvinnesaker
i graven, så kjønnet kan ikke bestemmes.

Endelig er det 2 nøkler som har de pæreformede hemper, men hvis
skjær er avbrukket og mangler, så en ikke kan vite hvilken av de 2 typer de
har tilhørt. Disse 2 er B. 8635 m fra Seim, Granvin s., Ulvik p., Hord., 50
og 8.7640nfra Håum, Feios s., Leikanger p., S. og Fj. 51 Den ene er fra
eldre, den annen sannsynligvis fra yngre del av vikingetiden, . den ene fra
kvinnegrav, den annen fra mannsgrav.

Vi skal til slutt se på en liten gruppe på 8 nøkler fra 7 funn, hvor skjæret
danner en buktende linje i likhet med Miiller : Ordning. Jernalderen fig. 618.
Men mens skjæret på den nevnte avbildning står rett ut fra nøklestangen
ellers i likhet med V. J. G. 433, er de norske eksemplarer med en eneste unn
tagelse i så henseende mer i overensstemmelse med R. 459. De norske
eksemplarer er:

1) C. 10 683. 0. Engelhaug, Løten s. og p., Hed.52
2) C. 4575. Kvien, Hurum s., Vang p., Opi.-53
3) C. 23 034 m. Austreim, Vang s. og p., Opi.54
4) C. 22 237 h. Haglebuvannet, Eggedal s., Sigdal p., Busk.55
5) C, 5985. Langlo, Skjee s., Stokke p., Vestf. 56
6—7) B. 7114m. Folkedal, Granvin s., Ulvik p., Hord.57
8) T. 9603. Fasteraunet. Skatval s., Nedre Stjørdalen p., N.-T.58

Det er ikke så stor variasjon på lengden av disse nøklene, den varierer
fra 10,3—17,5 cm. Den siste lengde har nr. 8 fra Fasteraunet. Det er således
ingen som er særlig svære av denne type. Det er nr. 1 fra 0. Engelhaug i
Løten som var en unntagelse og hadde skjæret rett ut fra stammen. Men
skjæret står her i rett vinkel mot hempens plasering, er således ikke ganske
lik nøklen som er avbildet i Mtillers Jernalderen. Det er en av disse nøklene,
nr. 3 fra Austreim i Vang, som har en pæreformet hempe øverst som V. J. G.
433. De andre er som R. 459. Den nevnte nr. 3 og nr. 2 fra Kvien i Vang
har 2 tenner, de andre har bare én tann. Nøklen fra Kvien er funnet
sammen med typeeksemplaret R. 459. — 3 av disse funn er fra mannsgraver,
4 fra kvinnegraver. 3 av funnene, nr. 2, 3, 4 er fra merovingertiden, muligens
også nr. 6—7, nr. 8 er fra første halvdel av 800-årene. Foreløpig ser det
altså ut til at dette er en gammel type innen yngre jernalder.

Til slutt skal vi sette opp en statistikk over den lokale fordeling av R. 459
med alle sine variasjoner. Denne fordeling er følgende:
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Nøklene av typen R. 459 og dens variasjoner er i det norske materiale
alltid av jern. Men ved siden av disse er det en hel del andre nøkler som
gjør et. finere inntrykk, og som enten er av jern eller bronse. Håndtaket
som består av en pæreformet eller sirkelrund løkke, er her det mest domi
nerende. Det er omtrent ingen avstand mellom håndtaket og skjæret. Det
siste er også helst ganske kort. Det dannes gjerne av en 4- eller 5-sidig
plate med et par innhakk på sidene og et rektangulært, sjeldnere rundt gjen
nombrutt parti på midten. Antall tenner på skjæret er fra 1 til 5, mest 2
eller 3.

Vi skal først se på dem med pæreformet håndtak. Her er til å begynne
med en gruppe på 15 nøkler, hvor håndtaket bare består av en ytre ramme
uten noen fylling innenfor. De fleste av disse nøkler: 9 stykker, er av jern
og er ganske enkle og alminnelige. Håndtakene minner for de fleste av dem
om nøkkeltypen V. J. G. 433, men håndtaket på den siste type er jevnt over
meget mindre enn på nøklene med de plateformede skjær. Disse 15 nøkler er:

1) C. 988. Linløkken u. V. Ås, Eidsvoll s. og p., Akh.59
2) C. 22 519 c. Ås, Ullensaker s. og p., Akh. 60 (Fig. 257.)
3) C .24 589 d. Solbjør, Vardal s. og p., Opi. 61
4) C. 22 120 i. Jaren, Hurum s. og p., Busk. 62
5) C. 25 576 øø. Østby, Sigdal s. og p., Busk. 63
6) C. 24 042, Vestfold? 64
7) B. 8910 d. Store Tunes, Haus s. og p., Hord.65
8) B. 2867. Bale, Tjugum s., Balestrand p., S. og Fj.66 (Fig. 258.)
9) B. 2986 a. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.67

10) B. 3456 q. Kvåle Stedje s, Sogndal p, S. og Fj.68
11) 8.6618aa. Bø, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.69
12) B. 6735 bb. Sårheim, Breim s., Gloppen p., S. og Fj.70
13) T. 12 060. S. Klæbu, For s., Stod p., N.-T. 71
14) T. 16 078 d. Føling, Føling s., Stod p., N.-T. 72
15) C. 173. Hovindsholm, Nes s. og p., Hed.73

Antall Antall Antall Antall
funn nøkler funn .nøkler

Akershus . 7 8 Sogn og Fjordane. ... 26 37
Hedmark . 20 23 Møre og Romsdal . . . . 6 6

Opland . 24 31 Sør-Trøndelag 7 11
Buskerud . 11 12 Nord-Trøndelag .... 6 7
Vestfold . 16 18 Nordland 1 1
Telmark . 11 14 Troms 2 2

Aust-Agder . 1 1 Ukjent sted 1 1

Rogaland . 4 5
Hordaland . 14 17 Tilsammen 157 194
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Vi hørte at 9 av disse nøklene var av jern. Et par av dem er meget
pene arbeider. Det gjelder således nr. 2 fra Ås i Ullensaker, som er forsynt
med tverrstreker som ornamenter på håndtaket (fig. 257) . Også den lille
nøkkel nr. 5 fra Østby i Sigdal er et riktig pent eksemplar. Den er bare
5,5 cm lang. Nr. 3 fra Solbjør i Vardal har kortere løkke oventil og lengere
stamme mer som V. J. G. fig. 433, men skjæret er i form av en rektangulær
plate. — Bronsenøklene er i alminnelighet mer forseggjort. Det er nok 2
av dem, nr. 8 fra Bale i Balestrand (fig. 258) og nr. 15 fra Hovindsholm i
Nes, som er helt enkle -og uten ornamentikk. Men 3 andre av dem, nr. 1
fra Linløkken i Eidsvoll og nr. 13 og 14 fra S. Klæbu og Føling i Stod er
prydet med 1 eller 2 rekker med perlede border. — Den 6te bronsenøkkel,
nr. 7 fra Tunes i Haus er meget defekt, på overgangen mellom håndtaket
og skjæret er det en menneskemaske som minner om figurer i Osebergfturnets
treskulptur.74

Det er ikke så stor variasjon i størrelsen på disse nøklene. Bortsett fra
den nevnte nr. 5, som bare var 5,5 cm lang, varierer lengden fgra 6,5—11,2
cm. — Det er ingen av dem fra merovingertiden, derimot 9 fra 800-årene
og bare 2 fra 900-årene. Av 12 funn hvor den dødes kjønn kan bestemmes,
tilhører de 9 kvinnegraver og bare 3 mannsgraver. Av bronsenøklene . kan
4 av de 6 bestemmes med hensyn til kjønn, og de er alle fra kvinnegraver.

En langt større gruppe danner de nøkler hvor feltet innenfor omram
ningen på nøklehåndtaket er utfylt med ornamentikk. De er alle av bronse.
Jeg deler disse i 2 grupper, den ene hvor ornamentene består av dyremotiver,
den annen hvor det bare synes å være geometriske motiver. Den første av
disse grupper (R. 454) består av 21 eksemplarer. Disse er følgende:

1) C. 15 816. Prestegården. Skedsmo s. og p., Akh. 75 (Fig. 259.)
2) C. 13 266. Linstad, Stange s. og p., Hed.76
3) C. 22 544 n. Simenstad, Veldre s., Ringsaker p., Hed.77
4) C. 3489. Gjøvik by, Vardal p., 0pi.78
5) C. 4588. Øyen, Sødorp s., N. Fron p., Opi.79
6) C. 21093. Hansåker. Slidre s., V. Slidre p., Opi. 80
7) C. 24 588 c. Enger, Enger u. Solbjør, Hunn s., Vardal p., Opi.81
8) C. 26 314. Engjom av Hov, Øyer s. og p., 0pi.82
9) Even Gihles samling, 0. Toten. Hof s., Ø.Toten p. (ikke publisert).

10) C. 7543. Bø, Krødsherad s., Sigdal p., Busk.83
11) C. 9108. Heggum, Røyken s. og p., Busk.84
12) C. 5351. Ve, Sande s. og p., Vestf.85 (Fig. 260.)
13) C. 19 183. Berg, Berg s., Brunlanes p., Vestf.86
14) C. 10 927. S. Årnes, Sauherad s. og p., Tel.87
15) C. 21 721 d. Gatuholt, Kviteseid s. og p., Tel.88
16) St. 844. Hove, Lund s. og p., Rog. 89
17) St. 844. Hove, Lund s. og p., Rog. 90
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18) T. 8530. Huseby, Børseskogn s., Børsa p., S.-T.91
19) T. 8531. Huseby, Børseskogn s. Børsa p., S.-T.92
20) C. 17 588. Ukjent sted.93
21) B. 5617. Ukjent sted.94

Førenn vi går over til å se på disse nøklers karakter og utseende, deres
størrelse og tidsstilling og i hva slags graver de er funnet, skal vi først
ta opp en fortegnelse over den annen gruppe med pæreformede håndtak, de
med geometriske motiver i fyllingen og så sammenstille disse 2 grupper.
Denne siste gruppe består av 17 eksemplarer. Disse er:

1) C. 20 563. Parkveien, Oslo. 95
2) C. 22 519 b. Ås, Ullensaker s. og p., Akh.96
3) C. 22 678 a. Onsrud, Ullensaker s. og p., Akh. 97
4) C. 22 678 b. Onsrud, Ullensaker s. og p., Akh. 9B
5) C. 10 472. Musli, Ottestad s., Stange p., Hed.99
6) C. 3977. Vang, Opi. loo '
7) C. 16 686. Holm, Gran s. og p., Opi. 101
8) C. 6246. Lunde, Hedrum s. og p, Vestf. 102
9) B. 1868. Sunde, Madla s., Håland p., Rog. 103

10) B. 4657 a. Fister s., Hjelmeland p., Rog. 104
11) 8.4860. Kvam, Vangen s., Aurland p., S. og Fj. 105 (Fig. 261.)
12) B. 6360 b. Mo, Ørsta s. og p., Møre og Romsdal. 106 (Fig. 262.)
13) T. 2155. Hestveiten, Sakshaug s., Innerøy p., N.-T. 107  
14) T. 6339. Dorrås, Namdalseidet s., Beitstaden p., N.-T. 108
15) T. 6340. Dorrås, Namdalseidet s., Beitstaden p., N.-T. 109
16) Nordiska Museet. 46 996. Ersgård, Stjørdal s., Nedre Stjørdal p.,

N.-T. 110

17) Ts. 660. Vollen, Gildeskål s. og p. Nordi. 111

Det er gripedyrsornamentikken som for det meste fyller feltene på nøkle
håndtakene, med dyremotiver like fra eldre Osebergstil til Borrestilen.
Shetelig avbilder 2 av dem i Osebergfundet -11 1, nr. 10 fra Bø i Krødsherad
som betegnes som en oppløsning av den eldre Osebergstil, og nr. 13 fra Berg
i Brunlanes med 2 fuglefigurer mot hverandre, et klassisk motiv som vi har
tilsvarigheter til på ovale spenner. Det er særlig de større nøkler som har
denne dyreornamentikk, hvor dyrene ofte griper om den pæreformede inn
ramning, og hvor dyreornamentikken ofte .er sterkt oppløst. 3 av de mindre
nøklene har sin mer særpregede ornamentikk. Kanskje minst nr. 8 fra Eng
jom av Hov i Øyer. Komposisjonen på håndtaket dannes her av 2 lang
strakte dyrekropper hvis kjefter er vendt mot hverandre og som griper om
den øvre ende av nøklens skjær. Dyrenes for- og bakbein er sammen-
komponert, så de danner et gjennombrutt listverk som utfyller mellomrommet
mellom dyrekroppene, hvorved nøklens håndtak dannes. « Den neste er
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nr. 12 fra Ve i Sande, hvor midtpartiet av håndtaket er utfylt med en slange
figur, sammenbøyet i spiral med hodet strakt nedover (fig. 260). Den tredje
er nr. 16—17 fra Hove i Lund hvor der innenfor omramningen er et fir
føttet dyr med tilbakebøyd hode.

Den annen gruppe med de geometriske motiver består helst av et
gjennombrutt tett rammeverk, hvor rammene krysser hverandre. En enkelt
kryss-figur har vi i nr. 14 fra Onsrud i Ullensaker, korsfigurer langs midt
partiet ved nr. 7 fra Holm i Gran. En 3-sidig figur har vi i nr. 6 fra Vang
i Opi. og i nr. 13 fra Hestveiten på Innerøy. Nr. 14 fra Dorrås i Beitstaden
har en større korsformet figur i midten. — Helt en særtype er nr. 11 fra
Kvam i Aurland (fig. 261). Den øvre del av håndtaket er 3-fliket og bredere
enn den øvrige del. Denne nøkkel er også større enn noen av de andre.
Håndtaket er gjennombrutt med 3 lange smale gjennombrytninger, den lengste
på midten. Den ene side av nøklen er ornert med små sirkler og 3 punkterte
triangler. Også nr. 12 fra Mo i Ørsta er ornert med innstemplede små
3-kanter (fig. 262).

Mange av disse nøkler er innkommet alene, en del også med andre
udaterbare oldsaker, så datering ved funnkombinasjoner er ikke så lett. De
eldste vil da måtte være nr. 4, avb. R. 454 og nr. .13 med de 2 klassiske
fuglefigurer, begge fra første halvdel av 800-årene, fra midten av samme
århundre skulle vi ha nr. 10 fra Bø i Krødsherad og nr. 18 fra Huseby
i Børsa, likesom nr. 1 fra Prestegården i Skedsmo burde være fra siste
halvdel av samme århundre. — Fra ca. 900 skulle vi ha den lille nøkkel
nr. 12 fra Ve i Sande med den spirallagte orm, fra første halvdel av 900
-årene nr. 3 fra Simenstad i Veldre og den lille nr. 15 fra Gatuholt i Kvites
eid, begge med sterkt oppløst dyreornamentikk, helst fra første halvdel av
900-årene. — Av gruppen med geometiske motiver er det ennå færre som
kan nærmere bestemmes ved hjelp av funnkombinasjoner. Det er bare 6
av de 17 nøkler som dette er tilfelle med. Det er nr. 2 fra Ås i Ullensaker,
nar. 9 fra Sunde i Håland, nr. 12 fra Mo i Ørsta, nr. 13 fra Hestveiten på
Innerføy og nr. 14 og 15 fra Dorrås i Beitstaden. Så å si alle disse helst
fra første halvdel av 800-årene.

Av den første gruppe med dyremotivene er det 2 små nøkler: nr. 16
og 17 fra Hove i Lund som er ganske like, så de må være støpt i samme
form, er innkommet sammen med et mannsgravfunn fra merovingertiden.
I samme funn er det enegget sverd uten hjalter, spydspiss og økseblad. Både
sverdet og spydet er sterkt restaurert, men ettersom disse ting nå fortoner
seg for oss, må våpnene være fra 700-årene. De og nøklene skal være funnet
i et lite kammer med aske og brente bein. En kan imidlertid ikke annet
enn stille seg skeptisk overfor denne funnberetning. Av de 19 bronsenøkler
med de pæreformede håndtak, hvor den avdødes kjønn kan bestemmes,
skriver alle seg fra kvinnegraver. Det ville da ikke være rimelig at vi her
skulle ha for oss en mannsgrav til og med fra en eldre tid enn alle de andre
nøklene.
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Nøklene med dyremotivene på håndtaket er gjennomgående større enn
de med geometriske motiver. Av de første 21 er det 17 hvis lengde kan
bestemmes. 12 av disse, vel %, er fra 8,3—7 cm lange. Den minste, nr. 8, fra
Engjom av Hov i Øyer er 6,5 cm lang, nr. 12 fra Ve i Sande med ormen
er 6,8 cm lang, og så har vi de 2 fra Flove i Lund og nr. 13 fra Berg i Brunlanes
som alle er 7 cm lange. — Av den annen gruppe med de geometriske motiver
er det bare 12 av de 17 hvis lengde kan bestemmes. Den største av disse
er nr. 12 fra Mo i Ørsta, som er 9,7 cm lang. Alle de andre 11 er fra 6,5—
8,8 cm lange. Den minste 6,5 cm lang, er nr. 4 fra Onsrud i Ullensaker.

"Den annen hovedgruppe av nøkler med plateformet skjær var de som
hadde sirkelrundt håndtak. De er meget færre enn de med pæreformet hånd
tak. Mens det av de siste tilsammen var 52 stykker, er det av de første bare
19. — Her er også 3 undergrupper. Den første uten ornamenter innenfor
håndtakets omramning, de 2 andre dels med utfylning av dyreornamenter,
dels av geometriske ornamenter. Vi skal også her ta hver gruppe for seg.
Den første består av 5 eksemplarer. Disse er:

1) C. 1245. Frogn, Frogn s., Drøbak p., Akh. (ikke publisert)
2) C. 10 696. V. Engelhaug, Løten s. og p., Hed. 112
3) C. 3899. Kvien, Hurum s., Vang p., 0pi. 113 (Fig. 263.)
4) C. 17 069. Holmen, Tretten s., Øyer p., Opi. 114
5) C. 16 403. N. Besseberg, Haug s., Øvre Eiker p., Busk. 115

3 av disse, nr. 2, 4—6 er av jern, bare nr. 1 og 3 av bronse. Den siste
har noen små, innstemplede ornamenter på skjæret nærmest stammen, de
andre er uten ornamenter. Bare 2 av dem er fra gravfunn. Det er nr. 2
fra V. Engelhaug i Løten som er fra en kvinnegrav fra slutten av 800-årene
eller fra 900-årene. Den annen er en jernnøkkel, nr. 5 fra N. Besseberg i
Øvre Eiker. Den skriver seg fra en mannsgrav, tiden kan ikke nærmere
bestemmes. — Brosenøklen nr. 1 fra Frogn er ikke tatt med i Nicolaysens
»Norske Fornlevninger« og er vel da oppfattet som muligens å være fra
middelalderen. Som sannsynligvis fra middelalderen er også oppfattet nr. 4
fra Holmen i Øyer, som er innkommet sammen med en jerncelt. Dette er
også en jernnøkkel, og til denne er festet en jernkjede som er 18%' cm lang.
Det er et lignende arrangement som på Sy. F. 497.

Bortsett fra bronsenøklen nr. 1 som er 8 cm lang, er de artdre 4 nøklene
av denne gruppe usedvanlig små, fra 4,8—5,7 cm.

Det er også en 6te nøkkel med sirkelrundt håndtak som er uten orna
menter innenfor omramningen. Det er T. 671 fra Oppem, Mære s., Sparbu p.,
N.-T. 116 Men selve omramningen ender her i 2 dyrehoder som gaper over
nøkkelstammen nærmest skjæret. Det er en bronsenøkkel, og den er også
ganske liten, bare 6 cm lang. Den er funnet sammen med en annen bronse
nøkkel, som straks skal nevnes og skal være fra et gravfunn. Men det var
ingen andre oldsaker enn nøklene.
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Fig. 261—264. Bronsenøkkel
Fig. 261. 8.4860. Kvam, Aurland, S. og Fj. — Fig. 262. B. 6360 b. Mo, Ørsta, Møre
og Romsdal. — Fig. 263. C. 3899. Kvien, Hurum s., Vang p., Opi. — Fig. 264. B. 1617.

Hetland, Rog.

Den annen undergruppe med dyremotiver som ornamentfylling innenfor
rammene på de sirkelrunde håndtak består av 12, eksemplarer. Alle nøklene
er av bronse. Disse er :

1) C. 4290. S. Kaupang, Tjølling s. og p., Vestf. 117
2) C. 6512. RØdbøl, Hedrum s. og p., Vestf. 118
3) C. 19 936. Gjønnes, Hedrum s. og p., Vestf. 119
4) B. 1617. Fletland, Rog. 120 (Fig. 264.)
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5) St. 5125. Reve, Bore s., Klepp p., Rog. 121
6) B. 4505 d. Mindresunde, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 122
7) C. 14 187. Prestegården, Nesset s. og p., Møre og Romsdal.123
8) C. 14 187. Prestegården, Nesset s. og p., Møre og Romsdal. 124
9) T. 672. Oppem, Mære s., Sparbu p., N.-T. 125

10) T. 2154. Hestveiten, Sakshaug s., Innerøy p., N.-T. 126
11) Ts. 988. Onøy, Lurøy s. og p., Nordi. 127
12) B. 5618. Ukjent sted. 128

Flere av disse nøklene er meget utydelige i ornamentikken. Nøklen
nr. 4 som er avbildet av Shetelig i Osebergfundet. lll, settes av ham 129 sam
tidig med barokkmesteren på Oseberg. Det samme gjelder da også nr. 2 fra
Rødbøl i Hedrum i Vestf. som må være støpt i samme form som nr. 4,
som var fra Hetland i Rogaland (fig. 264). Beslektet med disse er sikkert
også nr. 6 fra Mindresunde i Stryn. Rammen omkring disse likesom om
nr. 10 fra Hestveiten på Innerøy og et par av dem med pæreformet håndtak
består av en perlet ring.

Nr. 1 fra S. Kaupang i Tjølling er av N. Nicolaysen oppfattet som et
smykke. Det samme er tilfelle med de 2 ganske like nr. 7 og 8 fra Preste
gården i Nesset. Men alle disse er sikkert nøklehåndtak.

Bare 2 av funnene kan dateres ved funnkombinasjoner. Det er nr. 6 fra
Mindresunde i Stryn og nr. 10 fra Hestveiten på Innerøy, som begge skulle
være fra første halvdel av 800-årene. Det er bare ett funn hvor den avdødes
kjønn kan bestemmes, det er også nr. 6 fra Mindresunde i Stryn, som også
er en kvinnegrav.- — Det er også bare 7 av disse nøkler hvis lengde kan
bestemmes. De er nok større enn den forrige gruppe uten ornamentfylling
på håndtaket, men dog fremdeles små, fra 5,4—7,2 cm. Det er også et par
større stykker : nr. 3 fra Gjønnes i Hedrum er således Bcm lang og nr. 6
fra Mindresunde i Stryn 10 cm lang, som de største av de pæreformede
nøkler.

Av den 3dje undergruppe med geometriske motiver på nøklene med de
sirkelrunde håndtak er det bare 3 eksemplarer. Det er T. 9261 fra Røttings
nes, Tingvoll s. og p., Møre og Romsdal 130 og T. 16 078 c fra Føling, Føling
s., Stod p., N.-T. 131 (Fig. 265.) Det siste funn er 2 like nøkler, ganske som
vi hadde det i funnene fra Hove i Lund og Prestegården i Nesset. — Disse
2 funn er begge fra kvinnegraver fra første halvdel av 900-årene. De er også
av de mindre : 6,3 og 7,5 cm lange. Den første har et kryssornament som
C. 22 678 b fra Onsrud i Ullensaker (se s. 473). Den annen har en rhombisk
figur, minner en del om T. 6339 fra Dorrås i Beitstaden, hvor figuren på
midten dog var bredere og virket mer korsformet.

Vi skal så se på fordelingen av disse bronsenøkler med ornamenter
innenfor nøklehåndtaksrammen. Det er 53 eksemplarer. Fordelingen er
følgende :
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En skulle her trodd det hadde vært Opland og Sogn og Fjordane som
hadde stått først. Opland står også først, men ved siden av Nord-Trøndelag,
mens Sogn og Fjordane omtrent mangler disse nøkler, og de er ennå ikke
funnet i Hordaland'. Med så pass stort materiale må en nesten kunne slutte
at den slags nøkler har vært lite brukt på selve Vestlandet. Det bør dog
gjøres oppmerksom på at 2 avnøklene fra Ukjent sted er i Bergens Museum
og da sannsynligbis er fra Vestlandet. Nest etter Opland og Nord-Trøndelag
kommer Vestfold og Rogaland med 6 nøkler hver, og det er ikke annet enn
rimelig. Akershus synes å ha flere enn etter sitt materiale ellers, men de
4 av de 5 er små simple nøkler med geometriske motiver. Av de 4 fra Møre
og Romsdal er bare den ene fra Sunnmøre, det som pleier å regnes til Vest
landet, mens de 3 andre er fra Romsdal og Nordmøre.

Vi har en annen liten gruppe bronsenøkler med pæreformet håndtak og
plateformet skjær (R. 455). Håndtaket er riktignok ikke flatt, men plastisk,
med virkelig form av en pære. Det er 3 slike eksemplarer. Den ene består
nå bare av håndtak, men den er sikkert av samme type. Disse 3 eksem
plarer er:

1) C. 22 518 a. Ås, Ullensaker s. og p., Akh. 132
2) C. 3915. Elstad, Ringebu s. og p., Opi. 133 (Fig. 266.)
3) B. 3534. Øvre Egset, Volda s. og p., Møre og Romsdal. 134

Disse nøklene er også forsynt med gripedyrsornamentikk. Nr. 1 er
rimeligvis fra en kvinnegrav, om tiden kan det ikke sies noe nærmere. De 2
andre er funnet alene.

Ennå en nøkkel med plateformet skjær er C. 25 885 d fra 0. Åsheim,
Seljord s. og p., Tel. 135 (Fig. 267.) Men håndtaket er her helt enestående.
Nøklen består av en 4-sidig jemten, som er opprullet i spiral til den ene side;
Nøklen er 10,2 cm lang og er rimeligvis fra en kvinnegrav fra første halvdel
av 800-årene.

