
 
 

«Nesjar 2016» 
Rapport for arkeologisk feltarbeid i Værvågen -
Værvågen, gbnr, 4088/1,10, Oreskogen, gbnr. 4088/68 og Sollyst, gbnr. 40088/69 
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Prosjektet "Nesjar 2016" ble opprettet i 2014 fordi det i år er 1000-års jubileum for slaget 
ved Nesjar. Det er Brunlanes- og Larvik historielag som har gått sammen om å stifte 
prosjektet.  

Det berømte Nesjarslaget er beskrevet i flere historiske kilder, de mest kjente er sagaene:                                                                                                                                  
-"Heimskringla" av Snorre (skrevet ca. 1220).                                                                                  
-"Fagerskinna" av anonym forfatter (skrevet ca. 1220, sannsynligvis før «Heimskringla»).                                                   
-«Flatøybok». («Codex Flateyensis» er en samling norrøne fortellinger nedtegnet på 1390-tallet).                                                                                                                                          
-«Ågrip» av anonym forfatter (skrevet ca. 1190). Eldst av de kjente norske kongesagaene.                                                                                                                                  
-«Den legendariske Olavssaga» av anonym forfatter (antagelig skrevet tidlig på 1200-tallet, før 
«Heimskringla»).                                                                                                                                  
I tillegg 2 kvad/viseflokker og «førstehåndskilder» fra ca. 1016:                                                          
-«Nesjavísur» av Sigvat Skald. Versene gjenfinnes ikke i sin helhet i noen av sagaene, men de er 
«spredt»/fordelt på fire av sagaene over (ikke Ågrip).                                                                                             
-kvadet som Svein jarls skald Berse Skaldtorvusson skrev da han satt i fengsel hos kong Olav.  

 

Historien og bakgrunnen for prosjektet 
Slaget ved Nesjar er sannsynligvis Norges største sjøslag fra vikingtiden og regnes som et 
av de mest avgjørende slag i denne perioden. Her seiret Olav Haraldsson (senere den 
Hellige) over Svein jarl og en rekke av Nord-Norges, Midt-Norges og Rogalands, mektigste 
menn. Blant annet Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson.                                           
Olavs seier gjorde at han som første konge siden Harald Hårfagre og Olav Tryggvasson, 
klarte å få herredømme over hele Norge. Dette var et viktig skritt mot kristningen av landet, 
som markerer slutten på vikingtid og starten på middelalderen. 

"Nesjar 2016" skal markere jubileet på mange forskjellige måter fra 2014-2016. Et av 
hovedmålene for prosjektet er å forsøke å finne gjenstander fra Nesjarslaget som etter all 
sannsynlighet utspilte seg i og utenfor Værvågen, mellom Mølen, Arøya og Helgeroa.  

 

Faggruppa og faglige medarbeidere 
Med faglig hjelp og bistand fra Norsk Maritimt Museum, skulle vi forsøke å fastslå 
slagstedet gjennom marinarkeologiske sonar-undersøkelser og GPS kartfesting av 
artefakter.                                                                                                                             



Når det gjaldt metalldetektorsøket på land og i fjæresonen i Værvågen fikk vi faglig bistand 
og hjelp fra Vestfold fylkeskommune, Kulturarv. I tillegg fikk vi hjelp av metalldetektorister 
fra NMF (Norges Metallsøkerforening).  

Prosjektets faggruppe består av:                                                                                              
-Arnfinn Løvaas - Larvik historielag (leder)                                                                                  
-Kjersti Jacobsen - prosjektleder                                                                                             
-Ragnar Orten Lie - Vfk                                                                                                               
-Bjørn Bandlien - HBV                                                                                                              
-Pål Nymoen - Norsk Maritimt Museum (NMM)          

Hvorfor Værvågen og Helgeroafjorden? 

Det var faggruppa for «Nesjar 2016» som i januar 2015 ble enige om at all arkeologisk 
feltarbeid skulle foregå i Værvågen og i Helgeroafjorden (se kart ?).                                
Det var flere grunner til at dette avgrensede området ble valgt som den mest sannsynlige 
arenaen for sjøslaget. Det er særlig stedsnavn og landskapsellementer, samt andre 
«ledetråder» fra sagaene som peker mot dette området i tillegg til svært interessante funn 
av brynesteiner på havets bunn, funnet av NMM. 

Vissheten om at et stort sjøslag med opp mot 70 skip, krever et stort og relativt stille 
havområde, uten mange farlige skjær, var også viktig for valg av område.                           
Gjennom tidligere forskning i forbindelse med «Slagene på Re» og lesing av flere  

Kart 1. over Værvågen og Helgeroafjorden 



Slagbeskrivelser, har det dannet seg et inntrykk av at de fleste større slag ikke foregår på 
tilfeldig valgte lokaliteter. Det står alt for høye verdier på spill, både når det gjelder 
mannskap, båter, hester, våpen og annet utstyr, at det ville vært direkte uforsvarlig.            
Dette vil utdypes nærmere i boka om «Slaget ved Nesjar» dersom den skal utgis.  

 

Agder, Grenmar, Nesjar, Viken og de to «havnene»  

Alle de 5 sagaene over (bortsett fra Ågrip) har med stedsnavnene Agder, Grenmar, 
Nesjar og de to landskapselementene «havnen» (både den havnen Svein jarls flåte ble 
«overrasket» av kongen og den havnen kongens hær lå i før slaget startet). Det som 
skiller er stort sett preposisjoner som: ved-, til-, inn forbi-, foran-, ut for-, fremfor-, innenfor-, 
øst om-, bak- Nesjar eller Grenmar. Under følger «Fagerskinna», «Heimskringla» og 
«Flatøybok bind III» sine versjoner: 

«Fagerskinna»:   

«Da nå skipene hans var klargjort, holdt de ut etter Viken og la 
skipene sine ut for Nesjar, innenfor Grenmar. Svein jarl samlet seg 
hær straks etter at kong Olav var borte fra Trondheimen, bød ut 
allmenning om hele Trøndelag og Hålogaland, og alt som han for 
sørover hadde han ting med bøndene og hadde en svær hær. Han dro 
med denne hæren øst om Nesjar, og la seg i havn der». 

«Heimskringla»: 

«Hele denne hæren (Svein jarls hær) styrte de østover til Viken med. 
Det lei ut i langfasta da Svein jarl seilte inn mot Viken. Jarlen styrte 
flåten inn forbi Grenmar og la til ved Nesjar (…). 

Da de kom utfor den havna som jarlen hadde ligget i, var jarlens hær 
også væpnet og tenkte nettopp å ro ut av havna, men da de så 
kongsflåten, tok de til å binde sammen skipene og satte opp merket og 
gjorde seg ferdig til kamp. Da kong Olav så det, rodde han rett på, og 
kongen la seg mot jarlens skip, og dermed tok striden til».     

«Flatøybok bind 3» 

«Da det led ut i langfasten, førte de hæren sin østover til Viken. Svein 
jarl førte hæren til Grenmar og la seg der (…)». 

«Kong Olav stevnet hæren sin inn etter Viken, da var det ikke langt 
mellom de stridende – de visste om hverandre (…). Det var lørdagen 
før palmesøndag, de ble liggende nær hverandre (…)». 

«Siden gikk han ut på skipet sitt og ba folkene ete og drikke litt. Siden 
lot han blåse hærblåst og la ut av havnen. Da de kom utenfor 
havnen Svein jarl lå i, var hans hær fullvæpnet og tenkte å dra til sjøs. 
Og da jarlen og hans menn så kongens hær, tenget de skipene sine og 
satte opp merket sitt. Da kong Olav så at her ble det ingen utsettelse, 
lot han sin hær fylke seg, slik at det var tjue skip tenget sammen ut for 



Nesjar, med en skeid i hver arm, og ytterst lå knarrene med stor 
avstand mellom skeidene. Svein jarl hadde førtifem skip». 

