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I anledning av at Olav Mathisen fylte 80 år,
vil jeg gjerne være med å hedre ham med en
historisk artikkel om landhevningen i Fen-
noskandia. Gjennom mange år hadde jeg gle-
den av å samarbeide med ham i Geodesiav-
delingen ved Norges geografiske oppmåling
(NGO). Det var særlig innen det norske førs-
teordens nettet og innen gravimetri Olav
Mathisen gjorde en stor faglig innsats for
NGO. Men landhevningsproblematikken be-
rørte han også.

De første kilder om endring av 
havnivået
Fra skriftlige kilder er det tydelig at folk
gjennom tidene har vært opptatt av forholdet
mellom land og hav. I de eldste historiske kil-
der som berører havnivåendringer, var tan-
ken om landhevning fremmed, og man un-
dret seg over hvorfor havet sank. Martin Ek-
man (2009) viser til en tekst fra 1491 som vi-
ser at de da var bekymret for vannet i Øster-
sjøen, som sank og gjorde det umulig å nå inn
til enkelte havner. Videre nevner Ekman at
dronning Christina i 1648 besluttet å flytte
byen Luleå på grunn av at avstanden til sjø-
en var blitt så stor i løpet av de ca. 300 år
byen hadde eksistert. Siden kystene ved Øst-
ersjøen har hatt Nordens mest markante
endringer i havnivået, er det rimelig at sven-
ske kilder har vært toneangivende i problem-
stillinger knyttet til fenomenet. Geofysiker
og geodet Anders Celsius publiserte et pio-
nerarbeid om havnivåsenkningen i 1743.

Celsius er i dag mer kjent for sin temperatur-
skala og sin deltagelse i den franske viten-
skaplige ekspedisjonen til Lappland, som i
sin tid fastslo at jorden var noe flatklemt ved
polene, i tråd med det som Newton hadde
vist teoretisk. Og Celsius nærmet seg havni-
våproblematikken fra en litt uventet vink-
ling (Ekman, 2009). Han hadde merket seg
at selsteiner stakk opp over havflaten i en
ganske bestemt høyde – slik at det var enkelt
for selene å sleppe seg raskt ut i vannet, om
de ble forstyrret under sin hvile på disse litt
spesielle steinene. For kystbefolkningen
hadde selsteiner en viss økonomisk verdi for-
di det var mulig å drive jakt på sel der, derav
navnet selstein. Celsius hadde funnet frem
til fire selsteiner godt spredt i Den botniske

Selsteinen fra Iggön som Celsius brukte som
bevis for havsenkning i 1743. Bokstavene a,
b, d viser steder selene har ligget. Havnivå-
forskjellen CD til EF utgjorde 8 fot i løpet av
138 år. (Fra Ekman 2009)
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bukt, som alle hadde mistet sin verdi på
grunn av at de med tiden var kommet til å
stikke for langt opp over havnivået. Selene
brukte dem derfor ikke lenger. Med utgangs-
punkt i gamle dokumenter som sa noe om
når en bestemt selstein først ble brukt, kun-
ne Celsius beregne at havet hadde sunket 8
fot (tilsvarer 2,37 m) på 168 år, hvilket ga 14
mm havsenkning per år. Dette er første gang

man i skriftlige kilder får angitt en størrelse
på endring i havnivået. På en selstein ved
øya Lövgrund, Gävle, lot Celsius hugge inn
en strek ved middelvann i 1731. Så foreslo
han at middelvann kunne måles hvert 20. år
for å få informasjon om videre endring i hav-
nivået. Merket og steinen er fortsatt synlig
for de som besøker Lövgrund.

En tidlig svensk teologs beretning
I 1755 utga den svenske teologen Johan Bro-
wallius en bok med tittelen «Betänkande om
vattuminskningen, hvaruti denna lären efter
den helliga skrift, naturens lagar och förfa-
renheten pröfvas, samt oriktig befinnes». Her
tar Browallius for seg mange teorier som har
eksistert om årsaken til minkingen av havni-
vået. Det var i hans tid en utbredt ide om at
vann med tiden gikk over til jord som igjen
stivnet til fjell, og at havnivået av den grunn
sank. Ut fra bibelens syndeflod var det til og
med de som hadde beregnet hvor mange se-
kler det ville ta før vann ble mangelvare og
jorden dermed ubeboelig for mennesker og

dyr. Ellers viser Browallius til at vegetasjon
og store hull i havbunnen kunne være årsak
til minkingen av vannstanden. Siden denne
forklaringen var generell, måtte den derfor
gjelde for alle hav. Men Browallius var tyde-
lig mest interessert i å forsvare bibelens syn
på jordens utvikling.

