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I 2003og2004gjennomførteKulturhistoriskmu-
seum(KHM),Universitetet iOslo, i anledning av
den planlagte breddeutvidelse av Europaveien 6
(E6)gjennomØstfold arkeologiskeundersøkelser
på Missingen og Åkeberg, Råde kommune, Øst-
fold,Norge (Bårdseth 2007; 2008).Undersøkelse-
ne førte til oppdagelsen av en storgård fra romer-
tidenmed et 61m langt langhusmed hall-lignende
rom (fig. 1), en av de største kjente bygningene fra
eldre skandinavisk jernalder. Bygningen ble etter-
fulgt av to nesten like monumentale langhus, før
gården ble fraflyttet eller flyttet til et annet sted
ved inngangen til folkevandringstiden.
Metallsøk kombare i liten grad til anvendelse

under den arkeologiske undersøkelsen, og utgrav-
ningen av storgården resulterte dermed i få gjen-
standsfunn. Private metalldetektorister derimot
gjorde i årene 2003 og 2008–12 mer enn 60 løs-
funn i pløyelagene på åkrene i den umiddelbare
omgivelsen tilMissingen/Åkeberg (fig. 1), noe som

hadde til følge at de aktuelle områdene fortløp-
ende ble fredet og dermed stengt for ytterligere
private metallsøk. For å få et bedre grunnlag for
å kunne vurdere plassens funksjon og betydning
arrangerte KHM i samarbeidmedØstfold fylkes-
kommune i 2014 ytterligere metallsøk på ett av
områdene.
Metallsøkerfunnenesdateringsspektrum,sam-

mensetningogkvalitet er så langt utenparalleller
i Norge. Målet med denne artikkelen er derfor
todelt. Med utgangspunkt i metallsøkerfunnene
fraMissingen/Åkeberg skal det prøves en helhet-
lig tolkning av stedet som kombinerer analysen
av metallsøkerfunnene med resultatene fra for-
valtningsutgravningen, stedsnavn og den tidli-
gere registrerte bestanden av kulturminner i om-
rådet. Deretter skal stedet settes i en større nord-
europeisk sammenheng, og dens økonomiske
grunnlag samtmotivasjonen bak dens anleggelse
vil bli diskutert.
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In 2003–2004, a Roman Period farm with a monumental hall-like building was
excavated at Missingen/Åkeberg, Østfold, south-east Norway. No status goods
were recorded from the site, which suggests a mainly agricultural function. On the
other hand, metal-detecting secured over 170 metal finds from the ploughsoil of
surrounding areas. The complex is interpreted as a magnate's farm with related
workshop area and possibly surrounded by craftsmen's farms, following a South
Scandinavian model. The opportunity to claim tribute from the passing export
streams of iron andhunting products from the inner parts of easternNorway seems
to have been the crucial motivation for the establishment of the magnate's farm at
this particular site.
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Beliggenhet
Missingen/Åkeberg ligger idetnordøstrehjørneav
et stort jordbruksområde (fig. 2), ved overgangen
mellom Raets sandholdige og lettdyrkete morene-
jord og leirslettene utenfor, i et landskapsrom
somavgrensesmotvest avLøkkebekken,mensdet
mot nordøst er Raet og utmarka med Vansjøen
som danner naturlige grenser. Bare en snau kilo-
meter sørøst forMissingen/Åkeberg reiser det seg
en ås med en bratt fjellvegg mot vest, Høyås, som
i nyere tid ble benyttet til militære formål. Rundt
2 km i sørlig retning blir landskapsrommet av-
grenset av Skinnerfloen.
Franåtidensperspektiv liggerMissingen/Åke-

berg i innlandet, men frem til slutten av vikingti-
den lå området ikke langt unna et sund som bandt
Skinnerfloen med Krokstadfjorden og dermed
Oslofjorden. Tidspunktet for når sundet i vestre
løp av Glommavassdraget ble stengt for vanngå-
ende trafikkgjennom landhevningenhar vært om-
stridt (Johansen 1994; 1998; Langekiehl 1998),
men ut ifra de nyeste undersøkelsene ser sundet
ut til å ha vært farbart «et stykke ut i vikingti-
den» (Pedersen et al. 2003, s. 418). Enmyntskatt
fra Nedre Strømshaug, bestående av 14 bysan-
tinske solidi med termini post quem 945 og 959
e.Kr. og et ukjent antall sølvmynt, støtter an-

takelsen omat ferdselsleia i andre halvdel av 900-
tallet fremdeles var åpen (Skaare 1967, s. 128;
Langekiehl 1998, s. 121–122). Så sent som i 1594
var det ifølge Biskop Jens Nilssøns visitatsbøker
og reiseopptegnelser mulig å ro fra et sted litt sør
for Råde prestegård til Skinnerfloen (Nielsen
1981 [1885], s. 110).
Området ved Missingen/Åkeberg hadde der-

med en god posisjon til å kunne kontrollere ferd-
selen og varetrafikken langs det vestre løpet i
munningen av det ca. 60mil langeGlommavass-
draget som skapte en forbindelsemellom innlan-
det østafjells og kysten. Særlig innsnevringer, der
vannveiene var smale og lette å beherske, hadde
gode forutsetninger for etableringen av kontroll-
og forsvarssteder. I en radius på 4 kilometer rundt
Missingen/Åkeberg var det lokalisert flere slike
innsnevringer.
Tilknytningen til hovedferdselsåren til vanns

ogmulighetenforåkontrollere flere sentrale trange
passasjer i dens løp er imidlertid kun ett element
som bestemmer transportlandskapet rundtMis-
singen/Åkeberg. Moreneavsettingen Raet, som
strekker seg gjennom dagens Østfold, var med
sin undergrunn bestående av stein og grus en vik-
tig ferdselsåre i historisk tid (Bårdseth 2008, s.
102). Landskapsrommet rundt Missingen/Åke-
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Fig. 1. Kart over spredningen av
metallsøkerfunn fra private finnere,
fremkommet i tidsrommet 2003–12
i nærheten avMissingen/Åkeberg. I
tegnforklaringen en rekonstruk-
sjonstegning av hus 1 fra Missingen/
Åkeberg som viser husets vesfasade.
Tegning Hege Schjelderup. Omteg-
net etter Bårdseth 2008, fig. 4:11.
Kartgrunnlag: Statens kartverk.
Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produsert av Birgit
Maixner, KHM. —Distribution of
finds made by amateur metal detec-
torists aroundMissingen/ Åkeberg
between 2003 and 2012. In the leg-
end a reconstruction of house 1 at
Missingen/Åkeberg, showing the
western elevation.
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berg var dermed plassert i et strategisk betyd-
ningsfullt område i krysningen mellom viktige
land- og vannveier. Dette ga forutsetninger for å
delta i vareutvekslingen over både korte og lange
distanser. Samtidig var betingelsene for jordbruk
gode.
Vedgrenseneav landskapsrommet rundtMis-

singen/Åkeberg er det lokalisert flere bygdeborg-
er.Disse tyder på et forsvarsbehov i området, tro-
lig grunnet på en stor interesse i de ressursene
som fantes i eller passerte området, men vitner
også om ressurssterke makthavere som kunne
opprette og underholde slike forsvarsanlegg.

