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Så vidt vi veit er dette før-
ste gong det vert funne 
ein førhistorisk slede 
som har tint fram frå ei 
fonn i Noreg. Sledar som 

er eldre enn jarnalderen er ikkje 
funne her i landet, men frå Finland 
er det kjent sledar som er C14-da-
tert til både eldre og yngre stein-
alder. I Sverige er det funne sledar 
som går attende til bronsealderen. 
Både i Gokstad- og Osebergfunnet 
frå vikingtid er det sledar. Desse er 
av to typar. Den eine typen er stor 
og kraftig og rikt dekorert. Den 
andre typen er liten og lett, og ty-
delegvis laga som arbeidsslede. 
Dimensjonane til funnet på Vos-
saskavlen tyder på at det er ein lett 
arbeidsslede eller -kjelke vi har med 
å gjere, truleg laga for å verte trekt 
av eit menneske.

Bakgrunnen 
Kulturavdelinga ved Hordaland 
fylkeskommune inviterte vinteren 
2013 til eit samarbeid med Univer-
sitetet i Bergen, Institutt for arkeo-
logi, historie, kultur- og religionsvi-
tenskap, Institutt for geovitenskap, 
Universitetsmuseet ved Fornmin-
neseksjonen og Avdeling for natur-
historie under overskrifta «Langs 
brekanten». Bakgrunnen var eit søk 
utført sommaren 2013 i kanten av 

Hardangerjøkulen og Omnsbreen 
der det vart gjort funn av reinsdyr-
bein som gav førhistorisk datering 
samt auka medvit omkring ned-
smelting av brear i Hordaland. 
 Siste veka i august 2014 vart 
det gjennomført eit søk langs fonna 
Vossaskavlen i Ulvik kommune (fi-
gur 1). Skavlen ligg på eit fjellplatå 
om lag 1500 meter over havet, i fjell-
områda sør for Upsete og Myrdal 
og vest for Hallingskeid. Føremålet 

Funn av kjelke frå jarnalder 
på Vossaskavlen

Nedsmeltinga av breane og fonnene våre kan føre til interessante arkeologiske funn i 
dei nyleg blottlagde randsonene til fonnene. Seinsommaren 2014 vart det funne fleire 

tilverka trestykke som truleg stammar frå ein kjelke eller slede ved Vossaskavlen i 
Ulvik kommune. Slike funn gir høve til å stille nye spørsmål om førhistoria; kva kan 

vere bakgrunnen for at det ligg att ein kjelke på Vossaskavlen?

Tore Bjørgo, Øystein Skår, Tore Slinning, Trond Eilev Linge

 Figur 1. Utsikt over Vossaskavlen. Kontras-
ten mellom område med vanleg høgfjells-
vegetasjon (nærast kamera) og nyleg fram-
smelta lyse vegetasjonsfrie berg er tydeleg, 
og viser at skavlen har vore langt større for 
berre nokre år sidan. Foto: Trond Eilev Linge, 
Universitetsmuseet i Bergen. 
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med søket var å leite etter kulturhis-
torisk og faunahistorisk materiale i 
sona langs kanten av fonna. 
 Det er ikkje tilfeldig at Vos-
saskavlen vart valt som undersø-
kingsområde. Her vart det ved to 
ulike høve, i 1932 og 1963, gjort 
funn av ski som seinare viste seg å 
vere eit par. Eine skia er 14C -datert 
til mellom 1090 og 1250 e. Kr, som 
svarar til første halvdel av mellom-
alderen. Ein spydspiss i jarn frå eldre 
jarnalder samt fleire piler frå yngre 
jarnalder er også funne i tilknyting 
til skavlen. Over Vossaskavlen har 
det også gått ei ferdselsrute mellom 
Vestlandet og Austlandet. Her skul-
le med andre ord vere potensial for 
å finne spor etter førhistorisk men-
neskeleg aktivitet knytt til både jakt 
og ferdsel over fjellet.
 Det er også viktig for at gamalt 
materiale skal overleve i slike om-

gjevnader, at fonna ligg relativt i ro. 
Stor rørsle i ismassane vil bryte ned 
materialet.

