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Fagfellevurdert artikkel

Sandtorg

en vareutvekslingsplass gjennom 1100 år

Tor-Ketil Krokmyrdal

UiT Norges arktiske universitet

Vareutvekslingsplasser fra før-moderne tid
i Norge har gjerne blitt lokalisert igjennom

Las thrundheimsfar å holde til på S.holmen med
sitt kjøpmannskap” (Lysaker 1956:21).
Olaf Rygh har tolket gårdsnavnet Sandtorg på

kilder eller kun i etter-reformatoriske tekster, må
også andre metoder brukes for å avdekke disse.
Aktuelle kilder er gårdsnavn, sagn og tradisjoner,
eller dokumentasjon gjennom arkeologiske funn
og analyser (Loftsgarden 2017:49). Nordnorske
vareutvekslingsplasser i jernalderen og middelalderen har med unntak av Vågan i Lofoten fått
lite oppmerksomhet innen arkeologisk forskning.
Vågan nevnes i skriftlige kilder fra middelalderen og er arkeologisk dokumentert (Bertelsen
2009:201–202, 210–211). Når det ikke har blitt
gjennomført arkeologiske undersøkelser på andre
mulige vareutvekslingsplasser har det heller ikke
blitt registrert kulturminner eller gjort funn som

sin oprindelse af, at der paa stedet engang har

forskningen på andre mulige handelsplasser kan
ha gitt et skjevt og feilaktig inntrykk av vareutvekslingsvirksomheten i Nord-Norge i jernalder
og middelalder.
Fokuset i denne artikkelen er lokaliteten
Sandtorg. Sandtorg er et av stedene som nevnes
i kildene fra slutten av 1500-tallet og frem til
slutten av 1950-tallet som en vareutvekslingsplass. Trygve Lysaker skriver om Sandtorg at
”Gårdsnavnet gir en aning om urgamle handelstradisjoner, og i over 350 år kan vi skimte
handelsplassens historie” og ”I 1567 omtales en

i Tjeldsundet, meget beleiligt” (Rygh 1911:16).
Sandtorg ligger i Tjeldsundet, ved den indre
skipslei, sør i Harstad kommune, helt sør i Troms
blitt tolket som torget (vareutvekslingsplassen)
på sanden, men det har blitt satt spørsmålstegn
ved denne tolkningen av stedsnavnet da det ikke
har vært noen kjente kulturminner eller andre
arkeologiske spor som antyder det.
Som Rygh nevner ligger Sandtorg strategisk
plassert i landskapet ved den indre skipslei, der
sjøfarende var tvunget å stoppe på Sandtorg
dersom tidevannet gikk imot. Situasjonen minner
mye om Søren M. Sindbæks (2005) beskrivelse
ledet inn i korridorer, som i den trange skipsleia
i Tjeldsundet, steder hvor transporten normalt
må stoppe opp, som i tidevannsstrømmen ved
Sandtorg, plasser hvor en måtte skifte transportmiddel, eller der en måtte laste om av andre
grunner (Sindbæk 2005:107–108, 264–265). I
tillegg til at Tjeldsund ligger i en innsnevring
en mulig forbindelse til en kjent rute som går
7
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Figur 1. Oversiktskart. Sandtorg ved Tjeldsundet i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Gul stripe viser indre skipslei fra nord til sør. Rød stripe viser mulig forbindelse østover til kjent rute fra Ofotfjorden over til Sverige/
Finland. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Illustrasjon: Tor-Ketil Krokmyrdal.

over mot Sverige/Finland og Haparanda/Torneå
ved Bottenviken (Bergman et al. 2014:51–53),
samt en mulig rute til Troms innland. Begge
ruter ender ned i Ofotfjorden nær Sandtorg. Med
andre ord ligger Sandtorg i et krysningspunkt i
På bakgrunn av opplysningene om stedsnavnet,
samt den gunstige beliggenheten ved Tjeldsundet,
gjennomførte undertegnede metallsøk på gården
Sandtorg i 2014 og 2015. Undersøkelsesområdet
ligger i nær tilknytning til en tidligere registrert
gårdshaug (Askeladden 2021 id.nr. 9385-1). I
forbindelse med de innledende metallsøkene ble
hakkesølv, fem mynter og importerte gjenstander
(se tabell 1). Funnene var bakgrunnen for nye
systematiske undersøkelser med metalldetektor
i pløyelaget nordøst (id.nr. 215147) og sørvest
(id.nr. 215148) for den eksisterende gården, i
8

125 før-reformatoriske funn på området (tabell
1). Søk med metallsøker registrerer metall, og
funnene representerer derfor antakelig bare et
på plassen. Likevel er funnene viktige funksjonsindikatorer på hvilke aktiviteter som har foregått
på plassen. I tillegg blir metallsøkerfunn regnet
for å ha høy dateringsverdi, da mange av funnene
er daterbare ledeartefakter (Paulsson 1999:41).
Metallfunn som tydet på metallbearbeiding ble
instrument (XRF) for bestemmelse av materiale
og legeringer. Hele undersøkelsesområdet besto
av sorte kulturjordsmasser lik det man kan
masser er kjent for gode bevaringsforhold, noe
som også var tilfelle på Sandtorg (Martens et al.
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Museumsnr.

Gjenstand

Beskrivelse

Materiale

Ts15793.12

Anheng

Skjoldformet anheng/spenne

Kobberlegering

Ts15155.2

Armbrøst

Avtrekksbøyle
armbrøst

Kobberlegering

Ts15793.54

Barre

Ts15793.70

Vekt
(gram)

Datering

Funnår

1050–1300

2018

16,07

Middelalder

2014

Bly

7,01

Jernalder–middelalder

2018

Barre

Bly

8,66

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.53

Barre

Kobberlegering

8,8

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.52

Barre

Bronse

8,85

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.31

Barre

Jern

51

Vikingtid

2018

Ts15793.32

Barre

Jern

501

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.30

Barre

Kileformet

Jern

537

Jernalder–middelalder

2018

Ts13891

Beslag

Reimendebeslag til
reimfordeler. To hjerteformer med kule.