Når dukker tanken om landhevning opp?
Tilbake til Celsius. Som korresponderende
medlem av Det Franske Vitenskapsakademi
hadde Celsius god kontakt med det interna-
sjonale vitenskapsmiljøet, og hans tanker
om minking av havnivået vakte stor interes-

Den såkalte Celsius-steinen på øya Lövgrund, Gävle, slik den ser ut i dag. Øverste merket viser
havnivået i 1731. Siden merkene på steinen er vanskelig å se, er de også markert til venstre i
bildet. (Foto: Martin Ekman)
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se ute i Europa. Vi skal merke oss at hittil
har emnet kun vært betraktet som senkning
av havnivået. Første gang det publiseres noe
om tanken på landhevning, skjer i 1765 da
landmåleren Ephraim Runeberg bruker den-
ne betegnelsen (Ekman 2009). Han har fått
ideen om landhevning ut fra studier av fjell-
formasjoner i Sverige. Så dukker det opp pu-
blikasjoner i Tyskland, Italia, Skottland og
England som er opptatt av endringen i hav-
nivået og landhevning. Takket være steinene
til Celsius kunne den finsk-svenske geodeten
Carl Peter Hällström i 1823 publisere en ta-
bell over endringen i havnivået rundt Den
botniske bukt. Siden havnivået viste store
endringer i nord og mindre i syd, konkluder-
te han, og andre på den tiden, med at land-
hevning er den mest sannsynlige årsaken, og
ikke havnivåsenkning. Årsaken til landhev-
ningen er fortsatt et problem i vitenskapeli-
ge kretser. Flere er inne på ideer om nedkjø-
ling eller oppvarming i jordens indre, og

noen tror endring i jordens rotasjonshastig-
het forårsaker at vann strømmer fra polene
mot ekvator.

Kan Norden ha vært dekket av isbreer?
Tanken på at mektige isbreer kunne ha noe
med landhevning å gjøre, dukker først opp
godt ut på 1800-tallet. Og ideen om at Nor-
den hadde vært dekket av is kom først med
den danske geologen Jens Esmark, som bo-
satte seg i Norge og for øvrig ble Norges før-
ste professor i geologi. I forbindelse med stu-
diene av en endemorene i Rogaland fremsat-
te han i 1824 teorien om at hele Fennoskan-
dia en gang hadde vært dekket av is. Han
har således fått æren av å være førstemann
som påviste istid i Norge. Baltazar M. Keil-
hau, som regnes for å være den første norske
geolog, var tilhenger av hevningsteorien for
landet, og han presenterte i 1838 materiale
som støttet teorien. 

Observasjoner av skråstilte strandlinjer i
Nord-Norge i 1838/39 fikk den franske fysi-
keren Auguste Bravais, som deltok i den
fransk-skandinaviske «La Recherche-ekspe-
disjonen», til å skrive at disse strandlinjene
kunne forklares som en effekt av økende hev-
ning innover i landet (Fjeldskaar 2011). Men
som det fremgår av «faktaboksen» var det
først i fra 1855 man fikk vitenskapelig belag-

te teorier om isostasi, læren om at jordskor-
pen flyter på en underliggende mantel, om-
trent som is flyter på vann.

Omtrent samtidig med Keilhau fremsatte
den sveitsiske zoologen Louis Agassiz en te-
ori om at ikke bare Norden, men store deler
av Europa og den nordlige halvkule hadde
vært dekket av is, og at jorden hadde gjen-
nomlevet en istid. Denne teorien møtte bety-