Et annet helt enestående stykke er C. 21 926 e fra Bjertnes, Krødsherad
s., Sigdal p., Busk.136 Det er en liten spinkel nøkkel av jern, Bcm lang, 6mm
bred, bestående av et. flatt smalt bånd med hull for opphengning i den øvre

Akerhus 5 Sogn og Fjordane 2
Hedmark 3 Møre og Romsdal 4
Opland 8 Sør-Trøndelag 2
Buskerud 2 Nord-Trøndelag 8
Vestf 6 Nordland 2
Telemark 2 Ukjent sted 3
Rogaland 6
Hordaland 0 Tilsammen 53
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ende og 2 små fremstående tenner som skjær nedentil. Nøklen er sannsyn
ligvis fra en kvinnegrav fra merovingertiden. Den har sikkert hørt til stokk
låsen C. 21 926 d (se 5.459).

Som en liten gruppe for seg må vi regne nøkler av typen R. 458 og
dermed beslektede stykker. Her er skjæret som en direkte fortsettelse og
utvidelse nedentil av stammen, symmetrisk oppbygget, med innhakk i skjæret
enten oventil eller på undersiden. Det er 8 eksemplarer, alle av jern, vi kan
regne til denne gruppe. Disse er følgende:

1) C. 13 860. Berg, Løten s. og p, Hed. 137
2) C. 25 880 f. Sverj evollen, Kvikne s. og p., Hed. 138 (Fig. 268.)
3) C. 2253. Prestegården, Gran s. og p., Opi. 139
4) C. 18 673. Fjellhaug av Kvikstad, Kolbu s., V. Toten p., Opi.140
5) C. 19 496. Haugen, Aurdal s., N. Aurdal p. Opi. 141
6) C. 21 440 c. Gjøvik by, Vardal, Opi.142
7) C. 15 217. Kaupang, Tjølling s. og p., Vestf. 143
8) T. 3023. Bjerkem, Henning s, Sparbu p., N.-T. 144

Den første av disse fra Berg i Løten, er 10,7 cm lang, har pæreformet
smalt håndtak og åpning for skjæret nedenfra. Den er fra en dobbeltgrav fra
første halvdel av 900-årene og har hørt til låsskiltet, avbildet Ab. 1887 fig.
25 a—b. Nr. 2 fra Sverj evollen i Kvikne (fig. 268) har bare en liten
utvidelse med hull til håndtak oventil, lang smal stamme, et ganske svært
skjær med små innhakk, ett på hver side ovenfra. Denne nøkkel er fra første
halvdel av 800-årene, fra en kvinnegrav. Nr. 3 fra Prestegården i Gran
er 8,4 cm lang, med ringformet utvidelse for håndtak, innhakk nedenfra
som skjær med utvidelse i bredde her. Denne nøkkel er rimeligvis fra en
dobbeltgrav fra eldre vikingetid. — Nr. 4 fra Fjellhaug av Kvikstad på
Vestre Toten er også 8,4 cm lang, har et større pæreformet håndtak og en
liten oppbøyning til hver side som skjær. Den er fra en mannsgrav, men
kan ikke nærmere tidsbestemmes innen vikingetiden. Med hensyn til skjæret
minner denne nøkkel om en nøkkel fra byfunnene i Oslo. 145

Den neste, nr. 5, fra Haugen i Nordre Aurdal, er 11,8 cm lang, har en,
liten flat hempe med hull oventil, har en stamme bredest på midten, 146 og et
skjær som minner meget om R. 458. Denne nøkkel er innkommet alene. —
Nr. 6 fra Gjøvik er bare nedre del av nøklen med skjæret, som også minner
meget om R. 458 og kanskje særlig om nr. 5. Den er fra en kvinnegrav som
ikke kan nærmere tidsbestemmes. — Nr. 7 fra Kaupang i Tjølling består
bare av fragmenter. Den er fra en mannsgrav fra ca. 900. Det er vel ikke
helt sikkert at den hører til denne type. — Den siste av disse nøkler fra
Bjerkem i Sparbu minner meget om nr. 4 både i størrelse og form. Den er
rimeligvis fra en kvinnegrav, men tiden kan ikke nærmere bestemmes.

I forbindelse med denne gruppe skal jeg nevne et jernredskap C. 16 026
fra Farmen, Vang s. og p., Hed. (ikke publisert), som også muligens kan
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Fig. 265—266. Bronsenøkkel.

Fig. 265. T. 16 078 c. Føling, Stod, N.-T. — Fig. 266. C.3915. Elstad, Ringebu, Opi
Fig. 267—268. Jernnøkkel.

Fig. 267. C. 25 885. 0. Åsheim, Seljord, Tel. — Fig. 268. C. 25 880 f. Sverj e
vollen, Kvikne, Hed.
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være en nøkkel. Stykket er 10,2 cm langt, har en 4-sidig utvidelse med hull
på midten, 2 små oppstående knotter, en i hvert av de øvrige hjørner, også
2 små 3-sidige knotter ved overgangen' til en smal stamme. »Skjæret« består
av en rektangulær plate som går ut til begge sider fra stammen med en
rektangulær åpning på midten. Den minner i formen om Arbman : Birka I.
Taf. 274 fig. 2—5. Den er fra en mannsgrav fra første halvdel av 800-årene.
Det bør gjøres oppmerksom på at G. F. Heiberg i sin tid fremsatte den for
modning at det var en klæspenne.

Oluf Rygh har i Norske Oldsager en nøkkeltype R. 457 som gjør et
nokså moderne inntrykk både i håndtak og skjær. Det er bare 2 funn med
slike nøkler som skulle kunne være fra forhistorisk tid etter funnkombina
sj onene å dømme. Den ene er typeeksemplaret C. 3546 fra Prestegården,
Gran s. og p., Opi. 147 Den er ca. 9cm lang og skal være fra et jernfunn med
320 jernbarrer, 2 sigdblad. — Den annen er C. 20 314 bb fra Arstad, Ottestad
s., Stange p., Hed. 148 Det er bare nedre del av nøklen med skjæret som her
er bevart. Den skulle være fra en mannsgrav fra 700-årene. En kan ikke
annet enn stille seg skeptisk overfor begge disse funn.

Vi skal så til slutt vende tilbake til typen R. 456 som skulle høre til
hengelåsene R. 452 (se s. 459 ff). En vil her likesom ved hengelåsen stille
seg skeptisk overfor den antagelse at disse nøkler skulle skrive seg fra yngre
jernalder. De er aldri fremkommet ved sakkyndige gravninger. Det er nok
6 funn hvor slike nøkler, dels av bronse, dels av jern er innkommet, særlig
til Bergens Museum sammen med andre oldsaker og oppgitt å være funnet
sammen med dem. Disse 6 nøkler er:

1) B. 5519 e. Hegge, Hegge s., 0. Slidre p., Opi. 149
2) C. 771. Hverven, Norderhov s. og p., Busk.150
3) B. 5211c. Eide, Granvin s., Ulvik p., Hord. 151
4) B. 688. Vangsnes, Vangsnes s., Balestrand p., S. og Fj. 152
5) B. 4511 r. Hopperstad, Vik s. og p., S. og Fj. 153
6) 8.4641. Sogndal, S. og Fj. 154

Disse nøkler skulle etter de ting de er levert inn sammen med skrive
seg både fra merovingertid, fra 800-årene og fra 900-årene. Jeg tillater meg
altså her likesom ved de nevnte hengelåser å stille meg tvilende overfor den
oppfatning at de har vært brukt i yngre jernalder, i hvert fall inntil det
kan bevises ved sakkyndige gravninger at de har vært brukt i denne tid.

Vi kjenner ca. 300 nøkler fra yngre jernalder her i landet. Fordelingen
fylkesvis er følgende:
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Det gjelder her som ved de fleste andre oldsaksgrttpper at det mest
foreligger ett eksemplar i hvert funn. Det er således tilfelle med 190 av
nøklene. Men det er heller ikke sjelden at det er 2 nøkler i ett og samme
funn. Det har vi eksempel på i 40 funn. Mest alminnelig er det at det er 2
nøkler av typen R. 459 som er funnet sammen. Det har vi 20 eksempler
på. — Det er også flere tilfelle hvor R. 459 er funnet sammen med V. J. G.
433 eller nøkler med pæreformet håndtak og pæreformet skjær. Det er
derimot bare 3 ganger at en bronsenøkkel og en jernnøkkel er funnet sammen.
De 2 første ganger er ved C. 22 518 a—b og C. 22 519 b—c fra Ås i Ullens
aker. I det første er det nøkkel av bronse av typen R. 455, funnet med en
jernnøkkel av typen R. 459, i det annet bronsenøkkel med pæreformet hånd
tak med den vakre ornerte jernnøkkel (se s. 471). Den tredje gang er ved
B. 6360 b og f fra Mo i Ørsta, hvor en bronsenøkkel med et pæreformet
håndtak utfylt med geometriske motiver er funnet med en defekt, übestemt
jernnøkkel.

Derimot er det noe mer alminnelig at 2 bronsenøkler er funnet sammen.
Det har vi i hvert fall 7 eksempler på. Vi har funn med ganske like nøkler
som de fra Hove i Lund og Prestegården i Nesset. Men vi har også nøkler
av bronse med pæreformet og sirkelrundt håndtak i samme funn som i T. 2154
fra Hestveiten, Innerøy og T. 16 078 c—d fra Føling i Stod. Og så har vi
2 funn hvor begge nøklene er pæreformede, nemlig C. 22 678 a—b fra Onsrud
i Ullensaker og T. 6339—40 fra Dorrås i Beitstaden. I begge disse funn
er begge nøklene forsynt med geometriske motiver på håndtakene, -r- Endelig
har vi de 2 bronsenøkler T. 671—672 fra Oppem i Sparbu, hvor begge
nøklene har sirkelrundt håndtak, den ene uten ornamenter innenfor håndtaks
ringen, den annen med ornamenter med dyremotiver.

Vi hørte det var 40 funn med 2 nøkler i samme funn. Vi har derimot
bare 4 funn med 3 nøkler. Disse funn er :

1) C. 15 903 a—b og 15 904. Voll, Grue s. og p., Hed.155
2) C. 15 993. Opslidre, Slidre s., V. Slidre p., Opi. (ikke publisert).
3) B. 4165 f. Bolstad, Fortun s., Luster p., S. og Fj. 156
4) B. 8991 b. Terum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj. 157

:;iVid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.

Østfold 1 Rogaland 14
Akershus 17 Hordaland 20
Hedmark 33 Sogn og Fjordane 43
Opland 53 Møre og Romsdal 12
Buskerud 19 Sør-Trøndelag 12
Vestfold 26 Nord-Trøndelag 18
Telemark 17 Nordland 5
Aust-Agder 1 Troms 2
Vest-Agder 0 Ukjent sted 4
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I det første av disse funn er det en nøkkel av typen V. J. G. 433 som er
funnet sarhmen med 2 nøkler av typen R. 459. I de 3 andre funnene er alle
nøklene av typen R. 459, med litt forskjellig antall tenner.

Endelig er det ett funn hvor det er 4 nøkler i ett og samme funn. Det

er B. 3456 p—q fra Kvåle, Stedje s., Sogndal p., S. og Fj.158 Her er en
liten nøkkel av jern med pæreformet håndtak og plateformet skjær sammen
med 3 nøkler av typen R. 459.

Det vil ha fremgått av det foregående at nøkler og deler av skrin har

vært mer alminnelig i kvinne- enn i mannsgraver. Det synes også naturlig
etter vårt syn på tingene. Vi har i alt 328 funn med nøkler og skrinsaker

hvor vi vet kjønnet til den døde. Av disse tilhører 183 kvinnefunn og 145
mannsfunn, dvs. 55,8% og 44,2%. Dette blir så meget mer til gunst for
kvinnegravene når en tenker på at av de samlede antall funn i landet bare en
knapp fjerdedel er fra kvinnegraver.

Skrin og kister.

1 Holger Arbman : Birka I. Taf. 263 fra Grab 845 s. 320. 2 Holger Arbmann :
Birka I. Taf. 259 fra Grab 639. 3 Stolpe och Arne: Graffåltet vid Vendel s. 25.
4 Arbman: l.c. Grab 539 s. 166, Abb. 117. 5 Osebergfundet I s. 40—41, fig. 19—20.
6 V. J. G. s. 211.

Skrinhanker.

7 Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 93 nr. 81 1. 8 Ab. 1892 s. 115 nr. 21 u. fl B. Mus.
Årb. 1938. Nr. 3s. 14 nr. 22 j. '« B. Mus. Årb. 1904 Nr. 6s. 53 nr. 221 d. nN. F.
s. 227. 12 Oldtiden X s. 102 nr. 52 g. 13 Ab. 1895 s. 83—84 nr. 125 e.
14 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 12—13 nr. 18 r, avb. V. J. G. s. 197 fig. 463. 15 Ab.
1895 s. 107 fig. 3. ™ Lorange s. 163. 17 Oldtiden X s. 99 nr. 43 d. 18 Ab.
1887 s. 124—125 nr. 70 q. 10 B. Mus. Årb. 1912. Nr. 8 s. 14 nr. 19 r, avb. fig. 10.
20 B. Mus. Årb. 1904. No. 6 s. 27 nr. 119 m. 21 B. Mus. Årb. 1903 No. 3 s. 5—6
nr. 10 m. 22 Oldtiden VI s. 266 nr. 303 e og Oldtiden VIII s. 203 nr. 43 g. 23 Old-
tiden VI s. 32 nr. 7e. 24 Årb. 1943—44 s. 344. -5 Oldtiden VI s. 248 nr. 205.
26 B. Mus. Årb. 1924—25 Nr. 2 s. 25 nr. 55. 27 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 75 nr. 55 n,
avb. fig. 10. 28 Ab. 1880 s. 243 nr. 30 v. 29 B. Mus. Årb. 190^ No. 14 s. 4 nr. 2c.
30 Ab. 1868 s. 44—45. 31 Ab. 1902 s. 348 nr. 168 æ. 32 Ab. 1887 s. 85 nr. 287 o.
33 Årb. 1935—36 s. 275. 34 N. F. s. 125. 35 Ab. 1897 s. 52 nr. 18 u. 36 Ab.
1885 s. 29 nr. 17 m. :i7 B.<Mus. Årb. 1904, No. 6 s. 47 nr. 188. 38 B. Mus. Årb. 1913
Nr. 13 s. 26 nr. 29 aa. 39 Ab. 1876 s. 89 nr. 40. 40 Ab. 1900 s. 270 nr. 32.
41 N. F. 5.648. 42 T.V. S. S. 1910. No. 10 s. 11 nr. 18 g. 43 T. V. S. S. 1910
No. 10 sl4nr 26 Se også i det svenske materiale : Graffåltet vid Vendel Pl XV fig. 9,
Pl. XVI fig. 6. 44 Oldtiden VII s. 221 nr. 4 cc. 45 Årb. 1941—42 s. 188 og
190, se avb. s. 189 fig. 16. 4G N. F. s. 58. 47 Ab. 1881 s. 73—74 nr. 9 c og u.
48 Oldtiden VI s. 5 nr. 22 d. 49 N. F. s. 69. 50 T. V. S. Olds. Tilv. 1939 s. 23.
51 T. V. S. Olds. Tilv. 1935 s. 10 nr. 43 n. 32 Ab. 1868 s. 44—45. 53 Årb. 1938-40
s. 223. 54 Ah. 1885 r. 29 nr. 17m. 55 Ah. 1873 s. 74 nr. 101 T.
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Hengsler

1 Årb. 1931—32 s. 188 nr. 202 a. 2 Ab. 1891 s. 77 nr. lm

Låsskilter.

Oldtiden X s. 99 nr. 43 e. 2 Ab. 1887. Pl. VI fig. 25 a-^c. 3 Graffåltet
vid Vendel Pl. XVI fig. 5. 4 Arbman : Birka Taf. 264, 2 a—b og Taf. 265, la.

Låsfjærer.

1 B. Mus. Årb. 1906 Nr. 14 s. 20 nr. 21 111 k.

—273 nr. 185. 18 Årb. 1931—32 s. 138 nr. 1 bb. 19 Ab. 1900 s. 264 nr. 29 b.

20 Ab. 1869 s. 67—72 nr. 15a—kk. 21 Bjørn Hougen: Jaktfunn fra dalbygdenes
folkevandringstid. Årb. 1930 s. 68—69. 22 Undset : Norske oldsager i fremmede
museer s. 36 og 39. 2:! Stav. Mus. Årsh. 1902 s. 103 nr. 37 o. 24 Ab. 1903 s. 281
nr. 28.

Hasper.

iAvb. Ab. 1872 Pl. VI fig. 35. 2V.J.G. s. 182 fig. 415. • 3V.J.G. s. 194 fig.
451. 4 V. J. G. s. 190 fig. 435 a. « Stav. Mus. Årsh. 1901 s. 92 fig. 2. « Ab.
1867 Pl. IV fig. 40. - Graffåltet vid Vendel Pl. XVI fig. 8. 8 Ab. 1883 Pl. 111
fig. 19, se l.c. s. 76 nr. 54 x. » Ab. 1887 s. 124—125 nr. 70 q. 10 B. Mus. Årb.
1901 No. 12 s. 26 nr. 56 k. « Årb. 1943-^4 s. 46.

Hengelåser.

*Ab. 1868 s. 100 nr. 8. 2 Oldtiden X s. 101 nr. 51 b. :! N. F. s. 745.
1 Ab. 1870 s. 146. 5 Ab. 1878 s. 270 nr. 177 1. 6 Ab. 1892 s. 62 nr. 19 x. < Ab.
1888 s. 114 nr. 10 f. 8 Ab. 1884 s. 75 nr. 45 e. 9 Oldtiden VIII s. 173 nr. 67 d.
0 Ab. 1893 s. 102 nr. 111. " Oldtiden IX s. 189. Haug Bh. 12 Stav. Mus. Årsh.
1939—40 s. 65—66 nr. 98 e. 13 Månadsblad 1875 s. 167—168, se. fig. 57. 14 N. F.
L 125. « Ab. 1869 s. 71 nr. 15 cc. . 16 Ab. 1874 s. 60 nr. 1. 17 Ab. 1878 s. 272

beslag.

1 Oldtiden X s. 96 nr. 46 g. 2 Ab. 1884 s. 53 nr. 48 g. 3 Ab. 1879 s. 113
nr. 35 ttt. 4 Oldtiden VI s. 78 nr. 73 g. 5 Stav. Mus. Årsh. 1940—41 s. 28 nr. 27 r:
0 B. Mus. Årb. 1901 Nr. 12 s. 18—19 nr. 40 c. ' B. Mus. Arb. 1939—40. Nr. 3 s. 12
nr. 19 1. 8 T. V. S. Olds. Tilv. 1935 s. 35—36 nr. 118 a, avb. 1. c. fig. 9. 9 Oseberg-
fundet 111 fig. 328—331. 10 T. V. S. Olds. Tilv. 1934 s. 29 nr. 92 v.

Nøkler.

1 Ab. 1880 s. 177 nr. 50. 2 Årb. 1933—34 s. 145. 3 Ab. 1880 s. 195
nr. 102 B.d. 4 Ab. 1872 s. 79 nr. 37. 5 Årb. 1933—34 s. 158. 8 B. Mus.
Årb. 1938 Nr. 3 s. 13 nr. 22 b. ' Ab. 1876 s. 91 nr. 58. s Årb. 1943—44 s. 253.
9 Årb. 1933—34 s. 133. 10 Ab. 1874 s. 60 nr. 1. u Ab. 1875 s. 67 nr. 5. 12 Old-
tiden VI s. 78 nr. 73 e. 13 Oldtiden VI s. 37 nr. 42 h. 14 B. Mus. Årb. 1903 No. 14
s. 13 nr. 18 w. 13 T. V. S. S. 1919. Nr. 2 s. 23 nr. 91 I f. 16 Ab. 1885 s. 99 nr. 61 k.
17 Ab. 1886 s. 97 nr. 166 c. 1S Ab. 1886 s. 82 nr. 52 c. 19 Ab. 1868 s. 124—125

nr. 91. 20 Holger Arbman : Birka I. Taf. 275 fig. 7—9 og V. J. G. fig. 433. 21 Årb*.
1933—34 s . 140. Ab 1890 s. 71 nr. 87 a. 23 Årb. 1928 s. 138 nr. 124 d avb. s. 137

fig. 17. 2i N. F. s. 149. 25 Ikke nevnt Ab. 1895 s. 89 nr. 150. 2(i Ab. 1898 s. 78
nr. 74 c. 27 Årb. 1931—32 s. 202 nr. 257 b 28 Ab. 1889 s. 75 nr. 33 f. 29 Ab.

1892 s. 129 nr. 81 g. :)0 B. Mus. Årb. 1903 No. 14 s. 23 nr. 25 kk. 31 Oldtiden IX
s. 44 nr. 9e. :)2 Ab. 1891 s. 118 nr. 28. 33 Ab. 1884 s. 53 nr. 48 e. 34 Ab.
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1868 5.71. 35 Ab. 1880 s. 183 nr. 36 b. 30 Ab. 1887 s. 51 nr. 59 b. S7N. F.

s. 202. 38 Ab _ 1883 s 107 nr 57 f 39 Lorange s. 165. 40 B. Mus. Årb. 1927.
Nr. 2s. 40^1 nr. 92 1. 41 Ab. 1891 s. 129 nr. 117 s. 42 B. Mus. Årb. 1904 No. 12 s. 8
nr. 10 1. 43 B. Mus. Årb. 1906 No. 14 s. 20 nr. 29 111 i. 44 B. Mus. Årb. 1927
Nr. 2 s. 40—41 nr. 92 1. 45 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 63 nr. 25 1. 46 Årb. 1943—44
s. 22. 4 ' Ab. 1879 s. 111 nr. 35 nn. « Arb. 1933—34 s. 70. 49 Oldtiden. IX
s. 45 nr. 9 f. 50 B. Mus. Årb. 1935 Nr. 2 s. 6 nr. 7 m. 51 B. Mus. Årb. 1924—25.
Nr. 2 s. 30 nr. 59 n. Ab. 1881 s. 69 nr. 3 a. 33 Ab. 1868 s. 124—125 nr. 91.
54 Årb. 1943—44 s. 72. - Oldtiden IX s. 115 nr. 32 h. 56 Ab. 1872 s. 109—110
nr. 33 e. - Oldtiden IX s. 67 nr. 57 m. 58 T.V. S. S. 1911 Nr. 5 s. 9 nr. sn.

59 N. F. s. 54. 60 Oldtiden X s. 99 nr. 43 c, avb. Ullensaker. En bygdebok. Oslo
1927 s. 76 fig. 22. 81 Årb. 1930 s. 233 nr. 84 d. 62 Oldtiden VIII s. 217 nr. 104 i.
63 Årb. 1933—34 s. 113. 64 Årb. 1943—44 s. 371. «5 B. Mus. Årb. 1937 Nr. 3

5.,13 nr. 26 d, avb. fig. 4. 60 Lorange s. 177. «7 Lorange s. 156. 68 Ab. 1880 s. 243
nr. 30 q. 69 B. Mus. Årb. 1913 Nr. 13 s. 26 nr. 29 aa. 70 Oldtiden VII s. 221
nr. 4 bb. 71 T. V. S. S. 1920 Nr. 2 s. 19—20 nr. 87, avb. s. 20 fig. 4. ' 2 T. V. S.
Olds. Tilv. 1941 s. 27, avb. 1. c. fig. 8. " N. F. s. 79. 71 Osebergfundet 111 fig. 177
—178 og 179 d. 75 Ab. 1868 s. 45. 76 Ab. 1886 s. 113 nr. 280. " Oldtiden X,
s. 109 nr. 68 n. 78 N. F. s. 750, avb. R. 454. 79 Ab. 1868 s. 125 nr. 93. 80 Old-
tiden VI s. 118 nr. 34 avb. s. 119. 81 Årb. 1930 s. 233 nr. 83 c. 82 Årb. 1935—36

s. 252. 83 Ab. 1875 s. 89 nr. 18 c, avb. Osebergfundet 111 s. 292 fig. 297. 84 Ab.
1878 s. 272 nr. 187. 85 Ab. 1871 s. 71—72 nr. 15, avb. 1. c. Pl. 111 fig. 14. 86 Ab.
1898 s. 82 nr. 85 e, avb. Osebergfundet 111 s. 273 fig. 280. 87 Ab. 1882 s. 154 nr. 57.
88 Oldtiden VI s. 254 nr. 281 d, avb. 1. c. s. 255. 89 Ab. 1879 s. 259 nr. 99, avb. 1. c.
Pl. IX fig. 51. 9 ° Ab. 1879 s. 259 nr. 99, avb. 1. c. Pl. IX fig. 51. 91 T. V. S. S.
1908 Nr. 14 s. 12 nr. 21 g, avb. 1. c. fig. 3. . 92 T. V. S. S. 1908 Nr. 14 s. 12 nr.
21 h. 93 Ab. 1893 s. 118 nr. 213. 94 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 51 nr. 211.
95 Oldtiden VI s. 23 nr. 16. 9(i Oldtiden X s. 99 nr. 43 b. 97 Årb. 1943^4 s. 6.

98 Årb. 1943—44 s. 6. " Ab. 1881 s. 131 nr. 1. 10° Ab, 1867 s. 34 nr. 4. 101 Ab.
1892 s. 69 nr. 47. 102 Ab. 1873 s. 61 nr. 10. 103 Lorange s. 139. 104 Ab. 1890
s. 115 nr. 39 a. 105 Ab. 1892 s. 112 nr. 17. 19C B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11 s. 27

nr. 40 b, avb. 1. c. fig. 15. 107 Ab 1879 s. 208 nr. 12 d. 108 Ab. 1901 s. 363 nr. 30-.
109 Ab. 1901 s. 363 nr. 30. no Undset: Norske jordfundne Oldsager i Nordiska
Museet s. 41. m Ab. 1885 s. 138 nr. 10. 112 Ab. 1881 s. 71—72 nr. 6 d. 113 Ab.
1866 s. 90 nr. 21. 114 Ab. 1892 s. 84 nr. 152a. 115 Ab. 1891 s. 77 nr. li.