Stedsnavn
Stedsnavn kan være en nyttig kilde til forståelse
av bosetninger og deres historiske utvikling. De
senere års stedsnavnsforskning har i kombina-
sjonmed arkeologiske kilder utviklet seg til et vik-

tig verktøy for identifisering og rekonstruksjon
av sentralplasskomplekser og deres funksjonelle
organisering (Brink 1996; 1997; 1999). Steds-
navnsforskningen har imidlertid fått kritikk for
at dateringene i utgangspunktet kun bestemmer
navnenes alder, ikke alderen på bebyggelsen, og
at det er usikkerhet rundt i hvilken grad de be-
varte stedsnavnene er representative for den for-
historiske bebyggelsen (Pilø 2005, s. 33–44).
I det aktuelle området er to stedsnavn særlig

interessante. Ett er selve stedsnavnet Åkeberg,
hvis eldste belegg forekommer som akrabergh i et
diplom utstedt i Raade i 1330 (Dipl. Norv. VI, s.
152). Navnets enkelte bestanddeler aker og berg
hører som kultur- og naturnavn til det eldste la-
get av gårdsnavn (Sandnes& Stemshaug 1990, s.
29). Navnet -berg henviser ikke nødvendigvis til
ett stort berg,men kan være relatert til ulike slags
høyder, kupper eller bakker (Vikstrand 2004, s.
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Fig. 2. Skjematisk kart over den topografisk-strategiske situasjonen i omgivelsen avMissingen/Åkeberg. Kart-
grunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av Birgit Maixner, KHM. —
Schematic map showingMissingen/Åkeberg's topographical and strategical situation.
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318–319). I tilfelle Åkeberg ved Missingen er det
sannsynlig at navnet viser til åsen Høyås, som
danner en markant høyde med bratte fjellvegger
mot slettene nedenfor. Stedsnavnet kunne i så
fall bety«berget ved åkeren».Navnets første ledd
aker/åker kan indikere forsamlings- og tingsteder,
ogmange av -åker-navnene i Skandinavia anses å
hahatt funksjoner somsentralplasser (Brink1996,
s. 264–265).
Ofte finnes navn på -hov i nærheten, noe som

også er tilfelle ved Missingen/Åkeberg. En gård
med navnet Hovland, av Rygh (1999 [1897], s.
332) oversatt til «tempelland», ligger ca. 1 km sør
(fig. 2). Stedsnavn som inneholder leddet hovkob-
les til kulten (Olsen 1966, s. 89–103; Sandnes &
Stemshaug 1990, s. 31), og det regnesmed at hov-
navnene kan indikere spesielle bygg for forskjel-
lige sosiale aktiviteter med forsamlingskarakter
som kult eller fest (Brink 1996, s. 260). Gårder
med sisteleddet -land antas å ha sitt opphav i det
lange tidsrommet fra folkevandringstiden til
vikingtiden, og i mange tilfeller ser land-gårdene
ut til å være utskilt fra eldre hovedgårder (Sand-
nes & Stemshaug 1990, s. 30).
Forekomsten av navnene Åkeberg og Hov-

land kan dermed være indisier på at det ble utøvd
sentrale funksjoner, deriblant juridiske, i områ-
det rundtMissingen/Åkeberg under jernalderen,
og at folk fra bebyggelsesdistriktet forsamlet seg
der ved spesielle anledninger.

Den eldre jernalders storgård
Den planlagte breddeutvidelse av E6 gjennom
Østfoldvar foranledningentil arkeologiskeunder-
søkelser påMissingen ogÅkeberg i 2003 og 2004.
De påviste et større gårdsanlegg fra eldre jern-
alder, bestående av hus, tun og innmark (Bård-
seth 2007, s. 1–5). På tunet ble det registrert et
størreantall ildstederogkokegroper.Enbekkskil-
te husene og tunet fra innmarka vest for dem, der
det på flere steder ble påvist ardspor på et areal i
underkant av 700m² (ibid., s. 170). På selve tunet
ble fem treskipete langhus identifisert. Det størs-
te av dem, hus 1, hadde en lengde på 61 m. 14C-
dateringer indikerer en brukstid av huset i eldre
romertid (ibid., s. 140). Omtrent midt i huset,
der det sentrale ildstedet befant seg, var en tak-
bærende stolpe trukket ut i forhold tilmidtskipet.
I samme del av huset ble det også observert en

større avstandmellomgrindene.Pågrunnav disse
tre elementene regnes rommet for å ha hatt hall-
funksjon.Det ble ikke gjort noen gjenstandsfunn
i det sentrale hallrommet, og bortsett fra funn fra
dreneringsgrøften var det få funn fra huset i det
hele tatt (ibid., s. 142, 140; Bårdseth 2009, s. 147).
Metallsøk var imidlertid bare i liten grad integ-
rert i den arkeologiske undersøkelsen, og funn-
bildet må derfor ikke nødvendigvis være repre-
sentativt. Hus 1 ble etterfulgt av et tilsvarende,
men litt kortere langhus på samme tomt, imidler-
tid uten tegn på et hall-lignende rom (Bårdseth
2008, s. 82–84). Fra ett av stolpehullene for en
takbærende stolpe stammer en avklippet romersk
denar av sølv (C53679/1), preget under Marcus
Aurelius’ regjeringstid (Bårdseth 2007, s. 150).
Dateringene antyder at hus 2 var i bruk ved over-
gangen fra eldre til yngre romertid (ibid., s. 152).
Rester etter et tredje hus, trolig fra eldre jernalder,
hus 3, ble identifisert på samme tomt somde sist-
nevnte (ibid., s. 154–155).
Dateringene fra gårdsanlegget tyder på at om-

rådet ble tatt i bruk i eldre førromersk jernalder,
og at det var en kontinuitet i bosetningen på
stedet gjennom hele eldre jernalder. Tre av lang-
husene (husene 1–3) har stått på den samme tom-
ten, og har fulgt hverandre i tid. Ved inngangen
til folkevandringstiden ser gården imidlertid ut
til å ha vært fraflyttet eller flyttet til et annet sted
(Bårdseth 2007, s. 188; 2008, s. 100).

