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Kveøy, Troms.

Kveøy.Troms

Studierejse under ”Nordlige Verdener” (Agrarsamfundenes ekspansion i
Norden) til Nordnorge, bl.a. Trondenes og Kvæfjord i Troms, og Steigen,
Engeløya, Nordland, 3.-11. august 2011. Nordnorske landskaber.
Dagbogsnotater til ”Nordlige Verdener” – nu nord for Polarcirklen.
Sammen med Flemming Kaul deltog projektets samarbejdspartner, 1.
amanuensis Preben Rønne, Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim.

Rejsens formål var at besøge findestederne for de nordligste bronzegenstande knyttet til den
nordiske bronzealderkultur. Her skulle der foretages en analyse af de omliggende landskaber, for at
få et indtryk af landbrugspotentialet. De nordligste fund fra bronzealderen skal ikke studeres
isoleret, blot som interessante enkeltgenstande, men skal ses i forhold til deres landskabsmæssige
kontekst. Blandt undertitlerne for projekterne under ”Nordlige Verdener” kan vi finde ”Landbrug på
grænsen” og ”Nordlige kulturlandskaber”. Og dette var lige netop, hvad der skulle studeres på
rejsen. Det var spændende at få lejlighed til at se de landskaber, der omgiver findestederne for de
nordligste bronzer.
Analyser af landskaberne længere sydpå i Nordnorge – ved Alstahaug i Helgeland, ca. 100 km syd
for Polarcirklen – har vist, at hver gang der er fundet genstande eller helleristninger fra
bronzealderen, så er disse fund knyttet til, hvad der i dag kan betegnes som den allerbedste
landbrugsjord (se beretning om rejse til Helgeland 2010). Dette viste sig – ikke overraskende – også
at være tilfældet, når man bevæger sig nord for Polarcirklen. Også her, langt mod nord, nogle
hundrede kilometer nord for Polarcirklen, stammer bronzealderfundene fra steder, der kan betegnes
som landbrugsmæssige ’smørhuller’ med gode jorder og et særligt lunt lokalklima. Det drejer sig
dels om områderne ved Harstad og Kvæfjord i det sydlige Troms, dels om Engeløya/Trondenes i
det nordlige Nordland. I dag fremviser disse områder den bedste landbrugsjord; men netop, hvor der
er bronzealderfund, finder man andre vidnesbyrd om rigdom tilbage i tid. F.eks. falder
fundområderne for de nordligste bronzegenstande sammen med de nordligste romanske stenkirker.
Den allernordligste stenkirke findes på Trondenes – og tæt ved bronzefund (se nedenfor). På
Engeløya findes Steigen Kirke, igen med bronzefund ikke langt derfra. Og om vi går til Helgeland
lidt syd for Polarcircklen, da finder vi den store Alstahaug Kirke tæt ved bronzealderfund. I de
samme områder stammer bemærkelsesværdigt rige fund fra romersk og germansk jernalder samt
vikingetid – fund der også fortæller om forbindelser til Sydskandinavien og længere ned i Europa.
På rejsen blev der således fokuseret på to områder: Harstad/Trondenes (ved Narvik) nordligst, og
Engeløya/Trondenes knapt et par hundrede kilometer sydligere. Vi startede nordligst, ved Harstad,
og kørte efter nogle dage mod syd, til Engeløya.
Onsdag d. 3. august. Ankomst sen eftermiddag/aften til Harstad/Narvik lufthavn. Preben Rønne
kom med fly fra Trondheim, jeg kom fra København. Efter at jeg havde ordnet sagerne omkring

udlejningsbilen, mødtes vi i lufthaven, og vi kørte til Harstad Camping, hvor vi havde lejet en hytte
for de næste 4 nætter. Vi var først på plads i hytten kl. 21.
Torsdag d. 4. august. Nu begynder turen. Først besøgte vi det nyopførte Trondenes Historiske
Center (eller Sørtroms Museum) i udkanten af Harstad. Museet formidler vældig godt områdets
forhistorie og historie, og interessante genstande både fra oldtid og middelalder er udstillet her. Fra
jernalderen kan fremhæves en gigantisk kedel, en såkaldt Vestlandskedel, fremstillet i Romerriget,
formentlig bragt tilbage til Nordnorge efter germanernes plyndringstogter i 3. årh. e.Kr. Selv folk
heroppe, højt mod nord, har deltaget i kampene omkring Romerrigets grænser på dette tidspunkt.
Sammen med andre fund fortæller den store kedel, at området ved Harstad på ingen måde var en
isoleret udørk i forhold til udviklingen og den europæiske historie langt mod syd.