116 K. Ryghs Katalog s. 70. "7 Ab. 1867 s. 87 nr. 5. 118 Ab. 1873 s. 72 nr. 91.
119 Ab. 1900 s. 309 nr. 98. 12° Lorange s. 140, avb. Osebergfundet 111 s. 292 fig.29B.
121 Stav. Mus. Årsh. 1930—32 s. 22 nr. 57. 122 Ab. 1887 s. 117 nr. 64 d. 123 Ab.

1888 s. 133 nr. 136. 124 Ab. 1888 s. 133 nr. 136. 125 K. Ryghs Katalog s. 70.
126 Ab. 1879 s. 208 nr. 12 c. 127 Ab. 1892 s. 102 nr. llb. 128 B. Mus. Årb. 1904.

No. 6s. 51 nr. 212. 128 Osebergfundet 111 s. 290. 13° T. V. S. S. 1910 No. 10 s. 16
nr. 34 b, avb. 1. c. No. 6 s. 6 fig. 2. 131 T. V. S. Olds. Tilv. 1941 s. 27, avb. 1. c.
fig. 7. 132 Oldtiden X s. 98 nr. 42 a. 133 Ab. 1866 s. 95 nr. 30, avb. 1. c. fig. 5 og
R. 455. 134 Ab. 1880 s. 252 nr. 108. 135 Årb. 1933—34 s. 184. 1:1(i Oldtiden

VIII s. 173 nr. 67 le.' 137 Ab. 1887 s. 85 nr. 287 n, avb. 1. c. Pl. VI fig. 25 c.
138 Årb. 1933—34 s. 181. 139 N. F. s. 124, avb. R. 458. 140 Ab. 1897 s. 52 nr. 18 u.
141 Ab. 1899 s. 177 nr. 73. 142 Oldtiden VI s. 213 nr. 53 c. "» Ab. 1890 s. 77—78

nr. 136 d. 144 Ab. 1883 s. 89 nr. 63 d. u ° Sigurd Grieg : Middelalderske byfund
fig. 27. 146 Sl. Sy. F. fig. 498. 147 N..F. s. 756. 148 Ab. 1903 s. 274 nr. 139 bb.
149 B. Mus. Årb. 1904 No. 6 s. 24 nr. 113 e. 15° N. F. s. 143. 151 Ab. 1896 s. 115

nr. 3c, avb. 1. c. fig. 1. 152 Lorange s. 177. N. F. s. 473, avb. R. 456. 153 Ab. 1887
s. 125 nr 70 r 154 Ab. 1890 s. 111 nr. 23 a. 153 Ab. 1868 s. 71 nr. 15. 156 Ab.
1882 s. 120—121 nr. 180 f. 157 B. Mus. Årb. 1938 Nr. 3 s. 13 nr. 22 b. 158 Ab.

1880 s. 243 nr. 30 p—q.
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Personlig utstyr.
Beinkammer.

Blant de oldsaksgrupper som jeg har kalt det personlige utstyr, danner
beinkammene vel den største gruppe. Kammene fra yngre jernalder er
gjennomgående atskillig lengere enn de frå romertiden og oftest også lengere
enn de fra folkevandringstiden. De kan til dels nå en betydelig lengde og
blir ofte kalt for »langkammer«. Likesom de eldre kammer dannes også
disse av et midtstykke med tennene og 2 sideskinner, som er festet sammen ved
små nitter, i alminnelighet av jern, i enkelte tilfelle og særlig på de yngre
kammene i Nord-Norge er nittene av bronse. Skinnene er hvelvet med
største tttbtting på midten som tilfellet var med den bekjente runekammen
fra Setre i Sunnhordland, slik som Shetelig har påvist det. 1

Beinkammer fra yngre jernalder forekommer her i landet i 122 eksem
plarer, fordelt på 107 funn. Fordelingen er følgende : :

Fordelingen gjør her et til dels tilfeldig inntrykk. Det synes således
ikke å være noen rimelighet i at det er flere funn med beinkammer fra Øst
fold enn fra Akershus, ja endog flere enn i Vestfold. Det må også bero på
en tilfeldighet at det bare er 1 beinkam fra Hordaland, mens det er 7 i Roga
land. Konserveringsforholdene spiller nok en rolle når det er såpass mange
kammer fra Nordland og Troms, hvor beinsaker jo også ellers er så godt
bevart. Sammenlign f. eks. kvalbeinsplatene.

Beinkammene har vi fra hele yngre jernalder. De er dog minst alminne
lige i merovingertiden. Mens vi fra 9de årh. har 25 funn med 30 eksem
plarer og fra 10de årh. har 27 funn med 27 eksemplarer, således fra vikinge
tidens 2 århundrer tilsammen 52 funn med 57 eksemplarer, så er det fra
tilsvarende tidsrom i merovingertiden 14 funn med 19 eksemplarer. Hertil

Ekspl.
Antall

funn Ekspl.
Antall
funn

Østfold 10 9 Rogaland 7 7
Akershus 8 7 Hordaland 1 1
Hedmark 19 15 Sogn og Fjordane. ... 4 3
Opland 15 14 Møre og Romsdal .... 4 4
Buskerud 3 3 Sør-Trøndelag 5 5
Vestfold 10 7 Nord-Trøndelag 10 10
Telemark 1 1 Nordland 12 12

Aust-Agder 1 1 Troms 12 8
Vest-Agder 0 0

Tilsammen 122 10710
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kommer dog som en mulighet 6 gravfunn fra Store-Dal i Skjeberg, som også
kanskje er fra merovingertiden.

I sin avhandling : »Datering av et gravlund fra Aker i Vang« 2 -har
Sigurd Grieg som med rette daterer dette funn til merovingertiden, også
pekt på beinkammen C. 16 020,3 som må være fra samme tid. Beinkammen
fra Aker i Vang skiller seg imidlertid ut fra de andre beinkammene fra yngre
jernalder ved at den har fremstilling av et dyrehode i hver av overstykkets
2 ender. Haakon Shetelig har pekt på i sin nevnte avhandling om Setre
kammen, at den samme innsvaiing i overkanten som det er på denne kam, er
det også på de 2 merovingertidskammene fra Engholmen på Helgøy i Troms :
Ts. 301—302.4 Ganske samme type er Ts. 717 fra samme gård og samme
tid sog likeså Ts. 2464 fra Bleik i Andenes s., Dverberg p., Nordi.6 Denne
kam er ikke funnet sammen med andre oldsaker, så den kan ikke nærmere
tidsbestemmes. Den overveiende del av merovingertidens beinkammer er
ellers temmelig übestemmelige med hensyn til både type og størrelse. De
fleste av dem har nemlig vært brent og sprengt i stykker, og det er bare
mindre fragmenter som er bevart.

Det er ellers gjennomgående 2 arter av ornamenter på beinkammene,
dels punktsirkler og streker (fig. 269), dels båndfletninger (fig. 270), som
vanligvis ikke er sammenblandet. R.447 fra Aker i Vang hadde bare punkt
sirkler, og dette synes å være det vanlige for de eldre kammer. På R. 447
var det også punktsirkler til hver side av midtstykket, dette har vi 8 andre
eksempler på, dels fra merovingertid, dels fra første halvdel av 800-årene.
Vi hørte at det helst var de eldre kammer som hadde punktsirkelornamenter.
Vi har dog også 2 eksempler på punktsirkler på kammer fra 10de årh. Det
er C. 10 251 fra Haberstad, Ullensaker s. og p., Akh.,7 og B. 5161 o fra
Nes, Hamarøy s. og p., Nordi.8 De dobbelte punktsirkler og den spredte
fordeling av disse som vi hadde på Setrekammen, har vi bare et par eksem
pler på i yngre jernalders kammer. Det er T. 3304 fra Ophaug, Ørlandet s.
og p., S.-T., 9 og Ts. 1588 b fra Fjeldal, Hol s., Lødingen p. Nordi. 10

Punktsirklene kan være plasert i forskjellige mønstre: i horisontale,
vertikale eller skrå rekker, i korsfigurer, trekanter eller sløyfer. På Ts. 75
fra Krøtøy, Sandsøy s., Bjarkøy p., Troms, 11 er det rhombiske figurer dannet
av lett innrissede linjer med en pttnktsirkel i hvert hjørne. Lignende orna
menter har vi på C. 22 586 b fra Dvergsten, Brandbu s. og' p., Opi. 12 Et
eiendommelig motiv med punktsirkler er det også på den lange kammen O. I
i Osebergfunnet, på den ene side av den. 13

Andre enkeltstående ornamenter har vi på T. 1 1 677 g fra Sandnes,
Snåsa s. og p., N.-T., 14 med ovale felter og inntrykkede punkter innenfor
disse, og C. 21 644 fra Aukrust, Lom s. og p., 0pi., 13 med 2 felter med
hammerformede gjennombrutte( ?) figurer i 2 horisontale rekker, de 2 felter
atskilt ved 3 tverrlinjer. — Tettstillede tverrlinjer og vinkler er det på
Ts. 1010 fra Storsletten, Hillesøy s., Lenvik p., Troms. 16 Tettstillede tverr
linjer har vi også på den velbevarte enkeltfunne kam Ts. 2464 fra Bleik,
Andenes s., Dverberg p., Nordi, (se ovenfor).
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Fig. 269—270. Beinkam.
Fig. 269. C. 15 960. Haug, Hovin s., Ullensaker p., Akh. — Fig. 270. C. 250. Alaug,

Furnes, Hed.

Som vi hørte tilhørte båndfletningen helst kammene fra yngre vikingetid.
Vi har dog også slik ornamentikk på eldre kammer. En meget primitiv
2-båndsfietning er det således på Ts. 302 fra Engholmen, bielgøy s., Karlsøy
p., Troms, fra merovingertiden'. l7 Noe lignende, men mindre primitivt virker

C. 13 294 fra Løken, Eidsvoll s. og p., Akh., med samme ornamentikk på et
futteral som også her er funnet sammen med kammen.18 Dette funn synes
imidlertid å måtte være fra yngre vikingetid. Tettere båndfletning også over
hele flaten av skinnene, men igjen fra merovingertiden, viser Ts. 901 fra
Ytterstad, Lødingen s. og p., Nordi. 19 Også Osebergfunnets kammer fra
Iste halvdel av 800-årene viser båndfletninger. Den lange kammen Oseberg
fundet II fig. 138 har et bredt parti på midten med slik ornamentikk, mens
det på sidene er grupper med punktsirkler. L. c. fig. 137 har også et bredere
parti med båndfletninger tversover på midten og herfra smalere horisontale
bånd ut til hver side. Det er som kammen Taf. 159 fig. 15 i Birka I, også
fra eldre vikingetid. L. c. fig. 137 i Osebergfunnet har i hver ende 2 opp
stående tapper, hvilket minner om Birkakammene Taf. 161 fig. 3 og 7 og
Taf. 162 fig. 2—4 og 6. En kan også tenke på den oppstående snute på
kammen fra Aker.

Det brede tverrbånd på midten og de 2 smalere horisontale bånd ut
til hver side, alt med båndornamentikk, er ellers den vanlige ornamentikk

på de yngre kammer. Vi har i hvert fall følgende 5 eksemplarer i det norske
materiale:
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1) C. 797. N. Østby, Os s., Rakkestad p., Østf.20
2) C. 250. Alaug, Furnes s. og p., Hed. 21 (fig. 270).
3) C. 3874. 0. Alm., Stange s. og p., Hed.22
4) St. 6185 11. Strand, Strand s. og p., Rog. 23
5) Ts. 2222. Nordland, Værøy s. og p., Nordi.24

Muligens til disse kammer hører også C. 11 322 b fra Finstad, Romedal
s. og p., Hed.,25 C. 24 760 a, Flakstad, Vang s. og p, Hed.,26 T. 1045, Tunol,
Bjugn s. og p., S.-T., 27 og T. 1393 g fra Nedre Rygg, Frosta s. og p., N.-T. 28

Det smale bånd med båndfletninger, men uten det bredere parti på
midten har Ts. 798 fra Tisnes, Tromsøysund s. og p., Troms. 29 Og endelig
smale parallelle skråbånd, også med båndfletninger, har Ts. 1488 fra Nord-
Roldnes, Ibestad s. og p., Troms.30

3 av våre kammer har en liten plate med hull som stikker opp fra over
kanten av kammen og som vel har vært brukt til å henge kammen opp med.
Vi har det samme i Birkafunnene, se den før nevnte kam i Birka I Taf. 159
fig. 15 og dessuten Taf. 162 fig. 2. De norske kammer er:

1) C. 20 314 gg. Arstad, Ottestad s., Stange p., Hed. 31
2) O. I, Oseberg, Slagen s., Sem p., Vestf. 32
3) C. 16 759. Stavheim, Kors s., Grytten p., Møre og Romsdal.33

Mens det første av disse funn er fra merovingertiden, det annet fra første
halvdel av 800-årene, kan det tredje ikke nærmere tidsbestemmes. — Det
er også en fjerde kam: C. 6903 fra N. Fevang, Sandar s. og p., Vestf.,34
med punktsirkelornamenter som har rest av en slags hempe som kalles for
håndtak.

Vi hørte at yngre jernalders kammer ofte er blitt kalt for langkammer.
Det er imidlertid bare de færreste av kammene hvis lengde kan bestemmes,
bare 34 stykker, midt mellom Vi og Vz av det samlede antall. Den vanligste
lengde på de bevarte er fra 15 til 24 cm. — Den minste av kammene er
B. 2982 fra Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj.35 Den skulle bare være 3
tommer dvs. 8 cm lang, som en vanlig kam fra folkevandringstiden. Men
den er fra første halvdel av 800-årene. Ikke så meget lengere er den nevnte
kam fra Løken i Eidsvoll, den med futteralet. Den er 9 cm lang. Omtrent
like liten: 9,2 cm er T. 1076 fra Austråt, Ørlandet s. og p., S.-T.,36 og
Ts. 1010 fra Storsletten, Hillesøy s., Lenvik p., Trms. 37 Den siste er 11,5 cm
lang. Litt større, men fremdeles under det vanlige er St. 2562 g fra Kirkhus,
Årdal s., Hjelmeland p., Rog.,38 og T. 1189 fra Voll, Ranem s., Overhalla p.,
N.-T.39 De er begge 13,5 cm lange og begge fra yngre vikingetid.

Usedvanlig stor er derimot C. 13 750 fra Frogner, Frogner s., Sørum p.,
Akh.40 Bare %av denne kam er nå bevart, men en kan regne ut at den opp
rinnelig har vært ca. 30 cm lang. Og den lengste av alle kammene her i
landet er den før nevnte O. I fra Osebergfunnet, som er hele 36 cm lang.
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Som ved de fleste av de andre redskapene fra yngre jernalder således
også ved kammene er det vanlige at det er ett eksemplar i hvert funn. Men
vi har dog 10 eksempler på at det er 2 kammer i ett og samme funn. Og vi
har 2 eksempler på at det er 4 kammer i hvert funn. De 2 siste er Oseberg
funnet og det også før nevnte funn fra Arstad i Ottestad sogn på Hedmark.

Mens kvinnegravene var bare ca. Vi av det samlede antall gravfunn fra
yngre jernalder (se s. 200), er det like mange kammer i kvinnegraver som
i mannsgraver : 41 mot 40. Det viser jo at kammer i virkeligheten var mer
alminnelige i kvinners enn i menns graver, noe som vi jo vil finne meget
naturlig.

Til slutt skal vi omtale det eiendommelige forhold at det i brente graver
så ofte er übrente kammer. Sigurd Grieg meddeler i Hadelands eldste boset
ningshistorie (s. 135) at Haakon Shetelig har opplyst ham om at langkammer
i branngraver fra vikingetiden alltid er übrent. Det er også merkverdig ofte
tilfelle. Det var således tilfelle med 5 av de graver Grieg undersøkte på
Hadeland, og jeg har i det hele notert tilsammen 16 tilfelle her i landet uten
at jeg tør si at dette er alle. Men like ofte er det sikkert brente kammer i
brente graver. Som et eksempel skal jeg nevne St. 6185 11 fra Strand, Strand
s. og p., Rog. (se s. 488), som det i hvert fall ikke kan være tvil om, og jeg
har notert ennå 9 tilfelle, men her er det sikkert flere. De brente kammer
er riktignok brent i stykker og kan vanskelig settes sammen igjen, så her
passer ikke egentlig uttrykket »langkammer«, men de har jo vært like
lange de også.

I tilknytning til kammene skal vi omtale redskapet raspen: R. 420.
(Fig. 271.) G. F. Heiberg har likeoverfor meg kalt dette for en hornrasp
til arbeide med hornkammer. I Osebergfundet II (s. 206) nevner Sigurd
Grieg også raspene som vitnesbyrd om at kammene er laget her i landet. Vi
har følgende 15 eksemplarer:

1) C.4721. Aker, Vang s. og p., Hed. 1
2) C. 16 045. Sæli, Vang s. og p., Hed. (ikke publisert).
3) C. 23 971 g. Døliseteren, Foldal s., Alvdal p., Hed. 2
4) C. 8647. Holbø, Vågå s. og p., Opi.3
5) C. 18 202. Tolstad, Vågå s. og p., Opi. 4
6) C. 25 712 d. Bygdinsundet, Jotunheimen, Vang, Opi. 5
7) C. 2636. Nedre Uthus, Hol s. og p., Busk.6 (Fig. 271.)
8) C. 13 792. Mellom Folsås, Rollag s. og p., Busk. 7
9) C. 4303. S. Kaupang, Tjølling s. og p., Vestf.8

10) C. 24 554. Møsvatn, Rauland s. og p., Tel. 9
11) B. 3987 h. Bryn, Vangen s., Voss p., Hord. 10
12) B. 5405 i. Ytre Hauge, Vereid s., Gloppen p., S. og Fj. (ikke publisert;
13) B. 5730 h. Myklebostad, Eid s. og p., S. og Fj. 11
14) T. 6682. Gulhåen, Ålen s., Holtålen p., S.-T. 12
15) T. 12 372 h. Kirkhus, Ålen s., Holtålen p., S.-T. 13
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Disse redskaper er fra 21 cm lange (nr. 5 og 11) til 35,5 cm (nr. 8),
bladets bredde er fra 1,4 cm (nr. 2, 4 og 9) til 2,9 cm (nr. 3). De synes å
være temmelig like med bøyning av skaftet i en stump vinkel før bladet
begynner. Bare ett eksemplar er av en annen type, idet det ikke er noen
stump vinkel mellom skaftet og bladet, men de er bo3'et tett sammen. —
Raspene skriver seg alle fra mannsgraver, hvor kjønnet kan bestemmes,
bare nr. 5 er funnet alene. 5 skriver seg fra merovingertid, 4 fra første
halvdel av 800-årene, 1 fra første halvdel av 900-årene, resten kan ikke nær
mere tidsbestemmes.

Beltespenner.

Vi har innen yngre jernalders materiale en hel del remspenner, mest av
jern, men også av bronse eller sølv. Størstedelen av disse remspenner
har sikkert hørt til seletøy, og det kan ofte være vanskelig å skjelne
mellom remspenner til hestetøy og til belte på drakter. Det er her i
landet funnet så ytterst få remspenner ved sakkyndige utgravninger fra
yngre jernalder, som kan fortelle oss til hvilken av de 2 kategorier rem
spennene hører. Antikvar Nicolaysens^ utgravningsberetninger er det meget
vanskelig for ikke å si umulig å finne rede i. Hvor det imidlertid er rem
spenner i et noenlunde vel utstyrt gravfunn, og bisler og annet utstyr til
hesten mangler, der kan man vel oftest anta at remspennene har vært brukt
til draktbelte. Men vi har ingen sikkerhet for det. Ved Hjalmar Stolpes
utgravninger på Birkagravplassen, utgitt av Holger Arbman, kan det dog
ved hjelp av gravningsplanene i alminnelighet i hvert fall avgjøres hvilke
remspenner som har hørt til hestetttstyret og hvilke til draktbelter. Arbman
skjelner i det minste i plansjeverket til Birka I mellom remspennene til disse
2 slags bruk. I alminnelighet kan en vel ellers si at de mindre remspenner
er beltespenner til drakten, og ofte har disse også ornamenter, er finere utstyrt
enn remspennene til seletøyet.

Vi skal så gjennomgå typene. Og her skal vi skjelne mellom belte
spenner med og uten beslagplate. Først tar vi simple jernspenner uten
beslagplate. Beltespennene av jern har så vidt jeg vet her i landet aldri
hatt ornamenter. Det er 18 funn med slike spenner. Disse er:

1) C. 8837. Svenhattg, Ringsaker s. og p., Hed. 1
2) C. 10 757 c. V. Engelhaug, Løten s. og p., Hed. 2
3) C. 22 586 g. Dvergsten, Tingelstad s., Brandbu p., Opi.3
4) C. 22 762 f. Gile, Hof s., 0. Toten p., Opi.4
5) C. 21 926 i. Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk.5
6) C 12 409 e. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.6
7) C. 12 515. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 7
8) C. 13 566 c. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 8
9) C. 14 232. S. Farmen, Kvelde s., Hedrum p, Vestf. 9
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10) C. 17 834. Bjørke, Hedrum s. og p., Vestf. 10
11) C. 22 245 i. Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf. 11
12) St. 2327 d. Litleland, Sola s., Håland p., Rog.12
13) St. 2349 g—h. Kvalbein, Ogna sl, Eigersund p., Rog.13
14) B. 4599 e. Bu, Kinsarvik s., Ullensvang p., Hord. 14
15) B. 5800 x. Ytre Arna, Arna s., Haus, p., Hord.15
16) B. 8976 c. Nese, Borgund s., Lærdal p., S. og Fj. 16
17) C. 6851. Romfo, Romfo s., Sunndal p., Møre og Romsdal. 17
18) T. 9282. Røttingsnes, Tingvoll s. og p., Møre og Romsdal.18

De fleste av disse er smale ovale eller mer 4-kantede fra 2,5—5,5 cm
lange og 1,9—3,3 cm brede. På noen av dem er bredden ikke stort mindre
enn lengden, i et enkelt tilfelle (nr. 13) kan den endog være større enn
lengden. I slike tilfelle kan det være vanskelig å skjelne mellom beltespenner
og remspenner som har vært brukt til seletøy. Vi har således nr. 11 fra
Guldkronen i Sem som er 5,2 X 4,6 cm. Den er imidlertid fremkommet ved
utgravning foretatt av Sigurd Grieg, 19 men det var intet som tydet på at
her hadde vært noen hest med i graven, og en må gå ut fra at dette er en
spenne som har hørt til drakten. Men etter formen kunne den like godt ha
hørt til seletøy. 20 Nr. 12 og 13 fra Rogaland har også lengde og bredde
omtrent like store, men de har ellers mer form som våpenskjold. Heller
ikke i de funn som disse spenner skriver seg fra, er det noen hestesaker.

De eldste av disse beltespenner (nr. 3 og 5) går tilbake til merovinger
tiden. Men vi har også beltespenner fra 10de årh. av denne gruppe. Det
synes som de som har omtrent samme lengde som bredde, er blant de yngre,
således den før nevnte nr. 11 fra ca. 900 og nr. 13 og 14 fra 10de årh., mens
de eldre har mer smal oval ring. — I ett av funnene, nr. 8 fra Farmen i
Hedrum, er det hele 4 eksemplarer, mens det i 2 funn er 2 eksemplarer:
nr. 10 fra Bjørke i Hedrum og nr. 13 fra Kvalbein i Ogna.

Vi har så en gruppe på 11 beltespenner, alle av bronse, alle rektangulære
med skarpe hjørner eller med en knoppformet utvidelse i 2 eller alle 4
hjørner. Disse eksemplarer er :

1) C. 11895 a. N. Melatt, Hedrum s. og p., Vestf.21
2) C. 13 022 a. Tveitane, Tanum s., Brunlanes p., Vestf.22
3) C. 13 567. Farmen, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 23
4) C. 19 670 a. Nordrum, Hedrum s. og p., Vestf. 24
5) C. 22 546 d. Groven, Eidskog s., Lårdal p., Tel.25
6) St. 2222 c. Frøyland, Riska s., Hetland p., Rog. 26
7) B. 6356 n. Bygstad, Bygstad s., Gaular p., S. og Fj.27 (Fig. 272.)
8) B. 6735 r. Sårheim, Breim s., Gloppen p., S. og Fj. 28
9) B. 779. Stavheim, Kors s., Grytten p., Møre og Romsdal. 29

.10) T. 2837. Vikaunet, Roan s., Bjørnør p., S.-T.30
11) T. 13 006b. By (prestegården), Klæbu s. og p, S.-T. 31
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Formen og størrelsen kan være nokså forskjellig. De ovennevnte knopp
formede utvidelser, en i hvert hjørne har nr. 1, 2 og 11. Samtidig har de
en fremstående liten tapp på midten av nedre side. Lengden på alle disse
3 er 2,9 cm, bredden varierer fra 2,3—3 cm. Nr. 7 har en knoppformet

utvidelse bare i de 2 øvre hjørner og ingen tapp på midten. Den er lang
og smal: 6,8 X 2,7 cm (fig. 272). Lignende form, men uten utvidelser har
nr. 6, bare at den er mindre: 4,1 X 1,7 cm. Nr. 4 også uten knoppformede

utvidelser har ellers lignende form som de 3 første og lignende størrelse :
3,7 X 2,4 cm, men tenen er her på 3 sider forsynt med båndfletningsorna

mentikk. Lignende størrelse: 3,5 X 2,4 cm har nr. 8, denne har imidlertid
et til spennen fastsittende stykke av rembeslag av bronse. Denne remspenne
er uten nål. — Nr. 3, 5 og 9 er delt på midten ved en tverrstang. Den første

av disse dog muligens bare et beslag med en utvidelse midt på tverrstangen.
Den er forsynt med linjeornamenter med skrårifler. Nr. 5 er avbrukket, så
omtrent bare den ene halvdel er bevart. Den er 6,2 X 6,8 cm. Ingen av disse

2 eksemplarer har nål. På nr. 9 synes den ene halvdel å ha vært »løper«,
mens nålen er festet til den annen halvdel. Det er også mulig at nr. 10 som

er ganske liten: 1,7 X 1,2 cm og uten nål også bare er en »løper«. En
lignende løper er sikkert også funnet sammen med nr. 1 (C. 11 895 b). Den
er 2,4 X 1,3 cm. — Ingen av disse 4-sidige beltespenner av bronse er fra
merovingertid. Bare en : nr. 6 fra Frøyland i Riska, er fra første halvdel
av 800-årene. Det er å merke at denne var usedvanlig smal (sl. de simple

jernbeltespenner). Av de andre er 8 stykker fra siste halvdel av 800-årene
eller fra 900-årene. 2 kan ikke nærmere tidsbestemmes.