Private metallsøkerfunn
I 2003, i samme år som utgravningen av storgår-
den startet, ble de første syv metallsøkerfunn
gjort av privatemetalldetektorister på åkeren sør-
vest for gårdsanlegget. Fem år senere, og frem til
2012, fortsatte privatpersoner med metallsøk på
ulike arealer i området som fortløpende ble fre-
det. Samlet resulterte de private søkene i over 60
før-reformatoriske løsfunn fra pløyelagene.
Metallsøkerfunnene stammer stort sett fra

fire områder (fig. 1):

• Omr. 1: et lite område ca. 300 m sørøst
for hus 1 på en liten slette nord for fjell-
området Høyås ved dagens gård Åkeberg
østre,

• Omr. 2: et mindre område sørvest for de
utgravde storhusene,
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• Omr. 3: et stort område som strekker seg
over nesten 500 m lengde og opp til 300
m bredde i nordsørlig retning mellom
Enebekkveien og Løkkebekken,

• Omr. 4: lenger sør, nord for gården Sør-
by og litt atskilt fra område 3, trer det
ytterlige ett område fremmed en viss
funnkonsentrasjon.

Søkeintensitet varierte betydelig mellom de uli-
ke områdene. Mest intensivt og systematisk av-
søkt ble område 3, mens det bare ble brukt noen
dager på de øvrige områdene. Ingen av de area-
lene de private metallsøkerfunn stammer fra er
så langt etterundersøkt med utgravninger.
Analysen av funnene viser at antall, datering

og karakter av materialet varierer betydelig mel-
lom de ulike funnområdene.

Område 1
Område1erkunrepresentertgjennomtofunn.Det
er en fragmentert bøylespenne fra eldre romertid
og en fragmentert gjenstand av en kobber-/bly-
legering med maskefremstilling, muligens et be-
slag, som har stilistiske paralleller i ansiktsmasker
fra eldre romertid (jfr. f.eks. Menzel 1986, plansje
155:519; 99:209). Funnenemå antakelig ses i sam-
menheng med det utgravde gårdsanlegget, som
trolig har strekt seg lenger sørøstover.

Område 2
På område 2 er middelalderen sterkest represen-
tert. Funnene herfra er typiske boplassfunn, som
tyderpåatdethar liggeten landsbygårdframiddel-
aldereniområdet: trespinnehjul,deravtofra1100-
tallet, enmynt fra tiden omkring 1300, drakttilbe-
hør fra 1200-tallet, keramikk fra senmiddelalde-
ren, en seglstamp og en vareplombe av bly. Fun-
nene fra området er resultatet av kun få søkeda-
ger. To funn fra jernalderen, en fragmentert drakt-
spenne fra vikingtiden og et stykke betalingsgull
fra jernalderen, kan trolig settes i forbindelse med
storgården og dens mulige etterfølgere.

Område 3
På område 3 resulterte privat metallsøk i 33 funn
inntil området ble fredet, men dette er som sagt
det området som ble mest intensivt og systema-
tiskavsøkt.Bortsett framerovingertiden, somkun

er påvist gjennom to funn, er hele perioden fra
eldre romertiden til middelalderen tydelig repre-
sentert blant funnene. Fra dette arealet kommer
også et større antall funn som ikke kan tidfestes
nærmere innenfor jernalderen eller jernalderen/
middelalderen. Funnene tilhører forskjellige kate-
gorier. For det første dreier det seg om personlig
draktutstyr av kobberlegeringer fra jernalderen
(fig. 3). Størsteparten av de ti draktspennene er
fragmentert, noe som tyder på at det dreier seg
om skrotmetall som skulle smeltes om i forbin-
delse med bronsestøpning.
Påfallende er det forholdvis høye antall funn

av fragmenterte gjenstander av gull og sølv fra
jernalderen på området, i alt sju stykker. Bortsett
fra et endestykke trolig av en sølvarmring fra vi-
kingtiden (fig. 4), som ble funnet i utkanten av
området, stammer edelmetallfragmentene fra to
konsentrasjoner. Den ene konsentrasjonen om-
fattet to stykker avklippet bruddgull på 7 og 1,3 g
og to stykker bruddsølv (fig. 5). Den andre kon-
sentrasjonenbestod av en sekskantet barre av sølv,
avhugget i den ene enden, og et lite tilnærmet
rektangulært fragment av gullblikk (fig. 5). Blik-
ket er deformert og tydelig varmepåvirket, og det
er smeltet et ca. 3 mm langt fragment av gulltråd
med rektangulært tverrsnitt fast på det. Med sin
størrelse på 1,65 cm lengde og0,95 cmbredde lig-
ger gullblikkfragmentet innenfor den vanlige stør-
relsesorden på gullgubber, men mangler spor av
preging. Til tross for en grundig avsøkning rundt
de to konsentrasjoner kom det ikke frem flere
gjenstander av edelmetall, noe som taler imot at
disse utgjør opp-pløyde edelmetalldepoter.Mens
det varmepåvirkete gullblikkfragmentet tyder på
gullsmievirksomhet på stedet, kan bruddgullet
og -sølvet tilskrivesbåde finsmiehåndverkoghan-
del.
Det sammegjelder vektlodd, somdet ble fun-

net tre stykker av på område 3: et pæreformet
vektlodd av kobberlegering framiddelalderen og
to sylindriske vektlodd av bly. Sylindriske vekt-
lodd av bly viser i Norge en tradisjon minst til-
bake til folke-vandringstiden (Pedersen 2008, s.
132). Ingrid Gus- tin (2004, s. 107–109) har på-
pekt forekomsten av enkle blyvektlodd i doku-
menterte verkstedskontekster for vikingtids me-
tallhåndverk i Ribe og Birka, som anses å ha vært
benyttet til avveiing av legeringer. Også fraGud-
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me og Helgö er vektlodd kjent fra finsmedenes
verkstedsområder (Kyhlberg 1980, s. 177; Axboe
&Jørgensen2010, s. 117–118).De to enkle sylind-
riske vektlodd av bly indikerer dermed håndverk
snarere enn handel. Et fragment av en bronse-
mynt slått underMarcus Aurelius (161–180 e.Kr.)
kanha vært beregnet sområmateriale for bronse-
støpning, på lik linjemed det som antas å ha vært
tilfelle for de romerske bronsemynter fra Gudme
(Thomsen et al. 1993, s. 82).