Agder er heldigvis greit å stedfeste men stedsnavnet Grenmar har derimot 
forsvunnet ut av historien. Det er hovedsakelig tolket som «Langesundsfjorden» 
eller utløpet av denne (Langesundsbukta).                                                                                  
Nesjar betyr «Nesene» på norrønt og finnes heller ikke lengre som stedsnavn. 
Nesjar har vært tolket som hele den ytterste delen av Brunlaneset fra 
Nevlunghavn – Helgeroa og ut til spissen av Mølen eller som kun den ytterste 
spissen av Brunlaneset, mellom Oddane-Sand - Båtberget/Tangen og Mølens 
spiss.  

Det er svært interessant at «Flatøybok bind 3» skiller seg fra de andre sagaene, 
ettersom det står: «Svein jarl førte hæren til Grenmar og la seg der». Grenmar 
kan ikke være på Nevlunghavnsiden av Brunlaneset, så dette taler for at Nesjar er 
på Helgeroasiden. Det fremgår nemlig videre i teksten at slaget står ut for Nesjar, 
så da må «havnen» i dette tilfellet befinne seg i Grenmar. 

Hva med Viken? 

Noe som også skiller «Flatøyboka bind 3» fra de andre sagaene er at det står 
både om jarlen og om kongen at de begge seiler mot Viken fra hver sin kant.  

«Viken» kan selvsagt ikke stedfestes helt nøyaktig, men er bla. tolket som det 
store havområdet mellom Lindesnes og Svinesund med Oslo innerst, og ikke kun 
Oslofjorden. Det er i hvert fall utvilsomt at både Grenmar og Nesjar er en del av 
«Viken». Om jarlen står det: «Da det led ut i langfasten, førte de hæren sin 
østover til Viken. Svein jarl førte hæren til Grenmar og la seg der.» Om kongen 
står det: «Kong Olav stevnet hæren sin inn etter Viken».  

Om kong Olav står det som nevnt over i «Fagerskinna»: «Da nå skipene hans var 
klargjort, holdt de ut etter Viken og la skipene sine ut for Nesjar, innenfor Grenmar. 
I «Heimskringla» står dette om Olavs ferd i Viken før Nesjarslaget: «Så drog de ut til 
sjøen og fikk seg skip og gjorde seg i stand til å dra ut i Viken. De fikk en stor 
vakker hær. Og da de hadde hæren ferdig, seilte de ut til Tønsberg». 

Det virker jo logisk at Olav seiler «ut etter Viken/ut i Viken» og ikke «Kong Olav 
stevnet hæren sin inn etter Viken» slik det står å lese i «Flatøybok bind 3».          
Dette blir selvsagt spekulasjoner, men det kan tenkes at forfatteren her omtaler 
Langesundsfjorden som «Viken»? Det kan selvsagt også bero på 
sammenblandinger og feiltolkninger slik man ofte ser i sagatekster. 

   

1. «Fremfor den vide sletta», 2. «Rømte ut på fjorden», 3. «ransaket valplassen», 4. 
«to utveier å ta, kongen har begge», 5. «lik fløt tjukt rundt øra» og 6. «Skar sundet»,  
 

1. «Kampen fant sted fremfor den vide sletta» står det i «Den legendariske 
Olavssaga». Dette er en del av Sigvat Skalds, Nesjarvisur, som kun er i denne sagaen. 
Faggruppa jobber som kjent ut fra hypotesen om at Værvågen var den «havnen» der 
flåten til Svein jarl lå da de ble «overaskende» angrepet av kong Olav og hans flåte 



(som kan ha ligget i havnen ved Store Arøya). Uansett om havet har stått 3 meter 
høyere for 1000 år siden ville det være en vid slette i og rundt Værvågen.  
 

2. I alle sagaene (bortsett fra Ågrip) står det at mennene til Svein jarl skal ha rømt ut på 
fjorden. «Helgeroafjorden», utfor Værvågen er jo i munningen av Langesundsfjorden, 
og havnebukta ved Nevlunghavn kan knappest kalles en fjord. 

 
3. Dessuten er det mye i sagalitteraturen som tilsier at deler av slaget kan ha endt på 

land, ettersom enkelte av de som flyktet opp på land, tydeligvis ikke gav seg med det 
første: «De som gav seg fikk grid». Det står dessuten i flere av sagaene at Olav etter 
seieren, «ransaket» valplassen i flere dager. Valplassen kan i dette tilfelle være i 
Værvågen/den store vide sletta.  

 
4. Takket være den eneste norske oversettelsen av «Flatøybok bind 3» som prosjektleder 

har fått tilgang til før den utgis av «Sagabok» i oktober 2016, har det kommet ny og 
interessant kunnskap om Nesjarslaget. Her står det bla. at strategen og svigerbroren til 
Svein jarl, Einar Tambarskjelve sier til jarlen etter at kongen har tenget skipene sine og 
var klar til kamp: «Dere er ikke like lure, du og kong Olav. Det er nå to utveier å ta, og 
kongen har begge, du ingen». Som det fremgår av kart 2, så kan dette ha passet 
med virkeligheten (dersom Værvågen er den havnen jarlen ligger i). Olavs flåte kan ha 
sperret for både rømningsvei 1, 2 og 3, avhengig av hvor den befant seg. 

Kart 2. Rømningsveier og innfartsårer til Helgeroafjorden 



5.  I blant annet «Heimskringla» står det i Sigvat Skalds «Nesjarvisur»: «Lik fløt tjukt 
rundt Øra». «Øyr er avleiring av løsmateriale ved utløpet av elv i havet eller innsjø, 
delta. (Store Norske leksikon).  

 
Betydningen av landskapselementet øyr/ør har vært en viktig grunn til at enkelte har 
pekt på at Nesjarslaget har foregått i Havnebukta utenfor Nevlunghavn, der fire bekker 
renner ut innerst ved Omrestranda, mens det «ikke renner noen bekker fra Værvågen 
og ut til Ringastranda». Dette stemmer ikke, for selv om disse bekkene ikke er synlige i 
dag, slik de er ved Omrestranda, baserer det seg på at de er lagt i rør. På kartet fra 
1810 fremkommer det tydelig 2 bekker som renner rett ut i Ringastranda (se kart 3). 

 
Alternativt kan det jo tenkes at øra i denne betydningen kan være selve Mølens spiss, 
som var langt smalere og spissere for 1000 år siden (se kart ?), og at «elven» som 
danner øyra ikke er en elv, men selve Langesundsfjorden. Det er tvilsomt at Sigvat 
Skald i 1016 kjente til at rullesteins-neset på Mølen var dannet av en endemorene fra  
siste istid. 
 

Kart 3 fra 1810 viser de to bekkene som renner ut mot Ringa fra Værvågen  



 
6. «Fra Vik om våren kongen for,                                                                                                            

Uten å frykte, østfra,                                                                                                                                     
Og fra nord kom jarlen.                                                                                                                                
-de skurte begge svarte skipsbord                                                                                                      
Jeg kan fortelle om seierskipet som møtte ham,                                                                                    
Skar sundet, jeg var der, Da de møttes» (Sigvat Skald, Nesjarvisur i «Fagerskinna»). 

 
Sundet mellom Mølen og Fugløyrogn kalles Skarsundet på folkemunne. Det kan 
selvsagt også bety å skjære sundet med skipene. Det er uansett viktig å nevne. 
 