Kobberlegering

8,93

Vikingtid–middelalder

2014

Ts15215.1

Beslag

Seletøy beslag

Kobberlegering

2,82

Middelalder

2014

Ts15265.3

Beslag

Orientalsk beslag

Kobberlegering

6,79

Vikingtid

2015

Ts15793.16

Beslag

Fragment av beslag

Kobberlegering

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.57

Brent leire

To fragmenter

Jernalder–middelalder

2018

Ts13890.2

Bryne

Skiferstein

Middelalder

2014

Ts15793.36

Emne

Jern

47

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.37

Emne

Jern

287

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.38

Emne

Jern

155 + 13

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.33

Fiskekrok

Jern

Jernalder–nyere tid

2018

Ts15793.34

Fiskekrok

Jern

Jernalder–nyere tid

2018

Ts15164.1

Hakkesølv

Barre, rektangulært

Sølv

4,57

Vikingtid

2014

Ts15265.4

Hakkesølv

Dekor i Osebergstil

Sølv

2,5

750–850

2015

Ts15258.5

Hakkesølv

Avkappet perle

Sølv

5,3

Vikingtid

2015

Ts15793.8

Hakkesølv

Smeltet

Sølv

2,23

Middelalder

2018

Ts15793.27

Hammer

Hammer, knekt ved
skafthull

Jern

360

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.28

Hammer

Settehammer

Jern

487

Jernalder–middelalder

2018

Ts14293.2

Hesteutstyr

Rasleblikk til seletøy

Kobberlegering

Middelalder

2014

Ts13892.2

Ildflint

Flint

Middelalder

2014

Ts13890.1

Kam

Fem fragmenter
av dobbeltkam.
Dekorert med punktsirkler.

Bein/horn

3,14

Middelalder

2014

Ts15265.2

Knapp

Knapp til hektespenne

Sølv og gull

0,02

Folkevandringstid

2015

Ts15793.23

Kniv

Spiss tupp, trolig
kniv fragment

Jern

Jernalder–nyere tid

2018

Båtformet

To fragmenter
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Ts15793.24

Kniv

Jern

Jernalder–nyere tid

2018

Ts15793.25

Kniv

Jern

Jernalder–nyere tid

2018

Ts14295.3

Lokk

Lokk til nålehus.
Karolingisk

Bronse og gull

800–900

2014

Ts15793.15

Lokk

Lokk/beslag med tre
nagler.

Kobberlegering

3,85

Middelalder

2018

Ts15793.35

Luppe

Jern

1207

Jernalder–middelalder

2018

Ts14295.1

Mynt

Kong Hans

Sølvlegering

0,56

1483–1523

2014

Ts15155.1

Mynt

Kong Eirik Magnusson

Sølvlegering

0,35

1285–1290

2014

Ts15156.1

Mynt

Kong Eirik Magnusson

Sølvlegering

0,31

1285–1290

2014

Ts15258.6

Mynt

Kong Christian 1

Sølvlegering

0,76

1450–1481

2015

Ts15265.1

Mynt

Kong Olav Kyrre

Sølvlegering

0,45

1067–1093

2015

Ts15793.2

Mynt

Kong Christian 1

Sølvlegering

1450–1481

2018

Ts15793.3

Mynt

Kong Fredrik 1

Sølvlegering

1523–1533

2018

Ts15157.3

Nål

Snørenål

Kobberlegering

7,9

Jernalder–nyere tid

2014

Ts15258.3

Nål

Lik Ts15793.17

Kobberlegering

1,12

Eldre jernalder

2015

Ts15258.5

Nål

Kobberlegering

3,25

Folkevandringstid

2015

Ts15793.17

Nål

Lik Ts15258.3

Kobberlegering

Eldre jernalder

2018

Ts15793.18

Nål

Torn til uviss spenne

Kobberlegering

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.19

Nål

Torn til uviss spenne

Kobberlegering

Jernalder–middelalder

2018

Nål

Hode til nål med
bukkehode dekor

Kobberlegering

Jernalder–nyere tid

2018

Ts15793.10

Regnepenge

Motiv: Keiser Charles
5

Kobberlegering

Ca. 1550

2018

Ts15215.3

Ring

Fingerring

Sølv

2,08

Vikingtid–middelalder

2014

Ts15793.39

Råjern

Jern

200

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.41

Råjern

Jern

128

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.29

Skjerding

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.55

Slagg

1,2

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.56

Slagg

1,82

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.40

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.42

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.43

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.44

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.45

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.46

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.47

Slagg

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.85
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Skjerding/gryte
oppheng

