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Asle Bruen Olsen 
Universitetsmuseet i Bergen

Undersøkelsen av et eldre jernalders 
 tunanlegg på Sausjord, Voss, Hordaland
Et nytt bidrag til kunnskapen om jernaldersamfunnets sosiale  
og politiske organisasjon

Denne artikkelen gir en presentasjon og tolking av et nylig undersøkt tunanlegg fra eldre 
jernalder (også kalt ringtunanlegg) på gården Sausjord i Voss kommune, Hordaland (figur 
1). Fra før er det kjent 27 lignende anlegg. De representerer et typisk norsk fenomen uten 
klare paralleller utenfor landet. De har en vestlig spredning fra Lista i sør til Bjarkøy i Troms 
i nord, og opptrer i alle perioder fra eldre romertid til sen vikingtid (ca. 200–1000 e.Kr.). De 
fleste tunanleggene finnes på Sørvestlandet og i Nord-Norge, der de tidlig ble erkjent på 
grunn av hustuftenes markante veggvoller. De mest omfattende undersøkelsene av tunan-
leggene ble foretatt før 1965 (Grimm 2010:14–19). I tiårene etter 1970-tallet ble tunanleg-
gene viet liten oppmerksomhet, men de har i de senere år blitt fremhevet som viktige kilder 
til studier av samfunnsforhold og sosial og politisk organisasjon i jernalderen. Forskningen 
har resultert i flere større arbeider (Berglund 1995; Grimm 2010; Kallhovd 1994; Olsen 
2003; Olsen 2005; Storli 2006; Strøm 2007) og en rekke artikler (Armstrong 2010; Brink 
mfl. 2011; Grimm og Stylegar 2004; Storli 2000, 2001, 2010). Et fellestrekk ved forsknin-
gen er at tunanleggene søkes forklart ut fra en arkeologisk-historisk tilnærming, der skrift-
lige kilder og historiske analogier tillegges stor vekt, mens evolusjonistiske samfunnsmo-
deller er forlatt. Et annet trekk er at forskningen har vært konsentrert om sørvestnorske og 
nordnorske anlegg. De sørvestnorske anleggene har hittil vært avgrenset i tid til eldre jern-
alder, og er primært tolket som samlingsplasser knyttet til den sosiale organisering og ran-
gering innenfor et topografisk og geografisk avgrenset bosetningsområde (Grimm 2010:73–
76). De nordnorske anleggene, som viser kontinuitet i eldre og yngre jernalder, har først og 
fremst vært brukt for å belyse politisk maktstruktur og rikssamlingsprosess i yngre jernalder 
(Storli 2001:108, 2010:138–141). 

Spørsmålet om tunanleggenes forekomst og betydning i det vest- og midtnorske området 
har stort sett vært ignorert, til tross for at de er påvist (Randers 1989; Stenvik 2001: 41–42, 
2005:140), men dette endret seg ved undersøkelsen av et tunanlegg fra vikingtid på Hjelle i 
Stryn, Sogn og Fjordane (Olsen 2005:319–339). Hjelle har en lokalisering og datering som 
utvider det geografiske og kronologiske perspektivet og tolkningen av tunanleggene. Det 
bidrar til å fylle et tomrom mellom nord og sør, stadfester bruk av slike anlegg også i Sør-
Norge i yngre jernalder, styrker grunnlaget for å tolke tunanleggene som midlertidige sam-
lingsplasser og stimulerer hypotesen om tingstedsfunksjon (Olsen 2005:344–349).

Også Sausjord fyller et tomrom. Ingen andre norske tunanlegg har hittil vært undersøkt 
i sin helhet (Hatling og Olsen 2012). De største utgravningene er av eldre dato, og det knyt-
ter seg fortsatt usikkerhet til anleggenes konstruksjon, datering og fysiske organisering 
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(Grimm 2010:30–45). Sausjord ligger i dyrket mark (figur 2), og har på grunn av intensiv 
jordbruksaktivitet ikke bevarte kulturlag eller andre strukturer over undergrunnen, men 
framstår i undergrunnsnivået som komplett med markante stolpehull, ildsteder og kokegro-
per. Flateavdekkingen av lokaliteten omfattet samtlige tufter i anlegget, den indre gårds-
plassen og deler av området utenfor. Det gir et mer solid empirisk grunnlag for datering og 
funksjons- og konteksttolkning av et tunanlegg enn tidligere. 

I tillegg er Sausjord det første påviste og undersøkte tunanlegget i Hordaland fylke. 
Foruten det nevnte vikingtidsanlegget på Hjelle i Stryn, som for øvrig kun er delvis bevart, 
er Vestlandet fra før representert med et mindre tunanlegg på Gjerland i Førde, Sogn og 
Fjordane. Dette anlegget er også dokumentert ved flateavdekking, og er datert til yngre 

Figur 1. Kart med lokalisering av tunanlegg på gården Sausjord, Voss kommune, Hordaland  
(etter Hatling og Olsen 2012).
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romertid/folkevandringstid (Randers 1989). Det er åpenbart at de tre publiserte vestnorske 
anleggene ikke utgjør et representativt utvalg1). Den hyppigere forekomsten av tunanlegg i 
nord og sør skyldes først og fremst veggvollenes synlighet på markoverflaten. Veggvollene 
knytter seg til en byggeskikk som i konstruksjonen av gårdshus, så vel som av tunanlegg, 
ikke synes å ha vært praktisert i det vestnorske området mellom Karmøy og Trøndelag. Da 
det var høyst tilfeldige omstendigheter som førte til oppdagelsen av Gjerland, Hjelle og 
Sausjord, er det all grunn til å tro at disse bare gir et lite glimt av en type anlegg som var like 
vanlig på Vestlandet som i Nord-Norge og Sørvest-Norge. Manglende synlig markering på 
overflaten kan for øvrig også være årsaken til at tunanlegg hittil ikke er påvist i det østnorske 
området. 

I lys av den begrensede kjente forekomsten av tunanlegg på Vestlandet og det metodiske 
problemet med å identifisere tunanlegg i det vestnorske landskapet, representerer Sausjord 
et vesentlig tilskudd til kunnskapen om tunanleggene som institusjon og som refleksjon av 
fellesskap og sosial struktur i vestnorsk jernalder. Vissheten om det har vært motiverende 
for publisering så vidt kort tid etter at undersøkelsen er avsluttet. Det pågår forskning med 
vekt på tunanleggene som kilder, og det er derfor viktig at Sausjord gjøres tilgjengelig. Det 
er samlet inn makrofossilprøver til botanisk analyse og prøver med brente bein til osteolo-
gisk analyse, men arbeidet med materialet ligger noe fram i tid, og vil måtte publiseres i en 
annen sammenheng. Denne artikkelen vil i liten grad sette Sausjord inn i et større europeisk 
perspektiv. Forfatteren har gjort et forsøk på det i forbindelse med publiseringen av Hjelle-

Figur 2. Utgravningsfeltet etter avsluttet fase 1 (søndre del av tunanlegget avdekket). Oversikt 
mot SØ fra gårdstunet Sausjord gnr. 284, bnr. 3. Foto: Asle Bruen Olsen, Bergen museum.
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anlegget, og har i dag ikke endret sin oppfatning vesentlig når det gjelder dette aspektet 
(Olsen 2005:339–344).

Historikk og utgravningsprosess
Bakgrunnen for utgravningene var en ønsket utbygging av Sundve barnehage. Området 
som ble berørt, omfatter den eksisterende Sundve skole og et ubebygd innmarksareal som 
har tilhørt gården Sausjord. Funnene fra Hordaland fylkeskommunes registrering tydet på 
at tiltaket kom i konflikt med et kokegropfelt, og museets utgravning ble derfor planlagt og 
kostnadsberegnet som en frigivningsgranskning av kokegropsfeltet. Undersøkelsen ble 
utført av Universitetsmuseet i Bergen i mai/juni 2011 (Sausjord fase 1 – felt 1). Det ble tid-
lig klart at variasjon, tetthet og spredning av strukturer var betydelig større enn forventet, og 
det ble i løpet av feltarbeidet konstatert at strukturkomplekset i sør omfattet en del av et 
ringformet tunanlegg. Det besto av 5 tufter som lå radiært rundt en oval plass (hus A-E). 
Nord for anlegget ligger det et gropfelt. En radiokarbondatering fra registreringen og funn 
av fibula i et av stolpehullene indikerte en brukstid i sen eldre jernalder, noe som senere ble 
bekreftet ved radiologiske dateringer av en rekke prøver tatt ut under utgravningen. 

