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Kjære leser!
Helt uten å reflektere over det har alle
mennesker - til alle tider - hatt behov for å
sette tilværelsen inn i et rammeverk - gi
den et system, finne en sammenheng.
Enhver ville kanskje blitt ganske forvirret
dersom man fikk seg forelagt uomtvistelige vitenskapelige bevis for at alt kun var
styrt av tilfeldighetens lover - intet annet.
Dette behovet har gitt seg utslag både i
ulike forskningsgrener og i et mangfold av
religioner og trosretninger. Viktige drivkrefter i utviklingen av religiøse følelser
og ytringsformer er også den angst og
usikkerhet som er knyttet til livstruende situasjoner og eksistensielle spørsmål. Eksempelvis kan nevnes destruktive naturkrefter, fiender, sykdom, fødsel, død og
tilværelsen etter denne.
Menneskene har lagt ned enorme ressurser for å blidgjøre guddommer og få maktene over på sin side. En stor del av den
kult ura^ vi har i dag skyldes nettopp
handlinger som er knyttet til disse anstrengelsene. Graden av intensitet i de
religiøse ytringene har variert både med
kulturelle forhold og med det enkelte
samfunns generelle livssituasjon. Så
lenge ikke alle spørsmål er besvart og
alle truende krefter bragt under kontroll,
vil det religiøse element på en eller annen
måte leve i de ulike kulturer og i enkeltmennesket.
De personer som ble stående som formidlere mellom de overjordiske kreftene
og menneskene fikk stor makt, og dette
har også fått stor betydning i utviklingen
av politiske samfunn. Den disiplin som
skaptes av frykten for ukontrollerbare
krefter var et viktig redskap for den som
ønsket å skaffe seg kontroll over sine undersåtter. Presten og stammens overhode var ofte en og samme person. Vitnesbyrd om tro og forestillinger er derfor
også ofte et vitnesbyrd om en organisert
samfunnsstruktur av mer politisk og økonomisk art.

Svært mye av det vi finner av fysiske etterlevninger er en refleks av den tro og forestillingsverden som eksisterte i den kulturen som undersøkes. En vesentlig del
av kildematerialet ville falt bort dersom
disse aspektene manglet. For eksempel
forteller de gjenstandene som fulgte den
døde i graven om en tro på et liv etter dette. Uten denne tro ville vi ha manglet en
ganske stor prosent av det kildegrunnlaget arkeologene må basere sin forskning

PA.
Det blir gjerne oppfattet som et paradoks
at vi er avhengige av dette materialet for
å forstå andre mer verdslige sider ved forhistoriske samfunn. Men tro og samfunn
er i mange tilfelle såvidt sterkt innvevet i
hverandre at dette paradokset ikke trenger å være så stort. Reflekser av religiøse
forestillinger kan gi klare signaler om
hvordan samfunnet har fungert og hvordan de har bestemt menneskenes handlinger. Likevel blir vi stående igjen med
problemet - hvordan finne ut av menneskenes tros- og forestillingsverden? Et
gravfunn kan f.eks brukes til tidfesting eller til å si noe om kontakter med omverdenen. Langt vanskeligere er det å utlede
noe om det idegrunnlag som gravfunnet
reflekterer - om f.eks. en bestemt type
halsringer i et gravfunn betyr at den avdøde hadde viet sitt liv til å tjene en bestemt
guddom.
I dette problemfeltet er det umulig ikke i
noen grad å måtte begi seg inn i spekulasjonene~og fantasiens verden. Dette bør
likevel ikke virke avskrekkende på den
som er opptatt av disse spørsmålene tvert imot er det nødvendig! Ved utforskning av ideer og forestillinger må man av
og til ut på dypt vann for å betrakte materialet fra en uvant synsvinkel.
Ved å ta opp spørsmålet har vi tatt et lite
skritt i denne retningen - men vi kan trøste leseren med at han ikke vil lide noen
drukningsdød!
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Peter Wilhelm Bøckman er
professor ved Religionsvitenskaplig Institutt ved Universitetet i Trondheim. I denne artikkelen, som er en lett bearbeiding av en tale han holdt
ved Mære kirkes 800-års jubileum i september i år, tar han
opp grunntrekk ved hedendom og kristendom og gir en
vurdering av hva som er felles
og hva som skiller disse trosretningene.

Mære kirke står på et hsyt sted, og
det gjelder ikke bare Mære kirke,
men også Sakshaug gamle kirke,
Alstadhaug og Lade, for å nevne
noen av de nærmeste kirker som
er fra samme tid som Mære - sent
1100-tall. Kirken står på et hrayt
sted, og mange av oss synes at
slik bør det være, det understreker
kirkens symbolske plassering.

Hedenske gudebilder på plass 1000 år etter at Olav Trygvason kastet dem ut fra
Mære! - En Odinfigur hadde en sentral rolle i et drama som ble fremført i forbindelse med Mære kirkes 800-årsjubileum i september 1990. Skuespillerne er Monica
Westrum og Andreas Gjermstad. Foto: Amund B. Kvam

Men plasseringen på et høyt sted ble ikke
oppfunnet på 1100-tallet. Arkeologien har
vist oss at under Mære kirke er det spor
av en eller to eller kanskje tre kirker før
den nåværende steinkirken, men på sam-

00-årsjubileum
me sted. Og før disse igjen har hovet stått
der - det store, sentrale hovet på Mære,
som omtales flere ganger i sagaene, og
som det også er funnet arkeologsiske
spor etter. Opprinnelig var det altså hovet
som stod på et høyt sted - og Mære er et
av de beste eksempler på at kirken ble
reist der hvor hovet hadde stått.

Gradvis kristen påvirkning
Hos Snorre er det særlig brytningene
mellom "gammel og ny sed", mellom den
norrøne religions bloting og den frembrytende kristne tro, som er knyttet til Mære.
Det var på Mære - og på Lade - at bøndene tvang Håkon Adelsteinsfostre til å
være med å blote - noe han gikk med på,
om enn minimalt og med sterk uvilje. Og
etter Snorres fremstilling ble disse begivenheter avgjørende for at Håkon Adelsteinsfostre oppgav sitt kristningsverk og
at han ikke bad om kristen begravelse,
men lot sine menn begrave ham på hedensk vis. Dessuten var det på Mære at
bøndene ifølge Snorre ville tvinge også
Olav Tryggvason til å blote, men han gikk
inn i hovet og rev ned gudebildene og fikk
trønderne til å anta kristendommen, noe
som riktignok måtte gjentas av Olav Haraldson i 1022. Dette er vel noe av bakgrunnen for at bondehæren, som i 1030
vant over Olav Haraldson på Stiklestad,
ikke bare bestod av hedninger, slik senere legendedannelse ville ha det til, men
for en stor del av kristne.
Snorre skrev sine kongesagaer i en kristen sammenheng, ca 200 år etter slaget
på Stiklestad. For ham var det selvsagt at
hovet og hele den norrøne religion entydig representerte det som stod kristendommen imot og som "måtte falla". Men
det er ingen grunn til å tvile på styrken og
seigheten i de brytninger i folkeliv og folkesed og samfunnsmessig struktur som
trosskiftet førte med seg. Vi har nok av
vidnesbyrd om dette også i Olav Haraldsons saga - opptrinnet hos Dale-Gudbrand er et godt eksempel. Viktig er det jo
at religion og politikk var tvunnet inn .i
hverandre: nederlaget for den gamle religion var forbundet med nederlag for storhøvdinger og småkonger, og seier for enhetskongedømmet. Samlingen av Norge

var på ingen måte fullført med Harald
Hårfagre. Kristningen av Norge og samlingen av Norge fulgtes ad og var en realitet først etter Olav den helliges fall.
Og enda lenger tid tok det selvsagt før
"den nye sed" var trengt gjennom og blitt
alle manns eie. De strenge lover og forordninger, trusselen om straff for å fortsette med den gamle kultus og de gamle
skikker, f.eks. barneutsettelse og frillehold, kunne ikke med ett slag endre nordmennenes liv og holdning. Vaner og vetter levde videre i nordmenns bevissthet
som tusser og troll, og vi kjenner til matoffer til tussene eller på forfedres graver
like opp mot dette århundret. Brytningene
tok lang tid, også etter at kristendommen
var blitt anerkjent og offisiell. Forsåvidt
kan Snorres fremstilling sees som et ledd
i den kristne misjonsstrategi - å søke å utrydde restene av den gamle religion som
ennå fantes, ved å gi en ensidig fremstilling av motsetningene mellom "det
gamle" og "det nye".

Motsetninger og
sammenhenger
Idag har vi råd til å se dette mer nyansert,
vi kan ved siden av motsetningene også
se sammenhengene i trosliv og folkeliv
gjennom den brytningstid som trosskiftet
skapte. Det betyr selvsagt ikke at man
skal forsøke å rehabilitere Tor og Odin og
den gamle åsatro. Allerede i vikingtiden
hadde de norrøne guder fått et lett komisk
skjær (jfr Trymskvida), og de visstnok

Til høyre:
Skipet i Mære kirke har opprinnelig hati
en åpen takstol med masker langs murremmene. De fleste av disse treskulpturene - som er inspirert av hedenske forestillinger - er ennå på sin plass i kirken.
Men noen mangler, og en av dem befinner seg i Vitenskapsrnuseets samlinger.

den skjedde på hele folkets - slektens,
stammens - vegne, under ledelse av høvdingen eller kongen, og vegret kongen
seg, førte det til ulykke for folket. Ut fra
dette forstår vi presset på Håkon Adelsteinsfostre, at han måtte blote. Men også
den katolske messe var på sin side en fellesskapssak. Når høvdingen - mer eller
mindre nødtvungent - gikk over til kristendommen, fulgte hele hans folk med og
"tok kristendommen", uttrykt i at den gamle kultus ble avløst av den nye. Det var
ikke her spørsmål om hver enkelts personlige overbevisning, men om folkets
delaktighet i en felles kulthandling: dåpen, messen.
På samme måte har det vel også forholdt
seg med de spesielle kultdagene som kirken overtok og kristnet. Det har gjerne
vært sett som en erobring når f.eks. Kirken på 400-tallet overtok den gamle romerske saturnaliefest, solvendingsfesten
den 25. desember, og gjorde den til Kristi
fødselsfest. Men like meget har dette
vært en tilknytning til og en videreføring
av det gamle - noe som også kommer til
uttrykk i terminologien og symbolikken
om Kristus som den sanne sol, osv. Her i
Norden ble saken noe mer komplisert,
fordi Kristus-festen altså allerede var bundet til 25. desember, mens den norrøne
midtvintersfest, juleblotet, ble feiret antakelig 12. januar. Saken ble løst ved at
man flyttet julefesten til den dato som var
fastsatt for hele kristenheten - man skulle
holde jul på samme tid som i andre kristne land. Men det betydde altså at man
aksepterte og videreførte den gamle norrøne jul i ny sammenheng, men delvis
med de samme gamle former, b1.a. når
det gjaldt juleølet. Mens man før hadde
drukket til æsene og forfedrene, drakk
man nå til jomfru Maria og Jesus Kristus.

Mære kirke ligger p i en høyde i terrenget - et karakteristisk trekk ved kirkers
beliggenhet såvel som for førkristne religiøse sentra. Foto: Anne Sommer-Larsen

sma grupper på Island og muligens også i
Norge som i vår tid forsøker å gjenopplive
åsatroen, kommer vel også i et komisk
skjær. Heller ikke er det noen mening i å
forsøke å gjenopplive den gjennomgående brutale og nådeløse norrøne "moral".
Jeg antar at de aller fleste, også hurnanetikere, vil være enig i at det må ansees
som et klart etisk fremskritt at den norrøne moral og livsholdning er blitt avløst av
den kristne moral med vekt på menneskeverd, nestekjærlighet og barmhjertighet. Sammenhengen mellom det gamle
og det nye ligger på andre områder. Jeg
skal her nevne noen punkter:

Felles lokalisering

kultstedet og på den måten førte videre
den helg og den makt som var lokalisert
her fra gammelt av. Selvsagt var selve
kultusen markert forskjellig og nesten
motsatt: gudebilder og bloting ble etterhvert erstattet av den hellige messe, vievann og røkelse. Men selve det at kultusen fortsatte på det gamle sted, var ikke
bare en erobring av kultstedet, men samtidig et tilknytningspunkt. Og overgangen
kunne lettes ved at den gamle norrøne
religion ikke la stor vekt på dogmatiske
utsagn og distinksjoner, men konsentrerte
seg om selve kulthandlingen, som var
nødvendig for lykke og fremgang for folk
og fe. Litt tilspisset kan man si at det var
ikke så nøye hvem man dyrket, men at
man dyrket.

Mest markant kommer kanskje sammenhengen til uttrykk i den kultkontinuitet som
nettopp Mære er et godt eksempel på: at
den nye, kristne kultus overtok det gamle

Overgangen ble også lettet ved at kultusen var en fellesskapssak og en fellesskapshandling hos de gamle nordboer:

Guddommen forbundet med
makt
Også på andre måter ble Kristus-skikkelsen oppfattet som en videreføring av den
norrøne religion. De norrøne guder var
makter - de hadde makt og kunne hjelpe
dem som dyrket dem - i kamp, i arbeidet
med åker og eng og fe, i dagliglivet. Men
også Kristus, slik han ble presentert for
og oppfattet av de gamle nordmenn, var
den maktfylte, han som kunne hjelpe bedre enn andre, Kvite-Krist. Episoden hos
Dale-Gudbrand viser Kristus som den
mektige, som kommer med solrenningen,
"med stort lys", mens det hedenske gudebilde ikke kunne hjelpe, men ble avslørt
som maktesløst og fylt av mus og øgler
og ormer. A holde seg til guder som viste
seg maktesløse, hadde ingen mening. Og
man kan vel anta at det forhold at kristendommen trengte frem i landet og ble antatt av stadig flere høvdinger og flokker, i
seg selv ble oppfattet som et nederlag og
som maktesløshet for de gamle guder.
Denne vekt på guden - og senere Kristus
- som mektig og maktfylt, korresponderte

med menneskebildet hos de gamle nordmenn. Mandighetsidealet var fremtredende, det å kunne hevde seg med makt og
styrke. Men enda viktigere var det at lederne, kongene, viste seg som lykkemenn som fikk fremgang i det de gjorde,
og brakte "godt år og fred" til land og folk.
Både Olav Tryggvason og Olav Haraldson ble ansett som slike lykkemenn, og
særlig Olav Tryggvason var jo dessuten
navngjeten for styrke og mot. Lykke og
makt til å gi godt år hang ved etter norrøn
tankegang hos en "lykkemann" også etter
at han var død. Derfor ble Halvdan Svartes lik delt -ifire og gravlagt fire ulike steder, slik at flere kunne få del i kraften fra
ham.
Til denne menneskeforståelse ble forkynnelsen av Kvite-Krist som den lysende
og mektige hjelper knyttet. Samtidig ble
Kristus-bildet etterhvert utfylt med budskapet om barmhjertighet, tilgivelse og
seier gjennom lidelse og død. Dette siste
behøver forresten ikke å være så fjernt
fra gammel tankegang. Lykkemannen beholdt sin kraft også etter sin død, og særlig gjaldt det en lykkemann som var urettferdig drept. Når biskop Grimkel i 1031
erklærte Olav Haraldson som helgen på
grunn av hans martyrdød og miraklene
ved og med hans lik, kan derfor noe av
røttene til dette gå tilbake til den norrøne
oppfatning av lykkemannen som har makt
også etter sin død.

Felles underliggende motiv
Den norrøne religion var i sitt grunnpreg
en pragmatisk religion - den dreiet seg
om hva som kunne være til hjelp og nytte
i det praktiske liv. Og her finner vi to store
motivkretser. Den ene dreier seg om
fruktbarhet: for folk og fe, åker og eng, å
fa etterslekt, å få seier i kamp - enten det
var i livskampen eller i kamp med fiender.
Den andre motivkretsen dreiet seg om livet etter døden: om død med ære og å
komme til Valhall, om reisen gjennom døden og det utstyr man da trengte. Her
kommer gravhaugene og ofringene til forfedrene inn.
Dette går langt tilbake i den norrøne religions historie, til de tider vi bare har helleristninger og andre arkeologiske vitnesbyrd om. Fruktbarhetsreligionen bevidnes
b1.a. i helleristningenes understrekning av
den mannlige potens - et motiv som fortsetter i senere tids fremstilling av fruktbarhetsgudene Njord og Frøy. Njord og Frøy
- og fruktbarhetsgudinnen Frøya - hørte til
vanene, en egen gudekrets, men ble innlemmet i åsa-troens sfære, hvor forøvrig
også Odin ble forstått som verner av
fruktbarheten. Noe skarpt skille mellom
en eldre fruktbarhetsreligion og en senere
tids mer differensiert "gudeverden" synes
det derfor ikke å ha vært.
Forestillingene om livet etter døden synes
å ha variert betydelig, i takt med ulike

gravskikker (steinsatte graver, branngraver, hauglegging, båtgraver). Vikingtidens

differensierte forestillinger, med b1.a. Valhall og Helheim som motsetninger, og
med frykten for Ragnarok, kan røpe påvirkning fra kristen dommedagsideologi.
Visse anelser om sjelevandring finnes
også, b1.a. i forbindelse med Olav Haraldson som ble spurt om han var Olav
Geirstadalvs gjenganger.
De kristne forestillinger både om fruktbarhet og om død, skilte seg på de fleste
punkter sterkt fra disse tidlige og sene
norrøne forestillinger. Fruktbarhetsreligionen ble i Det gamle testamentet skarpt
avvist, og er praktisk talt ikke innenfor
blikkfeltet i Det nye testamente. Forestillingene om døden og det evige liv i
kristen tro står i klar motsetning til den
norrøne tanke om en fortsettelse av dette
liv i det hinsidige, som medførte at de avdøde ble utstyrt deretter.
Men om forestillingene var ulike, behøver
ikke de underliggende motiver å være
det. Også den kristne religion taler - og
talte - om Gud og Kristus som hjelpere i
det daglige liv. Den talte om Gud - og i misjonstiden også om Kristus - som alle
tings skaper og opprettholder, som den
som kan gi lykke, fred og forsåvidt også
fruktbarhet. Skålen til Odin og Tor og de
norrøne fruktbarhetsguder for "godt år og
fred", ble nå rettet til Kristus og til jomfru
Maria. Utryggheten i livet, og angsten for
døden, var den samme i kristen som i
norrøn tid, og det kristne budskap om frelse ved Kristus og håpet om et evig liv var
et svar på de samme spørsmål som menneskene hadde stilt til de norrøne guder
og skjebnemakter. Heller ikke her er avstanden stor - på menneskenes side.

Løsning på
leserkonkurransen i SPOR

RUSTKLUMPENS
KORROSJONSPRODUKTER ER
FJERNET!
Et vanlig funn i arkeologiske utgravninger

- en rustklump - var utgangspunktet i forri-

ge leserkonkurranse. For å hjelpe leserne
med å avsløre rustklumpens identitet, ble
gjenstandsgruppens "historikk" fortalt i
korte trekk. Dessuten ble betegnelser
som torn, axel, blikk og ramme gitt - dette
er ordspill som var basert på nordisk arkeologisk terminologi for gjenstandenes
forskjellige deler. De fleste hadde funnet
frem til riktig løsning, som var beltespenne - en gjenstand godt kjent for oss alle!

Vendepunktet
Dette er kanskje den konklusjon vi kan
trekke av denne summariske gjennomgang av sammenhenger og motsetninger
i brytningen mellom norrør: og kristen religion: at de svar som kristendommen gav,
hadde tilknytningspunkter i den norrøne
religion, men at den innholdsmessig var
forskjellig fra det norrøne. Spørsmålene,
lengslene, angsten og ropene hos menneskene var de samme, fordi menneskene er de samme til alle tider. Vi vet ikke i
hvilken utstrekning den norrøne religions
svar virkelig har tilfredsstilt menneskene i
sin tid. Det vi vel kan se, er at omkring år
1000 var trosliv og folkeliv kommet til et
vendepunkt. Dette inntraff ikke bare ved
kristningskongene, viktige som de enn
var, men først og fremst ved påvirkning
og stille misjonering i Viken og på Vestlandet kanskje helt fra 950-årene.
Omkring år 1000 var brytningene nådd så
langt at den gamle religion ikke lot seg
redde - den smuldret hen under trykket av
pågående herskereoog folkets tilslutning
til kristendommen. Ar 1030 var utviklingen, ytre sett i hvert fall, fullbyrdet ved
den symbolsk meningsfulle begivenhet kongen som seirer ved sitt nederlag og
sin død, og blir "Norges evige konge".

