
Den nordiska arkeologiska expeditionen till Island sommaren 1939
Stenberger, Mårten
Fornvännen 1940(35), s. 44-49 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_044
Ingår i: samla.raa.se



SMÄRRE MEDDELANDEN 

DEN NORDISKA ARKEOLOGISKA EXPEDITIONEN TILL ISLAND 
SOMMAREN 1939 

De omfattande och framgångsrika undersökningar av förhistoriskt 
byggnadsskick, vilka under senare år verkställts på ett flertal håll i 
Norden, hade väckt önskemål om företagandet av likartade utgrävningar 
av äldre gårdsruincr på Island för att därigenom söka få klarlagt det 
isländska husets utseende i äldsta tid och doss förhållande till det gam 
malnordiska huset samt jämväl till det grönländska nordbohuset under 
medeltiden. Efter mottagen inbjudan från Islands riksantikvarie, profes
sor Matthias PörSarson, utfärdad i samråd med den isländska regeringen, 
beslöts på ett improviserat sammanträde i Danmark under den nordiska 
arkoologkongressen i detta land 1937 att en av vetenskapsmän från samt
liga nordiska länder sammansatt expedition skulle utgå till Island för 
genomförandet av denna uppgift. Expeditionen gick av stapeln som
maren 1939. 

Den isländska avdelningen stod under ledning av professor Pöröarson. 
Danmark representerades av inspektören vid Nationalmuseet i Köpen
hamn, arkitekt Aage Roussell, vilken hado on ung isländsk student som 
assistent, och Finland av magister Jouko Voionmaa. Norge deltog ej i 
expeditionen. Don svenska avdelningen utgjordes av intendenten vid Nor
diska museet, filosofie licentiaten Albert Nilsson, samt undertecknad, vil
ken stod som denna avdelnings ledare. Under kortare tid deltog som geo
logisk expert för samtliga avdelningar isländaren, filosofie licentiaten 
vid Stockholms högskola SigurSur Pörarinsson. Det svenska deltagandet 
möjliggjordes genom anslag från Humanistiska fonden och Wenner-Gren-
ska samfundet. Undersökningarna pågingo under juli—augusti må
nader. 

Preliminärt hade som utgrävningsområde utsetts den del av Pjörsår-
dalur norr om Hekla, vars under iildre medeltid skapade bebyggelse öde
lades genom ett våldsamt utbrott från Hekla under förra delen av 1300-
talet. Omedelbart efter framkomsten till Island i början av juli månad 
företogs en gemensam rokognosceringsresa genom dotta av vulkanisk 
aska, pimpsten och lava uppfyllda ödemarksområde, vilket under medel
tiden ägt 14—16 gårdar jämte 1 kyrka. 

Av rekognosceringen framgick emellertid att endast några få av de 
här belägna ruinerna befunno sig i sådant tillstånd att deras utgrävning 
kunde anses motiverad. Till följd av ras, sandflykt med åtföljande under-
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VESTMANNAEYMR® 

•B KARTOGRAFISKA INSTITUTET 

Fig. 1. 
Island. Tecknet x anger läget för gårdsläinningar, undersökta sommaren 1939. 
Fig. 1. lecland. The cross (x) imlicates the site ot the remains ol the tarms investigated 

during the summer ot 1939. 

inineringar, jordflytning och dylikt hade do flesta boplatserna blivit så 
förstörda att endast delar av husgrunderna åtcrstodo; i några fall före
föll praktiskt taget ingenting vara bevarat. Det beslöts under dessa om
ständigheter att blott ott par av gårdsrestorna i ödemarksområdet skullo 
undersökas, medan ett antal intakta ruiner från äldre tid i den ännu 
bebodda gränstrakten till öknen i första hand skulle göras till föremål 
för undersökning. 

Den svenska avdelningen började sitt arbete vid en gårdsläraning kal
lad Snjåleifartöttir, belägen c:a 4 km sydväst om ÄsölfsstaSir norr om 
Pjörså, vilken gård under en tid av fyra veckor var den samlade expe
ditionens högkvarter. Den danska avdelningen igångsatte sina utgräv
ningar vid en plats benämnd Skallakot i fjälltorrängen omedelbart väster 
om Asölfsstaöir ooh den finska vid en annan nedlagd höglandsgård, kallad 
Storholdshliö. Den isländska expeditionen valde som grävningsplats gårds-
lämningen Skeljastaöir i dalens ödemarksdel. Invid denna gärd hade un
der medeltiden bygdens kyrka legat. 