Hugo Falck (Rygene Detektorklubb), metall-
detektoristensomvarmestaktivpåområde3,opp-
lyste at han på nypløyd jord hadde observert mye
fin kvarts, både hvit og glassklar (bergkrystall).
Et eksemplar bærer spor etter bearbeiding. Uten
ytterligere undersøkelser som tar for seg mengden
ogspredningenavbergkrystallen/kvartsenogbear-
beidingssporenepåselvegjenstandeneertolkning-
en vanskelig. Som råmateriale er bergkrystall også
kjent fra handelsplassen Kaupang, uten at det er
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Fig. 3. Et utvalg av drakttilbehør fra område 3. C58257, C 58864, C58866, C58868, C59577/29, C59577/27,
C59577/20, C59577/24, C59577/19, C59577/25, C59577/21, C59577/22. Foto: Birgit Maixner, KHM.
—A selection of costume fittings found in area 3.
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sikkerhvamaterialetderfrablebrukt til (Resi2011,
s. 152–153). En hjemlig produksjon av perler av
bergkrystall i yngre jernalder kunne derimot bli
påvist på flere steder på fjelldalene i Sørvest-Norge
(Myhre 2005).
Én gjenstandsgruppe somuten tvil kan settes

i forbindelse med håndverk, er spinnehjul, som
det ble funnet fem stykker av på området 3: fire
av bly og et av kleberstein. To av spinnehjulene
dateres til middelalderen. Spinnehjulene kan tol-
kes forskjellig. De kan tyde på at det senest i vi-
kingtiden/middelalderen ble fremstillet tekstil på
område 3. De, eller noen av dem, kan imidlertid

også tolkes som håndverksprodukter produsert
på stedet.
Utover de beskrevne gjenstander ble det gjort

noen singulære funn på område 3, bl. a. et huljern-
lignende verktøy av kobberlegering, en nøkkel
med todelt skaft fra middelalderen og et frag-
ment av en ringformet blå perle av glass. Ved ett
av funnene dreier det seg om et lite øksehode av
blylegering, en såkaltminiatyr- eller lekeøks. Ty-
pologisk motsvarer det en type store økser som
Sigurd Grieg (1943, s. 123, fig. 84:96) daterer til
1200-tallets andre halvdel.
På grunnlag av de 33 funn fra privatmetallsøk
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Fig. 4. Edelmetallgjenstander fra vikingtid: tre dir-
hemfragmenter og et fragment av en (arm)ring av
sølv fra område 3; et hengesmykke av gull med fili-
grandekor fra område 4: C58939, C59577/1, C59577/2,
C59577/116, C58510. Foto: Birgit Maixner, KHM.
—Fragments of three dirhems and a silver (arm) ring
from area 3; a gold filigree pendant from area 4.

Fig. 5. Bruddgull, bruddsølv, fragment av en sølvbarre
og fragment av gullblikkmed påsmeltet gulltråd fra om
- råde 3: C58855, C58854, C58858, C58857, C58856,
C58853. Foto: Birgit Maixner, KHM. —Gold and sil-
ver fragments from area 3.
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tolkes område 3 som et håndverks-,muligens også
handelsområde, somvar i brukgjennomhele jern-
alderen og inn i middelalderen. Stedets funksjon
kan imidlertid ha forandret seg i løpet av denne
perioden, og det kan ikke utelukkes at området
eller deler av det tidvis kan ha tjent som boplass.
Andelen av fragmenterte gull- og sølvgjenstan-
der i forhold til den samlede funnmengden fra
lokaliteten er svært høy, og tyder på at gull- og
sølvsmeder virket på stedet i jernalderen. I tillegg
indikerer funnene bronsestøpning, bearbeiding
av bergkrystall og muligens tekstilfremstilling.

Bekkeravinenmellom område 3 og 4
På flyfotografier og i terrenget er det spor etter en
gjenfylt bekkeravine mellom område 3 og 4 som
strakte seg fra dagensLøkkebekk forbi Ileby i ret-
ning Finstadbukta ved Skinnerfloen (fig. 1–2).
På ravinens sørlige bredde resulterte metallsøket
i ytterligere en konsentrasjon av edelmetallgjen-
stander, et stykke bruddgull og to fragmenter av
tilsynelatende samme smykke fra vikingtiden.
Det er ikke utelukket at edelmetallfragmentene
endte opp i den gamle bekkeravinen som resultat
av en bevisst deponering, men siden bruddgullet
antas å være eldre enn vikingtidssmykket er det
mest sannsynlig at de var del av redeponertemas-
ser fra området somble brakt til ravinen i forbin-
delse med igjenfyllingen.
Ved den gjenfylte ravinen ble det også funnet

en klinknaglemed fastsittende rektangulær klink-
plate. Lenger sør ble det oppdaget en tyngde av
kleber som kan ha vært brukt som lodd i forbin-
delsemed fiske. Allerede på 60-tallet var det blitt
registrert et stort garnsøkke med langsgående
furer på Missingen. Funnet ble gjort i en tilsva-
rende ravine ca. 350m nordvest for gården. Fun-
nene tyder på at jernalderens landskap rundtMis-
singen/Åkeberg i større grad enn i dag var frag-
mentert gjennom bekker.

Område 4
Metallsøkerfunnene fra område 4 har en annen
karakter enn de førnevnt presenterte. Det dreier
seg om drakttilbehør og smykker, derav to fibler
fra eldre romertid og en bøylespenne fra folke-
vandringstiden. Som et ekstraordinært funn fra
vikingtiden fremstår et lite tilnærmetovalt henge-
smykke av gull med filigrandekor (fig. 4). Smyk-

ket har sin nærmeste parallelle i enmedaljong fra
Slemmedal-skatten (C35000:g), deponert etter
ca. 915/20 e.Kr. (Blindheim1982, s. 26–27; Skaare
1982, s. 39). Også en uskadd spiralring av gull fra
folkevandringstiden (to omdreininger, 34 g) ble
funnet på område 4. Spiralringer av gull er vel-
kjent i graver fra eldre jernalder (Bøe 1926). Imot-
setning til størsteparten av funnene av edelme-
tall fra område 3 er gullgjenstandene fra område 4
ikke fragmentert.Gjenstander somassosieresmed
håndverk eller handel mangler. Funnspektrumet,
bevaringstilstanden og beliggenheten av et lite
gravfelt på området gjør det derfor sannsynlig at
smykkene og gullringene fra område 4 stammer
fra opp-pløyde graver.

Metallsøk på område 3 i 2014
For å evaluere tolkningen av område 3 somhånd-
verksareal ble det i april 2014 under ledelse av
forfatteren i samarbeidmellomKHMogØstfold
fylkeskommune arrangert ytterligere metallsøk
med frivillige detektorister fra fire metallsøker-
foreninger på dette område.
De daterbare funnene, deriblant spenner, be-