Bjarkøy-kedlen, et gallo-romersk arbejde
fra yngre romersk jernalder, kunne rumme 250 liter væske, 3. årh. e.Kr.
Tæt ved Trondenes Historiske Center ligger Trondenes Kirke, den nordligste stenbyggede
romanske kirke. Naturligvis formidler museet også historien om kirken som en magtfaktor i
middelalderen. Museets udstillinger går videre, helt op til i dag, og også tyskernes besættelse af
Norge under 2. Verdenskrig indgår. Kanonbatterier med enorme kanoner (Adolfkanonen, ikke
langt fra museet) blev bygget for at afværge allieret invasion.
Et rum på museet er viet til Hans Egede. Selvom Hans Egedes familie stammer fra Sjælland, så skal
det understreges, at Hans Egede er født på Harstad-gården i Harstad (i øvrigt bygget på en
forhistorisk gårdhøj, der går langt tilbage til jernalderen). Hans Egedes hustru var Gjertrud Rasch
fra Kveøy. Den ø skal vi senere se på. Også de historiske skikkelser er således knyttet til de største
gårde og de bedste landbrugsområder.
På Trondenes Historiske Center mødte vi avdelingsleder Tore Einar Johansen. Vi fik en god snak
om områdets landbrugskultur og dens dybe rødder tilbage i tiden. Den store Trondenes Kirke
kommer ikke ud af ingenting, men reflekterer områdets betydning også før middelalderen.
Men lad os vende tilbage til bronzealderen. På Trondenes Historiske Center er udstillet en
bronzehalsring fra per. V (ca. 800 f. Kr.). Findestedet er få hundrede meter fra museet under et

fremspring i en markant, næsten lodret klippe ved navn Helleren eller Predikestolen. Knapt 2 meter
fra halsringen er der fundet en lille bronzeøkse (en celt) fra samme tid. Når en værdifuld
bronzegenstand – som denne halsring – er fundet i en hulning under et fremspring under en klippe
af særlig karakter, et bemærkelsesværdigt punkt i landskabet, som kan ses ude fra fjorden, da kan
den ikke være tabt tilfældigt, men må være nedlagt som en slags offer til højere magter. Halsringen
(og celten) repræsenterer således den gruppe af fund, som benævnes offerfund eller votivfund.
Landskabet omkring Helleren eller Predikestolen er et rigt landbrugslandskab med gode jorder.
Lige ovre på den anden side af fjorden kan man se rækker af gårde med tilknyttede marker og enge.

Halsring fra Predikestolen, yngre bronzealder.

Predikestolen. Her blev halsringen fundet.
Ikke langt fra Helleren/Predikestolen ligger Trondenes Kirke. Ikke alene er det den nordligste
romanske stenkirke, men den er også af anselige dimensioner, næsten som en katedral. Trondenes
Kirke fremstår som en smuk, ’ren’ og helstøbt bygning uden mange ombygninger. Koret og store
dele af skibet er formentlig opført i slutningen af 1100-tallet. I kirken er bevaret den smukke
altertavle fra sen-middelalder. Nær ved fjorden og nær ved det gode landbrugsland fremstår
Trondenes Kirke også i dag som Nordnorges fineste middelalderbygning. Dette storstilede byggeri

må vidne om rige resurser selv her højt mod nord. Den kan sammenlignes med kirken ved
Alstahaug på Helgeland, denne dog syd for Polarcirklen.

Trondenes Kirke, Troms.
Tæt ved kirken ligger præstegården omgivet af marker og enge. Det lune lokalklima giver mulighed
for at store løvtræer kan gro. Præstegården ligger selv på en gammel gårdshøj med kulturlag, der
går tilbage til førromersk jernalder. I dag er dette landbrugslandskab dog ikke så tydeligt som
mange andre steder på egnen. Indmarken er blevet til kirkegård, noget er sprunget i ny skov og
ukrudt, noget skæmmes af tyskernes fæstningsbyggerier.