ISOSTASI
Basert på Fjeldskaar (2011) kan man forklare begrepet isostasi slik:
Med tanke på hvordan fjellpartier kunne «flyte» på jordens mantel lanserte Airy og Pratt i
1855 teorien om isostasi. Men ordet «isostasi» ble først introdusert av den amerikanske geo-
logen Clarence Dutton i 1871 (Wikipedia skriver 1889). Begrepet isostasi (gresk: isos = lik,
stasis = stilling) blir brukt til å betegne prosessen som fører til etablering av likevekt mel-
lom jordens skorpe og mantel. Jordskorpen flyter på underliggende mantel, omtrent som is
flyter på vann. 
Skotten Thomas Jamieson hevdet i 1865 at økende masse (for eksempel en stor isbre) på jor-
dens overflate ville senke fjellgrunnen som massen hvilte på. Derfor ville man få hevning og
nedpressing av jordskorpen under isbreer som henholdsvis smelter og legger på seg. Jami-
eson anså landhevningen i Fennoskandia for å være bevis på dette, altså postglasial isostasi.
Endelig bevis og fullstendig beskrivelse av teorien ble gitt av den svenske baronen Gerhard
de Geer i 1888. Hans materiale viste at det hadde foregått en landhevning som var størst i
sentrum av Fennoskandia. Dermed fikk isostasi-teorien sitt endelige gjennombrudd. Senere
er det gjort mye forskning med modellering av landhevningen, fundert på formler for bøy-
ning av en elastisk plate på et flytende underlag.
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delig motstand, men den vant gjennom ved
at mange indisier på breers eksistens ble på-
vist i naturen. Allikevel var det først i 1865
at tanken dukket opp om at landhevning og
istid hadde en sterk sammenheng. Da kom
den britiske geologen Thomas Jamieson med
en vitenskapelig publikasjon hvor han, efter
å ha vist til at isbreer under istiden kunne
være en mile (1 mile = 1609 m) tykk, konklu-
derte: « We don’t know what is the state of the
matter on which the solid crust of the earth
reposes. If it is in the state of fusion, a depres-
sion might take place from a cause of this
kind, and then the melting of the ice would
account for the rising of land, which seems to
have followed upon the decrease of the glaci-
ers.» (Ekman 2009). Han var med andre ord
den som først fremmet hypotesen om det vi i
dag kaller postglasial landhevning. Jamie-
son hadde også et annet godt argument i en
av sine publikasjoner, for der nevner han at
fjell i jordens overflate kan virke stive, men
under press i tusener av år kan de gjerne
være elastiske.

Interessen for havnivåendring i Norge
Blant kystbefolkningen i Norge hadde det
også versert tanker om at havet sank. Slike
tanker lå trolig bak Kanal-, Fyr- og Havnein-

spektør C. J. Schives forslag i 1839 om å hug-
ge merker i fjellet en rekke steder ved kysten
mellom Oslofjorden og Namsos. Det er tvil-
somt om C. J. Schive selv hadde noen teori
om isavsmeltning som årsak til havendrin-
gen, eller om han i det hele tatt hadde noen
ideer om selve årsaken til endringen i havni-
vået. Men det er ikke utenkelig at han har
vært i kontakt med Jens Esmark eller Balta-
zar M. Keilhau og slik blitt kjent med deres
teorier om mulig landhevning. Det som er
sikkert er at Schive blir regnet som initiativ-
tageren til et langsiktig prosjekt hvor hoved-
hensikten var å finne ut om det foregikk en
endring av havnivået langs norskekysten.
Hans initiativ var fremsynt og kom faktisk 8
år før svenskene gjennomførte det samme
opplegget.

I Norsk Geografisk Tidsskrift, hefte 7,
1941, skriver C. J. Schives barnebarn, geodet
Jakob Schive, en artikkel om sin bestefars
initiativ. Der påstår barnebarnet at det var
en kjent sak at «vårt land, liksom Sverige og
Finland, har hevet seg siden istiden.» Men
den eldste referansen han har i sin artikkel
er Den Norske Gradmaalingskommisjons
hefter fra 1882–1904. At Gradmålingskom-
misjonen skulle ha knyttet havendringen til
isavsmeltningen er forståelig, for på den ti-
den var teorien om årsaken til landhevnin-

Høyvannsstreken ved 1839-merket i Bergen, fotografert i 1939. Rur-randen er godt synlig 
under streken. (Foto: Jakob Schive)
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gen godt utbredt. Men teorien var ikke kjent
i 1839. I Gradmålingskommisjonens hefte nr.