Jern

Krokmyrdal
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Ts14290.1

Spenne

Draktspenne. Trefliket. Type P4.6

Kobberlegering

17

800–850

2014

Ts14290.2

Spenne

Reimspenne

Kobberlegering

4,74

Jernalder–middelalder

2014

Ts14293.1

Spenne

Ringspenne

Sølv

2,05

Middelalder–nyere tid

2014

Ts14295.2

Spenne

Draktspenne,
ryggknappspenne
fragment

Kobberlegering

4,63

Merovingertid

2014

Ts15156.2

Spenne

Ringspenne

Kobberlegering

2,68

Middelalder

2014

Ts15258.1

Spenne

Draktspenne,
ryggknappspenne
fragment

Kobberlegering

17

Merovingertid

2015

Ts15258.2

Spenne

Draktspenne, hel,
ukjent type

Kobberlegering

12,19

Folkevandringstid

2015

Ts15258.4

Spenne

Draktspenne, korsformet, fragment

Kobberlegering

8,1

Folkevandringstid

2015

Ts15265.6

Spenne

Ringspenne, bronse

Bronse

3,67

Middelalder

2015

Ts15793.4

Spenne

Hektespenne

Sølv og gull

1300–1400

2018

Ts15793.5

Spenne

Hektespenne

Sølv

1300–1400

2018

Ts15793.6

Spenne

Hektespenne

Sølv

1300–1400

2018

Ts15793.7

Spenne

Hektespenne

Sølv og gull

1300–1400

2018

Ts15793.13

Spenne

Draktspenne. Likearmet, JP 58 Ljønestype

Kobberlegering

850–900

2018

Ts15793.14

Spenne

Ringspenne

Kobberlegering

Middelalder

2018

Ts13887

Spinnehjul

Konisk. Z innrisset
i topp

Bly

54

Vikingtid–nyere tid

2014

Ts14290.4

Spinnehjul

Hvelvet topp, flat
underside

Bly

48

Vikingtid–nyere tid

2014

Ts15216.2

Spinnehjul

Kuleformet

Bly

8,13

Vikingtid–nyere tid

2014

Ts15793.58

Støperest

Bly

2,96

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.59

Støperest

Bly/tinn

4,25

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.60

Støperest

Bly

10,02

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.61

Støperest

Bly

8,59

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.62

Støperest

Bly

2,07

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.63

Støperest

Bly

1,43

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.64

Støperest

Tinn og bly

3,39

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.65

Støperest

Bly

7,23

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.67

Støperest

Bly

3,28

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.68

Støperest

Bly

4,86

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.69

Støperest

Bly

4,98

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.73

Støperest

Bly/tinn

6,48

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.74

Støperest

Bly/tinn

7,11

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.75

Støperest

Tinn og bly

2,51

Jernalder–middelalder

2018
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Ts15793.76

Støperest

Tinn og bly

6,73

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.77

Støperest

Tinn og bly

3,33

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.78

Støperest

Tinn og bly

3,39

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.79

Støperest

Tinn og bly

1,25

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.80

Støperest

Tinn og bly

6,56

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.81

Støperest

Tinn og bly

6,28

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.82

Støperest

Tinn og jern

2,6

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.83

Støperest

Messing

1,51

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.84

Støperest

Tinn-bronse

2,44

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.26

Syl

Syl/dor

Jern

19

Jernalder–middelalder

2018

Ts15157.1

Ukjent

Klippet bly

Bly

2,78

Usikker

2014

Ts15157.2

Ukjent

Klippet bly

Bly

0,93

Usikker

2014

Ts15793.11

Ukjent

Fragment med dekor

Bronse og gull

Jernalder

2018

2018

Ts15793.66

Ukjent

Kapp

Bly

6,46

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.71

Ukjent

Kapp

Bly

4,49

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.72

Ukjent

Kapp

Bly

134

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.20

Vareplombe

Deventer Saint
Lebuinus

Bly

1520–1525

2018

Ts14290.3

Vektlodd

Pæreformet.

Kobberlege-ring

13,04

1100–1400

2014

Ts15215.2

Vektlodd

Kvadratisk

Bly

48,63

Jernalder–middelalder

2014

Ts15216.1

Vektlodd

Kvadratisk med
insulært beslag

24,2

800–900

2014

Ts15216.3

Vektlodd

Kjegleformet

2,79

Jernalder–middelalder

2014

Ts15793.21

Vektlodd

Bly

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.22

Vektlodd

Bly

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.48

Vektlodd

Segmentfor-met

Bly

2,23

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.49

Vektlodd

Segmentfor-met

Bly

2,9

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.50

Vektlodd

Kjegleformet

Bly

4,81

Jernalder–middelalder

2018

Ts15793.51

Vektlodd

Kjegleformet

Bly

6,34

Jernalder–middelalder

2018

Bly

Tabell 1. Før-reformatoriske funn fra Sandtorg, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Fremkommet ved
undersøkelser 2014–2018. Materiale er bestemt etter XRF-analyse. Oppgitt vekt er før konservering.
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drone for å kartlegge utbredelsen av kulturlaget.
I denne teksten vil jeg diskutere hvorvidt
disse funnene vitner om en vareutvekslingsplass
på Sandtorg. Målet med artikkelen er å vise at
Sandtorg var en vareutvekslingsplass i jernalder
og middelalder – allerede før stedet ble omtalt
i skriftlige kilder fra slutten av 1500-tallet. Jeg
vil peke på når vareutvekslingen startet opp og
hvilke konkrete aktiviteter som kan ha foregått
på stedet. Videre vil jeg drøfte om aktivitetene
har foregått sesongmessig eller helårlig og om
Sandtorg har hatt lokale, regionale eller interregionale kontakter. Til sist vil jeg ta for meg hvem
som kan ha stått bak vareutvekslingsplassen
på Sandtorg, og også diskutere potensialet
landsdelen.
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hektespennene er trolig produsert utenfor Norge
(Etting 2010:242–245; Ts15793.4–7). Fra slutten
av middelalderen er det funnet en vareplombe fra
Nederland (Ts15793.20) og en regnepenge som
trolig er fra Tyskland (Ts15793.10). Fire biter
hakkesølv ble også funnet, dette er gjenstander
i forbindelse med metallbearbeiding.
Blant funnene er det syv mynter som dateres
fra 1067 til 1533. Ser vi disse syv myntene opp
mot myntfunn fra samme periode funnet ellers
i Norge, er dette et høyt antall. Tre av myntene
er fra tidlig- og høymiddelalder. Én mynt er
preget i Olav Kyrres regjeringstid (1067–1093),
og to mynter i Eirik Magnussons regjeringstid
(1285–1290). Ser vi bort fra enkeltmyntfunn gjort
under bygravinger i Bergen, Oslo, Trondheim og

Funn som tyder på vareutveksling

som nevnt totalt 125 før-reformatoriske
gjenstander. 40 funn ble registrert som følge av
metallsøking i 2014 og 2015, og ytterligere 85
av disse gjenstandene tyder på at vareutveksling
har funnet sted, blant annet vektlodd, såkalt
hakkesølv og mynter (f.eks. Ts15265.1). I tillegg
inkluderer materialet importerte gjenstander
som et karolingisk nålehuslokk (Ts14295.3),
et vektlodd med irsk beslag (Ts15216.1), et

Tunge i Rogaland, Valle prestegård i Aust-Agder
og Storhamarstranda/Storhamar gård i Hedmark.
Sistnevnte har hatt en tett tilknytning til
Hamarkaupangen og domkirken. Årneberg i
Østfold og Storøya i Buskerud har, som Sandtorg,
tre funn fra denne perioden (Gullbekk og Sættem
2019: 299–497). Myntfunnene kan tyde på at
Sandtorg også i middelalderen var noe annet enn
en ordinær gård.
Under undersøkelsen ble det også funnet
fragmenter av kammer i bein/horn (Ts13890.1).
Også i 1927 ble det i forbindelse med
tomtegraving funnet to kammer (i beskrivelse
av id. nr. 9385-1, Askeladden 2021). Kammene
kan stamme fra produksjon av kammer på stedet,
men tilfeldig deponering kan ikke utelukkes.

Totalt ble det funnet ti vektlodd. Av funnene
som kan dateres til middelalder kan det nevnes
et pæreformet vektlodd fra 1100–1400-tallet.
Vektloddet er trolig produsert i Norge (Grieg
1933:371–372; Ts14290.3). Et skjoldformet
anheng/spenne dateres til tidlig middelalder,

Funn av rester etter metallbearbeiding

er et uvanlig funn i Norge, men er kjent fra
edelmetalldepotet på Flatvollen i Lyngen

Området som ble undersøkt på Sandtorg gav
svært mange små jernsignaler på metallsøkeren.

hektespennene som er funnet på Sandtorg er av
av signalene kom fra jernslagg i forskjellig
størrelse, samt små biter av spiker/nagler og
13
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Figur 2. Geografisk spredning av før-reformatoriske
funn registrert ved undersøkelsene 2014–2018. Sandtorg, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Gårdshaug id nr. 9385-1 og dens sikkerhetssoner er ikke
undersøkt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Illustrasjon:
Tor-Ketil Krokmyrdal.