Beltespenne fra Skei, Steinkjer. Foto:
Per E. Fredriksen
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EPLET, STAVEN OG
av Axel Christopheiraen

Makten og Riket

Temaet "kongemakt og statsdannelse i Norden" har i den
senere tid vært gjenstand for
stor interesse blant arkeologer
over hele Norden. En rekke
nye arkeologiske funn særlig
på dansk område har kunnet
kaste nytt lys over statsdannelsens geografiske og maktpolitiske aspekter. Dansk arkeologi har nhdd langt ndr det
gjelder å beskrive de ulike sta.
diene i utviklingen fram moi et
danek enekongedarmrne under
Harald Blåtann Daneveldets
sterke ekspansive tendenser
pb 900-1000-talet har også
trukket den svenske og norske
statsdannelsespros8sseninn i
diskusjonen, og har, på samme måte likesom den fmlelse+
ladete diskusjonen pa andre
siden av Kjarlen om hvorvldt
den svenske staten har vokst
frem i Uppland d e r I G&+
land, medvirket til at statsdennelsesprosessen n& står i et
noe annet lys enn bare for f&
år siden.

Idag preges bildet av Norden ved overgangen til historisk tid av at det var territorielt og maktpolitisk sterkt sammenfiltret:
For åpen scene foregikk oppslitende
kamper mellom de ulike nordiske
fyrsteætter om mer land, flere ressurser
og større politisk makt og innflytelse. I
denne kampen var alle midler lovlig - og
de ble brukt - med og uten bøndenes velsignelse på tinget! Det er nærliggende å
spørre etter hvilke normer, forestillinger

og ideer som lå bak det volds- og krigersamfunn som ikke minst vikingtiden særlig var eksponent for. Er det mulig å komme lengre enn til bare å stille spørsmålet?
Religionshistorikere og norrønfilologer
har i den senere tid arbeidet med å nytolke noen av de mystiske beretninger i den
eldre Eddaens gudekvad. Gjennom dette
arbeidet har de klart å danne seg et bilde
av den førkristne makt- og hersker-ideologiens grunnleggende tankegang. De forestillinger som lå til grunn for de mytiske

Idunns gullepler var del av Frnys friergave til Gerd. Eplene var et livssymbol, men
også et av middelalderens kongelige maktsymboler ("regalier'y i form av rikseplet.
Foto: Per E. Fredriksen
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beretningene om fyrsteættenes opphav,
egenskaper, sosiale funksjon og skjebnebestemte livsforløp er det naturlig for oss
å sette i sammenheng med de store sosiale, politiske og økonomiske omveltninger som fant sted i siste halvdel av nordisk
jernalder.
Denne artikkelen skal handle om hva vi
mener å vite om maktideologi og politisk
utvikling i jernalderens siste halvdel. Et
vanskelig tema, ja vel, men aktuelt og
ikke noen ukjent problematikk i disse dager, hvor ideologiens fall og de politiske
omveltningene i Europa tilhører de faste
innslag i aviser, radio og fjernsyn. Men
først litt om myter og deres funksjon som
formidlere av idologisk tankegods i førindustrielle samfunn:

Ideologi, myte og virkelighet
Mytene er hellige historier som beretter
om gudenes gjerninger i urtid. Gjennom
de mytiske beretningene om gudenes
skaperaktivitet og liv ble det gitt en
forklaring på hvorledes tilværelsens, og
dermed også samfunnets orden ble
opprettet og ivaretatt. Mytene kom derfor
til å danne det religionshistorikeren Mircea Eliade (1969) kaller "de forbilledlige
modeller for alle riter og alle vesentlige
menneskelige foretagender ... Det mennesket som oppfatter seg som et fullt ansvarlig menneskelig vesen, etterligner gudenes forbilledlige gjerninger, gjentar deres gjerninger, uansett om det dreier seg
om en enkel fysiologisk funksjon eller om
et sosialt, økonomisk, kulturelt eller militært foretagende".
Dette gjensidige forholdet mellom myte
og virkelighet gjør det vanskelig å skille
klart mellom det hellige og det verdslige,
ja, i virkeligheten eksisterte det knapt nok
noe slikt skille i førindustrielle, ikke-kristne samfunn: I sitatet ovenfor går det i alle
fall fram at mytene grep aktivt inn i alle
vesentlige områder av samfunnslivet.
Hvilken betydning de mytiske beretningene har hatt på samfunnsutviklingen i
førindustrielle samfunn er allikevel et problem vi enna bare i liten grad har noen
konkret innsikt i: Men at de har virket som
et slags "ideologisk grunnlag" for menneskets individuelle såvel som kollektive
handlinger, er det ingen uenighet om. Å

avsløre den usynlige sammenheng som
har eksistert mellom ideologiske "tema"
og det historiske hendelsesforløp der disse tema har spilt en avgjørende rolle, er
en viktig (men vanskelig!) oppgave i
forsøket på å danne seg en helhetsforståelse av samfunnsutviklingen i sen forhistorisk tid. Her skal vi allikevel gjøre et
forsøk ut fra hva vi idag mener å vite om
l ) herskerideologien i førkristen tid, og 2)
den maktpolitiske utviklingen i yngre jernalder.

Skirnismål i nytt lys
Religionshistorikeren Gro Steinsland har i
en doktoravhandling (1988) tatt for seg
det hun kaller de "mytologiske modellene"
i Eddadiktene Skirnismål og Hyndluljod
og har trukket tematiske paralleller til "ættelistene" Ynglingatal og Håløygjatal.
Gjennom de mytiske beretningenes hovedmotiv og symbolikk fremkommer i Gro
Steinslands tolkning en sterk og velbegrunnet oppfatning av at de har hatt hers-

kersymbol er funnet f.eks. i fyrstegravene
fra Oseberg fra første halvdel av 800-tallet, og i Sutton Hoo (England) fra første
halvdel av 600-tallet. På den merovingiske kongen Childeriks I's segl fra slutten
av 500-tallet opptrer kongen med en
herskerstav i den ene hånden. Ifølge Steinsland er "Frøy i Lidskjalf modell for den
nye kongen som ved inntreden i sin herskerfunksjon forventes å erobre og underlegge seg landområder".
Diktets hovedmotiv er imidlertid selve ekteskapet mellom Frøy og Gerd. Steinsland mener dette "hellige bryllup" mellom
en jotunkvinne og en gud er avgjørende
for forståelsen av den førkristne kongeideologiens karakter. Myten synes å ha
dannet grunnlaget for de nordiske
fyrsteætters ættemessige forankring i en
mytisk tid og i en mytisk hendelse av en
ganske særlig betydning: Resultatet av
foreningen mellom jotunkvinnen Gerd og
guden Frøy i lunden Barri er nemlig sønnen Fjolne - det svenske Uppsaladynastiet (og Yngelingættens) første jordiske
konge. Fjolne er i kraft av sitt opphav
hverken rent gudeavkom eller et rent jotunavkom: Som mytisk figur representerer han en helt ny, særegen skapning,
nemlig den nordiske fyrste eller konge.
Ekteskapet mellom en jotunkvinne og en
guddom er m.a.0. det mytiske uttrykk for
en allianse der alle livets kvaliteter er representert. På denne måten fremstår det
hellige bryllupet, ifølge Steinsland, som
"fyrstedømmets skapelsesmyte ... knyttet
til makthevdelse og styringsfunksjoner".

Kongemakt og
statsdannelse i Norden

Denne hjelmen er fra en av båtgravene i Vende1 i Uppland. Fragmenter av lignende
hjelmer funnet b1.a. i branngraver fra By i L ~ t e nStabu
,
på Toten og Nes i Hedrum,
Vestfold. Gravskikk og gravgods knytter forbindelser av dynastisk karakter mellom

ker- eller kongeideologi som et felles
tema: Beretningenes formål har vært å
formidle ideer om fyrsteslektens mytiske
opphav, spesifikke herskeregenskaper,
dens samfunnsoppgaver og skjebnebestemte livsforløp. Gjennom de mytiske
beretningene begrunnes fyrsteslektens
eksistens og ulike egenart, samtidig som
dens voldsbruk og erobringstrang legitimeres.

I beretningen anvendes en symbolbruk
som tydeliggjør diktets herskerideologiske tema: Guden Frøy i Odins høysete
Lidskjalf, gir sterke assosiasjoner til
kongens plass i tronstolen, maktens og
autoritetens potensfylte symbol. Når Frøy

setter seg i Odins høysete er det, ifølge
Steinslands fortolkning, et mytisk uttrykk
"... for den norrøne fyrstens maktovertakelse ..." Skirne, Frøys tro tjener, fremfører et frieri til jotundatteren Gerd på gudens vegne, og overrekker Gerd 11 gullepler og Odins gullring Draupne i gave. I
beretningen forekommer også en stav,
som Skirne blant andre sterke trusler om
fysisk og psykisk vold, truer Gerd med.
Staven, eplene og ringen er på samme
måte som høysetet tilsvarende symbolladet: De representerer kongelige maktsymboler som er vel kjent på kontinentet,
og som formodentlig også har vært kjent
og brukt på nordisk område i førkristen
tid. Stavformede objekter tolket som hers-

Steinsland antyder at Skirnismål kan ha
fått sin litterære utformning ganske sent
og kanskje under kristen innflytelse, men
at diktets mytologiske kjerne forøvrig "...
synes å ha sin opprinnelse i genuint, førkristent miljø". Hvilket "førkristent miljø"
kan det her være på tale å peke på som
katalysator for den mytiske modellens
opphav? Og når er det rimelig å tenke
seg den utformet?
Den konge/herskerideologi som ifølge
Steinsland er temaet i Skirnismål, mener
vi må være utviklet innen rammene av en
bestemt historisk situasjon, karakterisert
av et uttalt behov for å legitimere og rettferdiggjøre herskersjiktets fysiske maktutøving, sosiale undertrykking og territorielle ekspansjon. Et slikt behov kan være
avfødt av at samfunnsutviklingen har tatt
en ny retning, dvs at en eldre, hevdvunnen sosial og politisk praksis har måttet
vike for en ny. Når og hvor finner man et
slikt markert utviklingsforløp?
I Jylland er det først i yngre romertid (200550 e.Kr.) at en mer omfattende territoriell
samling av eldre stammeområder for
første gang spores. Som eksempler på
dette har man trukket fram organiseringen av større forsvarsverk som pelesper-

ringen i Haderslev fjord og byggingen av
Olmerdiget i Sydjylland, foretak som må
ha krevd både autoritet og organisering
langt ut over den lokale bondehøvdings
muligheter og interesser. Man har også
observert at det ved yngre romertids utgang ikke lenger synes å være noe påtrengende behov som tidligere for å uttrykke rang og status gjennom f.eks. et
rikt gravutstyr. Dette underbygger b1.a. en
teori om at de ledende posisjonene i samfunnet på dette tidspunkt er i ferd med, eller har gått over i fastere former. Eiendomsretten styrkes og legger grunnen for
omfattende godssamlinger: I de store jyske landsbyundersøkelsene i f.eks. Hodde, Vorbasse og Omgård, ser en hvordan
de enkelte, jevnstore gårdene i landsbyfellesskapet markerer sine tufter gjennom
kraftige innhegninger. I landsbyene opptrer dessuten enkelte stormannsgårder
som utmerker seg både gjennom større
tufter og flere bygninger.
I løpet av 600-700-tallet karakteriseres
samfunnsutviklingen ved at denne maktfulle, sosiale elite etablerer seg med nedarvede rettigheter, som bønder og andre
(f.eks. spesialiserte håndverkere) kunne
stå i et eller annet avhengighetsforhold til.
Den overgripende politiske utviklingen i
perioden er nylig blitt beskrevet slik: " ...
det synes rimeligt at godtage en udvikling
gennem romersk og germansk jernalder
(ca 200-800 e.Kr.) i Jylland mod en gradvis konsolidering af et politisk lederskab
omfattende større og større områder"
(Ringtvedt i Mortensen og Rasmussen
(red.) 1988).
I Norge er spørsmålet om "rikssamlingen"
og de bakenfor-liggende årsakene diskutert i langt over hundre år av arkeologer
og historikere. I den seneste tid har
arkeologen Bjørn Myhre (1987) skissert
en territoriell inndelingsmodell av Vest- og
Sørvest-Norge i såkalte "småriker": I hver
slik enhet har det vært et sentralområde
karakterisert b1.a. ved bygdeborger, (yngre) kongsgårder og en opphopning av
prestisje- og verdigjenstander. Myhre daterer disse "smårikenes" oppkomstperiode til yngre romertidl-folkevandringstid
(400-500-tallet).
Noen "statsdannelse" er vi her allikevel
ikke vitne til. Men det er viktig å peke på
dette "smårikestadiet" som et preludium
til det som siden skulle komme: I og med
dannelsen av disse "smårikene" ved slutten av eldre jernalder er det i ferd med å
skje noe nytt og avgjørende som peker
fremover mot den egentlige "rikssamlingen": Enkelte bondehøvdinger og lokale
stormenn har, eller er i ferd med, å utvide
sitt makt- og innflytelsesområde langt ut
over bygdelagets snevre grenser. Hva
som siden kunne skje antydes i følgende
sitat av Myhre (1987): "Det arkeologiske
materialet frå 800-talet kan gje grunnlag
for ein hypotese om at ei kongeslekt p2
Jæren hadde fått makt over smårika mellom Sogn og Aust-Agder. Kanskje har

Jær-høvdingane makta å tilpassa seg dei
nye tidene og har funne fram til ei
styringsform som gjorde det mogeleg ikkje berre å halda på sitt eige gamle territorium, men har også teke over naboomPå den store runesteinen fra Jelling, Midt-Jylland beretter danekongen Harald (Blåtann) at
han ". ..vant seg hele
Danmark og Norge, og
gjorde danene kristne".
At han "vant seg" hele
Danmark og Norge må
bety at han la under seg
den politiske kontrollen
over en rekke
småkongedømmer innenfor det nåværende
danske og norske territoriet. Men med hvilken
rett kunne Harald underlegge seg "Norge"?
Danske (jyske?) småkonger hadde siden begynnelsen av 800-tallet,
om ikke tidligere, kontrollert Vikenområdet.
Da Harald ble anerkjent
som overkonge må han
ha overtatt og håndhevet den gamle danske
styringsretien over landskapene på begge sider
av Oslofjorden. Forbindelsene på tvers av
Skagerak har m a o ikke
bare vært langvarige -

råda og ressursane der" (Myhre 1987).
Dette er, som vi skal se nedenfor, ikke
noe enestående eksempel på territorielle
utvidelser av eldre "småriker" (el.
"folkland") i tiden mellom 400-800-tallet.

sene under Hårfagreætten. Det er rimelig
å anta at det er i denne særlige historiske
brytningstid det herskerideologiske temaet i Skirnismål har oppstått (men ikke
nødvendigvis selve Skirnismål-kvadet). I
denne perioden må nemlig en mytisk forankring av fyrsteættenes opphav, egenskaper og særlige samfunnsrolle ha vært
vesentlig for å kunne legitimere dens fysiske eksistens, dens voldsutøvelse og
ustoppelige erobringsaktivitet.

Frøy, Gerd og gullgubbene

Gullgubber fra
Mære kirke i
Nord- Trøndelag.
Foto: Per E.
Fredriksen

For dersom vi nå beveger oss fra kystNorge til de indre østlandsområdene og
hopper frem til 600-700-tallet, springer
nye og dramatiske begivenheter oss i øynene: De arkeologiske kildene peker
nemlig ganske utvetydig mot en kontakt
mellom landskapene Hedemark, Oppland
og Vestfold på den ene siden, og ØstSverige (Uppland) på den andre. I3l.a. er
likheter i gravgods og gravformer påfallende i denne tverrskandinaviske forbindelsen, hvilket kan tyde på at forbindelsene hadde et dypere ideologiskireligiøst
innhold. Mon vi ikke her står overfor
spredte fysiske spor etter de sagnaktige
beretningene om den upplandske Ynglingeættens ekspansjon vestover gjennom Varmland, over Eidskog og Solør og
inn i Romerrike? Her tar de Halvdan Kvitbein, sønn av Ynglingekongen Olav Tretelgja og Solør-kongens datter Solve, til
konge. Gjennom et strategisk giftemål
vinner Halvdan et dynastisk krav på Opplandene og ved hjelp av hærmakt legger
han dessuten under seg Hedemark, Toten, Hadeland og Vestfold. Et stort "overregionalt" rike på tvers av eldre stammeområder er dermed etablert, formodentlig
i Iøpet av 700-tallet.
Ynglingesagaen, nedskrevet av Snorre i
begynnelsen av 1200-tallet,har vært oppfattet som sagnaktig i sin karakter, hvilket
den nok også er. Men beretningen er nok
ikke helt løsrevet fra virkeligheten, idet
den synes å ha bevart noe av historiens
kjernepunkt, nemlig en omfattende kolonisering av ødemark gjennom migrasjoner østfra, territoriell samling og politisk
maktkonsentrasjon såvel i Norge som i

Sverige. Erobring, fysisk maktutøving og
dynastiske allianser er midlene som kommer til anvendelse. Det arkeologiske kildematerialet støtter i alle fall det prinsippielt riktige i Ynglingatals beretning om en
kraftig innflytelse østfra, og et samband
mellom Vestfold og det indre østlandsområdet i merovingertid og eldre vikingtid.
De forhold som vi nå har beskrevet for
den jyske og sydnorske regionen, oppviser mange geografiske og kronologiske
variasjoner, men den generelle utviklingen synes å være karakterisert av 1) at det
med utgangspunkt i romertidens lokale
bygdearistokrati av herser og haulder i Iøpet av folkevandringstid utvikles et eget
herskersjikt ("småkonger") med regionale
maktutøvelser over "folkland" og "småriker", 2) at det i Iøpet av merovingertid og
eldre vikingtid utkrystalliseres et eget
overregionalt fyrste/kongearistokrati som
ved hjelp av erobringer, dynastiske gifiemålsforbindelser og kolonisering tiltvang
seg kontroll over stadig større territorier. I
dette langtidsperspektivet må Harald Hårfagres rolle som "rikssamlingens far" tones ned og hans innsats snarere beskrives som et maktfullt crescendo på en prosess som med varierende intensitet hadde pågått siden folkevandringstiden, og
som vedvarte inntil Borgerkrigene hadde
rast fra seg i begynnelsen av 1200-tallet.
Skal en tro de ulike skriftlige og arkeologiske vitnesbyrd om økt maktkonsentrasjon og territorielle samlingstendenser,
synes 600-700-tallet å fremstå som en
avgjørende epoke i utviklingen fram mot
de bedre belyste rikssamlings-bestrebel-

"Gullgubbe" er navnet på små, tynne gullblikk hvor det er presset inn et motiv enten av en enslig mannsfigur, eller også et
parmotiv, der mannen bærer en stav, et
sverd, et drikkehorn el. lignende. Motivet
er tolket som en fremstilling av Frøy og
Gerd. Gullgubbene er tradisjonelt blitt tolket som en manifestasjon av hedensk
fruktbarhetskultus. I lys av det herskerideologiske innholdet i myten om det hellige
bryllupet mellom Frøy og Gerd vil en nærmere analyse av gullgubbenes alder og
utbredelse, samt i hvilke miljøer de opptrer, få betydning for forståelsen av mytens plass i det historiske forløpet:
Nettopp 600-700-tallet synes å være den
periode hvor gullgubbene er hyppigst forekommende i Norden. Dersom dette er
riktig, korresponderer det med det vi
ovenfor har hevdet er en avgjørende
(men ennå svært dunkel) periode i statsdannelsens historie: I Iøpet av denne og
neste periode (vikingtid) utvikles et overregionalt herskeraristokrati hvis representanter snart kom til å spille en avgjørende
rolle i den "egentlige" rikssamlingsperioden på 900-1000-tallet.
En egen norrøn "herskerideologi" som
har fått sitt mytiske uttrykk i det hellige
bryllupet mellom Frøy og Gerd er et hypotetisk, men ikke desto mindre et grunnleggende viktig aspekt i denne utviklingen.

Litteratur:
Ambrosiani, B. 1985:Regalier och symboler I balgravarna. I Blindheim, Gjærder og Sæverud (red.):
Kongens makt og ære-herskersymboler gjennom
1000 &r. Oslo.
Blindheim, Ch. 1984:From Uppland in Sweden to the
U~~land
ofsEastern Norwav? Some reflections con&ining a new Merovin ian lind. I Universiletets
Oldsaksamlings Skrifler. t-fYrekke. nr. 5. Oslo.
Blindheim, M. 1985 Spor av hersker og kroningsinsignier i norsk middelalder. I Blindheim, Gjærder og
Sæverud (red.): Kon ens makt og ære-herskersymboler gjennom 1000 fr. Oslo.
Braathen, H. 1989:Ryttergraver og politiske strukturer i eldre rikssamlingstid. Varia nr. 19. Oslo.
Edda Kvede. Til nynorsk ved Ivar Morlensson-Egnund. 6. utg. ved Per Tylden, 1964. Oslo.
Eliade, M. 1969:Det hellige og det prolane. Gjøvik.
Hedeagec L. 1988: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. bnd. 2: Danernes land. Fra ca 200 f.Kr.
til ca 700 e.Kr
Hyenstrand, d. 1989:Riksbildningsfragori belysningen av arkeoloaiskt kallmaterial. I Medeltidens fodelse.
Symposier paVKrappenipsborg. 1. Lund.
Mortensen. i?
og Rasmussen, B.M. (red.) 1988:Jernalderens stamrnesamfund. Fra stamme til stat i Danmark I. Viborg.
Mvhre. B. 1987:Fra smarike til stat. I Fra rikssamlina
til'lokalt sjølvstyre
Roesdahl, E. 1989:Vikin ernes verden. Viborg.
Sawyer, i
!
1988:The maiing of Sweden. AllingsAs.
Steinsland, G. 1989: Det hellige bryllup og norr0n
kongeideologi. Doktoravhandling. Oslo.

ritt- EI^ Thingstad:
I forbindelse med planene om
ilandføring av olje og gass til MidtNorge, har det de siste to år vært
stor aktivitet blant Vitenskapsmuseets arkeologer for å få registrert
fornminner som vil bli berørt av de
store naturinngrepene i ledningstraseer og terminalområder. I sommer ble Hitra trålet på kryss og
tvers av ivrige museumsfolk med
spader og jordbor.