1 om vannstandsobservasjoner datert 1882,
står det: 

Den praktiske gjennomføringen
Som et resultat av Schives henvendelse, ble
det i 1839 hugget inn en horisontal strek i
fjellet på 29 steder langs kysten fra Halden
til Villa fyr i Flatanger. I de områder der ti-
devannet varierte lite, det vil si fra Oslofjor-
den til Sørlandet, ble «daglig vann», det vil si
middelvann, markert med en enkelt strek.
Fra Vestlandet og nordover ble det hugget
inn to streker, en for lavvann og en for høy-
vann. Strekene var ca. 1 alen lang (1 norsk
alen = 62,748 cm), 3–4 cm brede og 2–3 cm
dype. En til to fot (1 norsk fot = 31,374 cm)
over streken ble årstallet 1839 hugget inn
med ca. en fots høyde. (Bakkelid 1994). Stre-

kene ble ofte plassert i nærheten av fyr, men
hvor nøyaktig de ble valgt i forhold til mid-
delvann kjenner man lite til. Schive (1941)
skriver at strekene ble anbrakt efter en fri
bedømmelse av middelvann, «daglig vann»,
utført av kyndige menn på stedet. Det hefter
således en betydelig usikkerhet ved utgangs-
verdiene fra 1839. Men Jakob Schive mente
at tiden arbeidet for merkingen, og begrun-
net det med følgende resonnement: i løpet av
100 år vil selv en liten årlig landhevning bli
så merkbar at den kan konstateres med en-
kle midler. Vannstanden ved strekene ble
undersøkt på ny i 1865, 1890, 1939 og i 1976.
Resultatet er gjengitt i egen oversikt.

Inspektør Eirik Kløve fra
Norges geografiske oppmå-
ling viser et gammelt vann-
standsmerke nær Måløy. Bil-
det er tatt 29. mai 1976. 
(Foto: Bjørn Geirr Harsson)
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På sine eldre dager skrev Jakob Schive i et
brev til sin egen familie at han som geodet i
Norges geografiske oppmåling mot slutten
av 1930-årene, fikk et oppdrag om å bearbei-
de vannstandsmålinger. Slik kom han over-
raskende i befatning med bestefarens 1839-
merker, noe som resulterte i publikasjonen
fra 1941. Jakob Schive fikk et bidrag på 500
kr fra Nansenfondet til fornyet undersøkelse
av vannstandsmerkene 100 år efter at de ble
hugget. Med disse midlene fikk Schive selv
oppsøkt mange 1839-merker i tillegg til at
han fikk bistand fra andre, og dermed kunne
landhevning beregnes for 26 av de 29 merke-
ne. Dessuten fikk han målt endringen av
vannstanden ved 8 merker som var hugget
inn i 1870 og 80-årene. 

De første sannsynlige 
landhevningsresultater i Norge
I sin sluttbemerkning efter å ha regnet land-
hevningen på de ulike stedene, skriver Schi-
ve (1941) at midlere feil i vannstandsendrin-
gen var ± 1 dm, og enkelte steder kunne den
gå opp i 3 dm uten at det ville bero på noe
unaturlig. Han var i tvil om tallene kunne
vise landhevning. Forskjellen gjennom 100
år kan like gjerne tilskrives forskjell i havni-
vået. Men for områdene ved Oslofjorden me-
ner han at tallene hans, sammen med verdi-
er fra svenskekysten «gjør det overveiende
sannsynlig at der virkelig har funnet sted en
hevning av landet omkring Oslofjorden på
ca. 30 cm i de siste 100 år.» Dog er det to sta-
sjoner, Holmestrand og Færder, som skiller
seg ut med verdier på hele 57 og 72 cm land-
hevning. 

På strekningen Arendal–Bergen finner
Schive en gjennomsnittlig senkning av hav-
nivået på 7 cm. Denne senkningen skriver
han «kan forklares både ved landhevning,
ved observasjonsfeil og ved en forskjell i hav-
nivåene de to år for hvilke sammenligningen
er utført.»

Tang- og rur-rand for påvisning av 
havnivåendring 
Når det gjelder 1839-merkene så antydet jeg
muligheten for at C. J. Schive kunne hatt
kontakt med de kjente geologene på den ti-

den. Men ifølge Bakkelid (1994) sto professor
Jens Esmark virkelig bak et forslag til ny
merking utover i 1840-årene. Han foreslo å
hugge horisontale groper i øvre rand av blæ-
retangsonen (focus vesicuosus) eller i øvre
rand av rur-kolonier (balanus balanoides).
Jens Esmark regnes som selveste opphavs-
mannen til ideen om å utnytte rur- og tang-
randmerker til havnivåendringsundersøkel-
ser. Tanken bak denne metoden var at disse
rendene hadde en konstant høyde over mid-
delvann. En forutsetning for å få informa-
sjon om landhevningen, var at klimaet ikke
endret seg med tiden, og at heller ikke for-
holdene i havet (temperatur/volum/hav-
strømmer) endret seg.