Snjåleifartöttir anses ha varit boplats för den i Landnåinabok omnämnde 
Porbjörn laxakarl, vilken under landnamstidon för egen räkning tog hela 
den inre delen av Pjörsårdalur i besittning. Utgrävningarna blottade en 
gård om fem sammanbyggda bus, av vilka de tre legat i rad med gav-
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Fig. 2. 
Frän den yttre, bebodda delen av pjönårdalor med i bakgrunden Hekla 

sedd från den svenska utgrävningsplatsen Snjåleifartöttir. 
Fig. From the OUter inhabited pari of bjursårdalur with Hekla in lhe bacbgrousd, 

scen Irom the sile of lhe Swedish excavations at Snjäleilarliitlir. 

lama mot varandra, medan två bildat ett vinkelrätt utgående parti från 
baksidan av denna c;a 30 meter långa räcka. Donna gårdsanläggning 
torde vara att tillskriva medeltidens mitt, och som sådan äger don nära 
paralleller i andra, till medeltiden säkert hänförbara ruinkomplex på Is
land. Huson hade haft mäktiga väggar av torv, inåt stödda av intill 1,75 
meter höga stenväggar; tillträde till dot ena huset hade ägt rum genom 
cn c:a 4 meter lång, ursprungligen övertäckt gång. Under denna anläggning 
framkommo resterna eftor ett äldre hus, av annan karaktär och byggt i 
delvis annorlunda teknik än det fomrummiga komplexet. Det var bottnen 
till cn ungefär 20 motor lång hall mod eldstad mitt på golvet, hål efter 
trästolpar i rader invid och ett stycke frän långväggarna, vilka liksom gav
larna varit uppförda av torv, ingång på södra långväggen och med en 
planform, karakteriserad av något buktande långsidor, så att bygg-
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Fig. 3. 
Utgrävning igångsattes av deo medeltida gården Äslåkitunga hin fremrl i den 

öde lagda delen av | i j u r så rda lu r . 
Fig. 3. Excavat ing is hegun a l the medieval fann Asläkstunga hin fremrl in lhe devas

ta ted par t of hjorsärdalur. 

nåden avsmalnat åt ömse ändar. Detta hus tordo ha tillhört den isländ
ska bebyggelsens begynnelseskede och husbottnon kan mycket väl vara 
att betrakta som rostorna eller den byggnad, vilkon Porbjörn laxakarl 
här skullo ha uppfört. 

Dessutom företog don svenska avdelningen utgrävning av en av de vul-
kanhärjado gårdarna i ödemarkslandot, Äslåkstunga hin fremri. Gården 
var ett medoltidsbygge om tro sammanbyggda hus, vartill hörde rester 
efter tvenne smärre, fritt liggande byggnader. De tre hopbyggda husen 
hade bildat gårdens manbyggnad och ägde i princip samma planlösning 
som don yngre gården vid Snjåleifartöttir. Genom ras hade likväl on be
tydande del av bygget förstörts, och av väggarna återstod över huvud 
tagot allenast ett stenskift jämte obetydliga rester efter den utomlig-
gnnde torvväggen. 
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Fig. 4. Hallen vid Isleifslaöir nära Nordtunga i liorgarfjordsområdet. 
Fig. 4. The hall at Isleifstadir, near Nordtimga in the Horgartjord district. 

Den danska expeditionens arbete vid Skallakot resulterade i friläggan
det av en större byggnad av c:a 30 meters längd, vilken var av samma 
typ som den äldsta gården vid Snjåleifartöttir. Någon tradition var ej 
förknippad med denna plats, men den väl bevarade husbottnen med sväng
da långsidor, långeld mitt på golvet, dörr på ena långsidan, rader av stolp
hål efter långväggarnas innersidor samt jämväl i någon mån gjorda fynd 
av fornsaker giva tämligen tydligt vid handen att den byggnad, som stått 
här, tillhört ett tidigt skede — vikingatid eller äldsta medeltid. Samma 
huvudtyp representerade även den av Einlandsoxpeditionen utgrävda går
den vid Storholdshliö, ehuru denna var vida sämre bibehållen än gårds-
lämningon vid Skallakot. 