slag, mynter og en glassperle, dekker hele tids-
rommet fra eldre romertiden til middelalderen.
Funn fra folkevandringstiden og vikingtiden er
imidlertid sterkest representert, noe som mot-
svarer den kronologiske fordelingen innenfor det
tidligere fremkomne detektormaterialet (fig. 3).
Deøvrige funnenebekrefter påmangemåter tolk-
ningen av arealet som håndverksområde, samti-
dig somde gir etmer nyansert og utfyllende bilde
av aktivitetene. I alt 14 enkle vektlodd av bly- og
kobberlegeringer kom frem under søket (fig. 6).
Engullbarrepå7,6g, smeltedråperav sølv, enmat-
rise for tilvirkningen av gullfolie for merovinger-
tidens cloisonnéarbeider, en mulig proberstein og
enmulig stempelpute av bly utgjør ytterligere be-
legg for finsmievirksomhet på stedet (fig. 7). Et
viktig tilskudd til forståelse av aktivitetene dan-
ner imidlertid råvarer, verktøy og produksjons-
avfall som indikerer støpning i kobber- og bly-
legeringer: fire barrer i kobber- og blylegeringer,
to støpemodeller av bly (trolig fra vikingtiden),
og produksjonsavfall, hvorav blylegeringer utgjør
den største parten. Kobberlegeringer er dårligere
representert. Bortsett fra støpemodellene og den
mulige stempelputen gir forarbeider til et spinne-
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hjul og et vektlodd et inntrykk av hva blyet ble
brukt til. To barrer av grønn og hvit glass-smelte
kan være en første pekepinn på forarbeiding av
glass på stedet, men kan ikke med sikkerhet da-
teres til jernalder eller middelalder. Det samme
gjelder strengt tatt også for produksjonsavfallet
av metall. Tre dirhemfragmenter, ett av dem da-
tert til 922 e.Kr. (fig. 4), bekrefter imidlertid at
området fremdeles var i bruk mot slutten av vi-
kingtiden.

Verkstedsgårder rundtMissingen/Åkeberg?
På nabogårdene til Missingen/Åkeberg er det så
langt kunmetallsøkt i meget begrenset omfang i
privat regi. Allikevel avslørte de første prøvesø-
kene både på gårdenHovland sør forMissingen/
Åkeberg og på gården Borge vest for Missingen/
Åkeberg funnkonsentrasjoner fra jernalderen og
middelalderen som omfattet bl.a. spenner fra
folkevandringstiden ogmerovingertiden og spor
etter metallhåndverk i form av klumper av smel-
tete kobberlegeringer. På Borge ble det dessuten
funnet et lite sylindrisk vektlodd av kobberlege-
ring på én av lokalitetene.

Missingen/Åkeberg – en storgård etter
sørskandinavisk forbilde?
Funnmaterialet fraMissingen/Åkeberg viser flere
særtrekk somutpeker området somnoe spesielt i
norske sammenheng. For det første er det den
langekontinuiteten i aktivitetene fra eldre romer-
tid til middelalder, dokumentert gjennom kvali-
tetsfulle gjenstander. For det andre er det det store
antallet av funn av edelmetall, særlig gull, i om-
rådet, som ser ut til å stamme fra både verkste-
der og oppløyde graver. Finsmievirksomheten i
og for seg, dokumentert gjennom funnmateria-
let fra område 3, er et tredje særpreg.
Dermed er en hel bunt av såkalte sentrale

funksjoner og særpreg påvist eller kan sannsyn-
liggjøres vedMissingen/Åkeberg: spesiell bebyg-
gelse i form av det arkitektoniske anlegget av stor-
gården med det monumentale langhuset, spesia-
lisert håndverk, vareutveksling, strategisk plasse-
ring i landskapet, samlende, deriblant juridiske
funksjoner, kult/religion, forsvarogkontroll. Sam-
let begrunner disse særpreg å kalle Missingen/
Åkeberg-komplekset en«sentral plass» i henhold
til vanlige definisjoner tidligere utviklet på bak-
grunnavsørskandinaviskeforhold(sef.eks.Helges-
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Fig. 6. Et utvalg av vektlodd i kobber- og blylege-
ringer fra område 3: C59577/40, C59577/43,
C59577/37, C59577/38, C59577/49, C59577/47,
C59577/36. Foto: Birgit Maixner, KHM. —A selec-
tion of lead and copper-alloy weights from area 3.

Fig. 7. Matrise av kobberlegering, gullbarre og mulig
proberstein fra område 3: C59577/32, C59577/5,
C59577/113. Foto: Birgit Maixner, KHM. —Bottom
die, gold ingot and possible touchstone from area 3.
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son 2002, s. 18–33). Funnmaterialets sammenset-
ning somomfatter boplasskeramikk, spenner, red-
skaper, spinnehjul, glassperler, denarer, brudd-
sølv og -gull ogmetallskrot, men ikke høystatus-
gjenstander, taler imidlertid for at det dreier seg
om en sentral plass av kun regional betydning
(jfr. Fabech og Ringtved 1995, fig. 2).
For å få en bedre forståelse av selve den sen-

trale plassen og dens funksjon er det nødvendig å
se på andre steder i Skandinavia for øvrig og på
kontinentet. Et stort antall metallrike plasser ble
kjent særlig i Danmark i løpet av de siste tre
tiårene som følge av intensivt metallsøk (Jør-
gensen 1994, s. 57–62; Dobat 2013, s. 707). Uan-
sett er det få plassermed enbebyggelseskontinui-
tet fra romertiden tilmiddelalderen og belegg for
edelmetallhåndverk på stedet. Bortsett fra Upp-
åkra (Hårdh 2006) – som gjennom sin enorme
størrelse, funnrikdom, kompleksitet og kontakt-
nett fremstår somveldig forskjellig fraMissingen/
Åkeberg – er det bare to plasser i Sør-Skandinavia,
SorteMuld ogGudme/Lundeborg, somviser seg
å være fruktbar for en sammenligning.

SorteMuld
Boplassområdet Sorte Muld på Bornholm var i
bruk fra eldre romersk jernalder til vikingtid.Det
er en del av et stort bosetningskompleks, hvis en-
kelte bosetninger konsentrerer segpåøylignende
høyder ved siden avbekker eller i nærheten av våt-
marksområder. Den rundt 1 km² store boplassen
SorteMuld er kjennetegnet av et tyktmørkt kul-
turlag med et betydelig funnmateriale fra det
nevnte tidsavsnittet. Funnene omfatter bl.a. ke-
ramikk, jerngjenstander, våpen, fibler, vektlodd,
perler, glasskår, mynter og en påfallende akku-
mulasjon av edelmetall. Utover en konsentrasjon
av ca. 2300 gullgubber inneholdt kulturlaget og-
så solidi, denarer og bruddgull, som var spredt
over et større areal. Ved siden av indikatorer for
gullsmievirksomhetbledet funnetsporetterbronse-
støpning (Watt 1991, s. 92–94; 2005). Sammen-
fattende karakteriseres Sorte Muld som en per-
manent og trolig tett bebyggelse med dyrehold
og en tiltagende konsentrasjon av spesialisert
håndverk, et sted som i egenskapav åværedet pri-
mære sentrum på Bornholm fungerte som mar-
kedsplass, regionalt kultsenter og sete for en lo-
kal «høvding» (Watt 1991, s. 104–105).

