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Introduksjon            
Nord-Norge er en langstrakt landsdel 
med store regionale forskjeller, både når 
det kommer til bosetting, ressursutnyt-
telse, landskap og klima. Landsdelen har 
ei lang historie som et grenseområde mel-
lom ulike folkeslag. Det er også i Nord-
Norge det nordlige grenseområdet for 
den nordiske jordbruksbosettinga i bronse-
alder og førromersk jernalder finnes.  
En stor mengde pollenanalyser av myrer 
og tjern har siden tidlig 1970-tall vist at 
jordbruk senest var etablert i landsdelen 
i yngre bronsealder (Johansen & Vorren 
1986; Nilsen 1988). Grensa for jordbruk 
har sannsynligvis gått så langt nord som 
til Malangen i Troms, og det er enkelte 
indikasjoner på at den kan trekkes helt 
opp til Vest-Finnmark i førromersk jern-
alder (Vorren 2005; 2009; Sjøgren 2009). 
En relativt stor mengde funn av mellom- 

og senneolittiske steinøkser, sigder og 
dolker tilknytta sørskandinaviske jord-
brukskulturer, samt et lite antall løs- og 
depotfunn tilknytta nordisk bronsealder-
kultur underbygger til en viss grad resul-
tatene fra de paleobotaniske arbeidene 
(Bakka 1976; Johansen 1979; Valen 2007). 
Inntil nylig har imidlertid konkrete bo-
settingsspor vært fraværende, noe som 
har gjort tolkningsgrunnlaget magert.

Denne artikkelen vil presentere resulta-
ter fra to arkeologiske utgravinger som 
endrer denne situasjonen. Undersøkelser 
på Skålbunes i Salten resulterte i funn 
av en førromersk utmarksgård, med både 
langhus og fossile jordbruksspor. De mer 
omfattende utgravingene på Kveøy re-
sulterte blant annet i funnet av de første 
sikre sporene etter bronsealderens jord-
bruksbosetting i Nord-Norge.

Jordbruksboplasser fra  
 bronsealder og  
 førromersk jernalder i  
 Nord-Norge: 
Veien videre

Johan E. Arntzen
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Det vil avslutningsvis kort drøftes hvilke 
implikasjoner disse resultatene bør ha 
for den videre forskninga på tidlig jord-
bruksbosetting i landsdelen. 

14C-prøver som nevnes i teksten er kali-
brert med Calib 6.0 (Stuiver og Reimer 
1993) etter INTCAL09-kurven (Reimer et 
al. 2009). Dateringer oppgis i teksten 
som kalibrerte kalenderår med 2 sigmas 
nøyaktighet.

De arkeologiske  
undersøkelsene på Skålbunes
På Skålbunes i Bodø kommune ble det 
mellom 2006 og 2007 gravd ut en jord-
bruksboplass datert til førromersk jern-
alder (Fig. 1). Utgravinga ble igangsatt 
som følge av veiutbygging, og prosjektet 
ble planlagt basert på en forundersøkelse 
som indikerte tilstedeværelsen av en 
større mesolittisk boplass. Kort tid etter 
at utgravingene var igangsatt, ble det 
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Fig. 1. Over-
siktskart over 
lokaliteter 
nevnt i teksten 
og i fig. 4.  
Illustrasjon: 
Johan E.  
Arntzen.



imidlertid avklart at lokaliteten skjulte 
bosettingsspor som strakk seg over et 
langt tidsrom. Fordelt på to atskilte akti-
vitetsflater ble det dokumentert både et 
langhus og flere grophus datert til folke-
vandringstid, så vel som et langhus da-
tert til sen vikingtid/tidlig middelalder 
(Arntzen & Grydeland 2009). 

Lokalitetene som ble undersøkt lå uten-
for dagens innmark, i ei sørøstvendt skrå-
ning som i etterkrigsårene var brukt som 
granplantefelt. Den metodiske fremgangs-
måten bestod i at torva ble fjerna med 
maskin over hele utgravingsfeltet, mens 
utgravinga for øvrig ble gjort tilpasset 

både det mesolittiske gjenstandsmate-
rialet, så vel som funn og konstruksjons-
spor datert til jernalderen. 