Undersøkinga 
Undersøkinga vart gjort siste veka 
i august med i alt sju deltakarar 
frå Hordaland fylkeskommune og 
Universitetsmuseet i Bergen. Det 
vart raskt klart at eit større område 
rundt breen måtte vere smelta fram 
dei seinaste åra. Her var store stein-
blokker, svaberg og morenegrus 
utan vegetasjon som mose eller lav. 
Det var særleg i dette beltet av nyleg 
framsmelta område det vart leita. 
Sommaren 2014 var ein varm som-
mar med mykje nedsmelting. Det 
same var tilfelle året før. Det var ei 
forholdsvis brei sone langs breen 
som måtte gåast over.
 Om lag 50 meter frå fonnkan-
ten vart det gjort funn av fleire tre-

stykker som ved nærare augesyn 
viste seg å vere tildanna (figur 2). 
Funna låg samla innanfor eit om-
råde på om lag 5m2. Området ligg så 
pass langt frå kanten av fonna at det 
neppe er første året desse trestykka 
har vore smelta fram. Såleis kan el-
dre materiale av tre i heldige fall tole 
å vere eksponert ei stund. 

Funnet 
Totalt vart det funne 21 trestykke 
(figur 3). Desse var særs fragmenter-
te og var mellom 16 og 64 cm lange. 
Trestykka var alle avrunda med ein 
diameter på rundt 5 cm. To av dei 
var forma i eine enden ved at det var 
laga eit U-forma spor (figur 4). Ved 
å sjå på årringane er det klart at dei 
har vore teke ut av eit større tre. Tre-
et har vore analysert av botanikar 
Lene Halvorsen ved Universitetsmu-
seet, og alle analyserte stykke stam-

 Figur 2. Øystein Skår og Tore Slinning jobbar ved funnstaden (innsirkla). Det er eit stor område som inntil ganske nyleg har vore permanent 
dekka av snø og is. Frå funnstaden er det om lag 50 meter til dagens fonnkant, Foto:Trond Eilev Linge, Universitetsmuseet i Bergen. 
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  Figur 3. Dei største trestykka frå funnet på Vossaskavlen. Foto: Svein Skare, Universitetsmuseet i Bergen.  

  Figur 4. Tre trestykke med klare spor av tilverking. Dei to øvste har U-forma spor i enden. Foto: Svein Skare, Universitetsmuseet i 
Bergen.
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mar frå furu. Dei to stykka med u-
forma spor trur vi kan ha vore festa 
til meiane og fungert som berarar 
av ramma til dekket på kjelken. 
Dei fleste andre stykka har truleg 
vore del av sjølve kjelkedekket. Det 
er ikkje funne trestykke som pas-
sar til meiar. Tolkinga som kjelke 
er med andre ord ikkje heilt sikker, 
men synast plausibel med tanke på 
utforminga til trestykka samt funn-
staden.

Datering
For å få ei tidfesting av funnet, og 
samstundes eit grunnlag for å kunne 
seie noko om alle trestykka stamma 
frå den same konstruksjonen, vart 
det sendt inn prøver til radiologisk 
datering frå tre ulike trestykke. To 
prøver vart teke frå trestykke som 
ein antok har vore festa som verti-
kale pålar mellom meiane og dek-
ket til kjelken, og eit tredje antatt 
frå sjølve dekket. Dateringane er 
samanfatta i tabellen under.
 Prøvene  gav resultat som var 
særs samanfallande, og det er tru-
leg at alle stykka stammar frå same 
konstruksjon. Ut frå gjennomsnitts-
alderen til prøvene er det sannsyn-
leg at kjelken er laga av trevyrke 
som slutta å vekse om lag 600 e. Kr. 
Vi må gå ut frå at den også er laga 
omtrent på den tida. Kor mange år 
den hadde på baken før den vart 
«parkert» på breen er vanskeleg å 
seie, men vi talar vel maksimalt om 
nokre tiår. Vi talar altså sannsynleg-

vis om ting som har skjedd i første 
del av 600-talet, altså tidleg i mero-
vingartid.  