Figur 3. Øverst: Hakkesølv/barre (Ts15164.1). Nederst til
venstre: Orientalsk beslag (Ts15265.3). Nederst til høyre:
Vektlodd med insulært beslag (Ts15216.1). Foto: Julia
Holme Damman, Norges arktiske universitetsmuseum.

mentene var så små at det ikke lot seg gjøre å

foregått bearbeiding av jern og andre metaller.

ble det bestemt å se bort fra små jernsignaler i
de videre undersøkelsene. Signaler fra slike små

veksling eller til eget bruk. Å gi en kronologisk

signaler fra andre gjenstander dersom de ligger
tett inntil eller under de mindre jernfragmentene.
ikke ble funnet etter den avgjørelsen.
funn, bestående av blant annet barrer, slagg,
smelterester og smedverktøy på Sandtorg
14

uforandret opp til nyere tid (Helberg 1993:144).
Funn av jernbarrer, luppe, råjern og emner
er imidlertid svært uvanlig i Nord-Norge, og
bare tretten jernbarrer er tidligere blitt funnet i
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Fagfellevurdert artikkel
funn er også uvanlig i resten av Norge (Lars Erik
Narmo 2020, pers. med.). Et båtformet jernbarre
beiding har foregått i vikingtiden (Jørgensen et
al. 2014:186, 193). Omfanget av jernbearbeidelsen i denne perioden har vært vanskelig å
avgjøre, da det meste av det relevante materialet
har en datering med en avgrensning til og med
middelalderen. Funn av råjern og luppe tilsier at
videreforedlingen av jern har foregått i jernalderen eller middelalderen, da det i nyere tid var
rikelig med smieklart jern produsert blant annet
i masovner (Lars Erik Narmo 2020, pers. med.).
sjonsavfall av bly, bronse, messing, sølv og
tinnbronse, som er en legering av kobber, tinn
foregått på Sandtorg, noe som ikke tidligere har
blitt påvist i Nord-Norge. Etter funn som viste
ved Gokstad, uttalte Unn Pedersen (2015:189)

Figur 4. Geografisk spredning av jern, jernredskaper,
slagg og brent leire, funnet på Sandtorg, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Kartgrunnlag: Statens
kartverk. Illustrasjon: Tor-Ketil Krokmyrdal.

nordnorske gårder fra jernalder og middelalder,
men det har ikke tidligere blitt funnet barrer eller
verdifull råvare at lite gikk til spille (Jørgensen
2010:122–137). Trolig var jern en ekstra
verdifull råvare i Nord-Norge da det ser ut til at
jernutvinning var minimal i landsdelen. Kun tre
plasser er påvist hvor slik utvinning har foregått.
På to av plassene skjedde jernfremstilling i eldre
jernalder, mens den siste plassen dateres til
middelalder (Jørgensen 2010:25–47). Jernet som
ble funnet på Sandtorg består av barrer, råjern,
slagg, smedverktøy og to biter brent leire som
ble bearbeidet både ferdig og halvferdig jern på
stedet. Slike funn er tidligere ikke blitt funnet
på noen boplasser fra jernalder og middelalder i
Nord-Norge. Sammensetningen og mengden av

produksjonsplasser med bly i årene som kommer.
Bruken av bly i vikingtiden ser altså ut til å ha
vært mere vanlig enn det man tidligere antok.
Spinnehjul i bly, kan vise at det har foregått
produksjon av tekstiler på stedet eller de kan
ha vært salgsprodukter (Ts13887; Ts14290.4;
er imidlertid så vid at de kan tilhøre nyere tid.
Tidligere undersøkelser av gårdshaugen (id.
nr.9385-1) har vist at dybden på kulturjordslaget
er 1–1,5 meter (i beskrivelse av id. nr. 9385-1,
Askeladden 2021). Undersøkelsene i 2014–2018
avdekket at kulturjordslaget fortsatte også
ble det tydelig at området med det sorte kulturjordslaget var langt større enn det man tidligere
antok, og den totale utbredelsen ble anslått til
omtrent 20.000 m2. Øst for gårdshaugen ble det
tatt ut jordprøver som viste at kulturjordslaget er
fra 21 cm til 72 cm dypt, tynnest der man antar
at strandlinjen har gått i yngre jernalder (Møller
og Holmeslet 2012). I kulturjordslaget sør for
gårdshaugen ble det ikke tatt jordprøver, men
grunneier opplyser at det er rundt 1 meter tykt
15
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Figur 5. Utvalg av verktøy (nr. 26–28), barrer nr. (30–32), emner (nr. 37–38)) og råjern (nr. 40–47). Jernfunn fra Sandtorg, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Foto: Mari Karlstad, Norges arktiske universitetsmuseum.

kulturjordslag rundt gårdshuset. I sør, sørvest og
sørøst for gårdshaugen viste prøvestikk at kulturer forstyrret av moderne jordbruksaktiviteter og
som potensielt kan gi ytterligere informasjon ved
eventuelle videre undersøkelser.
Var Sandtorg en vareutvekslingsplass?

Vågan har blitt regnet for å være Nord-Norges
største og viktigste vareutvekslingsknutepunkt i
middelalderen med Nord-Norges største kulturjordslag (Bertelsen 2009:202). Men hva med
Sandtorg? Hva kan det samlete funnbildet herfra
antyde om stedets opprinnelse og organisering?
Som tidligere nevnt er kulturlagets utbredelse
16

på Sandtorg anslått til omtrent 20.000 m2
jordslag er i forbindelse med gårdshauger og
varierer mellom 2.000 til 3.000 m2 (Bertelsen
1979:48). Størrelsen på kulturjordslaget støtter
dermed opp under en tolkning av Sandtorg som
noe annet enn en ordinær gård, i hvert fall fra
vikingtid og fremover.
I andre deler av landet har det ofte blitt
registrert spor av jernbearbeiding i forbindelse
med kjente vareutvekslingsplasser (Blindheim
1975:148; Herteig 1975:39; Solli 1996:171–175;
Loftsgarden 2017:88, 92). Funnene på Sandtorg
viser på at det har pågått smiing av jern på
stedet, og funnsammensetning tyder på at dette
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Figur 6. Oversiktsbilde tatt mot nord av nordre del av undersøkelsesområdet på Sandtorg, Harstad kommune,
Troms og Finnmark fylke. Den sorte kulturjorden sør for gårdshaugen (Id nr. 9385-1) er delvis synlig. Gul stripet linje markerer gårdshaugens beliggenhet, rød prikket linje viser avgrensning av kulturjordslag mot nord og oransje
prikket linje viser hvor 12 jordprøver ble tatt. Gul, rød og oransje prikket linje er omtrentlig plassert. Foto: Tor-Ketil
Krokmyrdal.