Fyr- og Mærkevesenet ble gitt i oppdrag å
hugge inn rur- og tangrandmerker videre
nordover fra Namdalen i forbindelse med sitt
ordinære arbeid med oppsetting av fyr og sjø-
merker. Uheldigvis kom beskrivelsen av dis-
se merkene bort før de kunne overleveres
oppdragsgiveren, så man kjenner ikke den
nøyaktige plasseringen av dem. I perioden
1889–1897 ble det hugget inn 92 rur- og
tangrandmerker, 16 av Fyr- og Mærkevese-
net i Sør-Norge, og 76 av Norges geologiske
undersøkelser, som da hadde fattet interesse
for landhevning. De 76 merkene ble plassert
i området fra Namsos til Vardø. 

Fra denne siste perioden varierte de inn-
hugne merkene noe i lengde, men de var el-
lers meget like 1839-merkene. De ble imid-
lertid hugget inn 1–2 m over rur- eller tang-
randen, gjerne i bratt fjell. Ved å måle av-
standen fra merket ned til rur- eller tangran-
den med mange års tidsintervall, ville det
være mulig å påvise landhevningen ved dis-
se stedene. 

Som pensjonist gjorde Bakkelid (2001) en
omfattende undersøkelse av de nevnte rur-
og tangrandmerkene og beregnet apparent
(tilsynelatende) landhevning for en rekke
steder langs norskekysten. 

Permanente vannstandsmålere tas i bruk
Utover i 1880-årene ble også de første konti-
nuerlig registrerende vannstandsmålerne
satt i sving langs norskekysten; Kristiania
(1885), Arendal (1881), Stavanger (1880),
Bergen (1882), Trondheim (trolig 1884), Ka-
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belvåg (1880), Bodø (1895) senere flyttet til
Mosjøen, Finneidet (1896) flyttet til Narvik
(1903), og Vardø (1880). Hensikten med
vannstandsmålerne var først og fremst å
kunne beregne de harmoniske konstantene i
tidevannet med tanke på tidevannstabeller.
Men dataene kunne også brukes til å bereg-
ne den apparente landhevning. De timevise
vannstandsregistreringene ble behandlet i
Norges geografiske oppmåling. Månedsmid-
del- og årsmiddelvannstand ble beregnet for
alle de selvregistrerende tidevannsmålerne.
Til et årsmiddel ble det beregnet middelver-
dien for 24 x 365 = 8 760 timesavlesninger på

registreringsarkene for hver tidevannsmå-
ler. Selv om dette er et stort tall, viste det seg
at årsmiddel kunne variere med opptil ca. 10
cm for to på hverandre følgende år ved en en-
kelt målestasjon. Slike variasjoner i årsmid-
delet skyltes meteorologiske faktorer, hoved-
saklig vind og lufttrykk. Ved hjelp av lange
tidsserier med vannstandsregistreringer har
det vært mulig å beregne den apparente
landhevningen i mm/år med ganske stor
nøyaktighet. Selv avvik på 10 cm fra år til år
vil slå ut som en liten del av usikkerheten på
den beregnete landhevningshastigheten.

Oversikt over 1839 og 1860-merkene fra Bakkelid (1994)
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Nasjonalt høydesystems tilknytning til 
vannstand
Det første utgangsnivå for offisielle høyder i
Norge ble knyttet til middelvann ved følgen-
de definisjon: «Ved Normal Null (NN) forstås
foreløpig middelvannstand bestemt av årene
1888 og 1892–1893 ved to fulle års observa-
sjoner på den Kristiania by tilhørende selv-
registrerende vannstandsmåler.» Data fra
denne og andre vannstandsmålere viste ut-
over på 1900-tallet at landet hevet seg med
ulike hastigheter langs kysten, og mest i
Kristiania/Oslo-området. For å hindre at ut-
gangspunktet for landets høydesystem steg
med landhevningen, prøvde man å finne et
sted langs kysten hvor det ikke ble registrert
landhevning. Et slikt sted ble funnet i Treg-
de, hvor 25 års vannstandsmåling ikke viste
tegn til landhevning. Der ble et fastmerke
med en gitt høyde over Tregde middelvann
valgt til utgangspunkt for det nye offisielle
norske høydesystemet i 1954. Det fikk beteg-
nelsen Normal null 1954 (NN1954). 