En førromersk utmarksgård
Det førromerske langhuset (Hus 2) ble 
dokumentert gjennom funn av veggrøfter, 
leirklining og to stolpehull. Konstruk sjons-
sporene lå under tykke kulturlag fra folke-
 vandringstid, og omroting i forbindelse 
med denne senere aktiviteten medførte 
at de eldre konstruksjonssporene var 
ufullstendige. Huset kan ha vært 10-12 
meter langt, mens det sannsynligvis har 
vært mellom 4-5 meter bredt (Fig. 2). Ut 
fra de to bevarte stolpehullenes innbyr-

Fig. 2. Det førromerske langhuset  
(Hus A2) fra Skålbunes. Distribu-
sjonen av leirklining er angitt som 
interpolerte verdier basert på 
vekt (g) per ¼ m2. 
Illustrasjon:  
Johan E. Arntzen.
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des plassering er det mest sannsynlig 
snakk om en treskipet konstruksjon. Huset 
ble 14C-datert basert på trekull funnet i 
ei av veggrøftene (1911±111 BP, 173 cal 
BC – 381 AD, 2 , Wk-22495). Imidlertid 
ble det også gjort funn av såkalt risvik-
keramikk. Denne typen er funnet på ytter-
kysten av Nord-Norge helt opp til Lyngen, 
og har blitt sett i sammenheng med folke-
grupper som har drevet med jordbruk, 
samhandlet med sørligere jordbrukssam-
funn, eller tatt del i ulike typer nettverk 
med disse (e.g. Jørgensen & Olsen 1988; 
Andreassen 2002). 14C-dateringer av mat-
skorper viser en bruksperiode mellom c. 
1100 – 270 BC (Andreassen 2002: 71). 

Den fossile åkeren på Skålbunes lå 40 
meter øst for huset. Åkerjorda bestod av 
et tynt humusholdig sjikt med store 
mengder aske og trekull. Ett trekullfrag-
ment av bjørk ble datert til 2273±35 BP 
(400-209 cal BC, 2 , Wk-20626). Det 
ble dokumentert ei rydningsrøys ved siden 
av dyrkningsområdet, og åkerjorda var 
helt klart rydda for stein. For å undersøke 
dyrkningsintensiteten og å vurdere hvor-
vidt åkeren hadde vært gjødslet, ble det 
gjort en fosfat- og glødetapsanalyse av 
68 jordprøver fra åkeren (Arntzen 2008). 
Flere forskere har pekt på en korrelasjon 
mellom forhøyde verdier av organisk 
bundet fosfat i åkerjord og graden av 
gjødsling (e.g. Courty & Nørnberg 1987; 
Engelmark & Linderholm 1996). Resulta-
tene fra analysen av åkeren på Skålbunes 

viste langt lavere verdier av organisk 
bundet fosfat enn i referanseprøvene som 
ble tatt utenfor åkeren. Dette tyder på at 
åkeren ikke har vært gjødslet med annet 
enn aske og trekull. 

Da den førromerske gården var plassert 
i et område med klart utmarkspreg, og 
betingelsene for jordbruk må karakterise-
res som relativt marginale, kan det være 
snakk om ei bosettingsetablering som 
av ulike årsaker har blitt avbrutt etter 
kort tid. En mulighet kan være at jorda 
rett og slett ikke har gitt den avlingen 
som man har forventet. 

De arkeologiske  
undersøkelsene på Kveøy
Kveøy ligger i Kvæfjord, som er den vest-
ligste kommunen i Troms, helt på gren-
sen mot Nordland fylke (Fig. 1). Både de 
klimatiske og vegetasjonsmessige for-
holdene i kommunen gjør området til et 
svært egnet sted for jordbruk. 

Det ble gjort omfattende arkeologiske 
undersøkelser på sørspissen av Kveøy i 
2008 og 2009, som følge av etableringa 
av en bruforbindelse til Hinnøy. Undersø-
kelsesområdet, som var belagt innenfor 
det mest fruktbare jordbrukslandet, be-
stod av et 50 meter bredt og 350 meter 
langt felt. Totalt 12000 m2 ble flateav-
dekt med maskin, og det ble avdekt kul-
turminner som i tid strakk seg fra neoliti-
kum og opp til moderne tid. Basert på 
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hvilke typer av anlegg som ble dokumen-
tert, ble utgravingsfeltet inndelt i tre  
deler. Det øvre feltet bestod av konstruk-
sjonsspor og kokegroper, det midtre 
feltet bestod av omfattende dyrknings-
spor, mens det nedre feltet bestod av 
graver (Arntzen & Sommerseth 2010). 
For å belyse spørsmål rundt det fortidige 
jordbruket ble det gjort omfattende ar-
keobotaniske analyser.

