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Endringer i korndyrking
gjennom 3500 år i Sola, Sørvest-Norge
Carbonised cereal grains recovered from settlement structures, field layers and graves
have been 14C-dated, calibrated and are presented in summed probability curves.
The cereal grains are recovered from thirteen sites in Sola, Southwest-Norway and
cover a time span from 2200 BCE to CE 1200. There is a relatively high amount
of cereal grains dated to Late Neolithic and Early Bronze Age, 2000–1400 BCE,
and this can be linked to the introduction and duration of two-aisled houses. The
amount of cereal grains dated to Late Bronze Age is relatively low, the reason can
be an increasing focus on animal husbandry. In Pre-Roman Iron Age, mainly hulled
barley ( Hordeum vulgare var vulgare ) was grown and the introduction of intensive
manuring has led to an increased amount of 14C-dated cereal grain. Even though very
few cereal grains are dated to around 1100 BCE and CE 600 in Sola and Rogaland,
cereal grains are found on at least one excavated site dated to between 2200 BCE
and CE 1200.
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1.
Kart over Sola i Rogaland der undersøkte lokaliteter er markerte. Stiplet linje viser kommunegrensen til Sola.
Map of Sola in Rogaland with excavated sites marked. Dotted line marks the border of the municipality of Sola.

Innledning
I denne artikkelen vil jeg vise hvordan makrofossilanalysen bidrar med viktig
informasjon som kan belyse svingninger i jordbruket og dermed jordbruksamfunnets utvikling i perioden senneolitikum til middelalder ( 2200 BCE–1200 CE ).
Summerte C14-dateringer av korn vil diskuteres i lys av tafonomiske, kulturelle,
geografiske og klimatiske forhold. I Sola, som ellers i Sør-Norge, er de første
stolpebygde langhusene og spor etter korndyrking datert til senneolitikum, fra
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2.

Lokaliteter i Sola, Rogaland, der korn, k, er identifisert og 14C-datert.
(k): korn fra struktur uten tilhørighet til samtidig hus, pl: andre planterester er 14C-datert.
Sites in Sola, Rogaland, where cereal grain, k, has been identified and radiocarbon dated.
(k): cereal grain from feature not belonging to contemporary house, pl: other plant remains are 14C-carbon.