Også områder som ikke vil bli direkte
berørt av olje-eventyret har hatt besøk.
Dette gjelder blant annet Kalvøya, som
ligger på Sandstad, like ved ferjeleiet på
Jøstenøya. Den videre utbygging av et industriområde her kom i konflikt med Fornminneloven. For å kunne frigjøre dette
området, måtte de fornminnene som var i
faresonen graves ut. Arkeologistudent
Dagrun Brattset, med assistanse av Knut
Thingstad og Britt Eli Thingstad fra Teknisk avdeling ved Vitenskapsmuseet, tilbrakte tre uker der i juni. Med god hjelp
av maskinfører Elias Hatland, ble flere
gravrøyser fra jernalderen avtorvet og undersøkt.
Dessverre var flere røyser allerede skadet av tidligere inngrep, men en av dem
var helt inntakt, og denne ble utgravd. Etter nitid framrensing av steinpakningen
fikk en et godt inntrykk av hvordan graven
hadde sett ut etter at begravelsen fant
sted for mellom 1000 og 1500 år siden.
Her var verken beliggenheten eller konstruksjonen tilfeldig valgt. Røysa var lagt
på en berghammer like ut mot sjøen.
Sprekkene i berget var fylt med mindre
stein, mens det var brukt store stein mot
sjøsiden. Slik ble berget og røysa sammen et dominerende trekk i omgivelsene
og tok seg flott ut for dem som dro forbi i
skipsleia rett utenfor. Leia var hovedfartsåren og kan sammenlignes med våre dagers E6. Øyene langs kysten, som i dag
ofte er utkantstrøk, var for bare 100 år siden sentrale samlingssted der folk rustet
seg for langfart. Ikke minst var det her
nye impulser og varer utenfra først kom
iland, med reisende fra inn- og utland.

STORT PERLEFUNN PÅ HITRA
At dette også var realiteten for jernalderens hitte~æringerfikk vi klare bevis for
da vi etter å ha fjernet steinpakningen begynte å grave i det tynne jordlaget over
berget. Den ene perlen etter den andre
trillet fram - rav og glassperler i nydelige
farver. Det -endte opp med ca 120 perler,
hvorav 90 var så godt som uskadde.
Kanskje satt vi her med en kjærlighetsgave som en unggutt hadde tatt med seg
hjem til jenta si etter å ha vært på
langfart? Uten å la fantasien løpe av med
en kan en i hvert fall gå ut fra at dette er
handelsvarer som er importert til Hitra.
For oss utgravere var det en stor overraskelse at røysa i det hele tatt inneholdt
gjenstander. Slike "tørre" røyser uten en
beskyttende jordkappe over gir dårlige

bevaringsforhold. Gravgavene består oftest av våpen og redskap av metall som
ruster. Regn, sjøsprøyt og god lufttilgang
gjør at korrosjonsprosessen går fort. Derfor var forventningene om funn minimale.
Her var vi imidlertid så heldige å finne en
kvinnegrav, hvor i hvert fall noe av det
hun fikk med seg hadde motstått påvirkningen av tidens tann.
Et så stort antall perler av forskjellige typer gir gode muligheter for å tidfeste funnet nærmere. Perlene er dessuten sjelden godt bevart, og kan dermed fortelle
om framstillings-måte, - og kanskje opprinnelsessted. Gravgaver som dette gir
oss et innblikk i kvinnenes liv og sosiale
posisjon i Norge i jernalderen. Her har Vitenskapsmuseet fått en fin tilvekst til sin
rike perlesamling.

KULTSTED = KIT:::ES'iDEC

- et spørsmål om lokalisering
av Erna Sene

Et tidligere numnier av SPOR (1986/2)
hadde som tema "Gamle sentra". Dette
ble belyst med ulike eksempler. Her som
ellers viste det seg at begrepet er mangetydig. Det har vært brukt flittig i nyere litteratur, men ofte uten en nøyere definisjon.

Spørsmål om kultsted henger
sammen med spørsmål om
sentra. Finnes de på samme
sted eller på hver sine lokaliteter? Det er klart at kult eller religiøs aktivitet i førkristen tid
har foregått i mange sammenhenger og på flere nivåer. Det
har sikkert eksistert lokal kult
for mindre bygdelag, og religiøse handlinger har vært utført på den enkelte gården og I
den enkelte slekten, faks. i
forbindelse med bestemte aktiviteter. Her skal vi prøve å finne frem til mer sentrale kultsted som kan ha fungert for et
større område med religiøse
sammenkomster, og vi skal
undersøke om slike sentrale
kultsted har vært lokalisert til
samme gård hvor den arkonomiske makten var konsentrert.

Begrepet "sentrum" eller "sentra" ble tatt i
bruk for et par ti-år siden i forbindelse
med studier av høvdingdømmer i andre
deler av verden. Et karakteristisk trekk
ved disse havdingdømmene var sentra.
Der holdt høvdingen til, og derfra ble det
administrert en innsamling av varer og
produkter fra mer perifere områder, ofte
med ulike ressurser. Disse produktene
ble igjen fordelt eller utvekslet med ornverdenen i bytte med andre varer. Ofte
var det slik at høvdingen kontrollerte både
de økonomiske og de religiøse forhold.
Det sentrale stedet ligger som regel ved
viktige ferdselsveier, spesielt ved knutepunkter for slike, med god adkomst og
tilgjengelighet. Ofte utviklet det seg sentra på steder hvor det var naturlig å samle
uttak av ressurser, hva enten de kom fra
jakt, fangst og fiske, fra jordbruk eller
andre næringer.
Slike sentra er påvist av Bjørn Myhre i det
sørligste Norge i eldre jernalder, basert
på funn av importgjenstander og edelmetall i graver. Det er videre påvist sentra på
Vestlandet og sentrumsdannelser i Trøndelag i vikingtid basert på et større materiale. Tidligere har både historikere og arkeologer utpekt visse gårder som "sentrum" i Trøndelag i forhistorisk tid, og vi
skal her se litt nærmere på disse gårdene.

Fylker og fylkeskirker
Trøndelag var i vikingtiden inndelt i åtte
fylker, fire i Uttrøndelag og fire i Inntrøndelag. Tilsammen utgjorde disse åtte fylkene bare en del av det nåværende Trøndelag, som b1.a. også omfatter Namdalen
og Fosen. Etter kristningen, dvs en gang
på 1000-tallet, ble det etter påbud fra
kongemakten bygd kirker i alle fylkene. 1
Uttrøndelag ble fylkeskirkene lagt på følgende gårder: Gryting i Orkdal (Orkdøla
fylke), Melhus i Gauldal (Gauldala fylke),
Lade i Strinda (Strinda fylke) og Værnes i
Stjørdal (Stjørdøla fylke).
I Inntrøndelag ble fylkeskirkene bygd på
følgende gårder: Alstadhaug i Skogn
(Skeyna fylke), Haug i Verdal (Verdøla fylke), Sakshaug på Inderøy (Eyna fylke) og
Mære i Sparbu (Sparbyggja fylke). Disse
gårdene er utpekt som "sentrum" eller
"midtstader" i sine fylker. Gårdene var
krongods, dvs de tilhørte kongemakten,
og det er antatt at de ble konfiskert i forbindelse med kampene og kristningsforsøkene i rikssamlingstiden.

Sentra i Inntrøndelag?
I det følgende skal vi konsentrere oss om
Inntrøndelag og undersøke i hvilken grad
de fire gårdene hvor fylkeskirkene ble
lagt, kan ha vært "sentrum" i sine fylker i
tiden før kristningen. Tre av de fire gårdene har -haug i navnet, hvorav den ene
har den usammensatte formen - Haug.
Dette navneleddet er antatt å ha forbindelse med store gravhauger ved gården.
Idag er det bare ved Alstadhaug i Skogn
at det finnes en stor gravhaug. Den har
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ved Alstadhaug
kirke i Skogn.
Tegning etter D. L.
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OG ØKONOMISK MAKT
Erna Stene er magister i Nordisk arkeologi og er engasjert ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Hun skrev sin
magtstergradsavhandling basert p& materiale fra Inn-Trendelag, og har blant annet vært opptatt av tidsrommet
omkring krlstningsprosessen og rikssamlingen. I tre artikler i foreliggende nummer av SPOR tar hun opp ulike
sider ved tlden fm og under denne dramatiske perioden i norgebhistorien.

en diameter på ca 55 m og ligger på
kirkegården nordøst for kirken.
Ved de to andre haug-gårdene finnes ingen spesielt store gravhauger. Men slike
kan ha forsvunnet, enten ved jordbruksarbeid eller for Haugs vedkommende, ved
jordras, som har forekommet flere ganger
i Verdalen, og som b1.a. i middelalderen
tok med seg endel av fundamentet for
steinkirken. Gerhard Schøning har fra sin
reise i Inntrøndelag i 1774 omtalt en "anselig stor haug" øst for gården Haug.
Hans opptegnelser er imidlertid svært
upresise, og det kan vanskelig bygges
noe på dem. Det har vært antatt at det
foregikk kulthandlinger ved de store gravhaugene.

te lå et lag med kokstein. Dette funnet er
ikke datert. Men et tilsvarende funn er
gjort ved en arkeologisk undersøkelse i
Froso kirke ved Ostersund i Jamtland, et
område som har hatt god kontakt med
Trøndelag i eldre tider.

I Froso kirke ble det også gjort funn av
dyrebein under koret, både av husdyr og
vilt, og her var de fleste beina av bjørn.
Disse lå sammen med kokstein og kull.
Laget er 14C-datert til yngre jernalder.
Navnet Froso er utledet av Frøy, fruktbarhetsguden i den norrøne gudelæren.
Funnene i disse to kirkene samstemmer,
og de kan være spor etter kulthandlinger

Nå kan vi gjøre et sprang over til Gamla
Uppsala i Sverige. Stedet er utpekt som
et sentralt kultsted i førkristen tid, b1.a.
gjennom en samtidig kilde: Adam av
Bremens historie fra 1070. Her skildres
både "templet" og andre forhold på stedet
sett av et "kristent" øyenvitne. Ut fra disse
tidlige nedtegnelser har en svensk forsker
hevdet at Gamla Uppsala bare har vært
sete for kulten, og at noe kongssete ikke
fantes der. Karakteristisk for stedet er de
tre veldige gravhaugene som sammen
med endel mindre hauger ligger like sør
for kirken. Ut fra undersøkelser i de store
haugene kan de dateres til folkevandringstid (ca 400-600 e.Kr.).
Den store gravhaugen ved Alstadhaug
kan også være fra eldre jernalder, men
dette er basert på en beskrivelse av et
inngrep i haugen på begynnelsen av
1800-tallet, og er derfor svært usikkert.
Når det gjelder Sakshaug på Inderøy finnes det en gård i nærheten som heter
Sakshaug-vang. En norsk navneforsker
mener at stedsnavnet Vang er knyttet til
kultvirksomhet. Mære i Sparbu er imidlertid helt spesiell. Kloss ved gården ligger
steinkirken fra middelalderen, hvor det i
1966-67 ble gjennomført arkeologiske undersøkelser, som er vel kjent. Ved denne
utgravningen ble det gjort funn av stor betydning for spørsmålet om kultaktivitet på
stedet (se artikkelen om gullgubber s 18).
Ved samme undersøkelse ble det under
koret i steinkirken funnet flere spor etter
eldre aktivitet. Der lå det en samling dyrebein, både fra husdyr og vilt, og over det-

med ofring av dyr. Arkeologiske funn ser
derfor ut til å bekrefte at det har foregått
kultaktivitet på disse to stedene, og at kirken som først ble bygget, ble lagt rett
over stedet for kulthandlingene. Dette
passer godt med de skildringene som
Snorre Sturluson gir i Kongesagaene om
at det fantes et sentralt kultsted på Mære
i Inntrøndelag. Blant de høvdingene som
Snorre navngir og knytter til den religiøse
aktiviteten ("stod for blotene i hele Trøndelag") finnes en høvding fra Egge ved
Steinkjer. Snorre skriver i en senere saga
om en annen høvding fra Egge at han var
i ferd med å stelle i stand til fester på
Mære. Hvis vi kan stole på Snorre i denne
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Øverst: Lokalisering av
gårder med størst velstand i eldre jernalder
(folkevandringstid) i
In17tr~ndelag.
Nederst: Lokalisering av
gårder med stØrst vels!and i yngre jernalder (vikingtid) i Inntrøndelag.
Svarte firkanter markerer
gårder der fylkeskirkene
ble bygget etter kristningen.
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Haug ligger sentralt i Verdalen og peker
seg ut som et samlende geografisk punkt
for de tre gårdene Valstad i Vinne, Hallem
og Myr, som viste størst velstand i eldre
jernalder. Er disse forholdene tilfeldige,
eller kan det antyde felles møtested for
sentrale kulthandlinger? Den store gravhaugen ved Alstadhaug i Skogn kan skrive seg fra eldre jernalder, og en mulig
kultaktivitet på dette stedet kan derfor gå
tilbake til denne tiden.

To ulike typer sentra
Vi har altså kommet frem til at det er helt
andre enn de fire gårdene tidligere utpekt
som "sentrum" i sine fylker som viser høyest økonomi i jernalderen, noen i eldre,
andre i yngre jernalder. Unntaket er
Haug, men her er det store muligheter for
at det egentlige økonomiske tyngdepunktet har ligget lenger opp i Verdalen, f.eks.
ved Hallem.

Mare kirke ligger flon til på en høyde i landskapet. Her ser vi kirken fra øst.
Foto: Erna Stene

sammenhengen, så betyr det at de store
kultfestene ikke ble holdt på høvdingens
egen gård, Egge, men at de foregikk et
helt annet sted, nemlig på Mære.

Økonomisk makt
Så kan vi spørre om de fire gårdene som
ble kirkested har markert seg på andre
måter. Gjenstandsfunn fra gravene i førkristen tid kan gi en forestilling om hvor
den største velstanden var å finne i eldre
og yngre jernalder. Velstanden fører til
makt og innflytelse og kontroll over mennesker. Vi kan derfor anta at på den gården hvor vi kan påvise størst velstand,
der satt også den øverste makten eller
eliten i sitt område i det aktuelle tidsrom.

Det kommer frem store forskjeller i velstand, slik at enkelte gårder når høyt over
de øvrige i sine områder. Disse kan vi for
enkelthets skyld si tilsvarte de senere fylkene: Skeyna, Verdøla, Eyna og Sparabu. Dette gjelder både i eldre og yngre
jernalder. Men det er ikke de samme gårdene som markerer seg gjennom hele
jernalderen. Dette kan dels bero på et
mangelfullt kildemateriale, selv om forskjellene gårdene imellom er reelle. Men
det er stadig muligheter for at bildet kan
forandre seg ved at nye funn kommer
frem. Dette gjelder kanskje spesielt i Verdalen, hvor det ved Hallem-gårdene
finnes store gravfelt som bare til en viss
grad er undersøkt.
NAr vi ser etter hvordan det ligger an med
de fire gårdene som er utpekt som
"sentrum" i sine fylker, så er det bare
Haug i Verdal som viser stor velstand.
Alstadhaug i Skogn ligger på et middels
nivå, mens Sakshaug på Inderøy og
Mære i Sparbu ikke finnes blant velstandsgårdene.
Det har vært hevdet at en langveis forbindelse for varebytte som brakte med seg
kostbare og sjeldne varer og gjenstander
hjem, kunne føre til forandring i det lokale
maktapparatet med en spalting i to sektorer, en basert på religiøs makt - den andre
på økonomisk makt. Det er mulig at det
er noe slikt vi kan ane har skjedd i
Inntrøndelag i løpet av jernalderen.

Lokalisering
Gamla Uppsala, hvor det på 900-tallet
foregikk hedenske ofringer i stor stil.
Skissen viser kirken og de store gravhaugene like ved.

Mære ligger omtrent midt mellom Hol på
Inderøy og Dalem i Sparbu, de to gårdene som viser størst velstand i dette området i siste del av eldre jernalder, dvs folkevandringstid.

En av de fire gårdene, Mære i Sparbu,
har med stor sannsynlighet vært et
sentralt kultsted, slik det er omtalt i Snorre Sturluson Kongesagaer, og dokumentert ved arkeologiske funn. Vi har pekt på
noen momenter som kan antyde kultaktivitet ved de tre andre gårdene, alle hauggårder, selv om dette dag ikke kan dokumenteres.
Det kan se ut som om det kommer frem
et mønster i Inntrøndelag i jernalderen:
Enkelte gårder har fungert som sentra for
økonomisk makt, andre gårder har vært
sentrale kultsted. Med andre ord: Religiøs
aktivitet har vært skilt fra den økonomisk/politiske makten og lokalisert på
særskilte gårder. I et par tilfeller ser det ut
til at det sentrale kultstedet er lokalisert
midt mellom de sentrale gådene i eldre
jernalder. Dette kan antyde at et skille i
religiøse og profane økonomiske sentra
kan gå tilbake til eldre jernalder.
Det som tas opp i denne artikkelen er hentet fra en
sterre undersøkelse, der det kom frem et interessant
menster som imidlertid foreløpig m& sti4 som en hypotese. Stoffet er sterkt komprimert. og det har derfor
ikke vært mulig A gå nærmere inn p i de enkelte
punktene.
Litteratur:
Hallan, Nils, 1957: Det eldste krongodset i Trøndelag.
Historisk tidsskriil 37
Hildebrandt, Margreta 1985: En kyrka byggd p& hednisk grund? P pular Arkeologi Lund.
Hvenstrand. &e. 1985:
Adam i Bremen och
s;eriges sveonei och gotar. Fornvannen 80
Hgdneba. Finn og Magerny, Hallvard (red.) 1979.
Snorre Sturlusson: Norges Kongesagaer. Gyldendal.
Ocln

Gdreb~,Gustav, 1936: Gulatingslog og Frostotingslog. Fylkes-fjordungar. Bergens Museums Arbok
1935

~j&r, Lorentz D. 1823: Norske Mindesmærker, aftegnede a en Reise igjennem en Deel at det NordenfjeldcE. DKNVS Museet. Trondhejm.
Lid&, Hans-Emil 1967: Innberetning om undersekelsene i Mære kirke 1966-67.
LidBn, Hans-Emil, 1969: From pagan sanctuary to
Christian church. Norw. arch. review
Myhre, Bjørn 1987: Chiefiains' graves and chiefdom
territories in South Norwav in the mioration oeriod.
Studien zur ~achsenforsch~ng.
Service, Elman R. 1971: Primitive social organization.
New York. 2.ed.
Sognnes, Kalle 1988: Sentrumsdannelser i Trnndelag. Medd.nr. 12. Utgravningskontoretfor Trondheim.
Riksantikvaren.
Stene, Erna, 1989: Inntrøndelag i jernalderen. Modell
- materiale - metode. Upublisert magistergradsavhandling

MYNTKABINETTET 1 1890
Den 10. desember 1890 kom det til
Vitenskapsselskapets Myntkabinett en samling på 346 norske og
danske mynter. Samlingen kom fra
Throndhjems politikammer. Ifølge
politiets opplysninger var myntene
"fundne for Iængere Tid siden i en
Stenur i Bymarken (paa Dyrborgs
Grund)". Mer vet vi ikke om funnomstendighetene, men med sirlig
håndskrift har myntkabinettets bestyrer, C. M. Carstens, ført inn de
enkelte myntene.
De aller fleste er norske, men det er også
en stor porsjon danske mynter fra unionstiden. Den eldste er en dansk 8 skilling fra
1694, den yngste en norsk 12 skilling fra
1847. Antakelig ble myntene gjemt straks
før 1850, ellers burde vi forvente enda
yngre mynter i funnet. De fleste myntene
er fra 1820- og 1830-årene, men det er
også ganske mange fra 1770- og 1780årene.

lingen~siste bestyrer, pastor Olav Digre
døde i 1969. Siden har personalet ved Arkeologisk avdeling etter beste evne stelt
med den med hjelp fra Universitetets
myntkabinett.
I forbindelse med brannsikringsarbeider i
den gamle museumsbygningen ble den
faste utstillingen av mynter og medaljer
pakket ned i begynnelsen av 1980-årene.
Dessverre er den blitt stående nedpakket
siden. Forhåpentlig kan vi om ikke så alt
for lenge åpne en ny midlertidig utstilling,
der hovedvekten blir lagt på norsk mynthistorie. At dette blir en midlertidig utstilling skyldes at myntkabinettet etter museets gjeldende utbyggingsplaner skal få
sin endelige plassering i Schønninghusets byggetrinn 2, men om og når dette vil
bli bygd, er et åpent spørsmål. Det arbeides også med å sikre myntkabinettet en
bemanning som museets verdifulle myntog medaljesamling kan være tjent med.