Trondenes Præstegård.
Om eftermiddagen kørte vi bort fra Trondenes og Harstad, op langs de smalle fjorde, for at besøge
findestedet for endnu et offerfund, nemlig to halsringe, der er fundet sammen ved Tennevik. De to

halsringe fra Tennevik minder meget om halsringen fra Helleren/Predikestolen, og ligesom disse er
de fundet i en klippe tæt ved godt dyrkbart land.
Netop ved Tennevik kunne vi se, hvorledes gårdene ligger på række langs kysten, i en forholdsvis
smal kystzone, hvor der findes gode morænejorder. Her er der indmark, hvor der kan dyrkes byg
eller høstes græs (høslet) til vinterfoder, men køer kan også græsse her. Bag ved denne kystzone
rejser lave klipper eller bakker sig, og disse områder kan regnes for udmark, bedst til får. Dette
billede gentager sig igen og igen i disse, de nordligste landbrugsområder, med mere eller mindre
kontrast. Og det er i sådanne kulturlandskaber, at vi finder spor efter bronzealderens mennesker.

Græsmarker ved Tennevik.

Marker ved Tennevik. I
forgrunden endda en bygmark, der dog høstes med kernerne umodnet – til foder.
Efter at have studeret Tennevik-området kørte vi hjem til vor hytte på Harstad Camping. Her
ventede vi besøg: et par af vore nordnorske kolleger – med i ”Nordlige Verdeners” forskernetværk
– nemlig Johan Arntzen og Christian Roll Valen fra Tromsø Museum – havde tilbudt at køre med
os rundt for at besøge nogle vigtige forhistoriske lokaliteter i området ved Harstad. Turens vigtigste
mål skulle være øen Kveøy. På denne ø havde Johan Arntzen i årene 2008 og 2009 ledet de

udgravninger, der havde bragt sporene af det nordligste bronzealderhus for dagen, et treskibet
langhus fra yngre bronzealder. Johan Arntzen og Christian Roll Valen ankom til Harstad Camping
hen under aften. De havde lejet en hytte, så vi sammen kunne køre ud den næste morgen. I den lyse
sommernat fik vi lejlighed til at drøfte udgravningsmetoder og forskningsstrategier i forhold til de
nordligste bronzealderfund. Kun ved større fladeafdækninger med gravemaskine er det muligt at
finde spor efter bronzealderens huse. Desværre er det sjældent, at der i Nordnorge gives lejlighed til
sådanne større fladeafdækninger. I tilfældet ved Kveøy var det bygningen af en tilslutningsvej til en
ny bro til øen, som gav mulighed for omfattende arkæologiske undersøgelser.
Fredag d. 5. august. Turen gik til Kveøy i Kvæfjord Kommune, ca. 40 km vest for Harstad. Kveøy
ligger i Kvæfjorden i et flot, spændende og kontrastrigt fjord-og-ø-landskab. Kvæfjord-området
udgør i dag et Nordnorges rigeste landbrugsområder med gode morænejorder på en forholdsvis
smal ’kystslette’. Billedet er ganske det samme som ved Tennevik (se ovenfor), blot ligger gårdene
endnu tættere.

Området ved Borkenes i Kvæfjord, foto taget fra Kveøy. Mon ikke der kunne gemme sig
bronzealdergårde ved eller under nogle af nutidens gårde?
Når man ser udover denne landbrugsbygd, så er det vanskeligt at forstå, at vi er langt nord for
Polarcircklen; men lave, let sneklædte bjerge afslører, hvor vi befinder os. Og de steder, hvor der
ikke findes denne moræne-kystslette med gode jorder, hvor den rå klippe så at sige fortsætter lige
ud i fjorden – ja, der er naturligvis ingen landbrugsbebyggelse. Disse nordnorske landskaber i det
sydlige Troms (ikke langt fra Narvik, lidt nordøst for Lofoten) udgør særlige ’smørhuller’

begunstiget af et særligt mildt lokalklima (Golfstrømmen); men klimaet er naturligvis ikke nok; der
skal også være gode jorder.