Vi har 2 andre mindre beltespenner av bronse som har en smalere tverr

stang øverst som nålen har vært festet på, og en avrundet bøyle som er til dels
meget bred nedentil. Disse 2 er :

1) C. 23 111. Orsnes på Borpen, Dyvåg s. og p., Aust-Agder.32
2) St. 3519 b. Hauske, Hjelmeland s. og p., Rog. 33

De er begge 3 cm lange, 2,8—2.4 cm brede. Ingen av dem har orna
menter, og ingen av dem kan nærmere tidsbestemmes.

Den største gruppe av beltespennene er simple bøyler uten ornamenter
med tilsittende beslag av samme materiale som bøylen. Vi har 21 eksem
plarer av disse :

1) C. 8830. Svenhaug, Ringsaker s. og p., Hed.34
2) C. 8831. Svenhaug, Ringsaker s. og p., Hed.35

3) C. 8833. Svenhaug, Ringsaker s. og p., Hed. 36
4) C. 10 705. V. Engelhaug ,Løten s. og p., Hed. 37
5) C. 22 324 n. Møystad, Vang s. og p., Hed.38
6) C. 4483 a. Nedre Hov, Gran s. og p., 0pi.39
7) C. 4593. Øyen, Sødorp s., N. Fron p., Opi. 40
8) C. 19 696. Hemrtim, Fåvang s., Ringebu p., Opi. 41



1951. No. 4. VIKINGETIDENS REDSKAPER 493

9) C. 22 762 e. Gile, Hof s., 0. Toten p., Opi.42
10) C. 22 779 c. V. Framstad, Gran s. og p., Opi.43
11) C. 5977. Langlo, Skjee s., Stokke p., Vestf.44
12) C. 12 539. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 45
13) C. 13 4764 Allum, Hedrum s. og p., Vestf.46
14) C. 13 476.2 Allum, Hedrum s. og p., Vestf.47
15) Til C. 1603—10. Åkeren, Lårdal s. og p., Tel.48
16) B. 4233 1. Gausel, ITetland s. og p., Rog. 49
17) St. 2585 d. Kirkhus, Årdal s., Hjelmeland p., Rog.50
18) St. 5371. Åkra, Åkra s., Kopervik p., Rog. (ikke publisert).
19) B. 6846 b. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj.51
20) C. 5641. Prestegården (Vang), Opdal s. og p., S.-T.52
21) Ts. 1201. Steigen, Steigen s. og p., Nordi.53

Formen på disse beltespenner er ikke meget varierende. Noen forskjell
er det dog, idet enkelte er mer utbuede til sidene, andre mer rettlinjet. På
nr. 13—14 er nedre del av bøylen svakt triangelformet. Nr. 8 er mer avlang
enn de andre, har samme lengde og bredde. Størrelsen er mer varierende
med lengde fra 1,6—5 cm, bredde fra 1—3,1 cm. De fleste er smale ovale.
Beltebeslaget er som oftest smalere enn selve bøylen og er ofte forsynt med 2
små naglehuller til feste på remmen. Beltebeslaget på nr. 11 er forsynt med
en rad innstemplede små trekanter langs sidene. — De fleste: 11 stykker
er av jern, 9 av bronse. De siste er I—3,1 —3, 5, 7, 11, 13-—14 og 18. — Med
hensyn til tidsstillingen så er det 5 eksemplarer fra merovingertiden. Det
er de 3 små beltespenner av bronse fra Svenhaug I—3.1 —3. Det fjerde eksemplar
er den før nevnte også ganske lille nr. 8 fra Henirum i Ringebu, som hadde
samme lengde som bredde og som er avsmalnende mot nedre ende. Det siste
er nr. 19 fra Gutdalen i Stryn. Begge de 2 siste ér av jern. Av de øvrige
er nr. 4 fra V. Engelhaug i Løten, nr. 10 fra Framstad i Gran og nr. 16 fra
Gausel i Hetland fra 9de årh. Alle disse er av jern. Endelig er det 6 fra
ca. 900 eller 10de årh., nemlig nr. 4 fra Møystad i Vang på Hedmark, nr. 7
fra Øyen i Nordre Fron, nr. 13—14 fra Allum i Hedrum, nr. 18 fra Åkra
i Åkra og nr. 21 fra Steigen. Av disse er nr. 7, 13—14 og nr. 18 av bronse,
de 2 andre av jern. — De 7 andre beltespenner av denne type kan ikke
nærmere tidsbestemmes.

Et praktstykke av en beltespenne med rembeslag er A. 334 f fra Østensbu,
Øyestad s. og p., Aust-Agder.54 Selve spennen er her ganske enkel, men
rembeslaget, som likesom spennen er av den vestlige tinnbronse, er 7,2 cm
lang og langs kantene ornert med en bord med fine ornamenter bestående
av en rekke med rhombefigurer og herimellom horisontale linjer. Beslaget
avsluttes med en sirkelfigur med en knoppformet utvidelse på hver side
ovenfor sirkelen. Dette stykke er fra en mannsgrav fra ca. 900.

Et eiendommelig stykke er også jernspennen C. 4486 fra Hov i Gran,
0pi.,55 hvor selve spennen er 3-sidig og ca. 4x4 cm, mens beslagstykket
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som går i ett med spennen, er avlangt ovalt. Dette stykke er funnet av
Nicolaysen i en haug. Det kan- ikke nærmere tidsbestemmes.

Vi har også 3 små beltespenner, de 2 av bronse fra ett og samme
funn, den tredje av jern, som alle har fortykkelser på ringen. De 2 er A. 262
fra Nomeland, Valle s. og p., Aust-Agder. 56 De er fra slutten av vikinge

tiden, helst begynnelsen av Ilte årh. De er 3 X 2 og 2,3 X 2,1 cm. De er
rimeligvis fra en kvinnegrav. Den tredje er T. 15 057 fra Eid, Hølonda s.,
Melhus p., S.-T.57 Den er defekt, men har vært 3cm lang. Den skriver
seg også fra en kvinnegrav fra yngre vikingetid.

Når en skal skrive om ornerte remspenner fra yngre jernalder, vil en

vel først tenke på de vakre spenner fra Borrefunnet og Gokstadfunnet.58
Nicolaysen sammenligner dessuten remspennen 1. c. fig. 12 med T. 1620 fra

Haugen i Hedrum.59 Men remspennene både i Borrefunnet og Gokstadfunnet
henføres av de respektive forfattere som hørende til seletøy. Og rimeligvis
med rette. Men at også slike remspenner kan være brukt som draktbelte
spenner synes å fremgå av Birkafunnene, idet Arbman i Birka I Taf. 86
fig. 2 og Taf. 87 fig. I—41—4 henfører slike remspenner til drakten.

Vi har før -nevnt 2 små beltespenner i funnet fra Nomeland i Valle.

Til samme funn hører også en tredje liten beltespenne med rembeslag:
A. 261. Selve spennen er 2,6 X 1,4 cm. Den ender nedentil i et lite frem
stikkende dyrehode. Til belteustyret i dette funn kan vi nok regne et lite

beltebeslag : A. 263, trefliket i den ene ende og med enkle strekornamenter,
i form av en åpen sirkel i den annen ende.

Vi har 4 andre beltespenner av bronse, alle med enkle streker, en av dem

dog med båndfletningsornamentikk i likhet med R. 605. Disse eksem
plarer er :

1) C. 11 177. Bøkeskogen ved Larvik. Hedrum s. og p., Vestf. 60
2) C. 12 411. Nes, Kvelde s, Hedrum p., Vestf.61
3) C. 12 427. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf.62 (Fig. 273.)
4) B. 1470. Prestegården Veøy s. og p., Møre og Romsdal (ikke publisert).

Nr. 1 er defekt, men med stripeornamenter, 2,5 cm lang. Nr. 2 har en

tresidig tilspisning nedentil som har form som et nedadvendt dyrehode.
Sidene nar tverrstriper. Spennen er 2,5 X 3 cm. Nr. 3 har ganske samme
form som C. 23 111 fra Ornes i Dyvåg (se s. 492). Men nr. 3 har svake spor

Fig. 271. Rasp. C. 2636. Nedre Uthus, Hol, Busk.
Fig. 272—275. Beltespenne.

Fig. 272. 8.6356n. Bygstad, Bygstad s., Gaular p., S. og Fj. — Fig. 273. C. 12427.
Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. — Fig. 274. C. 24 193 m. Nedre Bakkene, Ulnes s.,

N. Aurdal p., Opi. — Fig. 275. B. 4659 g. Byberg, Sola s., Håland p., Rog.
Fig. 276. Knapp. C. 9113. By, Løten, Hed.

Fig. 277. 2 knapper. C. 22 762 m. Gile, Hof s., 0. Toten, Opi.
Fig. 278. 2 øre skjeer. C. 10 732. V. Engelhaug, Løten, Hed.
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av båndfletningsornamentikk. Den er 3,2 X 3,2 cm. Endelig har nr. 4
selve remspennen avbrukket, men ovenfor denne er et 5 cm langt og 2,5 cm
bredt rembeslag, hvis nedre del er tvedelt ved en tverrstang på midten og
vel har tjent som »løper«. En kan sammenligne med C. 13 567 fra Farmen,
Kvelde s., Hedrum i samme prestegjeld (se s. 492). Men øvre part av spennen
fra Veøy er tresidig med skråstreker på midtpartiet og en opphøyet spiral
på hver side. -— Bare nr. 3 kan nærmere tidfestes nemlig til ca. 900. Den
siste er fra en mannsgrav, de 3 andre er fra kvinnegraver.

2 beltespenner av bronse har tener som ender i dyrehoder, ett på hver
side. Begge disse beltespenner har beslagplater. Disse 2 er:

1) St. 2222 b. Frøyland, Riska s., Hetland p. Rog.63
2) T. 14 431m. Moksnes, Vernes s., Nedre Stjørdalen p., N.-T.64

Den første av disse har dyrehoder som godt kan være av keltisk opp
rinnelse. Spennen er 3,5 X 2,9 cm. Ellers har tenen skråskravering. Den
er fra en mannsgrav fra begynnelsen av 800-årene. Den annen er større:
5,3 X 4,4 cm. .Ornamentikken synes her å være av mer hjemlig opprinnelse.
Den er ellers yngre : fra ca. 900, men er også fra en mannsgrav. Bronsen er
her sterkt oksydert og ornamentikken utydelig. Også i Birkafunnene er
der lignende spenner. Den første har jeg sammenlignet med Birka I Taf. 86
fig. 2, den annen med 1. c. Taf. 87 fig. 5.

.Et eiendommelig og her i landet enestående stykke er sølvbeltespennen
T. 15 4961 fra Tomberg, Grytten s. og p., Møre og Romsdal 65 med vege
tabilsk ornamentikk ganske som Birka I Taf. 87 fig. 6—7. Nålen mangler.
Spennen er 4,2 X 3 cm. Spennen er fra 10de årh., men uvisst hvilket kjønn
den døde har tilhørt.

Så har vi endelig 2 ovale beltespenner, den ene av bronse, den annen
av sølv, begge med stripeornamenter. Disse 2 er:

1) C. 19 671. Nordrum, Hedrum s. og p., Vestf.66
2) T. 1524. Moksnes, Frosta s. og p., N.-T. (ikke publisert)

Den første hører til samme funn som den før nevnte 4-sidige ornerte
beltespennene C. 19 670 (se s. 492). Den er fra et mannsgravfunn fra ca. 850
—900. Den annen er også fra en mannsgrav, men kan ikke nærmere dateres.
Den første er 4 X 2 cm, den annen 4,4 X 2,1 cm.

En beltespenne av bronse som jeg ikke har funnet, er T. 1725 fra Rise,
Opdal s. og p., S.-T. Den skal ha nålen formet som et dyrehode med øyne
og spiss snute og har vært 5,5 X 2,5 cm. 67 Den kunne ikke nærmere tids
bestemmes, og heller ikke kan det sies hvilket kjønn den døde har tilhørt
som er blitt begravet med denne spenne.

Vi har så endelig en gruppe på 14 beltespenner som består av en lukket
som oftest helt sirkelformet ring. 7 av dem er av jern, og 7 av bronse. Disse
14 eksemplarer er:
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1) 19 706. Hauge, Onsøy s. og p., Østf.68
2) C. 8842. Sveinhaug, Ringsaker s. og p., Hed.69
3) C. 10 677. 0. Engelhaug, Løten s. og p., Hed.70
4) C. 10 765 c. Grindereng, Løten s. og p., Hed. 71
5) C. 24 767 f. N. Houm, Elverum s. og p., Hed. 72
6) C. 18 502. Høverstad, Vang s. og p., Opi. 73
7) C. 24 193 m. Nedre Bakkene, Ulnes s., N. Aurdal p., 0pi. 74 (Fig. 274.)
8) B. 4659 a. Byberg, Sola s., Håland p., Rog. 75 (Fig. 275.)
9) St. 2373 a. Bandaberg, Jelsa s. og p., Rog.76

10) St. 4009 e. Kingestad, Hesby s., Finnøy p., Rog.77
11) St. 5405. Netland, Eigersund landsogn, Rog. (ikke publisert).
12) B. 4712 b. Støle, Støle s., Etne p., Hord.78
13) B. 4756 y. Vik,. Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 79
14) T. 12 313 f. Gjeilvoll av Røstad, Ørlandet s. og p., S.-T.80

Av bronse er I—2,1 —2, 6, 8 og 11—13. Resten er av jern. De fleste, 11
stykker, er helt sirkelformede. Nr. 3og nr. 9er mer avlange : 3,2 X 2,4 cm
og 4 X 3,3 cm. Nr. 10 er 2 X 2,4 cm. Nr. 1 fra Hauge i Onsøy har en liten
nedstående tapp nederst på midten. Nr. 2 fra Sveinhaug på Ringsaker har
en tverrstang tversover på midten som den kunne brukes som en løper.
Nr. 12 fra Støle i Etne har 2 fint innrissede kantlinjer. Den har også ten
med halvsirkelformet tverrsnitt. De andre er sirkelrunde. — De 2 første
funn I—21 —2 muligens også 3 er fra merovingertiden, ellers er 2 fra 9de årh.
og 4 fra 10de årh.

Vi hørte at det ofte hendte at beltespennene var forbundet med rem
endebeslag. Flere ganger forekommer dog også remendebeslag alene. Her
kan det selvsagt også være vanskelig å skjelne mellom rembeslag til belte
og til seletøy. Vi skal imidlertid nå gå gjennom noen slike beslag som er
antatt å høre til belte. De fleste er forsynt med ornamenter. Formen på disse
beslag kan være forskjellige, de fleste er tungeformet, ellers har vi rektangu
lære, ovale og også andre former. Alle er av bronse. De gås gjennom i
topografisk orden.

Først har vi C. 15 791 fra Sofienberg løkke, Pilestredet, Oslo (ikke
publisert. Det. er et tungeformet beslag, 5,5 X 2,1 cm, har på sidene 2
rekker av gjennombrutte huller og også 2 slike huller på midten, muligens
levninger etter en forvansket rankeornamentikk. Det skriver seg fra en
mannsgrav fra 10de årh. — Det eneste er C. 22 586 b fra det før (se s. 490)
nevnte funn fra Dvergsten, Tingelstad s., Brandbu p., Opi. Det er rektan
gulært, 2,5 X 2,2 cm, helt glatt og uten ornamenter. Det er rimeligvis fra
en kvinnegrav fra 7de årh. — Det neste er igjen et tungeformet remende
beslag, nemlig C. 12 872 fra Hennum, Tranby s., Lier p., Busk. 1 Det er
avbrukket og defekt i sin nedre ende, men er 3,1 cm bredt, er ornert med

32Vid.-Akad. Skr. II H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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ringkjedeornamentikk, kan ellers ikke nærmere tidsbestemmes og er inn
kommet alene. — Ennå har vi et rembeslag fra Buskerud. Det er C. 15 293 fra
Storsand, Hurum s. og p., Busk. 2 Det er 4,2 X 2,2 cm, ovalt ornert med,
som det synes, 2 rekker forvanskede plantemotiver. Det er fra en kvinne
grav, men kan ikke nærmere tidsbestemmes.

Fra Vestfold har vi fra Gokstad funnet flere vakre tungeformede rem
endebeslag.3 Man skulle imidlertid i et slikt gravfunn som dette, hvor det
er såpass mange av dem, heller anta at de har hørt til seletøy. På samme
måte er det med noen små beslag i Osebergfunnet.

Men vi har atskillige andre ornerte rembeslag fra Vestfold som sannsyn
ligvis er beltebeslag. I samme funn der vi hadde den defekte remspenne
C. 11 177 fra Bøkeskogen ved Larvik, har vi også et lite tungeformet rem
endebeslag: C. 11 176. Det er 3,8 X 1,6 cm og ornert med 2 geometriske
kryssfigurer. — I det før nevnte funn fra Tveitane, Tanum s., Brunlanes p.
(se s. 491), er det igjen et rektangulært remendebeslag : C. 13 022 b. Som
beslaget fra Dvergsten i Brandbu er dette også uten ornamenter, men det
er noe lengere og smalere : 4X 2 cm. Fra det før nevnte funn fra Allum
i Hedrum (se s. 493), hvor det var 2 remspenner av bronse, er det også
2 remendebeslag : C. 13 476—77. Det første er tungeformet, men med til
tagende bredde nedover. Det er 4,8 cm langt og 1,8 cm bredt. Det har
båndfletningsornamenter. Det annet er alminnelig tungeformet 5 X 1,8 cm.
Det har übetydelige ornamenter, rimeligvis også båndfletninger. Funnet fra
Allum er fra en mannsgrav fra ca. 900. — Fra Rolighed i Hedrum er der
også en mannsgrav fra ca. 900, hvor det er et remendebeslag: C. 14 138b.4
Det er ovalt, defekt, forsynt med dyreornamentikk i Borrestil. Det er ganske
samme ornamentmotiver som vi har på de treflikede spenner. — I det før
nevnte funn fra Nordrum i Hedrum (se s. 491), hvor vi hadde den rektangu
lære bronsebeltespenne med båndfletningsornamentikk, har vi også 2 rem
endebeslag. Det ene er tungeformet, 3,3 X 2,4 cm, noe defekt i gjennom
brutt arbeide, forsynt med spiralornamentikk. Det annet er større, men også
defekt, nå 7 cm langt og med største bredde 3,8 cm. Det er av den vester
landske tinnbronse, forsynt med ornamenter av utpreget vesterlandsk karak
ter. Det er også fra en mannsgrav, men helst fra ca. 850—900. Vi har ennå
et funn fra Nordrum. Det er i Fylkesmuseet i Skien (nr. 2742) . Det er også
et tungeformet beslag, 5x2 cm, ornert med 2 rekker formodentlig for
vanskede plantemotiver. Det er fra en kvinnegrav, rimeligvis fra 9de årh.
Ennå er det et funn med tungeformet beslag fra Hedrum nemlig fra Nes:
C. 20 286 a. 5 Det er 2 slike beslag, ganske ens 3,2 X 2 cm, forsynt med 2
rekker av små tettstillede punkter. Dette funn er fra merovingertiden. —
Endelig har vi fra Vestfold atter et tungeformet beslag : C. 14 296 fra Nedre
Store-Var, Stokke s. og p. 6 Det er 6 X 2,1 cm, er ornert med en menneske
maske og dyreornamentikk i Borrestil ganske som den tungeformede bronse
spenne C. 3634 fra Prestegården i samme prestegjeld. Men de kan dog ikke
være støpt i samme form.7
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Sammen med den før (s. 493) nevnte vakre beltespenne eller rettere det
til spennen hørende praktfulle remendebeslag av tinnbronse fra Østensbu
i Øyestad, Aust-Agder er også funnet et tungeformet remendebeslag uten
ornamenter. Det er 6,3 X 2,8 cm. — I det store funn fra Løland i Vigmostad
s., Nord-Audnedal p. i Vest-Agder,B var det oldsaker både fra en mannsgrav
og en kvinnegrav fra 10de årh. Formodentlig tilhørende kvinnegraven er
den vakre tungeformede spenne av sølv C. 19 366.9 Men opprinnelig har
dette vært et remendebeslag. Det er 5,8 X 4 cm og er ornert med karolingisk
bladornamentikk. 10 Det er altså rimeligvis et vesterlandsk stykke.

Et annet tungeformet beslag av sølv også av vestlig opprinnelse er
St. 2315 c fra Østebø, Sandeid s., Vikedal p., Rog. 11 Det er av tinnbronse,
lite og spinkelt, avbrukket i sin øvre del som mangler, nå 3 cm langt og bare
1 cm bredt. Det er forsynt med ornamenter i Trewhidle stil. Det kan ellers
ikke nærmere tidsbestemmes av funnkombinasj onene, og den dødes kjønn
er også usikkert. — Ennå et tungeformet remendebeslag, men av bronse,
har vi fra Rogaland. Det er St. 4165 nn fra Sundvor, Bjerkreim s., Helle
land p.,12 Det er også lite: 4,4 X 1,3 cm, ornert med ringkjedeornamentikk.
Det skriver seg fra en mannsgrav fra 10de årh.

Vi må så helt til Romsdal før vi kommer til neste funn. Det er det
samme funn hvorfra vi hadde den eiendommelige beltespenne fra Tomberg,
Grytten s. og p. (se s. 496). Rembeslaget T. 15 496 k, er også tungeformet
og av sølv, er 4,4 X 2,8 cm.13 Det er dekorert med små knopper som hver
er omgitt av en krans av radiært stillede fordypede linjer som dekker hele
oversidens flate. Det er fra en mannsgrav fra 10de årh. — Fra Nordmøre
har vi et rembeslag som også sannsynligvis har hørt til et belte. Det er
T. 9262 fra Røttingsnes, Tingvoll s. og p. 14 Det er 4,5 X 2,1 cm, er av
bronse og har henholdsvis 4 og 3 bronsenagler med hvelvede hoder, øverst
og nederst på stykket. Selve flaten er dekorert med dyreornamentikk. Det er
funnet med ovale spenner av typen R. 647 og er da fra en kvinnegrav rime
ligvis fra første halvdel av 800-årene. Det er ikke noe hesteutstyr i funnet.

I Sør-Trøndelag har vi ett funn av remendebeslag rimeligvis til belte,
nemlig T. 13 006 c fra By, Klebtt s. og p. 15 Det er funnet sammen med den
før (s. 491) nevnte beltespenne av bronse. Remendebeslaget fra By er også
tungeformet, av bronse, 4,5 X 1,9 cm. På midten av oversiden 2 parallelle,
opphøyede riflede lister, på hver side av disse et mønster av fordypede tverr
gående siksaklinjer. Dette beslag er rimeligvis fra en kviniegrav fra 10de årh.

Endelig har vi fra Nord-Trøndelag 2 tungeformede remendebeslag
av bronse som sannsynligvis også har vært brukt til draktbelte. Det ene er
T. 2724 fra Naust, Mære si-, Sparbu p. 16 Det er 5,5 X24 cm. Det er ornert
med ganske tarvelig rutemønster og med en opphøyet ribbe på midten. —
Det annet stykke er T. 13 886 fra Ytre Grande, Leksviken s. og p. 17 Det er
6x3,1 cm. Ornert i Jellingestil med mønster ganske som B. 4599 a fra
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Bu, Kinservik s., Ullensvang p., Hord. 18 Den siste er en spenne, og den
første kunne godt være en kopi av den siste. Støpt i samme form kan de
ikke være. Det er da her et lignende forhold som ved bronsespennen og
remendebeslaget fra Prestegården og Nedre Store-Var i Stokke i Vestfold
(se s. 498).

Knapper og jer uspenn er

Vi skal så se på et par mindre grupper av enkle små redskaper som
vel også hører til klededrakten.

Det er først det vi vil kalle for knapper. Den største gruppe av disse
er de såkalte ankerformede knapper (R. 468), alle av jern. De har en hempe
i den ene ende og en vanligvis 4-armet plate i den annen. Disse er forbundet
med en helst ganske kort ten eller stamme som i et par tilfelle har vært
omviklet med et smalt tynt bånd, således på selve typeeksemplaret R. 468.
Vi kjenner nå til 12 eller 13 slike knapper, alle fra Østlandet. 3 av dem er
mistet eller bortrustet, vi har bare omtalen eller katalogbeskrivelsen av dem.
Vi skal nå først gi en fortegnelse over denne gruppe av knapper:

1) C. 15 874. Gimmen, Idd s. og p., Østf. 1
2) C. 15 885. S. Hosten, Rakkestad s. og p., Østf. 2
3) C. 15 824. Prestegården, Skedsmo s. og p., Akh.3
4) Til C. 15 830—31. Prestegården, Skedsmo s. og p., Akh.4 Ikke bevart.
5) Til C. 22 518 i. Ås, Ullensaker s. og p., Akh.5
6) C. 2073. Møystad, Vang s. og p., Hed.6
7) C. 9613. By, Løten s. og p., Hed. Avb. R. 468. 7 (Fig. 276.)
8) C. 9699. Engelhaug, Løten s. og p., Hed. 8
9) T. 2479. Vollan, Kvikne s. og p, Hed. 9

10) C. 12 472. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 10
11) C. 12 539. Nes, Kvelde s., Hedrum p., Vestf. 11
12) C. 22 441 mi Lille Guldkronen, Sem s. og p., Vestf. 12

Lengden på disse knapper er 3—4 cm, nr. 6er dog sem lang. Nr. ler
defekt så lengden her ikke kan avgjøres. Lengden på nr. 4 kjenner vi heller
ikke. Det er også ett eksemplar C. 13 472 fra Allum, Hedrum s. og p.,
Vestf., 13 som bare er fragmentarisk, hvor stammen er ca. 5 cm. lang og som
vel er noe tvilsom.

Disse knapper omfatter hele. yngre jernalder fra merovingertid (nr. 9)
og ned i 10de årh. (nr. 6 og 12). — De fleste av dem hvor kjønnet kan
bestemmes, er fra kvinnegraver (nr. 2, 5, 6 og 12), 2 av funnene fra manns
graver (nr. 9 og 10), likeså eksemplaret fra Allum i Hedrum.