Nesjar er nevnt i en annen forbindelse i sagaene  
 
I «Heimskringla» og «Flatøyboa» er Grenmar og Nesjar nevnt i forbindelse med en 
betraktelig yngre hendelse. I Håkon Håkonssonssaga (Håkon Gamles-saga) i 
forbindelse med et slag som skal stå mellom Birkebeinere og Ribbunger på 1200-tallet 
står det følgende: 

«Kong Haakon og jarler, seilte den dag paa Grenmar og ind langs 
Nesjar, og fik en svær storm. Veiret var stort og stod tvers paa skibene, 
saa de maatte øse baade for og agter, og var døden nær. Kongsskibet, 
jarlsskibet og Arnbjørns skib var de som drog sig frem; men alle de andre 
vek ut av leden for at søke til havn. De la til ved Aarøene» (mine 
uthevelser). 

 
Om den samme hendelsen står det i «Flatøyboka» at de la til ved Hereyiar (Herøya). 
Uansett om de la til ved Aarøene (Store- og Lille Arøya), som er rett utenfor Værvågen, 
i Helgeroafjorden eller Herøya, som er videre innover i Langesundsfjorden ved 
Porsgrunn, så er dette meget interessant for hvor Nesjar kan ha vært.               
På grunn av denne svært interessante hendelsen fra sagaene er det enda høyere grad 
av sannsynlighet for at slaget ved Nesjar utspant seg i Helgeroafjorden og at «ind 
langs Nesjar» er på Helgeroasiden av neset ettersom de lå til ved Arøya/Herøya.                    
Mellom Store Arøya og Stokkøya er det en god havn, som faggruppa for «Nesjar 
2016» finner svært interessant i forbindelse med den havnen Olavs hær lå i før slaget 
ved Nesjar startet (se kart 1 og 2 samt kart 4 som viser et anker i denne havnen). Dette 
er svært interessant med tanke på at det på flere av de gamle kartene kun er to 
gårdsbruk på disse øyene.   
 



  Kart 4. Legg merke til ankeret i Stokksundet mellom S. Arøya og Stokkøya 
 
 
Gamle sjøkart som kilde til hvor «Nesjar» kan ha vært 
 
Hollandske og tyske sjøkart som viser kysten av Sør-Norge til Gøteborg fra midten av 
1500-tallet til begynnelsen av 1800-tallet er svært interessante kilder for å finne ut hva 
som kan ha vært omtalt som «Nesjar».                                                                                         
 
Særlig Hollandske skuter, men utover 1600-tallet, også tyske og engelske skuter anløp 
steder langs vestfoldkysten der det var trelast å kjøpe og der det var gode 
utførselshavner og ankringsplasser, som på sikt ble ladesteder. Trelasthandelen på 
slutten av 1500 og begynnelsen av 1600-tallet var det som skapte flere av disse 
ladestedene.  
 
Allerede fra slutten av 1500-tallet opptrer stedsnavn som Hølen ved utløpet til Lågen 
(Musehullet), Stavern (Starvage), Markebo, Ulvesundet (begge ved Tønsberg) og 
Løvøsund ved Horten med navn, mens Helgeroa opptrer hovedsakelig kun med et 
anker før navnet opptrer på kartene etter midten av 1600-tallet. Dette gjelder ikke for 
Nevlunghavn, som opptrer med navn først på 1750-tallet. Her er det heller ingen ankre 
avmerket, men skjærene utenfor er derimot svært fremtredende på kartene. Det er 
tydelig at disse handelsfolkene ikke anså Nevlunghavn som en god havn, men 
foretrakk: Larvik, Hølen, Helgeroa og Stavern. Dette vil bli grundigere omtalt i boka om 
slaget ved Nesjar.  



På disse kartene er «De Nesse» betegnelsen på begge tolkningene av Nesjar (over) 
men hovedsakelig står «De Nesse» ved den helt ytterste delen av neset, ved Mølen     
(se kart 5). Første gang navnet Brunlaneset påtreffes på disse kartene er på et kart av 
Gerhard van Keulen fra 1716. Det interessante med akkurat dette kartet er at her står 
«De Nesse» helt ytterst på spissen mens det står «Brundlehaar» (Brundlaneset) lengre 
inn.  (se kart 6). 

Kart 5 viser at Nesse er markert forholdsvis langt inn på Brunlaneset 

Kart 6 fra 1716 der Brunlaneset forekommer for første gang og ikke kun «De Nesse» 

 



Når det gjelder undertegnedes forskning omkring disse kartene i 2014 var det tydelig at 
eldre kart fra 15- og 1600-tallet kopieres og videreføres på 1700-tallet og nye navn, 
som blir viktige, påføres kartene. Dette gjelder særlig for kart av Van Keulen-familien. 
De er karttegnere i 4 generasjoner, og opererer fra slutten av 1600-talet frem til slutten 
av 1700-tallet. 

Brynesteinene fra Eidsborg 
En av de mest avgjørende grunn til at dette området ble valgt av forskningsgruppa for 
«Nesjar 2016» var informasjon fra Pål Nymoen om flere funn av brynestein fra Eidsborg 
øst for sydspissen av Store Arøya, mellom Store Arøya og Fugløya og i Skarsundet (se 
kart nr. 1 som viser hvor feltarbeidet skulle gjennomføres).  I følge Nymoen var det høy 
sannsynlighet for å finne flere slike brynesteiner spredt i de delene av Helgeroafjorden 
som er vist med røde sirkler på kartet. Det er på bakgrunn av denne informasjonen 
disse sirklene er påført. Av flere grunner ble det aldri søkt etter disse brynesteinene av 
NMM, derfor vet vi på det nåværende tidspunkt ikke hvorvidt det er flere slike 
brynesteiner i disse områdene (se under på side ?).    

Steiner som våpen i Norske slag fra vikingtid og middelalder 

Det er referert til bruk av steinkasting i flere sagaer, men det er særlig i «Sverres saga» 
i forbindelse med slaget ved Fimreite (1184) at brynestein fra Skien er nevnt som egen 
våpenkategori. 

I sin masteroppgave i historie fra 2005, «Leidangen i operativ tjeneste», skriver Øyvind 
Flatnes om dette i kapitlet «Våpentyper som ikke er nevnt i leidangsbolkene»: 

«Sagaene forteller ofte at krigførende avdelinger kastet stein på hverandre. Steiner ser 
ut til å ha vært et utbredt og mye brukt våpen, men av naturlige årsaker er det lite trolig 
at noe så primitivt som gråstein ble sett på som viktig nok til å nedskrives i lovene. 
Steinen ble brukt på minst tre forskjellige måter i strid. Den vanligste måten å benytte 
seg av stein ser ut til å ha vært å kaste vanlige steiner mot fienden, enten fra 
festningsverk, fra skip eller i strid på land. Ved bruk av steiner var det viktig å få 
overhøyde i forhold til fienden slik at steinene fikk mer anslagsenergi. (…) 

Den andre metoden var bruk av valslynger, som var primitive kastemaskiner som kunne 
slynge ut større steiner. Disse ble blant annet brukt til å slå hull i skip, som nevnt i 
Sverres saga kapittel 123, men de kunne også brukes til å slynge steiner over 
borgmurer og mot troppekonsentrasjoner; valslyngene kunne brukes både offensivt og 
defensivt.  

Den tredje og siste metoden ser ut til å være mer lik den førstnevnte, men steinene ser 
ut til å ha vært spesielt egnet til formålet. I Sverressaga sies det at: «Heklungane 
både skaut og stakk og kasta med brynestein som dei hadde ført med seg 
austanfrå Skien (min utheving), og det var stor mannskade.» Brynesteinene som 
nevnes her kan være skarpe skiferlignende flak som kunne gjøre stor skade dersom de 
traff. (…). Kongespeilet nevner også noe som kalles «våpenstein». Dette var også 
sannsynligvis steiner som var spesielt tilpasset eller egnet til krig, muligens brynestein 
av samme type som er nevnt i Sverres saga. Det ser ut til at det var vanlig å laste 
skipene med stein når det var fare for at det kunne komme til strid». 