Ut fra tuftenes plassering var det åpenbart at anlegget består av flere tufter utenfor 
plangrensen i nordvest. Etter at frigivningsgranskningen var avsluttet, ble bevaringssitua-
sjonen for denne delen av lokaliteten vurdert som kritisk, dels på grunn av det tynne laget 
av matjord og informasjon fra grunneier David Sausjord om at steinkonsentrasjoner og 
masser med trekullholdig jord stadig veltes opp ved den dyppløyingen som foregår i områ-
det, og dels på grunn av risikoen for skadelige inngrep i forbindelse med byggingen av 
Sundve barnehage. Universitetsmuseet i Bergen besluttet derfor å legge opp til en delvis 
egenfinansiert sikringsgravning med sikte på å avdekke og dokumentere den resterende del 
av anlegget. Riksantikvaren ga etter melding fra museet aksept for en slik sikring med del-
finansiering over Riksantikvarens faste tilskuddsmidler. En interessert og imøtekommende 
grunneier ga museet adgang til at de nødvendige inngrep i hans innmark kunne foretas på 
vilkår om kompensasjon for arrondering og avlingstap.

Sikringsgravningen (Sausjord fase 2 – felt 2) pågikk i nærmere to måneder, fra slutten av 
august til midten av oktober 2011. Eksponeringen av samtlige tufter medførte graving av et 
areal på 1,8 dekar i et felt på 55 x 35 m orientert parallelt med frigivningsgranskning felt 1 
(figur 3). Det ble avdekket nærmere 650 strukturer, som omfattet stolpehull, ildsteder, koke-
groper, slaggholdige groper og andre nedgravninger av usikker funksjon. Stolpehullene 
markerte i alt 8 tilnærmet identiske, radiært beliggende tufter (hus F–M), som sammen med 
tuftene som frigivningsgranskning avdekket, formet et sirkulært tunanlegg. 

Gravingen utenfor tuftene omfattet ikke området i vest (vestenden av ett av husene ble 
ikke dokumentert, da dets fulle lengde ikke ble fastslått ved den maskinelle gravingen), men 
avdekket et felt med større kokegroper i nord og øst og et konsentrert kompleks av slagg-
holdige groper i nord. De store kokegropene tilhører et kokegropfelt med dateringer som i 
hovedsak knytter det til tunanlegget. Ut fra utbredelsen innenfor det avdekkede arealet er 
det klart at dette kokegropfeltet strekker seg videre nord- og østover. Komplekset med 
slaggholdige groper ligger delvis innenfor husområdet. Horisontal stratigrafi og dateringer 
viser at det er eldre enn tunanlegget. Også dette komplekset strekker seg videre utover felt-
avgrensningen. I tillegg til disse strukturkompleksene ble det i alle deler av feltet avdekket 
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mange kokegroper av varierende størrelse og en rekke diffuse fyllskifter, enten av usikker 
funksjon eller usikre som strukturer (figur 3). 

Undersøkelsene ble metodisk gjennomført etter vanlig prosedyre for flateavdekking av 
undergrunn med bosetningsspor i innmarksområder. Testsåldinger ved spyling av stolpe-

Figur 3. Plan over utgravningsfeltet med alle dokumenterte strukturer (etter Hatling og Olsen  
2012). 
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hullmasse og annen strukturmasse i såld med 4 millimeter maskevidde ble gjort i et for-
holdsvis stort omfang. Markoverflaten ble før avdekking gått over med metalldetektor i et 
forsøk på å påvise funn i matjordlaget som kan knyttes til tunanlegget, uten at det ga resul-
tater av betydning. 

Figur 4. Tunanlegget med husarealene skravert (etter Hatling og Olsen 2012).
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Tunanlegget
Tunanlegget er sirkulært med en ytre diameter på 50 m, og har bestått av 12 treskipede hus 
og et mindre ettroms hus (figur 4). Husene har vært anlagt på to lave og tørre forhøyninger 
som omgir en svakt forsenket gårdsplass. Tuftene ligger så tett at de ikke kan ha vært bygd 
med stein- eller torvvegger, slik en ser i mange av de sørvestnorske og nordnorske anleg-
gene. Gårdsplassen er rundoval og munner ut i motstående åpninger mellom de radiære 
husrekkene, som danner en gjennomgående passasje orientert nokså nøyaktig i retning øst–
vest. Det lille ettromshuset grenser mot åpningen i øst. Det er også en større åpning i sørvest 
som gjør at to av husene har stått noe adskilt fra de andre. Ut fra anleggets fysiske organise-
ring er det åpenbart at husene har hatt inngangene i gavlveggene vendt mot gårdsplassen. 
Tunanlegget på Sausjord ligger nær opp til det som synes å ha vært prototypen for slike 
konstruksjoner i eldre jernalder. Det har i form og dimensjoner sine klareste paralleller i 
Leksaren og Klauhaugane på Jæren (Grimm 2010:129) og i de nordnorske anleggene Åse 
og Leknes (Storli 2010:139). Figur 5 viser hvordan Sausjord-anlegget kan ha sett ut. 

De 12 treskipete tuftene i anlegget (hus A–C, E–M) er relativt jevnstore, med lengder 
som varierer mellom 7,75 og 12,35 m (eksempel hus A, figur 6). Breddene varierer mellom 
3,75 og 4,7 m. Det er stor innbyrdes proporsjonslikhet mellom lengde og bredde, som med 
unntak av husene C og B varierer marginalt rundt forholdet 1:2,5. Enda mer påfallende er 
det at husene synes å ha vært konstruert og innrettet helt likt. Det indre reisverket har vært 
tuftet på tre par dypt nedgravde stolpehull med solid steinskoning. Ytterveggene var mar-
kert med grunnere nedgravde hull etter hjørnestolper, også disse med skoningsstein, mens 
det ikke er bevart spor etter veggløpene. Hjørnestolper lot seg ikke påvise i to av husene (E 
og F), og det manglet én (K), to (F, I) eller tre (L) av disse i ytterligere fire hus. Mønsteret i 
grunnplanet er stort sett identisk for samtlige hus. Avstanden mellom det fremre og det 

Figur 5. Forslag til rekonstruksjon av tunanlegget. Produsert: Arkikon ved Ragnar Børsheim. 
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midtre takbærende stolpeparet forholder seg i hovedsak til avstanden mellom det midtre og 
det bakre paret som 1:2 (noe avvik i husene F og G). Avstandene fra midtre til bakre par 
varierer mellom 3 og 5 m, og fra midtre til fremre par mellom 2 og 2,5 m. Bredden mellom 
de takbærende stolpene er gjennomgående 2 m, bortsett fra i husene A og B, der den er 
2,5 m. Sideskipsbredden varierer mellom 0,75 og 1 m. Lengdeforskjellene skyldes først og 
fremst at hjørnestolpene har vært satt ned med noe varierende avstand til de bakre og fremre 
takbærende stolper. Ett konstruksjonselement skiller to hus (I og K) fra de øvrige. Ved 
husene ble det avdekket en parallell rekke med tettstilte, små stolpehull ca. 1 m utenfor sør-
veggen. Den kan tolkes som spor etter et langsgående uterom eller sval (figur 7). 

Figur 6. Hus A (etter Hatling og Olsen 2012). 



95

Figur 7. Hus I med tettstilte små stolper som indikerer uterom eller svalgang (etter Hatling og 
Olsen 2012). 
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De takbærende stolpene har vært gravd 40 til 90 cm ned i undergrunnen, og har gjen-
nomgående vært solid skonet med rund og kantet stein. Dette har vært nødvendig på grunn 
av den grove morenemassen. I mange av stolpehullene var det også kantstein i bunnen som 
har vært lagt ned som en syll før stolpen ble reist. Bruken av syllstein har begrenset oppråt-
ningen av stolperøttene, og er en indikasjon på at husene har vært bygd for å stå lenge. I 
noen av midtstolpehullene kunne en observere konturene av stolpeopptrekk. De tyder på at 
de takbærende stolpene har hatt en diameter på rundt 25 cm. Hjørnestolpene har vært grun-
nere gravd, fra ikke å kunne observeres i undergrunnen i enkelte tilfeller og ned til en dybde 
på 60 cm.