Vi hørte at alle disse knappene var fra Østlandet. Det jordfunne jern
holder seg som bekjent best i de østlandske innlandsbygder, og da disse
knapper er forholdsvis små og spinkle, kan det jo bero på en tilfeldighet at
de bare kjennes fra Østlandet. Det kan i den forbindelse være verd å peke
på at hele 9 av de 12 eksemplarer er fremkommet ved fagkyndige gravninger.
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En mindre gruppe på 4 funn har flate hoder og en liten jernplate festet
på undersiden. Hodene har et tverrmål fra 1,4—2,6 cm. De 4 funn er
følgende :

1) C.22 762m. Gile, Hof s., 0. Toten p., Opi. 14 (Fig. 277.)
2) C. 22 237 m. Haglebuvannet, Eggedal s., Sigdal p., Busk. 15
3) B. 8653 o. Kjelling av Eide, Olden s., Innvik p., S. og Fj. 16
4) T. 1752. Haugen, Tiller s., Klebu p., S.-T.17 I

I det første funn er det 2 knapper og dessuten en tredje med et sterkt
hvelvet hode. Det siste er 3 cm i tverrmål. I funn nr. 2 er det også 3
knapper. Disse er mindre enn de andre. —- Nr. 1 kan ikke nærmere tids
betsemmes, nr. 2 og 3 er fra merovingertiden, mens nr. 4 er fra 10de årh.
De 3 første funn er sannsynligvis alle fra mannsgraver, det siste funn fra
en kvinnegrav. — Beslektet med denne gruppe er C. 9668 fra By, Løten s.
og p., Hed. 18 Det er 13 små jernknapper med konvekse bronsebelagte hoder,
bare 1,4 cm i tverrmål. Her har også vært små klinkeplater på undersiden.
Dette funn er fra en kvinnegrav.

Til slutt har vi noen enkeltstående typer av knapper som vi også skal
se på. Det er først B. 6356 k fra Bygstad, Bygstad s., Gaular p., S. og Fj., 19
en liten flat sølvknapp bare 1,3 cm i tverrmål. Forsiden er ornert med 3
dype konsentriske ringer, baksiden glatt. 20 Den er fra en mannsgrav fra
midten av vikingetiden. — Videre har vi sølvknappen C. 13 216 fra Huse,
Romedal s. og p., Hed. 21 Den er av en annen type med korsformet overdel
og en kort stamme under denne med et lite hull i nedre ende. Den har en
samlet lengde av 3,5 cm. Den er fra en kvinnegrav fra 10de årh.

Endelig har vi B. 5815 d fra Belle, Vaiigen s., Aurland p., S. og Fj.22
Den består av en flat rund bronseskive, 3,2 cm i tverrmål med en liten hempe
på utsiden. I hempen henger en spinkel jernring, 2,6 cm i tverrmål. Den
tilhører også en kvinnegrav, men sannsynligvis fra siste halvdel av 800-årene.

Innen yngre jernalders materiale er det en rekke jernspenner hvor
bøylen er av forskjellig bredde og form. I »Vikingetidens smykker« (s. 8
note 1) har jeg oppfattet disse enten som underlag for tynnskallede ovale
spenner hvor bronsen er blitt opptært eller som selvstendige spennner med
forbilde i disse underlag. Gutorm Gjessing sier i » Studier i norsk mero
vingertid« (s. 162) at det er den første av disse oppfatninger som må være
den riktige. Vi skal her gi en fortegnelse over disse jernspenner eller deler
av jernspenner:

1) C. 22 5180. Ås, Ullensaker s. og p., Akh. 1
2) C. 9652. By, Løten s. og p., Hed. 2
3) C.lO 178 d. V. Engelhaug, Løten s. og p., Hed.3
4) C. 15 913. Voll, Grue s. og p., Hed. 4
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5) C. 4574. Kvien, Hurum s., Vang p., Opi.5
6) C. 18 211. Tolstad, Våge s. og p., Opi. 6
7) C. 22 594 a. Dvergsten, Framstad, Gran s .og p., Opi. 7
8) C. 23 687 c. Alstad, Hegge s., 0. Slidre p., Opi.8
9) C. 25 732 a—b. Ringen, Fluberg s., S. Land p., Opi.9

10) C. 15 304. Storsand, Hurum s. og p., Busk. 10
11) C. 25 098 b. Villand, Hol s. og p., Busk. 11
12) B. 6993 h. Skåle, Kvinnherad s. og p., Hord. 12
13) B. 4843 a. Øvre Eide, Nedstryn s., Stryn p., S. og Fj. 13
14) B. 5144 e—f. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. 14
15) B. 6846 a. Gutdalen, Opstryn s., Stryn p., S. og Fj. ls

Det er vel ikke helt sikkert at alle disse spenner har vært underlag for
bronsespenner. Det gjelder således nr. 6 hvor bøylen er usedvanlig kraftig.

Vi har også noen ganske få jernspenner som sikkert ikke kan ha vært
underlag for ovale bronsespenner.

Det gjelder først' de 2 funn: C. 22 585 b fra Dvergsten, Tingelstad s.,
Brandbu p., Opi. 16 og C. 24 352, Berge, Slidre s., V. Slidre p., Opi. 17 Dette
er en finsk type med opprullet spiral i den ene ende (sl. Aspelin fig. 1423).
Den første er fra en kvinnegrav som Gutorm Gjessing mener er fra mero
vingertid. 18 Den annen er et enkeltfunn.

Endelig har vi en liten jernspenne med bronsebelegg av en eiendommelig
likearmet form. Det er C. 11 787 fra Nesten-Ophus, Stor-Elvedalen s. og
p., Hed. 19 Spennen er bare 4,8 cm lang og den har et primitivt dyrehode i
hver ende. Oppå midten av bøylen er en polyédrisk liten topp hvorpå er
plasert en liten hempe muligens til feste for en kjede. — Denne spenne er
rimeligvis fra en kvinnegrav fra første halvdel av 800-årene.

Pinsetter og øres kjee r.

Både fra bronsealderen og eldre jernalder kjenner vi en hel del pinsetter
av bronse. Også fra yngre jernalder har vi noen for øvrig ganske få pinsetter,
men de er nesten alle av jern og de fleste meget enkle. Vi har bare 2 pinsetter
av 'bronse fra yngre jernalder. Den ene er det her i landet enestående
stykke C. 5463 fra Værdal, Sakshaug s., Innerøy p., N.-T. Den har kors
formet håndtak og har hatt en ring om armene som kan skyves opp og ned.
Denne pinsett er avbildet R. 445. 1 Den er 5,3 cm lang og er fra en kvinne
grav fra 10de årh. En ganske lignende pinsett, men uten ringen om armene
ble i 1936 funnet i en gammel hustuft på Birsay i vestre del av Mainland
på Orknøy.

Den annen bronsepinsett hører til funnet C. 1283—85 og C. 1671—72
fra Nomeland, Hylestad s., Valle p., Aust-Agder. 2 Den har også en ring
om armene, men er ellers av en enklere form med jevnbrede armer. Den er
bare 4,5 cm lang og 4 mm bred. Også denne er fra en kvinnegrav fra yngre
vikingetid.
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Vi har ennå en tredje pinsett som skiller seg ut fra de andre. Det er
St. 2192 j fra Harestad, Randaberg s., Hetland p., Rog.3 Den er av jern
og har også en ring om armene, men av en sværere karakter enn på bronse
pinsettene. Leppene på denne pinsett er bredere enn på de andre pinsettene,
2 cm brede ytterst. Pinsettens lengde er ellers 6,3 cm. Den skriver seg fra
en dobbeltgrav fra eldre vikingetid.

De andre pinsettene som alle er smale og av jern, er følgende

1) C. 25 732 c. Ringen, Fluberg s., S. Land p., Opi.4
2) C. 21 926 h. Bjertnes, Krødsherad s., Sigdal p., Busk.5
3) C. 5976. Langlo, Skjee s., Stokke p., Vestf.6
4) C. 14 223. S. Farmen, Kvelde s., Hedrum p, Vestf.7
5) St. 4009 f. Kingestad, Hesby s., Finnøy p., Rog.8
6) B. 5800 s. Ytre Arna, Arna s., Haus p., Hord. 9
7) B. 8991 m. Terum, Vangen s., Aurland p., S. og Fj. 10

Dertil kommer at det i funnet B. 1361—93 n også skal være funnet
halvdelen av en liten pinsett av jern. Den eksisterer ikke nå lenger, men den
må vel regnes som et Bde funn. Den er fra Garder i Hovin s., Ullensaker
p., Akh.

Pinsetten fra Ytre Arna i Haus har også hatt armene omsluttet av en
ring, her av jern, som de 2 bronsepinsettene og den fra Harestad i Randa
berg. Ellers er alle pinsettene unntagen den sistnevnte smale og enkle.
Lengden varierer fra 6—7,7 cm.

Bortsett fra pinsetten fra Garder i Ullensaker som altså ikke lenger
eksisterer og som er fra en mannsgrav fra yngre vikingetid, er i hvert fall
6 av de andre pinsetter fra kvinnegraver, mens vi derimot ikke har noen
sikre fra mannsgraver. Fra kvinnegraver er som vi har hørt, begge pin
settene av bronse og begge fra yngre vikingetid, og fra kvinnegraver er også
nr. 1, 2, 5 og 7. De 2 første er fra merovingertid eller eldre vikingetid, nr. 5
fra yngre vikingetid, mens nr. 7 ikke kan nærmere tidsbestemmes. Nr. 6
fra Ytre Arna i Haus er fra en dobbeltbegravelse fra yngre vikingetid, mens
den eiendommelige pinsett fra Harestad som før sagt er fra en dobbelt
begravelse fra eldre vikingetid.

Det er også 2 funn med noen redskaper som er blitt kalt for øreskjeer.
Det er først C. 10 732 fra V. Engelhaug i Løten. 1 (Fig. 278.) Det er 2 runde
jernstenger avbrukket i sin nedre ende men som henger i en bevegelig ring.
De er nå 5—6 cm lange, prydet med tverrifler. En kan altså ikke si hvorledes
de er avsluttet, men de er i hvert fall flate eller konvekse i den nedre ende,
så de ser ut til å ha vært som en liten skje. De skriver seg fra en mannsgrav
fra yngste vikingetid.

Det annet funn er B. 8991 n—o fra Terum, Vangen s., Aurland p.,
S. og Fj.2 Her er også 2 eksemplarer som er blitt kalt for øreskjeer. På
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det ene er stammen vridd, ender i et øye i den ene ende, avbrukket i den
annen, men her avflatet. Stykkets lengde nå er 6,2 cm. Det annet er ennå
mer defekt, stammen er her avflatet, dekorert med tverrlinjer, skrålinjer og
har også endt i et øye med rest av en jernring hvori formodentlig begge
stykker har hengt. Den siste er blitt betraktet som noe tvilsom. Begge
skriver seg fra en kvinnegrav som ikke. kan nærmere tidsbestemmes.

Personlig utstyr.
Beinkammer.

1 Magnus Olsen og Haakon Shetelig: Runekammen fra Setre. B. Mus. Årb. 1933
s. 26 ff. 2 Oldtiden VIII s. 33 ff. 3 R. 447 og 1. c. s. 35 fig. 2. 4 Avb. A. W.
Brøgger: Nord-Norges bosetningshistorie Pl. V. 5 Ab. 1886 s. 127 nr. 19b.
6 Trms. Mus. Årsh. 1918 Nr. 2 s. 14 nr. 7. ' Ab. 1880 s. 212 nr. 192 c. 8 Ab.
1895 s. 115 nr. 31 o. 9 Ab. 1885 s. 128 129 nr. 15. 10 Ab. 1905 s. 390 nr. 14 b.
11 O. Nicolaissen: Katalog s. 7. 12 Oldtiden X s. 120 nr. 110 b. 13 Oseberg-
fundet II s. 205—206 avb. s. 207 fig. 138. 14 T. V. S. S. 1916 Nr. 7 s. 36 nr. 108 f.,
avb. fig. 19. 13 Oldtiden VI s. 229 nr. 152. 16 Ab. 1893 s. 134 nr. 2 a. 17 Ab.
1877 s. 51—52 nr. 28 d. 18 Ab. 1887 s. 46—47 nr. 16, se 1. c. fig. 13. 19 Ab. 1890
s. 135 nr. 4d. 2» N. F. s. 6. 21 N. F. s. 76. 22 Ab. 1866 s. 88 nr. 13.
23 Stav. Mus. Årsh. 1934—35 s. 24 nr. 22 11, avb. 1. c. 1933—34 s. 45 fig. 3. 24 Oldtiden
Vs. 159 nr. 41. 2S Ab. 1883 s. 98 nr. 12 f. 2« Årb. 1930 s. 271 nr. 253 a. 2 ' Ab.
1872 s. 61 nr. 61. 28 T. V. S. Olds. Tilv. 1929 s. 13 nr. 41 g. 29 Ab. 1887 s. 130
nr. 3 g. 30 Ab. 1903 s. 281 nr. 24. 31 Ab. 1903 s. 274 nr. 239 gg. 32 Oseberg-
fundet II s. 205—206 avb. fig. 138. 33 Ab. 1892 s. 72 nr. 53. ** Ab. 1874 s. 130
nr. 3. 35 Lorange s. 155—156. 36 Ab. 1872 s. 63 nr. 76. s ' Ab. 1893 s. 134
nr. 2a. 38 Stav. Mus. Årsh. 1903 s. 87 nr. 54 g. 38 Ab. 1873 s. 43 nr. 33 k, avb.
1. c. pl. VIII fig. 40. 40 Ab. 1887 s. 76 nr. 247.

Rasper.

1 Ab. 1869 s. 66 nr. 13. 2 Årb. 1943—44 s. 350, avb. s. 351. 3 Ab. 1878
s. 245 nr. 56 n. 4 Ab. 1895 s. 91 nr. 159 f. 5 Årb. 1933—34 s. 137. 6 N. F.
i. 762, avb. Ab. 1867 Pl. IV fig. 43 og R. 420. T Ab. 1887 s. 80 nr. 267 b. 8 Ab.
1867 s. 88 nr. 611 avb. fig. 42. 9 Årb. 1930 s. 220 nr. 50. 10 Ab. 1882 s. 96 nr. 1 h.
1 B. Mus. Årb. 1903 No. 3 s. 5 nr .10 h. 12 T. V. S. S. 1902 No. 6 s. 14 nr. 53 e.
3 f. V. S. S. 1921 Nr. 1 s. 30 nr. 89 h.

Beltespenner.

1 Ab. 1878 s. 229 nr, 28. 2 Ab. 1881 s. 77 nr. 15 b. 3 Oldtiden X s. 120
nr. 110 a. * Årb. 1943—44 s. 23. 5 Oldtiden VIII s. 174 nr. 67 I i. « Ab. 1885
s. 23 nr. 1 c. ' Ab. 1885 s. 36 nr. 38 b. 8 Ab. 1887 s. 27 nr. 5 a. » Ab. 1888
s. 88 nr. 13 e. 10 Ab. 1894 s. 96 nr .12 b. u Oldtiden IX s. 191 Haug. 9i.
12 Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 95 nr. 82 d. 13 Stav. Mus. Årsh. 1901 s. 98 nr. 15 g—h.
14 Ab. 1889 s. 75 nr. 33 e. 15 B. Mus. Årb. 1903 Nr. 14 s. 13 nr. 14 x. lfi B. Mus.
Årb. 1938 Nr. 3 s. 4 nr. 7c. 17 Ab. 1874 s. 68—69 nr. 59. 18 T. V. S. S. 1910
No. 10 s. 19 nr. 35. 19 Oldtiden X s. 15—17. 20 Birka I. Taf. 26 fig. 3. 21 Ab.
1884 s. 42 nr. 26 n. 22 Ab. 1886 s. 23 nr. 14 k. 23 Ab. 1887 s. 27 nr. sb.
24 Ab. 1899 s. 197 nr. 200 d. 25 Oldtiden X s. 110 nr. 70 d. 26 Stav. Mus. Årsh.
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Remendebeslag.

1 Ab. 1886 s. 93 nr. 137. 2 Ab. 1890 s. 55 nr. le. 3 R. 607 og 608 og
Årb. 1928 s. 121 fig. 5 og 7. 4 Ab. 1888 s. 129 nr. 104 1. 3 Ab. 1903 s. 267 nr.
Illa. 6 Ab. 1888 s. 140 nr. 192b. 7 Vikingetidens smykker s. 125 fig. 134—135.
8 Ab. 1898 s. 104—109 nr. 170. 9 L. c. fig. 14 og Vikingetidens smykker s. 125 fig. 136.
10 Jan Petersen: British Antiquities of the Viking Period, found in Norway s. 179 nr. 8.
11 Stav. Mus. Årsh. 1900 s. 90 nr. 70, avb. 1. c. fig. 16, se også Jan Petersen : British
Antiuities of the Viking Period, found in Norway s. 182 nr. 10, avb. 1. c. s. 180 fig. 147.
12 Stav. Mus. Årsh. 1921—24 Nr. IV s. 6 nr. 5 m, avb. 1. c. s. 5 fig. 1. 13 T. V. S. Olds.
Tilv. 1937 s. 38 nr. 147 k, avb. 1. c. fig. 4. 14 T. V. S. S. 1910 No. 10 s. 16—17 nr. 34 c,
avb. 1. c. No. 6 s. 5 fig 1. 15 T. V. S. S. 1924 Nr. 3 s. 64 nr. 179 c, avb. 1. c. fig. 24.
16 Ab. 1882 s. 123 nr. 10 avb. fig. 29. 1T T. V. S. Olds. Tilv. 1928 s. 41 nr. 173, avb.
1. c. fig. 13. 18 Ab. 1889 s. 74—75 nr. 33, avb. 1. c. fig. 20 og Jan Petersen : Vikinge
tidens smykker fig. 137.

1899 s. 71 nr. 55 c. 27 B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11 s. 25 nr. 36 n. 28 Oldtiden VII

s. 220 nr. 4 r. 2fl Lorange s. 190. 30 Ab. 1882 s. 131 nr. 58. 31 T. V. S. S. 1924
Nr. 3 s. 64 nr. 179 b. 32 Årb. 1943—44 s. 86. 33 Stav. Mus. Årsh. 1912 Nr. IV
s. 5 nr. 6b. 34 Ab. 1878 s. 228 nr. 22. 35 Ab. 1878 S- 228 nr. 22. ;!8 Ab. 1878
s. 229 nr. 27. 37 Ab. 1881 s. 72 nr. 7 b 38 Oldtiden IX s 144 nr. 2 n. :li) Ab.

1868 s. 112 nr. 61 g og s. 137 nr. 9. 40 Ab. 1868 s. 126 nr. 93. 41 Ab. 1899 s. 200
nr. 211 n. -12 Årb. 1943—44 s. 23. 43 V. S. S. 1925. S.Grieg: Hadelands eldste
bosetningshistorie s. 134 avb. s. 137 fig. 95. 44 Ab. 1872 s. 109 nr. 32 b. l5Ab.
1885 s. 39 nr. 48 b. 46 Ab. 1887 s. 63 nr. 149 r. 47 Ab. 1887 s. 63 nr. 149 r.
48 N. F. s. 227. • 49 Ab. 1883 s. 74 nr. 541. 50 Stav. Mus. Årsh. 1903 s. 92 nr. 77 d.

51 Oldtiden VII s. 276 nr. 58 b. 52 Ab. 1871 s. 90 nr. 129. 53 Ab. 1897 s. 5 pc. 1 d.
54 Ab. 1893 s. 168 nr. 21 f. 55 Ab. 1868 s. 137 nr. 13. 5G A. G. Gjessing: Katalog
s. 44. 57 T. V. S. Olds. Tilv. 1935 s. 10 nr. 43 g. 58 A. W. Brøgger : Borrefundet
s. 14 fig. 22—23 og R. 605 og N. Nicolaysen: Gokstadfundet Pl. X fig. 12—13.
5B Ab. 1875 s. 65 nr. 86 avb. 1. c. fig. 35. 80 Ab. 1882 s. 169 nr. 147 c. 61 Ab. 1885
s. 23 nr. le, avb. fig. 9. °2 Ab 1885 s. 24 nr. 30. °3 Stav. Mus. Årsh. 1899 s. 71
nr. 71 nr. 55 b, avb. 1. c. s. 72 fig. 6. U 4T. V. S. Olds. Tilv. 1931 s. 29 nr. 108 m, avb.
1. c. fig. 10. « 5 T. V. S. Olds. Tilv. 1937 s. 38 nr. 147 1. «« Ab. 1899 s. 197 nr. 200 f.
67 Ab. 1876 s. 89 nr. 40. 68 Ab. 1899 s. 201 nr. 214 d. 69 Ab. 1878 s. 231 nr. 37.
70 Ab. 1881 s. 68 nr. 1 b. 71 Ab. 1881 s. 79 nr. 20 b. 72 Årb. 1930 s. 274 nr. 260 f.
73 Ab. 1896 s. 80 nr. 104. 74 Årb. 1928 s. 98 nr. 27 m. 75 Ab. 1890 s. 115 nr. 41 a.
76 Stav. Mus. Årsh. 1901 s. 110 nr. 39 a. " Oldtiden VIII s. 159 nr. 105 e. 78 Ab.

1890 s. 125 nr. 94 b. 79 Ab. 1891 s. 129 nr. 17 y. 8 ° T. V. S. S. 1921 Nr. 2 s. 11

Knapper.

' 1 Ab. 1868 s. 61—63, hvor knappen dog ikke nevnes. 2 Ab. 1868 s. 69. 3 Ab.
1868 s. 44 Haug 7. 4 Ab. 1868 s. 44 Haug 3. 5 Oldtiden X s. 98 nr. 42 i.
6 N. F. 5.69. 7 Ab. 1879 s. 115—116 nr. 36 o. 8 Ab. 1879 s. 188 nr. 83 og s. 128—
29 nr. 89. 9 Ab. 1880 s. 234 nr. 54 n. 10 Ab. 1885 s. 28—29 nr. 17 1, ikke bevart.
11 Ab. 1885 s. 39 nr. 48 b, ikke bevart." 12 Oldtiden IX s. 182 Haug 3. 13 Ab. 1887
s. 63 nr. 149 o. 14 Arb. 1943—44 s. 23. 15 Oldtiden IX s. 115 nr. 32 m.
16 B. Mus. Årb. 1935 nr. 2 s. 16 nr. 25 o. 1? Ab. 1876 s. 91 nr. 53 g. 18 Ab. 1879
s. 123—124 nr. 66 c. 19 B. Mus. Årb. 1910 Nr. 11 s. 24 nr. 36 k. 20 Avb. V. J. G.
s. 218 fig. 512. 21 Ab. 1886 s. 109 nr. 252, avb. 1. c. fig. 18. » B. Mus. Årb. 1903
Nn. 14 s. 32 nr. 33 d.
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Pinsetter.

Øreskjeer.

1 Ab. 1881 s. 74 nr. 9 v. 2 B. Mus. Årb. 1938 Nr. 3 s. 14 nr. 22n-o

Jernspenner.

1 Oldtiden X s. 99 nr. 42 o. 2 Ab. 1879 s. 120 nr. 51a. 3 Ab. 1880 s. 177
nr. 50. 4 Gutorm Gjessing 1. c. s. 162. 5 Ab. 1868 s. 125 nr. 91, avb. 1. c. fig. 44.
6 Ab. 1895 s. 91 nr. 154 p. 7 Oldtiden X s 125 nr. 118 a. 8 Arb. 1943—44 s. 267.
9 Årb. 1933—34 s. 145. 10 Ab. 1890 s. 57—58 nr. 17 e. u Årb. 1931—32 s. 212
nr. 20 b. 12 Oldtiden IX Berg. Mus. Tilv. 1918 s. 11 nr. 26 h. " Ab. 1891 s. 149
nr. 104 a, avb. 1. c. fig. 6. 14 Ab. 1895 s. 106 nr. 14 e—f, avb. 1. c. s. 106—107 fig. I—2.
15 Oldtiden VII s. 276 nr. 58 a. 16 Oldtiden X s. 119 nr. 109 b. 17 Årb. 1929 s. 176
nr. 28. 18 G. Gjessing Le s. 162, Note 1. 19 Ab. 1884 s. 53—54 nr. 48 i, avb. 1. c.
fig. 12. '

1 Se også Ab. 1871 s. 78 nr. 61 1. 2 Se N. F. s. 263—264. 3 Stav. Mus. Årsh.
L899 s. 63 nr. 25 j. 4 Årb. 1933—34 s. 145. 5 Oldtiden VIII s. 174 nr. 67 1 h.
» Ab. 1872 s. 109 nr. 32 a. 7 Ab. 1888 s. 85 nr. 3a. 8 Oldtiden VIII s. 159
lr . 105 f. » B. Mus. Årb. 1903 Nr. 14 s. 13 nr. 18 s, avb. V. J. G. s. 198 fig. 466.
0 B. Mus. Årb. 1938 Nr. 3 s. 14 nr. 22 m. " Lorange s. 130.
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Summary.

This book is meant as the third and last part of an account of historie
material from the Norwegian Viking Period, the first two parts of which
were "The Norwegian Viking Swords" (1919) and "The Ornaments of the
Viking Period" (1928). But whereas the first two books deal mainly with
only the Viking Period (roughly 800—1030 AD), "The Implements of the
Viking Period" includes also the two centuries which precede it (roughly
600—800 AD), that period which wc in this country generally term the
Merovingian Period. These two together wc call "The Younger Iron Age"
and, as far as the implements are concerned, they form a connected whole.
The greater part of the manuscript of this book was written during the five
war years, the account of the material and statistics håving been brought up
to date inclusive of 1942.

The book is divided into nine sections, each concerned with one particular
group of implements. The first deals with equestrian equipment, and then
come blacksmith's tools, agricultural implements, carpenter's tools, fishing
tackle, textile implements, kitchen utensils, tools connected with cabinets and
chests and, finally, a smaller section which I have called "Personal effeets".
These groups are now to be discussed and a summary given of the examina
tion of the various types and the results which I have reached during the
treatment of them.

