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Nordvågen på Veøya, 2014. Foto: J. Bratseth/Romsdalsmuseets fotoarkiv.
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Få funn men brede perspektiver  
– Nye maritimarkeologiske undersøkelser på Veøy

Et internasjonalt team bestående av 
arkeologer, marinarkeologer og en 
meteorolog gjennomførte arkeologis-
ke undersøkelser på Veøy fra 24. til 28. 
juni 2013. Teamet besto av Natascha 
Mehler, Joris Coolen og Ronny Weß-
ling (Department of Prehistory and 
Historical Archaeology, University of 
Vienna), Endre Elvestad (Stavanger 
Maritime Museum), Mark Gardiner 
(School of Geography, Archaeology 
and Palaeoecology, Queen’s Universi-
ty Belfast), Marianne Nitter (Arkeolo-
gisk Museum, Universitetet i Stavan-
ger), og David Tuddenham og Fredrik 
Skoglund (Seksjon for Arkeologi og 
kulturhistorie, NTNU). Arne Stamnes 
(Seksjon for Arkeologi og kulturhisto-
rie, NTNU) gjennomførte geofysiske 
undersøkelser.
 Feltarbeidet på Veøy var del av 
det internasjonale forskningsprosjek-
tet «Harbours in the North Atlantic 
AD 800 – 1300» som er finansiert av 
det tyske forskningsrådet (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG). Det 
tverrfaglige prosjektet har som formål 
å undersøke havner fra vikingtiden 
og middelalder på Island, Grønland, 
Shetland, Færøyene og Vest Norge. 
Prosjektet inkluderer en rekke fagom-
råder som marin og landarkeologi, his-
torie, geologi, geomorfologi, meteoro-
logi og landskapsanalyser. Gjennom 
disse undersøkelsene vil vi se på hav-
nenes topografi og hvordan havnene 

påvirkes av landheving og erosjon. Vi-
dere vil vi se på hvilke spor havneakti-
viteter etterlater eller ikke etterlater, og 
våre muligheter til å påvise og doku-
mentere dette. Slike spor kan være bal-
last, søppel og andre gjenstander som 
er mistet i sjøen fra skip og båter. På 
land kan det være maritime bygninger 
som lagerhus og naust, båtopptrekk 
og støer, brygger og ulike fortøyingsa-
nordninger. Og, kanskje vel så viktig, 
å belyse havnenes samfunnsmessige 
betydning i økonomiske, religiøse og 
militære sammenhenger og strategier. 
Prosjektets første feltundersøkelse 
fant sted på Veøy, hvor formålet var å 
undersøke de tre havnene Nordvågen, 
Sørvågen og Bondvika. 

Nordvågen

Gerhard Schøning skrev på 1770-tal-
let at Nordvågen i tidligere tider ble 
brukt som havn, eller var laste- eller 
lossested for kjøpstaden (Schøning 
1979:133). Vi brukte derfor mye tid 
på Nordvågen. De sjønære landområ-
dene ble omhyggelig gjennomgått for 
å se etter fysiske spor etter havnevirk-
somhet, men resultatet var magert. De 
eneste sporene etter middelalderhav-
na er de allerede kjente trekonstruk-
sjonene som Brit Solli undersøkte i 
2006, og kanskje den lange steinrek-
ken som går på tvers av den indre de-
len av vågen. Brit Solli tolket trekon-
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struksjonene som et bryggeanlegg og 
steinrekken som en seilsperring (Solli 
2008b: 332–334, 341–343). 
 Marinarkeologiske dykk ga også 
magre resultater. Det ble gjennomført 
flere dykk i vågen, fra innløpet i øst til 
fjæra i vest. Vågen er relativt grunn, 
med dybder under 10 meter og bunnen 
er dekket av sand og stein. Det var ikke 
antydning til arkeologisk materiale på 
sjøbunnen. Vi forventet å finne ballast 
og keramikk som er vanlige funnkate-
gorier i gamle handelshavner, i tillegg 
til handelsvarer som falt i sjøen under 
omlasting, og søppel generelt. Det 
var heller ikke utenkelig at det kunne 
være spor etter feiden mellom baglere 
og birkebeinere på begynnelsen av 
1200-tallet, der baglerne satte fyr på 
birkebeinernes skip som i følge sagaen 
lå i den innerste vågen (Haakons, Gut-
torms og Inges saga 1913:24). Sannsyn-
ligvis i Nordvågen. Vi fant heller ingen 

vrak, verken fra borgerkrigstiden eller 
andre tidsperioder. 
 Det er ikke gode bevaringsforhold 
for organisk materiale i vågen. Sjøbun-
nen består som nevnt av sand og stein, 
og ikke gytje som sørger for gode beva-
ringsforhold. Organisk materiale som 
tre, lær, bein og tekstiler kan derfor ha 
forsvunnet, men på tross av dette er 
mangelen på marinarkeologisk mate-
riale påfallende. Dette skal vi komme 
tilbake til. 
 Den merkelige steinrekken innerst 
i vågen ble også undersøkt. På fjære 
sjø grov vi to sjakter for å se om det 
kunne være treverk eller andre ting 
som kunne fortelle mer om konstruk-
sjonen. Det var det ikke. 