Husildstedene har stort sett karakter av kokegroper, de fleste med et visst innhold av 
sterkt fragmenterte brente bein som vitner om mattilberedning og konsum. De er konse-
kvent lokalisert rundt midtaksen i rommet mellom det midtre og det bakre takbærende stol-
peparet. Antall ildsteder og bruksfaser varierer fra hus til hus. Disse ildstedsrommene opp-
tar en så vidt stor del av tuftenes areal at husene må antas å ha vært anlagt som boliger for 
kortere eller lengre opphold, der samvær og aktiviteter har vært sentrert rundt ildstedene, 
som ga lys, varme og mulighet for å tilberede mat. 

Gårdsplassen er rundoval (28 x 25 m) med orientering øst–vest, og dekker et vidt rom på 
ca. 650 m2. Strukturtettheten er betydelig lavere enn i sonen bak tuftene. Det ble avdekket 
noen få og spredte kokegroper, de fleste i forkant av tuftene, samt en del strukturer mot øst 
som foreløpig klassifiseres som løse stolpehull eller udefinerte strukturer. Hittil er ikke disse 
strukturene grundig vurdert, men det er klart at mange av dem etter en endelig gjennomgang 
vil bli avskrevet. Gårdsplassens indre område på ca. 300 m2 viste seg å være omtrent fritt for 
strukturer av noe slag, men det ble her avdekket og snittet et markant stolpehull som lå nær 
gårdsplassens og tunanleggets midtpunkt (figur 8). Det lå isolert, og kan ikke knyttes til 
konstruksjoner som omfatter flere stolpehull. Det må derfor tolkes som spor etter nedgrav-
ning av en stolpe, eller en stolpebåret innretning, som ut fra plasseringen inngår i tunanleg-
get som en eller annen form for sentrumsmarkering. Sentrumsmarkeringer i form av midt-
hauger er påvist i tre andre tunanlegg, samtlige på Jæren (Dysjane, Klauhauane og Leksaren, 
jf. Grimm 2010:134–139), men det er på grunn av manglende undersøkelser i gårdsplass-
arealene hittil ikke grunnlag for å avgjøre om midtstolper har vært et fast element. 

Kokegroper og gropfelt
Det ble i feltet avdekket i alt 135 kokegroper av rund, rundoval og oval form og med et 
største tverrmål som varierer mellom 0,3 og 2 m. De få som ble snittet, var konvekst ned-
skåret med trekullblandet koksteinholdig masse over et rent trekullsjikt i bunnen. Gropene 
på nord- og østsiden danner som nevnt et nokså sammenhengende felt, som ut fra sprednin-
gen må ha en videre utbredelse utenfor feltavgrensningen (figur 3). De største av gropene lå 
i tilknytning til den åpne passasjen inn mot tunets gårdsplass. Relasjonen mellom tunanlegg 
og utenforliggende gropfelt er godt dokumentert på Hjelle i Stryn (Olsen 2005:324–326), 
og det er derfor rimelig å anta at også dette nordøstlige gropfeltet primært knytter seg til 
tunanleggets seremonielle og rituelle aktiviteter. Det ble imidlertid registrert et stort antall 
groper også i øvrige deler av feltet. De var gjennomgående mindre enn i gropfeltet i nord. 
25 groper ble dokumentert innenfor tuftene i posisjoner som ikke knytter dem til husene, og 
som i overlapping med andre strukturer stort sett var gjennomskåret av husenes stolpehull 



97

og ildsteder. Det betyr trolig at en del av kokegropene i utgravningsfeltet er eldre enn tun-
anlegget. Dateringene viser imidlertid at kokegropene også var i bruk i yngre jernalder. 
Tidsforholdet mellom feltets hustufter og kokegroper vil bli vurdert nærmere i daterings-
avsnittet. 

Komplekset med slaggholdige groper 
De slaggholdige gropene er ovale og runde eller uregelmessig rundaktige nedgravninger, og 
skiller seg fra kokegropene ved en randsone i overflaten med brent sand og/eller grå sand/
silt, mulig oppløst leirfôring. De varierer i tverrmål mellom 0,4 og 1,8 m. Fyllmassen er 
gjennomgående mindre trekullholdig enn i kokegropene. Noen få var forbundet med en 
synlig nedgravd luftekanal. Da de fleste ved overflaterensingen viste seg å inneholde jern-
slagg, må disse strukturene primært sees i sammenheng med jernproduksjon. Slaggfore-
komstene syntes å være betydelig mindre konsentrert enn det som vanligvis kan observeres 
i forbindelse med jernutvinning i blestergroper. En del eksempler er vurdert av en spesialist 
på metallanalyse, og konklusjonen er at det ikke er utvinningsslagg, men trolig rester etter 
jernsmiing (Espelund 2012). Det kan indikere at gropkomplekset representerer essegroper 
knyttet til en omfattende tilvirkning av ferdige jernprodukter. På grunn av de prioriteringer 
som måtte gjøres i felt, ble relativt få groper snittet. I samtlige ble det ved vannsålding av 
snittmassen samlet inn jernslagg. Det best undersøkte anlegget (str. 325) framstår som en 
dyp grop med nedgravd luftekanal og sjikt med svært mye trekull og en del slagg. 

Komplekset med slaggholdige groper omfatter 50 strukturer, og har sammenlignet med 
kokegropene en mer konsentrert lokalisering i utgravningsfeltet, med en avgrensning 
innenfor et 25 x 15 m stort areal i den nordøstre del (figur 3), overlappende med kokegro-
pene og de tre nordligste husene i tunanlegget. Den horisontale stratigrafien viser at slag-
gropene er eldre enn hustuftene, noe som bekreftes ytterligere ved de radiologiske daterin-
ger. Overlappinger med kokegroper tyder på at de fleste kokegropene også er yngre enn 
slaggropene. 

Figur 8. Nedgraving for midtstolpe i tunanlegget (S 254) (etter Hatling og Olsen 2012). 
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Det eksponerte slaggropkomplekset er stort, og kan være betydelig større, da det fortset-
ter videre mot nord og nordøst. Dimensjonen så vel som lokaliseringen indikerer at denne 
jerntilvirkningen ikke har vært knyttet til et enkelt gårdshushold, men snarere representerer 
en kollektiv aktivitet, der produksjonen var basert på samvirke mellom flere gårder i områ-
det. Det kan altså se ut til at lokaliteten har hatt status som samlingsplass for et større, lokalt 
fellesskap lenge før tunanlegget ble reist. Det kan ikke utelukkes at også handel med jern og 
andre typer aktiviteter fant sted i denne fasen, selv om de ikke har etterlatt tolkbare spor i 
undergrunnen. Det er neppe tilfeldig at nettopp på dette stedet er det så vidt markante spor 
etter bearbeiding av jern i eldre jernalder. Fjellene rundt Hole-bygdene har jernrike myrer, 
og det er registrert jernvinneplasser i området.

Gjenstandsfunnene
Sausjord har, i likhet med undersøkelser som er utført i de fleste andre norske tunanlegg, 
frambrakt et nokså begrenset funnmateriale. Det må også sees i lys av at stolpehull og ild-
steder avdekket i undergrunnsnivå representerer kontekster som sjelden fanger opp gjen-
stander, uavhengig av anleggstype. I stolpehull og husildsteder er det foruten en del bein og 
småslagg innsamlet fra testsåldinger funnet en liten fibula (hus A), en bøyd tynn nål av jern, 
trolig nålefeste til en fibula (hus H), en liten jernring brukket i to, muligens et nøkkelhode 
(hus G), et hode av en jernnagle (hus G) og en liten bryne av sandstein (hus L). I toppen av 
to av de slaggholdige gropene ble det gjort enkeltfunn av en blå dobbeltperle og en grønn 
enkeltperle av glass, som trolig knytter seg til aktivitet i tunanlegget. Det ble i tillegg funnet 
en jernmeisel (type Petersen 1951:figur 129). Den lå i en grop som er trekulldatert til viking-
tid, og som ikke kan relateres til tunanlegget.

Fibulaen er det best bevarte og mest informative av funnene (figur 9). Det finnes ingen 
nøyaktige paralleller i det norske funntilfanget. En fibula som inngår i et funn fra Offersøy i 

Figur 9. Fibula fra folkevandringstid, funnet i hus A, stolpehull S 23 (etter Hatling og Olsen 
2012).
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Tabell 1. Oversikt over radiologiske dateringer (etter Hatling og Olsen 2012). 