I seg selv er dette ikke noe spesielt stort
eller sensasjonelt myntfunn, men det kan
på mange måter sies å være representativt for Vitenskapsmuseets myntsamling.
Gjennom årene har samlingens bestyrere
kunnet kjøpe inn eller bytte til seg spesielle mynter, men grunnstammen i samlingen er jordfunn som interesserte trøndere
har brakt til museet.
1 1890 kom det tilsammen inn 19 medaljer
(hvorav 8 i sølv), 493 mynter (5 i gull, 374
i sølv og 111 i kopper eller nikkel), 2 jetonger og 19 pengesedler. Netto tilvekst
ble noe mindre ettersom det ble byttet
bort en del dubletter.

Helt fra Vitenskapsselskapets første år
ble det samlet inn mynter og andre antikviteter. Da selskapets numismatisk interesserte sekretær, Conrad Nicolay
Schwach, i 1830-årene ordnet myntsamlingen, var dette den første av Vitenskapsselskapets samlinger som ble systematisk oppstilt.
Myntkabinettet har aldri vært blant Vitenskapsselskapet eller Vitenskapsmuseets
store avdelinger, men samlingen av mynter og medaljer har økt jevnt og trutt, og
den er i dag Norges nest største, etter
Universitetets Myntkabinett i Oslo. Sam-

av Kalle Sognnes

Endel av myntfunnet fra Bymarka som ble funnet
i en steinur i
1890. Funnet ble
innlevert til politiet
som overlot samlingen i Vitenskapsmuseets
varetekt.
Foto: Per. E.
Fredriksen
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Conrad Nicolay Schwach, Videnskapsselskapets sekretæc som i 1830-Brene
systematiserie Vitenskapsmuseets
myntsamling. Han ble hedret gjennom
Vitenskapsrnuseets minnejetong i
1953. Foto: Per. E. Fredriksen

GULLGUBBER
-- - av Erna Stene

Noe mer håndfast bevis for Mære som
kultsted eksisterte ikke før de arkeologiske utgravningene i Mære kirke fant sted i
1966 og 1967. Da ble det gjort funn under
kirkegulvet som fikk selv tidligere skeptikere til å godta at det hadde foregått
kultaktiviteter på Mære (Liden 1969).

I Snorre Sturlusons kongesagaer hører vi 6m trøndernes
sentrale kultsted på Mære i
Inntrøndelag. Snorre forteller
om kraftige sammenstøt mellom lokale hsvdinger og
kongemakten, som prøvde å få
innført den nye religionen,
kristendommen, og slå ned
den gamle troen på de norrøne
guder. Dette var et viktig ledd i
maktkampen.

Under kirkegulvet ble det farst funnet rester etter en trekirke, og under denne spor
etter enda en bygning. Det ble her funnet
en gruppe stolpehull, som Liden mente
hadde tilknytning til den sistnevnte bygningen. I stolpehullene, eller like ved
dem, lå ca 20 såkalte gullgubber. Disse
gullgubbene var avgjørende for Lidens
tolkning av disse bygningssporene som
rester etter en kultbygning, dvs kultstedet
på Mære. Liden har datert disse bygningssporene til vikingtid.
Hva er gullgubber, og hvorfor er de knyttet til kultaktivitet? Her gis en beskrivelse
av karakteristiske trekk ved denne

Førsteantikvar Hans
Emil Liden som ledet de arkeologiske
undersøkelsene p4
Mære kirke, 196667. Bildet er et avisfoto fra Nasjonen
21.72.7966.

gjenstandstypen, en omtale av spesielle
funnomstendigheter som kan hjelpe til
med å forklare hvordan gullgubbene har
vært brukt og hvordan ulike forskere har
tolket dem.
Som gjenstandsgruppe er gullgubbene
kjent fra begynnelsen av 1700-tallet da de
første gang ble beskrevet. Gullgubber er
funnet i alle de skandinaviske landene,
noen steder i stort antall som på Bornholm, andre steder i mindre antall eller
enkeltvis, og så langt nord som på
Vestvågøy i Lofoten.

Hvorfor kalles de
"gullgubber"?
I en vitenskapelig disputas i Lund for nær
200 år siden ble det nevnt at sammen
med gullbrakteater fant man ofte smA
"brakteater" som lokalbefolkningen kalte
"guldgubbar". Dette var tynne gullplater
utformet som menneskefigurer.

en gjenstandstype brukt i religic- -! handlin

Det finnes flere varianter. Noen er utformet som enkeltfigurer klippet ut etter omrisset. Kanskje dette er de opprinnelige
"gullgubbene". Andre er laget som en rektangulær plate, 2-4 cm lange, med en eller to figurer innenfor en ramme, og figurene er sett forfra eller fra siden. Når det
er to figurer kan det være en mann og en
kvinne stilt opp mot hverandre. Utførelsen
er ofte skjematisk, men mann og kvinne
kan skilles ut ved klesdrakt, frisyre eller
gjenstander som f.eks. et sverd.

Funnomstendigheter
Det er et gjennomgående trekk at funn av
gullgubber er gjort enten i åkre eller i tuf-

Når ble gullgubbene brukt?
Gullgubbene er ofte funnet uten andre
gjenstander som kan gi en datering. For
de funn som er gjort tidlig, er opplysninger
knyttet til funnomstendighetene sparsomme. Men iblant er de funnet sammen med
f.eks. gullmynter, som på Bornholm har
gitt dateringer både til 400- og 600-tallet.
Senere arkeologiske undersøkelser gir
bedre holdepunkt? for en datering. På
Eketorps Borg på Oland, Sverige, et stort
ringformet anlegg, ble det funnet gullgubber sammen med spiralgull, og bosetningslaget kunne dateres til 500-tallet.
Gullgubbene herfra er utformet som enkeltfigurer innenfor en ramme og synes å
være kvinnefigurer. Lenger nord i Sverige, på Helgo i Malaren, ble det funnet
gullgubber i et bosetningsområde bestående av terrasser, hvor det på den midterste terrassen fantes et stort stolpehull.
Gullgubbene her er stort sett utformet
som to motstilte menneskefigurer. Bosetningsfasen på denne terrassen er datert
til 700-tallet.
På Mære i Inntrøndelag ble altså gullgubbene. funnet i et lag som ble datert til vikingtid, og de består av rektangulære plater med to motstilte figurer - noen av dem
er svært fragmentariske.

Det synes å være en utvikling over tid slik
at de eldste gullgubbene - de egentlige
"guldgubbene" - er mer eller mindre hele
figurer klippet ut etter konturen. Deretter
kommer de rektangulære platene, først
med en figur, senere med to motstilte figurer, en mann og en kvinne. Tidsmessig
ser de ut til å ha vært i bruk fra
romertid/folkevandringstid og fremover til
og med vikingtid.

Da det i 1966 og
1967 ble foretatt utgravninger i Mære
kirke ble det funnet
20 såkalte gullgubber. De lå under det
nAværende kirkegulvet hvor man
også fant spor etter
en eldre trebyning sannsynligvis en kirke. Under denne ble
det registrert stolpehull som antagelig
skriver seg fra en
hedensk bygning.
Foto: Per E. Fredriksen

V
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ter, et par steder også under kirkegulv. De
kan ofte være funnet i åkre med spor etter
bosetning, som på Bornholm, på Hauge,
Klepp, Jæren og i Hemne i Sør-Trønde-

er det foretatt arkeologiske undersøkelser
her, som har klart å fange opp ca 1300
eksemplarer av de tynne små gullgubbene. Dette har gitt et stort materiale å arbeide med.
Det har vist seg at de aller fleste, ca 95%
var tynne gullplater preget fra baksiden,
mens de resterende 5% var utskåret eller
risset i en noe tykkere gullplate. Det fantes minst 100 ulike motiver, noen i bare
ett eksemplar, andre i mer enn 800 eksemplarer av samme figur, altså en slags
masseproduksjon.

lag. Andre steder er de funnet i hustufter,
som på Eketorps Borg på Oland, på Helgo i Malaren og pa Borg, Vestvågøy i Lofoten. I Eskilstuna i Sverige er det funnet
to gullgubber under kirkegulvet.

Hva forestiller figurene og
hva ble gullgubbene brukt
til?
Naturlig nok har man spekulert på hvilken
funksjon disse gullgubbene kan ha hatt.
Omkring århundreskiftet ble dette
spørsmålet tatt opp i forbindelse med funnet av de 16 gullgubbene på Jæren. Disse hadde ligget i åkre med spor etter tufter. En forsker mente at de kunne ha vært
brukt på klesdrakten, mens en annen
pekte på at de ikke var funnet i graver,
noe som ville vært naturlig dersom de
hadde vært brukt som personlig utstyr.
Han antok at de var offergaver nedlagt i
jorden til bestemte guddommer.
Han antok også at figurene var identiske
med to personer fra norrøn mytologi:
fruktbarhetsguden Frøy og jotunkvinnen
Gerd, som Frøy beilet til. På den måten
kunne gullgubbene knyttes til en fruktbar-

hetskult, noe som passet med funnstedene, nemlig åkerjord eller hustufter.
Selv om mange har stilt seg kritisk til å
knytte figurene til bestemte personer i
mytene, har oppfatningen om at gullgubbene har vært brukt i forbindelse med en
fruktbarhetskult vært akseptert av de fleste. Det er blitt pekt på at dette også passer med utformingen av de eldre gullgubbene fra Bornholm, hvor enkelte av dem
har en utpreget kjønnskarakter.
Funnene på Helgo i Malaren blir også
knyttet sammen med Frøy-kulten. Navnet
Helgo kan tyde på at kulten ikke bare har
vært lokal, og at gullgubber kan ha vært
medbrakt av folk som offergaver. Dette
kan forklare variasjoner i utformingen.

Sorte Muld i Svaneke på
Bornholm
I løpet av et par hundre år har det stadig
kommet for dagen gullgubber i bestemte
områder på Bornholm, og særlig gjelder
dette i et område som kalles Sorte Muld, i
Svaneke. Dette er en åker som helt fra
1500-tallet er kalt "Guldageren". Fra 1985

Samtidig er det i denne undersøkelsen
kommet frem store mengder med boplassmateriale, og det ble funnet glass,
betalingsgull og frankiske smykker. Arkeologen Margrete Watt, som har ledet disse undersøkelsene, antar at stedet engang var en handelsplass, og at gullgubbene ble brukt i et sentralt kultsted, en "helligdom", i tilknytning til handelsplassen.
Hun mener at gullgubbene har fungert
som en slags "tempelpenger" eller en avgift, enten for å sikre seg gudenes eller
den lokale herskers beskyttelse. Det er
altså fantasert om måten gullgubbene fra
Sorte Muld kan ha vært brukt på.

-

Gullgubbene brukt i
religiese handlinger
Det er i alle fall klart at de må ha hatt en
spesiell funksjon i datidens samfunn. Slik
de er utformet må de ha hatt en bestemt
betydning som folk har kjent til, og motivet på de tynne små gullplatene må ha
talt sitt tydelige språk. Selv om det er
variasjoner gjennom hundreårene de er
blitt laget, har motivet likevel et ensartet
preg, noe som viser at disse gullplatene
er knyttet til noe bestemt, og at de må ha
hatt en eller annen form for religiøs
tilknytning.
Flere faktorer gjør gullgubbene spesielle:

- de ble ikke lagt ned i graven, men i hus
eller åkre.

- et kostbart materiale.
- de er små, tynne og skjøre, og ville fort
bli ødelagt som amuletter eller smykker.

- de er laget av gull

Det er rimelig å tenke seg at gullgubbene
er blin tillagt magisk kraft og har fungert
som offer til høyere makter for å få hjelp kanskje med en bønn om fruktbarhet. På
hvilken måte selve offerhandlingen har foregått, kan vi idag bare fantasere over.
Det må i alle fall kunne slåes fast at det er
overveiende sannsynlig at det i vikingtiden på gården Mære i Inntrøndelag foregikk kulthandlinger på høyden hvor gården sannsynligvis alltid har ligget, og hvor
det etter kristningen ble.bygget en kirke.

kirke slik G. S c h ~ n ning så den i 1773.
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Ny bok Om bergkunst
1 1976 kom Anders Hagen "Bergkunst" - i
år er
hienpå markedet med en bok
om helleristninger. Den er utgitt på Det
Norske Samlaget og har fått tittelen "Helleristningar i Noreg"

Anders Hagen, professor i nordisk arkeologi ved Universitetet i Bergen, er - som
mange andre forskere - blitt fascinert av
våre helleristninger, denne spennende
overleveringen av bilder fra en fjern fortid.
Deres språk og betydning pirrer vår nysgjerrighet. Hva kan disse levningene fortelle oss? - Arkeologene har tidligere ikke
vært spesielt interessert i å dokumentere

Boken er, som tittelen viser, skrevet på
nynorsk. Den er trykt i serien or disk
..Helleristningar i Noreg.. er tilsalgs hos bokhandleren til en pris av kr
Aud Beverfjord

Framover med fortida
en innføring i miljø og
kulturvernarbeid

-

-

Dette er tittelen boken Seksjon for høgare utdanning på Det Norske Samlaget har
gitt ut. Bokens tema er kultur og kulturvern. I forordet sier forfatterne, Sigrid Bø
og Turid Følling Eilertsen, b1.a. at det
gjennom kulturvernarbeid har vist seg å
være et sterkt behov for en innføringsbok
som tar for seg de ulike sidene av vår kulturarv. Intensjonene har vært å gi en samlet fremstilling av materiell og ikke-materiel1 kultur, og vise hvordan disse elementene henger sammen.
Boken henvender seg ikke bare til studenter, men også til kommunalt ansatte
og politikere som arbeider med kultur- og
miljøvernsaker - for de sistnevnte burde
den være obligatorisk lesning.
Boken er temainndelt, noe som gjør den
oversiktlig og praktisk i bruk. Forfatterne
viser b1.a. hvordan kulturvernarbeidet bør
drives for å gi positive virkninger for miljøvernet, og for et bedre fremtidig samfunn.
En nyttig bok i svært mange sammenhenger som kan anbefales til alle som er
interesserte i denne siden av vårt samfunnsliv.

teknikken bak bergkunsten. Heller ikke
har de befattet seg noe særlig med det
økologiske aspektet. Her tar imidlertid forfatteren opp disse temaene - samtidig
kan leseren også kan forholde seg til kronologiske og religionshistoriske tolkninger. Han plasserer dessuten helleristningene i kulturlandskapet - og viser at de er
meget verdifulle som kulturhistorisk informasjonskilde.
Forfatteren legger med denne boken frem
en lettfattelig fremstilling av våre helleristninger, der han drøfter tolkninger, plasseringi og sammenhenger. eigk kunsten
blir gjerne inndelt i to hovedgrupper - veideristninger knyttet til jakt og fiske regnes
som den eldste, og jordbruksristninger
som knyttes til agrarkulturen. Både kjente
og nyoppdagede felt med vår eldste folkekunst er tatt med.
Boken er fint gjennomillustrert med klare
bilder i sortlhvitt og gode fargebilder - ved
siden av uttegninger av ristningene, som
også brukes som vignetter. Lay-outen er
meget delikat med luftige sider. Boken er
dessuten både lettlest og lærerik.

Hos bokhandleren koster boken kr 259,-.
Aud Beverfjord

Mer om bergkunst og
helleristninger
Som det fremgår både av dette og et tidligere nummer av SPOR har arkeologer
både ved Universitetet i Bergen og ved
Universitetet i Tromsø nylig utgitt bøker
om dette emnet (Hagen 1990 og Helskog
1988). Skal full rettferdighet ytes, bør
også nevnes at man heller ikke har ligget
på latsiden hverken her hos oss eller ved
Universitetet i Oslo. I inneværenede år
har to publikasjoner om helleristninger og
bergkunst sett dagens lys. Det gjelder Einar Østmos bok "Helleristninger av sørskandinaviske former på det indre Østlandet" samt Kalle Sognnes' bok "Bergkunsten i Stjørdal 3. Hegraristningane".
Begrepet "sørskandinaviske former" er et
nøytralt begrep Østmo har valgt å gi de
ristningsmotiv som fortrinnsvis finnes
gjengitt på bergflater i nær tilknytning til
bronsealderens jordbrukskulturer. Motivkretsen innenfor Østmos undersøkelsesområde er hovedsakelig hånd- fotsåle- og
dyrefigurer, kretstegn, skipsfigurer og
skålgroper. Han plasserer figurene i fem
hovedgrupper basert på ristningenes rnotiver, kronologi og beliggenhet og får frem
et visst mønster i stilutvikling og motivvalg. Dette viser en tendens som går fra
det generelle mot det spesielle, og fra
konkrete mot det abstrakte. Av særlig interesse er at skålgropmotivet synes å gi
grunnlag for en egen helleristningstradisjon som er blitt utviklet i yngre bronsealder og eksistert videre i eldre jernalder,
om ikke enda lenger.
Sognnes' bok er den tredje i en serie om
bergkunsten i Stjørdal. Dette er en kommune usedvanlig rik på helleristninger, og
disse utgjør et viktig kildemateriale til utforskningen av bronsealderbosetningen
og den tidlige jernalderbosetningen i området. Hegraristningene, som omfatter
materiale fra gårder i øvre Stjørdal, utgjør
majoriteten av ristningene i kommunen ialt ca 1200 sikre figurer. Særlig på grunnlag av skipsfigurene prøver forfatteren å
få frem en kronologisk inndeling av helleristningsfeltene som viser et tidsspenn fra
omkring 2000 før Kr.f. til 400 etter Kr.f.
Mengden av helleristningsfelt har økt i antall i løpet av denne pereioden, og senteret for helleristningskunsten synes å ha
forflyttet seg fra Skatval til Hegra i løpet
av samme periode. Avslutningsvis gir forfatteren noen synspunkter på dagens og
fremtidens helleristningsforskning innen
norsk og nordisk arkeologi.
Einar Østmo: Helleristnin er av sørskandinaviske former [ B det indre ~styandet. Fylkene BusXerud.
Akers us, Oslo, Oppland og Hedmark. Universitetets
Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke. Nr 12. Oslo 1990.
Kr. 130,Kalle Sognnes: Bergkunsten i Stjørdal 3. Hegraristningane. Gunneria 62. Trondheim 1990. Kr. 130,-

Kari Støren Binns

LABYRINTER
=

litt om deres betydning og bruk

av Tora Sandal Bøhn

Labyrintene er kanskje av de mest
gåtefulle fornminner vi har. Disse
store, steinsatte figurene var kjent
i middelhavsområdet allerede i
bronsealderen. De finnes også i
mindre format, i helleristninger, på
husvegger og på løse gjenstander.
En liten leirplate fra Hellas er ornert med en klassisk labyrint. Alderen på denne er ca 3000 år.

kor, er ordet TRUIA - dvs Troja - innrisset
med etruskiske bokstaver. Navnet henspiller på sagnet om byen Troja, og denne betegnelsen har senere fulgt labyrintene i Sverige hvor de har fått betegnelsen
Trojaborg eller Trelleborg. Man antar derfor at navnet er innlånt sydfra samtidig
med figuren. På finsk område brukes betegnelser som Trojaborg, Jomfrudans og
Tranedans. Der er steinsatte labyrinter
kjent langt tilbake gjennom århundrene.

Kjent for de fleste av oss er vel Iliadens
beskrivelse av den store labyrinten på
Kreta, hvor det menneskeetende udyret
Minotaurus holdt til. Helten Thesevs klarte til slutt å ta livet av dyret, og ved hjelp
av Ariadnes nøste reddet han seg ut fra
labyrintens kompliserte ganger og feller.
Minotaurus' labyrint er ikke gjenfunnet, men i hele Europa er det funnet spor etter
labyrinter både fra historisk og forhistorisk
tid. Betegnelsen labyrint kommer av det
greske ordet labyrinthos som oversettes
med "egyptisk, kretisk bygning med innviklede ganger". På en etruskisk leirkanne fra omkring 600 f.Kr., med labyrintde-

I Norden finnes det også labyrinter innrisset på bautasteiner (b1.a. på Gotland),
malt på kirker (Seljord kirke i Telemark)
samt markert på bakken som steinsetninger. Det er usikkert når de kom til Norden, men labyrintlignende motiver forekommer på bronsealderristninger nær
Haugesund og Florø. De er i svært
mange tilfeller en diffus blanding av konsentriske sirkler, spiraler og labyrinter.
Den opprinnelige form på en steinsetning
på Mortensnes i Varanger er også noe
usikker. Antagelig er denne fra senmiddelalderen eller enda yngre. Ved første
registrering ble den omtalt som en labyrint, men senere mente man at man her

hadde med konsentriske sirkler å gjøre.
Ifl. fersk oppmåling uttaler konservator
Audhild Schanche ved Varanger Samiske
Museum at det er mulighet for å betrakte
ringene som en defekt labyrint.