Sørvågen

Schøning skrev at det var en landings-
plass i Sørvågen (Schøning 1979:133), 

Fig. 1: Digital terrengmodell av Veøy med de tre havnene. Det lyseblå feltet viser strandlinjen for rundt 
1000 år siden. Fig. R. Weßling / J. Coolen.
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og vi undersøkte vågen like grundig 
som Nordvågen. På sørsiden av vågen 
fant vi en stor steinsamling som ikke 
virket naturlig. Den går 15 meter ut 
fra flomålet og er ca. 4 meter bred og 
svakt krummet. Det er mulig at dette 
er rester etter en bølgebryter som har 
beskyttet den indre delen av vågen 
mot sjø fra vest. 
 I tillegg ble det funnet to gjen-
stander i sjøen. Det var ett stykke en-
gelsk keramikk fra 1200–1300-tallet, 
og ett stykke hollandsk keramikk fra 
1600-tallet. I fjæra lå det og ett skår av 
et klebersteinskar fra 1000–1100-tallet. 
Funnene ble gjort nokså nære land, og 
det er derfor usikkert om de kommer 
fra fortøyde skip, eller om det er avfall 
fra bosettingen på land. 

 I både Nordvågen og Sørvågen 
ble sjøbunnen undersøkt med jordbor 
for å se om det kunne være kulturlag 
under det øvre laget av sand og stein. 
Det var ingen påviselige kulturlag, og 
laget virket ensartet så langt ned som 
jordboret rakk. Vi kan likevel ikke se 
helt bort fra at det kan være funn i vå-
gene, som kanskje kan påvises med 
mer omfattende undersøkelser og 
med andre metoder. 

Bondvika

I følge Schøning var Bondvika lan-
dingsplass og havn for bønder eller 
allmuen, fordi Nordvågen var for-
beholdt kjøpmenn, borgere og andre 
standspersoner (Schøning 1979:133). 
Dette er en interessant tanke, fordi 
havner som Veøy godt kan ha hatt uli-
ke områder for ulike funksjoner eller 
virksomheter, der også maktforhold 
gjenspeiles. De to nausttuftene fra sen 

Fig. 2: Fjæresteinsarkeologi. Sjakten gjennom 
steinrekken måtte graves på fjære. Foto: Fredrik 
Skoglund, NTNU, Vitenskapsmuseet.

Fig. 3: Utsnitt av terrengmodellen (Fig. 1), Båt-
opptrekket til sjøbua som forsvant i 1901 er godt 
synlig. Rett sør for denne er det spor etter minst ett 
opptrekk til. Den mulige bølgebryteren er sør for 
denne igjen. Fig. R. Weßling / J. Coolen.
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vikingtid tyder imidlertid på at Bond-
vika hadde landingsplasser og naust 
for større skip, som neppe tilhørte all-
muen. 
 I Bondvika er det en steinkonstruk-
sjon som ligner den i Sørvågen. Denne 
ligger helt innerst i vågen i en vestlig 
retning. Konstruksjonen er rundt 20 
meter lang og 2, 5 meter bred, og på 
den ene siden er det ryddet et område 
med en bredde på ca. 3 meter et stykke 
ut i sjøen. Mellom steinene i kanten av 
konstruksjonen fant vi flere tynne på-
ler på rekke, med en spiss ende som 
var slått ned i sand og leire. Hvilken 
funksjon dette anlegget hadde vet vi 
ikke. Pålene virker litt for tynne til å ha 
kunne båret en brygge. Det er mulig at 
de er rester etter gjerdestolper. Stein-
konstruksjonen kan imidlertid ha vært 

Fig. 4: Keramikk fra middelalderen på bunnen av Sørvågen. Foto: Fredrik Skoglund, NTNU, Vitenskaps-
museet.