Ko græsser på Kveøy. I baggrunden anes en
kyststrækning, hvor der ikke kan være plads til marker og landbrug. Her falder bjerget lige ned i
vandet. Landskaberne er fulde af kontraster.
Netop i Kvæfjord høstes der jordbær i en vis mængde – de nordligste jordbær – ægte polarjordbær.
De regnes for Norges fineste jordbær. Vi fik lejlighed til at prøve selv. Noget er der om det. Jeg tror
aldrig, at jeg har fået jordbær så kraftige, friske og søde friske i smagen. I øvrigt er landbruget i dag
domineret græsmarker til høslet, så malkekøerne kan få vinterfoder i stald. Køer græsser om
sommeren på nogle marker, oftest de ’dårligste’, mens høslet-markerne, indmark, er de frodigste.
Også lidt kødkvæg græsser. Kartofler dyrkes. I 1800-tallet leverede området større mængder af
kartofler til det allernordligste Norge, Finmark.
På vejen til Kveøy besøgte vi Borkenes Bygdetun, også ved Kvæfjord – et mini-frilandsmuseum,
der bl.a. består af en skolebygning og to små vandmøller. De er begge af den slags, som kaldes for
skvatmøller, hvor møllehjulet kører rundt i det vandrette plan. (På Frilandsmuseet ved København
kan man se en tilsvarende skvatmølle fra Færøerne). Tilstedeværelsen af møller er særlig
interessant, når man skal studere polar-landbrug og dets muligheder. For hvor der er bygget møller

– store eller små – har man dyrket korn, her højt mod nord først og fremmest byg. Melet blev brugt
til fladbrød og grød. Så langt mod nord i Norge, som ved Alta i Finmark, ses lignende skvatmøller,
der vidner om mulighederne for dyrkning af byg.

Skvatmølle, Borkenes, Kvæfjord.
Fra Borkenes er der en fremragende udsigt over mod Kveøy med gårde og marker på række i den
frugtbare kystzone. Og bag Kveøy, på den anden side af fjorden, anes de barskere bjerge.

Kveøy, set fra Borkenes.
Men lad os nu køre over den helt nye bro til Kveøy selv, for at se på stedet, hvor den nordligste
bronzealdergård er fundet. Johan Arntzen viste rundt på findestedet, ved gården Hundstad, hvor der
nu er den nye vej, græsmarker og havremarker.
Udgravningerne havde afsløret stolpehullerne til et treskibet langhus, og Cl4-dateringer angiver
tiden til omkring 800 f.Kr., altså yngre bronzealder. Husets længde kunne ikke bestemmes, idet den
lokale vej afskar dele af udgravningsfeltet. Måske er huset en mindre sidebygning. Johan Arntzen
forestiller sig, at en større hovedbygning kunne lidt højere oppe i landskabet, på det plateau, hvor

den nuværende gårds bygninger ligger. Ved udgravningen blev der også undersøgt fossile
dyrkningslag, bl.a. fra yngre bronzealder. Analyser af pollen og makrofossiler har vist, at der i
yngre bronzealder blev dyrket byg. Pollenanalyser fortæller om en stigende tendens hen imod åbent
land og græsningsmarker i løbet af yngre bronzealder. Der er muligvis også spor af
landbrugsaktivitet fra ældre bronzealder, men de er lidt usikre. Et større hus, ca. 23 m langt, fra
førromersk jernalder blev også udgravet. Fra denne tid blev der fundet spor efter dyrkning af hvede.
Selvom udgravningen for længst var afsluttet, var det alligevel spændende at besøge stedet, hvor
den ældst kendte gård fra Nordnorge har ligget, endda helt oppe i Syd-Troms. Men, når man ser på
landskaberne i dag – en rig landbrugsbygd, så undrer det ikke, at man netop her kan finde gode spor
efter gårde og landbrug fra bronzealder og førromersk jernalder.

Her lå en gård fra yngre bronzealder
og førromersk jernalder, Hundstad, Kveøy. Nu er der havremark.
Vore norske værter kørte med os rundt på Kveøy, hvor der også er flere rige grave fra romersk og
germansk jernalder. Nogle røser og bautasten langs øerns SV-kyst hører nok jernalderen til.

Røse, Kveøy.