Up to and incltiding 1942, 6,232 burial finds from the Younger Iron Age
in Norway were made of these where the sex of the remains cotild be de
termined by the contents of the grave, 3,816 came from male graves and 1,169
from female. That is to say, 76.5 % were from male, and 23.5% from female,
graves. The county which has the most graves from this period is Opland
in Eastern Norway (602), then comes Rogaland in south-Western Norway
(583) and thirdly North-TrøTidelag (532), with Vestfold in the southern
part of East Norway in the fourth place, followed by Sogn and Fjordane
in West Norway (501). The smallest ntimber of finds is in Østfold (119) in
the south-eastern corner of the country, in East- and West-Agder (158 and
121) that part which wc usually call Sørlandet (South Norway) and in the
county of Troms, far away in the north (114). As far as the small number
of grave finds in Østfold is concerned, it has been explained as being due to
the earlier infiltration here of christian burial customs. It is thought that
the same may have been partly the case in the Agder counties. In Norway's
most northerly county, Finmark, which also stretches eastwards right to the
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Russian frontier, the finds from the Younger Iron Age are so few that the

material amounts to almost nothing as far as implements are concerned ; this
county, therefore, is not incltided in the statistics.

Wc commence with the first group of implements, namely equestrian and
riding equipment. Apart from the bits, which are fairly evenly distributed
throughout the country as a whole in roughly the same proportion as the
total nuniber of grave finds, riding equipment belongs first and foremost

to the East Country : in the West Country, the horse was replaced by the
boat, and travelling was preferably done by sea. In Trøndelag, too, these
pieces of equipment are less numerous : there, the material of implements
seems as a whole to be smaller than in the southern counties. Instead, the

finds are mainly represented by weapons and ornaments. The total of grave
finds in the Trøndelag counties was no less than elsewhere : in fact, North-
Trøndelag stood third in this respect.

The most common piece of equipment in the "Equestrian and Riding
Equipment" group is the bit (Figs. 1—19). Of this, there have been found
1,072: a third of these, however, cannot be more accurately type-determined

as they are too defective. This is especially true in the counties along the
coast, where iron articles, generally, are far less well preserved than in the
drier counties further inland. As already mentioned, the bits were otherwise

more evenly divided throughout the country as a whole than any other
articles of equestrian equipment. Here, the East Country does not play any
dominating role. Certainly, most bits were found in Hedmark county (118),
but this is closely followed by the typical West Country county of Sogn and
Fjordane (113).

Let us now consider the individual types. By far the most numerous is
that shown in fig. 1, a simple type with a simple joining of the mouthpiece.

There are now some 300 examples available, or about half of all the type
determined bits. The bit dates back to the Merovingian Period, though then
frequently with larger and thicker rings. Larger, though ustially flatter rings,
are also very common in the Younger and Youngestl Viking Periods. Some

of the rings on bits of this simple type have a circttlar cross-section : on
others, the links are made of tinusually strong four-sided bars. This is more
commonly a characteristic of the Younger Period. A slight variation of this
simple type has rings with rhombic cross-section (Fig. 2). This seems to be
mainly an older characteristic. Another more numerous variation of some
50 examples has broad ends to the bit (Fig. 3).

A very numerous type has a figure of eight joining of the two links of
the mouthpiece (Fig. 4). Second to that shown in Fig. 1, this is the most

numerous of all the types and consists of 87 examples. It is markedly young,
but has also been found in the Merovingian Period : there are 8 examples from
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the Older Viking Period, but as many as 51 from the Younger. More than
a third of these bits are found in Hedmark and also stirprisfngly many in
North-Trøhdelag, whilst they are almost non-existent in the West Country
and in Vestfold and Telemark. Quite on its own is the small bit shown in

Fig. 6, which has, as well, a figure of eight loop in the middle of the mouth
piece. Another small type on its own consists of a group of 14 bits in which
the mouthpiece is made up of three preferably equally long links (Fig. 7).
Wc have vet another individual type consisting of bits with extremely small
rings (Fig. 8). The diameter of the rings may be as little as 2.5 cm. Here,
in addition, wc have two local individual examples (Figs. 9—10).

The next type is that shown in Fig. 11, where the mouthpiece consists of
a single link. This group is made up of 30 examples and dates too back to

the Merovingian Period. It seems to be centred on Sogn and Fjordane, where
as many as 14 were found. A smaller group has each of the links of the

mouthpiece forged to its own ring (Fig. 12). Another smaller group has a
twisted upper surface on the rings or the mouthpiece (Fig. 13) : bits of this
type are ttstially from the Younger or Yotingest Viking Period. A yet
fttrther distinctive Younger group, though larger, with 23 examples, has a
cross-section of the mouthpiece forming a square with strongly concave sides.
Of these, 7 show a combination with the bar-bits (Fig. 14) about which wc
shall shortly hear, whilst others have untisttally broad, flat rings (Fig. 15),
a distinctly yoting characteristic. Two-thirds of these bits are from Hedmark ;
otherwise, they are known only in Akershus, Vestfold and Buskerud.

Let us now consider the so-called bar-bits. They vary considerably both
in appearance and in period. There is only one in this country which dates
back to the Merovingian Period, but otherwise, they date from the Older, the

Younger and the Yotingest Viking Periods. Thus Figs. 16—17 are from
the Older Viking Period whilst Figs. 18—19 are from the Younger. Finally,
mention must be made of a group of 15 examples in which either the whole
bit or only the mouthpiece or the rings are Of bronze. They are found only
in the coastal counties from Vestfold to South-Trøndelag, both inclusive.
In several of the finds which contained these bits, there were also Celtic

articles, and it may reasonably be assumed that they are the products of a
Western influence. On nearly 200 of the Norwegian bits there are iron
attachments for teins. They are found on practically all types of bits. The
most common shape is a four-sided one with a narrowing section innermost
which closes round. the bit-ring (see Figs. 2, 5, 11). Wc have approximately
70 bits with such attachments. Very common, too, are small, narrow rectan

gular or triangular attachments (see Fig. 4). Very frequently these are on
bits with small rings (see Fig. 9). Another quite common attachment is in
three sections (see Fig. 3) and is especially common on bits håving niottth
pieces with broad ends. Those shown in Figs. 20 and 21 are very rare.
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Then wc have attachments found separate from the bits but which must
definitely have been used on harness. These wc have in Fig. 22, with a
smaller round ring in the middle to which are affixed one, two, three, four
or even five plates. Wc have some 40 of these, of which more than half are
from Hedmark and Opland. The bit attachments are, on the whole, far
more common in the East Country and in North-Trøndelag than elsewhere
in the country. Another type has an oval and a round ring which hang
through each other (Fig. 23), and in the oval ring two attachments affixed.
This type occurs in 54 finds, again more than half of which in Hedmark
and' Opland. Wc also have a few similar ones which have no attachments
plates (Fig. 24). There are other types of loose attachments, those shaped
like a shield-boss (fig. 25), quadrilateral ones with a raised quadrilateral
centre, oblong ones, lingulate ones and ones shaped in the form of a cross.

And now wc come to the stirrups. Of these, wc have 61 finds, with 99
examples. Four-fifths of the material collected originate in Akershus, Hed
mark and Vestfold, whilst surprisingly few of them are found in Opland.
In this country they are unknown in the Merovingian Period and they are also
rare in the Older Viking Period (9th cent.). The type shown in Fig. 28,
Fig. 29 and Fig. 30 is from this time. By far the most common in the
Norwegian material is that shown in Fig. 31, which, more than any other,
is the stirrup of the 10th century. Of this, there are 50 examples in 31 finds.
Rarer and younger variants are those in Figs 32 and 33. In Danish finds,
several of the stirrups are real works of art with ornate silver facing. Some
Norwegian stirrups are also ornamented, either with simple cross-striation
without further metal facing or with also simple bronze or silver facing.

As far as spurs are concerned, there have been found only half the nuniber
of stirrups found. Altogether there are 39 finds with 54 examples, more than
half of which are from Akershus and Hedmark. In other words, similar to
the case of the stirrups, but, strangely enough, there is only one solitary
example from Vestfold. Only 20 of the finds can be dated; of these, only
one —from Rogaland — from the 9th century and all the others from the
10th (see Figs. 34—35). Quite in a class of its own stands the beautiful gold
spur (fig. 36) from Østfold, one of the most lovely examples of the gold
smith's art which wc have from the Viking Period, with its portrayal of
animal ornaments in the Jellinge style. Other spurs have simple ornaments
like the stirrups.

Wc also have, in the Norwegian material, 5 finds with saddles, all of
which come from the West Country. In the Oseberg find one has been able
to piece together a whole saddle, but in the others they are quite fragnientary,
also with bronze mountings. Apart from the Oseberg find, wc have similar
ones from two other ship finds, namely the Tune ship in Østfold and the
Borre find in Vestfold.
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Another rarer group are the bronze horse saddle mountings, occasionally
gilt, partly with animal ornamentation and partly with ribbon plaiting. Of
these, 1 1 have been found — 1 from Hedmark 3 from Vestfold, 1 from Roms
dal and 5 from Trøndelag. Those from Trøndelag certainly point towards
a Swedish influence. The example from Vestfold (Fig. 37) may be presumed
to be from the 9th century, whilst the others (see Fig. 38—39) may be
presumed to be considerably younger.

One of the most pecttliar pieces of equipment in the Norwegian Viking
Period is the so-called "rattle", which has also assuredly been used as an
article of equestrian equipment. Such rattles are large oblong loops with
smaller rings and, in addition, hooks fixed on them. On the older rattles,
the latter are fastened to long handles, while on the newer ones, they are
attached directly to the loop. Wc now have 249 examples of these rattles
and by far the greater number of them — nearly three quarters — come from
the Western part of the East Country, namely Opland, Buskerud, Vestfold
and Telemark. They are totally absent in West-Agder, Rogaland, Møre and
Romsdal and in the North Country, with just a few in Hordaland, Sogn and
Fjordane and South-Trøndelag and slightly more in North-Trøndelag.

Previous to the real rattles, wc have an older group which dates back
to the Merovingian Period. Instead of handles, they have hollow mountings of
which the one completes the loop and the other ends in a hook which is
fastened to the loop (Figs. 40—41) ; 23 examples of such rattles have been
found. On the older type of the real rattle, the hollow mounting is superceded
by a long handle socket which is fixed to the bow on the one side whilst there
has been a corresponding socket with a hook which has been fastened on to
the other side (Fig. 42 a—b). The majority of these rattles are from the
9th century, two perhaps date back to the Merovingian Period and a few to the
first half of the 10th century. The loops on these rattles may be pinched in
on the under surface at either one or both ends. It also occttrs that the slender

rod is flattened off on top, something which becomes common with the younger
type. The handle sockets may show traces of ornamentation, and especially
is this the case with two of the rattles in the Oseberg find. It has happened
on several occasions that handle sockets have been found without being
accompanied by any real rattles. Fig. 43 is typical of such a case.

The younger type (fig. 44) consists of 115 examples, as against 84 of
the older, has a loop which is always flattened off at the top and quite
commonly has two sets of rings hanging in it. And then there is the youngest
type (Fig. 45) with a split loop. Whilst Fig. 44 was the rattle of the 10th
century, Fig. 45 is assuredly mainly from the start of the llth century. There
are only 20 examples of this youngest type, 14 of which are from Telemark.
Wc also have some quite small rattles (6 examples), of which 3 are from
Hordaland (se Fig. 46). ' The rattles come mainly from male graves, namely
138 from male and only 12 from female grave finds.
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In. connection with the rattles, wc must mention the bells. On one of the
rattles with a split loop, there hangs namely a bell in the one end of the loop,
shaped as shown in Fig. 47 ; 42 such bells have been discovered in the finds
of the Viking Period in this country, of which nearly two-thirds are in
Telemark. The finding of a bell in the rattle would indicate that the rattles,
too, have been used as bells. There is also another, smaller group of bells
of another smaller type, a sort of Dumb-bell (Fig. 48). There are 10 examples
of these, from 7 finds, by far the most of which are from the Younger or
even the Youngest Viking Period..

. Another and larger group of equestrian equipment is composed of hooks
which wc call sledge hooks. Wc have 174 examples of these, nearly all from
the East Country and from Trøndelag: It has been assttmed that they were
used to hook the shafts on to the sledge itself. They can be from 9 to 14 cm
long and can have different shapes (see Figs. 49—50). The sledge hooks
date back to the Merovingian Period, 14 such in 1 1 finds : most of them,
however, are from the Younger part of the Viking Period.

And, finally, in our consideration of equestrian and riding equipment,
wc shall discuss some small bows with a little spike in the bottom end, which
wc term horse-stings (Fig. 52). Of this group there are 118 examples in
70 finds. Nearly all originate in the East Country, from Akershus to Tele
mark, both inclusive, only a solitary find håving been made outside this area,
namely in Møre and Romsdal. As a matter of fact, nearly half of the finds are
fromVestfold. It has been claimed in Sweden that similar, or somewhat smaller,
spikes have been used in shoe-heels for human beings. There may be such
finds in this country, too (Fig. 54). Two of the finds date back to the
Merovingian Period : apart from these, wc have them from the Older, the
Younger and the Yotingest Viking Period.

Wc also have another type which, followhig Swedish investigations, have
been presumed to be horse-stings (Fig. 55). These were previously termed
brand-irons, and there are 19 finds of these, with 27 examples. They do not
come solely from the East Country, but here even the West Country is
represented by 7 finds, from Rogaland to Nordfjord inclusive. There are
two variations of the type, some with three and some with four arms. The
three-armed ones, consisting of two finds, date back to the Merovingian Period,
but otherwise all are from the Viking Period, both in the 9th and 10th
centuries.

The next section of the book deals with blacksmitlis tools. Wc have in

this country 374 grave finds with such tools and, in addition, some 20 other
finds which inclttde blacksmith's tools, partly from deposit finds and partly
from individual finds. Wc have 57 finds from the Merovingian Period, 144
from the Older and 103 from the Younger Viking Period. The finds are
concentrated especially around the West-Norwegian area of Sogn and Fjor
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dane, Møre and Romsdal. Connected with this area are the upper villages
in Valdres and, to some extent, those in the Upper Gudbrandsdal. In Hed
mark itself, too, there are quite a few, just as there is quite a proportionally
large number of blacksmith's graves in Northern Norway. Strangely enotigh,
however, the East Country villages of Opland, Buskerud and Telemark are
considerably below average as far as Blacksmith's tools are concerned.

Wc shall now consider the individual tools and shall, in doing so, follow
the sequence used by Sigurd Grieg in his treatment of "Blacksmith's Tools
in Norwegian Grave Finds" in "Oldtiden IX" (1922). Wc begin with the
hammers, of which wc have 253 examples. Firstly, there is the thinning
hammer (Fig. 56) and the small forging hammer, with 143 examples. Then
there is the coarser forging hammer (Fig. 57) with 60 examples. This is
frequently more lumpy and may reach a. length of over 14 cm. There are,
however, some neater ones (Fig. 58). Then there are also other, coarser
types of hammers. One curious individual type from a single village in
Valdres is shown in Fig. 59, and another in Fig. 60.

And then wc come to another large group of blacksmith's tools, the tongs,
of which wc have 161. Here, wc differentiate between larger and smaller
tongs. The former are the more common and may be as much as 73 cm long :
they are divided into two main sorts, namely those with bent claws (Fig. 61)
and those with straight claws. The smaller tongs are usually between 20
and 30 cm long, the smallest a mere 15 cm. Of these there are 54, whereas
there are 74 of the larger. Then there is also a third group, håving iron
with holes for the tong-arm (Fig. 62) . and of these there are 11. Finally,
there are pincers (Fig. 63), of which wc have 4 examples. In any case,
according to Grieg, these were not used during acttial smith's work but,
possibly, amongst other things, for extracting the horse-stings from the
horse's hooves.

Then wc have a small group of blacksmith's tools which wc call forging
(Figs. 64—65), of which there are only 7.

More common are the anvils, of which 54 have been found. These fall
into two main types (Fig. 66 and 67). The former is known also in the
Merovingian Period, though the latter is not. They are about equal in number
— 28 and 22 — and both types often have holes right through which have
partly been used for fixing the "dragste" (a sort of chisel) to and partly
for making to and partly for making in. .

The next largest group of blacksmith's tools in our country is that of
files (Fig. 68), of which 170 have been found. The length may vary from
13 to 32 cm, and there are even two exceptional files which were found
together and which are 37 and 41 cm long.

33Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kl. 1951. No. 4.
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A smaller group, again, is formed by the chisels (Figs. 69—70), 28 in
number. The length varies from 7 to 14% : cm. Some of the chisels are small
and narrow ,and they may well have been used for the finer blacksmith's work.

And now wc come to some flat, narrow which are called nail-making
irons and which were used for making the heads on nails (Fig. 72). They
were formerly called wire-irons and one of these is represented in Fig. 73.
The number of holes in these nail-making irons varies from two to seven ;
to date, wc have 19 such irons in this country.

A small group of three examples are called slant-chisels (Fig. 74) and
were used by the smiths to cut iron bars and similar articles. The slant
chisel was put on the anvil with its edge up and the tong down in the holes
of the anvil : the red-hot bar was then placed on the chisel and beaten
with a hammer.

It frequently occurs in the blacksmith finds that long tongs are found
with a loop at the top, like a pair of scissors, but with long and thin arms
which are generally broken off and defective in their lower portions. These
wc term glow-tongs (Fig. 75). Wc have 9 examples of this type, and they
may reach a length of nearly 45 em. Most of them are from finds of black
smith's tools, and it is presumed that they were usually used in the forge,
even if they cotild, of cotirse, have been put to use elsewhere.

A very curious feature in this country is that the forge-stone (Fig. 76)
has also been placed in the. grave of the dead person. Wc have 9 finds with
such stones.

Moulds have also usually been included in blacksmith finds : these were
mostly used for the casting of silver bars (Fig. 77). This work, too, has
almost certanly tåken place in the forge. Moulds of this sort are known to
date back to the Middle Ages, and wc have, in this country, 9 finds of such
moulds for silver bars, several of them found together with other blacksmith's
tools. One of them, that shown in Fig. 78, must have been used for the
casting of lmgulate mountings or clasps.

Finally, wc have 4 crucibles (Figs. 79—80), two of iron, one of steatite
and one of light grey clay. These must have been used for work with the more
valuable metals, bronze, silver or gold.

In several cases there are numerous blacksmith's tools in one and the

same find. They may be combinations with fivef six and sevel different tools.
This is what wc call large blacksmith's finds. Occasionally it happens that
there are even three tools of the same sort in the same find : this may be
in respect of tongs, files and hammers. In the large finds there may in this
way be as many as eleven tools. Some of these finds might indicate that
the man buried there specialised in the blacksmith's trade.
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In connexion with the discussion of the blacksmith's tools themselves,

I would mention that there are, in the Norwegian historie material, several
pieces which cottld be thought to be iron material or iron bars. Such has
been the case of some long narrow iron weights with a hole in one end. Others

have thought that they were loom weights. Wc have 80 examples of a nitich
larger type of them but of the ustial tilinner ones wc have 6,000. There are,
however, also other types. Firstly there are some flat ones more or less
rounded at the edges, either thick or thin, of which wc have 9 finds. Then

there are also 2 finds with pure lumps of iron which must assuredly have
been iron in the raw-material state. Further, 5 finds with axe-like pieces

which were also thought to have been iron bars. There are as well types of
iron pieces which have been thought to be bars : of these, some end in loops
and others in hooks. Further, wc have 2 finds with plough-shaped iron bars
(Fig. 81) : others are celt-shaped. The last are mainly a Trøndelag type,
presumably originating in Sweden.

An now let us consider the agricultural implements. The three largest

grotips are sickle blades, scythe blades and celts. The division of the first
two of these together with leaf-knives is tabulated on the accompanying
charts in order to illustrate their incidence.

Wc now immediately turn to the sickle blades, of which wc know 881.
It is Opland and Vestfold which have most sickle blades, in strict ntimbers —

141 and 1 12.* Relatively, Vestfold leads with sickle blades in 20 % of the
grave finds, Opland håving only 14 %. The latter is surpassed by Buskerud,
Telemark, West-Agder, Hordaland and Sogn and Fjordane. The last-named
county has the second highest percentage, namely 17, but its absoltite number

is 98, which comes third, after Opland. Some broader sickle blades date right
back to the Period of Migration (Fig. 82). From the Merovingian Period wc
have 91 sickle blades, 253 from the Older and 271 from the Younger Viking

Periods. It is estimated that there are 3 to 4 times as many male as female
graves in the material of the Norwegian Younger Iron Age. Something
similar is also the case of the ocetirrence of sickle blades for the country as
a whole. But it seems to have more customary in the West Country than
in the East, for the women to have had sickle blades with them in the grave.

Wc shall now consider the different types, of sickle blade within the

Younger Iron Age. The oldest group is considered to be the one shown in

Fig. 83, and the specific characteristic of this group is that the handle has
been fixed to the tang simply by håving the point of the latter bent out —
in a few cases bent both out and over. Thus there is no need for nailsto

fasten the handle. Of this type, 148 examples are known. It is an especially
West-Norwegian type which belongs, on the whole, to the Merovingian Period
and the 9th century. Only one fifth of the total material comes from the
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10th century. The next type (Fig. 84) has a sickle blade of a similar shape
to that shown in Fig. 83, but has a single nail fixing the handle. Of these
we have 114 and it is Opland and Buskerud which have by far the most
examples, totalling 60. Here one can, too, differentiate between a more
curved and a straighter shape. The former is more closely related to the
previous group and has a distingtly Western stamp, also seeming, on the
whole, to be older. Many of the sicklés have edges with saw-teeth. G. F.
Heiberg considers that this type of sickle has been used for cutting leaves,
but this is, however, an overwhelmingly East-Norwegian characteristic. It
is seldom that the curved sickle blades have saw-teeth and, as far as this type
is concerned, therefore, only one out of 30 has saw-teeth, whilst, in the case
of the straighter ones, the figures are 26 out of 39.

The third group of sickle blades are those shown in Figs. 85—86, of
which there are 130 examples. These, too, have had a nail for fixing the
handle, but the tang is shorter and blunter and pinched in on the one inside
side. From the end of the tang there projects a long thin bent rod. The nails
often have strongly curved head. The majority of the sickle blades are long,
East Norwegian ones. Three quarters of them have saw-teeth. As a last and
smallest group of only 28 examples there is Fig. 87. This has a straightly
cut off tang and two nails for fixing the handle, with possibly no bending
over of the tang. It is a distinctly East-Norwegian and late type.

The next group is composed of the scythe blades (Fig. 88). Wc have
257 examples of them. They are not known from the Period of Migration,
but becomes quite common during the Merovingian Period, from when 97 have
been found. This is more than from the whole of the Viking Period, and,
from this period, it is almost exclusively from the 9th century that they
originate, 82 in number, whilst there are only 8 known to be from the 10th
century. Most finds, namely 56, were made in Opland, and second comes
Sogn and Fjordane with 46. Proportionally, Buskerud, Møre and Romsdal and
Troms stand high, too, whereas there are strikingly few in Akershus (0)
and Hedmark (7) of which only 2 in the real Hedmark districts.

The next agricultural implements are the leaf knives. Of these 35 have
been found, nearly half (16) coming from Opland County. Most of them are
from the inner and higher-lying ditricts, of the 16 from Opland, 12 are from
Valdres. They are of three types. First comes a group of 14 with a broad
blade, short tang and with the blade's edge and back in line with the tang
(Fig. 89—90). Then there is a small group of three examples (Fig. 91)
where, too, the back is in line with the tang but where there is a widening
where the edge begins. Finally ,there is a group of 7 or 8 where there is
a widening of the blade on both the back and the edge (Fig. 92).
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As in the case of the scythe blades, the leaf-knives belong to the male
grave equipment in those cases where the sex of the person can be deter
mined, but they also appear in 3 female graves.

They, too, belong to an early part of the Younger Iron Age — 20 are
from the Merovingian and Early Viking Period. There is 1 example from the
Younger part of the 9th century, and the same from the 10th century.

A quite large group within the Younger Iron Age's working tools are
the iron celts (Fig. 93), of which wc now have 490 examples. The majority
seem to have been used for the clearance of ground and for the breaking up
of the earth in accordance with the agricultural system then in tise. Some,
however, may also have been ice-picks for chopping up the ice, others
for building burial mottnds and others again for cutting peat for thatching
or fuel. An individual type of these celts, especially found in Telemark, has
a blunt rounded edge and narrows towards the lower end (Fig. 94). There are
18 examples of these. Estate owner G. F. Heiberg has expressed the opinion
that they have been used on a two-pronged tool for carting dung.

The celts are more evenly distribttted throughout the country than were
the scythe blades and the leaf knives. All the same, there are extremely few
of them in Akershus : nor are there many in Hedmark. About a third of
those celts which have been dated are from the Merovingian Period (92 of
them). From this period wc have an individual type with combined socket and
outward-bent edge (Fig. 95). There are 114 from the Older Viking Period
and a mere 69 from the Younger. A large number of the celts originate from
collective iron finds. They are, on the average, longer and larger than the
celts from the grave finds (Fig. 96), and may reach a length of up to 26 cm.
Wc have also a small group of 3 long, narrow, pick-shaped celts (Fig. 97).

Wc have seen that some of the celts were used for breaking ground:
for the work of tilling the ground, plough-irons or "ardjern", were also used
but wc know of far fewer of these. Wc have 66 of them, of which a third

(28) are from Opland, followed by Buskerud and Telemark with respectively
13 and 9 each. They are totally absent in Akershus, Vestfold, Møre and
Romsdal and the Trøndelag counties. They are two sorts, one more rounded
and the other more pointed at the lower end (Figs. 98—99).

As far as other agricultural implements are concerned, wc have some
long, narrow picks ivith holes for handles (Figs. 100—101). Of these there
are 9 examples. An then there are the simple wooden picks and spades which
have been found in the larger burial mounds such as Gunnarshaug and Sølus
haugen on Karmøy, and Oseberghaugen, Gokstadhaugen and Farmanns
haugen in Vestfold.
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The next class of implements is that of joine/s tools. Once again, wc
shall first consider the knives. In Fig. 103 a beatitiful knife and handle from
the Oseberg find are illustrated : as a matter of fact, it has most likely been
used as a kitchen knife. This is quite a large one, and wc have several large
knives from the Norwegian Younger Iron Age. Some of them may well have
been of service as weapons, and otherst in the kitchen, but it is certain that many
of them may also have been used in the carpenter's trade. However, wc shall
immediately turn to the mass of smaller knives which must definitely have
been used as carpenter's tools. Of these, wc have as many as 1,192, but over
half are defective and cannot be more closely classified.