Struktur Type Hus BP BC/AD (2 ∑) Beta nummer

S 41 Ildsted Hus A 1530 +/- 30 BP AD 430-590 Beta - 302073

S 118 Stolpe Hus A 1570 +/- 30 BP AD 420-580 Beta - 302079

S 45 Stolpe Hus A 1660 +/- 30 BP AD 350-520 Beta - 302080

S 39 Ildsted Hus B 1540 +/- 30 BP AD 440-610 Beta - 302070

S 23 Stolpe Hus B 1600 +/- 30 BP AD 420-560 Beta - 302078

S 36 Stolpe Hus B 1570 +/- 30 BP AD 420-570 Beta - 302081

S 43 Ildsted Hus C 1610 +/- 30 BP AD 390-540 Beta - 302071

S 70 Stolpe Hus C 1670 +/- 30 BP AD 260-420 Beta - 302075

S 76 Stolpe Hus C 1660 +/- 30 BP AD 330-430 Beta - 302082

S 109 Stolpe Hus D 1530 +/- 30 BP AD 450-610 Beta - 302077

S 164 Ildsted Hus F 1620 +/- 30 BP AD 390-540 Beta - 308879

S 165 Ildsted Hus F 1680 +/- 30 BP AD 260-430 Beta - 308880

S 656 Ildsted Hus G 1650 +/- 30 BP AD 390-540 Beta - 308871

S 177 Ildsted Hus G 1630 +/- 30 BP AD 380-530 Beta - 308872

S 764 Ildsted Hus H 1480 +/- 30 BP AD 540-640 Beta - 308873

S 604 Ildsted Hus I 1690 +/- 30 BP AD 240-390 Beta - 308874

S 622 Ildsted Hus J 1610 +/- 30 BP AD 350-530 Beta - 308875

S 476 Ildsted Hus K 1550 +/- 30 BP AD 420-570 Beta - 308876

S 364 Ildsted Hus L 1680 +/- 30 BP AD 260-430 Beta - 308877

S 365 Ildsted Hus L 1660 +/- 30 BP AD 260-430 Beta - 308878

S 382 Ildsted Hus M 1650 +/- 30 BP AD 340-430 Beta - 308881

S 85 Kokegrop - 1530 +/- 30 BP AD 440-610 Beta - 302068

S 90 Kokegrop - 1750 +/- 30 BP AD 230-380 Beta - 302069

S 121 Kokegrop - 1110 +/- 30 BP AD 880-1000 Beta - 302072

S 93 Kokegrop - 1160 +/- 30 BP AD 810-980 Beta - 302074

S 249 Kokegrop - 1550 +/- 30 BP AD 440-600 Beta - 308884

S 1 Kokegrop - 690 +/- 30 BP AD 1280-1390 Beta - 302076

S 95 Kokegrop - AD 290-320

S 105 Ildanlegg - 1200 +/- 30 BP AD 720-890 Beta - 314461

S 325 (1) Slaggholdig - 2270 +/- 30 BP BC 400-210 Beta - 308885

S 325 (2) Slaggholdig - 1840 +/- 30 BP AD 90-250 Beta - 311364

S 325 (3) Slaggholdig - 1850 +/- 30 BP AD 80-240 Beta - 311270

S 635 Slaggholdig - 1880 +/- 30 BP AD 80-240 Beta - 308882

S 469 Slaggholdig - 1790 +/- 30 BP AD 140-330 Beta - 308883
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Lødingen, har så å si identisk form og dimensjon, men bøylen på den er glatt og uten riller 
(Sjøvold 1962:64, pl. 8). Tverrstriping som dekorelement er imidlertid ikke uvanlig i folke-
vandringstid, og forekommer blant annet på likearmede spenner (Jensen 1998:39). Fibulaen 
fra Sausjord er vurdert av professor Bergljot Solberg, og hun konkluderer med at likhetstrek-
kene er så klare at en tidssammenheng er svært sannsynlig. Offersøy-spennen er funnet 
sammen med en relieffspenne, som er blant de yngste av slike spenner, og som er godt datert 
til første halvdel av 500-tallet (helst i senere del). En tilsvarende datering av Sausjord-spennen 
er forenlig med den radiologiske datering av trekull fra massen den ble funnet i (S 23). Den ga 
en datering til 420–560 e.Kr. (1600±BP, 2 sigma). Det er sjelden draktspenner og andre pryd-
gjenstander opptrer i en huskontekst. Fibulaen er derfor i seg selv en indikasjon på at bruken 
av anlegget har vært knyttet til sammenkomster der høytid og seremonier har stått sentralt. 

Radiologiske dateringer fra hustufter, kokegroper og slaggholdige groper
Det ble ved utgravningene tatt inn trekullprøver fra samtlige snittede strukturer, og av disse 
er 33 akseleratordatert (tabell 1). I forbindelse med fylkeskommunens registrering ble det 
datert en prøve fra en kokegrop (Årskog 2010). I utvelgelsen av kontekster til datering ble 
tunanlegget prioritert. Med ett unntak er hustuftene representert med dateringer fra husild-
sted, som er den sikreste konteksttypen når det gjelder ulike feilkilder. Hus E hadde for lite 
og kontekstusikkert trekullinnhold. I tillegg er det datert ett stolpehull i ettromstuften uten 
husildsted (hus D) og to stolpehull i hver av de tre tuftene som ble undersøkt i felt 1 (A–C). 
Tidfestingen av tunanlegget baserer seg på totalt 21 dateringer. I alt 8 kokegroper er datert, 
mens det fra slaggropene foreligger 6 dateringer. Datering av trekullprøver fra 12 av de 13 
tuftene avgrenser tunanlegget i tid, og gir et visst grunnlag for å vurdere innbyrdes samtidig-
het. Rammen for samtlige dateringer er 240–640 e.Kr. (angitt med 95 % sannsynlighet – 2 
sigma), det vil si midten av yngre romertid til tiden rundt overgangen til folkevandringstid/
merovingertid. Tidsavgrensningen må ansees som sikker. Det betyr ikke at anlegget har stått 
i 400 år. I så fall burde en ha forventet flere spor etter utskiftninger av stolper. Dateringene i 
ytterkantene er få, med bare én datering innenfor yngre romertid (240–390 e.Kr.) og én 
datering innenfor sen folkevandringstid/tidlig merovingertid (540–640 e.Kr.). Hele 20 av 21 
dateringer faller innenfor tidsrommet 350–450 e.Kr. En bør derfor kunne konkludere med at 
tunanlegget ble reist sent i yngre romertid og hadde sin hovedbruksfase i folkevandringstid. 
En brukstid på rundt 200 år fra ca. 350 e.Kr. til 550 e.Kr. er ikke usannsynlig. Dateringene 
viser ingen tendenser som kan indikere atskilte faser eller utvidelser over tid, noe som heller 
ikke reflekteres i organiseringen av anlegget og de innbyrdes fysiske relasjonene. 

Det omtalte store anlegget med jernslagg som ble grundigst undersøkt (S 325), ble først 
forsøkt tidfestet ved en prøve av større trekullbiter fra gropens bunnsjikt. Den ble datert til 
tidlig førromersk jernalder. En senere treartsbestemmelse viste furu, som ofte har høy alder, 
og som også er påvist brukt som tyrirot-brensel i produksjonsanlegg. For eventuell korrige-
ring ble det derfor sendt inn to prøver av henholdsvis bark og kvist fra de to mest trekullhol-
dige sjiktene, og de ga sammenfallende dateringer til eldre romertid. Disse dateringene må 
antas å vise anleggets korrekte alder. To andre slaggroper er datert til eldre romertid/ tidlig 
yngre romertid. Samlet har tre tilfeldig utvalgte daterte slaggholdige groper gitt dateringer 
innenfor perioden 80–330 e.Kr. (angitt med 95 % sannsynlighet – 2 sigma). Hvis en sam-
menholder med den observerte konsekvente overskjæringen av strukturer knyttet til hustuf-
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tene, er det sannsynlig at slaggropkomplekset i sin helhet er eldre enn tunanlegget, og at 
denne aktiviteten har funnet sted i sen eldre og tidlig yngre romertid. 