har foregått i jernalder og middelalder. Ser vi på
lovverket i middelalderen og tidlig nytid er det
mulig å tidsavgrense smieaktiviteten ytterligere.
I 1299 utsendte kong Håkon 5 en skipnad som
forbød handel i bygdene. Kjøpmenn skulle føre
godset sitt til byene og selge det der. Motivet
for kongen var å konsentrere den økonomiske
aktiviteten, for å lettere kunne kontrollere

produksjon skulle foregå i byene. I Kristian 4s lov
av 1604 ble det konkretisert at bare skomakere,
skreddere og tømmermenn hadde tillatelse til å
jobbe utenom byene (Kong Christian den fjerdes

var i byene de profesjonelle håndverkere holdt
til (Andrén 1989:600; Ersland og Sandvik
1999:96–97; Helle 2006:128; NgL III 42, RN II

er derfor lite som tyder på at Sandtorg har vært

fra konger senere i middelalderen, noe som tyder
på at handel fremdeles foregikk utenfor byene,
men det ble forsøkt stoppet. I lovgivningen på
1500-tallet ble det igjen påpekt at håndverk og

at metallbearbeiding på Sandtorg har foregått
til eget forbruk på en gård. Tvert imot tyder det
på at metallbearbeiding har forgått med tanke
på vareutveksling. Ut fra funnsammensetning,

1979:84; Helle 2006:128).
Sandtorg har ikke kjente kulturminner
som kjennetegner storgårder, slik som store

faktum at det er tre kjente høvdingseter i nærheten

17
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lovverk og at jernbearbeiding ikke er nevnt i
noen skriftlig kilde om Sandtorg fra etter-reformatorisk tid, indikerer dette at jernbearbeiding
har forgått foregått i jernalderen og i første del
av middelalderen. Metallbearbeiding i eldre
jernalder ser derimot ut til å kunne utelukkes,
da kjente håndverksplasser fra den perioden har
frembrakt et helt annet materiale en hva som
er tilfelle for Sandtorg, slik som edelmetall og
særlig gull som ser ut til å stamme fra verksteder
og oppløyde graver (Maixner 2015:35–38).
Produksjonsavfall fra metallbearbeiding er
noe man bare forventer på større vareutvekslingsplasser (Loftsgarden 2017:49). Sindbæk (2005)
mener at jernproduksjon for vareutveksling
andre metaller enn jern måtte dette importeres, og
bearbeidelse av slikt metall foregikk på plasser
med knutepunktfunksjoner (Sindbæk 2005:96).
Siden det er lite som tyder på jernfremstilling i
Nord-Norge av noen størrelse, måtte også jern
importeres til landsdelen og må derfor analyseres
på linje med andre metaller (Jørgensen 2015:104–
105). At metallproduksjon nødvendigvis vitner
om en større vareutvekslingsplass trenger ikke å
være tilfelle. Antagelsen kunne bygge på to ting.
For det første at det var omreisende spesialister
som drev med smedarbeid, og for det andre at

redistribusjon var viktig, til en økonomi hvor
sølv etter vekt ble tatt i bruk tidlig i vikingtid
og deretter avløst av en myntøkonomi i slutten
av vikingtid (Andersen og Roesdahl 2011:17).
I det arkeologiske materialet sees derimot mer
også en variasjon mellom regioner, samt en lokal
variasjon mellom for eksempel vareutvekslingsplasser og omlandet (Williams 2011:337–338).
Fragmentering av sølv for bruk som betalingsmiddel ser ut til å starte rundt år 820–840 på
Kaupang (Skre 2008:349), og det har blitt antatt
at hakkesølv har blitt lite brukt på steder langt
fra store vareutvekslingsplasser som Kaupang
og Birka. Spesielt nord og vest i Norge er det
av hakkesølv var liten (Spangen 2005:76; Hårdh
2008:99; Graham-Campbell 2011:30; Skre
2011:83). Gareth Williams (2011:338) hevder
at hakkesølv bare hadde en begrenset utbredelse
i Norge, og trolig var byttehandel mest utbredt.
På bakgrunn av depotfunn og metallsøkerfunn
rundt Trondheimsfjorden, mener derimot Birgit
Maixner (2020:302–306) å kunne påvise at
hakkesølv ble brukt som betalingsmiddel for
hverdagslige transaksjoner utenfor de store
handelsplassene. Svein Harald Gullbekk
(2011:99) henviser til funnet av et sølvdepot
i Rønvik, Bodø kommune, som blant annet

det ressurser og kontakter ut over hva en vanlig
person hadde. Imidlertid tyder alt på at folk

ser dette som en bekreftelse på at hakkesølv ble

tekstiler og ting i tre ble fremstilt på gårdene
for eget bruk. På Mastermyr, Gotland, er det
funnet en verktøykasse, der utstyret i kassen
viser at eieren ikke bare var jernsmed. Han var
også treskjærer, og i tillegg kunne han smelte
bronse og andre metaller. I følge John Ljungkvist
(2012:187) fantes det trolig få spesialister.
Metallbearbeiding som har foregått på Sandtorg
kan derfor ha blitt utført av lokale personer som
jobbet der med tanke på vareutveksling, og ikke
nødvendigvis av omreisende spesialister.
Tidligere har man sett for seg at det fantes en
slags lineær utvikling i jernalderen i Nord-Europa,
fra prestisjeøkonomi hvor gaveutveksling og

andre oppklipte gjenstander i sølv, på over 30 nye
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var mer alminnelig også her i nord enn hva
som er funnet på Sandtorg kan ha fungert som
for en sølvsmed. Jern og metallbarrer kan også
ha fungert som betalingsmiddel. Vareutveksling
der en vare ble byttet mot annen, kan derimot
ha vært det vanligste (Gullbekk 2011:93; Skre
2011:75–77).
Ti vektlodd er funnet på Sandtorg, noe som
er et høyt antall sett i nordnorsk målestokk, men
sett mot vareutvekslingssteder i sør er antallet
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dirhemer på Sandtorg slående, fordi dirhemer
sør. Fraværet kan skyldes at slike mynter ikke
ble brukt, og at byttehandel var mest utbredt på
skyldes de tykke kulturjordslagene som ligger
intakt og som har hindret funnene å komme
opp med plogen. Om vektlodd og dirhemer
ikke har blitt pløyd opp i pløyelaget, vil de
heller ikke bli funnet med metallsøker. Kulturjordslaget er tynnest der hvor plogen har løftet
gjenstander fra jernalderen opp i pløyelaget,
og dette er plasser i kantene av kulturjordsutgrunn til å tro det var mindre vareutveksling og
deponering av gjenstander på datidens strand og
i utkantområdet, i forhold til de sentrale delene
mulighet at vektlodd og mynter i pløyelaget ikke
ble oppdaget på grunn av den store mengden små
jernsignaler i undersøkelsesområdet.
Relatert til andre funn i Nord-Norge viser
vurdering av utbredelsen av kulturjordslaget,
type funn, kontekst og lokalisering sannsynliggjør at det har forgått vareutveksling på
Sandtorg. Av vareutvekslingsrelaterte funn med
eldst datering er en bit hakkesølv med dekor i
Osebergstil som dateres til år 750–850 og et
vektlodd med insulært beslag fra 800–900-tallet.
samt et nålehuslokk også dateres innenfor
perioden år 800–900. Ut fra disse funnene tyder
det på at vareutvekslingen på Sandtorg startet
opp i perioden år 800–900.
Hvem har stått bak vareutvekslingen på
Sandtorg?