Steinsatte labyrinter
Det er særlig slike steinsatte labyrinter jeg
vil trekke frem her. Formen er rund eller
oval, og den klassiske typen består av
steinsatte ringer som stedvis er avbrudt
og stedvis henger sammen, på en slik
måte at man automatisk og ad lange omveier ledes inn mot sentrum og derfra
samme veien ut igjen. Diamateren kan
være opp til 15 m.

Labyrintenes utbredelse og
datering
1 Sverige er det kjent opptil 500 labyrinter,
og de befinner seg hovedsakelig langs
kysten - gjerne helt ut i skjærgården. Figurene er også registrert inne i landet og
finnes da gjerne i tilknytning til gravfelt,
gamle samlingsplasser og kirker fra middelalderen. Norge er forholdsvis fattig på

1

Den ene av de to labyrintene, oppdaget i
Ørsta på Sunnmøre i
1969. Begge ligger
uvanlig til i 1000 meters høvde. Foto:
~ j e l l a uHov
~

r

denne type fornminner, - et tyvetalls antall
er kjent. Disse befinner seg i området
omkring Oslofjorden, og oppe i Finnmark.
Kyststrekningen mellom disse områdene
er bemerkelsesverdig fattig på labyrinter,
så nær som et par steinlagte labyrinter i
Ørsta på Sunnmøre. Figurene på Sunnmøre ligger uvanlig til - på et platå i ca.
1000 meters høyde mellom fjelltopper.
Den ene går under navnet Den julianske
borg, og ble fotografert, målt og skissert
av Per Fett ved Bergens Museum allerede i juli 1948. Denne er beliggende på
Myklebostad, Vartdal, Ørsta og stedet kalles Grøthorn. Så vidt vites er det ikke tidligere registrert slike steinsatte labyrinter
langs kysten mellom Østlandet og Finnmark. Labyrintene i Ørsta kan trolig dateres til århundrene f.Kr. og kan være fra
sen bronsealder. Dette er en usikker datering, og en omtale av den ene som "Juliansk Borg" kan bygge på en misforståelse. Disse labyrintene kan muligens ha sin
påvirkning fra f.eks. England.
Holmengrå-labyrinten helt ut mot Barentchavett nordvest for Kirkenesl synes
å være best bevart. Arkeologen Bjørnar
Olsen ved Universitetet i Troms0 daterer
denne og de åtte øvrige labyrintene i
Finnmark til sen samisk jernalder, nærmere bestemt til tiden 1300-1700 e.Kr.f.

raskest mulig, å ta seg frem gjennom
gangene inn til kvinnen for å befri henne.
Denne befrielsen ble deretter kronet med
et bryllup mellom befrieren og den befridde. Denne teorien styrkes også av andre
ornerte gjenstander der kjærlighetsakten
mellom mann og kvinne ved siden av en
labyrintfigur er avbildet. Andre forskere
foreslår at labyrintene har vært brukt i forbindelse med ritualer forbundet med
overgangen mellom liv og død. Shamanens vandring inn i, og deretter ut av labyrinten symboliserer den dødes vandring ut av dette livet og over i et nytt.

Muntlig
Sommeren 1990 foretok jeg en reise
langs østre del av Finnmarkskysten i håp
om å oppspore muntlige tradisjoner
omkring temaet. Selvsagt har moderne
kommunikasjon, og ikke minst siste krigs
brudd på bosetning og muntlig overlevering gjort sjansene små, men kystområdene i Finnmark er imidlertid steder med liten gjennomgangstrafikk. På reisen fikk
jeg raskt erfare at erindringer om de underjordiske (Blåfolket) og om samiske
Stallo-sagn fortsatt eksisterer. Om ikke de
nålevende trodde på slikt, så mintes de i
alle fall at foreldregenerasjonen gjorde
det.

Labyrintenes mening og
bruk
Fra russisk hold har det vært antydet at
steinsatte labyrinter som lå lavt og nær
sjøkanten kan ha vært brukt som en slags
lense, hvor fisk kunne bli liggende igjen
etter flo sjø og høye bølger. Det er vel få
som tror på en slik tolkning.
Labyrintenes anvendelse i hedensk tid er
svært dunkel. Det er fremsatt mange teorier om deres betydning og bruk. Man antar at de har røtter i urgammel hedendom,
og at de spilte en viktig rolle i hedensk
kult. I folketradisjonen er det kjent at labyrintmagi ble brukt b1.a. for å beskytte buskapen mot varg og mennesket mot onde
vetter. Fra Sibbo kirke, Nyland i Finland,
er det avbildet en kvinnefigur i labyrintens
sentrum. Enkelte forskere mener dette er
et bevis for at figuren har vært brukt i et
fruktbarhetsrituale: En kvinne har stått i figurens midte, to menn har forsøkt,

Holmengrå-labyrinten, etter Knut Odners oppmåling i 1960

Utdrag av dekoren
på en etruskisk keramikkanne fra ca
600 f.Kr. Inne i

Denne labyrinten finnes som kalkma/ing i Sibbo kirke, Nyland i Finland,
som er fra er fra 1400-tallet. Figuren
er fremstilt med en kvinne i sentrum et tegn på fruktbarhetskultus. Tegning
etterA.W Rancken 1936

- - folk som i kjededans etterliknet
ormens bevegelser

Etter Povl Simonsen: "Fuglene på
Kjerringa og andre
fortellinger".
Tegning: Kari St0ren Binns

Min første spørrerunde fant forøvrig sted i
1987 i Kirkenes-området, under et par dagers opphold. Resultatene var følgende
beretninger av to kvinner: Den ene var ca
60 år og av sameslekt. Hun fortalte at det
i hennes ungdom ble antydet at labyrintene hadde "noe med ormebol" å gjøre.
Den andre, en kvinne på ca 40 år, husket
at dersom de som barn lekte i slike steinganger ble de av eldre folk advart mot å
berøre steinene fordi det ville medføre
ulykke.
Gamvik har to labyrinter i sin nærhet. Den
ene ligger noen få kilometer mot vest
(Steinvåg) i retning Slettnes Fyr. Den annen er på Omgangs-landet, et langt nes
ute i havet noen mil unna mot øst. Det
siste sted er nå avfolket, men hadde både
kirke og fast bosetning før krigen. Alma
Olsen, dessverre nå død, hadde fortalt at
labyrintene gjerne ble brukt i forbindelse
med viktige sosiale hendelser. Det ble antydet f.eks. bryllup. Kan det også ha vært
ved begravelser? De ble dessuten brukt
til å villede onde ånder med ved å lure
dem inn der, og da muligens ved besvergelser la dem "forsvinne" eller uskadeliggjøres. Lærer T.Kr. hadde hørt at labyrinter også ble brukt ved løsning av tvister
folk imellom. De som var uenige gikk med
bind for øynene inn i labyrinten, og den
som greide å gå gangene igjennom uten
å komme bort i steinene, ble av dommerne ansett for vinneren, antakelig da via en
høyere makt.
Reisen gikk så fra Mehamn videre til Varangerbotn, Nesseby og Mortensnes.
Sametradisjonene er ganske sterke på
flere bebodde småbruk. Mortensnes ligger ubebodd i dag, men har til gjengjeld
et stort og viktig fornminneområde som

viser aktiv bruk i eldre tid. I muntlig overlevering synes stallo-sagn å stå betydelig
sterkere hos samene i dag enn labyrinter,
likesom "de under'ordiske" gjør det hos
de norske i nord. rsaken er vel at sagn
og eventyr ikke behøver være knyttet til
fysiske gjenstander.

d

Hva var så labyrintene?
Det ser ut til å være flere mulige tolkninger 1) Labyrinter til seremonielt bruk bringer
tanken hen på forskeren Van Genneps
hypotese om 3-fasers dødsrituale via
shaman eller noaide.
2) Til bruk ved tvist-avgjørelser?
3) Ormebol-symbolikk? Hoggorm er i allfall så vidt vites ikke utbredt i Finnmark,
men en slik tradisjon kan vel være kommet sydfra. Svenske arkeologer skal ha
prøvd teorien ved å filme ungdom som
danser inn gjennom labyrintganger på
Gotland. Likheten med ormeslyngninger
skal ha vært frapperende. Det ligger nær
å erindre små terracotta-figurer, kvinner
med slanger slynget om armene, i Arkeologisk Museum på Kreta, sannsynligvis
tempelgudinner. Kreta-mynter med innpreget labyrint er også kjente. I forbindelse med ormeteori skal det ikke glemmes
at vi i norrøn mytologi har en Midgardsorm som kveiler seg om Midgard og
"slår bølgene". I omtale av en labyrint i
Øst-Finnmark nevner Povl Simonsen at i
dens nærhet finnes noen av de få samiske stedsnavn som betyr "stedet hvor den
store sjøormen bor". Det ligger da nær å
tenke seg labyrinter (og besvergelsesdans?) brukt for å be om godt vær og
godt fiske. Fangsten gjaldt nok både fisk
og sjødyr. De kjente labyrinter langs ha-

vet i nord ligger forholdsvis nær stranden,
helt fra Magerøysundet i vest til og med
Kolakysten i øst.
4) Andre seremoni/besvergelsesmuligheter kan omfatte bruk ved kjærlighetsforhold, frieri (Jomfrudans?) eller angst for
overtro av forskjellig slag. Her kommer
muligens labyrint-funnet høyt oppe i Ørsta-fjellene inn. Iflg opplysninger fra H.
Sørheim (Middelaldermuseet i Borgundkaupangen) virker området lite tillokkende
for jakt, og det er ikke kjent at det er dyregraver i området. Men på nevnte sted
føltes kanskje stor respekt for usedvanlige, kraftige lyder fra et fjell kalt Isflåmannen visse tider, og årsaken skal være et
spesielt naturfenomen. Et så verdensomspennende fenomen som labyrintene, tildels spredt via skiftende handelsi kommunikasjonsveier, periodevis brutt av krig
og folkevandringer, har sannsynligvis ført
til bruk for mange behov, både av praktisk
og rent religiøs/psykisk art.
Til slutt erfaringer om labyrinter som er
gjort av arkeologer i vår tid: Per Fett forteller fra et besøk til en labyrint i Sør-England, at det kanskje har vært danset innover i den, "men sjølv kunde eg berre
marsjere i den fine labyrinten i Saffron
Walden. - - Det tok 20 minutter inne i dei ti
- tolv meter tverrmål". Povl Simonsen kan
også tenke seg en tradisjon om kjededans eller -leik etter å ha sett dette "på en
film fra før krigen fra det skoltesamiske
Suenjel (eies formodentlig av Nationalmuseet, etnografisk avdeling, Helsingfors)". Han har nok en bra støtte i dette på
De Britiske Øyer dersom han mener underholdningshensikt: Trøy town/Caer
Droia, bygget av gjetere med torv som
materiale. Det gjettes også på at sjøfarende kan ha underholdt seg slik i påvente av bedre vær. (Østersjøens skjærgård?)
Summa sumrnarum kan man kanskje si
at labyrintene opprinnelig har vært brukt i
rituelle sammenhenger knyttet til sentrale
faser i menneskenes livssyklus, og at de
senere har fått mange ulike former for sekundær anvendelse. Disse kan også etterhvert ha fått ganske sterke tradisjoner
og ha inspirert til bygging av nye labyrinter?
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Labyrintene er et tema som strekker seg over mange plan. De har

metalltid, 2. - 1. årtusen f.Kr., i form av
skiferpilespisser, kvartsgjenstander
og asbestkeramikk. Men der er ikke
spor etter fast eller sesongmessig bosetning. Dette er helt naturlig fordi et
slikt naboskap ville skremme dyrene.

Opphav
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-Europa ligger labyrintene vanligis ved kysten, som oftest på nes og

Der er ingen seriøse hypoteser om dette
spørsmålet. Jeg foreslår som en forskningsretning følgende arbeidsskjema:
Opprinnelig oppstod labyrintene i øvre
paleoliticum eller endog tidligere, som en
ide, en tegnfremstilling, som muligens
hadde det tankeinnholdet å gjengi eller
ledsage en innvielsesserernoni. Med tiden, og med den territorielle utbredelse,
ble ideen bak fremstillingen transformert
og fikk ulike tolkninger, og på et eller annet punkt endret de helt den opprinnelige betydning, av og til bevarte de en
fjern gjenklang av den første ide. Det er
mulig at den mest stabile personifisering
av ideen er bevart hos australierne og de
gamle innbyggerne i Fennoskandia pa
grunn av den lange isolasjonen. Her finnes forøvrig det største mangfold i
fremstillingen av labyrinter.

Labyrint ved Kandalaks på Kola.

høyt, fra 40 moh, og

'

Ved siden av steinlabyrinter finnes det
mange nøyaktige kopier eller frem-

andre steinanlegg som dolmer, røyser, mengirer osv. Slike kombinasjoner er registrert på to steder på Solovki og i Finland. Selve labyrintene er
knyttet til gravkulten som inngang til
det underjordiske og var derfor et
særegent offersted.
, Jeg antar at steinlabyrintene i NordEuropa er laget av mennesker som

Ar. Labyrinter som mosaikkfigurer på kirkegulv finnes i Frankrike fra 9. - 19. århundre. I England og nordover til Skåne
finnes figurene utskåret i torv - ofte nær
hellige steder eller kirker fra middelalderen. I vikingkunst gjenfinner man dem på
smykker, figurer skåret i stein fra 7. - 12.
århundre. De er også kjent som miniatyrer på manuskripter og ikoner i Europa.

Labyrintene i Nord-Europa

Det ser ut til at labyrintideen ble bragt hit
av de første beboerne for omkring
10 000 år siden. I begynnelsen av det
andre årtusen f.Kr., med ankomsten av
stridsøkskulturen, fikk ideen et nytt
fremstøt og ble gitt konkret form i stein.

opprinnelig enhetlig ideinnhold, labyrintideen, omarbeidet på ulikt vis av uHke
folk, og hadde pa ulike territorier til ulik
tid den samme form, men ulik betydning.
Selvfølgelig er dette en hypotese, men
den motsier ikke fakta.
Oversatt til norsk ved Anne Stalsberg

GRAVHAUGEN SOM
av Bjørn Ringstad

I den norrøne sagalitteraturen og
de norske lovene fra middelalderen har vi utsagn som viser at det
var vanlig å ofre på gravhauger i
hedensk tid. I Gulatingsloven heter
det: "Det er oss befalet ikke å ofre
til hedensk gud eller på haug og
horg." At offer og kultiske handlinger nok har vært en vanlig foreteelse på mange av våre gravhauger og gravrøyser, har vi også eksempel på i folketroen. Helt opp til
nyere tid er nemlig mange av våre
gravminner blitt behandlet med en
spesiell aktelse og respekt. Dette
er et fenomen som ikke alene kan
forklares ut fra vårt eget forhold til
døden.

,

Det måtte ikke graves i haugen, og det
som vokste på den måtte heller ikke røres. Slindebjørka i Sogndal, et yndet motiv
for en rekke av våre malere i forrige århundre, er kanskje det mest kjente eksempel på dette. Bjørka, som stod på en
svær gravhaug - "Hydneshaug" - ble betraktet som hellig. Det er også bevart tradisjoner om at det ble direkte ofret - "satt
ut" øl og mat på gravhaugene. Dette ble
ofte gjort ved spesielle anledninger, gjerne i forbindelse med jul.

"Tussehaugen"påBygstad i Gaular i Sunnfjord. Haugen ble behandlet med stor respekt. Aldri ble en kvist skåret eller graset slått. Da den siste eieren av den gamle
slekta solgte garden, måtte den nye mannen på gården love at haugen ikke skulle
rnres, men holdes slik som for. Dette loftet holdt den nye eieren lenge. Han ble imidlertid terget av naboene fordi han var så overtroisk. Tilslutt slo han graset på haugen. Den gamle eieren, som nå var kårmann på garden, spådde at etter en slik
ugjerning ville det komme ulykke over garden. Like etterpA døde han. Senere ville
den nye eieren også hogge ned ei stor selje som stod i kanten av haugen. Gamlekona, som stod i tunet og så dette, ble da så rystet at hun besvimte.
Foto: B. Ringstad 1981

Professor Haakon Shetelig samlet i begynnelsen av dette århundret inn en rekke historier og opplysninger om folketro
knyttet til gravhaugen. Han fikk også en
gang selv oppleve noen av de gamle
forestillingene. Da han undersøkte "Tussehaugen" på Fitje i Gloppen, kom den
gamle kona og spådde ulykke over gården fordi de hadde gravd i haugen. Hun
visste nemlig at '?ussen" som bodde i
haugen, var gårdens beste støtte, og hun
hadde i sin tid kjent folk som hadde sett
han.

I

I

'Halvdanshaugen"påStein på Ringerike. Ifølge sagaen skal hodet til Halvdan Svarte
ligge i denne gravhaugen. foto: B.~ingstadi983 -

I

I

Professor A.W. Brøgger opplevde noe av
det samme da han undersøkte en gravhaug fra folkevandringstid i Raundalen på
Voss i 1909. Under utgravingen fortalte
mannen på gården, en kar i 40-årene, at
det var "gardvoren" som bodde i haugen,
og at han pleide å få et slakt hver gang
noen på gården døde. På spørsmål fra
Brøgger om dette var lenge siden, svarte
mannen i fullt alvor, at "vi slagtet naa en
kvie til han da min far døde".

KULTSTED
Den dødes overnaturlige
krefter
Det er naturlig å se de handlinger og
holdninger som kommer til uttrykk i folketroen som refleks av gammel fedrekult.
Denne fedrekulten, eller i alle fall deler av
den, var basert på den oppfatning at visse betydningsfulle personer ble tillagt
overnaturlige evner. De kunne skaffe
samfunnet "gode år", fred eller seier.
Andre derimot, fulgte det bare dårlige tider med. Om Svein og Alfiva, som kom til
makten i Norge etter Olav den Hellige,
heter det i Agrip: "Da var det sørgjeleg å
bu under veldet deira, både for tvang og
for uår. Folket levde meir av beitmat enn
av folkemat, for aldri var det godt år i deira dagar."
Det var særlig kongelige personer det ble
heftet overnaturlige krefter ved. Dette fenomenet er kjent i en rekke kulturer og
hos forskjellige folkeslag. På mange måter er det en naturlig følge av det faktum
at kongen gjerne ble oppfattet som en inkarnert gud, eller som et guddommeliggjort menneske. I begge tilfellene står han
nemlig som formidler, i skjæringspunktet

Bjørn Ringstad er fylkesarkeolog i Møre og Romsdal
og har blant annet arbeidet
med gravhaugers størrelse
og betydningsinnhold.

mellom himmel og jord, mellom gudene
og det menneskelige samfunn. Tanken
om at kongen er av gudeætt, og forestillingen om at han bringer lykke eller
gode år, er to trekk som virker nokså
gjennomgående karakteristisk for det bermanske kongedømme. Den norrøne litteraturen forteller oss om konger og mektige menn som stammer direkte fra gudene. I Ynglingatal og Håleygjatal er det eksempler på ættetavler som er "laget", og
viser avstamningen tilbake til guden Frøy.
Det var om å gjøre å ta vare på de "gode
år" som fulgte med de personer som
brakte lykke - også etter at de var døde.
Dette er godt illustrert i Ynglinge-sagaen i
beretningen om Frøy: "I hans dager ble
det Frode-fred, da var det godt år i alle
land og svearne gav Frøy æren for det,
derfor ble han dyrket mye mer enn andre
guder, så mye mer som folk i landet var rikere i hans dager enn de var før, fordi det
var fred og gode åringer." - Da Frøy døde
bar de ham inn i en stor haug de hadde
bygd og sa til svearne at han fortsatt levde. De gjemte ham der i tre år. - "Alle
svear fikk nå vite at Frøy var død, men da
år og fred holdt seg likevel, trodde de at

"Hydneshaugen" med den hellige "Slindebjerkanvar et yndet motiv for en rekke billedkunstnere under den perioden som kalles nasjonalromantikken. Her framstilt av
J. C. C. Dahl i 1838. (Bergen Billedgalleri nr 65 1 )
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Fedrereligionen var dagliglivets og slektens religion. Hver familie hadde sine
egne hellige personer med rot i slekt og
tradisjon, og de ble dyrket helt selvstendig og uavhengig av alt og alle. Fedrekulten skiller seg således klart fra den vanlige gudetro og gudedyrkelse som nok
hadde en mer offisiell karakter. Muligens
har det på de fleste gårdene i landet vårt
vært en spesiell gravhaug som det ble ofret til for å få gode år. Hauger med navn
etter gårdens rydningsmann, "rudkallen",
viser at denne i alle fall har stått sentralt
for folkene på gården helt opp i nyere tid.