Kva gjorde sleden på fonna?
Korleis skal ein forklare at ein kjel-
ke har vorte liggande att på ei fonn 
langt til fjells for 1400 år sidan? Det 
er lett å la fantasien bygge opp ei 
dramatisk hending rundt eit slikt 
funn. Ein ser for seg menneske i 
kamp mot elementa, eit overraskan-
de uvêr og ein trist lagnad på fonna. 
Men kanskje er det det vidgjetne 
funnet av Ötzi i Alpane for ein del 
år tilbake som slik har fått eit for 
fritt spelerom for fantasien?
 Tek ein eit steg attende, og 
ser litt på området funnet er gjort 
i, så treng ikkje forklaringa vere så 
dramatisk. Ut frå den kjennskapen 
vi har til området er det to scenario 
som det er naturleg å ta utgangs-
punkt i. Det eine er området brukt 
som jaktmark. Det andre er ferds-
leåra som har gått over skavlen. 
At området har vore ein biotop for 
reinsdyr i jarnalder, og at det har 
vore jakta rein på fonna, har vi vit-
nesbyrd om gjennom dei pilefunna 
som er gjort der. Vi må gå ut frå at 
dei som låg og jakta her hadde sam-
band med bygder lågare i landska-
pet. Kjøtet og gevira frå jakta måtte 
såleis på ein eller annan måte frak-
tast ned til bygdene.  Dersom jakta, 
som i dag, har vore på seinsomma-
ren eller tidleg haust, kan kjelken 
tenkast å skulle nyttast til frakt av 

kjøt og gevir ned frå fjellet tidleg 
på vinteren.  Den kan ha blitt boren 
opp tidleg i jakta, og av ein eller an-
nan grunn blitt att i fjellet. 
 Det andre scenarioet er knytt 
til ferdslelinja som har gått over 
skavlen (figur 5). Går ein nordover 
frå skavlen, kjem ein ned til Upsete. 
Følgjer ein dalføret herfrå vestover 
kjem ein ned til Raundalen og vid-
are til Voss. Tilknytinga til Voss går 
også fram av namnet på skavlen. 
Nordover frå skavlen kan ein føl-
gje ruter til Myrdal og vidare ned 
til Flåm i Sogn. Om lag 8 km aust-
over kjem ein til Grøndal og Hal-
lingskeid kor det går ruter vidare 
austover. Tradisjonen vil ha det til 
at Hallingskeid i mellomalderen og 
tidleg historisk tid var ein samlings-
plass der folk frå aust og vest møt-
tes. Namnet Hallingskeid er identi-
fisert i alt fire stadar i fjellområda 
mellom Vestlandet og Austlandet, 
og har alle stadar tradisjonar om at 
det skal ha vore slike samlingssta-
der der. Fenomenet «skeid» vert ofte 
knytt til møtestadar som samla folk 
frå ulike bygder til sosialt samkvem 
og utveksling av varer. Omgrepet 
er også knytt til hestekampar og –
kappløp. På 17- og 18-hundretalet 
var skeid framleis utbreidd i Setes-
dal og øvre Telemark. Det er gjort 
funn på Hallingskeid som kan tyde 
på at funksjonen som møteplass går 
lenger attende til jarnalderen. Det 
er kjent fleire felt med kokegroper 
på Hallingskeid og i nærleiken av 

Nr. Lab. Nr. Ukalibrert 1 sigma kalibrering
(68% sannsynleg)

2 sigma kalibrering
(95% sannsynleg)

5 (vertikal påle) Beta 397877 1470 +- 30 bp 570-620 e. Kr 545-645 e. Kr

6 (vertikal påle) Beta 397878 1430 +- 30 bp 605-650 e. Kr 575-655 e. Kr

7 (dekk) Beta 397879 1460 +- 30 bp 575-640 e. Kr 550-650 e. Kr
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Nedre Grøndalsvatnet. To av koke-
gropene er datert med 14C -metoden, 
og båe dateringane fell innanfor ro-
mersk jarnalder (0-400 e. Kr). Koke-
gropene har mest truleg hatt ei rolle 
i samband med kultisk eller rituell 
aktivitet, og arkeolog Lil Gustafson 
har foreslått at denne aktiviteten 
kanskje skal sjåast i samanheng med 
området som møteplass og stad for 
vareutveksling alt i eldre jarnalder. 
Det pågår for tida eit arkeologisk 
prosjekt for å belyse desse møtesta-
dane i fjellet betre, så kanskje veit vi 
snart meir om alderen og funksjo-
nane til desse møteplassane. 
 Følgjer ein denne tanken så 
kan kjelken ha samanheng med 
ferdsel til marknads- og samlings-