Fig. 5: Dykker undersøker sjøbunnen med jordbor. 
Foto: Fredrik Skoglund, NTNU, Vitenskapsmuseet.
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en brygge, kanskje i kombinasjon med 
en bølgerbryter. Ellers ble det funnet 
et par båtopptrekk som sannsynligvis 
er av nyere dato.
 Ankringsplassene på Veøy er 
bare sparsommelig beskrevet i el-
dre seilingsbeskrivelser eller mer-
ket av på sjøkartene (jfr. http://
no.wikipedia.org/wiki/Statens_kart-
verk_Sj%C3%B8#Kart_over_Vestlan-
det). Årsaken er sannsynligvis at Veøy 
lå et stykke fra de seilte hovedledene 
i perioden fra ca. 1500- til 1900-tal-
let. I en seilingsbeskrivelse fra 1893 
er bare Nordvågen omtalt, og da bare 
som en havn for mindre fartøyer (Den 
Norske Lods 1893:129). Sannsynligvis 
var også vågene på Veøy for små til at 
større seilfartøyer kunne manøvrere 
sikkert i dem. Ser vi dette i lys av det 

manglende arkeologiske materialet 
både fra senmiddelalder og nyere tid, 
er det mye som tyder på at Veøy ikke 
var noen sentral havn de siste 500-åre-
ne. Øya lå for langt unna hovedleden 
og ankringsplassene var for dårlige. 

Handelshavn på Veøy?

Når det gjelder tidligere perioder må 
vi finne andre forklaringer på de man-
glende funnene. Brit Sollis (Solli 1996, 
2008a,b) undersøkelser av nausttufter, 
brygger og landingsplasser, slår fast 
at Veøy var et svært maritimt sted fra 
sen vikingtid til senmiddelalder. Det 
samme gjør skriftlige kilder. I tillegg er 
det så enkelt at siden Veøy er en øy, må 
all transport av folk og gods til og fra, 
ha foregått med båter eller skip. Den-

Fig. 6: Marinarkeologer studerer steinkonstruksjonen i Bondvika. Foto: Fredrik Skoglund, NTNU, 
Vitenskapsmuseet.
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ne aktiviteten har bare ikke satt spor i 
sjøen som vi kan kjenne igjen. 
 Veøy gir inntrykk av å være en 
havn som ligner vikingtidens og den 
tidlige middelalderens havner mer 
enn senmiddelalderens. Vågene er 
litt trange for større seilfartøyer, men 
godt egnet for rodde fartøyer som ikke 
stakk dypt, slik som fartøyene var i vi-
kingtid og tidlig middelalder. I tillegg 
er det fine lave strender i alle vågene, 
hvor skipene lett kunne trekkes opp 
på land, i stedet for å ligge ute for an-
ker. Særlig i Nordvågen var det god 
plass på stranden. 
 Mangelen på funn av ballast kan 
tyde på at det ikke ble lastet tyngre 
gods om bord på tomme fartøyer, el-
ler fartøyer som hadde lettere last. 
Mangelen på funn av handelsvarer i 
havnebassengene kan tyde på at om-
lastingen foregikk i fjæra, eller at ty-
pene handelsvarer var av en art som 
ikke setter spesielle spor. Mangelen 
på funn tyder også på at skipene ikke 
lå for anker over lengre tid. Hvis det 
hadde vært tilfelle ville vi ha funnet 
søppel som ble dumpet i sjøen. Dette 
står som en stor kontrast til middelal-
derhavnen ved f.eks. Avaldsnes i Ro-
galand der det er funnet store meng-
der ballast, handelsvarer og søppel 
i havnebassenget. Gjenstandene og 
14C-dateringer faller inn i perioden 
fra ca. 1200 til 1500 AD (Elvestad og 
Opedal 2001, Elvestad in prep).
 Denne mangelen på funn synes å 
støtte opp under Brit Sollis konklusjon 
om at Veøy never functioned as a port 
of trade (1996:206). Kanskje varehan-
delen ikke omfattet gods som skulle 
dekke dagliglivets behov for f.eks. 
korn, blant folk flest i Romsdalen, el-

ler utenlandske markeders behov for 
f.eks. fisk, huder og tømmer slik tilfel-
let var i senmiddelalderen. Kanskje 
handelen hadde en mer subtil karak-
ter, der det var makt og ære, lojalitet 
og tilhørighet som ble omsatt for en 
befolkningsgruppe som ikke omfattet 
de brede lag, men eliten og aristokra-
tiet. En økonomi der varenes nyttever-
di var mer symbolsk enn praktisk, og 
kvaliteten var viktigere enn kvantite-
ten. Det er mange tegn som tyder på at 
Veøy var et viktig strategisk sted, der 
økonomi, makt og ideologi ble vevet 
sammen av konger og aristokrati i sen 
vikingtid og tidlig middelalder. 