Firstly, wc have a group with a straight back (Fig. 104) : most of these
can be dated from the Merovingian Period. At the transition from blade to
tang, there are small breaks. There are 19 of these. Another group of 53
examples has a symmetrical inward curvature of the edge and back lines
towards the point (Fig. 105). These are more evenly distributed throughout the
Younger Iron Age. A third group has a straight edge line right from the very
extremity of the tang to the point, but with a sharp break in tlie back line
at the transition from tang to blade, the back line being more or less sharply
curved. There are 62 examples of this type, mostly from the Merovingian or
the Older Viking Period, though there are two which are younger (Fig. 106).
The majority of the knives are mainly from the Viking Period itself and have
the blade positioned slightly obliquely relative to the tang, frequently with
a small pointed break in the edge line between the tang and the blade, as in
Fig. 107. Wc have 220 knives of this type. Then there is another smaller
group with marked small pointed blades (Fig. 108). A small ripping-knife
is shown in Fig. 109. Related to these, but with longer blades, is a group
of 52 knifes (Fig. 110) : this is a marked late type. Then wc also have a
small group of 5 folding-knifes.

Wc have several examples which show that handles have been preserved.
Wc have already heard about the knife in the Oseberg find, but there are
also several wooden handles and even a bone one (Fig. 110 a), plus a bronze
knife handle from Vestfold.

Special types of knives are the so-called scraper and the scooping-iron
(Figs. 111 and 112). They are either double or single-edged. The former
occurs in 8 examples, the latter more nttmerously, namely in 39 examples.
Both are solely from male graves and are known throughout the whole of the
Younger' lron Age.

In addition, wc have two sorts of tools which have been called plane
irons (Figs. 113 and 114). The former has a roughly straight blade with
two short arms which slant sharply out from the blade and wihch end in a
closely-bent noose. The latter has curved blade with two long arms which
stand almost vertically out from the blade and which are bent over at the tip.
Of the former type there are 14 examples, and of the latter 23. They were in
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use as early as the Merovingian Period. Further, wc have a group of 10 larger
plane blades, where the arms may be as niuch as 18 cm long (Fig. 115).
Half of these are from the collective iron finds and probably early in the
Younger Iron Age. Otherwise, they are of the same main type as those in
Figs. 113 and 114. On the other hand, wc have a small group of 7 examples
(Fig. 116) in which the blade itself points downwards and has a curved
central portion, whilst the arms stand out straight. Finally, wc have a small
group of 6 which resemble the modem plane-blade (Fig. 117).

WTe have already heard about the celts which were used as agricultural
implements, and now wc have another group of celts (Fig. 118) which have
had a curved edge and presumably been used for joiner's work. These are
61 in number, most of which come from Sogn and Fjordane but the remainder
of which are fairly evenly distributed throughout the country. Then wc have
another tool which wc call an adze (Fig. 119). This has a blade like an
ordinary iron axe, but positioned cross-wise. There are 47 of them, mainly
from Opland, Vestfold and Sogn and Fjordane and mainly dating from the
Older Viking Period. One exceptional example of the adze is that in Fig. 120.

A boat-building tool which wc call a "båtastrek" is shown in Fig. 121,
and is represented by 10 examples of two different sorts. With only a single
exception, they all come from male graves.

A very common carpenter's tool is the bore. Of these, wc have 138
examples : they are of two sorts, namely the spoonauger and the gimlet. It
is the former group which is so very common (Fig. 122). A third of these
are found in Sogn and Fjordane, but there are also quite a few of them
in Opland and Vestfold. The tisual length is from 24 to 28 cm, but they
may even be as long as 37 cm. The smallest is a mere 12 cm, and such a thin
bore is shown in Fig. 123. The gimlet (Fig. 124) has only 8 examples. The
bores, too, are found almost exclusively in male graves. Another and smaller
tool is the awl, of which 37 have been found. They may be of slightly varying
types, but the most tisual is that they have their greatest thickness in the
centre. In some cases the handles have been preserved. WTe have one especi
ally beautiful example in the Oseberg find, and another is illustrated in
Fig. 127.

For the actual work of boring, some circular, more or less flat stones
with holes in them, termed "kjerringrokk", and shaped like large spinning
wheels were used as a handle. They are made of steatite and wc have 20
of them, found in the area from Vestfold to Troms, both inclusive. They
are from 5.1 to 11.5 cm in diameter. Of these "old womens spinning wheels",
15 originate in male graves, 4 in female graves and in the case of 1 the sex
of the dead person cannot be determined. Most of them are from the Mero
vingian and the Older Viking Periods, though there are two from the Younger.
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Wc have, too, some narrow, slender chisels which must have been used
as joiner's tools. These exist in several sorts. Some are more or less pointed
at the handle end, with an even widening towards the blade, and of these
there are 5 (Fig. 129). Three others have a narrower handle section and
yet another 2 have a greater widening at the edge. In a class by itself stands
Fig. 130, whilst some larger chisels have a socket for the handle (Fig. 131),
and a scooping chisel which comes to a point at the handle end is shown
in Fig. 132.

Saw-blades from the Younger Iron Age (Fig. 133), have also been found
and C. F. Heiberg is of the opinion that they have been tools for tanning
and skin-work. Wc have 2 different types of these. The one has arms which
are bent upwards and inwards (Fig. 133) in order to hold the handle: they
are 16 in number, most of them between 10 and 13 cm long: all originate
in male graves. The other type is broad and without any upstanding arms,
though 3 of them have a hole bored iri the one end : there are only 6
examples (Fig. 134), and the longest is 18,2 cm. An exceptional, peculiarly
long and narrow saw-blade is that shown in Fig. 135. These, too, are solelv
from male graves.

Grindstones (Fig. 136), too, though very rarely, were placcd in the
grave. Heiberg thinks that they were used for grinding the saw-blades.
The size may vary from 65 to 26 cm across, and they are usually of sand
stone. Rather a special and rare tool, too, is the liste-iron (Figs. 137—138),
of which wc have but 3 examples.

Naturally, axes have also been used in the carpenter's workshop. Wc
have a mass of axe-blades from the Norwegian Younger Iron Age, but the
majority of these are battle-axes, generally with a somewhat broader edge.
There are, however, other, narrower axes which have assuredly been used
as implements of every-day use. Such axes are accasionally found together
with the battle-axes. Wc have some 75 examples of what wc may consider
characteristic working-axes (Fig. 139) : most of these are from collective iron
finds, and only a very few from grave finds.

Wc shall now finally consider the whetstones which were used to grind
those tools which had edges. Wc have a whole 1,052 of these from grave
finds and roughly 75 from house-sites, dating back to the Younger Iron Age
in Norway. During the Period of Migration, the whetstones were nearly always
made of quartzite, and that was also tisual in the Merovingian and Viking
Periods, though exceedingly rare in the Younger Viking Period (Fig. 140).
They are mostly broad, and frequently flat. The most general material during
the real Viking Period, however, was slate. They are toften very fine and
elegant, frequently of beautiftil blueish or violet slate (Fig. 141). An individual
type of the smaller whetstones has a carrying hole in the one end (Fig. 142) :
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they used to be called needle whetstones, but now generally go by the hame of
hanging whetstones. In more recent times, such whetstones were hung on
a man's belt and were used for instance, for grinding the edge of his short
scythe. Wc now have 114 such whetstones in this country: In Rogaland,
especially, many have been found, namely somewhere between a third and a
quarter of the total (33 in number). They were not known in the Merovingian
Period, but rather in the Younger and the Youngest Viking Periods. Fottr
fifths of them- are from male graves, and their length varies from 5,1 to
13.4 cm.

As far as fisking tackle is concerned, there are very few items in this
country in the finds from the Younger Iron Age. The finds consist mainly
of fish-weights, fish-hooks, spearing-irons and fish-spears.

Wc' shall first consider the fish-weights, which form the most numerous
group. They are sometimes of stone-preferably granite, more rarely of steatite
and occasionally of quartzite- and sometimes of lead. Wc have 70 og these.
As is to be expected, they are all from the coastal counties, and there are
none in Opland or Hedmark ; 2 from Akershus are from villages at the head
of the Oslo fjord ; mo^t are from Vestfold and Rogaland, several from Horda
land, Møre and Romsdal and Nordland.

And now let us consider the types. The largest group, of stone, has
furrows scored out for the line, either lengthwise and crosswise, lengthwise
only or crosswise only (Fig. 143). Wc have 46 of these: the length varies
from 8 to 13 cm, but some are bigger, even up to 17,8 cm. Some have a hole
bored through, either lengthwise or crosswise; others have a hole at either
end, and of these wc have 10. Then wc have the lead weights (Figs. 145—
149) which are somewhat finer than the stone weights. They are frequently
mottlded around an iron bar or wire, with a noose at the upper end. There
are 15 leaden fish-weights: of these, over half, 8, are from Vestfold, 3 from
Rogaland, 2 from Hordaland and the remaining 2 from Sogn and Fjordane
and from Møre and Romsdal. Stone weights with scored furrows seem to
have been in tise already in the Stone Age, and the various types of them
have been in tise throughout the whole of the Younger Iron Age. The lead
weights, on the other hand, are mainly from the Younger Viking Period.
The same is the case with the steatite weights, which are specially fine and
appear to be related to the lead weights.

Iron fish-hooks (Fig. 150), on the other hand, are far rarer, That is
probably due to the fact that they rust far more easily and were not tåken
as great care of during the amatettr excavations which have brought most
of the finds to the museums. We have only 18 of them : 4of these are from
inland districts, and amongst these is the one illustrated. They have been
used for lake or river fishing.
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Then wc have some spearing implements (Fig. 151). They are slender
iron rods which were used in twos, with a knee-bend in the middle of
the rod which ends in a small barb at the one extremity and with a small
outward bend at the other for the handle. They presumably date back to
the Period of Migration, but are also known from the Merovingian and Viking
Periods. Wc have only 4 finds with such implements. Another group wc
call fish spears. First wc have Fig. 152, which is found in 8 examples, and,
second, a type with short blades and barbs of which wc also have 8. Both
these types have previously been considered fighting spears.

Wc have also two groups of bone implements, one of which is like
Fig. 153. On board boats they were called line-stretchers. There are only
2 examples of these from Vestfold and Rogaland, but in the Oseberg find
there are similar ones of wood (Fig. 154). The other group is of some
fork-shaped implements of which there are 3 from Rogaland and Hordaland,
usually considered to be a fishing implement for haddock or small fish lines.

Wc now come to the textile implements and immediately start with those
which wc call weavers' reeds and which are made either of iron or of whale

bone. Many have been found — a whole 320 — most numerous in Sogn
and Fjordane (63).

It is the iron weaver's reed which is the most common, and of which
wc have some 283. Most of them have a socket for the handle (Fig. 155) and
they are usually 70—80 cm long, the longest being 86 cm. More occasionally
there is a pm for the handle instead of a socket (Fig. 156), and of these there
are 15. Weavers' reeds of whalebone are rarer than those of iron: wc have

only 40 (Fig. 157), coming mainly from the northern part of the country,
from the counties of Nordland and Troms, where the bone substance keeps
better in the ground. It may also be that the whale was more available there
in the north. Weavers' reeds of whalebone are, on the average, longer than
those of iron: the longest one known has a length of 1.07 m. The breadth,
too, is greater on those of whalebone, as in the case of Fig. 158, which is
6.5 cm broad. Wc have some weavers' reeds from the Merovingian Period,
but they seem first to have become common during the Viking Period. Wc
have several examples of the fact that they were found in male graves, and
that wotild indicate that the men, too, were engaged in weaving.

The old loom stood upright and loom-weights were used to hold the
warp tight. These were usually of steatite and were frequently called "kljå
stones" (Fig. 159). Some of them had a mark engraved — usually a cross
on the one side — and an occasional one had finer ornamentation (Fig. 160).
These loom-weights, too, are found in male graves. In any case, we have 7
such finds, whilst we had 24 finds with weavers' reeds in such graves.
Altogether we have 449 loom-weights from 82 finds. By far the greater
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number are from Hordaland and Sogn and Fjordane — 59 finds with 371
stones. In more than 20 of these finds there are more than 5 stones in each,
with a maximum of 48 stones in the one find. Apart from the stone loom
weights, there are also some of baked clay (Fig. 161). Wc have 24 finds with
such weights, of which nearly half are from Vestfold and Rogaland.

And then there are some implements which were previously thought to
have been chisels but which Heiberg considered to be some sort of a weaving
implement and which he called "vevreell" (Figs. 162—163). Such a tool
has a small handle-tang, often with a sharp knee-bend at the transition from
handle to blade. Two of the examples have a socket instead of a tang for the
handle. The length is usually 11-%!—15% cm; 34 such tools have been found
most. of them from Opland and from Sogn and Fjordane. Over a quarter
of them are from the Merovingian Period and otherwise they are from both
the 9th and the 10th centttries.

The most common of implements which come under feminine occtipations
is the spinning-wheel. Of these we have some 450 : Most of them are of
steatite (about 200) but there are also many of sandstone, slate and other
types of stone (113), in addition to about 100 of baked clay and a few of
lead, iron, bone and glass. The most usual type is flat on the under surface
and more or less arched on the upper (Fig. 164). Here, too, there are some
which are very close to those of the Period of Migration, evenly rounded off
or with a double conical shape: some are like a straightly trtmcated cone
(Fig. 165). Some of the spinning wheels have ornaments and a sample of
such a one is portrayed in Fig. 166. Wc also have a few unfinished materials
for a spinning-wheel. As far as the spindles themselves are concerned, it is
extremely rare that there are any remains of these in the graves, though in
the Oseberg find there is one complete wooden spindle with a spinning-wheel.
Of spindle hooks wc have but 4 examples, and they are extremely poor.

Almost as common as the spinning-wheels were scissors of which 439
have been found. These, however, occur just as often in male graves as in
female. The oldest type (Fig. 167) stands very close to the scissors from
the Older Iron Age. The Younger type (Fig. 168) has a circular widening
above, and the upper part of the arms generally have a circular cross
section. The scissors may be of various sizes, the large ones håving, presum
ably been used as sheep shears and the smallest as what I have usually called
"embroidery scissors". Some of the smaller ones have an adaption for carry
ing (Fig. 169), and some of the scissors are ornamented and may be quite
delicate (Fig. 170).

Wc next come to some implements which, hitherto, have been called
linen crochets but the greater part of which ought to be called linen combs
(Fig. 171). The foundation of the latter has been composed of a cylindrical
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piece of wood which has occasionally, at least, been sttrrounded by a thin
iron casing and has had a projecting handle on one side. On this foundation
there was fastened a row of iron teeth. The former, the linen crochet, had a
rectangular foundation of wood, but with iron plates mountings and with
two rows of iron teeth. Wc have 141 finds with such implements but
generally only the iron teeth are preserved : It may, therefore, have been
difficult to determine which was a linen comb and which a linen crochet, but
in the cases where it could be determined, they have always been, with one
exception, linen combs. The rule seems to have been that there were two
combs in each find and the usual appears to have been 18—30 teeth on each
comb, though there may also have been more. Once again, Sogn and Fjor
dane has most finds, but there are also many from Telemark, Rogaland and
Hordaland. A striking feature is that there are actually 4 finds with linen
combs from the county of Troms. This might indicate that they may have
cultivated flax as far north in those days. The rector of the State Industrial
School for Women Mrs. Helen Engelstad has, however, intimated to me
that the linen combs have been wool combs, or at least some of them.
The linen combs date from the Merovingian Period, but there are very few of
them ; 19/20 of the determinable ones are from the Viking Period itself . Wc
have 14 finds with linen combs in male graves.

To find sewing needles in the graves has been just as difficult as finding
spindle hooks, if not even more so. All told, wc have only 5 finds with such
implements (Fig. 172), though there are more needle-cases in which the
needles have been kept. Of these, wc have 19 finds. They are small cylinders,
generally of bronze and more occasionally of iron, with two of bone. In
several of them, needles have been found, thus proving that they have been
needle cases. Halfway along the under side is a mounting with a noose in
which there is often a carrying ring. The length is from 5—7 cm (Figs. 173
—175). That in Fig. 176 is considerably broader and heavier than the others.
The one in Fig. 177 is of bone. The needle cases are usually from the Younger
Viking Period.

Also from this period are some ctiriotts glass balls, essentially flat under
neath, strongly arched on the top and of black or, more occasionally, green
glass. These have been explained as seiving-smoothers (Fig. 178), for
smoothing the seams on the linen. They are 6.5—8.7 cm, in diameter and
wc have now 28 of them : of these, two-thirds are from the four coastal
counties of WTest-Agder, Rogaland, Hordaland and Sogn and Fjordane, and
4 from Hedmark. Only 1 of those which can be date-determined is from
the 9th century, whilst 15 are from the 10th.

The sewing-smoothers were used as a sort of flat-iron. Wc have some
other implements which wc may call rubbing-plates (ironing board). They
are some peculiarly large plates of bone, generally w4iale-bone, which, up to
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now, have come mainly from North-Trøndelag, Nordland and Troms. This
is similar to the bone weavers' reeds, which were also generally from. the
north. They are frequently ornamented with animal heads facing each other
at one end and with other embellishments, especially circles of dots and
edging lines (Figs. 179—182). The vast majority of these originate in the
Viking Periol itself, mainly in the Younger part of it, but there are 3 from
the Merovingian Period, 'all of which from one particular district, namely
Overhalla in North-Trøndelag.

Further, wc have 5 bone needles (Fig. 183) which may possibly have
been used in connection with the hand spindle with which to take the wool
(Sigurd Grieg), but they may also have been used for some crochet work or
other. Wc have two miniature axes with bronze handles, which Haakon
Shetelig thinks have been used for some sort of hand-work as, for instance,
cutting tongues in the edge of cloth (Fig. 184). Then wc have three small
bronze axe blades without handles, the handles of which have probably been
of wood, which have presumably served the same purpose. Two of them
are most likely from the later Viking Period and the third from the Middle
Ages. In addition, wc have 14 small iron axes (Fig. 185) which are more
likely to have been a sort of amulet.

Finally wc shall consider some bone implements which wc usually
call cleavers (Figs. 186— 189), a sort of tanning tool. They have a handle
with a rounded cross-section, and generally a three-edged blade with an edge
on the lower end. The handle and the blade is always cut in one piece. Wc
have 7 examples of them, from Sogn and Fjordane, Sottth-Trøndelag, Nord
land and Troms: 3 are definitely from female graves and none from male.
There are only two which can be closely date-determined, and both are from
the latter half of the 9th century.

The last large group of implements are the kitchen utensils. Here wc
commence with pots and vessels, and will first consider the steatite vessels.
There are many places in Norway where there are occurrences of steatite
and many places where there are old steatite outcrops which, at least, date
back to the Viking Period. They exist in Østfold, Akershus , Telemark,
East-Agder, Rogaland and Hordaland.

There are three types of steatite vessels from the Viking Period. By far
the most common is the bowl-shaped type (Figs. 190—193). Of these there
are 463 examples: there are relatively many in Østfold, compared to the
finds of the Viking Period here as a whole, and otherwise especially many
in Akershus, Vestfold, East-Agder, Rogaland and Hordaland. Some have
their greatest width at the top, some even with an accentuated sloping side
which Haakon Shetelig thinks has its prototype in the bronze kettles, some
have had concentric circles etched in at the top. Others again have the
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greatest widening below the lip, and these are thought to have had their
prototypes in the iron kettles. These may reach a size of 46 cm, in diameter

on top, but they may also be quite small. That shown in Fig. 193 is only
11.2 cm. Very striking is the small double bowl in Fig. 194, which is only
8.5 cm long and which originates in a male grave from the Younger Viking

Period. When in use, these vesselse had an iron handle, with ears or loops
on which to fix the handles, and mountings for the ears. On several occasions
these vessels were broken and mended again with iron staples, bands or rivets.

As wc have heard, there were three sorts of steatite vessels, and this was

the first. The next type has a handle (Fig. 195) and has been a sort of ladle.

Whereas there were 463 of the first type, there are only 31 of the vessels
with handles. They are mainly from Rogaland and Hordaland and here, too,
the size may vary considerably, so that the length of the handle may be
from 6 to 28.5 cm. The third type is even rarer and there are only 5 of them
known. These are the ones which wc call trough-shaped (Fig. 196).

It is tincertain whether the bowl-shaped vessels date back to the Mero

vingian Period, but they do appear very early in the 9th century, though they
belong primarily to the Younger Viking Period. Of those shown in Fig. 195,

very few can be closely date-determined and originate in both the Older and
Younger Viking Periods. Fig. 196, however, dates, as far as wc know at
present, only from the Younger Period.

Let us now turn to the iron kettles which have also served as pots. They,
too, are made of local material but are nowhere near as common as the steatite

vessels : there are 195 of them. Often only fragments of them exist, so that it
is difficult to determine the type. The usual, though, are riveted iron kettles

of which wc have altogether over 90 (Fig. 197). The arrangement of the
plates may vary and their size generally varies between 20 and 43 cm in
diameter. Apart from the riveted iron kettles wc have some which are forged
in one piece (Fig. 198), but these, however, are rarer and we have only 14
examples. On an average, they are also smaller than the others. A striking
example is Fig. 199, which is low, flat-bottomed, wT ith straight sides and two

strong carrying-rings which are also made of iron. Just as wc had steatite
vessels with handles, so wc have also iron kettles with handles. Wc have

two groups of these, those with a relatively small half-spherical bowl and a
long, narrow handle, namely the ladles (Fig. 200), and those where the
handle is usually shorter and broader in relation to the diameter of the

bowl, namely the saucepans (Fig. 201). Whilst only 6% of the steatite vessels
had handles, 19.2 % of the iron kettles have them. That is to say that 21 of
the latter have been found, roughly equally divided between the two groups.
Three of them have flat bottoms and straight, slightly outward-sloping sides
(Fig. 202).
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Some of the kettles, too, appear to have been repaired. As opposed to
the steatite vessels, the iron kettles date back to the Merovingian Period, and
wc have 3 of them from that time. Whilst the steatite vessels belonged in
the main to the Younger Viking Period, as many iron kettles have been found
belonging to the Older Period as to the Younger. Something similar occurs
in the case of the saucepans and ladles. Those with flat bottoms and straight
sides, howrever, would seem to be younger. Whereas the ordinary iron
kettles have been found in both male and female graves in the same proportion
as is tisual in the country, two-thirds of the ladles and saucespans are from
female graves. Apart from Vestfold, where many steatite vessels and iron
kettles have been found, there is quite another relation elsewhere in the
country between the occtirrence of steatite vessels and iron kettles. Whilst
the former are most common in Østfold, Akershus, East-Agder, Rogaland
and Hordaland, the latter are most common in Hedmark, Opland, Buskerud,
Telemark and Sogn and Fjordane.

Whilst the clay vessels flourished in this country during the Roman Iron
Age and the Period of Migration, they were replaced in the Younger Iron
Age by steatite ones and by iron kettles. There are also some ceramics from
the Younger Iron Age, but very few, and two of those are of foreign
origin. As such must be considered Fig. 203 from Østfold (Dorstad) and
Fig. 204 from Kaupang in Vestfold (also Frisian). However, wc have also
some native ceramics, but they are of rather poor quality as, for instance,
Fig. 205 from West-Agder and an entire small group of 16 vessels from
Rogaland (Fig. 206). A small clay cup, ornated with imprinted circular
figures, which wc have from the Birka finds, is shown in Fig. 207 from
Sunnfjord.

Up to now wc have dealt with vessels made of local material : wc shall
now turn to the foreign ones and first consider the bronse vessels (Fig. 208).
The majority of these are of thin tin-bronze of West Country origin. Wc
now know of 62 of these in this country including kettles, bowls and ladles.
It is the kettles which are the most common : indeed, two-thirds of the total
are kettles. These are vessels wrhich have had handles and which have mostly
been larger than the bowls : the largest has a diameter of 46 cm. These
kettles have often had handle-fittings with enamelled plates. The most com
mon is a bird-shaped fitting, but on three of them there are also figures
of man.

Before wc consider the other groups more closely, namely the bowls
and the ladles, wc must mention 3 zvooden pails, also of West-Country origin,
botind with the same thin tin-bronze (Fig. 209) : the best known is the
"Budda bucket" from the Oseberg find. They, too, have had an enamelled
handle-fitting similar to that of the kettles.
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Wc shall now turn back to the bowls. There are only 13 of them (Figs.
210—211), the first being 27 cm in diameter. Three of them have finely
etched ornaments. Nor are there more than 14 of the ladles (Fig. 212 a—b).
The length of the handles and the size of the bowls. themselves vary greatly.
At the end of the handles there are flat rounded enlargements. On the
handles, too, there are finely etched ornaments.

It is especially from the West Country that these tin-bronze vessels
originate; from West-Agder to Møre and Romsdal there are 36 of them, or
more than two-thirds. Most of them are from female graves. None of them
are from the Merovingian Period and, of the 40 which can be more closely
dated, 15 are from the 9th cent., and 20 from the 10th. In other words, there
are most from the Younger Viking Period. The largé bronze kettle in Gokstad
(Fig. 213) is not of tin-bronze, but it may nevertheless be of West Country
origin. It is a whole 75 cm across and 50 cm tall. Then wc also have a

small group of 5 bronze kettles of an Eastern type (Fig. 214). That is to
say that it is only in one case that the whole bronze kettle has been preserved,
whilst in the other four there have been found only the iron handle fittings
with, on some, a little of the actual bronze kettle still rusted on, three being
from North Norway, from the counties of Nordland and Troms.

Let us now turn to the drinking horns, which have mainly, in any case,
been of western origin (Figs. 215—216). It is chiefly only the mouthpiece
and end fittings which have been preserved. The end fittings are partly of
Celtic origin, in the shape of animal heads and partly terminating in a ball
shaped widening : in both cases they have a flat ring. Some of the horns have,
now at least no mounting. Altogether 26 drinking horns are known in this
country, most of them from Vestfold, Rogaland and North-Trøndelag. None
of them is from the Merovingian Period, 3 from the first half of the 9th cent.,
5 from the second half and 4 from the 10th. They are roughly equally divided
between male and female graves.