Sedan dessa fyra ruiner blivit framtagna ägde en förflyttning av gräv
ningarna rum. Efter förnyade rekognosceringar avreste de finska och 
svenska expeditionerna till Borgarfjordsområdet norr om Reykjavik, me
dan den danska avdelningen påbörjade undersökning av en gårdslämning 
vid namn Stöng i Pjörsårdalens ödemarksdol. Den svenska avdelningen 
verkställde i Borgarfjordsområdet undersökning av en nära gården Norö-
tunga öster om Pverå belägen ruin, vilken kunnat identifieras som det Isleif
slaöir, on landnamsman vid namn Isleifr här anlagt. Grävningarna frilade 
resterna efter en gård, vilken till hela sin karaktär överensstämde mod 
de tidiga gårdslämningarna vid Skallakot, Storholdshliö och Snjåleifartöt
tir, alltså ett stort hallartat bygge med svängda långsidor och ingång på 
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den ena av dessa. Två golvnivåer anträffades, var och en med sina lång
eldar och sina stolphålsrader, likaledes kunde de för de forntida is
ländska husen karakteristiska pallarna eller förhöjningarna utmed lång
väggarna konstateras. Den yngsta nivån på denna boplats förskrev sig 
från ett hus, vilket härjats av brand. Brandlagret var synnerligen kom
pakt och intill c:a 75 cm mäktigt. Bränderna härrörde till stor del 
från drivvedstimmer eller importerat virke av barrträ, möjligen även 
ek eller annat lövträ. I de skilda nivåerna gjordes relativt talrika fynd 
av enklare föremål, knivar, betsel- och skrinbeslag av järn, en del smärre 
bronsföremål, sländtrissor, väv- och nättyngder m. m., och även den yngre 
nivån synes av fynden att döma härröra från vikingatid eller tidig me
deltid. Efter den förhärjande brand, som ödelagt byggnaden, hade Isleif-
staöir aldrig blivit återuppfört. 

Don finska expeditionen grävde i Borgarfjordsområdet dels vid den nu
varande bondgården Lundur och dels vid gården Bruarreykir, där det 
finns cn gårdsruin, vilken anses ha anlagts av den ovannämnde Isleifs 
broder IsrauÖr. Den danska undersökningen av gården Stöng ledde till 
ett mycket vackert resultat — här framtogs en anläggning om fem sam
manbyggda hus jämte bredvidliggando stall och smedja. Denna gård, vil
ken var täckt av ett c:a 2 meter tjockt pirapstenslager men vars väggar 
voro bevarade i praktiskt taget ursprunglig höjd, är den bäst bibehållna 
ruin, som utgrävts på Island och tordo vara en av de märkligaste medel
tida bondgårdar, som över huvud taget äro kända från nordiskt område. 
Planer föreligga att taktäcka ruinen och för framtiden hålla den tillgäng
lig i framgrävt skick. 

I den män utgrävningarna så medgåvo företog intendent Nilsson under
sökning och uppmätning av ännu befintligt gammaldags byggnadsskick 
på ön. Intendent Nilsson besökte sålunda såväl syd- som nord- och väst
landet. De ålderdomliga grästorvsgårdarna äro numera stadda i raskt för
svinnande och det torde endast vara frågan om år, innan återstoden av 
detta på forntida traditioner återgående byggnadsskick är försvunnen. 

Resultatet av de gjorda undersökningarna kan i stort sett sägas vara 
att det äldsta isländska byggnadsskicket blivit i väsentliga stycken klar
lagt oeh att en mera verklighctsbetonad plattform skapats än vad tidigare 
förelegat för ett bedömande av det isländska husets historia. Det äldsta 
isländska byggnadsskicket med stora hallartado hus har under äldre me
deltid undergått en förändring till sammanställandet av flera smärre bygg
nader i en lång räcka, i vilken likväl den forntida hallen som typ be
traktad utgjorde huvudbyggnaden. Det vill förefalla som sannolikt — och 
detta bekräftas av på Grönland under senare år gjorda iakttagelser — 
att den som utpräglat isländsk betraktade gårdsformen med flera hus 
ordnade kring en centralt belägen gång, ej, såsom antagits, varit utbildad 
på ön under äldre medeltid och kanske ej heller skapats där utan i stället 
kan vara en från nordiskt område på Grönland införd produkt, vilken seder
mera undergått sin särskilda utveckling på Island. 

Mårten Stenberger 
4 — Fornvännen 10!t0. 