Veøy, makt og ferdselsårer

Om Veøy lå perifert i forhold til sen-
trale leder i senmiddelalder og tidlig 
nyere tid, var sannsynligvis forholde-
ne annerledes i sen vikingtid og tidlig 
middelalder. Nordvest for Veøy ligger 
Hustadvika som er notorisk beryktet 
for vanskelige og farlige seilingsfor-
hold, og berømt for sine mange forlis. 
Den Norske Lods fra 1893 betegner 
Hustadvika som det vanskeligste far-
vannet langs norskekysten (Den Nor-
ske Lods 1893:136). Det samme gjør 
den nye utgaven av Den norske los 
(2014:34). Hustadvika er et farlig bøl-
geområde. Årsaken er at Atlanterha-
vet står rett på og at det ikke er noen 
skjærgård å gjemme seg bak. I tillegg 
er farvannet særdeles urent. En alter-
nativ led, som kanskje er mer tungvint 
men adskillig tryggere, var å seile inn 
Moldefjorden mot Veøy og derfra inn 
Langfjord til Tiltereidet. Her måtte 
ferdselen fortsette over land på det 
rundt 6 kilometer brede eidet, før de 



159

Få funn men brede perspektiver  – Nye maritimarkeologiske undersøkelser på Veøy

kunne seile videre ut Tingvollfjorden. 
Herfra er det stort sett mulig å seile 
innenskjærs hele veien til Trondheim.
 At denne bakveien inn til Trønde-
lag var viktig finnes det arkeologiske 
belegg for. På Tiltereidet er det funnet 
en kavlbru som er en vei brolagt med 
trestokker. Denne kan ha blitt laget for 
å lette ferdselen over eidet. Mest inter-
essant er kanskje dateringen av kav-
lbruen, som er 14C datert til 810 – 960 
AD (Smedstad 2001:83) - en datering 
som sammenfaller med de første da-
teringene av sentralstedet på Veøy (jfr. 
Solli 1996, 2008a, 2008b2008a). Nylig 
ble det funnet enda en kavlbru som 
var mye eldre. 14C dateringer tidfester 
veianlegget til henholdsvis 1260 BC og 
1120 BC, dvs. eldre bronsealder (Haug 

og Pettersen in prep.). Dette funnet 
understreker hvor viktig Tiltereidet 
kan ha vært som en alternativ led til 
Hustadvika gjennom en svært lang 
tidsperiode. 
 Det er flere grunner til at slike eid 
var svært viktige i forhistorien. Skipe-
ne var lette og det var et stort mann-
skap som kunne slepe de over, og hvis 
de fraktet varer var det gjerne luksus-
gjenstander i mindre kvanta og med 
lite volum. Dette forandrer seg i løpet 
av middelalderen da skipene blir stør-
re, mannskapet færre og lastene større 
og tyngre. 
 Det ser ofte ut til å være et sam-
menfall mellom rike funn fra viking-
tiden og strategiske steder langs ferd-
selsårene, både til lands og til vanns. 

Fig. 7: Utsnitt fra Sjøkart over kysten fra Kristiansund til Molde (1788). Skipsleden langs ytterkysten er 
tegnet inn. Det samme er veiene over eidene. Statens kartverk Sjø.



160

Endre Elvestad og Natascha Mehler

Dette skyldes at det var svært viktig 
for kongemakten å ha økonomisk, po-
litisk og militær kontroll, og den mest 
effektive kontrollen ble utført der folk 
ferdes og verdifulle varer fraktes. Solli 
lagde en oversikt over prestisjegjen-
stander fra de britiske øyene i Roms-
dal (1996:193). Dette var gjenstander 
for aristokratiet - smykker av bronse 
og jet, en bronsekjele, et beslag av for-
gylt bronse brukt som spenne og et 
praktfullt relikvieskrin. Hvis vi ser på 
hvor gjenstandene ble funnet oppstår 
et svært interessant mønster:
•  Bud var den siste gode havnen før 

kryssingen av Hustadvika.
• Tornes var en viktig havn før Bud.
•  Nesbø ligger like ved et alternativt 

eid i enden av Fannefjorden.
•  Sogge og Setnes ligger ved 

Åndalsnes der veien til Dovre og 
Gudbrandsdalen begynner.

• Hen ligger i bunnen av Isfjorden.
•  Funnet på Sylte er ikke nærmere 

stedsbestemt. 