Deler av strandgravfeltet på Malefeten i Fræna i Romsdal. Gravplassen har trolig tilhørt den mektige slekta som satt på Hustad. Gravleggelsene på denne gravplassen
strekker seg fra ca 400 e.Kr. fram til innførelsen av kristendommen omkring år 9501000. Foto: B. Ringstad 1983

slik kom det til å bli så lenge Frøy var i
Svitjord, og så ville de ikke brenne ham,
de kalte ham verdensgud og blotet til ham
mest av alle for godt år og fred til alle tider
siden."
Snorres beretning i Heimskringla viser at
Halvdan Svarte også ble gjenstand for en
kultus etter sin død som kan settes i direkte forbindelse med gravhaugen. Liket
til Halvdan Svarte ble ifølge sagaen endatil delt oa haualaat DA fire forskielliae steder slik at flere skulle få nyte iodtuav det
og få gode år. Om Halvdan Svarte skriver
snorre: "Han hadde vært så årsæl en
konge. Folk sørget så over ham, at da det
ble kjent at han var død, og at liket var
ført til Ringerike og skulle gravlegges der,
kom det stormenn fra Romerike og Vestfold og Hedmark, og alle krevde de å få liket med seg og hauglegge det i sitt fylke;
"

W

.

alle trodde at de skulle få godt om de fikk
det. De ble forlikt på den måten at de delte liket i fire deler; hodet ble lagt i haug på
Stein på Ringerike, og hver av de andre
tok sin del med seg hjem og haugla den
der, og alle disse haugene heter Halvdanshauger."

De største gravhaugene er det naturlig å
sette inn i en større kultisk sammenheng.
I disse lå nemlig "storbønder" og "høvdinger" gravlagt, personer som hadde betydning langt ut over den enkelte gardens
grenser. "Menigheten" som sognet til disse gravminnene var større enn tilfellet var
for de vanlige gårdshaugene. Det er derfor fristende å stille spørsmålet om det
kanskje var i tilknytning til de største gravminnene at mange av "bygdas" felles kultiske handlinger også fant sted? Dette er
et forhold som enkelte forskere har pekt
på i forbindelse med de religiøse og politiske sammenslutningene som trolig har
eksistert i Trøndelag i slutten av forhistorisk tid. Midtpunktet i de åtte trønderske
fylkene kan ha vært kongshaugen, den
gode kongens gravhaug, hvor den offentlige kultus fant sted i forbindelse med fylkesting.

Fedrekulten

- slektens religion
De handlinger og holdninger vi finner i folketroen om forholdet til gravhaugene, kan
betraktes som en refleks av- gammel
gravkult, en gravkult som nok har vært
basert på forestillinger lignende dem vi
hører om i forbindelse med Halvdan Svarte og Frøy. Forestillingene og det dypere
innholdet i de gamle tradisjonene har
imidlertid forandret seg og delvis gått tapt.

Fra gravhaug til kirke kultkontinuitet?
Mange av de store gravmonumentene ligger i tilknytning til viktige middelalderkirker. Fylkeskirka på Alstadhaug i Skogn
og det kongelige kapellet, Olavskirka på
Avaldsnes på Karmøy, er gode eksempler
på dette. Disse ligger nesten vegg i vegg
med to av våre mektigste gravminner,
nemlig "Alvshaug" og "Flagghaug". I Danmark har en også eksempel på den nære
forbindelsen mellom storhauger og middelalderkirker. Det er pekt på at dette fenomen skyldes kultkontinuitet, og at man
ville uskadeliggjøre de hedenske anlegg
ved nærmest å trekke dem inn i den kristne helligdom. Haugenes beliggenhet
skulle således være avgjørende for kirkens plassering. Andre mener forholdet
heller bør betraktes i lys av stormennenes
rolle ved de første kirkegrunnleggelsene.
Det vil si at det her dreier seg om en
maktkontinuitet.
Samme hvordan vi velger å tolke disse
forholdene, så er stedet der selve kulten
ble utført, langt på vei felles. Slektens kult
var knyttet til forfedrenes graver. Tilbedelse av Kristus foregikk i kirken, som altså i
mange tilfeller ble liggende like ved storhaugen.

I

Middelalderkirkenpå Alstadhaug i Skogn og den store gravhaugen "Alvshaugn.
Kristendom og hedendom side om side. Foto: B. Ringstad 1983
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Åbol og fortøyningsringer
et upåaktet kulturspor?

-

Navnet Åbol nyttes om fortøyningspunkt
for båter. Konstruksjonen består av en
steinrøys der steiner er lagt på den måten
at de låser hverandre. Den øverste steinen, den som ligger lengst fra vannet, benyttes til å feste tauet rundt. Denne steinen er bygd opp i øverkant slik at tauverket kommer under steinen. På denne
måten får en et godt feste for tauet og det
glir ikke over steinen. Denne steinen er
som regel den største i røysa. Fortøyningssteinen er låst av en rekke mindre
steiner som ligger i den retningen som en
får drag i fortøyningen.
Båtene ble akterfortøyd i åbolene - i baugen nyttet de anker eller dregg. På denne
måten ble det plass til flere båter i havna.
La en båtene på svai, ankring uten akterfortøyning, ble plassen mye dårligere utnyttet. Båtene måtte ofte betale en avgift
for å benytte havn og fortøyningspunkt.
På kysten mellom Kristiansund og Trondheim hadde Tukthuset i Trondheim privilegium på å sette opp fortøyningsringer
fra midt på 1600-tallet.
Vi må regne åbolene som de eldste
system for fortøyning, ved gode havner

kan vi ofte finne rester av dem. Stedsnavn som Ringholmen forteller om fortøyninger, men ellers kjenner vi ikke til noen
stedsnavntradisjon omkring åbolene.
Lengden på åbolene kan være fra ca 3
meter til over 5 meter. Den oppbygde
toppsteinen er ofte godt over en meter i
største mål (det vanlige er 1,3 meter). De
mindre steinene er ofte 0,9 meter i største mål, dersom de har en noenlunde rund
form. Oppbygningen i fronten er ca 15 -20
meter.
Dette er kulturspor som har vært lite påaktet. Ikke bare er de interessante i seg
selv, de antyder også at mye annen aktivitet kan ha foregått på stedet, både i
vann og p3 land. Flere kulturspor kan dermed være å finne i nærheten. Derfor - alle
som ferdes langs kysten: hold øynene
åpne, kikk etter Aboler og meld fra til museet!
Terje Wenås

Arkeologisk forening for
Midt-Norge?
SPOR har med all tydelighet vist at interessen for Midt-Norges forhistorie og
eldste historie er meget stor. Kanskje er
nå tiden kommet til å gå et skritt videre

este
/

sett fra siden

ved å organisere alle interesserte i en
egen arkeologisk forening for Midt-Norge.
En slik forening kan stå for tilrettelegging
av fornminneområder, arrangere ekskursjoner til lokale fornminneområder, kanskje også turer til fjernere mål, bidra til å
gjøre arkeologisk og historisk litteratur lettere tilgjengelig osv. Skriv inn til SPOR og
si din mening!
En tilsvarende forening eksisterer i dag i
Rogaland. 1 tillegg har vi Norsk Arkeologisk Selskap med sete i Oslo.
Kalle Sognnes

Hva er dette?
Jeg sender fire bilder fra det området hvor
jeg vokste opp på femtitallet. Stedet ligger
like vest for Bjørsvika i Osen kommune, ei
lita vik nedenfor kalles Litjvika.
Her ligger to groper i terrenget omlag 20
meter over havet. De lå slik også da jeg
var guttunge. Dengang trodde vi det
kanskje var unger før oss som hadde laget gropene og lekt seg der, men etter
hvert har tvilen meldt seg, og etter at området ble regulert til hyttebygging vil jeg
gjerne få vite om det er grunn til videre
oppmerksomhet på dette.
Det er skrint jordsmonn, krekling og hvitmose dominerer. Etter at saueholdet tok
slutt på 60-tallet har røsslyng kommet.
Berggrunnen er gneis med rullesteiner i
dolper og skar.
Pimpstein er funnet lenger sør i samme
høyde, og den ligger like under overflaten. muldtilveksten er derfor her vtterst liten: Det kan kanskje forklare at gropene
ser nylagt ut. Kan det være fangstgroper
eller spor etter bosetning?
Takk for SPOR, et blad som virkelig setter
spor etter seg og som fortjener et stort
publikum.
Med hilsen
Ivar Hopen, Uthaug

sett ovenfra
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<<HVITAHELGA STEINE"
- litt omkring eldre jernalders fruktbarhetskultus
av Kari Staren Binns

Arkeologen Th. Petersen, som var bestyrer ved Vitenskapsmuseet og dets arkeologiske avdeling i en
mannsalder (fra 1915 til 1948), fikk i året 1904 innlevert en ornamentert marmorstein på en av sine
mange "antikvariske undersøgelsesreiser" rundt om
i Museets distrikt. Steinen var utformet som et halvkuleformet hode på et noe smalere sayleformet fotstykke. Den hadde en imponerende stnrrrelse, høyden
var på 75 cm, og den var omtrent like vid i tverrmål.
Funnstedet var på gården Varnry i Nærsy prestegjeld i
Nord-Trøndelag, på en gammel kirkegård som trolig
ble nedlagt en gang på 1600-tallet.

Når vi nå tar for oss spørsmål omkring
kulthandlinger, tro og forestillinger, kan
det være på sin plass å tørke støvet av
denne steinen. Den var nemlig ikke noe
isolert fenomen, men føyet seg til en rekke lignende funn som var gjort tidligere,
men hittil bare omtalt i museenes kataloger. Funnet fra Varøy inspirerte Petersen
til å se litt nærmere på disse funnene under ett. Gjennom to artikler som han
skrev i 1905 og 1924, gir han et klart bilde
av steinenes utbredelse, alder og sannsynlige funksjon.
De ialt 31 steinene som inntil da (1924)
var kjent, viste seg å være fordelt langs
Norges vestkyst, fra Vest-Agder i syd til
Nordland i nord. Tyngdepunktet lå på
Sydvestlandet, og her var det også funnet
en del mindre degenererte utgaver av
samme type. De fleste av steinene var
meget vakre og omhyggelig bearbeidet.
Steinen fra Varøy var til og med utstyrt
med vakker ornamentering i form av et
regelmessig buemønster langs kanten av
hodet.
Hva kunne ligge bak den flid og innsatsvilje som disse steinene er et uttrykk for?

Funnforhold og datering
Av de 18 steinene som Petersen presenterer i sin artikkel fra 1905, var åtte funnet
inne i gravhager eller røyser, mens to har
vært plassert på toppen. Bare fra to av de
åtte gravene var det gjort funn av andre
gjenstander, men begge disse gravfunnene kan dateres til tiden omkring 350 - 400
e.Kr. - dvs til siste delen av det vi kaller
Romertiden i eldre jernalder.
Funnforholdene omkring lignende steiner
i Sverige tyder også på at de stammer fra
eldre jernalder. Den ytre utforming på gravene og det miljø de befinner seg i, gjør
det også nærliggende å gå ut fra at bruken av disse steinene var mest levende
på denne tiden, grovt anslått til perioden
ca 300 - 500 e.Kr.

Fallos-steinen fra Varøy, hugget ut i lys marmor. Steinen er
meget forseggjort, to brer er lagt i kors over hodet, og langs
hodets nedkant er det innhugget en rekke med dobbelte buer.
Foto: Vitenskapsmuseet

Fallos-symbol og
fruktbarhetskultus
Steinenes utforming varierer, men de er
likevel skåret over samme lest - med et
avrundet hode plassert på en noe smale-
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Fra ~udrunarkvfda111 (til nynorsk ved Ivar Mortensson-Egnund).

re søyleformet sokkel, uthugget i ett stykke. Størrelsen varierer, fra omkring 20 89 cm i høyden til 10 - 50 cm i bredden.
Til å begynne med ble de tolket litt forskjellig, som kornknusere og minnesmerker. Det ble også foreslått at de kunne
være gudebilleder, siden et par av steinene var utformet som menneskehoder.
Men bestemte trekk ved steinene, som
markering ved hodets hals av tilbaketrukket forhud, viste etterhvert klart at de må
ha fungert som fallos-symboler, og at de
etter alt å dømme hadde vært tilkyttet en
mannlig fruktbarhetsguddom.
Vi kjenner til mange uttrykksformer for slik
kultus i forhistorisk tid. Vi har tydelige vitnesbyrd b1.a. fra bronsealderens helleristningsfigurer og fra vikingtidens norskislandske mytologi. Skriftlige kilder og
stedsnavn vitner også om slik kultus. Men
vi har få holdepunkter om fruktbarhetsmagi i perioden mellom bronsealderen og vikingtiden. Det er sannsynlig at den ble
praktisert også da, og at de hellige hvite
steinene er et vitnesbyrd om dette.

Mytologi og stedsnavn

gere kalt Njardarlog - ved innløpet til Hardangerfjorden. Herfra skal den ha spredt
seg videre langs kysten, der vi finner tallrike stedsnavn sammensatt med Njord.
Eksempelvis finnes det fire øyer ved navn
Njardøy spredt langs kysten mellom Sunnmøre og Nord-Troms. Navnet Nærøy
opptrer b1.a. i Nord-Trøndelag (forøvrig
ikke så langt fra der Varøy-steinen ble
funnet) og i Vesterålen. Vi har også navn
som Nardo (Njardarholl) i Trondheim og
gårdsnavn som Njærheim og Nærland.

Njorddykelsen og de hellige
hvite steinene
Njordnavnet synes altså å kunne skrive
seg fra eldre jernalder, og dermed være
noenlunde samtidig med den omtalte datering av fallossteinene. Th. Petersen fant
en ganske påfallende overensstemmelse
mellom de hvite steinenes fordeling og
Njordnavnenes utbredelse, og så dette
som en bekreftelse på at steinene må ha
vært benyttet i Njorddyrkelsen. At Njordnavnene i stor grad er å finne i stedsnavn
på vestlandskysten og langs kysten vide-

Eksempel på såkalte klotsteiner, som
ogs8 er tolket som fruktbarhetssymboler. Disse steinene er utstilt utenfor
Dalane Folkemuseum nær Egersund,
og skriver seg fra gravrnyser i omegnen. Foto: Kari Støren Binns
re nordover, understerker Njords funksjon
også som skipsfartens gud.
At Njord-dyrkelsen kan ha utviklet seg under keltisk inflytelse er ikke usannsynlig.
Den keltiske religion var sterkt preget av

Th. Petersen stilte spørsmålet om det
fantes en fruktbarhets-gud så langt tilbake i tid som folkevandringstiden. Gudene
Frøy og Frøya var gjenstand for sterk
fruktbarhetskultus i vikingtiden, men vi
mangler belegg for at de ble dyrket tidligere enn dette.
Gudenavnet Njord er identisk med det
gammelgermanske Nerthus som var gud
for fruktbarhet, rikdom og skipsfart. Navnegranskere har påvist sannsynligheten
for at gudenavnene Frøy og Frøya har sin
opprinnelse i Nerthus, som en tid ble oppfattet som en kvinnelig, dels som en
mannlig guddom. Den kvinnelige guddom
ble gitt navnet Freja (fruen) og den mannlige Frey (herren). Ut fra dette mener man
at Njord (Nerthus) må oppfattes som en
fruktbarhetsgud eldre enn Frøy.
Navnegraskeren Magnus Olsen mener at
den nordiske folkestammen harudene,
som holdt til i nordøstre del av Jylland, og
som trolig omkring 200 - 300 e.Kr. utvandret til Norges vestkyst hvor de gjenfinnes
som horder i Hordaland, brakte med seg
Njorddyrkelsen hit. Midtpunktet for denne
kultus skal ha vært på Tysnesøya - tidli-

Steinhodet fra Rossland sammen mea to srem~arplassen pa nøy~anr,utstilt utenfor
Dalane Folkemuseum. Hodet og det ene karet skal være funnet i ura nedenfor alteretpd Rossland. Foto: Kari Støren Binns

av funn og fornminner nær slike steder
ofte kan tyde på.
Flere av steinene er funnet i tilknytning til
gamle kirkesteder. Som anført andre steder i denne utgaven av SPOR ble disse
ofte plassert på gamle hedenske kultplasser, både for å få bukt med de hedenske
skikkene som var knyttet til stedet, og for
å utnytte stedets hevd som kultsted og
helligdom. De eldste kirkene ligger ofte
på høyder i landskapet, på elvemæler og
nes 0.1. Th. Petersen fremhever at små
bergdrag ofte er blitt foretrukket som sted
for natur-, sol- og fruktbarhetskultus. Flere av steinene er funnet på slike karakteristiske steder.

Steinen fra Berg i Stjørdal

Steinalter? på Rossland i Sokndal kommune, plassert på toppen av en jevnt avrundet bergkolle, med vidt utsyn over en bygd rik på fornminner fra eldre jernalder.
Foto: Kari Støren Binns

fruktbarhetskultus, og i de keltiske områdene i Irland, Frankrike og Tyskland, er
det gjort mange lignende funn av slike
steiner, som dels også er utformet som en
kombinasjon av en penis og et mannshode. Det er til og med hevdet at det fremdeles finnes keltisk tilblanding i den vestnorske befolkningen.

Hvor foregikk
kulthandlingene?
Mange av de hvite hellige steinene er funnet i gravanlegg, under hus og i gamle

akre. Det samme gjelder helt runde steiner, såkalte klotsteiner, som skal ha hatt
samme funksjon som de fint forseggjorte
hvite steinene. Menneskene opplevde
sammenhengen mellom fruktbarhet, liv
og død, og de døde fikk en sentral plass i
livet på gården. Funn av klotsteiner og
hellige hvite steiner i typiske gårdsmiljø
tyder derfor på at det foregikk en fruktbarhetskult også lokalt hjemme på gården, i
tillegg til den som skjedde mer sentralt innenfor et større bygdesamfunn. De sentrale kultplassene kan også ha fungert
som handelsplasser og sentra for lokalpolitiske avgjørelser, noe rike forekomster

er et slikt eksempel. Dette er en forholdsvis stor og vakkert utformet stein. De nøyaktige funnforholdene er uklare, men det
interessante ved steinen er at nabogårdene til Berg vitner om gamle kulthandlinger. På den ene gården Voll (Vollr) stod det
en kirke i middelalderen. Den andre gården bærer navnet Hove, og var i middelalderen delt i Hove og Frøhove - et
navn som iaien henmiller DA fruktbarhetskultus. $11 og ~ o \ ; eer c'annsynligvis
yngre enn Berg, men det er mulig at de to
gårdene har videreført en kulttradisjon
som hadde sitt utspring på Berg.

Kultplassene
Kulthandlingene ble sannsynligvis utført
under åpen himmel, men ellers er det
svært lite vi vet om hvordan det kan ha
sett ut på de stedene der fruktbarhetskultusen ble utøvet. Hva ble gjort for å markere stedet som en helligdom? Funnforholdene omkring de hellige hvite steinene
sier lite om dette. Men vi har ett tilfelle
som bidrar til å kaste et streiflys over denne steinkulten.

Trestøtten i Skatval
På gården Rykke i Skatval er det funnet
en forholdsvis liten fallos-stein i hvit marmor. Den lå oppe på en isolert bergrygg
kalt Høgberget, hvorfra det er fin utsikt
over fjorden og det omkringliggende landskapet. Steinen lå øverst i en langoval
grusfylt grop på en terrasse på vestsiden
av bergryggen. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det ca 1 m
dypt fantes tallrike hvite marmorblokker i
varierende størrelse. Det ble også funnet
rester av en rund trestokk, ca 30 cm i diameter, plassert loddrett i det nordre hjørnet av kløften, på et fremspring ca 1,5 m
under markoverflaten.

Steinalter eller gravkammer? - Steinkonstruksjonpå en liten bergkolle på Haneberg i
Sokndal kommune. Det hevdes pC1 eksperthold at den store skriflaten p i dekksteinen egner seg utmerket til slakting. Foto: Kari Støren Binns

Dette kan ikke ha vært noe gravanlegg,
men snarere et kultsted, der det må ha
raget opp en kraftig trestokk, og kanskje
med fallos-steinen plassert på toppen.
Muligens har stokken tjent som et selvstendig fallossymbol, plassert ved siden
av den hvite steinen. På lignende måte
kan vi tenke oss at flere av de øvrige steinene er blitt brukt, på deres respektive
funnsteder.

"Alteret i Horja", en
steinkonstruksjon
som ikke kan være
noe gravanlegg, men
likevel må være bygget opp med et
bestemt mål for øyet.
Noe lettvint reisverk
er det heller ikke.
Bare toppsteinen
veier 2-3 tonn. Foto:
Tor Jarl Knudsen

Helt ulikt steinhodet fra Rossland er
denne keltiske treskulpturen fra Irland
ikke, utskåret som en kombinasjon av
en fallosfigur og et mannshode.
Foto: Celtic mysteries. Thames and
Hudson, 1975

Hva med andre spor etter
kulthandlinger?
Utover forekomsten av disse fallos-steinene er det svært få synlige tegn vi har
som kan knyttes til jernalderens kultvirksomhet. Noen få spor som kan tolkes i
denne retningen finnes, men vi mangler
sikker identifikasjon og sikre dateringer.
Om disse levningene kan knyttes til de
samme kult-tradisjonene er derfor usikkert. Men de har samme geografiske
spredning som de hvite steinene, og også
andre trekk kan tyde på at de står i en
viss sammenheng med hverandre.