 



Steinene i Fimreitefjorden 

I Fimreitefjorden ble det allerede i 1906 funnet noen steiner som man den 
gang mente kunne være brynestener fra Eidsborg og som da kunne 
underbygge sagatekstene. Det ble div. avisskriverier omkring dette funnet. 
Geologer har senere tilbakevist at det dreier seg om eidsborgskifer  

Dette skriver Heid Gjøstein Resi i artikkelen «Kastesteiner eller brynesteiner 
fra Fimreite»: «På flere steder i Sverressagaen nevnes faktisk stein som 
våpen i Fimreiteslaget. I hastig forberedelse til kampen beordret kong 
Sverre en mann fra hvert skip til å hente stein fra land (min utheving). Om 
motparten heter det at heklungene hadde brakt med seg hard- stein fra Skien, 
som de tok i bruk som kastevåpen». 

«Til nå har De Heibergske Samlinger fått innlevert i alt fem steiner som er satt 
i forbindelse med Fimreiteslaget (…). Fire av dem er 35 til 50 cm lange, 
stangformete steiner som veier fra 1 til 2 kg. Alle er av lokale bergarter (…). 
Ingen oppviser slipespor, og de er også laget av en bergart som neppe ble 
brukt som brynesteinsmateriale. Flere av steinene har en uvanlig regelmessig 
form, og det kan ikke utelukkes at formen kan skyldes tilhogging eller 
steinbrudd.  

Sett i forhold til Sverressagaens opplysninger om kastesteinene fra 
Fimreiteslaget kan vi med sikkerhet si at det ikke er heklungenes hardstein fra 
Skien som er funnet i Fimreitefjorden. Dersom det i det hele tatt dreier seg om 
kastesteiner, kan det være velegnete naturdannelser som Sverresfolkene kom 
over, da de i all hast sanket steiner langs strendene før slaget». 

Steiner som våpen i Nesjarslaget 

Når det gjelder bruken av steiner eller kastevåpen som våpen under 
Nesjarslaget kan følgende leses:  

«Den legendariske Olavssaga»: 

 «Sidan vart det eit hardt slag med dei. Då mælte Olav at hans menn 
skulle liva seg under skjoldane, medan motstandarane skaut med 
spjot og piler, og dei skulle ikkje kasta noko tilbake før åtaket med 
skotvåpen var slutt. Då det var slutt på skota frå dei andre, måtte dei 
taka mot dei same kastevåpena og mange andre og finna seg i 
det» (min utheving). 

«Heimskringla» 

«La oss så først bare bruke skjoldet, og passe på våpnene våre så 
vi ikke slenger dem på sjøen og kaster dem bort til unyttes. Men 
når så kampen er kommet i gang, og skipene er bundet sammen, 
da får dere sørge for at striden blir så hard som mulig, og hver må 
kjempe så mandig han kan» (min utheving). 

 

 



«Flatøyboka bind 3» 

«Nå gjorde Svein jarls folk seg klar til slaget og sendte en ren storm 
av kastevåpen mot Olavs flåte, men kong Olav og hans menn 
verget seg og aktet seg vel for alle skuddvåpnene, og slik gikk det 
langt frem på dagen. Da skytingen ga seg, rodde Olavs flåte til 
angrep. Kongen la til mot jarlens skip, og en hard kamp tok til» (min 
utheving). 

Fra de tre forskjellige sagaene ser vi en utbredt bruk av blanding mellom 
betegnelsen kastevåpen og skuddvåpen. Ordet stein brukes aldri, kun spjot og 
piler. Når det gjelder spyd, så er det helt vanlig språkbruk i sagaene at de 
både ble kastet og skutt. Men det er meget tvilsomt at soldatene har kastet 
bort en mengde med spyd mellom skipene, det ville i så fall vært sløsing med 
dyrebart metall om de falt i havet. Skyting av piler («pilregn») og kasting med 
store mengder stein virker langt mer sannsynlig. For å underbygge denne 
hypotesen er det interessant at det står i «Den legendariske Olavssaga»:  
«(…) måtte dei taka mot dei same kastevåpena og mange andre (…)».         
Her er det stor grad av sannsynlighet at det er steiner det refereres til under 
«mange andre» våpen.  

I «Flatøyboka» refereres det en gang til steinkasting i forbindelse med slaget 
ved Stiklestad, som kun finner sted 14 år etter Nesjarslaget og som har flere 
av de samme aktørene med: 

 Rimdiktet om Olav Haraldsson» Vers 35: 

«På Stiklestad ljomet stort våpengny.                                                                   
Mot mektig kongen de hastet,                                                                            
Skaft klemtes i hender på ny og på ny                                                                    
Og steiner så hardt ble kastet». 

 

Feltarbeidet på land i Værvågen. 7 – 17 september 2015 
I samarbeid med Kulturarv og NMF ble det i 8 dager i september søkt med 
metalldetektorer på 4 forskjellige jorder i Værvågen.                                                      
Det var gjennomsnittlig 8 metalldetektorister i felt, 7,5 timer hver dag. Alle detektorister 
ble lønnet med 1000,- pr. dag, slik at vi skulle ha forutsigbar arbeidskraft. 

Feltarbeidere for Nesjar 2016 i september 2015     
Uke 37 Man Tir. Ons. Tors. 

September 7 8 9 10 
Kjersti Jacobsen, Proskektleder) X X X  

Ragnar Orten Lie, Feltleder X X X X 
Vibeke Lia, Innmålingsansvarlig X X X X 

Merethe Engen, Prosjektmedarbeider X X X X 
Per Kristian Bjor, Metallsøker NMF X X X  
Andreas Brekke, Metallsøker NMF X X X X 

Øyvind Wulfsberg, Metallsøker NMF  X X X X 
Roald Haarberg, Metallsøker NMF  X X X 



Kjell Haarberg, Metallsøker NMF   X X X 
Egil Johannes Skarning, Metallsøker NMF X X X X 

Freddy Kulblikseter, Metallsøker NMF  X X X 
Asgeir Pettersen, Metallsøker NMF  X X   

Øystein Moe, Metallsøker NMF X X X X 
Arne Opstad, Metallsøker NMF X    

Antall metallsøkere 7 9 8 7 
Antall sammenlagt 11 13 12 11 

Uke 38 Man Tir. Ons. Tors.  
September. 14 15 16 17 

Kjersti Jacobsen X X X X 
Ragnar Orten Lie X X X X 

Vibeke Lia X X X X 
Merethe Engen, prosjektmedarbeider X X X X 

Per Kristian Bjor, Metallsøker NMF X X X  
Øystein Moe, Metallsøker NMF,  X X X X 

Torstein Tønnessen, Metallsøker NMF X X X  
Roy Ove Fjerdingby, Metallsøker NMF X X X X 

John Magne Førre, Metallsøker NMF X X X X 
Espen Dalen, Metallsøker NMF   X X 

Kim Arne Svingen, Metallsøker NMF X X X X 
Arne Schau, Metallsøker NMF  X   

Freddy Kulblikseter, Metallsøker NMF    X X X 
Asgeir Pettersen, Metallsøker NMF  X X   

Kim Eilertsen, Metallsøker NMF   X X 
Antall metallsøkere 7 9 9 7 
Antall sammenlagt  11 13 13 11 

 
Feltarbeidet på land i Værvågen. 10. april 2016 
I samarbeid med Kulturarv og NMF ble det avholdt en foreningstur i Værvågen. 
Bakgrunnen var å søkes «ferdig» jordene 3 og 7. Det deltok 21 detektorister fra NMF.  