Importerte praktsverd var også gjen-
stander for aristokratiet (Ballangrud 
2004:46–49). I følge Haraldskvadet ga 
Harald Hårfagre fagre sverd til de som 
verget landet (Fagerskinna 2007:38). Vi 
må legge til at sverdene var forbeholdt 
de som verget landet for han. Den geo-
grafiske fordelingen av praktsverd fra 
vikingtiden viser den samme tenden-
sen som prestisjegjenstandene oven-
for. Funnene ser ut til dukke opp på 
strategiske gårder. Det er gjort flere 
funn opp i dalene fra Åndalsnes og 
Sunndalsøra. Andre funn er gjort på 
gårder ved fjorder som Vold/Raknem 
ved Romsdalsfjorden, Villa i Tresfjor-
den, Stokke i Sunnylvsfjorden, Yt-

terdal i Norddalsfjorden og Tjønes i 
Sykkylvsfjorden. Det er også funnet 
praktsverd på Indre Strand i Vanylven 
på nordsiden av Stadtlandet, på pre-
stegården i Skodje og på Rekdal ved 
Midfjorden (Petersen 1919:220, Uni-
mus Arkeologiportalen). Praktsver-
dene er av Petersens typer K, L, O, S 
og V og nesten alle dateres fra ca. 850 
til 950 (Petersen 1919:181–184). At de 
fleste av sverdene er funnet inne i fjor-
dene og ikke på ytterkysten, kan ha 
sammenheng med at veiene over land 
var svært viktige, enten de gikk over 
eid eller opp dalfører. Et eksempel 
på dette finner vi i Harald Hårfagres 
saga der Ragnvald Mørejarl reiser den 
indre veien over eidet, sannsynligvis 
Mannseidet eller Birkedalseidet, for 
å komme fram til Naustdal i Nord-
fjordeid. Der brant han kong Vemund, 
som var både hans og Harald Hårfa-
gres fiende inne (Snorres kongesoger 
1993:56). 
 I tillegg til de ulike prestisjegjen-
standene og praktsverd, har vi funn 
av ringspenner som hadde tilsvarende 
symbolske funksjoner. Slike spenner 
er funnet på Veøy, Rekdal, Røyset og 
Hoven. Spennene dateres til tidsrom-
met mellom ca. 800 – 950 og i følge 
Zanette Tsigaridas Glørstad er slike 
spenner typiske for aristokratiet som 
var tilknyttet Hårfagre-dynastiet (Tsi-
garidas Glørstad 2010:258). I likhet 
med insulære gjenstander og prakts-
verd forekommer ringspennene på 
sentrale og strategiske gårder: Veøy, 
Hoven ikke langt fra Sunndalsøra, og 
Røyset ved Hareid. Rekdal er allerede 
omtalt.
 Det er særlig tre områder som skil-
ler seg ut med kombinasjoner av disse 
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funnkategoriene - Rekdal i innløpet til 
fjordsystemene i Romsdalen, Sunn-
dalen med landeveien til Oppdal og 
Trøndelag og Romsdalen med lande-
veien til Dovre og Oppland. 
 De indre ledene var, slik ferden 
til Ragnvald Mørejarl gir oss inn-
trykk av, viktige i militære strategier, 
men de kan ha vært vel så viktige i 
økonomiske. Bjørn Myhre peker på 
at utnyttingen av utmarksressurser 
økte betraktelig i sen vikingtid, og at 
disse ressursene som jern, brynestein, 
kvernstein, gevir, hvalbein, pelsverk 
og skinn var ettertraktete internasjo-
nale handelsvarer (Myhre 1998:16,20). 
Så vidt vi vet er det ikke (i hvert fall 
foreløpig) noe som tyder på storstilt 
utnyttelse av disse ressursene i nærhe-
ten av Veøy, men som et sentralt sted 
i et nettverk som følger ferdselsårene 
til Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn 
og Fjordane og Oppland, kan Veøy 
ha vært en strategisk plass for å kon-
trollere strømmen av de verdifulle ut-
marksproduktene. Og kanskje hadde 
Veøy en sentral rolle i distribusjonen 
av importerte prestisjegjenstander fra 
den andre siden av Nordsjøen. Pre-
stisjegjenstandene var særlig glass, 
bronse, perler, smykker og våpen som 
vi var inne på (Myhre 1998:20). 