staden i Grøndalen/Hallingskeid.  
Funnstaden tyder vidare på at det 
er vestlendingar som har lagt den 
att på skavlen. Ei innvending her 
er at marknadane etter tradisjonen 
har gått føre seg om seinsommaren 
eller tidleg haust, medan kjelken 
først og fremst får ein til å tenke på 
vinterstid. Det er heller ikkje tru-
leg at ein har grave kokegroper på 
Hallingskeid om vinteren, så akti-
viteten frå eldre jarnalder skal nok 
også knytast til den varme årstida. 
Ei skildring frå Jostedalsbreen kan 
vere relevant i den samanhengen. I 
ein artikkel i tidsskriftet Norveg frå 
1955 skildrar T.O. Eide korleis va-
rer og kornprodukt vart frakta over 
breen mellom Jostedalen og indre 

Nordfjord på 1600- og 1700-talet. I 
låglandet vart varene frakta til fots, 
men til transporten over breen var 
det stasjonert ut sledar som varene 
vart lagt over på. Desse kjelkane låg 
alltid att oppe ved brekanten, og 
artikkelforfattaren skildrar korleis 
han sjølv var med på å finne att ein 
slik kjelke som hadde tina fram frå 
isen tidleg på 1900-talet.
 Funnstaden til Vossaskavlkjel-
ken er nettopp ved det som truleg 
også for 1400 år sidan var eine en-
den av fonna (figur 6). Stien går i ei 
ganske bratt stigning opp frå Kal-
davatnet til nordenden av fonna, 
men her flatar terrenget ut og over 
fonnplatået er det godt eigna til 
å dra ein kjelke, og ein får slik ein 

  Figur 5. Kartet viser funnstaden i høve til ferdslelinja mellom Upsete og Hallingskeid. Kart: Øystein Skår, Hordaland fylkeskommune.
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lettare transportetappe over breen. 
Så kanskje er det dette som er for-
klaringa på kjelkefunnet: Den var 
lagt att ved brekanten for å brukast 
igjen ved neste sesongs reise for å 
treffe folk frå austsida av vasskiljet. 
Av ein eller annan grunn vart den 
ikkje nytta igjen. Kanskje førte ein 
snørik vinter til at den vart oppslukt 
av fonna, og lagt på fryselager i 1400 
år?

Fleire fonnefunn framover?

Funnet som vart gjort på Vossaskav-
len i 2014 er, saman med fleire an-
dre fonnefunn som er gjort siste åra, 
tankevekkande på fleire måtar. Dei 
er for det første særs talande for den 
kraftige reduksjonen av fonnene 
som vi opplever i vår tid. Men den 
seier også noko om kva mogleghei-
ter dette gjev for å gjere usedvanlege 
arkeologiske funn. Vi vil nok halde 
fram med å ha eit særleg fokus retta 
mot fonnene i Hordaland så lenge 
tendensen med smelting held fram. 
Å fange opp det som kjem fram av 

arkeologisk materiale er utfordran-
de, og ein rekk diverre ikkje å fange 
opp alt. Feltarbeid langt til fjells er 
ressurskrevjande og vindauge ein 
har til å undersøke i er avgrensa av 
den korte sommaren i fjellet. Men 
når det gir resultat som i 2014 er det 
god grunn til å halde fram. 

  Figur 6. Funnstaden er ved nordenden av fonna etter den bratte oppstigninga frå Kaldevat-
net i nord. Den gamle ferdslevegen/slepa austover mot Hallingskeid er også markert og vi ser at 
funnstaden ligg tett inntil denne. Kart: Øystein Skår, Hordaland fylkeskommune.
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