Gudme
I likhet med Sorte Muld utgjør også Gudme på
Sydøstfyn et stort bosetningsområde, hvis enkel-
te enheter ligger spredt i landskapet på små høy-
dermellom våtmarksområder over et stort områ-
de på ca. 14 x 9 km (Thrane 1991, s. 260). Eksep-
sjonell for Gudme er den store opphopningen av
gullfunn fra 300–600 e.Kr. (Jørgensen 1995, s.
89), store gravfelt med delvis rikt utstyrte graver
og en konsentrasjon av sakrale stedsnavn som er
uten paralleller i Danmark (Thrane 1999, s. 144).
Gudmes storhetstid ser ut til å ha ligget mellom
200 og 550 e.Kr., men området beholdt en frem-
tredendeposisjonogsågjennomvikingtidenog inn
i middelalderen (Jørgensen 1995, s. 94; Thrane
1999, s. 143).
Gårdsenhetene på Gudme omfattet som re-

gel 3–4 bygninger, og det samlede antallet gårder
anslås til ca. 50 (Jørgensen 1995, s. 89). I motset-
ning til Sorte Muld er det ikke tegn på dyrehold
på gårdene (Thrane 1999, s. 144–145). Gårdene
fremstår snarere som utpregede verkstedsgårder.
Fra gårdene i den sydlige delen av området fore-
ligger detmange spor ettermetallhåndverk i form
av metallbarrer, metalskrot, støpeavfall, smelte-
digler, verktøy og vektlodd til avveiing av lege-
ringer, noe somviser at bronsestøpere og gull- og
sølvsmeder var aktive på disse gårder (Jørgensen
1995, s. 91; 2011, s. 82).
Også i Gudme skiller seg ett av områdene ut

på grunn av sin funnrikdom og bebyggelse. På et
sentralt område ble det oppdaget stolpehull etter
et hallbygg på 47 m lengde, som var blitt revet i
midten av 300-tallet e.Kr. Bygget representerer
det største langhuset fra eldre jernalder som hit-
til er kjent fra Danmark. Ved siden av den store
hallen ble det påvist rester etter et mindre hall-
bygg. Metallsøk var helt fra starten av fullt inte-
grert i den arkeologiske undersøkelsen av stedet,
og funnbildet kan derfor regnes å være represen-
tativt. Fra fyllmassen til stolpehullene til den store
hallen stammer en rekke verdifulle gjenstander.
Selve hallen derimot var nesten tom for funn.
Spredt over området i ulike kulturlag ble det fun-
net ytterligere verdifulle gjenstander. På grunn
av byggenes monumentale karakter og det rike
funnmaterialet tolkes gården med de to store
hallbygg somGudmes eliteområde under romer-
tiden, et stormannssete, der det i motsetning til

36 BirgitMaixner

Fornvännen 110 (2015)

Art. Maixner 27-42:Layout 1  15-02-16  14.06  Sida 36



verkstedsgårdene omkring ikke opptrer hånd-
verksmateriale i større mengder. Ved inngangen
til folkevandringstiden ble storgården nedlagt og
trolig flyttet til et annet sted innenfor Gudme-
området (Jørgensen 1995, s. 88, 91–92). I sin hel-
het fremstår Gudme dermed som en aristokratisk
storgård med tilknyttet håndverkerbebyggelse,
og som et politisk, religiøst og økonomisk senter
gjennom 800 år (Jørgensen 2011, s. 78– 79).

Lundeborg
Forsyningen av Gudmes håndverkere med råstof-
fer og avsetningen av produktene krevde en til-
svarende infrastruktur og logistikk. Demest sen-
trale av disse behovene ble ivaretatt gjennom
handelsplassenLundeborg ved kysten på Sydøst-
fyn. Beliggende rundt 5 km øst for Gudmekom-
plekset viser handels- og håndverksplassen Lun-
deborg en kontinuerlig brukstid fra tidlig 200-
tallet til 500-tallet e.Kr., noe som sammenfaller
ganske nøyaktig med Gudmes oppkomst, vekst
og senere fall i håndverksaktiviteter rund 600
e.Kr. (Jørgensen 1995, s. 91).
Plassen strekker seg på begge sider av mun-

ningen til Tange å over en lengde på 800m og en
bredde på 80–100 m, og er karakterisert av et
sterkt trekullholdig og nesten strukturløst kultur-
lag (Thomsen 1991, s. 25). Det omfangsrike funn-
materialet fra kulturlagene i Lundeborg viser
tydelig plassens to hovedfunksjoner: handel og
håndverk. Klinknagler og klinkplater av jern ty-
der på omfattende skipsreparasjoner på stedet
(Thomsen et al. 1993, s. 73–80). Spektrumet av
de øvrige håndverksaktiviteter på plassen er om-
fattende: jernsmiing, tre-, rav- og ben-/hornbear-
beiding, produksjon av glassperler, bronsestøp-
ning og gull- og sølvsmievirksomhet (Thomsen
1991, s. 29). Rundt 40 vektlodd av bly og kobber-
legering, deriblant mange sylindriske, settes av
utgraverne i forbindelse med handel (Thomsen
1991, s. 28; Thomsen et al. 1993, s. 80), men kan
også ha blitt brukt av metallhåndverkere for å
veie legeringer.
I motsetning til verkstedsgårdene på Gudme

ser håndverket i Lundeborg ut til å ha vært kun
av sesongbetinget karakter. Spor etter permanent
bebyggelse mangler, og ved siden av et stort an-
tall ildsteder og groper er det kun gulvlag etter
mindre hytter og verksteder med en esse sentral

plassert innenfor fire stolper somer påvist på plas-
sen (Thomsen 1991, s. 25; Thomsen et al. 1993, s.
83, s. 94). Sammenfattende kan det konstateres
at håndverket vedGudme-Lundeborg-komplek-
set, derunder bronsestøpning og gull- og sølv-
smievirksomheten, var organisert på to forskjel-
lige måter: for det første i form av et stort antall
helårsdrevne verkstedsgårdermed ekstensiv hånd-
verksvirksomhet i tilknytning til en aristokratisk
storgård, og for det andre i form av sesongbe-
tingete håndverksaktiviteter på handelsplassen
vedkysten.Begge formermåregnesåværetoaspek-
ter av samme system, som var organisert og styrt
gjennom eliten på Gudme.

Stormannsseter på kontinentet
På kontinentet er stormannsseter med tilknyttet
håndverksbebyggelse kjent fra den samme perio-
den, særlig fra Sørvesttyskland, der eliten og de-
res følge siden 200-tallet holdt til på borger som
låhøyt i terrenget (Höhensiedlungen).Håndverket
– påviselig våpenfremstilling, bronse- og edelme-
tallsmievirksomhet, sjeldent glassforarbeiding –
var konsentrert på disse aristokratiske storgår-
der (Steuer 1994, s. 128, 139).Lars Jørgensen(1995,
s. 86) har foreslått at utviklingen av håndverks-
bebyggelser i de germanske samfunn under yngre
romertiden kan ha foregått etter forbilde av spe-
sialiserte romerske verkstedsbebyggelser som lå
adskilt fra bygder og byene.