Steinaltrene(?) på Haneberg
og Rossland
På Sydvestlandet - i innfartsområdet for
harudene eller hordene, og i det strøket
der funn av hellige hvite steiner er mest
tallrike, finnes det to oppbygde steinkonstruksjoner som kan minne om altere. De
ligger på to berghøyder, og bare med
noen få kilometers avstand, begge i
Sokndal kommune i nærheten av Egersund.

Steinkonstruksjonen som det knytter seg
mest usikkerhet til ligger pa Haneberg, og
bestar av en svær halvmeter tykk dekkstein, som hviler på to-tre solide sidesteiner. Alteret står i den ene enden av hva
som ser ut til å være en tuft, der det ble
funnet rester etter et spannformet leirkar
som daterer anlegget til folkevandringstiden. Arkeolog Jan Petersen som undersøkte området i 1952, mente steinkonstruksjonen kunne ha vært et offeralter,
muligens til ofring av haner eller unge geiter (jfr gammelnorsk hadna). Men her strides de lærde, flere mener at alteret heller
bør oppfattes som et gravkammer og tuften som rester etter en langrøys.
Imidlertid har vi også her gårdsnavn som
peker i retning av kultaktiviteter. Eldre former av gårdsnavnet Haneberg står oppført som Hanneberg med Legvold (1668)
- Leegvang (1723). Som kjent er navn
knyttet til leikr forbundet med sted der fellesaktiviteter har pågått i urgammel tid.
Steinkonstruksjonen på Rossland ligger
på toppen av en rund bergkolle kalt Haugen, med praktfullt rundskue over landskapet. Oppå fire mindre bruddstein er
det lagt en svær firkantet stein som danner et flatt bord. Den veier over ett tonn,
og samlet utgjør disse steinene et slags
alter som samsvarer godt med det gammelnorske begrepet horgr. Mystikken
omkring dette fornminnet forsterkes ytterligere ved et steinhode, som etter alt å
dømme skal være funnet omkring år 1700
ved foten av denne haugen. Hvis hodet
opprinnelig skulle ha stått på steinalteret,

var det nettopp her det kunne ha havnet,
dersom det ble rullet utfor berget. Hodet
er 61 cm høyt, og temmelig grovt hugget i
den lokale bergarten. Det er høyt og
smalt og jevnt avrundet, og det er fristende å tenke seg muligheten av at det er
ment som en kombinasjon av en penis og
et mannshode, noe vi finner flere paralleller til i det keltiske området.
I den samme ura ble det for endel ar siden funnet et stort firkantet steinkar, som
sammen med et lignende kar fra nabogården ble innsendt til Stavanger Museum.
Det er hugget skålformede fordypninger
inn i karene - noe som vitner om kultbruk.

"Alteret i Horja"
Men vi trenger ikke å dra så langt som til
Egersundtraktene for å finne slike sjeldne
kulturminner som dette ser ut til å være.
Også i vårt eget distrikt har vi et interessant eksempel på hva som kan se ut til å
være et steinalter, nærmere bestemt på
Bergsvik i Molde kommune. Et godt stykke ute i gårdens utmark, ved foten av et
rundt fjellparti som betegnende nok heter
Horja, finner vi et steinanlegg som minner
om et alter, kjent under navnet "Alteret i
Horja". Det utgjøres av en tilnærmet kubisk steinblokk som er plassert oppå tre
mindre stein. Disse er igjen plassert på
øverste trinn av en trapp som består av
tre jevnstore steinheller lagt parallelt oppå
hverandre. I blokkens overflate er det et
avlangt søkk eller renne, kanskje laget for
avrenning av blod?
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- kirkekunst eller kirkeinventar?
av Anne Stalsberg

Vitenskapsmuseets samling
av gammelt kirkeinventar er
vanligvis blitt kalt KirkesamIingen, men enkelte mener det
er et misvisende navn: det er
jo ikke en samling kirker! Det
er rett nok, men begrepet kirkekunst er heller ikke dekkende. Det er ikke "ren kunst", art
pour I'art, ikke vakre gjenstander til utsmykning av en staselig offentlig bygning. Kirkene
er hus som er særskilt bygget
og innredet for den kristne
gudstjeneste ut fra de teologiske og liturgiske tanker som
styrer utformingen av gudstjenestene. På samme måte
som det finnes ulike teologiske oppfatninger, har teologiene vektlagt ulike liturgiske sider av gudstjenestene. Dette
har stilt og stiller ulike krav
tll hvordan kirkene innrettes.

-

-

Samspillet mellom teologi, eller tro, og
krav til det hellige hus gjør at kirkene og
inventaret er rike på symbolikk. For eksempel er det aller helligste, alteret, vanligvis vendt mot øst, slik at menigheten
under bønn er vendt mot den oppadstigende sol som er Kristus. I lutherske kirker er prekestolen like viktig som alteret.
Der står prekestolen gjerne slik at presten
kan sees og ikke minst høres av alle i kirken. De Y-formede kirkene er bygget etter
dette prinsipp. I de ortodokse østkirkene
betraktes alteret som så hellig at det som
oftest er skilt fra menigheten med en tett
vegg, en ikonostasis. Bak ikonostasien
får ingen som ikke er velsignet komme og i særdeleshet ingen kvinner. I de senere år har enkelte nyere gresk-ortodokse
kirker innført en meget mindre ikonostasis
fordi man i større grad ønsker å legge
vekt på sammenhengen mellom alter og
menighet.
Det løse inventaret er også innrettet for å
være tjenlig i gudstjenestene, som hellige
bruksting, kan man si. Røkelseskarenes
viktigste formål er til å brenne røkelse i,
men i den hensikt måtte de være praktisk
innrettet, som liturgiske bruksting. De
kunne ikke gis en original form som f.eks.
var umulig å holde eller som var brannfarlig. En tradisjonell alterkalk har en omgående vulst midt på stetten. Det gjør det
lettere å holde den trygt, og Kristi blod
måtte man ikke risikere å spille. Men
samtidig står denne vulsten for overgangen mellom det hellige i kalken og det jordiske i stetten. Håndverkeren stod ikke
fritt i utformingen.
Selvsagt ble kirkene og deres utstyr vakkert utformet og dekorert, men ikke for
skjønnheten i seg selv, eller bare til utsmykning. Det henger mange bilder rundt
omkring i kirkene, og alle har noe med kirken å gjøre: kongeportretter fordi kongen
er den norske kirkes overhode, minnebilder, bilder med bibelske motiver. På
mange bilder står det i klartekst: "Gud til
ære, kirken til beprydelse er denne tavle
given af ....".
I Vitenskapsmuseets kirkesamling henger
et kirkeskip. Det er heller ikke bare til pryd
- skipet er brukt som symbol på kirken
som et skip på livets hav. Kunsten i en kirke står i troens og forkynnelsens tjeneste.

I begrepet kirkekunst er leddet kirke viktigere enn kunst. Og svært mange gjenstander har sin praktiske bruk, er tjenlige
til sitt liturgiske formål. Kunstnerenlhåndverkeren stod ikke fritt i utformingen. Kirkesamlingen må ikke gjøres om til en
kunstsamling, - det ville være en kulturhistorisk og kirkehistorisk reduksjon av
dens verdi.

Avleggse merkvedigheter i
kirkesamlingen?
I Vitenskapsmuseets kirkesamling er det
kirkeinventar som spenner fra 1000-tallet
til 1700-tallet. De yngre gjenstandene,
dvs de fra tiden etter reformasjonen i
1537, virker kjent på de fleste norske besøkende. Det er altertavler, korskillere,
prekestoler, døpefonter og annet inventar
som vi har i våre norske lutherske kirker
og som vi kjenner bruken av.

Men kirkesamlingen inneholder også en
rekke førreformatoriske gjenstander, fra
middelalderen, da Norge var katolsk: helgenfigurer, røkelseskar, alterplate med relikviegjernme, alterskap osv. De virker litt
fremmede på oss - det var noe som ble
brukt for lenge siden, men som reformasjonen avskaffet.
Avleggse er de imidlertid ikke. Store deler
av Europa er fortsatt katolsk, og der er slike gjenstander i bruk i gudstjenesten. De
ortodokse kirkene har heller ikke. brutt
med de gamle, felleskristne kultgjenstander og seremonier. Svært mange av oss
har sett for eksempel røkelseskar i bruk,
men kjenner kanskje ikke betydning og
bakgrunn.
Vi har plukket ut noen middelalderlige
kultgjenstander som har vært i bruk i
norske kirker, og til sammenligning presenterer vi den moderne utgaven i St Olavs katolske kirke i Trondheim.
Vi benytter anledningen til å takke apostolisk administrator i Midt-Norge stift, pater
Georg Mutter, for god hjelp! Teksten er
skrevet av ett av hans sognebarn, men de
færreste katolikker tør begi seg uten los
ut i det kompliserte farvann som liturgisk
historie og teologi er. Pater Georg er ikke
ansvarlig for gjenværende teologiske
grunnstøtinger i teksten.

(IRKESAMLING
I~kelseskar
b hellige tre konger hadde med seg
ull, røkelse og myrra for å hylle den
yfødte kongen, som viste seg å være
esus. Røkelse har vært og blir brukt i en
3kke religioner. Det ble brukt i jødenes
?mpel og omtales flere ganger i Det

Gamle Testamente. Røkelse ble brukt til
renselse feks. i sykeværelset, til å avverge onde ånder, som æresbevisning
og som sinnbilder på bønnene som stiger opp til Gud (se Johannes' Åpenbaring 5,8 og 8, 3-5). Det brukes til å insensere, dvs. å brenne røkelse for å ære og

signe alteret og menigheten under høytidelige katolske og alle ortodokse gudstjenester.
Røkelse ble ikke tatt i bruk i den kristne
gudstjeneste før på 300-tallet, dertil hadde bruken for klar sammenheng med avgudsdyrkelse. I keisertidens Roma, dvs i
forfQlgelsestiden,ble rgkelse brent foran
bildet av keiseren, som en bekjennelse
til keiseren som gud. Kirken tok over
røkelsen for å markere at noe var spesielt, slik som alteret, presten, evangelieboken, menigheten.
Røkelsen ble fra gammelt av brukt i begravelsesseremoniellet. Den døde ble
fulgt til graven med lys og røkelse. Skikken å lede den døde til graven med lys er
bevart i Norge. Kongerøkelse er i de senere år kommet i bruk i vår julefeiring. SA
vidt jeg vet har det ingen liturgisk betydning, men den gode lukten stemmer til
høytid. Lutherske kristne er skeptiske til
bruk av rsrkelse.
Rakelse er en blanding av ulike plantestoffer som avgir behagelig lukt når de
oppvarmes: harpiks, rosenblader, fiolrot,
lavendelblomst, oljer. Brennende kull og
røkelse legges i et røkelseskar som
henger i kjede. Karet svinges mot alter,
prest, evangeliebok eller menighet.
Svingingen bidrar til at trekken holder liv i
varmen. (De avgir ganske mye røyk, og
det holdt på A gå galt et sted under Pavens besøk i Norden i 1989: man husket i
siste liten A slil av røykvarsler og sprinkleranlegg for Paven og hans følge toget
inn med røkelse!)
Rakelseskar kan ha ulike former og bestd av ulike metaller, bhde edle og uedle.
De vi har på Vitenskapsmuseet er av
bronse og jern. På noen av dem er overdelen, lokket, formet som en samling
hus, muligens det hellige Jerusalem.
Røkelseskaret pA bildet er laget i Limoges i andre halvdel av 1200-årene. Det
er et av våre fineste, men skålen er blitt
utslitt og erstattet av en riktig grovt laget
jernskill. Også et annet røkelseskar i Museet har fått ny skal, så de har vært i flittig bruk1

Vievannssprlnkler og vievannsker
Bruken av hellig vann til renselse er
gammel i religiøc sammenheng. Den vlktigste bruken i den kristne kirke er til d4pen. All annen bruk springer uf av dette.
Ddpsvannet er det livgivende vann som
blir brukt i den seremoni som frir kristne
fra arvesynden, legger det gamle bak og
gir en ny begynnelse. Ved inngangen til
kirken stAr det vievannskar. N& man grlr
inn fukter man fingeren og sldr korsets
tegn i Faderens og Sønnens og den Hellige Ands navn, akkurat som ved d&en:
deri ligger renselsen og fornyelsen.
Før det annet Vatikankonsil betynte den
katolske bymessen alltid med at presten sprinklet vievann p4 menigheten,
som korset seg. Konsilet ryddet opp i

symbolbruken slik at denne skikken nd
er blitt sjeldnere. Dersom vievannssprengning brukes, utgdr syndsbekjennelsen fordi det rigivende dapsvannet
o v e t i l ~ d i ~denne
~ j ~ rbofsritus.
Til vievannssprengningenbrukie presten
et kar til vannet og en sprinkler. K m t p4
bildet er fra Gerhard Schøningc skole i
Trondheim. Opprinnelig brukte man grener til l sprenge vannet over menigheten, senere en kost, Stangen pi4 bildet er
fra en slik kost, og skriver seg fm Huseby kirkeruin i Skaun (Einar Tambarskjelves g&?). I ortodokse klrker bmker man
en virkelig kost, mens man i den katolske
kirke ogsl bruker en sprinkler med et
hode som minner mest om et teegg i metall. Pil bildet henger den m tilhnrer St

Olavs kirke. Karet til vievann i St Olavs
kirke er av blankt metall og ligner det fra
Gerhard Schønings skole.
Viwann ble brukt i hjemmene allerede i
det 2. Arhundre, helst mot onde ånder.
Det bmkes til å signe
fe, nye hus
Man kan i
og
mange kirker få med seg hjem små flasker med viet vann. Vievann kom i vanlig
i kirkene fra
bruk under
Boo-tallet.
Det er naturlig at det ble knyttet mange
slags oppfatninger til bruk av vievann,
men det er ikke sant at kosten med vievann blir brukt for å feie protestantene
ut!

Idag er ikke hsndvaskingen så praktisk
dkrevet, men skikken er bevart. En
messetjener heller litt vann over prestens
hender som ber "Herre, tvett meg ren for
urett, og rens meg fra min synd': Til dette
brukte messetjeneren akvamanilen.
Messetjeneren rekker så presten et linhdndkle. Hdndvasking under messen
omtales brste gang i annen halvdel av
I St Olavs kirke har man ingen fin akvamainile, men en enkel liten glassmugge
som like gjerne kunne vært en fløtemugge. Vitenskapsmuseets prakteksemplar
er fra Nordland et sted. Der var vanlig
med vannksnner i dyrefigur fra korstogsmiddelalderen er ogsA til liturgisk bruk.
Messen består av to deler: ordets liturg1
og nadverdens liturgi, eukaristien. Den-

ten ble den forste nadverd. Far prefasjonen som innleder nadverden vasker presten hendene: han har under offergang-

er l ~ v e r ryttere,
,
enhjørninger, kentaurer.
Vannet ble fylt gjennom et hull i hodet og
ut gjennom tuten i munnen på løven. (Se

Relikviegjemme
Alteret i Mosvikkapellet fra 1200-tallet i
Vitenskapsmuseetskirkesamling er dekket av en steinhelle. Midt pi4 den er det
en firkantet forsenkning pA 26 x 24 cm.
Midt i den er det en mindre forsenkning
pB 6 x 6 cm. Dette er et relikviegjemme
der man oppbevafle en rest av en helgens legeme eller noe som har tilhørt en
helgen. Denne "helgengraven" ble avdekket av en steinhelle. PA bildet fra St
Olavs kirke ser vi omrisset av en firkant lokket pA et relikviegjemme. Da St Olavs
kirke ble vigslet 9. september 1973 la
biskopen ned en splint av Hellig Olavs
skinnebein. Allerede p4 400-tallet begynte man A legge relikvier i altrene I Roma.
Det er en yngre skikk å legge relikviene i
alterplaten fremfor i alteret eller i alterfoten. Det var uvanlig at helgenskrinet stod
oppe p& alteret slik Olavsskrinet gjorde i
Nidarosdomen.
Skikken ii bgge relikvier i alteret har røtter i oldkirken. De kristne begynte allerede i 2. århundre A samles ved martyrenes graver for d feire deres fødselsdag til
det evige livf dvs
dOdsdag fdet var
derfor de samlet seg i katakombene som

var gravplasserpjkke
der de
ne gjemte *g). Senere ble martyrenes
i
legemer gravd ut Og IaQt jnn i
kirkene inne i Roma. Dette førte til den
skikk at ethvert alter skulle inneholde relikvier. En katolsk prest har en messekoffert som inneholder alt som trengs for å
holde messe andre steder enn i kirken:
vin, brød, hellige kar, duk osv, og en stein
med et relikvie. Denne bokstavelig tyng-

Vigselskors
Nar en katolsk kirke er blitt vigslet til gudehus, blir den utstyrt med 12 vigselskors som tegn på at den er rett vigslet. Kirken bygger på de 12 apostlenes
grunnvoll og blir derfor salvet med krisma-olje på 12 steder. For å markere disse stedene settes det opp eller males 12
vigselskors eller lysestaker.
På bildene ser vi ett av vigselkorsene fra
Haltdalen stavkirke fra 1000-årene, som
nå står på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. Det enkle messingkorset er fra
St Olav som ble vigslet 9. sept. 1973.
Man kan se vigselskors i flere kirker, b1.a.
Mære i Nord-Trøndelag og Byneset i
Sør-Trøndelag.
Vigselsdagen for en kirke er en høytidsdag som feires hvert år. Vigselsdagen for
en sognekirke feires av hele sognet, for
en domkirke av hele stiftet. Vigselsdagen
for Laterankirken i Roma feires av hele
den katolske kirke den 9. november. Laterankirken er pavens egen sognekirke,
siden han er biskop av Roma.

ende forpliktelsen ble opphevet av det
annet Vatikankonsil.

Med reformasjonen i 1537 ble det naturlig nok slutt på å ære helgener, og relikviene ble kastet ut.
Olavs legeme
ligger ifølge tradisjonen i Nidarosdomen
et sted, men en bit av hans
skal være bevart i St Olavs kirke i Oslo
og i Trondheim.
Hvis bildet faller heldig ut kan man på alteret i St Olav se et lite kors i alterplaten.
Det er fem slike. Da alteret ble vigslet ble
det brent røkelse i dem. Tallet fem tilsvaref Jesu fem sår - på fattene, hendene

og i siden.
Mange kirker er viet til en helgen. Egentlig er det kirken ved helgenens grav. Kirken måtte enten ha relikvier etter vedkommende helgen e//er være bygget
et
med tilknytning til ham eller henne. En av de eldste kjente Olavskirkene
på en runestein fra Siusta i
Uppland, Sverige, fra andre halvdel av
1000-tallet. Det er Olavs kirke i Holmgard, dvs Novgorod. Ingen vet om den
hadde noe Olavsrelikvie, men Olav var i
Novgorod fra 1028 til 1030, så tilknytningen er der.

,
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Svar:
Det ser ut som gropene er omgitt av en
lav rullesteinsvoll? Jeg har sett lignende
groper b1.a. i Vikna og på Leka, og det er
vel mest nærliggende å tolke dem som
levninger etter små grophus - muligens
fra eldre jernalder, men dette kan eventuelt bare bekreftes etter nærmere undersøkelser. Mye tyder på at de kan sees
som del av samme type bosetning som
fiskeværene Kalle Sognnes skriver om i
SPOR 198812.
Red.

Til SPOR
En gang i sommer da vi satt på hytta og
spilte kort, kom jeg til å lure på hva egent-

lig opphavet til esset var? Det er lett å forstå middelalderens sosiale rangordning knekt, dame, konge - men hvem var
egentlig esset? Kan det være en etterlevning fra vikingtidens åsa-tro, og at ordet
ess skriver seg fra det gammelnorske ass
- gud? Bokstaven A står jo også på esset.
Ja, jeg bare spør.
Anders Staren
3942 Skjelsvik

Svar:
Dette spørsmålet kom inn til redaksjonen
rett før bladet går i trykken, så uten nærmere refleksjoner kaster vi ballen videre
til SPORs lesere, så får vi se hvilke svar
vi får i neste nummer.
Red.

SPOR'S leserkonkurranse er nok en gang knyttet til en gjenstand fra Museets samlinger:

HVA ER DENNE MAGISKE HAMMEREN?
I et urbant samfunn trenger vi ikke utføre
trolldomskunster for å sikre årets inntekter eller suksess i hverdagslivets handlinger. For oss er det heller ikke så avgjørende for vår daglige væremåte å vite hva
fremtiden bringer med seg. Likevel banker vi i bordet for å hindre ulykker, og vi
leser horoskop - selv om vi ikke mener
det helt alvorlig.

Hva slags hammer er dette?

