
Det historiske gårdslandskapet –

Kontinuitet eller diskontinuitet?

Eller om hvordan 

fylkeskommunens 

kulturminneforvaltning

kan ha spennende 

kulturhistoriske 

konsekvenser



Det historiske gårdslandskapet –

Kontinuitet eller diskontinuitet?

Kan vi bruke det historiske 

gårdslandskapet som kilde 

til den eldre 

bosetningshistorien i 

Gudbrandsdalen?



Det historiske gårdslandskapet –

Kontinuitet eller diskontinuitet?

Program:

• Området fra Frya til Harpefoss, 

Sør-Fron kommune – hva sier 

kildene om de eldste gårdene?

• På en liten tur i norsk 

bosetningshistorie

• Nye utgravinger mellom Frya og 

Harpefoss kaster nytt lys over gamle 

problemstillinger

• En avsluttende tur til baklia i Nord-

Fron

• Et forsøk på konklusjon



Området fra Frya til Harpefoss, Sør-Fron

• De eldste funnene knyttet til 

jordbruk går tilbake til slutten 

av yngre steinalder, ca 2000 

f.Kr. – flintdolk fra Hundorp

Her ånder det gammel bosetning
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jordbruk går tilbake til slutten 

av yngre steinalder, ca 2000 
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• De eldste jernalderfunn er to 

rikt utstyrte graver fra 300-

tallet, funnet på Kjorstad
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Området fra Frya til Harpefoss, Sør-Fron

• De eldste funnene knyttet til 

jordbruk går tilbake til slutten 

av yngre steinalder, ca 2000 

f.Kr. – flintdolk fra Hundorp

• De eldste jernalderfunn er to 

rikt utstyrte graver fra 300-

tallet, funnet på Kjorstad

• Graver fra yngre jernalder 

kjennes fra en rekke av 

gårdene, bl.a. flere graver på 

Hundorp

• Det er også mange bevarte 

gravhauger i landskapet rundt 

de historiske gårdstun

• Det er kjent fra eldre kilder 

at det har vært en rekke 

gravhauger, som nå er fjernet, 

for eksempel nevner 

Schöning i 1775 en Kjæmpe-

Haug rett ved tunet på Steig

Her ånder det gammel bosetning
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Området fra Frya til Harpefoss, Sør-Fron

• Mange av gårdene har navn 

av gammel karakter

• Gårdene med ”gamle” navn 

er nevnt i middelalderkilder

• Disse gårdene ligger sentralt 

i landskapet

• De har høy landskyld

• Det er funn av 

jernaldergraver på flere av 

dem

• På noen av tunene står det 

bygninger fra middelalder

• Ved flere av tunene er det 

funnet kokstein 

Alt dette tyder på at gårdene 

har høy alder, og at dagens 

gårder kan være en kilde til 

fortidig bosetning.

Men……..

Her ånder det gammel bosetning



Jakten på ”urgården” –

En særnorsk spesialdisiplin
Hvis man tar som utgangspunkt at gårdene har 

ligget på samme sted siden de ble grunnlagt, og at 

bosetningsutviklingen har utviklet seg genealogisk 

fra én gård til mange, så ligger forholdene til rette 

for å jakte på den første gården - urgården

Det er en veldig vanlig øvelse i bygdebøker, også i 

”vårt” område i Sør-Fron, og forholdene ligger da 

også godt til rette for en slik metode. Og hva skal 

man ellers gjøre når man skal skrive om de eldste 

gårdene og ikke har fysiske rester etter de gamle 

gårdene?

Problemet er at premissene om stabilitet og 

kontinuitet som urgårdsmodellen hviler på i liten 

grad er testet



Historiske gårder som kilde til fortidig bosetning

Skal vi bruke historiske gårder som kilde til fortidig bosetning er det en rekke kriterier 

som må være oppfylt:

• Tunplasseringen må ha kontinuitet

• Gårdsgrensene må være stabile

• Arkeologiske funn på gården må kunne relateres til bebyggelsen og være 

representative



Historiske gårder som kilde til fortidig bosetning

At disse kriteriene er tilstede er en ofte uuttalt premiss i norsk bosetningshistorisk 

forskning, men hva hvis:

• Tunene flytter – da vil navnet på gården ofte bli endret

• Grensene ikke er stabile – da har landskylden liten verdi som kilde

• Grensene ikke er stabile – da vil graver på en navnegårds grunn kunne stamme fra en 

helt annen gård

• Bebyggelsen blir omstrukturert - graver fra en gård vil kunne havne på grunnen til en 

annen gård, for graver ligger i regelen nær tunene 

• Gården ikke ble drevet av en ”fri, selveiende bonde”, men en ufri leilending – hva slags 

arkeologiske funn gjør vi da?