ca. 2200 BCE ( Bårdseth & Sandvik 2010, Glørstad 2003, Hjelle & Solem 2008,
Soltvedt 2000, Soltvedt 2020, Soltvedt & Henningsmoen 2016 ). Det arkeologiske materialet og makrofossildata vitner om at Sola i Rogaland har hatt kontakt
med Sørskandinavia ( Myhre 1981, Solberg 1993, Soltvedt 2020 ). Korndyrking på
boplassene førte til krevende arbeidsprosesser, men ga forutsigbar mat som kan
ha vært grøt, brød og øl.
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Materiale og metode
Makrofossilene kommer fra arkeologiske forvaltningsinitierte undersøkelser i
Sola utført av Arkeologisk museum i tidsrommet 2008–2018 ( fig. 1 ). Avsetninger
i stolpehull, ildsteder, groper, graver, kulturlag og åkerlag er samlet inn, flottert og
silt gjennom en sikt med maskevidde 0,5 mm ( Bakkevig m. fl. 2002 ). Forkullete
frø og andre identifiserbare planterester er sortert og analysert. Denne artikkelen tar utgangspunkt i analyse av forkullet korn og 205 14C-dateringer av korn
fra elleve undersøkelser i Sola der naken bygg ( Hordeum vulgare var nudum ),
agnekledd bygg ( Hordeum vulgare var vulgare ), hvete ( Triticum ), havre ( Avena ),
uidentifiserte korn og kornfragmenter er datert.
14
C-dateringene er utført ved Beta-London/Florida, NTNU-Trondheim, Chrono-Belfast og Ångströmlaboratoriet-Uppsala Universitet. For å kalibrere og framskaffe summert sannsynlighet av 14C-dateringene er Oxcal versjon 4.3.2 benyttet
( Bronk Ramsey 2017 ).
Antall korndateringer fra en arkeologisk undersøkelse er avhengig av flere faktorer, som tafonomi, bevaringsgrad, undersøkelsens kostnadsramme og faglige
prosjekteringer. Variasjonen i summert sannsynlig representasjon av kornene tolkes
derfor som en tendens ( fig. 3, 4, 5 og 6 ). Kornet forteller, uavhengig av hvilken
struktur det er funnet i, en historie om jordbruksaktivitet på et sted. I tillegg er
sannsynligheten større for at et forkullet korn daterer strukturen det blir funnet
i enn det datering av trekull vil gjøre ( Gjerpe 2008 ).
Resultat
En sammenstilling av resultatene fra de elleve lokalitetene i Sola (fig. 2 og 3) viser at
det eldste kornet er fra ca. 2200 BCE og ble funnet i en rituell kontekst på Myklebust
( Gil, 2012 ). På fire av lokalitetene viser korndateringene at plassene har vært brukt
i flere hundre år. Det er korn datert til senneolitikum og eldre bronsealder på åtte
av tretten lokaliteter, mens på seks av lokalitetene er det registrert toskipete hus.
Alle korn fra toskipete hus i Sola er eldre enn 1400 BCE. På Tjora N ble det bygget ni to-skipete hus og etablert forholdsvis store dyrkingsarealer på over 800 m2
i overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder. Korn fra et toskipet
hus på Sømme S dateres til overgangen til eldre bronsealder, og korntettheten i
huset var relativ lav. På Myklebust og Haga Vest ble det funnet treskipete hus
fra eldre bronsealder, fra ca. 1500 BCE, men det var lite korn i strukturene. Det
er dyrkingslag datert til senneolitikum og eldre bronsealder på fire lokaliteter.
Figur 3 viser en markert nedgang i antall 14C-dateringer av korn ved overgangen til yngre bronsealder, 1100 BCE. På Myklebust ble Hus 10 datert ved hjelp av
trekull til 1200–1000 BCE og bare ett korn ble funnet i huset, men dette ble ikke
datert ( Sandvik 2018 ). Ett korn funnet i hvert av dyrkingslagene fra henholdsvis Myklebust og Skadberg er daterte til 1100–1000 BCE ( Husvegg m. fl. 2017,

200

in Situ vol.14
Tema: Rogaland

Eli-Christine Soltvedt   Endringer i korndyrking gjennom 3500 år i Sola, Sørvest-Norge

1 Jåsund n=12
2 Myklebust n=18
3 Haga Vest n=10
4 Tjora N n=55
5 Tjora S n=44
6 Sømme N n=6
7 Sømme S n=17
10 Håland n=6
11 Einargården n=9
12 Skadberg n=15
13 Røyneberg n=7
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3.

Summert sannsynlighet av 14C-daterte korn fra elleve lokaliteter i Sola, Rogaland.
Summed probability of radiocarbon dated grain from eleven sites in Sola, Rogaland.
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4.

Summert sannsynlighet av C-daterte korn fra graver, åkerlag og hus på Tjora N i Sola, Rogaland.
Summed probability of radiocarbon dated grain from burials, field layers and remains of houses on Tjora N in
Sola Rogaland.
14
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OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5
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5.
Summert sannsynlighet av 14C-datert korn fra Sola, Rogaland.
Summed probability of radiocarbon dated grain from Sola, Rogaland.

OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5
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6.
Summert sannsynlighet av 14C-datert korn fra hele Rogaland.
Summed probability of radiocarbon dated grain from the whole of Rogaland.
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Sandvik 2018 ). På Tjora N er det ikke korndateringer fra hus i denne perioden,
men det er datert korn fra dyrkingslag ( fig. 4 ).
Som figur 4 og 5 viser dateres få korn til yngre bronsealder i Sola. Tendensen
er også tydelig i hele Rogaland. Korn ble funnet i to på hus på Sømme S og i
ett hus på Tjora N. Det er få kjente stolpebygde hus fra denne perioden sammenlignet med eldre bronsealder og førromersk jernalder. De daterte kornene
fra dyrkingslagene på Tjora N og Myklebust viser imidlertid at en dyrket korn
i yngre bronsealder også.
Ved overgangen til førromersk jernalder øker antall dateringer på korn på enkelte
lokaliteter i Sola, spesielt på Tjora S. Alle lokalitetene fra førromersk jernalder
som er undersøkt har også jordbruksaktivitet i senneolitikum–eldre bronsealder.
Av de ni gårdene som hadde aktivitet i senneolitikum og eldre bronsealder er det
funnet korn datert til førromersk jernalder på fem av dem ( fig. 3 ). Mot slutten av
førromersk jernalder er det ikke funn av korn fra bosettingsstrukturer på Tjora N.
I stedet er korn funnet i graver og dyrkingslag ( fig. 4 ).
Seinere i eldre jernalder er det aktivitet som har involvert korn hovedsakelig på
Myklebust og på Einargården, men også på Skadberg, Tjora og Jåsund. Det er
en markert reduksjon i korndateringer rundt CE 600 i Sola og generelt i Roga
land, ( fig. 5 og 6 ). Fra merovingertid, vikingtid og middelalder kjenner en kun
noen få lokaliteter med daterte korn, blant annet fra hus på Sømme S, ved Sola
ruinkirke, på Håland og i graver på Tjora N. På Sømme S ligger tyngdepunktet
til korndateringene i vikingtid ( fig. 3 ).
Diskusjon
Boplasser med korn ligger som oftest i et landskap som er egnet for dyrking. På
noen lokaliteter er det flerfasete åkerlag der både pollen og makrofossiler av korn
og ugras vitner om dyrking i lang tid. Sannsynligvis har det også vært korndyrking
i nærheten av husstrukturer med korn, selv om dyrkingslag ikke ble påvist under
utgravningen. Ofte blir små mengder korn funnet i flere spredte strukturer i hus,
noe som indikerer at rensing, tørking, lagring og matlaging av korn har foregått
på boplassene. Varme brukes til å tørke korn, og noen ganger skjer det uhell slik
at kornet forkulles. Om kornet blir liggende inntil en stolpe, kan det om stolpen
skiftes ut ende opp i stolpehullet. Korn kan også bli sølt under rensing eller annen
matforberedelse og havne i et av ildstedene på boplassen. Tafonomiske prosesser
som dette fører til at kun en liten mengde av kornene som ble høstet bevares på
boplassene.
Kommunene Sola og Klepp i Rogaland utgjør et område med høy funntetthet
av flintsigder og dolker sammenlignet med Vest-Norge forøvrig. Bergliot Solberg
( 1993 ) tolker dette som indikasjon på at det her har vært et relativt høyt befolkningstall og et utviklet sosialt hierarki. I eldre bronsealder ble gravhauger anlagt
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langs kysten av Rogaland, og spesielt i Sola, Klepp og Karmøy var flere av dem
rikt utstyrt og monumentale ( Myhre 1998 ). Denne utnyttelse av kystlandskapet
mener Knut Ivar Austvoll ( 2020 ) kan ha gitt grunnlag for et elitesamfunn og en
fungerende politisk organisasjon. Austvoll mener videre at gjestebud og gaver var
viktig for å opprettholde makten et slikt alliansenettverk. I Sør-Skandinavia er
det argumentert for at korndyrking og ølbrygging var en viktig del av fundamentet for et stabilt samfunn med storgårder og sterke alliansenettverk ( Brink 2013,
Johannsen 2017, Klassen 2005 ). I Sola er det ikke funnet spor etter alkoholholdig
drikke, men skår av en liten kopp ble funnet sammen med kornet på Myklebust