Nesten alle de store kokegropene i nord og øst ligger utenfor og bak hustuftene. Den 
horisontale stratigrafien tyder således på at de fleste av dem inngår i tunanlegget. For øvrig 
er det datert for få groper til å skille ut og romdefinere klare kokegropfaser i feltet. Daterin-
gene viser stor spredning, og indikerer at aktiviteter foregikk på stedet også i sen jernalder 
og middelalder, etter at tunanlegget ble avviklet. I nord og øst har 5 kokegroper gitt to date-
ringer som er eldre enn tunanlegget, trolig samtidig med slaggropkomplekset, 290–320 e.
Kr. (S 95, angitt med 68 % sannsynlighet –1 sigma, Årskog 2010) og 230–380 e.Kr. (S 90, 
2 sigma), en som er samtidig med tunanlegget, 440–610 e.Kr. (S 85, 2 sigma), samt to som 
er yngre enn tunanlegget, og som er tatt ut i to mindre groper som gjennomskjærer eldre, 
større groper, 810–980 e.Kr. (S 93, 2 sigma) og 880–1000 e.Kr. (S 121, 2 sigma), det vil si 
vikingtid. I sør og vest er to groper datert, den ene til tunanleggets tid, 440–600 e.Kr. (S 249, 
2 sigma), den andre betydelig senere, 1280–1390 e.Kr. (S 1, 2 sigma), det vil si høymid-
delalder. Det må legges til at S 1 skiller seg ut ved sin lokalisering lengst sør i feltet, med 
god avstand fra tunanlegget.

Samlingssted i ulike perioder
Dateringene gir belegg for at det har vært aktiviteter i undersøkelsesområdet i minst tre 
faser. Det er videre klart at aktivitetene over tid har endret karakter. Den tidligste fasen, 
datert til eldre romertid og tidlig yngre romertid, karakteriseres av et større kompleks med 
slaggholdige groper, trolig primært essegroper knyttet til det som synes å ha vært en omfat-
tende smietilvirkning av jernprodukter, kanskje organisert for å forsyne et større marked. 
Den mest markante aktiviteten manifesterer seg ved tunanlegget, som har hatt en brukstid 
fra sen yngre romertid til henimot slutten av folkevandringstid. Senere aktivitet er represen-
tert med kokegroper datert til sen vikingtid og høymiddelalder. Kokegropene dekker store 
deler av feltet, og mange av dem må ut fra den horisontale stratigrafi antas å være yngre enn 
tunanlegget, men kokegropdateringene er for få til å avklare hvilket omfang den sene akti-
viteten har hatt. 

Slaggropkompleksets størrelse er en indikasjon på kollektiv organisering, og det er der-
for rimelig å anta at stedet fikk sin identitet og status som samlingssted i romertid, og at 
statusen var bestemmende for den senere lokalisering og bygging av tunanlegget. Kokegrop-
aktiviteten i vikingtid kan være et uttrykk for at stedet beholdt sin funksjon som samlings-
plass etter at tunanlegget ble avviklet. Det skal derfor ikke utelukkes at kokegropene fra 
vikingtid knytter seg til en stedkontinuitet for tunanlegget som institusjon, konstruert slik at 
spor ikke er synlige i undergrunnen, eller at det var lokalisert nær undersøkelsesområdet. 
Strukturer og dateringer indikerer således at denne flaten på Sausjord har vært et mer eller 
mindre kontinuerlig brukt samlingssted gjennom et tidsrom som strekker seg langt ut over 
det dokumenterte tunanleggets brukstid. 

Området 
«Voss er ei innlandsbygd som for det meste verkar open, mest austlandsk.» Det skriver Per 
Fett (1971) i innledningen til det svært tykke heftet Førhistoriske minne på Voss, som sam-
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ler alle opplysninger om registrerte og kjente førreformatoriske kulturminner i Voss kom-
mune. Karakteristikken gjelder bygdene rundt Vangsvatnet og Lønavatnet, som har den 
største forekomsten av gravminner knyttet til jernalderbosetning på hele Vestlandet (Næss 
1968, 1970). Vosse-bygdenes historiske sentrum er Vossevangen med Vangskirken, en stor 
steinkirke fra høymiddelalderen, som ifølge kildene ble reist på tuften av en tidlig middel-
aldersk trekirke. Det norrøne navnet Vangr henspiller på et sted der folk samles, og assosi-
eres i stedsnavnsforskningen med hov, kult og ting. Uavhengig av navnets betydning må det 
ha vært et viktig sted for samling og makt i jernalderen. Sagalitteraturen nevner Voss som 
sete for den mektige Vikingi-Kåre, alliert med Harald Hårfagre, og senere for Vigfus, omtalt 
som herse og gode av kongsslekt. Voss skal også ha hatt en kongsgård på Harald Hårfagres 
tid, nevnt i kongesagaen i forbindelse med fortellingen om Skallagrims flukt fra Hårfagres 
menn (Kindem 1981). 

De mest sentrale Vosse-bygdene ligger i Vangen sogn. Vangen sogn omfatter det området 
som i middelalderen ble inndelt i såkalte åttunger, en ordning som, med opphav i fjordung-
systemet, trolig ble etablert for å administrere skatteinnkreving og annen pliktskyld i et tett 
befolket område (pers. medd. stud. dr.art. Halldis Hobæk, Kulturhistorisk museum, Univer-
sitet i Oslo; Fladby og Winge 1976). 

Men Voss er mer enn Vangen. Voss kommune dekker et geografisk område som strekker 
seg fra Hardanger i sør, Bolstadfjorden i vest, Vikafjellet i nord og Nærøy ved Sognefjorden 
i øst. Kommunen har tre sogn, med Evanger i vest, Vangen i sør og Vinje i nord. Disse sog-
nene eksisterte også i middelalderen, men Vinje omfatter i dag også det som før var Opp-
heim sogn (Hellesnes og Gjerdåker 1981).

Viktig i denne sammenheng er Vinje sogn, der gården Sausjord ligger. Vinje sogn har 
samme geografiske utbredelse som det tidligere Vossestrand herad. Vossestrand brukes fort-
satt på folkemunne om bygdene Oppheim i nordvest, Myrkdalen i nord, Holebygdi (Indre 
og Ytre Holebygd) i sør og Vinje mellom dem. Her er Vinje med sognekirken (kirke i mid-
delalderen) et midtpunkt både geografisk og i historisk forstand (Hellesnes 1972; Hellesnes 
og Gjerdåker 1981). Bygdene i Vossestrand er gode jordbruksbygder etter vestnorsk måle-
stokk, og forekomsten av gravminner i området reflekterer en forholdsvis rik bosetning i 
jernalderen, selv om dette landskapet neppe var like tett befolket som Vangen-bygdene. 
Sørgrensen for Vossestrand, og grensen mellom Vinje og Vangen sogn går midt i den trange 
dalen mellom gårdene Taulen og Tvinde. Denne dalen markerer en naturlig topografisk 
grense mellom Vossestrand og Vangen-bygdene som sammenfaller med nordgrensen for 
den gamle Borstrond åttung, den nordligste av middelalderens åttunger, og kan derfor ha 
vært landskapsadskillende også i jernalderen. 

 Indre Holebygd er en åpen bygd mellom Vinjebygden i nord og gården Holum i Ytre 
Holebygd i sør (jf. figur 1 og 2). Gårdstunene ligger i bakkene på nord- og vestsiden av en 
vid og flat elveslette ved Strandaelva, som renner mot sør fra Myrkdalsvatnet til Lønevatnet. 
Bygden har seks gårder, fra nord mot sør: Sundve, Gavle, Sausjord, Herheim, Tveite og 
Høn. Dette området har relativt få funn fra jernalderen, noe som nok skyldes at de fleste 
gravminner som opprinnelig fantes, er fjernet ved senere rydding og dyrking. Det ligger 
gravhauger på Herheim, Gavle og Sundve. I en grav på Herheim er det gjort funn av et 
en egget sverd fra merovingertid. Sausjord ligger midt i bygden og omfatter tre lavtliggende 
bruk, der bnr. 3 med tunanlegget har innmark i den nedre skråningen og utover flaten mot 
elva. Mens de øvrige gårder i Holebygdi er heim- og vingårder med opphav i jernalderen, er 
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opprinnelsen til gården Sausjord mer usikker. Sausjord nevnes i kilder fra sen middelalder 
(DN, bd. IX, brev 322), og er som gård trolig blitt utskilt etter jernalderen, men navnet som 
beskrivende for sted eller lokalitet kan gå tilbake til førkristen tid. Prefikset er muligens 
utledet av sjoða, som skal bety fossende eller brusende elv, og viser i så fall til Engjalands-
elva, som før rant åpent ned forbi Sausjord og ut i Strandaelva, men kan også ha en annen 
betydning (se nedenfor). 