Feltarbeidere for Nesjar 2016 10. april Initialer 
Kjersti Jacobsen, Prosjektleder  

Ragnar Orten Lie, Feltleder  
Vibeke Lia, Innmålingsansvarlig  

Merethe Engen, Prosjektmedarbeider  
NMF medlemmer  

Per Kristian Bjor PKB 
Andreas Brekke AB 

Freddy Kulblikseter  FK 
Asgeir Pettersen  ASP 

John Magne Førre JMT 
Kent-Are Jensen      KENT 

Torstein Tønnessen TT 
Trond Hareide   TH 

Rita Kulblikseter  RK 
Pål Fadum PF 

Leif Børre Andersen      LBA 



Liv Anette Strocka  LATS 
Trond Are Johnsrud   TAJ 
Bartek Nowakowski     BN 

Jarle Granheim Hansen     JHG 
Christian Michelsen    CM 

Trond Frøyland   TF 
Dan Thomas Christophersen   DTC 

Jon Jacob Holter   JH 
Roger Andersen  RA 

Kim Arne Svingen KAS 
Antall metallsøkere 21 
Antall sammenlagt  25 

 

Arkeologisk metode 
Kun pløyelaget ble undersøkt for å unngå at eventuelle intakte automatisk freda 
kulturminner under pløyelaget skulle bli forstyrret. I dette tilfelle var det ikke høy 
sannsynlighet for dette, ettersom områdene vi søkte i lå under vann for 1000 år siden. De 
fleste funnene lå kun 10-15 cm. nede i pløyelaget. Pløyelaget, på de jordene vi søkte i var 
svært vanskelig å definere, ettersom det hovedsakelig bestod av løs sandjord.  

Vi søkte i til sammen i 193 funninnsamlingsruter som var 10 x 15 m. Jorde 1var inndelt i 54 
ruter, jorde 3 i 50 ruter, jorde 6 i 70 ruter og jorde 7 i 19 ruter (ikke alle var 10 x 15 m, noen 
var mindre pga. ufremkommelig vegetasjon ol.). Alle rutens hjørner ble markert med 
trepinner. Trepinnen i det SV-hjørnet ble merket med rutenummeret, slik at detektoristene 
forstod hvilken rute de skulle søke i. Alle rutene ble målt inn CPOS-gps og ArcPad 
programvare.  

Faggruppa til «Nesjar 2016» valgte å bruke den samme metodikken i søket etter 
Nesjarslaget i Værvågen som ble brukt under søket etter de to slagene på Re i den andre 
prosjektperioden fra 2010-2013.  

Det er viktig å understreke at både prosjektleder, feltleder og innmålingsansvarlige har 
deltatt i forbindelse med feltarbeidet for «Slagene på Re prosjektet», som den gang var 
Norges første og eneste slagsteds-arkeologiske prosjekt.  

Prosjektleder deltok i Slagene på Re prosjektet alle feltsesongene fra 2009 til 2013. 
Innmålingsansvarlig deltok fra 2010 til 2013 og feltleder deltok fra 2010 til 2012.                  

Dette tilsier at Orten Lie, Lia og Jacobsen i 2015 hadde mest erfaring med slagsteds-
arkeologi i Norge, samt var blant de arkeologene i Norge som har mest erfaring med store, 
systematiske metalldetektorsøk i fulldyrka mark. Sammen med Riksantikvarieämbetets 
slagfeltsteam fra Sverige, har disse tre utviklet- men også tilpasset denne metoden til 
Norske forhold. 
Systematisk leting 

Metoden som anvendes for å lete systematisk etter et slagsted, baserer seg på at alt som 
blir funnet med detektoren skal leges i en funnpose, som blir målt inn med en CPOS-gps, 
og gitt et unikt nummer, som skrives på posen av innmålingsansvarlig og lastes inn i 



INTRASIS* (*se forklaring på hvorfor denne metoden ikke ble valgt for søket 10. april 2016 
under).  

I prinsippet er det kun metall som detektoristen tolker som helt moderne som blir kastet i 
poser som er merket med rutens nummer: (bruskorker, sølvpapir, piggtråd, muttere ol.). 
Basert på erfaring ser prosjektleder at langt mer enn dette blir kastet, men dette søppelet 
blir også gjennomgått og har ikke inneholdt interessante gjenstander. 

I etterkant av feltarbeidet blir alt materiale gjennomgått og klassifisert av prosjektleder. I 
INTRASIS kan man se hvor i rutene funnene er gjort. Basert på de unike numrene kan så 
de gjenstandene som har relevans for slaget vises på funndistribusjonskart. For vår del 
fungerte denne metoden optimalt i forbindelse med søket etter de to slagene på Re fra 
1163 og 1177, ettersom man da kan se utbredelsen/avgrensingen av slaget, og områdene 
der slaget ikke fant sted. Man kan selvsagt lage mange forskjellige kart, for eksempel over 
pilspisser, mynter, kniver, hesterelatert materiale. I forbindelse med søket i Værvågen var 
det kun 2 gjenstander som ble markert på funndistribusjonskart (se kart 7).    

Kart 7 viser alle ruter med alle utslag og to interessante funn, etter endt feltsesong 2015 

Det må understrekes at en slik metode er kostbar og tidkrevende, men gjøres ikke søket 
og etterarbeidet på en slik grundig måte, vil man ikke få med seg «hele bildet». Dessuten 
har detektoristene ikke kapasitet/tid til å vaske gjenstander i felt for å «fastslå» hva de har 
funnet. Feltarbeiderne er dessuten ikke arkeologer, men hobby-metalldetektorrister, som 
har stor kunnskap om mange typer eldre- og moderne metallgjenstander, men 
hovedsakelig ikke stor kunnskap om våpenrelaterte gjenstander. Hovedgrunnen til dette er 



at våpen fra jern- og middelalderen er laget av jern/stål og hovedsakelig ønsker ikke de å 
finne denne typen metaller, så de «diskriminerer» oftest jernsignalene fra detektoren. 
Detektoristene er oftest på jakt etter gjenstander av gull, sølv, bronse og bly, og orker 
derfor ikke å bøye seg konstant ned og grave etter alt «jernskrapet».  

Enklere metodikk ble valgt 10. april 2016 

Selv om det var ønskelig å anvende metoden med å legge alt i unike funnposer, bestemte 
vi oss for å gjøre det lettere og mindre tidkrevende i forbindelse med den store 
foreningsturen som ble arrangert 10. april 2016 med 21 detektorister. Vi hadde ikke 
kapasitet til å måle inn alle posene som vi forventet kom til å bli funnet (ca. 1200 funn, 
utenom søppelet) i løpet av en dag, derfor valgte vi å sette en kasse i hver rute som hadde 
samme nummer som ruten den tilhørte. Som nevnt under på side 18 er det ikke alltid like 
viktig at funnet er innmålt på funnstedet ettersom det ikke er nøyaktig «in situ» fordi det i 
pløyelaget, der det flyttes på av plogen.  

Hadde vi hatt store forhåpninger at det kom til å dukke opp masse gjenstander som 
stammet fra Nesjarslaget hadde vi brukt den vanlige metoden med unike funnposer, men 
basert på det magre resultatet fra september 2015 så vi det som hensiktsmessig å bruke 
kasser. For oss var det mest vesentlig å få sluttført jorde 3 og 7, slik at vi ikke gikk glipp av 
eventuelle funn.   

Alle funnene i eskene ble selvsagt gjennomgått av prosjektleder i etterkant.  