Efter besøget på Kveøy kørte vi til Hemmestad Brygge, hvor der er et lokalmuseum. Her fortælles
om egnens handel og fiskeri. Mens mændene fiskede, så var det kvinderne, der stod for landbruget.
Derefter kørte vi tilbage til Harstad. Vi så stedet, hvor en kogestensgrube, der dateres til
bronzealderen, er udgravet. Kogegruben ligger i udkanten af en gårdshøj, hvor der er fund fra
førromersk jernalder. Der er sikkert andre gårdshøje i området, hvor der ellers kun er konstateret
fund jernalderen, som i bunden eller ved siderne skjuler spor efter den tidligste landbrugsbosættelse,
fra bronzealderen. Det var noget som vi drøftede. Hen imod aften sagde vi farvel til vore norske
guider. Det var en spændende dag, hvor meget blev sat på plads omkring bosættelse og landbrug.
Preben Rønne og jeg takker for godt samvær.
Lørdag d. 6. august. Her tog vi med færge til øen Grytøya, der ligger i fjorden i nærheden af
Harstad. Vi skulle se landskaberne omkring findestedet for en støbeform i klæbersten til en yngre
bronzealders økse – en celt. Det er ved landsbyen Grøtavær yderst på Grytøya. Et fund af en
støbeform til bronzeøkser må vise, at man i bronzealderen ikke alene har modtaget bronzegenstande
sydfra, men også selv har fremstillet dem her nær den yderste grænse for jordbrugsøkonomi.

Støbeform til celt, Grøtavær, Grytøya.
Ganske som ved de andre fund fra bronzealderen, så repræsenterer fundstedet og området omkring
et lille smørhul med de bedste jorder og pæne gårde. Jeg kan igen gentage historien med
kystbræmmen med gode jorder. En lille detalje kan nævnes: vi så et officielt skilt, der kundgjorde
hvilke gårde, der havde (oldgamle) rettigheder til at samle æg fra søfugle. Otte gårde i Grøtavær har
rettighederne.

Landbrugslandskab, Grøtavær, Grytøya.

Søndag d. 7. august. Vi sagde farvel til hytten på Harstad Camping. Vi forlod Troms Fylke og kom
til den nordligste del af Nordland. Nu skulle vi lidt længere mod syd for at besøge Engeløya i
Steigen Kommune. Engeløya udgør endnu et smørhul, hvad angår muligheder for landbrug. Og
denne ø lige overfor Lofoten (nogenlunde på højde med fiskeribyen Svolvær), er fuld af
monumenter fra oldtiden, først og fremmest fra jernalder og vikingetid, men der er også fund fra
bronzealderen – der jo er grunden til vort besøg på øen. Historiske kilder vidner om
Steigen/Engeløyas betydning i vikingetid og tidlig middelalder, hvor høvdinge fra Steigen spillede
en rolle i Norges historie.
Fra Harstad kørte vi et stykke for derefter at tage færgen mellem Lødingen og Boknes. Færgen
bragte os mod syd igennem det nordnorske fjord-ø-landskab. Og fra færgen kunne vi se nogle
ganske anderledes kystlandskaber, end hvad vi ellers havde studeret. Her går den rå klippe uden god
jord direkte i havet – her er der ikke en frugtbar kystzone velegnet til landbrug. Det var interessant
at iagttage disse kontraster i landskabet: i det ene område ved Harstad og Kvæfjord er der fine
marker som en perlerad langs kysten; det andet sted klipper med en helt anden bevoksning.

Nordnorsk kyst mellem Lødingen og Boknes. Her er der ikke plads til landbrug.
Efter i Boknes at have kørt i land fra færgen, hvor vi ved færgelejet kunne se et par enkelte mindre
gårde med landbrug, fortsatte vi mod syd et stykke ad hovedvejen A6, der på dette sted forløber
indlands. Herinde, langs med A6, er der ikke mange muligheder for landbrug, og der er ikke meget
bebyggelse i det hele taget. Der er dog ’hytte-turisme’ omkring laksefiskeri i elvene og vandreture i
fjeldene.
Snart skulle vi dog igen ud imod kystzonen. Ved Sagelva, drejede vi mod vest, ud imod fjordene og
øerne. Netop her – ved Sagelva – er der helleristninger – men de hører til ikke til
bronzealdertraditionen. Der er tale om de ældre jægerristninger: to rensdyr er gengivet. Placeringen
er typisk for de skandinaviske jægerristninger: ved en overgang over en elv med udsigt over
landskabet. Efter et ophold ved Sagelva kørte vi videre mod vest, først igennem en lang tunnel, så
ind og ud langs de indre fjorde. Efterhånden kunne vi langs fjordene se flere og flere gårde med
landbrug, men der var ikke tale om større områder. Først da vi i Steigen Kommune begyndte at