Veøy, mørejarlene  
og Harald Hårfagre

Det er et bemerkelsesverdig sammen-
fall i dateringene av sverd (850 – 950), 
ringspenner (800–950), kavlbru (810–
960) og de tidligste dateringene på 
Veøy. En smie, en bygning, en brygge 
og to nausttufter er 14C-datert til tids-
rommet mellom ca. 830 og 1030 (Solli 

1996: 115, 174, 313, Solli 2008:17). Her 
finner vi også noen av Norges tidligste 
kristne graver som dateres til sen vi-
kingtid (Solli 2008a:23).
 Dateringene tyder på at Veøy skjøt 
fart som en sentral plass i sen viking-
tid, som var en periode med store 
omveltninger. Etter slaget i Hafrs-
fjord rundt 872 ble Harald Hårfagre 
enekonge, men han ble det ikke uten 
hjelp. En av hans nærmeste allierte var 
Ragnvald Mørejarl, som Harald Hår-
fagre gjorde til jarl over Nordmøre og 
Romsdal etter å ha slått småkongene 
som hersket der i slaget ved Solskjel 
noen år før slaget i Hafrsfjord. Etter at 
Ragnvald Mørejarl ble brent inne av 
to av Harald Hårfagres sønner i 892, 
overtok sønnen Tore Teiande jarlstit-
telen i tillegg til at han giftet seg med 
Harald Hårfagres datter. Dette skulle 
bøte på drapet på faren (Snorres kon-
gesoger 1993:54,68). 
 I følge Snorre gjorde Harald Hårfa-
gre noen dramatiske maktpolitiske og 
økonomiske endringer: 
 Kong Harald sette den retten i alle dei 
rika som han vann under seg, at han eigna 
til seg all odelen, og let alle bøndene betale 
landskyld, både rike og fattige. Han sette 
ein jarl i kvart fylke, som skulle døme et-
ter lov og landsrett og krevje inn bøter og 
landskyld. Jarlen skulle ha tredjeparten av 
skattane og skylda til kosthald og utgifter. 
Kvar jarl skulle ha under seg fire hersar 
eller fleire, og kvar av dei skulle ha veitsler 
på tjue mark. Kvar jarl gje kongen i ufred 
seksti hærmenn, og kvar herse tjue mann 
(Snorres kongesoger 1993:51). 
 Ragnvald Mørejarl hadde en spesi-
ell posisjon blant disse jarlene. Det var 
Ragnvald som klippet håret hans som 
ikke hadde vært skåret eller kjemmet 
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på 10 vintre. Det var også Ragnvald 
Mørejarl som ga han tilnavnet Hårfa-
gre. Jarlen skal ha vært kongens kjæ-
reste venn i følge Snorre (Snorres kon-
gesoger 1993:61-62). Hårklippen var 
en symbolsk handling som forsterket 
båndene mellom Harald Hårfagre og 
Ragnvald Mørejarl. De var gjensidig 
avhengig av hverandre. 
 Det er mulig at den geografiske 
fordelingen av praktsverd og rings-
penner kan ha sammenheng med inn-
føringen av Harald Hårfagres makt-
struktur. Jarlene og hersene kan ha 
båret disse symbolske gjenstandene 
som tegn på deres plassering øverst i 
hierarkiet. Det er også mulig at slike 
prestisjegjenstander var en del av kon-
gens midler, i tillegg til bøter og land-
skyld, for å vinne og bevare aristokra-
tiets lojalitet. 
 Vi nevnte Rekdal, Romsdalen og 
Sunndalen. Det kan være interessant 
å se litt nærmere på disse områdene. 
Den følgende tabellen* (neste side) 
viser funn av praktsverd og vanlige 
sverd på Rekdal og i Sunndalen og i 
Romsdalen. 
 Den geografiske fordelingen av 
sverdene er interessant. På Rekdal er 
det funnet ett praktsverd og ett van-
lig sverd på samme gård, men i ulike 
graver. I Sunndalen er praktsverdet og 
et vanlig sverd funnet på Hoven, ca. 
4,5 kilometer fra Sunndalsøra og Dri-
vas utløp. To vanlige sverd er funnet 
på Leikvin ca. 3,5 kilometer opp dalen 
fra Hoven. I Romsdalen er praktsverd-
funnet gjort på Tomberg ca. 6 kilome-
ter fra Raumas utløp i Åndalsnes. Her 
er det også funnet et vanlig sverd. 
Soggebakke ligger nærmere utløpet, 
ca. 4 kilometer, Høljenes 2,5 kilometer, 