De eldste bosettingssporene
Den eldste fasen av dyrkning er usikker, 
og ble dokumentert som ei uregelmessig 
avsetning under omfattende dyrknings-
masser datert til førromersk jernalder. 
En makrofossilprøve fra denne kontek-
sten inneholdt to fragmenter av bygg, og 
ett ble 14C-datert til 3936±30 BP (2563 – 
2307 cal BC, 2 , Wk-26504). Dette er 
den eneste dateringa under prosjektet til 
neolittisk tid, og den må derfor behand-
les med forsiktighet. Det er imidlertid 
funnet en flateretusjert flintdolk av sør-
skandinavisk type på nabogården Hok-
land, som muligens kan ses i sammen-
heng med den tidligste dyrkningsfasen.

Fasen i slutten av eldre bronsealder, 
mellom c. 1300 – 1000 BC, var belagt 
gjennom et dårlig bevart dyrkningslag, ei 
kokegrop, et frittliggende ildsted og bun-
nen av to usikre graver. I yngre bronseal-
der, mellom 1000 – 800 BC, er det deri-
mot spor etter en komplett gårdsstruktur. 
Hus 1 ble dokumentert gjennom funn av 

seks stolpehull (Fig. 3). Bygninga var 
delvis ødelagt av riksveien på øya, men 
de bevarte konstruksjonssporene indi-
kerte klart at det har vært tale om et tre-
skipet langhus. Huset har vært lengre enn 
12 m, mens det sannsynligvis har vært 
mellom 5 og 7 m bredt. En trekullprøve 
fra bunnen av det best bevarte stolpe-
hullet, ga en alder til 2642±30 BP (892 – 
781 cal BC, 2 , Wk-24533). 

Dyrkningssporene fra denne perioden var 
bedre bevart enn de eldre. Det tydeligste 
dyrkningslaget bestod av ett kompakt 
trekullag som skilte seg markant fra de 
øvrige dyrkningshorisontene. Det ble også 
undersøkt ei båtforma nedgravning tolket 
som ei grav, samt ei kokegrop.

Førromersk jernalder på Kveøy
De førromerske bosettingssporene be-
stod av to langhus, omfattende dyrknings-
spor, samt flere kokegroper og graver. 
Av totalt 128 14C-dateringer fra utgravin-
gene, falt hele 53 stk. innenfor denne 
perioden. Det største av husene har sann-
synligvis vært kombinert bolig og fjøs, 
og ble dokumentert gjennom funn av 53 
stolpehull (Hus 3). Datert trekull fra 11 
av disse viste at den mest sannsynlige 
bruksperioden for bygninga var mellom 
353-292 BC (Arntzen 2010a: 54f). Deler 
av konstruksjonen var dårlig bevart som 
følge av moderne jordbruksaktivitet, men 
det virker sannsynlig at huset har vært 
23 meter langt, og rundt 7 meter bredt 
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(Fig. 3). De indre konstruksjonselemente ne 
tyder på at bygninga har vært toskipet, 
men det er store usikkerheter tilknytta 
tolkninga. I likhet med langhuset på Skål-
bunes, ble det også funnet risvikkeramikk 
i to stolpehull fra Hus 3.

Det andre huset fra perioden (Hus 2) har 
sannsynligvis vært treskipet, og er tolket 
som et verkstedsbygg med en mulig ovns-
konstruksjon innenfor gulvflata (Fig. 3). 
Det ble også påvist spor etter en frittlig-
gende leirbygd kuppelovn uten relasjon 
til ei bygning.

Det omfattende dyrkningslaget fra før-
romersk jernalder viste en mer intensiv 
dyrkningsstrategi enn i de foregående 
periodene. Jorda bestod av gråsvart feit 
sand, iblanda store mengder trekull og 
aske. Jorbearbeidinga har foregått ned-
over i skråninga, mens stein har vært 
ryddet nedover i to store rydningsrøyser 
(Arntzen 2010b: 123ff).

Et kokegropfelt hvor den største struktu-
ren var 2,5 meter i diameter lå også i til-
knytning til bosettingssporene (Fig. 3). 
Det ble påvist totalt fem kokegroper og tre 

Fig. 3. Over-
sikt over det 
øvre feltet på 
Kveøy med 
husene inn-
merket.  
Illustrasjon: 
Johan E. 
Arntzen.
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frittliggende ildsteder, mens kokegrop-
feltet sannsynligvis har strekt seg uten-
for undersøkelsesområdet. Det ble under-
søkt fem graver på det nedre feltet med 
førromersk datering, hvor alle var svært 
dårlig bevart. Ett av anleggene inneholdt 
brent beinmateriale av stor nok mengde 
og kvalitet til at det kunne avgjøres at det 
dreide seg om en voksen person, men 
kjønnet kunne ikke bestemmes. Ett bein-
fragment fra denne grava ble datert til 
2170±30 BP (362 – 116 cal BC, 2 , Wk-
26562).