( Gil 2012 ). Det er tidligere argumentert for at små kopper ble brukt til servering
og drikking i seremonielle sammenhenger ( Haaland 2006 ). Funnet fra Myklebust
og etablering av gårder i Sola ( fig. 2, 3 ) peker derfor sammen på at korn hadde en
sosial betydning i dette tidlige bondesamfunnet.
Årsaken til den markerte nedgangen i antall 14C-korndateringer i Sola og generelt i Rogaland ved ca. 1100 BCE er sannsynligvis sammensatt ( fig. 5 og 6 ). Er
det andre indikasjoner på en tilbakegang i samfunnet ? Austvoll ( 2020 ) hevder
at makt og posisjoner i elitesamfunnet i senneolitikum og eldre bronsealder kan
ha blitt opprettholdt ved bruk av tvang og vold, og at dette ledet til krisetider og
forfall i samfunnet. Lilleøren m. fl. ( 2012 ) har studert variasjoner i permafrosten
i norske fjellstrøk de siste 12 000 år. Det vises til en nedgang i temperaturkurven
rundt 1000 BCE, og muligens kan dette ha bidratt til den negative utviklingen.
I Vestfold ble det til sammen datert 34 korn fra 6 lokaliteter i området langs E18
mellom Elgesem og Nordby, men ingen av kornene ble datert til begynnelsen av
yngre bronsealder ( Soltvedt & Henningsmoen 2016 ). 14C-dateringer av korn i
Storbritannia viser også en moderat reduksjon i korndateringer rundt 1000 BCE
( Stevens & Fuller 2012 ). Nedgangen kan dermed spores i et større område enn
Sola. Imidlertid viser resultatene fra 79 korndateringer i Østfold ingen tilsvarende markert tilbakegang, men heller en økning i korndyrking fra begynnelsen av
bronsealder ( Bårdseth & Sandvik 2010 ).
Lite korn og få hus tyder på at det i yngre bronsealder var en begrenset kornøkonomi i Sola og Rogaland. En slik begrenset dyrkingsaktivitet ses også i andre
undersøkelser fra Sørvest-Norge ( Fredh m. fl. 2018 ). I tillegg indikerer framvekst
av lyngheier et større fokus på utnyttelse av utmarksressurser til fôr og beite i
dette området av Jæren ( Prøsch-Danielsen & Simonsen 2000 ). Lokalitetene
1–7 i figur 1, ligger delvis i eller nært marine sandavsetninger og er utsatt for
vestlige vinder. Det er påvist perioder med sandflukt i Sola i 2200 BCE–CE 1200
( Prøsch-Danielsen & Selsing 2009 ). Nedgangen i 14C-korndateringene i yngre
bronsealder kan derfor også skyldes sandflukt ( fig. 5 ).
I Sola og Rogaland øker antall korndateringer igjen først i førromersk jernalder.
Bruken av kornsorter endrer seg også. Fra da av blir både naken bygg, emmer,
agnekledd bygg og havre funnet. Agnekledd bygg blir den mest vanlige kornsorten
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i perioden (Prøsch-Danielsen & Soltvedt 2011:fig. 13). Agnekledd bygg responderer
godt på gjødsling og tåler et fuktig klima bedre enn naken bygg og emmer som
var de vanlige korntypene i senneolitikum og eldre bronsealder. Daniel Fredh
m. fl. ( 2018 ) mener at det skjer en ekspansjon av åkerarealene på bekostning av
skog i eldre jernalder generelt i Sørvest-Norge. Denne økningen og en eventuelt
mer produktiv dyrkningsform kan ha gjort sitt til at en finner mer forkullet korn
på boplassene og i åkerlagene.
Rug ( Secale creale ) som tåler kulde bedre enn andre kornsorter introduseres i
Rogaland rundt 600 CE ( Westling & Jensen 2020 ). De argumenterer for at dette
kan ha årsak i dramatiske hendelser som vulkanutbruddet i 532 CE, hungers
nød, pestepidemier og høye dødstall. Nedgangen i korndateringer i denne sammenstillingen gjenspeiler mindre korndyrking rundt 600 CE noe som også indikerer at kan ha vært vanskelige leveforhold i merovingertid.
Konklusjon
De summerte framstillingene av 14C korndateringene gir et viktig og overordnet
perspektiv på jordbruket i Sola mellom 2200 BCE og CE 1200. Den forholdsvis
store kornaktiviteten i senneolitikum og eldre bronsealder sammenfaller med
utviklingen av et samfunn med sosialt kontaktnett som omfattet Sørskandinavia.
Nedgangen i begynnelsen av yngre bronsealder kan skyldes både urolige tider og
en nedgang i temperaturkurven. En ny økning av korndateringer ses i førromersk