mens Nes ligger i Åndalsnes. Lenger 
opp i dalen er det funnet et vanlig 
sverd på Lynghjem ca. 12 kilometer fra 
Åndalsnes.
 I både Romsdalen og Sunndalen 
finner vi praktsverdene på gårder som 
ligger et lite stykke fra kysten. I Roms-
dalen er det funnet vanlige sverd på 
gårder som ligger nærmere kysten 
og lenger oppe i dalen. I Sunndalen 
er funnene gjort på gårder som lig-
ger lenger opp. En mulig forklaring 
på dette distribusjonsmønsteret er 
at landskapene rundt viktige steder 
langs ferdselsårene gjennomgår en 
strategisk innredning i perioden mel-
lom 850 – 1000 og at Hårfagredynasti-
et, her representert med Harald Hårfa-
gre og Håkon den Gode, sammen med 
Møre- og Ladejarlene var strategene 
bak. Jarler og herser med spenner og 
praktsverd, hadde sine hærmenn på 
nabogårdene praktisk talt. 
 Rekdal, Sunndalen og Romsdalen 
var viktige områder forsvarsmessig. 
Flåter kunne komme langs kysten, og 
hærer over fjellet. Men stedene kunne 
også være viktige for økonomien. Ha-
rald Hårfagre tok odelen fra bøndene, 
og Egilssoga forteller at Harald Hårfa-
gre hadde et vidt begrep om hva ode-
len omfattet: 
 I kvart eit fylke eigna Harald til seg all 
odel og alt land, bygd og ubygd, og jamvel 
sjøen og vatna, og alle bønder skulle vera 
hans leiglendinger. Også dei som arbeid-
de i skogen, saltbrennarar og veidemenn, 
både på sjø og land, dei skulle alle lyda han 
(Egilssoga 1950:17).
 Harald Hårfagre nøyde seg ikke 
med avkastingen jordbruket ga. Vel så 
viktig var utmarksressursene slik vi 
var inne på tidligere. I dette perspek-
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tivet kan Romsdalen ha spilt en viktig 
rolle, som en hovedvei der verdifulle 
produkter fra fjell- og daler nord i 
Oppland, ble fraktet ned til kysten. 
 I følge Riksantikvarens kulturmin-
nedatabase Askeladden, er det regis-
trert 56 jern- eller kullfremstillings-
anlegg i Lesja og Dovre. I Møre og 
Romsdal er det registrert 26, hvorav 4 
er i Rauma. Det er ikke mye sammen-
lignet med andre steder, men det kan 
være store mørketall, både nord i Opp-
land og i Møre og Romsdal. I 2011 ble 
det funnet en jernvinneovn på Holm 
knappe 5 kilometer sørøst for Veøy. 
Ovnen ble datert til sen vikingtid og 
tidlig middelalder (http://norark.no/
undersokelse/vertikal-utgravning-
av-jernvinneanlegg-pa-holm-i-rauma-
kommune). I Askeladden er det re-
gistrert flere spor etter jernvinner på 
Holm, og det er ikke utenkelig at nye 
registreringer kan påvise nye anlegg. 
Det er interessant at dateringen av 
jernvinneovnen delvis sammenfaller 
med de tidligste dateringene av me-

tallarbeid på Veøy. Vi kan ikke hevde 
å ha solide arkeologiske bevis, men vi 
kan kanskje se dette som indikasjoner 
på at Veøy kan ha vært oppebørselsen-
ter for jern som ble smidd om på ste-
det (jfr. Solli 1996:222–225). Analyser 
av slagget fra en smie tyder på fram-
stilling av finere metallarbeider som 
låser og nøkler (Solli 1996:176–177). 
Slagget viser også bruk av flussmid-
ler, noe som kan tyde på at eggredska-
per som sverd, kniver, økser og spyd 
ble sveiset sammen i smia. Dette var 
sannsynligvis gjenstander som ikke 
ble fordelt blant allmuen, men fordelt 
ut til en elite eller et aristokrati. Vi kan 
legge til at undersøkelser i Rogaland 
og Aust-Agder viser at jernutvinning 
og kontroll over distribusjonen av 
produktene kan ha blitt monopolisert 
under Hårfagre-dynastiet fordi jernet 
var en svært viktig strategisk ressurs 
(Elvestad in prep.) 
 Pels, skinn og gevir kan også ha 
vært viktige produkter. I 2006 ble det 
funnet en samisk fangstboplass ved 

Gård Kontekst Kommune Praktsverd Sverd Datering

Rekdal Grav Vestnes O 900-950

Rekdal Grav Vestnes M 850 -950

Leikvin Grav Sunndalen M 850 -950

Leikvin Grav Sunndalen M, H 850-950, 800-950

Hoven Grav Sunndalen H 800-950

Hoven Grav Sunndalen L 850-950

Tomberg Grav Rauma S 950-1000

Tomberg Ingen Rauma H 800-950

Soggebakke Grav Rauma M 850-950

Høljeneset Ingen Rauma Q 950-1000

Lynghjem Grav Rauma H 800-950

Nes Grav Rauma M, Q 850-950, 950-1000

Nes Grav Rauma M 850-950

* Funnsteder, sverdtyper og dateringer er basert på Unimus, Arkeologiportalen (http://www.unimus.no/
arkeologi/#/listView?sortBy=artifact), Vikingtidens sverdtyper (Andersen 2004) og De Norske Vikinges-
verd (Petersen 1919). Oversikten er ikke fullstendig, men tendensen er tydelig.