• Naturkatastrofer, pest, uår og alvorlige samfunnskonflikter fører til bebyggelsesavbrudd 

– da blir gården øde/borte. Dette maskeres ofte språklig ved at man skriver ”at gården 

tas opp igjen” – men hva betyr det?



Gravemaskinenes inntog i norsk 

bosetningshistorie

På 1980-tallet begynte man å finne spor 

etter jernaldergårder i dagens dyrkete 

mark

Metoden kalles maskinell flateavdekking. 

Matjorden skrelles av og sporene etter 

gamle gårder dukker opp under.

Sporene består i hovedsak av rester etter 

langhus med jordgravde stolper, samt 

kokegroper og ildsteder

I dag er det funnet spor etter gårder som 

stammer helt tilbake til yngre steinalder 

(2000 f. Kr.)



Illustrasjoner hentet fra Arkikon

Prinsippskisse, treskipet langhus



E6 prosjektet, KHM.  

Bilder hentet fra Varia 65, Band 1

Utgravd langhus, Missingmyr, 

Råde kommune, Østfold



Hva viser disse boplassfunnene om den eldre 

bosetningsstrukturen?

Tunene ligger ikke fast etter at gården etableres -

tunene flytter rundt i landskapet. Det er veldig 

vanskelig å følge den enkelte gårdens historie –

selv på bakgrunn av fysiske spor (A)

På slutten av eldre jernalder skjer det en gradvis 

stabilisering av tunenes beliggenhet (B)

I yngre jernalder skjer det en fastlegging av tunene 

og en påfølgende bruksdeling (C)

Dagens situasjon (D): Gravhauger rundt om på 

jordene på de historiske gårdene, men kanskje 

uten direkte sammenheng med dagens gårder



Arkeologiske registreringer i 

forbindelse med ny E6, Ringebu - Otta



Ny E6-trasè, Ringebu - Otta



Hjetlund, gnr. 69/1, Sør-Fron kommune



Hundorp - Harpefoss, Sør-Fron kommune

Odenrud, gnr. 63/1, 

Sør-Fron kommune

Fron, gnr. 56/14, 

Sør-Fron kommune



Grytting/Rolstad, Sør-Fron kommune



Steinseng/Veikleenga, Nord-Fron kommune



Så hva blir konklusjonen?

• De historiske gårdene viser en del av 

bosetningshistorien – seierherrenes historie. 

Tunene har sterk kontinuitet bak over i tid, i 

alle fall til vikingtid. I noen tilfeller er tunene 

flyttet.

• I det historiske gårdslandskapet ligger det 

boplasser i dyrket mark utenfor dagens tun. 

De stammer fra eldre bebyggelsesfaser med 

en annen struktur. Denne strukturendringen 

skjer antagelig en eller gang rundt 600 e.Kr. 

Med andre ord diskontinuitet, men tross alt 

bebyggelse i samme landskapsrom

• Det ligger også gårdsanlegg fra eldre 

jernalder utenfor det historiske 

gårdslandskapet. Dette viser en mer direkte 

diskontinuitet, og er ganske tankevekkende. 

Hvorfor var slike områder attraktive i 

jernalderen, men ikke i historisk tid? 

Konklusjonen er vel egentlig at det historiske gårdslandskap er et vakkert kulturlandskap 

med mange verdier – men ikke som hovedkilde til den eldste gardshistorien 



Så neste gang dere ser en 

arkeolog med en 

gravemaskin som graver 

systematiske søkesjakter 

med maskin langt unna det 

historiske gårdslandskap og 

de historiske tun, 

så er han eller hun altså ikke 

helt på jordet……..



Så neste gang dere ser en 

arkeolog med en 

gravemaskin som graver 

systematiske søkesjakter 

med maskin langt unna det 

historiske gårdslandskap og 

de historiske tun, 

så er han eller hun altså ikke 

helt på jordet……..

Tvert imot – vedkommende er på sporet!