jernalder, noe som kan være resultat av at nye kornsorter ble dyrket, utvidelse
av åkerarealer og mer intensiv gjødsling. Få korndateringer rundt CE 600 kan
gjenspeile lav korndyrking som en følge av dårlig klima og lav befolkningstetthet.
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Summary
This article demonstrates alteration of summed probability of 205 14C-dated
cereal grains from Sola in Rogaland county, Southwest-Norway. This summed
probability of dated cereal grains is compared with the summed probability of
462 14C-dated cereal grains from the total of investigated sites in Rogaland. They
cover a time span from 2200 BCE–CE 1200. The earliest dated cereal grains in Sola
are about the same age as other early cereal grains from South-Norway. This is
ca. 1500 years later than in South-Scandinavia and the British Isles.
The dated cereal grains are recovered from settlement structures, field layers
and graves at thirteen excavated sites. The dated cereal grains were identified as
naked barley ( Hordeum vulgare var nudum ), hulled barley ( Hordeum vulgare var
vulgare ), wheat ( Triticum ), oat ( Avena ) and unspecified cereal grains and cereal
grain fragments. The number of 14C-dated cereal grains from an archaeological
survey depends on several factors, such as taphonomy, degree of preservation and
the survey’s project description. Domesticated cereal grain does not grow wild in
Norway. Therefore, regardless of what structures it is found in, it tells a story of
agricultural activity at that site.
Cereal grains dated to Late Neolithic and the earliest Bronze Age were from
eight out of thirteen investigated sites. In six of the sites, two-aisled houses were
built and field layers are documented on three of the sites. Some of the sites were
probably in use for more than a hundred years. Because of the relatively high
density of archaeological artefacts and monumental graves from this period in
Sola, scholars interpreted the society as having a well-developed hierarchy. Cereal
products such as bread, porridge or beer may have contributed to the economy
of the farms and stabilization of the society.
A decrease of cereal grain dated to around 1100 BCE could be a result of tumultuous events and downturns in the society. Decrease in temperature may have
been a factor that speeded up the negative development. From Late Bronze Age a
low amount of cereal grains is found in settlement structures. The heather moors
became fully developed, suggesting a focus on husbandry. Still cereal cultivation
carried on, as cereal grains in field layers bear witness of.
An increase of dated cereal grains is seen in Pre-Roman Iron Age. The cultivation
and usage of cereal species change during Early Iron Age. Now both naked barley,
emmer, hulled barley and oat are found in the settlement structures. Hulled barley
became the most common species during Pre-Roman Iron Age. It tolerates a humid climate better than naked barley and wheat, both with respect to cultivation
and storing. Hulled barley is able to utilize the manured soil better than naked
barley. Both the size and the efficiency of the fields may have increased, which
led to an increased amount of cereal grains at the settlement sites.
The summed-up representations of the 14C cereal grains provide an important
and overall perspective on agriculture in Sola between 2200 BCE and CE 1200.
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A decline in 14C-dated cereal grain is perceived around 1100 BCE and CE 600. The
highest amount of cereal is dated to the Late Neolithic and the earliest Bronze
Age ; and relatively few cereal grains date from the Late Bronze Age. There is an
increase in cereal grain dating from Early Iron Age, but a moderate amount of
cereal grain is dated to Merovingian Time, Viking Age and the Middle Ages.
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