Rutenettet 
Jordene vi hadde til rådighet ble delt inn i rektangulære ruter på 10x15 m (se kart 7).         
Alle metalldetektoristene fikk hver sin rute som de måtte søke «ferdig». Det vil si at det 
ikke var mer metall å finne. Det kan selvsagt være mye mer metall i ruta, men det ligger 
enten med feil side opp (på høykant), eller det ligger for dypt. Dette metallet kan komme i 
«sirkulasjon» igjen etter at plogen har vendt jorda, slik at detektoren kan finne det året 
etter. Dette opplevde vi både under søkene på Re, ettersom vi søkte over flere ruter 2 år 
på rad og i jorde 3 og 7 i Værvågen, fordi vi i 2016 søkte i de samme rutene vi hadde søkt 
i 2015.  

Rutene ble gått over i et bestemt mønster der metallsøkeren går sikk sakk to ganger over 
ruten. Først langs langsiden så langs kortsiden (se illustrasjonen under). Å «ferdigsøke» 
en rute kan ta alt fra ca. en time til en dag, avhengig av hvor mange funn den inneholder 
og om jordsmonnet er leirholdig eller løst og sandholdig 



 

Komplikasjoner i felt i september 2015 
Når fylldyrka jorder skal gjennomsøke med metalldetektorer er man selvsagt avhengig av 
årstid og klima på en helt annen måte enn man er i forbindelse med mer «normalt» 
arkeologisk feltarbeid. Kornet eller grønnsakene må være høstet fra hele jordet slik at man 
får tilgang med detektorene. Det er vanligvis et «tidsvindu» på 4-6 uker man kan søke i 
fylldyrka jorder. Dette er perioden september/halve oktober. I begynnelsen av september 
«skal» kornet/grønnsakene være høstet (ifølge bøndene).                                                                                  
I oktober begynner bøndene å spre møkk, spraye Roundup, pløye, så høsthvete ol.  

Av grunneieren som eier og forpakter ca. 80% av jordene i Værvågen, fikk vi kun tillatelse 
til å søke i uke 37 og 38, så i dette tilfelle var feltsesongen «gitt» på forhånd. Den samme 
grunneieren nektet dessuten «Nesjar 2016» å søke i jorde 2, 4 og 5. Jorde 2 og 4 ble på 
forhånd ansett for de to mest interessante stedene å søke på. Dette fremgår av kart 8 og 
9, som baserer seg på at havet stod ca. 3 m høyere i 1016. Karte 9 viser hvordan en 
naturlig havn fremtrer fra SØ-delen av jorde 2 til midt på jorde 4, søndre del.  

Den første uka (uke 37) var det perfekt søkevær. Det var likevel flere problemer, bla. at vi 
ikke fikk tilgang på det/de jordene vi helst ønsket å søke på (jorde 3 og 6, se kart 8), fordi 
potetene/kornet ikke hadde blitt høstet her. Derfor startet vi å søke på jorde 1, som var 
tiltenkt som et «ekstrajorde» i tilfelle det ikke skulle være nok ruter å søke på. Det er 
nemlig aldri lett å vite på forhånd hvor lang tid detektoristene bruker på en «rute». Det 
varierer med mengden metallgjenstander i jorda. I tillegg spiller jordsmonnet og været en 
avgjørende rolle. På grunn av at det var relativt få metallgjenstander i jordene i Værvågen 
sammenliknet med jordene i Re (som bar preg av å ha vært dyrket i mange flere 
århundre), gikk søkingen raskere enn antatt de første dagene.  

Vi hadde fått tilgang fra Fylkesmannen om å søke med detektorer i langfjæra til 
Ringastranden, men også her hadde vi uflaks den første uka, da det alltid var flo i det 
tidsrommet vi befant oss her. Uke 38 ble det søkt her (se kart 7 som viser ruter ute i fjæra).                                         

Helt mot slutten av onsdagen i uke 37 ble kornet og potetene på jorde 3 høstet, men da 
jobbet vi på jorde 6 (der kornet endelig var slått litt tidligere samme dag), og bestemte oss 
for å vente med jorde 3 til mandag i uke 38.  

Lite visste vi da at det kom til å regne meget kraftig hver dag i uke 38. Fra onsdag i uke 38 
ble det umulig å søke på jorde 3. Det ble oversømmet av vann og det gikk ikke an å 
verken gå eller søke der. Det var kun noen av detektorene som fungerte under vann, de 
andre ble «slått ut».  

På grunn av at det var umulig å søke på jorde nr. 3 fikk vi tilgang til å søke på jorde nr. 7, 
som ikke sto under vann. Jorde nummer 7 ble altså en ad hoc løsning, slik at vi fikk 
utnyttet den siste feltdagen. Det var selvsagt avgjørende at dette jordet lå under 
tremeterskoten og da var dekket av vann for 1000 år siden. 

Funn av en mulig sverdknapp (se bilde 2) fra jorde 7 syntes vi var svært spennende slik at 
«ad hoc» løsningen kunne vise seg å bli svært heldig. Vi fikk ikke fullført jorde 7 pga. regn 
og måtte avslutte rundt kl. 13.00 den siste dagen (torsdag 17. sept.). Dette spennende 



funnet var utslagsgivende for at både «Nesjar 2016» og Kulturarv ønsket å fullføre jorde 7 
året etter.  

Det er flere grunner til at vi valgte å avslutte tidlig torsdag 17. sept. En av grunnen var at vi 
måtte prioritere å få målt inn «etterslepet» av funnposene på jorde 3. Innmålingsansvarlig 
og feltleder fra Kulturarv skulle nemlig på ferie i uke 39, slik at poser, påler og tau måtte 
samles inn. Som nevnt over hadde vi ikke tillatelse til å søke lengre enn uke 38.  

Det ble noe i nærheten av en «redningsaksjon» den siste dagen, da vi vasset rundt i vann 
til knes på jorde 3 og samlet inn resten av funnposene som ikke var innmålt. Det var så 
vidt vi klarte å se posene nede i vannet og alle ble ikke funnet (dette vet vi fra søket 10. 
april 2016, da vi fant enkelte av disse posene).  

Ettersom 20% av funnposene fra jorde 3 og 100% av funnposene fra jorde 7 ikke ble målt 
inn med CPOS-gps, ble funnene kun relatert til den ruten de var funnet i (med 
rutenummer). Dette er selvsagt ikke en ønskelig situasjon, men når det gjelder 
metallsøking i fulldyrka, pløyd mark, så er selvsagt funnene ikke «in situ», ettersom plogen 
og andre landbruksmaskiner har flyttet dem rundt gjennom årenes løp.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 8 viser Værvågen med tremeterskoten samt de 4 jordene det ble søkt (1, 3, 6 og 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Kart 9 viser hvordan det dannes en god havn for vikingskip på størrelsen med Gokstadskipet, 
dersom man endrer landskapet ved hjelp av tremeterskoten. Denne typen vikingskip var ca. 
1,95 m fra underkant kjølen til reling midtskips, men stakk ikke mer enn ca. 85 cm i vannet.  

 

Funn 
Det ble gjort ca. 3000 funn i 2015 som ble målt inn og gjennomgått og ca. 1200 den 10. april 
2016. Disse funnen bar hovedsakelig preg av å være jordbruksrelaterte fra rundt 
begynnelsen av 1800-tallet og frem til nåtid. De eldste funnene i denne kategorien hører 
nok med til Napoleonskrigen og fortet i forbindelse med Fugløya. Det ble funnet relativt 
mange muskettkuler, men disse kan selvsagt stamme fra fuglejakt.  

Av funn er det følgende som dominerer: Spikere, ubestemmelige jernartefakter, gjenstander 
som har falt av fra landbruksmaskiner ol, piggtråd, muskett-kuler, tomme patronhylser, 
mynter, div beslag, del av gammel skippsklokke og generelt metallsøppel i jern og 
aluminium.  