vareutvekslingsplassene kom konger, høvdingslekter og andre storættede til gode (Andersen
1977:226–227; Skre 2000:170; Hodges
2001:53–54). Tre høvdingseter er kjent i området
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rundt Sandtorg: Bjarkøy, Trondenes og Sand
(Inges saga kap. 6; Olav den helliges saga kap.
Jeg har tidligere undersøkt om noen av de tre
høvdingsetene i området kunne knyttes mot
Sandtorg (Krokmyrdal 2020:22–26). Bjarkøy og
Trondenes kunne utelukkes å ha stått bak vareutvekslingen. Historikere mener at høvdingsetet på
Trondenes tilhørte kongen fra rundt år 1024 og at
jordegodset tilhørende høvdingsetet ble overført
fra kongen til kirken når kirken ble etablert på
Trondenes. Med retrospektiv metode mener
man å kunne påvise hvilke gårder som tilhørte
høvdingsetet, og Sandtorg er ikke en av dem
(Hansen 2003:262–263; Larsen 2009:51–52;
Hagen 2010:96–97). Høvdingsetet på Bjarkøy
er godt kjent igjennom skriftlige kilder for sin
adelsslekt i middelalderen. Bjarkøyslekten økte
stadig sitt gods og gårder i middelalderen, men
Sandtorg er ikke en av gårdene som kommer inn
i Bjarkøygodset, tvert imot nevnes Sandtorg av
nr 163; Johnsen 2014:1–2, 23, 26–27). Bjarkøy
og Trondenes ligger med størst avstand fra
nærmeste høvdingsetet på Sand har stått bak
vareutvekslingen. Sand ligger på den andre siden
av den smale fjorden, ni kilometer i luftlinje fra
Sandtorg (Krokmyrdal 2020:22–26). I sagaene
fortelles det at høvdingen på Sand støtter Sigurd
Slembe som kjempet om kongetittelen i Norge
etter dette er ikke høvdingene på Sand nevnt i
er tenkelig at en slik støtte kan ha fått fatale
konsekvenser for høvdingsetet.
Gårdsnavnet Sandtorg har blitt tolket som
torget på sanden (Rygh 1911:16). I 1986 ble
det framsatt en hypotese om at torg har vært
en forveksling av ordet horg, og at stedsnavnet
skulle være Sandhorg og bety sand under fjellet
(Myrvang 1986:2005–2006). Løsmassekart,
samt undersøkelser gjort i 2018, viser at jordene
ned mot havet er svært sandholdige. Men de
sandholdige jordene ligger så lavt at de var
dekket av hav i jernalderen og ble som følge av
landheving tørre og dyrkbare først fra middel19
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alderen og senere (Møller og Holmeslet 2012).
Jordene som var dyrkbare i jernalderen (høyere
opp) består av grovere strandavsetninger, sort
organisk kulturjordlag og myr. Tolkningen av
at sand i stedsnavnet skal være fordi gården har
sandholdige jorder, enten som torget på sand eller
sand under fjellet, ser derfor ikke ut til å stemme
(Norges geologiske undersøkelse (NGU) 2020).
I 1321 nevnes Sandtorg i skriftlige kilder som en
I, nr 163). Ut fra at torget er anlagt på grovere
strandavsetninger, at de sandholdige jordene på
Sandtorg har ligget under vann i jernalderen,
samt at det eneste høvdingsete i området som kan
ha stått bak vareutvekslingen er høvdingsete på
Sand, ni km fra Sandtorg, er en naturlig tolkning
av stedsnavnet at navnet viser til hvem som
hadde kontroll, altså Sand (høvdingenes) torg.
Sesongmessig eller kontinuerlig vareutveksling?

stedet, kan Sandtorg ha trukket til seg folk fra
et større omland, uten å ha en stor permanent
bosetting. Stedsnavnene Tjeldsund, Tjeldnes og
Tjeldøya vitner om det var vanlig at sjøfarende
overnattet i området. ”Å tjelde” betyr å overnatte
i eller under båten, enten ved å legge ned seilet
over båten eller ved å hvelve båten og overnatte
under den (Tuddenham 1996:1). Fra andre deler
av landet kjenner vi til sælehus som herberger for
reisende i middelalderen (Smedstad 2005:203;
Weber 2007). Sandtorg ligger strategisk til i
skipsleia, som smalner inn og er bare 700 meter
bred her. I tillegg kunne sjøfarende risikere å
måtte vente opptil seks timer ved Sandtorg om
mulig at Sandtorg kan ha fungert som sælehus på
et tidlig tidspunkt, slik gården gjorde fra 1770 og
fremover da stedet hadde gjestgiverbevilgning
(Lysaker 1956:24).
Spredningen av funnene som relaterer seg til
og smedverktøy) viser en tett konsentrasjon i

det har vært helårlig handel så tidlig som i
vikingtiden, er Kaupang i Vestfold (Andersen
1977:229; Pilø 2007:191). Andre større vareutvekslingssteder i Skandinavia, som Birka og
Hedeby, hadde også en helårlig bosetting (Steuer
2007:138, 140–141). På Sandtorg er det som
nevnt ikke kjent graver fra yngre jernalder, og
det er derfor lite sannsynlig at Sandtorg har hatt
en større permanent helårlig bosetting. Gården
Sandtorg er stor i nordnorsk målestokk og består
er mest nærliggende å tro at en gård med slike
ressurser og med arkeologiske spor tilbake til
romertid, også var bebodd og dyrket i yngre
jernalder og middelalder. Selv om det trolig
har bodd mennesker helårlig på Sandtorg, har
de vært få, og vareutvekslingen kan ha vært
sesongmessig. Eventuelt kan vareutvekslingen
ha foregått som i nyere tid, da folk som reiste
forbi kunne stoppe for vareutveksling når som
helst på året, altså en vareutveksling som vekslet
i intensitet etter årstiden og hvor mange som til
enhver tid reiste forbi. I begrepet vareutveksling
inngår også utveksling av tjenester. Om det har
20