De arkeobotaniske analysene
Makrofossilanalysene fra kontekster da-
tert til yngre bronsealder kjennetegner 
perioden ved funn av flere korn, inkludert 
bygg, samt spor etter åkerugress. Pollen 
fra dyrkningslagene viser at området fra 
midten av bronsealderen har vært be-
vokst med åpen bjørkeskog, og det er indi-
kasjoner på at beite kan ha funnet sted. 
Senere i perioden blir disse indikasjonene 
tydeligere, og åpen mark dominerer klart 
over skog. Sett i forhold til de arkeolo-
gisk dokumenterte jordbrukssporene, er 
det sannsynlig at jordbruket som har 
funnet sted har vært en form for svedje-
bruk, hvor bygg har vært kornsorten som 
har blitt dyrket. Det kan ha vært et opp-
hold på nærmere 450 år før den førromer-
ske bosettinga slår rot, og jordbruket 
leg ges da om til en mer intensiv dyrk-
ningsform. Makrofossilene fra perioden 
er langt større i antall enn de fra bronse-

alderen, mens også artssammensetnin-
gen er mer variert. Både agnekledd og 
nakent bygg, så vel som emmerhvete er 
til stede. I tillegg opptrer en stor mengde 
frø av krekling. Pollenanalysene viser at 
området har vært helt åpent, mens blant 
annet et stort innslag av høgstauder ty-
der på ulike marktyper. Jordbruket kan i 
denne perioden ha hatt form som en 
type vekselbruk, hvor man i perioder har 
lagt åkeren ut til trede (hvile), mens man 
har dyrka urter og nyttevekster, eller har 
brukt marka til beite (Sjögren 2010a; 
2010b). 

Enestående i  
nordnorsk sammenheng?
Bakgrunnen for undersøkelsene på Skål-
bunes og Kveøy var forvaltning av kultur-
minner, og ikke forskning. Mens maskinell 
flateavdekking som metode ble introdu-
sert sør i Norge på tidlig 1980-tall, fikk 
ikke metoden fotfeste i Nord-Norge før 
mot slutten av 2000-tallet. Dette er årsa-
ken til at vi inntil nylig ikke har hatt denne 
typen kulturminner å vise til i landsdelen. 
Det kan etter min mening skilles ut to 
primære årsaker til at metoden ikke har 
blitt etablert innenfor nordnorsk arkeo-
logi. Den viktigste årsaken er en direkte 
følge av samfunnsutvikling og utbyggings-
press i landsdelen. Det er nemlig i hoved-
sak kyststrøk i Finnmark som har vært 
undersøkt gjennom de senere års større 
forvaltningsutgravinger innenfor Tromsø 
Museums distrikt, og det er i hovedsak 

190190



Nordlige Verdener
Agrarsamfundenes  
ekspansion i nord

steinalderen som har vært berørt. De 
sentrale jordbruksområdene i landsdelen 
har rett og slett ikke vært gjenstand for 
betydelig uytbyggingspress, og det har 
derfor vært minimalt med forvaltnings-
arkeologiske utgravinger. Den andre år-
saken har røtter i faglige forestillinger om 
at eldre jordbruksbosetting ikke har kun-
net påvises der hvor dagens bosetting 
har vært plassert. 

Fra en rekke eldre arkeologiske utgravin-
ger, hvor senere perioder av jernalderen 
har vært i fokus, finnes det imidlertid da-
teringer til førromersk jernalder (Johan-
sen 1990: 12f; Arntzen 2010b:  124ff). 
Dette inkluderer både frittliggende an-
legg fra jordbruksboplasser som i hoved-