Tunanleggets lokaliseringsfaktorer
Tunanlegget på Sausjord har vært godt synlig både fra sletten og fra høydene. Det synes 
således å ha vært etablert for å bli sett snarere enn ut fra et behov for naturlig beskyttelse og 
kontroll. Tunanlegget ligger frampå kanten av en svakt kupert moreneflate 80 m sørøst for 
foten av en vid skråning som faller ned fra dagens gårdstun (gbnr. 284/3). Skråningen er 
sørvendt og peker seg ut som en god jernalders bakkeåker, mens flaten med anlegget i for-
kant har ligget som et framspring mellom fuktige områder i sør, øst og vest. Området sør og 
øst for lokaliteten har vært myrlendt fram til nyere tid. På nordsiden rant det tidligere en 
bekk. I vest er det en flate kalt «Øyane», der Engjadalselva meandrerte forbi Sausjord og ut 
i Strandaelva. Elva er nå lagt i mur med et løp som munner ut lenger sør (Hatling og Olsen 
2012; Årskog 2010). Disse forholdene tyder på at flatene rundt ikke var oppdyrket, men ble 
nyttet som beitelandskap i jernalderen. Da det ved avdekkingen ikke ble dokumentert spor 
etter forhistorisk dyrking i tilknytning til tunanlegget, er det sannsynlig at det heller ikke ble 
dyrket noe på dette stedet. Lokaliseringsfaktorene indikerer dermed at anlegget ble bygd på 
en jordbruksmessig marginal plass utenfor grensen for åker og innmark, kanskje på «nøy-
tral» grunn, der bruken av området var knyttet til kollektive rettigheter. 

Tunanlegget som samlingsplass
Antallet hus og fraværet av funn som reflekterer gårdshushold og produksjon, vitner om at 
tunanlegget på Sausjord har vært et samlingssted for mange mennesker i kortere perioder, 
trolig til bestemte tider i en årssyklus. Den eksponerte beliggenheten og – i likhet med de 
andre undersøkte anleggene (Grimm 2010:151–189; Johansen og Søbstad 1977) – fraværet 
av funn som kan forbindes med våpen og våpenbruk taler mot at anlegget har hatt en militær 
funksjon, for eksempel knyttet til krigeropplæring eller hærmobilisering. Funn og lokalise-
ring indikerer snarere at anlegget har vært et møtested for fredelige sysler. Det reflekterer 
trolig en organisering av samfunnet som var blitt avhengig av en overordnet og samlende 
institusjon for kollektiv markering og for kollektivt basert dialog og beslutning.

 Gårdsnavnene Sausjord og Herheim kan også ha sitt opphav i bruken av stedet som 
samlingsplass. Prefikset i Sausjord tyder på at denne gården har vært utskilt i middelalderen, 
enten fra Herheim eller Gavle. Navneforsker Eldar Heide (2012) foreslår at Sausjord før det 
var navn på en teig kalt * Sauðr. Det er et navn som kan forklares på ulike måter, men som 
uavhengig av opprinnelse henspiller på sydende eller kokende vann, både i betydningen 
fossestryk og koking i gryte. Ordet hadde i norrønt også betydningen sau, det vil si «småfe, 
får», og ble trolig tatt i bruk om dette husdyret fordi det var vanlig å tilberede det ved 
koking. Felles rot med Sauðr har seyðar (sg. seyðir), som er kokegroper. Det kan således 
tenkes at erindringen om stedet som samlingsplass, der det foregikk koking og bruk av 
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kokegroper, kan ha stått så sterkt at det navnga gården da den ble skilt ut. Like interessant er 
muligheten for at tunanlegget lå under og ga navn til gården Herheim. Gårdsnavn med 
-heimr tidfestes vanligvis til romertid og folkevandringstid, og kan i dette tilfellet være sam-
mensatt med det norrøne herr, der betydningen er «hær, folkemengde» (ikke nødvendigvis 
hær av krigere). Den gammelnorske formen skulle i så fall være *Herjaheimr, og i denne 
sammenheng kanskje vise til «stedet der folk samles (til ting)». Dette er mulige tolkninger 
av en kobling mellom eksisterende gårdsnavn og de arkeologiske sporene etter tunanlegg 
og samlingsplass på Sausjord, men det må understrekes at flere alternative tolkninger kan 
forsvares. 

Møtested for en befolkning med tilhørighet til Vossestrand?
Sausjord har en strategisk beliggenhet i forhold til viktige ferdselsveier mot Vangen-byg-
dene i sør, mot kysten over Engjalandsdalen og Eksingedalen i vest, mot Vik og Sognefjor-
den i nord og over Oppheim mot indre Sogn og videre til Østlandet i øst (kongeveien i his-
torisk tid). Stedet passeres av alle som ferdes til og fra disse områdene. Det kunne derfor 
tenkes at Sausjord var et samlingssted for et større område som også omfattet Vangen-
bygdene, og at knutepunktbeliggenheten var avgjørende for at det ble etablert i så vidt stor 
avstand fra de mest befolkningstette bygdene. En slik marginal plassering av tunanlegget 
innenfor området det skal betjene, er likevel uforenlig med mønsteret på Jæren, der de 
kjente tunanleggene fra eldre jernalder ligger forholdsvis tett og nær sentrum av ulike, 
naturlig topografisk avgrensede bosetningsområder. I dette mønsteret skimtes en såkalt 
polysentrisk sosial og politisk struktur som preges av flere geografisk nærliggende og side-
stilte territorier med mange sentralplasser (Grimm 2010). Det er derfor rimelig også å anta 
at det vestlandske landskapet på denne tiden var organisert i slike territorier med tunanleg-
get som sentral institusjon. Vestlandets adskillende topografi tilsier at det kan ha vært mange 
av dem. Det impliserer at Sausjord representerer en samlingsplass for et fellesskap med 
tilhørighet til området nord for Vangen-bygdene, kanskje til det området som omfattes av 
Vossestrand-bygdene, det vil si Hole, Vinje, Myrkdalen og Oppheim. Fellesskapet mellom 
disse bygdene i middelalderen er nedfelt i de kirkelige og administrative ordninger (Hel-
lesnes og Gjerdåker 1981). Hole, Vinje og Myrkdalen inngikk i Vinje sogn, som ikke var en 
del av Vangen-bygdenes åttungsområde, der grensen for det nordligste Bordstrond åttung lå 
i det trange dalføret mellom gårdene Tvinde og Taule (Fladby og Winge 1995). Dette topo-
grafiske skillet kan ha vært grensemarkerende også i jernalderen. Middelalderens adminis-
trative grenser er selvsagt et produkt av statsdannelse, kristendom og en ny samfunnsform, 
men en kan ikke utelukke at hovedstrukturen i landskapsoppdelingen har sitt opphav i jern-
alderen.

 Vossestrand-bygdene med tunanlegget på Sausjord som midtpunkt og samlingssted i 
eldre jernalder innebærer også at det øvrige Voss og, ikke minst, Vangen-bygdene, har hatt 
en inndeling med flere slike tunanlegg. Tar en i betraktning de tilfeldigheter som førte til 
oppdagelsen av Sausjord, skal det trolig mye til for at ytterligere anlegg påvises ved ordi-
nære forvaltningsundersøkelser. Det er svært rimelig å anta at det har stått tunanlegg til 
ulike tider på Vossevangen, men sporene etter dem er nok fjernet etter framveksten av tett-
stedsbebyggelsen i dette området. 
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Tunanleggets tre sfærer
Sausjord framstår som et mer grundig undersøkt anlegg enn de øvrige norske tunanleggene. 
Det kan rekonstrueres på et mer detaljert nivå, gir et mer komplett bilde av tunanlegget som 
helhetlig struktur og dermed også et bedre grunnlag for tolkning av kontekst og funksjon. 
Det er dokumentert at de tolv bolighusene har vært likt konstruert, og har hatt samme innret-
ning med et innbyrdes så å si identisk forhold mellom forrom og ildstedsrom innenfor de 
takbærende stolper. Det er en viss størrelsesvariasjon, men ikke slik at noen hus skiller seg 
markant ut fra andre. For første gang er gårdsplassen mellom husene i et tunanlegg avdekket 
i sin helhet. Midt i dette sirkulære rommet har det stått en enkelt stolpe som markerer sen-
trum i tunanlegget. Gårdsplassen er for øvrig funntom, og har ingen kokegroper eller andre 
strukturer som kan knyttes til tunanlegget. Kokegropaktiviteten foregikk på baksiden av 
husene. Det kan tyde på at gårdsplassen har hatt en status som «fredet» grunn, med regler 
for opphold og bruk som ikke har omfattet kokegropaktivitet, og da trolig heller ikke andre 
aktiviteter som har medført graving i bakken. Tunanlegget synes således å markere tre sfæ-
rer, en sirkulær indre gårdsplass som sentralområde for samling og dialog, en omsluttende, 
sirkelbygd husrekke for losjering av de som møttes til samling, og utenfor husene et område 
for tilberedning av mat, kanskje primært forbeholdt rituelle og seremonielle handlinger som 
fant sted på gårdplassen. 