lokasjonen kan tolkes som et spesialisert
rundt 3,5 meter over havet og rundt 35 meter
fra strandkanten. For 1000 år siden regner man
med at havet sto 1–2 meter høyere, og derfor
kan man konkludere med at smien har ligget
ned mot yngre jernalders strandkant (Møller og
Holmeslet 2012). Smieaktivitet er forbundet med
brannfare, og dermed har tilgang til vann vært en
fordel. Smien ligger i Marenebukten, som ligger
beskyttet mot tidevannsstrømmen, og hvor det
på Sandtorg kan ha hatt en funksjon i forbindelse med reparasjon og eventuelt bygging av
sjøfartøy. Sandtorg kan ha hatt en funksjon som
sælehus og/eller skipsverft i kortere eller lengre
perioder. Skipsbyggertradisjoner i distriktet og
i forbindelse med Sandhøvdingene er for øvrig
kjent igjennom skriftlige kilder (Inges saga kap.
6). Hypotesene om sælehus og skipsverft kan
bare bli bekreftet av en arkeologisk utgraving.
Om vareutvekslingen i vikingtiden var
kontinuerlig over tid eller om det har vært
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noen perioder med opphold, er vanskelig å
avgjøre ut fra materialet som foreligger i dag.

Fagfellevurdert artikkel
(Ts15265.3) som alle kan dateres til vikingtid
messing og sølv kan vitne om tilsvarende

mynter fra periodene 1093–1285, og heller ikke
fra 1290–1450, noe som kan tyde på en diskontinuitet i disse periodene. Mangelen av mynter
på Sandtorg i disse periodene kan imidlertid
forklares på annen måte enn diskontinuitet i
vareuteveksling. I perioden mellom år 1103 til
1202 preges Norge av politisk uro og til tider
borgerkrig. I tillegg var det også stor nedgang i
tilgjengelig sølv i Europa. Resultatet var at det
ble produsert brakteat-mynter som er relativt
små. Enkelte hadde en vekt på bare 0,06 gram.
med metallsøker, spesielt i områder med mye
depot i Norge med mynter fra denne perioden
enn både før og etter, noe som kan tyde på en
nedgang i bruken av mynter i Norge (Gullbekk
og Sættem 2019:53–57, 126–136). I siste del av
perioden (1290–1450) medførte svartedauden
Hanseatene blir også sterkere og sterkere i
denne perioden, og for Nord-Norge sin del er
det kjent at byttehandel med kreditt, uten mynt
som betalingsmiddel, ble stadig større del av

på metallet funnet på Sandtorg, og dermed
kan ikke proveniens påvises. Opprinnelse i
Skandinavia kan derimot utelukkes, ettersom
i Skandinavia før mot slutten av middelalderen.
Messing funnet på Sandtorg har et høyt innhold
messing. Messing med høyt sinkinnhold viser at
dette ikke har blitt omsmeltet, fordi omsmelting
heller ikke blitt påvist at det har blitt fremstillet
messing Skandinavia. For tidlig vikingtid peker
Aachenområdet i dagens Tyskland seg ut som
opphavssted for messing, men fra 900–1000tallet kan messing også ha kommet fra Anatolia
i dagens Tyrkia. Tinnbronse kan ha kommet
fra samme område som messing eller ha blitt
fremstillet på Sandtorg ved å blande bronse og
messing. Bronse kan tenkes stamme fra gjenbruk
av gammelt metall, som for eksempel smykker
som var gått ut av bruk eller var blitt ødelagt.
Men også bronse ble fremstillet i Aachenområdet
og kan ha blitt importert samtidig med messing
og eventuelt tinnbronse (Jouttijärvi 2002:33;
Pedersen 2016:154, 158, 194–195). Jern funnet
på Sandtorg stammer trolig fra Sør-Norge

funn på Sandtorg tyder på at det var aktivitet i
sølv (Ts15793.4–7) og ett vektlodd, som dateres
til 1100–1400 tallet.
Samlet sett tyder materialet på Sandtorg at det
har vært vareutveksling på Sandtorg igjennom
middelalderen. Om vareutvekslingen var
kontinuerlig eller om det har vært noen perioder
med opphold er derimot mer vanskelig å avgjøre.
Lokale, regionale eller interregionale forbindelser?

På Sandtorg er det en rekke funn som viser
til interregionale kontakter, blant annet et
karolingisk lokk (Ts14295.3), et vektlodd med
irsk beslag (Ts15216.1) og et orientalsk beslag

For jernutveksling i jernalderen er det fremsatt
hypoteser om at høvdingene hadde monopolisert
transport, distribusjon og utveksling av jernet
(Jørgensen 2015:105).
Av funnene på Sandtorg som kan dateres til
middelalder er et tidligere nevnt skjoldformet
anheng/spenne som trolig er produsert i Finland
er også mest sannsynlig produsert utenfor Norge
(Etting 2010:242–245; Ts15793.4–7). Fra slutten
av middelalderen er hanseatene sterkt inne som
aktører i vareutvekslingen, og en stor del av
varene som ble utvekslet i Nord-Norge på denne
et al. 1979:57; Helle 2006:86, 101; Immonen
2011:350). Vareplomben
fra
Nederland
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(Ts15793.20) og regnepengen som trolig er fra
Tyskland (Ts15793.10,) sees på som indikasjon
på indirekte langdistansekontakt.
Fra Ottars beretning vet vi at Ottar dro fra
Hålogaland, og seilte til Hedeby og videre til
viser at folk fra Hålogaland selv kunne drive
med interregional vareutveksling. Kaupang,
som er den største kjente vareutvekslingsplassen
i vikingtid i Norge, er lett å tenke seg som
transitthavn for resten av landet. Ottars historie
viser imidlertid at Kaupang ikke nødvendigvis
var en transitthavn for varer som ble utvekslet
britiske øyer kan ha kommet direkte til Sandtorg.
Er det flere tidlige vareutvekslingsplasser i
Nord-Norge?