Når det gjelder jordbruksredskaper, så indikerer funnene at jordbruket har blitt tatt opp i 
Værvågen godt opp på 1800-tallet. Av myntene vi fant var ingen eldre enn 1850-tallet.       
Vi fant dessuten ammunisjon og piggtråd som stammet fra 2. verdenskrig på jorde 1 og 3.  

Dette sammenfaller bra med et kart over Værvågen fra 1810 der det ikke er noen gårder i 
den sydligste delen av Værvågen slik det er i dag. En lokal bonde kunne bekrefte at det var 
dårlig jord her før dreneringen tok til på 1900-tallet. Blant annet var oversvømte jorder et 
problem, noe vi selv fikk oppleve i uke 38. 

Det var dessuten langt dårligere bevaringsforhold for jern i de sandholdige jordene i 
Værvågen i forhold til de langt mer leirholdige jorden på Ramnes. 



Funn av interesse for «Nesjar 2016» 

Det ble kun gjort 2 funn som prosjektleder i: «Foreløpig rapport fra Metallsøking i Værvågen 
september 2015» sendt VFK den 17.01.16 mente det kunne være plausibelt kunne stamme 
fra Nesjarslaget. Begge funnene ble gjort i 2015, og var en av hovedgrunnene til at 
prosjektet og faggruppa valgte å sluttføre søkene 10. april 2016. 

 Det dreier seg om en gjenstand av jern som minner om sverdhjalt fra jorde 6 og en gjenstand 
av jern som miner om sverdknapp fra jorde 7 (se kart 7 og bilder 1 og 2 av gjenstandene).  

 

Bilde 1. Gjenstand i jern som minner om sverdhjalt fra slutten av vikingtid type X, Pettersen typologi  

                         
Bilde 2. Gjenstand i jern som minner om sverdknapp fra slutten av vikingtid, type X, Pettersen typologi 

 

Begge disse funnene er røntgenfotografert. Resultatet fra røntgenfotografiene av den 
mulige svardknappen er vanskelige å analysere, da den er for massiv. Dette kan selvsagt 
tyde på at dette er en moderne gjenstand, i og med at bevaringsforholdene for jern er 
dårlige i Værvågen. 

Det var et positivt resultat at det ikke var hull gjennom det mulige sverdhjaltet på 
røntgenfotografiet. Da er det ikke et beslag og sannsynliggjør at dette kunne ha vært et 
sverdhjalt. Undersøkelsen prosjektleder har gjort omkring hva annet enn et sverdhjalt 
dette kan være, presenteres under.  



Bilde 3. Type X vikingsverd der både hjalt og knapp kan minne om gjenstandene som ble 
funnet på jorde 3 og 7 i Værvågen 

Bildet 4 fra magasinet til tidligere Norsk Landbruksmuseum i Ås. Nå Vitenskapsmuseet  
«Vitenparken» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Ettersom disse to gjenstandene ble funnet på et jorde, ville det være høy grad av 
sannsynlighet at de er deler av to forskjellige jordbruksredskap, dersom de da ikke er 
deler av to forskjellige sverd.    

«Vitenparken» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har i sin 
historiske samling det meste av redskap fra norsk landbruk fra slutten av 1700-tallet 
og gjennom hele 1800-tallet. Alle disse gjenstandene er gjennomgått og fotografert av 
prosjektleder. I tillegg bidro museet fagkonsulent Ida Vesseltun (etnolog) til 
undersøkelsen ved å hente alle den litteraturen som kunne være relevant, med tanke 
på jordbruksredskap fra de siste 200 år. Som nevnt over er det ikke sannsynlig at 
jordbruket ble tatt opp i Værvågen før midten av 1800-tallet.  



Det var relativt enkelt å konkludere med at 
ingen av de håndholdte redskapene som 
river, raker, spader, hakker, krafser, 
møkkgreip ol. hadde slike håndtak som det 
mulige hjaltet. For det første var alle 
skaftene laget av rundstokk i massivt tre og 
da ville det være uklokt å spikke til enden 
av skaftet flatt, for å tre på et horisontalt 
element i jern. Dette ville dessuten ført til at 
håndtaket/grepet ble svekket og lettere ville 
brekke.  

 

Bildet 6 viser hva slags type håndtak denne typen håndholdte redskaper har. Da er den mest utbredte 
nummer en fra venstre, uten noen former for avslutninger av skaftet.  

 

Bilde 7 viser typiske avslutninger på grep. 

 

 

 

Større landbruksredskaper som ploger, arder, 
vogner, sleder ol. ble også gjennomgått. Når det 
gjaldt denne typen større redskaper var det 
beslagene som ble studert. Det er viktig å 
understreke at denne gjenstanden ikke er et 
beslag ettersom det ikke var noen hull gjennom 
det. Det er mange former for metallbeslag på 
denne typen større redskaper/maskiner, men 
ingen hadde noe som kunne minne om denne 
gjenstanden. 

 

 

Når det gjaldt gjenstanden som kunne minne om en sverdknappen, har heller ikke denne 
sine motstykker blant musets historiske samlinger.                                                            

Bøkene som ble gjennomgått på «Vitenskapsmuseet  «Vitenparken» var:                           
Borgedal, Paul, 1966. Norsk jordbruk i nyere tid. Bind 1 Planteproduksjonen                
Valen Sendstad, Fartein, 1964. Norske Landbruksredskaper 1800 – 1850-årene          
Visted, Kristoffer og Hilmar Stigum, 1971. Vår gamle bondekultur - Bind 1. 

Det er altså ingen kjente, moderne jordbruksredskaper fra denne perioden som samsvarer 
med de to funnene fra jorde 6 og 7.  



Disse to gjenstandene kan selvsagt stamme fra noe helt annet enn sverd og 
jordbruksredskap, men det er så å si umulig å finne ut av. Prosjektleder har gjennomgått 
over 13 000 metallgjenstander, der mesteparten stammer fra jordbruk og er i jern, i 
forbindelse med «Slagene på Re» prosjektet. I tillegg har hun gjennomgått ca. 4500 
metallgjenstander fra Værvågen. Prosjektleder har aldri sett noe annet som miner om 
sverdhjaltet eller sverdknappen blant alle disse jerngjenstandene 

Dersom disse gjenstandene hadde vært deler av to sverd så hadde det vært plausibelt at 
de stammet fra Nesjarslaget, ettersom jordene de ble funnet i lå under vann for 1000 år 
siden. 

De to gjenstandene blir ikke sendt inn til KHM for konservering og katalogisering 

Basert på at bevaringsforholdene for jern var dårlige i både de fulldyrka jordene og på 
sjøbunnen (se rapport fra NMM fra Pål Nymoen av juli.2016), er det plausibelt å anta at de 
to gjenstandene er moderne og ikke har ligget i jorden i 1000 år. Som nevnt over var den 
mulige svardknappen svært massiv slik at røntgenstrålingen ikke trengte godt gjennom. 
Dette taler for at jernet enten har hatt en ekstremt god kvalitet eller er en moderne 
gjenstand. Hadde det første vært tilfelle ville vi sannsynligvis ha funnet flere deler som 
kunne stamme fra et mulig sverd under det avsluttende søket i 2016, noe vi ikke gjorde. 

Behandling av våpenfunn innlevert KHM fra «Slagene på Re» prosjektet i 2010 og 
2011 

Basert på det som står over samt prosjektleders tidligere erfaring med behandlingen av 
innleverte jernartefakter med langt «bedre» kontekst og helt klare typologiske likheter med 
våpen som: pilspisser, kniver, øks og hesterelaterte gjenstander, velger «Nesjar 2016» å 
ikke sende de to gjenstandene til KHM. 