SammenligningenmellomMissingen/Åkeberg og
SorteMuld, Gudme og Lundeborg
For å kunne vurdere kulturminnekomplekset ved
Missingen/Åkeberg i et større perspektivmåman,
ut fra et kildekritisk ståsted, ta hensyn til at de to
sørskandinaviske plassene og deres omgivelser er
langt bedre utforsket. Også de ulike topografiske
situasjonene må tas i betraktning. Landskapet
rundSorteMuld ogGudmevar preget av en clus-
terstruktur bestående av små bosetningsgunstige
høyder med våtmarksområder imellom. Forut-
setningene for bosetningen i eldre jernalder i da-
gens kommuner Råde og Rygge var derimot best
påRaets sørvestvendte skråninger, noe somgjen-
speiles tydelig i en langsgående spredning av kul-
turminner fra eldre jernalder. Fremtidig forskning
vil imidlertid ogsåmåtte ta hensyn til de øylignen-
de høyder i slettelandskapet utenfor Raet.
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Kvantiteter, bådemed henblikk på antall funn
og strukturer, utgjør ett av de viktigste forskjeller
mellomMissingen/Åkeberg på den ene siden og
Gudme/Lundeborg og Sorte Muld på den andre
siden. En annen viktig forskjell er fraværet av
både brakteater og gullgubber samt skattefunn
fra eldre jernalder i det nærmeste området. Begge
deler kan imidlertid til en viss grad være et resul-
tat av tradering, ulik forskningsaktivitet og for-
valtningspolitikk.
Det sammegjelder formangelenpådokumen-

tert rike graver i området rundt Missingen/Åke-
berg, sermanbort fra gullgjenstandene fra antatt
opp-pløyde graver som kom frem under metall-
søket på område 4. Riktignok er det registrert et
større antall gravhauger og gravfelt fra denumid-
delbare omgivelsen til Missingen/Åkeberg, som
konsentrerer seg langsLøkkebekkenog rundt går-
denSørby1kmsørvest forMissingen.Kun innhol-
det av én av disse haugene er imidlertid kjent.Det
dreier seg om en haug ved bruket Sandbakken
nord for Missingen som inneholdt en forholdvis
enkel bøylespenne fra eldre romertid (Straume
1998, s. 443).
Til tross for de nevnte forskjeller finnes det en

del fellestrekk og strukturelle likheter, særlig mel-
lom Missingen/Åkeberg og Gudme/Lundeborg.
Felles forMissingen/Åkeberg ogGudme er konti-
nuiteten i funnmaterialet fra eldre jernalderen til
middelalderen,noesomhar fåparallellerblantand-
re kjente plasser i Skandinavia. I begge tilfeller er
det funnet rester etter en storgård fra romertiden
medmonumentale bygg. I begge tilfeller fremsto
selve hallbyggene nesten tomme for funn, noe
som i tilfelle Missingen/Åkeberg imidlertid kan
være en følge av at metallsøk kun i liten grad ble
anvendtunderutgravningen.Begge storgårderble
fraflyttet, og trolig flyttet til et annet sted i nær-
heten ca. 400 e.Kr. Både påGudmeogMissingen/
Åkeberg er spesialisert håndverk, deriblant gull-
og sølvsmievirksomhet, tilknyttet storgården: i
Gudmes tilfelle i stor skala i form av et stort antall
omliggende verkstedsgårder, iMissingen/Åkeberg
i form av håndverksaktiviteter på et verksteds-
areal i 500 meters avstand, hvis karakter, perma-
nent eller sesongpreget, etter nåværende kjenn-
skap ikke kan avgjøres. Imidlertid peker de nyes-
te metallsøkerfunn på håndverksaktiviteter også
på de tilgrensende gårdene, noe som muligens

kan tyde i retning omliggende verkstedsgårder
også i tilfelle Missingen.
Sammenfattende tolkes komplekset vedMis-

singen/Åkeberg etter nåværende kjennskap som
en eldre jernalders storgård med tilknyttet verk-
stedsareal og spesialisert håndverk, som har sine
beste paralleller i sørskandinaviske aristokratiske
storgårder. Storgården lå strategisk til i forhold
til nedreGlommasvestre løpog landveienpåRaet.
Ifølge overflatefunn antas område 3 ved Løkke-
bekken å ha vært i kontinuerlig bruk fra den eldre
romertiden til middelalderen. Funnene indikerer
edelmetallhåndverk, bronse- og blystøpning, og
bearbeiding av bergkrystall og muligens glass.
Aktivitetene på området kan imidlertid ha variert
både i omfang og karakter fra periode til periode.
Arealets kontinuitet taler for at storgården ble
flyttet til et annet sted i nærheten etter at den ble
nedlagt ved inngangen til folkevandringstiden.
Undersøkelsene ved Raet i forbindelse med E6-
prosjektet Østfold ga flere eksempler på at går-
dene ble flyttet rundt innenfor et landskapsrom i
det aktuelle tidsrommet (Bårdseth 2008, s. 99–
100).
Matrisen for cloisonnéarbeider fra håndverks-

arealet (fig. 7) så vel som betalingsringen og det
gylne hengesmykket med filigrandekor (fig. 4),
trolig fra opp-pløyde graver sør for håndverks-
området, avslører at en lokal elite holdt til på ste-
det også under folkevandringstiden, merovinger-
tiden og vikingtiden, samtidig som bruddsølvet
av påviselig vikingtidsdatering og dirhemfrag-
mentene (fig. 4) viser at håndverksarealet frem-
deles var i bruk i denne tiden.Også undermiddel-
alderen ser det ut til å ha vært aktivitet på dette
arealet, og en gård fra middelalderen kan trolig
søkes lengermotøst, inærhetenavområde2.Nær-
miljøets fortsatte betydning understrekes av 900-
tallets myntskatt fra Strømshaug og tilstedevæ-
relse av den romanske kirken i Råde, begge belig-
gende innenfor en radius på 2–3 kilometer rundt
Missingen/Åkeberg. I tillegg til de arkeologiske
funn og anlegg peker de onomastiske kildene ut
området somsentralt.Ut fra stedsnavneneogdet
store antallet ildsteder og kokegroper på storgår-
den er det sannsynlig at komplekset hadde for-
samlingsfunksjon i jernalderen, noe som igjen in-
dikerer tilstedeværelsen av en verdslig og sakral
sentralmakt i området.
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Motivasjonen for storgårdens anleggelse
Hva kan ha vært motivasjonen for å anlegge en
storgård på dette stedet, og hva var dens økono-
miske grunnlag? Det antas at Romerrikets han-
delsinteresser i varer fra de germanske områdene
nord for Limes var grunnen for etableringen og
senere ekspanderingen av Gudme på 200-tallet
(Axboe & Jørgensen 2010, s. 118). I den samme
perioden bemerkes en voldsom stigning i antall
romerske varer i Sør-Skandinavia, noe som tyder
på at dette område var blitt del av det romerske
avsetningsmarkedet (Jørgensen1995, s. 90).Berg-
ljot Solberg (2012, s. 96) har foreslått at etable-
ringen av et senter i Østfold under romertiden
kan ha vært initiert fra Sør-Skandinavia fordi
man her hadde behov for å innhente flere bytte-
varer enn hva som kunne skaffes lokalt. Fra 150
e.Kr. (fase B2) av vitner graver med importgjen-
stander i søndre Østfold om nær kontakt med
Sør-Skandinavia, særlig Sjælland (Lund Hansen
1987, s. 132). Det regnes med at Søndre-Østfold
kan har vært knyttet til et overordnet senter på
Øst-Sjælland (Solberg 2012, s. 122).Det er derfor
mulig at storgården vedMissingen/Åkebergmed
det antatt tilhørende verkstedarealet ikke bare
ble etablert etter sørskandinavisk forbilde, men
t.o.m. var direkte underlagt et overordnet senter
i Sør-Skandinavia. I likhetmed romertidens sen-
tre i Danmark ligger stedet nær vannveien, ikke
langt unna et seilbart vannløp med direkte for-
bindelse til fjord og kyst (jfr. LundHansen 1991,
s. 104).
I motsetning til Gudme, hvis økonomiske