sak er datert til yngre jernalder og bunn-
dateringer fra gårdshauger. I lys av den 
kunnskapen vi i dag har om førromerske 
bosettingsspor, er det grunn til å revur-
dere flere av disse lokalitetene. Etter at 
Nordland og Troms fylkeskommuner tok i 
bruk maskinell søkesjakting som metode 
tidlig på 2000-tallet, har det i tillegg blitt 
registrert flere lokaliteter med både jord-
bruksspor og konstruksjonsspor datert til 
førromersk jernalder. Fig. 4 viser et kali-
breringsdiagram hvor flere eldre 14C-date-
ringer er sammenstilt med resultater fra 
Skålbunes, Kveøy og to nyere fylkeskom-
munale registreringer (jf. Arntzen 2010b: 
124ff). Den geografiske distribusjonen til 
disse lokalitetene viser et spenn mellom 
Sør-Troms og Salten i Nordland, men det 
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Fig. 4. Sammenstilt kalibreringsdiagram 
over 14C-dateringer til førromersk jern alder 
fra lokaliteter i Nord-Norge. Dette inklu-
derer frittliggende anlegg fra jordbruksbo-
plasser som i hovedsak er datert til sene-
re perioder av jernalderen (1, 4, 5, 8, 9,  
16 og 18), bunndateringer fra gårdshauger  
(2, 3, 10, 13 og 17), nyere forundersøkelser 
(11 og 12), samt nyere utgravinger (6, 7  
og 14). Lokalitetenes plassering er vist på 
fig. 1. Referanser til dateringene finnes i 
Arntzen (2010b: 126). Hule bokser viser to 
sigma, mens fylte bokser viser en sigma



er viktig å understreke at det som reflek-
teres ikke kan tas til inntekt for distribu-
sjonen til bosettinga i denne perioden, 
men er et bilde av hvor den arkeologiske 
innsatsen har vært lagt (Fig. 1). 14C-date-
ringer til bronsealderen innenfor denne 
typen kontekster er foreløpig svært sjeld-
ne i landsdelen, og her står resultatene 
fra Kveøy nærmest alene. Om funnkon-
teksten på Kveøy legges til grunn, kan 
dette sannsynligvis forklares ut fra beva-
ringsforhold og undersøkelsesmetoder. 
De førromerske jordbruks- og bosettings-
sporene ser ut til å ha en ekstensiv ka-
rakter, samtidig som intensiteten i jord-
bruket har ført til at dyrkningslagene har 
en betydelig tykkelse. Sporene fra bronse-
alderen er mindre omfangsrike og dårli-
gere bevart. Det er nok særlig det eks-
tensive jordbruket i førromersk jernalder 
som reflekteres i de mange 14C-dateringe-
ne fra eldre undersøkelser. For å avdekke 
bronsealderens jordbruksbosetting kre-
ves uten tvil flere større maskinelle flate-
avdekkinger av den typen som ble gjort 
på Kveøy.

Konklusjon
Utgravingene på Skålbunes og Kveøy gir 
en klar pekepinn på hvilke resultater som 
kan forventes om maskinell flateavdek-
king gjøres innenfor jordbruksområdene 
i Nord-Norge. Hvor førende akkurat den 
metodiske fremgangsmåten er i forhold 
til denne typen arkeologisk empiri, kan 
ikke understrekes nok. På tidlig 1970-tall, 

før maskinell flateavdekking slo gjennom 
i Norge, var faktisk ett 14C-datert ildsted 
fra Bøstad i Lofoten en av de første eksem-
plene på førromerske dateringer innen-
for jordbrukskontekster i Norge (Solberg 
2000: 39). Mangelen på flateavdekkinger 
har imidlertid ført til at Nord-Norge i dag 
henger langt etter resten av landet. 

For å øke det empiriske grunnlaget for 
forskning på tidlig jordbruksbosetting i 
landsdelen kreves flere arkeologiske un-
dersøkelser. Det vil i første omgang være 
nødvendig å revurdere de eldre undersø-
kelsene hvor 14C-dateringer fra førromersk 
jernalder har fremkommet. Om disse set-
tes i sammenheng med senere års re-
sultater fra fylkeskommunenes registre-
ringer, vil det være mulig å danne seg et 
grovt bilde av omfanget til denne boset-
tinga. Da det fortsatt er langt mellom 
forvaltningsundersøkelser innenfor sen-
trale jordbruksområder, vil det være nød-
vendig å igangsette forskningsinitierte 
flateavdekkinger. En alternativ eller sup-
plerende strategi vil være å gjøre syste-
matiske punktundersøkelser innenfor de 
områdene som virker mest lovende sett i 
forhold til sekundære datakategorier som 
pollenanalyser, landskapsfaktorer og løs-
funn. I en slik sammenheng vil det først 
og fremst være fossile dyrkningsspor 
som vil kunne påvises, mens det for å 
avdekke konstruksjonsspor vil være nød-
vendig med større flateavdekkinger. 
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