Midtstolpens symbolikk
Midtstolpen signaliserer i seg selv et sterkt symbolinnhold. Stolpen hadde stor symbolsk 
betydning i de norrøne førkristne samfunn, og kan ut fra skriftlige kilder forstås som en 
manifestasjon av den kraft som holder verden oppe, verdenspillaren (Zachrisson 2004:156). 
I arkeologisk sammenheng er slike enkeltstående stolper funnet i kontekster som assosierer 
dem med dyrking av guder som Odin, Tor og Frøy (Drobin og Keinänen 2001:148–150). 
Det tilsier at tunanleggets midtstolpe ut fra sin posisjon har hatt et kosmologisk-mytologisk 
symbolinnhold. Kanskje er tunanleggets sirkelform en mikrokosmisk manifestasjon av ver-
den, med midtstolpen som den bærende og beskyttende kraft. Kanskje har den symbolisert 
forbindelsen mellom mennesket og gudeverdenen, og således hatt en rituell betydning ved 
samlingene. Sagaene har ulike beretninger som viser at høysetestolpene i rangpersoners hus 
har hatt en viktig funksjon som markør av status og ætt (Zachrisson 2004:156). Det kan 
derfor også tenkes at anleggets midtstolpe markerer tunets «høysete» og en leders posisjon 
under samlingene. 

Tunanlegget som refleksjon av sosial og politisk organisasjon
Sausjord og andre tunanlegg er en potensielt viktig kilde til belysning og forståelse av hvor-
dan samfunnet var organisert i sen eldre jernalder og yngre jernalder. Organiseringen av alle 
samfunn har en horisontal og en vertikal dimensjon. I jernalderen skjer en utvikling der den 
vertikale dimensjon forsterkes gjennom rikssamlingsprosessen (Olsen 2005:350–352). 
Tunanlegget som samlingsplass og kollektivt rom assosieres umiddelbart med den horison-
tale sosiale dimensjon, noe som på Sausjord framstår tydeligere enn i andre anlegg ved 
undersøkelsens avdekking av hus med stor innbyrdes likhet i innretning og konstruksjon. 
Denne innbyrdes likheten speiler en institusjon tuftet på stor grad av sosial jevnbyrdighet 
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blant dem som møtte til samling, og dermed et samfunn med sterke egalitære trekk. Spørs-
målet om hvorvidt tunanleggenes samlinger har vært styrt og kontrollert av høvdingætter 
med territorial makt, har vært viet mye oppmerksomhet (Brink mfl. 2011; Johansen og 
Søbstad 1978; Myhre 1985). Inger Storli argumenterer mot det på grunnlag av at tunanleg-
gene ikke er lokalisert til gårder som ut fra rike gravfunn og andre mulige markører kan 
assosieres med høvdingmakt, men snarere er sentralt lokalisert på «nøytral» grunn (Storli 
2010:130–135). Oliver Grimm har analysert de sørvestnorske anleggene ut fra tilsvarende 
relasjoner, og kan heller ikke i dette området finne en spesifikk nærhet til gårder med rike 
funn, kanskje med unntak av Dysjane-anlegget på Tu (Grimm 2010:44). Et argument for det 
samme er at et strengt hierarkisk høvdingdømme neppe ville ha strukturert maktutøvelsen 
på kollektive samlinger som tunanleggene i seg selv er et uttrykk for. 

Tunanleggenes forekomst og karakter kan bedre forklares ved fortolkning av sagakilde-
nes beretninger om tingstedet og den sosiale og politiske organisasjon på Island i og etter 
landnåmsfasen. Koloniseringen av Island skjedde primært fra det vestnorske området på en 
tid da tunanlegget fortsatt eksisterte som samlingsplass og som en stort sett uforandret 
fysisk struktur (Olsen 2005:349–352). Det vil derfor være rimelig å ta utgangspunkt i at 
landnåmsmennene brakte med seg denne institusjonen til Island, der den ble kalt tingsted, 
og der organiseringen av samfunnet rundt tingstedet i landnåmsfasen ble innrettet på samme 
måte som tunanlegg i opphavsområdene. Tunanleggenes kontinuitet i Norge kan tyde på at 
denne institusjonen besto i flere hundre år fram til rikssamlingsprosessene og de politiske 
og sosiale endringer som utløste dem. Det islandske systemet kan i så fall ha sine røtter til-
bake til romertid, og vil ut fra denne analogien kunne danne grunnlag for å utvikle et per-
spektiv på sosial struktur i Sausjord-anleggets tid. 

Blant islandske forskere er det ulike syn på hvordan en ut fra arkeologiske kilder og tolk-
ning av norrøne tekster skal forstå organiseringen av det tidlige islandske samfunnet. Grav-
funnene hører for en stor del hjemme i landnåmstiden, og er primærkilder i forhold til de 
skriftlige kilder, som stort sett er yngre. Noen hevder at gravfunnene i sin enkelhet og sin 
innbyrdes likhet speiler et egalitært samfunn, et protodemokrati (Einarsson 1995:64), men 
andre hevder at trekk i gravmaterialet reflekterer forskjeller i rikdom, og dermed en grad av 
stratifisering (Hermanns-Auðardóttir 1991:9). Grovt sett var befolkningen i Island inndelt i 
to sosiale kategorier, frie og slaver. En slik inndeling karakteriserer mer egalitære samfunn. 
I sin analyse av Grágás-loven mener Kristen Hastrup at det er mulig å skille ut frigitte indi-
vider og leilendinger som ytterligere to kategorier, noe som i så fall kan innebære en større 
grad av stratifisering enn det de fleste har tatt til orde for (Hastrup 1985:108–109). De fri-
bårne menn og kvinner utgjorde uansett den dominerende del av befolkningen. Det var 
selvstendige jordeiere, og de rikeste av dem rekrutterte de politiske lederne, goðar (Péturs-
dóttir 2007:3). 

Alltingsystemet er godt beskrevet i sagakildene, men er et produkt av en utvikling etter 
landnåmstiden, fra ca. 930 e.Kr. Den islandske etablering av en nasjonal politisk og juridisk 
tingbasert styringsorden har derfor neppe sin opprinnelse på norsk område. Det er imidler-
tid påvist lokale tingsteder, blant annet på Tingnes (Olafsson 1987), som antas å være eldre 
enn alltinget, og som derfor kan speile de norske tunanleggene. Et relevant trekk ved de 
islandske tingsteder er at de ble anlagt med tingboder, som ifølge sagaene losjerte tilrei-
sende goder og deres tingmenn (Sigurdsson 1997:23). De tidligste islandske tingstedsan-
legg viser at tingbodene ofte ble bygd sammen i rekker med gavlen vendt samme vei mot en 
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åpen plass, slik som på norske tunanlegg, jamfør for eksempel tingbodene på Tinganes og 
Leiðvallarþingstaður (Olafsson 1984:35, 41; Olsen 2005:350). Det som er viktig å fokusere 
på her, er imidlertid at tingstedene, selv etter innføringen av alltinget, i prinsippet ikke var 
underlagt høvdingmakt eller fungerte som verktøy for bestemte ætters territoriale overher-
redømme. Styringen av samfunnet var knyttet til et sjikt av ledere, godene, som ble valgt 
blant frie menn på tinget, gjerne etter et intrikat spill av alliansebygging for å sikre tilstrek-
kelig støtte av følgesmenn. Lederen hadde i kraft av denne ordningen ingen sikker eller 
stabil maktbasis (Byock 2001:120). Lederens posisjon var primært basert på hans person-
lige egenskaper, sekundært på rikdom. Det viktigste grunnlaget for å oppnå en politisk 
lederposisjon og høy sosial status var således individuell ære og anseelse (þorlaksson 
2005:140). 