nærme os Engeløya, så vi sammenhængende landbrugsområder med gårde på rad langs kysten. –
Og så snart vi kørte over broen til Engeløya, da kunne vi se de større landbrugslandskaber; men
også på Engeløya er det langs kysten, at markerne findes – øens indland er fyldt op med ’ubrugelige
bjerge’.
Vi havde bestilt værelser på Engeløya Stua. (Der var i øvrigt ikke så meget at vælge imellem). Det
var et ganske godt valg. Det viste sig nemlig, at ’krofatter’ på Engeløya Stua, Jarl-Arne Pedersen, er
egnens førende lokalhistoriker med – naturligvis – et stort lokalkendskab til Engeløyas mange
forhistoriske og historiske monumenter. Han har skrevet en bog om Steigens kulturminder, Steigen
– en vandring gjennom tusindårig historie, 2008 (se litteratur). I de få dage, som vi tilbragte på
Engeløya blev Jarl-Arne Pedersens bog vor vigtige guide, suppleret af forfatteren selv som guide.
Om aftenen kørte vi en lille tur, til Steigen Kirke – og vi så den høje bautasten Langsteinen,
formentlig rejst i sen jernalder eller vikingetid.

Langsteinen, Engeløya,
aftenstemning, i baggrunden anes Lofotens bjerge.

Mandag d. 8. august. Jarl-Arne Pedersen var så venlig at følge os, at guide os, til den spændende
helleristningssten – skåltegnsstenen ved Sandvågmoen. Han havde kontaktet bonden på den store
gård, som helleristningsstenen hører til, så vi kunne få en snak om landbruget omkring. I
modsætning til de fleste bønder på Engeløya, som holder køer og er mælkeproducerende bønder, så
er bonden ved Sandvågmoen egnens største svineproducent. Men noget græsning til køer er der dog
også. Vi gik ad markvejene gennem græsningsområder til helleristningstenen, en stor stenblok, hvis
flade overside er oversået med skåltegn, mere end 50. Disse skåltegn regnes for at høre til den
nordiske bronzealdertradition. Vi kunne observere, at nogle af skåltegnene var forbundet med lidt
lavere indhugne furer. Dette er et træk, som understreger tilknytningen til den sydskandinaviske
bronzealderkultur – skåltegn forbundet med furer er velkendte, også i Danmark, bl.a. på Bornholm
og Sjælland. Skåltegnsstenen fra Sandvågmoen hører til blandt de nordligste helleristninger i
bronzealderens tradition. Den ’næste’, den nordligste skåltegnssten, findes næsten så højt mod nord,
som man kan komme, på Sørøy i Hammerfest Kommune, Finmark. Men skåltegnene er usikre.

Skåltegnssten, Sandvågmoen, Engeløya.
Skåltegnsstenen fra Sandvågmoen ligger i et fint landbrugslandskab, ikke langt fra det bjerg, som
den oprindelig er skredet ned fra. Fra stenen er der udsigt udover de gode jorder med hav og bjerge
som den sædvanlige baggrund.

Udsigt fra skåltegnsstenen ved Sandvågmoen.
Efter at have set skåltegnsstenen besøgte vi Steigen Prestegård med sin fine have ikke langt derfra.
På præstegården på Engeløya boede i sidste halvdel af 1800-tallet provst J.K.R. Wisløff, som var
meget interesseret i jordbrug og havebrug. Han arbejdede med at finde nordgrænsen for en række

planter, især kulturplanter. Hans have var en slags forsøgshave, og på grund af den gode muld og de
gode klimamæssige vækstforhold kunne der her vokse en lang række planter, som ellers bedst
vokser langt sydligere. I den tid da haven var på sit frodigste, voksede der næsten 600 arter af
stauder, nytteplanter, buske of træer. Haven blev dog ikke holdt i de næste generationer – den
forfaldt efterhånden – store træer som hestekastanie voksede for godt og skyggede de sarte
havestauder bort. Men i de senere år er man igen begyndt at genskabe havens frodighed, og især på
nabogården, den gamle lægebolig, som nu er bygdemuseum (Steigen Bygdetun), er man i gang med
havekunsten.

