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En bauta i norsk arkeologi

ningene på Forsandmoen representerte «the dawn

imidlertid manglet helt til nå. Bronze Age and
Early Iron Age house and settlement development
at Forsandmoen, south-western Norway er en
omfattende publikasjon. Selve boken er på 300

ikke dette en overdrivelse. Utgravningene på
Forsand var et markert skille i norsk arkeologi.
mange kvadratmeter, stolpehull, kokegroper og
bygninger som er undersøkt siden starten på
utgravningene i Rogaland for 40 år siden, eller
hvor mange arkeologer som har hatt jobb knyttet
til denne typen boplassundersøkelser. Et utall
av artikler og avhandlinger med utgangspunkt

Utgravningene på Forsandmoen foregikk i
ble det avdekket over 100 000 m2 og det ble det

Bare i Trøndelag har vi svært mange undersømetode. Noen av disse har vært store undersøble funnet 35 hus fra jernalderen, Torgårdsletta
i Trondheim (i underkant av 50 hus), og de
og fram til nå (ca. 50 hus). I tillegg kommer de
mange mindre utgravningene gjort av museet,
er vanskelig, for ikke å si umulig, å forestille
seg hvor norsk arkeologi hadde vært i dag uten
prosjektet har i årenes løp publisert en rekke
artikler med utgangspunkt i utgravningene på

langhus med bolig for mennesker kombinert
med fjøs eller verksted, og 110 kortere bygninger
ble i hovedsak tolket som verksted, lager og som
bolig. Husene fordeler seg på fem områder (A
– E). Alle data er belagt i omfattende tabeller.
Personlig savner jeg en oversikt over hvor mange
stolpehull, kokegroper o.l. som til sammen ble
registrert. Heller ikke de mange plantegningene
som følger boken har med stolpehull eller
kokegroper som ikke er tolket som å inngå i hus.
Jeg mener dette er interessant både med tanke
på hva disse anleggssporene representerer, men
også rent statistisk er det et interessant forhold.
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Fraværet av denne typen data kan forklares med
at boken har et tydelig formål, nemlig å diskutere
hus, både i form av typologi og kronologi, men
også husenes funksjon
og inndeling i aktivitetsområder.
Selv om hovedfokuset i boken er på typologi
og funksjon, var prosjektet også et pionerprosjekt med det tette samarbeide med naturvitere
om fosfatanalyser, makrofossil og pollen.
omfang enn hustypologien og det funksjonelle.
Undersøkelsene på Forsandmoen utmerket seg
ved metodeutvikling, både i form av inspirasjon
fra andre land, men også ved egen prøving og
feiling. Prosjektet overførte denne kunnskapen

sammenligning med tilsvarende bygninger andre
steder i Norge, Sør-Skandinavia, Nederland og
Tyskland.
Kapittelet om forventet levetid på husene
avvikene mellom de ulike beregningene er
imidlertid problematisk og en faktor som ikke
er diskutert er de sosiale rammene for husenes
når han beregnet at husene har hatt en varighet
ringer), noe som umiddelbart høres svært lenge
ut.
Basert på fordelingen av brent leire i stolpehull

og utgravning av forhistoriske jordbruksplasser,
den østre enden, og at denne delen ble brukt som
svært viktig for at metoden ble tatt i bruk i andre
kingens historikk i Norge (før Forsandprosjektet),
arkeologiske metoder, naturvitenskapelige
metoder, utgravninger av rydningsrøyser og
gravrøyser og inneholder en oversikt over eldre
funn i området.
Hovedfokuset for boken er imidlertid en
analyse av trekk ved alle de 264 husene og
hvordan disse kombineres i 17 forskjellige
hustyper – og hvordan trekkene endrer seg i tid
av strukturelle trekk ved husene og spor etter
aktiviteter i husene.
i bronsealderen til merovingertid. Alle hustypene
typene er representert med mer enn 30 funn av

tanke på distribusjon i tid og rom, og orientering.
Under analysen av husene vektlegges størrelse,
veggene (rette eller buede), inngangene, størrelse
og utforming på stolpene og funndistribusjon
i husene. I tillegg kommer en svært så nyttig

bukkene er størst i den delen av husene, at funn
Både avstanden mellom bukkene og forsenkningene (som er tolket som å stamme fra tråkk
fra dyr) i den vestre delen gjør at denne delen er
tydelig fordeling av gjenstander som viser at
den vestlige delen var boligdel, den østre fjøsdel
og at lagerrommet lå i vest. Tolkningen baserer
seg på fordelingen av keramikk, brente bein og
er den samme som Myhre påviste i 43 utgravde
Kapitel 16 er en syntese av bosetningsutviklingen gjennom hele perioden bosetningen på
Forsandmoen eksisterte. Gjennom bronsealderen
og tidlig førromersk jernalder økte bosetningen
fra 1 – 2 enheter til 5 – 7 enheter i tidlig romertid.
Bosetningen ekspanderte voldsomt i romertid
til 31 enheter i sen romertid. Antallet holdt seg
stabilt i folkevandringstid og minsket kraftig i
merovingertid.
bosetningens opphør på 500-tallet i lys av vulkanmeg er dette den svakeste delen ved boken. At
sted) med påfølgende endringer i temperatur er

Grønnesby
uomtvistelig, men de konkrete resultatene av
dette er mer omdiskutert. Hva er datagrunnlaget
for å si noe om de faktiske konsekvensene og
hvilken respons dette utløste i befolkningen?
Hva hadde det å si for åkerproduksjonen, jakt,

nyanserer og er kritisk til det som er blitt omtalt

Forsandmoen gir bevis på myten om Fimbulvinteren, og at klimakrisen hadde ødeleggende
ord i diskusjonen om klimaendringene rundt
neppe sagt.
Bokens hovedtema og styrke er kapitlene om
hustypologi og den store mengden statistikk som
everk som alle som arbeider med forhistoriske
bygninger må forholde seg til. Noe tilsvarende er
ikke gjort i norsk bosetningsforskning tidligere.
Forsandundersøkelsene har gitt oss omfattende
empiri for mange forskningstemaer framover,
som denne boken danner grunnsteinen for. I et
kelsene på Forsandmoen store følger for norsk
arkeologi generelt og bosetningsforskningen
bauta i norsk arkeologi.
stolte av å ha ført prosjektet i havn 40 år etter
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