Alle funnene nevnt over, som ble sendt inn i forbindelse med funn av våpen fra 1163 
slaget på Re i 2010 og 2011 ble klassifisert som enten:                                                                                      

-”Løsfunn fra middelalder/jernalder/nyere tid                                                                                                
-Ukjent gjenstand i jern”                                                                                                                               
-”Ukjent gjenstand i jern. Mulig pilspiss med nærmest kvadratisk tversnitt midt på bladet”                           

-3320 kan være et økseblad, men eventuelt bare fremre del av bladet. Det er for lite å gå 
på til å typebestemme eller datere den. Du har lagt ved noen bilder av økser fra 
middelalder, men som for eksempel disse linkene viser har økser langt opp i tid tilsvarende 
utforming (…).  Tyngden alene kan ikke si noe om hvilken form for øks det i så fall kunne 
være. Forskjellen på strids- og redskapsøkser er forsåvidt også en lang diskusjon”.                                                                                                                
-”Når det gjelder 3355 har den ikke spiss eller tange*, og røngten viser ikke tydelige egger, 
selv om gjenstanden med korrosjon kan se ut til å smalne mot kantene. Det kan være del 
av et knivblad eller lignende, men det er ikke holdepunkter for å kalle det en pilspiss”. 
”Som du skjønner må vi ha mulighet til å typebestemme gjenstander for å kunne si noe 
sikkert om dem. Denne typen fragmenter lar seg hverken definere eller datere. Utfra 
denne vurderingen blir de ikke innlemmet i vår samling”. (*kommentar: gjenstanden som 
av undertegnede tolkes som en pilspiss, basert på inngående forskning rundt pilspisser, 
var brukket i begge endene, derfor hadde den ikke spiss eller tange. (Jacobsen, 2013, 
side 129). 



De to jerngjenstandene som minner om to sverddeler er funnet på to forskjellige jorder 
med en avstand på ca. 350 m. Konteksten er dermed for dårlig og vil etter all 
sannsynlighet bli klassifisert av KHM som enten: -”Løsfunn fra middelalder/jernalder/nyere 
tid eller -Ukjent gjenstand i jern”, ettersom det ikke fremkommer noe annet som kan tolkes 
som slagrelatert materiale verken i Værvågen, eller på sjøbunnen (Nymoen,  2016).  

 

NMM sitt planlagte marinarkeologiske feltarbeid ble betydelig redusert 

Dersom undersøkelsene til NMM hadde blitt gjennomført som planlagt og de for eksempel 
hadde funnet flere gjenstander som kunne relateres til Nesjarslaget, det er særlig 
brynesteinene fra Eidsborg det siktes til her, kunne konteksten på land blitt betydelig 
styrket. Det er faktisk slik at selv om denne rapporten tar for seg den landbaserte delen av 
søket eter slaget, så var jo størstedelen av dette området under vann for 1000 år siden.     
I så måte måtte man sett på disse søkene som del av en større helhet, og funn på 
sjøbunnen ville vært særdeles viktige for funnene «på land» i Værvågen. 

NMM har kun søkt etter metallgjenstander i 2 dager i mai 2015, samt «avsluttet» søket i 
juni 2016, da det var stor algevekst og dermed dårlige siktforhold (pers. med. Nymoen i en 
e-post av 20.07.2016).   

I Nymoens rapport av juli 2016 er dette følgende konklusjon: «De registreringene Norsk 
Maritimt Museum gjorde våren 2015 og sommeren 2016 resulterte i funn som besto av 
moderne metallsaker som er kastet/mistet og/eller erodert inn som drivgods/løsnet fra 
drivgods. 

Registreringene resulterte ikke i funn eller observasjoner som kan settes i sammenheng 
med noe sjøslag. 

Metallsøkingen viste at det er dårlige bevaringsforhold for jern og organisk materiale på og 
nede i sjøbunnen i de undersøkte grunntvannsområdene». 

Selv om fylkesmannens vedtak om restriksjoner på ferdsel i Mølen 
fuglefredningsområdengen ble opphevet av Miljødirektoratet 21.04.16 etter en klagesak, 
fra både NMM og «Nesjar 2016», ble det verken gjennomført søk etter mulige brynesteiner 
eller sonarsøk som planlagt. Dette er svært beklagelig og «Nesjar 2016» er ikke innforstått 
med begrunnelsen for feltarbeidet ikke kunne starte etter 21.04.16.  

Til denne rapporten legges Pål Nymoens rapport «ARKEOLOGISK REGISTRERING 
UNDER VANN VED MØLENHELGEROAFJORDEN, LARVIK KOMMUNE – VESTFOLD 
FYLKE - Prosjektet ”Nesjar 2016” av juli 2016 ved i sin helhet med alle dets vedlegg.  

 

Konklusjon 
Den landbaserte delen av «Nesjar 2016» sitt arkeologiske feltarbeid har blitt utført som 
planlagt, selv om den ikke kunne fullføres før 10. april 2016 pga. regn. Prosjektet hadde 
ikke anledning til å søke på de jordene de anså som mest «lovende» (jorde 2 og 4), men 
var prisgitt 3 jorder som ikke ble ansett som så viktige (jorde 1, 6 og 7).  



Det ble ikke funnet noen gjenstander som kan settes i sammenheng med slaget ved Nesjar 
på jorde 1, 3, 6 eller 7. To gjenstander funnet på jorde 6 og 7 kunne minne om sverddeler, 
men blir ikke innlevert til KHM pga. forhold som er nevnt i rapporten. 

Bevaringsforholdene for jern var dårlige både på sjøbunnen og i den fulldyrka sandjorda. 

Dersom vi mener at Nesjarslaget har funnet sted…. og det er jo en forutsetning for hele 
prosjektet at vi tar det som en selvfølge, så baserer all vår kunnskap om slaget seg på ca. 
800 år gammel sagalitertur og 1000 år gamle skaldekvad/viseflokker.    

Det er viktig å understreke at fravær av funn ikke utelukker at sjøslaget ved Nesjar har 
utspilt seg i det undersøkte området, basert på stedsnavn og landskapselementer den 
samme sagalitteraturen og skaldekvadet «Nesjarvisur».  

 

Konservering 
Basert på denne rapporten er det klart at det ikke vil bli noen utgifter til konservering, slik at 
de 200 000,- som er avsatt til det i budsjettet til «Nesjar 2016» bortfaller.  

 

Fagseminar og bokutgivelse 
Et av målene til «Nesjar 2016» er at det skal arrangeres et fagseminar i Larvik, der aktuelle 
tema blir: Slaget ved Nesjar, vikingtidens sjøslag, kong Olav Haraldsson og 
slagstedsarkeologi. Det var meningen at seminaret skulle inneholde bla. prosjektleders- og 
Pål Nymoens resultater fra feltarbeidet og deres forskning om slaget ved Nesjar. Disse 
resultatene skulle også publiseres i en populærvitenskapelig bok i 2016. 

Det er/var meningen at boka skal komme ut rundt 1. desember 2016 og «slagseminaret» 
skulle avholdes i Larvik 18 november 2016.  

Pål Nymoen har valgt å trekke seg fra samarbeidet med Nesjar 2016 i en e-post av 
04.08.16. og vi anser ikke han som en del av faggruppa for «Nesjar 2016» lengre.  

Pr dags dato (19.08.2016) har styringsgruppa for «Nesjar 2016» ikke bestemt seg for om de 
vil gjennomføre verken seminaret eller bokutgivelsen, ettersom en så viktig del av 
forskningsbiten til prosjektet ikke blir gjennomført.  

«Nesjar 2016» kommer til å be om et møte med NMM der de reder ut for hvorfor Nymoen 
velger å oppheve samarbeidet.                 

Vi kommer dessuten til å spørre NMM om det er noen andre som kan utføre dykket etter de 
mulige brynesteinene, enten fra NMM eller fra lignende institusjoner.      

Kjersti Jacobsen   19.08.2016 
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