Et nytt høydesystem, NN2000, er imidler-
tid i ferd med å innføres i Norge. I løpet av
2012 hadde 18 kommuner tatt det i bruk som

sitt offisielle høydesystem. Forskjellen mel-
lom høyder oppgitt i NN1954 og NN2000 for
samme punkt kan variere fra -10 til +35 cm.

NN2000 er et felles høydesystem for Nor-
ge, Sverige og Finland, (selv om betegnelsen
er forskjellig; RH2000 i Sverige og N2000 i
Finland). Det har sin opprinnelse fra en fel-
les nordisk-baltisk utjevning av nivellement-
snettet. Et europeisk fundamentalpunkt i
Amsterdam, Normaal Amsterdam Peil
(NAP), som er vannstandsmåleren i Amster-
dam, ble valgt som felles nullpunkt. Det nor-
disk-baltiske nivellementsnettet måtte utvi-
des med nivellementsnett fra Polen, Nord-
Tyskland og Nederland for å knytte seg til
NAP. 

Når Amsterdam ble valgt som utgangs-
punkt for et europeisk høydesystem, skyldes
det at Den Europeiske Gradmålingskommi-
sjonen allerede i 1864 foreslo at de europeis-
ke landene burde knytte sine nivellements-
nett sammen i et felles høydenett. Senere ble
NAP anbefalt som utgangspunkt for dette
høydenettet, idet NAP hadde en gammel
markering av et midlere sommerflodmerke
tilbake til 1684. Dessuten var NAP allerede

Apparent (tilsynelatende) landhevning basert på vannstandsmålerne i Oslo, Tregde og Ber-
gen. De tilsynelatende store variasjoner fra et år til et annet skyldes meteorologiske forhold
som vind og lufttrykk.
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på 1800-tallet valgt til utgangspunkt for
nederlandske, belgiske og tyske høydenett.

I motsetning til tidligere høydesystem er
NN2000 relatert til en potensialflate, og ikke
forankret konkret til middelvann. Som null-
nivå i Amsterdam er valgt en potensialflate
som ligger nær middelvann der. De gamle
fundamentalpunktene i henholdsvis Oslo og
Tregde har ingen annen funksjon i NN2000
enn vanlige høydefastmerker.

Også navn forteller om landhevning
Den store grunnleggeren av navneforskning
i Norge, Oluf Rygh, publiserte mot slutten av
1800-tallet bokverket «Norske Gaardnavne».
Her kom han med forklaring på hva som
kunne være opphavet til gamle norske
gårdsnavn. Enkelte gårdsnavn hadde han
imidlertid problemer med å forklare, blant
annet i området omkring Oslofjorden, hvor
han i flere tilfeller skrev at navnet kunne ha
tilknytning til sjøen (havet). Men gården lå
for langt unna sjøen til at dette kunne bidra
til forklaringen. I slike tilfeller tydde han
ofte til «ukjent elvenavn» som opphav til nav-
net. Det er mulig at Rygh kjente til landhev-
ning, men i publikasjoner på slutten av 1800-
tallet konkluderte de (Schive 1941): «Strand-
linjen ved Norges kyst har været konstant i
siste halve hundredår». Følgelig var land-
hevning noe som trolig hadde foregått for
lenge siden. 

Da navneforsker Margit Harsson (2011)
tok for seg navn i Idd kommune, Østfold,
kom hun over noen slike navn som Rygh ikke
hadde tolket, for eksempel gårdsnavnet
Snekketorp. Navn som ender på torp ble
gjerne ryddet for ca. 1500 år siden, og det
norrøne ordet snekkja var den gang betegnel-
sen på et langskip. Hun viser til at Snekke-
torp, som i dag ligger en km fra sjøen, for
1500 år siden faktisk lå ved sjøen, som da sto
ca 5 m høyere i terrenget. Den gang mener
navneforskeren at snekketorp trolig var et
trygt og skjermet sted for bygging eller vin-
terlagring av langskip. Terrenget strekker
seg i dag temmelig flatt innover fra Ystehe-

dekilen til Snekketorp og videre til Idd. Kon-
klusjonen er at også gårdsnavn kan doku-
mentere landhevningen i Norge. 
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