Museumshaven, Steigen Bygdetun.
Om eftermiddagen kørte vi langs Engeløyas vestside, hvorfra der er udsigt over rækken af Lofotens
bjerge. Målet var en røse, flot og højt beliggende, på kanten af den dyrkbare jord og kystklipperne.
Her ved Grådusan mødes mange af landskabstyperne. Fra den markante røse ved Grådusan er der
udsigt udover de bedste jorder ved Bø med mange gårde og marker samt strækninger med
uopdyrkelig klippekyst – der er udsigt over strande, bjerge, og med vest kan man se Lofoten. Vi er
også i nærheden af en af tyskernes største fæstningsbyggerier fra 2. Verdenskrig, ”Batterie Dietl”,
som omfatter flere kanonstillinger og et kæmpemæssigt system af bunkere. Tyskernes
fæstningsbyggeri har desværre gået ud over den ellers fine røse ved Grådusan, for lige i midten har
der været indrettet en maskingeværstilling gravet godt ned i røsen. Der kendes ingen fund fra røsen.

Røse, Grådusan.

Udfra sin beliggenhed og opbygning bliver røsen ved Grådusan gerne opfattet som en høj fra
bronzealderen. Men vi kan ikke vide os sikre; den kan måske være fra jernalderen. I alle tilfælde
ligger den flot i landskabet, og i dette landbrugslandskab ligger en række af høje og røser, hvoraf i
hvert fald én kan dateres til bronzealderen. I det ene øjeblik ser man over mod en kyst, hvor der
ikke synes mange landbrugsmuligheder. I det næste øjeblik ser man hen mod udstrakte græsmarker.

Røse, Grådusan.

Græsmark neden for Grådusan.
Sent på dagen besøgte vi de to ringtun ved Vollmo og Bø. Det er gårde eller små landsbyer, hvor
husene ligger i en oval ring omkring en åben gårdsplads. De dateres til 400-500-tallet, germansk
jernalder. Fra romersk jernalder og germansk jernalder er der i øvrigt mange rige gravfund på
Engeløya. Sagnet om Hagbard og Signe menes at være rodfæstet til Steigen og Engeløya, så stedet
har åbenbart været af betydning. Der er dog flere andre steder i Norden, som gør krav på
’ejendomsretten’ til sagnet om Hagbard og Signe. Imidlertid er det kun i Steigen, hvor sagnet er
stedfæstet (også i sagaerne) med navne, der stadig er i brug (Steigen, Engeløya, Hagbardsholmen). I
de seneste år er det netop på Vollmoen Ringtun, at Hagbard og Signe bliver opført som friluftsteater
– ”Steigen Sagaspill”. Sagaspil-sæsonnen var dog afsluttet lige før vi ankom.
I den lune og lyse sommeraften spiste vi aftensmad i form af lidt medbragt dåsemad: makrel i tomat
og Svolvær-postej. Lidt tubeost afsluttede måltidet. Svolvær-postej er en norsk specialitet, lavet af
torskerogn og torskelever og let krydret med tomatpuré. Navnet henviser til fiskeri-byen Svolvær på
Lofoten. Og meget passende kunne vi sidde og se over mod Lofoten og Lofotens række af bjerge

omkring Svolvær. Dagen før havde vi spist på Engeløya Stua. Jeg fik prøvet en lokal specialitet,
”gammelsaltet sei”, og dagen efter var der klipfisk på menuen.
Tirsdag d. 9. august. Denne dag studerede vi først og fremmest landbrugslandskabet ved Bø. Det
er fra Bø, at det nordligste gravfund – grav i røse – kendes. I begyndelsen af 1900-tallet blev der i
en røse fundet en dobbeltknap med lang spids samt en pincet. De to bronzegenstande dateres til
1100-900 f.Kr.

Dobbeltknap og pincet fra Bø, Steigen, Engeløya.
Det viste sig imidlertid, at det ikke var så let at finde røsen, som vi havde troet. Der eksisterer
nemlig ingen præcis angivelse af røsens placering på et kort. Den skulle være fra Bø, men Bø er en
større samling gårde. Heldigvis kunne vor hotelvært, Jarl-Arne Pedersen, den vidende
lokalhistoriker, igen hjælpe os. Vi havde fundet frem til, at bronzegenstandene var fundet, da man
gravede en kartoffelkælder ned i røsen, og Jarl-Arne Pedersen kunne udpege en bestemt gård i Bø,
på hvis jorder han mente at røsen eller resterne af den skulle befinde sig. Vi tog af sted til Bø, også
på jagt efter kartoffelkældre. Vi fandt da også en kartoffelkælder-ruin, som måske kunne være
gravet ind i en gravrøse eller gravhøj. Men det var på en af nabogårdene.