164

Endre Elvestad og Natascha Mehler

Aursjøen på Dovre (Bergstøl og Reitan 
2008). Boplassen bestod av fire tufter, 
og i området rundt er det registrert fle-
re fangstanlegg for rein. Dateringene 
av boplassen antyder en bruksperiode 
fra ca. 700 – 950, og dateringene sam-
menfaller i en viss grad med Harald 
Hårfagres regjeringsperiode. Det kan 
ha vært nære forbindelser mellom 
kongemakt og samer. I Snorres kon-
gesagaer og i Ågrip fortelles det om et 
bryllup som stod mellom Harald Hår-
fagre og Snøfrid, som var samisk, på 
gården Tofte på Dovre (Snorres kon-
gesoger 1993:64-65, Ågrip 1973:22). 
Ågrip, som er skrevet før Snorres 
kongesagaer er noe mer nøktern i be-
skrivelsene enn Snorre, men begge 
skildrer ekteskapet med fantastiske el-
ler mytiske overtoner. Antagelig skyl-
des dette at samene og deres religion 
befant seg langt borte fra forfatterne, 
både geografisk og religiøst. Likevel 
kan kjernen i beretningen inneholde 
historiske realiteter. Giftemål var et av 
de sterkeste virkemidlene for å bygge 
allianser, og Harald Hårfagres motiv 
for å bygge allianser med samene på 
Dovre, kan ha vært at de hadde til-
gang på ressurser som var svært etter-
traktete. Som pelsverk, skinn og gevir. 

Tilbake til Veøy

Igjen vil vi peke på sammenfallet i da-
teringer. Fangstboplassen på Dovre, 
praktsverd, vanlige sverd og spenner 
på strategiske gårder, og de tidligste 
dateringene på Veøy av kristne graver, 
bygninger, brygge og naust tyder på 
at Veøy oppstod som sentralsted un-
der Hårfagredynastiet i allianse med 
Møre- og Ladejarlene. Veøy lå strate-

gisk til i krysset mellom ytre og indre 
seilingsleder, samt innlandsveiene til 
Oppland og Oppdal. De manglende 
funnene som indikerer omlasting og 
handel kan tyde på at det ikke var 
vanlige forbruksvarer som ble omsatt, 
men prestisjegods i mindre kvanta 
som ble redistribuert fra kongemakten 
til et aristokrati som besatt viktige po-
sisjoner i regionen. Jern fra Oppland 
og Møre og Romsdal kan blitt smidd 
om på til våpen og andre gjenstander 
på Veøy. Pelsverk fra Dovre kan ha 
nådd de norrøne koloniene på de brit-
tiske øyene via Veøy, og sverd og spen-
ner kan ha kommet motsatt vei. Treller 
også. At Harald Hårfagre krever ret-
tigheter i forhold til utmarksressurser, 
samtidig med at kjøpsteder oppstår i 
en periode der plyndringsgods fra de 
brittiske øyer opphører i Trøndelag, 
Møre og Romsdal og på Sør-Vestlan-
det (Heen Pettersen 2013:51, Wamers 
2008:51–57), kan tyde på at strategene 
bak rikssamlingen hadde et behov for 
et mer stabilt økonomisk fundament 
enn vikingtoktenes plyndringer.
 Veøy bærer fremdeles på mange 
hemmeligheter, men de som er av-
dekket til nå, tyder på at Veøy hadde 
en viktig funksjon i den tidlige kon-
gemaktens strategier. Vi vil legge til 
at fremtidige avdekkinger av flere 
av Veøys hemmeligheter, kan bidra 
til å kaste nytt lys over maktforhold, 
økonomi og ideologi en periode med 
store samfunnsmessige forandringer. 
HaNoA - prosjektet er heller ikke helt 
ferdig med Veøy. Vi vil arbeide videre 
med problemstillinger knyttet til land-
skapsendringer og hvordan bølge- og 
vind-forhold kan ha påvirket lan-
dingsplasser og havner. 
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