Of the foreign vessels, the last to be considered are the glass vessels
(Fig. 217). Of these, wc know 11. Several of them consist merely of small
fragments which cannot be more closely determined : there is only 1 from
a male grave, though definitely 6 from female ones. Firstly there is the
beaker from the well-known Borre find in Vestfold : it is of a brownish glass
and has been some 18— 19 cm tall. Similar beakers have been known from

about 650 AD in Vendel in Uppland, Sweden. The Borre find must date
from about 850—900 AD and the beaker must already then have been old.
Of the same type, but of greenish-blue glass, has been a beaker from a house
site on Western Arnøy in Rogaland. A. W. Brøgger is of the opinion that such
glasses have been imported from the Franks in the 7th or Bth cent. He also
considers as imported a beaker from Løland in Vigmostad, West-Agder. It
is a lower bowl with a narrower neck and a strongly bulging lower portion :
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it is of dark blue glass with thick threads fused on to the outside. In a rich
female grave find from Hopperstad in Vik in Sogn there were found two

small glass beakers, one of which is illustrated in Fig. 217. It is of white
glass, bulging below and with a slightly narrower neck and dilated lip.
It is 8.5 cm tall and the body is ornamented with vertical bands of yellow

twisted glass thread fused on to it. A similar beaker is known from Birka.
The other glass from Hopperstad is only a small bottle of yellow-white glass,
a mere 4.2 cm tall. The find from Hopperstad is from about the 10th cen

tury. The other glass vessels are very fragmentary and, in the main, quite
indeterminate.

Wc shall now turn once more to vessels of local material. Namely

wooden vessels. Wc have already heard about bronze-bound wooden pails of
western origin : one of them was from the Oseberg find. Wc have also

several other wooden vessels from that find, just as it is mainly in the other
ship finds that conditions have been such that vessels made of wood have been

preserved. In the Oseberg find wc have quite a large brass-bound bukket,
apart from 3 other buckets and fragments of 8 others. Similarly, there are

3 barrels, 4 troughs and a striking wooden dish, plus 3 ladles. From the
other large ship find, the Gokstad find, there are 2 buckets, 1 barrel, 5 or 6

small cups made of a foliage wood fitted with a handle, and a wooden dish.

In one of the other large burial motinds in Karmøy in Rogaland there are
pieces of 2 buckets and 1 bowl : in yet another motind, pieces of a large
trotigh and a small bowl. In a large find in Voll in Overhalla, North-Trønde
lag, there was part of a bucket, 2 dishes, 1 ladle and 1 bowl. There have also

been found many iron handles in grave finds from the Younger Iron Age,
which have most likely belonged to wooden vessels but where the handle
alone has been preserved.

Wc have also a large number of finds with iron chains thought to have
been kettle-chains with pot-hooks for hanging the pots over the fireplace.
Some of those have, reasonably also been used for the tethering of horses
and have nothing to do with kitchen utensils. On the other hand, many of
them have really been used as kettle-chains (Figs. 218—219). Wc thtis have

them in the two large ship finds, the Oseberg and the Gokstad finds. Where,
however, the iron chains are ftirnished with strap fittings, it is probable
that they were not used as kettle-chains (Fig. 220). In the upper end of

the chain there has been fixed a loop — usually in the shape of a figtire of
eight — and in one end of this there has been a ring. Wc have termed such
pieces of equipment "whirlers" (Figs. 221—222), but wc shall not herein delve
deeper into the occttrrence of these in this summary.

Instead, wc shall consider the very specific kitchen utensils, frying pans.

They are among the biggest iron utensils wc have from the Younger Iron Age
and are very common, inasmuch as wc now have 132 of them. They consist

34Vid.-Akad. Skr. 11. H -F. Kl. 1951. No. 4.
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of large round, flat and slightly concave plate, with a long, narrow handle
(Fig. 223). There seem to be two centres where they occur: the one is
Sogn and Fjordane and Hordaland, the latter county håving especially many
of them, namely a quarter of the total, the other is Vestfold and Telemark,
from which there are altogether 32. Eight of the frying pans date back to
the Merovingian Period, but otherwise they are usually younger. There are
35 from the 9th century, of which half from the second half, and 54 from the
10th. There are surprisingly many from male graves, namely a whole 47
finds,as against 53 from female. This is especially an East-Norwegian pheno
menon, in that there are 73.7 % of the frying pan finds in male graves and
26.3 %in female : from the West Country there are 30.6 %in male graves
and 69,4 % in female. In Trondheim and North Norway the total of frying
pans is very small, a mere 5 in all.

Next to the frying pans wc have the spits: There are three main types
of these. First wc have the forked ones, of which there are 19: usually
they have ended in a socket which has surrounded a wooden handle, but in
a few cases they have had a point surrotinded by the handle. From male
graves wc have 12 of these, and 3 from female. There are also two other
groups of forked utensils which may well have been spits, but which vary
somewhat from the main group : in the one group of 4 examples one arm is
bent on top at either- a right-angle or in a hook (Fig. 225) : in the other
group of 7 examples the handle is angled either just before or just after the
start of the prongs.

The second type of spit is very simple and consists of an iron rod with
four-sided cross-section, usually pointed at one end (Fig. 226) : there are
9 examples of these. A third type consists of 20 (Fig. 227) : they have their
own handles, botinded above and below by cubic knobs or by thick cylindrical
discs. The grip itself has generally been surrounded by twisted iron thread,
placed in a bow standing out from the rod. In a loop on the uppermost knob
or dise at the top, there was often a ring by which the spit could be hung
•up when not in use. Two of the spits have bronze handles (Fig. 228). From
female graves wc have 13, and from male graves only 1. Then wc have 6
utensils which wc call gråtes (Fig. 229). They consist of a handle which is
bent into a spiral at one end in the same plane as the handle. Both handle
and spiral are formed of a flat, broad, iron band. And then wc have some
things, partly intact and partly defective, which have been considered as
being lamps or burners. They consist of a foot, pointed at one end with
which to fix it, and a more or less deep bowl (Fig. 230). Wc' have 10 of
these, 3 from Buskerud, 2 from Vestfold (the Oseberg find), 1 from Horda
land, 2 from Sogn and Fjordane and 1 from North-Trøndelag: They come
from 1 male grave and 5 female, 1 find from the 9th century and 4 from
the 10th.
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Finally, wc shall consider some things called fire steels which have been
used in conjunction with flint for producing fire with which to light the
wood. Wc now have some 200 such implements from the Younger Iron Age
in this country. The vast majority are of the type shown in Fig. 231 with
tipbent tips which join in the centre or almost meet, with only a short
distance between each other and frequently bent back in a spiral. The central
portion is generally somewhat broader in the middle but that is not always
so. This main type exists in 108 examples, of which 8 from the Merovingian
Period, 26 from the 9th century, and 38 from the 10th. A group of its
own, where the tips are bent upwards and inwards only at the very extre
mities, is composed of some examples where the central portion consists of
two or more narrow- smooth or twisted bars with open gaps between them.
Figs. 233 and 234 are striking examples : they are a very early type which
may date back to the Period of Migration. In the Younger Iron Age, more
than half of these fire-steels are from the Merovingian Period and only two
from the 10th century. Wc have also other variations of the main type.

However, other types existed, too. Three from Trøndelag have an oval
iron plate with an open slit along the centre. From Overhalla in North-
Trøndelag wc have two even simpler examples : one is a simple iron plate and
the other a piece of a knife tang. A strange type with 4 examples from
Rogaland is shaped like a rectangular strap-buckle, with the ends bent over
in one corner (Fig. 235). All are from male graves from the second half or
the end of the 10th century. And then there is a small group of 7 examples
in the shape of lingttlate strap-bttckles. And finally another small group of
3 made of bronze and iron (Fig. 236) where the bronze handle portrays two
horsemen riding towards each other : they are from male graves from the
second half of the 10th century. Altogether, the fire-steels are more common
in male graves than in female — 81.5 % as against 18.5 %.

There are also several finds of grindstones from the Younger Iron Age,
just as they are known in this country right back to the Younger Roman Iron
Age. In the Younger Iron Age, they come both from homstead finds and in
a total of 12 grave finds, from the Merovingian to the Yotingest part of the
Viking Period. They are found in both male and female graves.

Next wc have a small section on caskets and chests and implements con
nected with them. From both male and female graves in the Norwegian
Younger Iron Age there are, among the material, handles and hasps, hinges
and staples, lock and other fittings, and a large number of keys which must
have belonged either to caskets or to chests, most probably the former. As
far as the woodwork itself is concerned, however, next to nothing has been
preserved. In the Oseberg find wc have the back and the lock of a casket
and 3 nearly complete chests, and in the Birka finds there were 3 or 4 chests.
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It is often a mere matter of opinion whether the term casket or chest shotild
be applied : the chest otight, however, to be large, and strikingly large carry
ing-rings, hinges and keys ought to indicate chests: the majority, however,
are small, with the result that caskets predominate.

Wc shall first mention the handles with the down- and ttpwardbending
ends which are also bent otttwards in a spiral : they may have several varia
tions. A very fine example is shown in Figs. 237—238. There are 46 of
these handles in this country: they date right back to the Period of Migra
tion: several are from the Merovingian Period, whilst in the Viking Period
they are mainly from the Older part. They are far more common in female
than in male graves. The most usual sort is a simple circular bar through which
is affixed a staple with two arms (Fig. 239). Wc have 62 of this type and they
are mainly from the Younger Viking Period, being used more by men than
by women. A larger chest carrying-ring or handle is shown in Fig. 240 : it is
11.2 cm, across and come from a male grave find from the beginning of the
9th century . There are several varieties of handles, and also considered as
handles are some oblong, mostly three-sided rings, partly rounded and partly
with sharp edges (Fig. 241). Then there is a small group of casket-handles
which are made of a single bar, widened at the top in the shape of a ring
but with the bar continuing in one or two arms wdiich have been fixed into
the woodwork of the casket or chest. Such have been the large chest handles
shown in Fig. 242. We also have some serpentine casket handles with two
bends (Fig. 243) which are also from a male grave of the first half of the
9th century.

To the casket equipment belong also hasps (Figs. 244—245), hinges
(Figs. 246—247), scutcheons (Fig. 248) and padlocks. Of the last, there
are three chief types : one has a round or square cross-section with a semi
circttlar loop in one end, the lock itself often ornamented with upward-curving
stripes (Fig. 249). Wc have 8 of these locks, from both the 9th and 10th
centuries, and all which can be sex-determined, come from male graves.
Another has been called "bar-locks" (Fig. 250) : in this case, the lock is
cylindrical with a narrow, round rod along one of its long sides. There are
4 examples of these, 3of which can be dated : 1 belongs to the Merovingian
Period and the other 2 to the 9th century. Two are from female graves
and one from a male. Then there is a third type a padlock with 6 examples
(Fig. 251) : these may be younger than the Viking period. Finally, to the
caskets belong also those fittings which are illustrated in Figs. 252—253.

Lastly, wc shall consider the keys. They are partly of iron and partly
of bronze and there are 300 examples of them, of many different types. Wc
take the iron keys first. The most common, with nearly 200 examples, is
ttndoubtedly the simple form (Fig. 254) with a thin four-sided bar or a narrow
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band hammered flat as a handle, occasionally ridged on one side and with
and angle where the bit begins. It has either 1, 2 or 3 teeth: at the top, the
bar is bent over in a small loop and in this loop there must usually have hting
a ring, though the latter has very rarely been preserved. Alternatively, the
tipper part has been shaped into a ring-like widening. The key or bunch of
keys, as there were often several of them together, have presttmably hting on
a belt on the clothing. The length of the keys varies greatly, from 8 to 25 cm.
No chronological differences can be indicated in respect of these simple types :
they seem to belong to the whole of the Younger Iron Age.

Fig. 255—256 is a variation of the type, in which the bit bends directly
from the trunk at, generally, a right -angle. Of this, there are 12 examples. Wc
have also another variation with large pearshaped loops, of which 12 have
been found. A third variation, where the bit forms an tineven line (Sophus
Miiller: Ordning. Jernalderen. The Iron Age, Fig. 618), occurs in 8
examples.

Then there are some keys which create a grander impression and which
are of iron or of bronze. The handle, wnich consists of a pear-shaped or
round loop, is the most dominating : there is hardly any distance between
the handle and the bit. The latter is generally quite short and consists of a
fotir- or five-sided plate with a few indentations on the sides and a rectangular,
or more occasionally round, piece of openwork in the middle. The number
of teeth on the key-bit is from 1 to 5, usually 2 or 3. Wc have 15 of these
keys (Figs. 257—258), of which 9 are of iron and 6 of bronze.

A far more numerous sort are the keys — all of bronze — where the
area inside the handle is filled with ornamentation. Firstly there are those
with pear-shaped handles with animal ornamentation in the' "griping beast
style" (Fig. 259), of which wc have 21. Next come the pear-shaped ones
with geometric ornaments (Fig. 262) of which there are 5. Then there
are keys with round handles with animal ornamentation (Fig. 264) of which
there are 12, and, finally, wc have 3 of these but with geometric ornamen
tation (Fig. 265). Altogether there are 53 bronze keys with ornaments inside
the frame of the handle. And then there is a small group of 3 bronze keys
with a pear-shaped handle and a plate bit. Here, however, the handle is not
flat but plastic, really in the shape of a pear (Fig. 266). They, too, have
griping beast ornamentation. Fig. 267 has also a plate-shaped bit, but the
handle consists of a four-sided iron bar which is twisted into a spiral to one
side. Lastly, as a group on its own, there are 8 iron keys of the type shown
in Fig. 268 : here the bit is a direct continuation and widening of the trunk
at the bottom, bttilt up symmetrically, with indentations in the bit, either
above or tinderneath.
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Finally wc have a small section which I have termed "personal effects".

In this section wc shall first consider the combs of bone and horn. Of these

wc have 107 finds with 122 examples. They may be of considerable length
and are often called "Long combs". They consist of a central portion with
the teeth, and two side-bands fastened by small rivets. These rivets are
generally of iron, but of bronze especially in the younger North-Norwegian
combs. The bands are arched with the greatest bend in the middle. The local
distribution of them is rather haphazard and if there are a considerable
number from Nordland and Troms, it is most probably because bone articles
have been better preserved there.

There are, in the main, two sorts of ornamentation on the bone combs,
partly rings of dots and lines (Fig. 269) and partly of interwoven bands
(Fig. 270). The former is most usual on the older combs, whilst the latter
comes more from younger times. Not all are "Long combs" : there are 2
which are only B—98—9 cm long, but the usual is 15—20 cm. The longest is one
from the Oseberg find, and it is all of 36 cm. Combs have certainly been more
conimonly used by women than by men, as is only to be expected by our
standards, but wc also have 40 from male graves.

In connection with the combs, mention must be made of the rasp
(Fig. 271). It has been an implement used for work with the horn combs.
Wc have 15 of them, from places spread throughout the country. They are
from 21—3SVz- cm long; all are from male graves, and, with one exception,
from the Merovingian and Older Viking Periods, the exception being from
the Younger Viking. Period.

And then there are the belt buckles. It is often hard to differentiate

between strap buckles for harness and buckles for belts. Usually it may be
said that the smaller buckles are for belts, and that they often have ornamen
tation and are more finely finished than harness buckles. Wc may distingtiish
between buckles with and without fitments. First wc have 18 simple buckles
withotit any mountings, dating back to the Merovingian Period. Then wc have
a group of 11, all of bronze, which are rectangular, with either sharp corners
or a knob-shaped widening in two or in all four corners (Fig. 272). The
largest group of belt buckles are simple loops withotit ornaments and with the
fitments of the same material as the loop: of these wc have 21. Apart from
these, there are several different types of belt buckles: two of them are illu
strated in Figs. 273 and 274. The latter belongs to a group of 14 consisting
of a closed and usually perfectly round ring : 7 are of iron and the same num
ber of bronze. Connected with the belt buckles were often belt-end fittings,
and these also occasionally occur alone. Several of them are lingttlate, have
ornamentation and may be réally beautiful.

\
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Wc have a number of buttons which are also presumed to have belonged
to the clothing. Two or three are of silver, a solitary one is of bronze and
the majority of iron. The largest group are the so-called anchor-shaped
buttons shown in Fig. 276, all of which are of iron : they have a loop at one
end usually a flat, fourarmed fitment at the other. A smaller group of 4
finds have flat heads and a small iron fitment on the tinderneath (Fig. 277).

In the material of the Younger Iron Age wc have 15 finds with iron
elasps where the loop has different widths and shapes. I have previously
considered these either as fotmdations for oval, thinskinned buckles where
the bronze has been corroded, or else as buckles in themselves with these
fotindations as their prototypes. Gutorm Gjessing says in his "Studies
of the Norwegian Merovingian Period" (page 162) that the former of these
opinions is the correct one. On some of these buckles, however, the loop
is so strong that it cannot for certain have been such a foundation. There
are also 2 finds which must assuredly have been buckles in themselves.

Then wc have a small group of tweesers made of bronze, and especially
some of iron from the Viking Period. There are 10 finds of such tweezers.
One is from a male grave and at least 6 of the others from female graves.
Finally, wc have 2 finds with some small implements wdiich have been called
ear picks (Fig. 278) : one originates from a male grave and the other from
a female.
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Årb. : Universitetets Oldsaksamlings Årbok.
B. Mus. Årb. : Bergens Museums Årbok.
Stav. Mus. Årsh. : Stavanger Museums Årshefte.
T. V. S. S. : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. Trondheim.
T. V. S. Olds. Tilv. : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Oldsaksamlingens

Tilvekst. Trondheim.

R. : Oluf Rygh. Norske Oldsager. Kr.a 1885.
N. F. : N. Nicolaysen : Norske Fornlevninger. Kr.a 1862—1866.
Lorange : A. Lorange : Samlingen av Norske Oldsager i Bergens Museum. Bergen

1876.

V.J.G.: Haakon Shetelig: Vestlandets graver fra jernalderen. Bergen 1912.
Gamle gårdsanlegg log II : Jan Petersen : Gamle gårdsanlegg i Rogaland fra for-

historisk tid og middelalder. Oslo 1933 og Gamle gårdsanlegg i Rogaland.
Fortsettelse. Oslo 1936.

Miiller: Ordning: Sophus Miiller: Ordning af Danmarks Oldsakger. Jernalderen.
Arne og Stolpe: Hj. Stolpe och T. J. Arne: Graffåltet vid Vendel. Stockholm 1912
Arbman : Birka : Holger Arbman : Birka I. Tafeln og Text. Uppsala 1940 og 1943,
B. : Bergens Museums Oldsaksamling.
C. : Universitetets Oldsaksamling.
St. : Stavanger Museums Oldsaksamling.
T. : Trondheims Museums Oldsaksamling.
Tr. : Tromsø Museums Oldsaksamling.

Fylkesforkortelser.
Østf. : Østfold.
Akh. : Akershus.
Hed. : Hedmark

Opi. : Opland.
Busk. : Buskerud.
Vestf. : Vestfold.
Tel. : Telemark.

Rog. : Rogaland.
Hord. : Hordaland.

S. og Fj.: Sogn og Fjordane
Møre og Romsd. : Møre og Romsdal.
S.-T. : Sør-Trøndelag.
N.-T. : Nord-Trøndelag.
Nordi. : Nordland.

Aust-Agd. : Aust-Agder.
V.-Agder : Vest-Agder.

Trms. : Troms.
Finnm. : Finnmark.

Trykt februar 1952.



1947.
No. i. I. Rei chborn-K j e nnerud: Vår gamle trolldomsmedisin. V. Kr. 20,00.

1948.

No. 1. Jørgen Øvergaard: Om ugyldighet av viljeserklæringer på grunn av vilje
mangler, utnytting og utilbørlige vilkår. Kr. 9,00.

» 2. Per Nyquist Grøtvedt: Studier over målet i lagmannsbrev fra Oslo
1350 — 1450. Kr. 10,00.

1949.
No. 1. Kristian Smidt: Poetry and Belief in the Work of T. S. Eliot. Kr. 15,00.

» 2. fArnold Ræstad: La pbilosophie du droit international public. Kr. 11,00.
» 3. Ingeborg Hoff: Numedalsmålet. Stutt umrit av ljod- og formlære. Kr. 9,00.

1950.
No. 1. Georg Morgenstierne: Notes on Gawar-Bati. Kr. 6,00.

» 2. Ragnvald Iversen: The Månsing in Norway. Kr. 14,00.

1951.
No. 4. Jan Petersen: Vikingetidens redskaper. Kr. 40,00.

Papyri Osloenses.
Fase. I. Magical Papyri, ed. by S. Eitrem. 1925. Kr. 30,00.
Fase. 11. Ed. by S. Eitrem and Leiv Amundsen. 1931.

Kr. 30,00.
Fase. 111. Ed. by S. Eitrem and Leiv Amundsen. 1936.

Kr. 50,00.

P. O. Bodding: A Santal Dictionary. Vol. I. 1932. Kr. 43,00.
Vol. 11. 1934. Kr. 35,00.
Vol. 111. 1935. Kr. 47,00.
Vol. IV. 1935. Kr. 47,00.
Vol. V. 1936. Kr. 45,00.

Just Bing: Fra trolldom til gudetro. Studier over nordiske helleristninger
fra bronsealderen. 1937. Kr. 15,00.

Sigmund Skard: A. O.Vinje og antikken. Studier i norsk åndshistorie
1938. Kr. 18,00.

Olai Skulerud: Tinnsmålet. Fyrste bolken. Ljodlære. Andre bandet.
1938. I kommisjon hos Olaf Nodi. Kr. 12,00.

Stattholder Carl Morners brev til Carl Johan 1816 — 1818. Utg. av Sofie
Aubert Lindbæk og Reidar Omang. 1938. Kr. 18,00.

Lars Reinton: Villandane. Ein etterrøknad i norsk ættesoge. 1939. Kr. 15,00.
Svale Solheim: Nemningsfordomar ved fiske. 1940. Kr. 10,00.
Hans Vogt: The Kalispel Language. 1940. Kr. 18,00.
Johan Schreiner: Hanseatene og Norge i det 16. århundre. 1 941. Kr. 15,00.
Ingjald Nissen: Strukturen av kulturvidenskapenes metodelære. 1 942. Kr. 8,00.
Olav T.Beito: R-bøygning. Etterrøknader i norsk formlære. 1942. Kr. 14,00.
Jens Arup Seip: Sættargjerden i Tunsberg og kirkens jurisdiksjon. 1942.

Kr. 11,00.
Jørgen Øvergaard: Lagrettens oppgave etter norsk straffeprosessrett. 1942.

Kr. 8,00.
Johan Hjort: Individet og dets verden. 1943. Kr. 3,00.

Register til Forhandlinger og Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania
1858—1924.

Register til Avhandlinger og Skrifter utgitt av Det Norske Vi denskaps-Akademi
i Oslo. 1925 — 1939.



Avhandlinger utgitt av
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.

Historisk-filosofisk klasse.

1940.
No. i. A.W.Brøgger: Jernet og Norges eldste økonomiske historie. Kr. 1,50.

Ludvig Holm Olsen: Den gammelnorske oversettelsen av Pamphilus. Med
en undersøkelse av paleografi og lydverk. Kr. 8,00.

> 2.

Magnus Olsen: Sigtuna-amuletten. Nogen tolkningsbidrag. Kr. 2,50.
Sten Konow: A Medical Text in Khotanese. Kr. 7,50.
Georg Sverdrup: Rauschtrank und Labetrank im Glauben und Kultus unserer
Vorfahren. Kr. 4,00.

» 3
» 4
» 5-

1941.
No. 1 Sten Konow: The Two First Chapters of the Daåasahasrika prajfiapåramiia.

Restoration of the Sanskrit Text, Analysis, and Index. Kr. 7,50.
Eirik Vandvik: Genetivus und Ablativus Qualitatis. Kr. 7,00.» 2

1942.
No. 1 Sverre Klausen: Grundlinien der Kantischen Åsthetik. Kr. 2,50.

Albert Lange Fl i f let : Eine nordnorwegische Sammlung finnischer Volks
dichtung. Kr. 7,00.

2

1943.
No. 1 Magnus Olsen: Grimhilds og Gudruns runeinnskrifter. Kr. 3,50.

Magnus Olsen og Knut Bergsland: Lappisk i en islandsk runeinnskrift.
Kr. 2,00.

» 2

Leiv Flydal: Aller et venir de suivis de I'infinitif comme expressions de
rapports temporels. Kr. 10,00.

3

1944.
No.. 1 Magnus Olsen: Har dronning Gunnhild diktet om Håkon den gode? Kr. 1,00.

Helge Hallesby: Stedsnavnene i en Østfoldbygd. (Østkroken i Aremark.)
Kr. 8,00.

» 2

1945.
No. 1 Sten Konow: Kautalya Studies. Kr. 5,00.

Peter A. Munch: An Attempt at an Analysis of Some Sociological Terms
and Concepts. Kr. 3,00.

2

1946.
No. 1 Sigmund Mowinckel: Zur Fråge nach dokumentarischen Quellen in Josua,

13 — 19. Kr. 3,00.
2 A. W. Brøgger: Stiklestadslaget. Kr. 5,00/

Sigmund Mowinckel: Prophecy and Tradition. Kr. 10,00» 3
-1947.

Festskrift til professor Olaf Broch på hans 80-årsdag. Ved Chr. S. Stang,
Erik Krag og Arne Gallis. Kr. 20,00.

1948.
Johan Schreiner: Pest og prisfall i senmiddelalderen. Kr. 10,00.
Ernst W. Selmer: Sunnmøre-studier. (Musikalsk og dynamisk aksent — halve
mål — den stungne 5.) Kr. 7,00.

No. 1
2

1949.
No. 1 Hans Midbøe: Historia de profectione Danorum in Hierosolymam. En studie

om verket og forfatteren. Kr. 4,00.
Jens S. Th. Han ssen: Omkring Historia Norwegiae. Kr. 3,00
Sigmund Skard: Til Marcus Thranes idéhistorie. Kr. 3,00.

2

» 3
1950.
No. 1 Ernst W. Selmer: Likevekt og tiljevning i Tynsetmålet. Kr. 3,00.

H. Ludin Jansen: The Coptic Story of Cambyses' Invasion of Egypt. Kr. 8,00.
Sverre Klausen: Die Freiheitsidee in ihrem Verhåltnis zum Naturrecht und
dem positiven Recht bei Kant. Kr. 2,50.

2
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