Kartoffelkælder, måske gravet ind i
røse, Bø, Steigen, Engeløya.
På den anviste gård var der bedre held. Her fik vi at vide, at der var en røse, hvor der var gjort fund
fra bronzealderen. Men der var ikke nogen kartoffelkælder dér. Da vi gik lidt rundt ved gården fandt
vi imidlertid den rette kandidat: En fin, ’nyistandsat’ røse i haven. Ved røsens kant lå et par sten,
som kunne være resterne af en kartoffelkælder. Med andre ord, har man først, tidligt i 1900-tallet,
ødelagt røsen ved at lave en kartoffelkælder. Da kartoffelkælderen gik af brug, har den ligget som
en ruin. På et tidspunkt har man fjernet kartoffelkælderen, for at røsen eller højningen kunne se
pænere ud i haven. Den lille røse var så at sige blevet genskabt.

Når man ser på røsens beliggenhed, da ligger den midt i det rigeste landbrugsland på egnen,
omgivet af store gårde med enge og græsmarker.

Røse, Bø, Steigen, Engeløya. Det er
formentlig dér dobbeltknappen og pincetten stammer fra.

Røsen ses til højre for stuehuset.

Røsen ligger på en stor
gård; røsen ses lidt til venstre for billedets midte.

Nogle af gårdens marker vender ned imod den fineste sandstrand, Bøsandet. Igen ser vi, hvorledes
et fund fra bronzealderen både er knyttet til den bedste landbrugsjord og til de bedste
landingspladser. Landbrug og muligheder for maritime forbindelser hænger sammen.

Marker ved Bøsandet, Bø,
Steigen, Engeløya. I baggrunden, bag stranden, er det fundet kulturlag fra bronzealderen.
På vor jagt efter røsen med gravgods fra bronzealderen ’opdagede’ vi flere andre røser, og to synes
synes ikke at have været registreret.

Lav røse, Bø, Steigen, Engeløya.

Endnu en lav røse, Bø, Steigen, Engeløya.
Disse røser ligger, som nævnt, i et karakteristisk landbrugslandskab – langt nord for Polarcirklen.

Røserne danner nærmest en række; men vi kan ikke vide, om de alle (eller en del) er fra
bronzealderen. Det er dog fristende at se disse røser som en række af gravhøje, således som vi
kender dem længere mod syd.
Vi slutter af med endnu et foto fra Bø, der illustrerer dette smørhul af et nordnorsk agrarlandskab.

Landskab, Bø, Engeløya.
Onsdag d. 10. august. Afsked med Engeløya. Efter morgenmad og lidt studier i det lokalhistoriske
bibliotek på Engeløya Stua, og efter afsked med Jarl-Arne Pedersen, gik vejen sydover: tilbage til
hovedvej E6 og derefter til Bodø, hvor vi skulle overnatte for at tage flyet hjem næste morgen. Nu
var vor studierejse slut. Preben Rønne og jeg sad på hotellet i Bodø med udsigt udover havnen og
fulgte solnedgangen, mens vi drøftede de mange oplevelser – og resultater.

Bodø.
Vi kunne hurtigt blive enige om, at vi havde været meget heldige med vejret. Da vi ankom til
lufthavnen ved Harstad, da småregnede det; derefter ingen regn. Først da vor rejse egentlig var slut,

på vejen mellem Engeløya og Bodø begyndte det at regne. Ellers havde vi fint og klart vejr. Godt og
klart vejr er ikke kun nyttigt for bekvemmelighedens skyd – uden det gode vejr ville det ikke have
været muligt at opnå et så godt et indtryk af landskaberne – og have taget en masse gode fotos.
Tænk hvis alt havde ligget i tåge og regntykning. Og med dette foto fra terrassen på Engeløya Stua,
hvor vi kunne side ude og nyde den sene aftensol, afsluttes denne rejseberetning.
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