ble det anlagt en kirke på Bodøgård og senere
ble gården fogdegård. Samlet sett kan det tyde
på at Bodøgård har vært et høvdingsete, men om
de har stått bak vareutvekslingen på Skagen er
vanskelig å konkludere noe sikkert om (Stamnes
og Kiersnowski 2020:36).
Frans Arne Stylegar (2009:88–89) har etter
en analyse av graver med handelsrelatert eller
importert innhold, argumentert for at det kan ha
vært vareutveksling på et ukjent sted i Lofoten
og Vesterålen. Nye undersøkelser tyder på at det
årene har det med metallsøker fremkommet og
innlevert en delvis smeltet sølvklump på 28,91
gram, en klippet engelsk mynt fra år 1023–1025,
to klippede sølv beslag i Jelling stil, som dateres
fra slutten av 800-tallet og frem mot år 1000,
(Graham-Campbell 2013:87; Ts15369.1–19).

tyder på at vareutvekslingsplassen kan knyttes til
Nord-Norge der det er innlevert metallsøkerfunn
som kan tyde på vareutveksling. Ved Skagen i
Bodø kommune ble det i 2014 funnet 18 mynter
med metallsøker, og myntene dateres innenfor
tidsrommet 1000–1100 tallet. Funnene ble
først tolket som et nedgravd depot som var blitt
spredt ved pløying av jordet. Sikringsgraving i
september 2020 viste imidlertid at spredningen
var på tvers av pløyeretningen, i tillegg ble det

har vært en handelsplass i en kort periode i sein
vikingtid – tidlig middelalder (Norges Arktiske
Universitet 2020; Henriksen in prep.). Skriftlige
kilder nevner høvdingsetet til ”Raud den
ramme” i nærheten, uten at dette er lokalisert
En av disse lokalitetene er Bodøgård, som er
blitt regnet som et maktsenter i jernalderen.
Bodøgård ligger rett over fjorden for Skagen,
fem kilometer i luftlinje. Tidlig i middelalderen
22

på stedet. Ved tidligere utgravinger på Haug har
det blitt funnet spor av den eldste kjent kirken
og de første kristne begravelser i Nord-Norge
(Sandmo 1990:51–78). Fra Steigen gård er det
også funn som kan tyde på handel, deriblant
Ts15861; Ts15863; Ts15864; Ts15869; Ts15930;
Ts15940). Steigen var et kjent høvdingsete og
der ble det reist en kirke tidlig middelalder.
Stedet var også lagmannsete fra 1223 til 1797
(Fygle 1980:20, 22–23). For de to siste plassene,
Haug og Steigen, er det ikke foretatt noen videre
foreløpig ikke konkludere med at det virkelig var
vareutveksling her. Metallsøking på Bjarkøy har
resultert i ett enkelt vektlodd og ingen betalingsmidler eller andre gjenstander som tydet på
vareutveksling (Mortensen 2014; Ts13902).
vekslingsplass som Sandhøvdingene (og Skagen
- Bodøgård), kan en eventuell vareutvekslingsplass ligge et stykke i fra selve høvdingsetet.
at det var en vareutvekslingsplass i vikingtid
og middelalder og kan sammenlignes med den
tidligere kjente plassen Vågan i middelalderen.
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Fagfellevurdert artikkel
Takk

Nord-Norge, deriblant Skagen, Haug og Steigen.
Fellesnevneren til vareutvekslingsplasser i
Nord-Norge ser ut til at de kan knyttes opp mot
høvdinger, noe som ikke er noen overraskelse,
da det har vært en antagelse at det har foregått
vareutveksling på høvdingsetene (Andersen
1977:227; Schmidt 2000:79–102).
Konklusjon

og skriftlige kilder har det fra begynnelsen av
1900-tallet vært hevdet at det må ha vært en
vareutvekslingsplass på Sandtorg, men ingen
kjente kulturminner eller andre funn har hittil
tydet på at dette var riktig. Metallsøk har nå
avdekket funn som viser til både vareutveksling
og metallbearbeiding på lokaliteten i jernalder
og middelalder. Sandtorg kan fremvise funn
av type og omfang som tidligere ikke er påvist
i Nord-Norge. Vareutvekslingen ser ut til å ha
startet opp en gang mellom år 800 og 900, og den
har fortsatt igjennom middelalderen. Skriftlige
kilder forteller om vareutveksling fra slutten
av 1500-tallet og frem til slutten av 1950-tallet.
vareutvekslingsplass gjennom 1100 år.
jernalder på Sandtorg, noe som indikerer at
plassen ikke har hatt noen stor permanent
befolkning i denne perioden. På bakgrunn av
tidevannsstrøm, samt stedsnavn i området har
jeg argumentert for at stedet kan ha fungert som
sælehus fra vikingtid. Med funn av smie ned mot
datidens strand har jeg framsatt en hypotese om
bygging og/eller vedlikehold av sjøfartøy.
Vareutvekslingsplasser fra vikingtid er ikke
tidligere blitt dokumentert i Nord-Norge, og
kjennskapet til at disse faktisk eksisterte, bør
få en betydning for forståelsen av økonomiske
og sosiale nettverk i regionen i forskningen
fremover.

Jeg vil rette en stor takk til Marte Spangen som
har gitt meg innspill og konstruktive kommentarer på tidlig utkast av denne artikkelen.
Redaksjonen og fagfellene takkes også for sin
dialog og innspill rundt artikkelen. For gjennomlesning og språkvask takkes Ingar Figenschau.
I forbindelse med arbeidet med funnene fra
Sandtorg har jeg fått uvurderlig hjelp, og vil
takke Reidar Bertelsen, Mads Rohde Jylov,
Birgit Maixner, Lars Erik Narmo, Unn Pedersen,
Per Ramqvist og Egon Wamers. For veiledning
i bruk av XRF-analyser vil jeg takke Johan
Arntzen.
Summary
In this paper, I discuss a potential market place for the
exchange of goods at Sandtorg in Harstad municipality,
Troms and Finnmark county during the Iron Age and the
Middle Ages. Recently, a total of 125 objects were uncovered
on a farm, previously only mentioned in written sources in
the mid-16th century. Finds of jewelry, silver, coins, weight
and metal waste from the Viking Age suggest that exchange
of goods started at the site somewhere between AD 800
goods here throughout the Middle Ages and onwards to the
historically documented trade. At the location, excavations
have uncovered a far larger amount of metalworking waste
than one would expect on an ordinary farm. This included
smithy close to the Viking Age beach level and may suggest
construction and repair of sea vessels at the site. Around
Sandtorg there are no known Viking Age graves, indicating
that Sandtorg did not have a large permanent population,
and consequently was not a large marketplace. However,
it is possible that the market function was combined with
services such as repairs or construction of seagoing vessels
and guesthouses for travelers. If so, the activity at Sandtorg
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