Det betyr ikke at den islandske samfunnsstrukturen var rent egalitær, og at den speiler en 
norsk struktur uten hierarki og rangordning. Det framgår av kildene at rekrutteringen av 
ledere i hovedsak foregikk innenfor et sjikt av frie menn med høy status knyttet til ætt og 
rikdom (Pétursdóttir 2007:3–4). På norsk område kommer eksistensen av et aristokrati til 
syne ved en markant differensiering i gravskikken som begynner i yngre romertid. Dette 
aristokratiet bygde sannsynligvis mye av sin makt på evnen til å mobilisere krigerfølger 
(Olsen 2005:342), og over tid var det nok konflikter og stridigheter innenfor det aristokra-
tiske sjikt som utløste rikssamlingsprosessene og dannet grunnlaget for et mer stratifisert 
samfunn. Før rikssamlingen var aristokratiet neppe en ensartet størrelse, men i de områder 
hvor aristokratiet har stått sterkt, har det ganske sikkert i praksis hatt enerett til å delta i 
konkurransen om lederposisjonene. 

Det grunnleggende ved tingstedet som samlingsplass var altså et samfunn av fribårne 
bønder og deres treller, med den fribårnes rett til å medvirke i kollektive beslutninger og i 
valg av ledere. Det er en grunnstruktur som en må anta at landnåmsmennene var en del av i 
sine norske opphavsområder, og som var i ferd med å gå i oppløsning ved rikssamlingspro-
sessen og etableringen av territoriale overherredømmer. Det tidlige islandske tingstedet 
synes således å reflektere landnåmsmennenes behov for å opprettholde den tradisjonelle 
sosiale orden. Den islandske analogi er en historisk analogi i den dokumenterte tidssam-
menheng mellom de eldste islandske tingstedene og de yngre tunanleggene på norsk område 
i landnåmsfasen (Olsen 2005:350–352). Det må da bemerkes at politiske prosesser kan ha 
ført til en tidligere avvikling av institusjonen på Sørvestlandet, ettersom det enda ikke er 
dokumentert tunanlegg fra yngre jernalder i dette området. Det er sannsynlig at de norske 
tunanleggene ivaretok mange av de samme funksjoner som tingstedet i Island, og også kan 
forstås som forløperne for tingstedet. Det innebærer at tunanleggene var arenaer for lovgiv-
ning og lovutøvelse og for kollektivt baserte politiske beslutninger. Disse kjernefunksjo-
nene kan ha vært konstituerende for tunanlegget helt fra dets opprinnelse, ettersom det i 
fysisk struktur og organisering viser kontinuitet, og slik også indikerer en sterk grad av 
ideologisk konservatisme gjennom mange hundre år fra romertid til vikingtid (Olsen 
2005:346–349). Med den islandske analogien som referanse kan en følgelig argumentere 
for at tunanlegget på Sausjord hadde en eller annen form for samlende juridisk og politisk 
funksjon, med andre ord en tingstedsfunksjon. Det kan ikke utelukkes at tunanlegget også 
ivaretok en rekke andre funksjoner av seremoniell og rituell karakter. Mange har ytret seg 
om tunanleggene som mulitfunksjonelle samlingsplasser (Armstrong 2010; Brink mfl. 
2011; Grimm og Stylegar 2004), men stort sett basert på en omtrentliggjøring av det empi-
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riske grunnlag uten en grundigere analyse av tunanleggenes spesielle karakter sett i forhold 
til andre typer arkeologisk definerte samlingsplasser. 

Sausjord, et sentralsted for et territorialt fellesskap
Med bakgrunn i foregående drøfting og tolkning av tunanlegget på Sausjord som landskaps-
element, fysisk struktur, samlingsplass og refleksjon av sosial orden fremmes følgende 
hypotese som utgangspunkt for videre diskusjon: Tunanlegget var den sentrale samlings-
plass og viktigste institusjon for en befolkning med tilhørighet til bygdene i Vossestrand i 
sen eldre jernalder. Innenfor dette området var befolkningen bundet sammen i et fellesskap 
med egen identitet, et stammeterritorium som grenset mot andre territorier. Dette fellesska-
pet hadde sterke egalitære trekk, som manifesterte seg i bruken av tunanlegget ved møterett 
for alle selvstendige bønder, kanskje med en husinndeling i anlegget organisert etter gren-
der. Tunanlegget samlet folk til bestemte tider i årssyklusen, trolig når gårdsarbeidet var 
minst arbeidsintensivt, men kan også ha vært en arena for innkalling til ekstraordinære 
samlinger, for eksempel i ufredstid. Møtene ble ledet av stammens leder (gode, høvding), 
som var en leder valgt av forsamlingen. De som møtte, medvirket til kollektive beslutninger 
på vegne av fellesskapet, beslutninger som først og fremst gjaldt juridiske og politiske saker 
som skulle sikre fellesskapets interesser og indviduelle rettigheter, for eksempel i forbin-
delse med organisering av utnyttelse av utmarksressurser. Lederen hadde et ansvar for å 
sette beslutningene ut i livet. Tunanlegget var også en arena for seremonier, ritualer, fest og 
aktiviteter som ikke var direkte knyttet til tingstedsfunksjonen. 

Tunanlegget representerer en institusjon som ble avviklet, og en tradisjon som ble brutt 
i løpet av vikingtiden, men det er ikke usannsynlig at de rettsprinsipper som var bærende for 
denne institusjonen – og som kan ha hatt sitt opphav i romerretten – levde videre, og var en 
viktig forutsetning for middelalderens tingsystem og lovgivning. 

Etterord
Feltet på Sausjord ble tildekket umiddelbart etter at undersøkelsen var avsluttet, først ved 
stabiliserende oppfylling av grov grus i stolpehullenes snittgroper og i de øvrige snittede 
strukturer, deretter med påføring av ren matjord til opprinnelig overflatenivå. Til tross for de 
dokumenterende inngrep ligger størstedelen av anlegget fortsatt intakt. Tunanlegget ble i 
løpet av undersøkelsene viet stor oppmerksomhet fra mediene og i lokalsamfunnet. Det har 
utløst positive initiativ med kommunen og fylkeskommunen som viktige aktører, og det er 
etter forhandlinger med Trygge Barnehager AS, som velvillig tiltakshaver, besluttet å inte-
grere felt 1 som hensynssone i barnehageområdet. Det er også oppnådd enighet med grunn-
eier David Sausjord om å knytte vilkår til felt 2 som forebygger ytterligere skade ved jord-
bruksaktivitet. Dermed er grunnlaget lagt for framtidig bevaring og formidling av dette 
særegne kulturminnet. Når dette skrives, er det allerede nedsatt en gruppe med representan-
ter fra Voss kommune, Hordaland fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen som skal 
arbeide for kort- og langsiktige tiltak med sikte på formidling av tunanlegget som attraksjon 
og kunnskapsarena. Således ser utgravningsprosessen ut til å bli brakt til en lykkelig ende. 
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Noter
1 Det ble i 2012 påvist og undersøkt ytterligere ett vestnorsk tunanlegg, på Bø i Stryn, beliggende nær 

utløpet av Strynelva. Anlegget er datert til merovingertid og vikingtid, og omfatter minst åtte hus og 
naust. Denne undersøkelsen er under arbeid for publisering i 2013 ved Søren Diinhoff, Universitets-
museet i Bergen.

Summary 
Investigation of a late Iron Age courtyard site at Sausjord, Voss, Hordaland. A new 
contribution to the understanding of Iron Age society social and political organiza-
tion in western Norway
The late Iron Age courtyard site at Sausjord in Voss is the first of its kind found in the west-
ern Norwegian county of Hordaland. The site was totally uncovered during excavations in 
the summer and autumn of 2011, and represent, so far, the most completely excavated of the 
nearly thirty known assembly sites of this type in Norway. The so-called courtyard sites are 
a typical Norwegian phenomenon, most of them situated in the coastal areas of south-west-
ern and northern Norway, dated within the period 200–1000 AD. In these areas the sites 
have been recognized by visible surface structures from the construction of outer earth and 
stone walls. This outer wall construction was not a part of the house-building tradition in 
western Norway. One can, therefore, assume that courtyard sites are strongly underrepre-
sented in this region as well as in other parts of Norway. The Sausjord courtyard site is one 
of three such sites identified in western Norway. Sausjord, with its 12 nearly identical houses 
and its unsheltered localization in the landscape, strongly supports the idea of the courtyard 
sites as assembly places established for temporary, possibly annual, collective gatherings of 
independent farmers. As a central institution in a given community it probably served pri-
marily judicial purposes and was the main arena for the election of leaders. It may be con-
sidered as the predecessor of the early Icelandic þing. The physical organization of the 
Sausjord site, with marked similarity in the sizes and the construction of the houses, reflects 
an egalitarian, “tribal” dimension of the late early and late Iron Age ideology and society in 
Norway. This structure was broken as a consequence of the process of territorial unification 
under kings with national ambitions that started in the late 9th century. 
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