grunnlag ser ut til å ha vært spesialisert håndverk
(Jørgensen 1995, s. 94), har jordbruket spilt en viss
rolle i økonomien til storgården ved Missingen/
Åkeberg. Åker-navnet i stedsnavnet «Åkeberg»,
hvis alder imidlertid er ukjent, tyder på dyrket
jord, uavhengig av om det er uttrykk for en juri-
disk eller en sakral funksjon knyttet til stedet
(Vikstrand 2004, s. 332–333). Romertidens sent-
re i Norge lå som oftest i områder der forholdene
for jordbruk var gunstige, men det er blitt under-
streket at gode jordbruksforholdvar enviktig,men
ikke tilstrekkelig forutsetning for senteretable-
ring. Derimot var det av avgjørende betydning at
områdetmåtte ha kontroll over virksomheter som
gaetterspurtebyttevarer, somjern, jakt-og fangst-
produkter (Solberg 2012, s. 98, 122).

Frem til 900-tallets andre halvdel, der land-
hevningen stengtepassasjenmellomSkinnerfloen
og Oslofjorden, lå området ved Missingen/Åke-
berg strategisk plassert i forhold til det vestre lø-
pet i munningen av det ca. 60mil langeGlomma-
vassdraget. Det skapte forbindelsenmellomOslo-
fjorden og store deler av innlandet i Øst-Norge.
Fra romertiden av og frem til høymiddelalderen
er det påvist en ekstensiv utnyttelse av utmarks-
ressurser i Opplandene, d.v.s. av produkter fra
fangst, jakt og jernvinne (Larsen 1991; Bergstøl
1997;Narmo 1997; Rundberget 2012). Disse pro-
duktene antas å ha blitt eksportert via Glomma-
vassdraget, og demå ha skapt et betydelig økono-
misk overskudd og maktgrunnlag for dem som
kontrollerte vannveien og som hadde anledning
til å skattlegge transporten. Det kan derfor reg-
nes med at enten tributt i form av toll av forbi-
passerende varer eller gevinsten av byttehande-
lenmeddisse varer utgjorde den største bærebjel-
ken iMissingen/Åkebergs økonomi og var grun-
nen til etableringen av storgården i dette områ-
det. De fleste østnorske sentrene fra romertiden
(Solberg 2012, s. 94-99, 123) ligger der de største
elvene fra innlandet munner ut, d.v.s. ved Brun-
lanes/Tjølling i Vestfold (Lågen og Farris), ved
Store-Dal, Hunn og Borge i Østfold (Glomma),
ved Solum og Gjerpen i Telemark (Skienvass-
draget), og ved Fjære i Aust-Agder (Nidelva).
Håndverksaktivitetene på område 3 kan ha

ivaretatt ulike funksjoner. På den ene siden kan
de ha vært av direkte kommersiell karakter knyt-
tet til fremstillingen av vanlige håndverksproduk-
ter for salg og bytte.Gjennommonopoliseringen
av spesielle håndverksgrener hadde eliten imid-
lertid også muligheten til å kontrollere produk-
sjonen og fordelingen av våpen og statusindike-
rende smykker (jfr. Steuer 1994, s. 139). Bygde-
borgene og eldre jernalders våpengraver fra om-
rådet vitner generelt om urolige tider og et stort
behov for våpen og allierte. Analysen av romerti-
dens gullsmedarbeider iNorden viser at det i fase
B2alleredevaretablert lokaleverkstedermedhøyt
spesialiserte håndverkere i Sør-Norge (Andersson
1995, s. 172). Sidende fleste indisienepåedelmetall-
håndverk fra håndverksområdet ved Missingen/
Åkeberg ikke kandateres nærmere innenfor jern-
alderen, kan det imidlertid på nåværende tids-
punkt bare spekuleres hvor-vidt og når det ble
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tilvirket gaver for tjenesteytelser, f.eks. i forbin-
delsemedmilitære oppgaver, på plassen.At det på
stedet ble fremstilt gjenstander for elitens verds-
lige eller sakrale behov i jernalderen, girmatrisen
og gullblikkfragmentetmed den påsmeltete gull-
tråden (fig. 5) imidlertid en pekepinn på.
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Summary

In 2003 and 2004, a Roman Period farm with a
monumental hall-like building was excavated at
Missingen/Åkeberg, Østfold, south-eastNorway.
No status goods were recorded from the site,
which suggests a mainly agricultural function.
On the other hand, metal-detecting secured over
170metal finds from the ploughsoil of surround-
ing areas. Judging from these objects, four areas
can be functionally characterised.Onewas active
continuously from the Roman Period through
the High Middle Ages and shows traces of spe-
cialised craftsmanship, including evidence for
gold and silver working during the Iron Age.
Metal-detecting at some of the surrounding farms
also revealed traces of Iron Age craft activities.
Thus, the complex is interpreted as a magnate’s
farm with related workshop area and possibly

surrounded by craftsmen's farms, following a
South Scandinavian model.
The excavated farm was abandoned at the

transition to theMigrationPeriod c.AD400, but
can be assumed to have moved to another place
nearby, since exclusive objects were still deposited
in the area during the Merovingian and Viking
Periods, indicating the continued presence of the
elite. Missingen/Åkeberg is strategically placed
in relation both to important waterways and to
land routes. Thus, the opportunity to claim trib-
ute from the passing export streams of iron and
hunting products from the inner parts of eastern
Norway seems to have been the crucial motiva-
tion for the establishment of the magnate’s farm
at this particular site.
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