Du kan velge mellom disse fire alternativene:
a) torshammer
b) runebommehammer
c) redskap brukt ved fremstilling av kultiske gjenstander
d) symbol brukt under rituelle sammenkomster (forløperen til dagens ordførerkølle)

I jordbruks- og fangstsamfunn levde folk
på naturens nåde, og tilværelsen var
langt mer utrygg. Derfor spilte magien en
betydelig rolle i folks liv. Det var b1.a. viktig å forhøre seg om fremtidige begivenheter ved hjelp av spådommer. Det gjaldt
å få rede på jakt- og fiskelykke, og - når
en var rammet av sykdom - hvordan denne ville arte seg, hvor forsvunne gjenstander befant seg, hvdhvem det måtte ofres
til i hvert tilfelle, osv.

Skriv navn og adresse på et postkort og
send inn svaret innen 1. februar 1991 til:

SPORs leserkonkurranse
UNIT Vitenskapsmuseet
Arkeologisk avdeling
7004 Trondheim
1. premie er en kopi av urnesspennen
funnet i Trondheims bygrunn (se s 45).
Det vil også bli utdelt to trøstepremier.

I dag knytter vi navnet hammer til en viss
praktisk funksjon, der form og størrelse
varierer etter bruken. Vår konkurransegjenstand hører til samme kategori, men
funksjonen var magisk. Spørsmålet er
derfor:

Lykke til!
Leena Airola

Abonner på SPOR!
Få fortldsnyhetene reit inn i stua! Et Arsabonnement koster kr 75,- (f o m 1991).
Abonnenter kan fA kbpt tidligere årganger til gammel abonnementspre,
kr 50,-.

-

SPOR egner seg utmerket som en gave tll enhver anledning og for alle aldre!

Benytt denne ku ongen; klipp ut og send inn! Husk 4 oppgi også ditt eget
navn dersom du estiller gaveabonnement.

g

SVARSENDING

Navn: .....................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................
Postnilsted: .............................................................................................................................
Gaveabonnement skal sendes til:

~ a v n :.......................................................................................................................................
Adresse:

..................................................................................................................................

Postnrlsted: .............................................................................................................................

UNIT Vitenskapsmuseet
Arkeologisk avdeling
7004 TRONDHEIM

GAVETIPS!
Vitenskapsmuseet har laget kopier av flere vakre forhistoriske gjenstander funnet i Midt-Norge. Særlig finnes et
fint utvalg av vakre smykker en kjærkommen gaveide! Gjenstandene kan bestilles gjennom SPOR'S redaksjon.
Vi vil samtidig benytte anledningen til å minne leserne om at både abonnement og gaveabonnement på SPOR
egner seg utmerket som julegave!

-

Selbu, Nord-Trandelag. Fra
tiden ca 1070 e.Kr.
Lengde 4,4 cm. Pris kr 330,-

Gullmedaljong fra ca 400 e.Kr.
Originalkopi i forgylt sølv
Etterligning av romersk

(400-arene e.Kr.). Lengde 5,3
cm. Pris kr 440,-

trefliket spenne av sølv
iket). Tilharer en rik

Sølvkjede laget etter samme teknikk som et funn
fra Gjeite, Levanger. Nord-Trøndelag.
(se SPOR 198712).
Håndlagede kopier i sølv finnes i tre forsk'ellige
lengder (71 cm. 82 cm og 93 cm). Kjedet har
o Frinnelig hengt mellonito spennei som var
t&ssert ved skuldrene Bearenset antall1
Fra ca 800 e.Kr.
Pris kr 430,-, 490.- og 550,-

blikk nordover:

GAMLE VÅGAN VEKT TIL LIVE
Av dei norske mellomalderbyane
var Vågan i Lofoten den nordlegaste. Det finst noen få skriftlege opplysningar om staden og om ting
som skjedde der. Men nøyaktig kor
i eller ved Kabelvåg Vågan låg,
var uvisst inntil 1975. Da vart
plasseringa fastslått. Og både på
1970- og 1980-talet vart det større
og mindre undersøkingar. Prosjektet er eitt av dei mest interessante i
norsk arkeologi dei siste tiåra.

-

-

-

Det var i Storvågan ca 1 km vest for Kabelvåg sentrum at byen låg. Innafor ca 20
dekar finst det her bevart kulturlag som
visse stader er eit par meter tjukke. Dei
inneheld husrestar, avfall (mellom anna
store mengder fiskebein) og ulike bruksgjenstandar.
Forskningsprosjektet om Vågan skal i
første omgang gi svar på sentrale
spørsmål som: Korleis og på kva tid oppsto byen? Kor stor var den på ulike tidspunkt? Korleis skjedde det at Vågan
gjekk over frå by til fiskevær, i seinmellomalderen? - Vågan si historie har spesielt
å gjera med utviklinga i lofotfisket og i
tørrfiskhandelen, liksom historia til Bergen og mye av Kyst-Norge elles.
Ei gruppe pedagogar, arkeologar og museumsfolk har samarbeidd om å presentere og bruke stoffet frå historie og utgravingar. Og elevar i ungdomsskolen har
vore med på å skape liv og røre: Eit program på riksnettet i TV i sommar viste eks
glimt frå eit minneverdig syngespel som
dei framførte, og frå studietur til Bergen.
Nyleg kom ei fin lita "lærebok om lokalhistorie i ungdomsskolen" på bordet, laga
av arkeolog Reidar Bertelsen og adjunkt
Tone Rørtveit. På 68 sider har dei lagt inn
eit variert Iærestoff - først og fremst om
Vågan. Men også om mellomaldersamfunnet meir generelt. Og om det å få eit
kritisk - og aktivt - forhold til eiga historie.
Med teikningar som rekonstruerer landskap og busetting har Kari Støren Binns
trylla hus, folk og hamnemiljø opp av jorda. Bilda riv oss med - vi er på besøk i
Vågan, i mellomalderen. - Men det er
også noe ved teksten som er verkningsfullt, men vanskelegare å forklare. Teksten er sakleg og nøktern, i periodar nær

opp til forskarspråk. Den tar oss likevel
inn i eit stoff som inviterer til å engasjere
seg. Kanskje er dette ein pedagogisk
måte å bygge bru til fagstoff og fagspråk

PA.
Grafisk og trykketeknisk er ikkje boka
spesielt forseggjort. Likevel har den eit
fikst trekk: Bokstavtypane med skrivemaskinpreg gjer teksten fersk og aktuell.
Samtidig begynner kvart avsnitt med ein
utteikna stor bokstav, slik som i mellomalderskrifter. Det skaper spenning - og kontakt - mellom fortid og notid. Eit eksempel
på effekt med enkle middel.
Berre i liten grad har forfattarane framheva interessante spørsmål som undersøkingane kan gi svar på, og skapt
spenning på den måten. Og merkeleg

nok manglar det illustrajonar av bruksting
som er funne - beinkammar, klebersaker,
keramikk og denslags. Det kunne gitt meir
nærkontakt med kvardagslivet.
Likevel, denne boka har ein spesiell "nerve". Det meiner underskrivne, som har tru
på slike lærebøker. Her er eit godt eksempel på lokalbasert lærestoff som
mønsterplanen av 1987 legg opp til.
Ikkje alle kommunar har rikshistorisk
spennande historie- og arkeologistoff som
Vågan å bygge på. Dei aller fleste har likevel eitt eller anna som er særmerkt og
spennande nettopp der, og som gir stimulans til å bruke lokalt arkeologistoff i skoleundervisninga.

Oddmunn Farbregd

STUDIER OVER EN
av Sæbjørg Walaker Nordeide

En arkeolog må lære seg å
leve med halve sannheter.
Sjelden eller aldri kan vi skape et bilde av virkeligheten i
fortiden som vi kan sl er fullstendig og "riktig".
Et av de tema som gjar arkeologen mest usikker, er celigion. Å studere religionsforhold i forhistorien, kan sammenlignes med å kartlegge
konturene av et landskap i
tjukk skodde: aldri rnnrter
forskeren større utfordring,
men heller ikke så mye appell
til fantasi, dramatikk og mystikk. Det arkeologiske materialet har store begrensninger
som kilde til religion. Det vitner kun om de handlinger
som har satt materielle spor
etter seg, dvs religiøs praksis
(kultus). De tanker og ideer
som har foranlediget kultus
og religiøs symbolbruk får vi
bare indirekte vite noe om.

Det finnes også viktige begrensninger i
forskeren selv. Det er lett å innta en fordømmende, egosentrisk holdning, noe
som b1.a. reflekteres i ord som "hedensk",
"primitiv" osv. Som ateist i et lite religiøst
samfunn er det også vanskelig å forstå tilfulle hvor viktig religionen har vært for fortidens mennesker. Vi kan f.eks. prøve å
tenke oss situasjonen bare et par århundreder tilbake i tid, da Bibelens skapelseshistorie var det eneste en hadde å
forholde seg til når det gjaldt kunnskapen
om verdens tilblivelse og menneskehetens utvikling. Et utsagn i Kongsspegelen
(fra tidlig på 1200-tallet) er også illustrerende for hvor ulikt vi tenker i dag i forhold
til hvis vi levde i et virkelig religiøst samfunn. Et råd fra faren til sønnen som vil bli
kjøpmann, lyder (s 27): "Alltid skal du la
den allmektige Gud og den heilage Maria
eige nok0 i lag med deg, og likeeins det
heilagmennet som du ofiast kallar på til
forbøn for deg".
Finn Carling har skrevet en bok om hvordan religiøsitet kan oppleves av et ikkereligiøst menneske. Hans intervjuobjekter
formulerte seg klart og med stor åpenhet,
men - "Jeg begrep ikke logikken. Synspunktene kunne være så anderledes fra
mine egne at jeg simpelthen ikke fattet at
det kunne være mulig å ha dem" (Carling
1984, s 23). Carlings intervjuer var basert
på protestanter med samme kulturbakgrunn som han selv. Når vi skal studere
religiøsitet blant folk som har levd i en annen tid, i et annet samfunn, med en annen religion enn den som preger vår tid,
og når vi attpåtil ikke kan fCi menneskene i
tale - da er det en avgrunn mellom oss og
det stoffet vi skal behandle.
Som arkeolog må en i alle studier innta
Carlings grunnholdning: undrende, og
med et åpent sinn. Intuisjon og fantasi er
nødvendige og gode hjelpemidler i studier
av religion. Forskeren bør prøve å spille
rollen som troende fortidsmenneske, for å
kunne "forstå" deres tankesett.

Fenomenologi
Vi har også noen mer "vitenskapelige"
metoder for å forske i religionsforhold, og
en av de viktigste metodene er fenome-

nologi. Dette er en metode for sammenlignende religionsstudier, for å studere fellestrekk ved ulike religiøse opplevelser eller fenomener, uavhengig av tid og sted.
Det er f.eks. noe felles ved opplevelsen
av noe "hellig", enten en er buddhist eller
muslim.

Det finnes også grunnleggende karaktertrekk ved ulike objekter, naturfenomener
osv som gir dem egenskaper som gjerne
utnyttes i spesielle sammenhenger. En
bjørn har f.eks. den egenskap at den går i
hi om vinteren og kommer fram igjen om
våren. Dette kan oppfattes som at bjørnen "dør" og "gjenfødes". Bjørnen er derfor velegnet som symbol på død og oppstandelse, på årets og livets gang. Slike
symboler brukes gjerne i årsriter (for å
sikre årets grøde) og i begravelsesritualer
(for å sikre den døde oppstandelse til et
liv etter døden). Bjørnen er også et godt
symbol for "styrke". En kombinasjon av
disse to aspektene kan ligge bak "berserkene": en person ble iført "bjørneskjorte"; han ble derved symbolsk født på ny, i
ny skikkelse, og med bjørnens styrke og
pågangsmot. Fenomenologien kan på
denne måten hjelpe oss til å forstå symbolverdien til ulike objekter.

Reliqionsforhold i
Jeg vil illustrere det problematiske forholdet rundt religionsstudier med et eksempel fra egen forskning. Målsetningen med
arbeidet var å kartlegge aktivitetsmønster
med basis i det arkeologiske funnmaterialet som er funnet på Folkebibliotekstomten i Trondheim. Et spørsmål jeg ønsket å
belyse var: Hvilken religionstilknytning
hadde de som levde på denne plassen i
Trondheim ved byens grunnleggelse,
rundt år 1000? Byen ble grunnlagt på
samme tid som religionsskiftet til kristen
religion ble gjennomført. Kan vi her finne
spor etter folk med både kristen, norrøn
og endatil samisk religion? Vi har noe informasjon fra skriftlige kilder om Trondheim og Trøndelag fra denne tid, men
denne informasjonen er svært sparsom,
og den er skrevet ned lenge etter at hendelsene fant sted. Men ifølge skriftlige kil-

der fantes det dyrkere av både kristendom og norrøn religion i området ved byens grunnleggelse.
Sjansene for å finne spor etter de ulike religionene som har eksistert i området burde være rimelig gode. Symboler fra de allerede eksisterende religionene burde
nemlig ha fått en oppblomstring mot slutten av forhistorisk tid, da de fikk konkurranse fra kristendommen. Behovet for
symbolsk markering pleier gjerne å øke i
stressede situasjoner, jfr "ja"- og "neinsymboler under EF-striden.
Spørsmålene til materialet var mange og
viktige, og nå startet jakten på kjente og
ukjente symboler fra ulike religioner. Resultatet kan presenteres kort og fyndig:
Jeg fant ikke spor etter andre religioner
enn den kristne. Kristne symboler var
derimot ganske rikelig represenler? - ved
kors, pilegrimsmerker m.m.

Fiskesøkke fra Folkebibliotekstomten i Trondheim (N 67207). Også mange vanlige
bruksgjenstander har fått korsets tegn påtegnet. Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet

Det finnes riktignok en del runeinnskrifter,
og runene kan ha vært brukt i magisk
sammenheng. Noen innskrifter har også
magisk innhold. Men magi kan ha vært
praktisert såvel av kristne som av folk
med en annen religiøs tilhørighet. Notn
runeinnskrifter har også kristent innhold.
Runeinnskriftenekan altså ikke uten videre tas som symboler brukt i norrøn religion.
Dette resultatet kan tolkes på ulike måter,
f.eks.:
1) Det levde kun kristne folk i Kaupangen
på Nidarneset. Både Olav Tryggvason og
Olav Haraldson (Olav den hellige) var
kristne, og kristendommen var for begge
viktige redskaper i kampen om kongedømmet. Ettersom det ifølge sagaene var
kongen som delte ut tomter i bygrunnen,
er det derfor lite rimelig at de har delt ut
tomter til andre enn kristne.
2) Byens eldste fase var samtidig med religionsskiftet, der kristendommen gikk seirende ut. Dette førte til store motsetninger
mellom folk med ulik religion, noe som
også gav utslag i bosetningen: De kristne
dannet egne "ghettoer", liksom folk med
andre religioner dannet sine. Befolkning-

Dekorert trestykke fra tidlig på 1000-tallet fra Folkebibliotekstomten i Trondheim (N
38949). Trestykket er bemalt med en gul farge, men har ogsA hatt mørke felt. Skal
fargene og spiralen oppfattes som religiøse symboler for kampen mellom det onde
(det mørke) og det gode (det lyse)? Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsrnuseet

ha skjedd en del forenklinger og fordreininger i disse kildene, som f.eks. kan ha
skjult regionale variasjoner.
Magnus Olsen har hevdet at Trøndelag
med Namdalen og Hemne har vært utpreget Frøy-dyrkingsbygder. Noen kilder antyder også dyrking av Tor i Midt-Norge,
men i Soga om Olav Tryggvason er det
skrevet (s 104): "Kong Olav hadde merka
at dei trønderane som hadde vore med
han, enno trudde pa dei gamle gudane,
og mest på Frøy." Kanskje er det symboler for dyrking av Frøy like gjerne som
dyrking av Tor, ved f.eks. Torshammere,
vi kan forvente å finne i det eldste Trondheim? Symboler for Frøy kan f.eks. være
hester, griser, båter og fallossymboler,
men vi kan derimot ikke tolke alle lekebåter og lekehester som finnes fra hele middelalderen som Frøysymboler.
Anna Petersen
viser fram en
kopi av en
Torshammer,
funnet som Iøsfunn på gården
Verdal p4
Inderøya (B
8602).
Torshammeren
ble b1.a. båret
av kvinner for å
fremme fruktbarhet.

en på Folkebibliotekstomten er å oppfatte
som deler av en kristen ghetto.
Det kan også være andre tolkninger, men
foreløpig har vi dessverre for mangelfulle
kunnskaper om andre religiøse symboler
enn dem som har tilknytning til kristendommen til at vi kan erkjenne dem.
Det sviktende grunnlaget kan bero på ulike forhold. For det første er det få kjente

symboler knyttet til norrøn og samisk religion fra denne tid, og de forekommer ikke
i materialet fra Folkebibliotekstomten.
For det andre kjenner vi for lite til religionen i distriktet i vikingtid. Norrøn religion
er gjerne oppfattet som mer eller mindre
enhetlig på landsbasis, men dette behøver ikke å være riktig. De viktigste skriftlige kildene til norrøn religion er skrevet
ned i kristen tid, og kildene er få. Det kan

Dessverre skapte mitt forskningsarbeid
flere spørsmål enn svar, og har demonstrert store hull i vår viten. Denne artikkelen har derfor fått vise mer av veien enn
av målet. Fremtidig forskning vil forhåpentligvis fremskaffe større kunnskaper
om religionsforholdene i landsdelen i sein
vikingtid.
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Forts fra s. 33 - "Hvita Helga Steine"

Hellig stein og steinalter
to sider av samme sak?

-

Om slike altere var knyttet til fruktbarhetskulten er selvsagt vanskelig å vite
med sikkerhet. Det er nærliggende å gå
ut fra at de har vært brukt i forbindelse
med offerhandliger, og fra den norrøne
mytologien vet vi at det ble foretatt ofringer blant annet til fruktbarhetsguden Frøy.
Miljøet omkring Rosslandsalteret er rikt
på fornminner - hustufter fra folkevandringstiden, gamle stedsnavn knyttet til gudenavnet Frøy, bergflater med skålgroper, samt en bautastein som går under
navnet Pinkesteinen (dvs fallossteinen) med andre ord mange trekk som peker i
retning av et sentrum for fruktbarhetskultus, og som høyst sannsynlig går tilbake
til en tidlig del av jernalderen.

At Frøy har sterk forankring i dette området, ser vi av stedsnavn som står igjen
som rudimenter etter det gamle rettssystemet i eldre jernalder. Navnet
Frøyslgg omfattet et visst lovområde i Rogaland, på samme måte som Njardarlgg
betegnet lovområdet i Hordaland og
Tyslpg lovområdet i Gauldalen. Dette kan
forøvrig også tyde på at Frøydyrkelsen
går helt tilbake til eldre jernalder, og at
muligens flere guder ble dyrket samtidig?
Her er det mange ubesvarte spørsmål,
men så har da også norsk arkeologisk
forskning vært lite opptatt av problemer
omkring religiøse handlinger og forestillinger etter siste krig. Litt mer lys i mørket er det håp om å oppnå, dersom tråden tas opp etter blant annet Th. Petersens innsats på dette området.
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URNES-SPENNEN
ER ÅRETS GJENSTAND I VITENSKAPSMUSEETS JUBILEUMSSERIE

- en unik julegave!
Hssten 1989 presenterte vi i SPOR
starten på en serie funn fra Trondheims middelalder, som vil bli lagt
ut som kopier til salg frem til byjubileet i 1997.
Den første gjenstanden i denne serien
var en 700 år gammel sjakkonge, opprinnelig skåret i tre. Gjenstanden som først
var tenkt for 1990 var en kniv, men valget
falt til slutt på en liten spenne i bronse.
Spennen ble funnet i 1985 under Riksantikvarens utgravninger i Kjøpmannsgata,
ved siden av det nåværende Folkebiblioteket.
Årets gjenstand presenteres som
URNESSPENNEN.
Spennen forestiller et dyr hvor kropp, armer og ben utgjør et sinnrikt flettemønster. Stilarten er spesielt kjent fra Urnes
stavkirke i Sogn, hvor den har sitt navn
fra. Spennene i Urnesstilen dukker opp
overalt i de eldste kulturlagene i Nordens
middelalderbyer, og ser ut til å ha vært en
populær handelsvare. Spennen fra
Trondheim kan dateres til mellom år 1075
og 1150, og er en av flere Urnesspenner
funnet i Trondheim.
Kopien i serien "Trondheim 1000 år" blir
støpt i originalmaterialet bronse ved
Hartzgården Sølvsmie på Røros, og kan
bestilles gjennom SPOR'S redaksjon til en
pris av kr. 245,-. Smykket leveres i eksklusiv gavepakning sammen med et sertifikat og segl som garanterer avstøpningens kvalitet. Spennen vil senere bli
fremstilt i 925 sterling sølv og bli en del av
Vitenskapsmuseets øvrige tilbud innen
museumskopier.
URNESSPENNEN er årets julegave for
den som ønsker å markere Trondheims
historie, og for dem som verdsetter gammelt kunsthåndverk.
J ~ r g e nFastner

Urnesspennen er den
andre i serien av gjenstandskopier på 10 som
vil bli produsert frem
mot byens 1000 årsjubileum.
- Et unikt samlerobjekt
og en kjærkommen
gaveide!

OM GODS OG GULL
av Aud Beverfjord

Giillet i mytologi og
sagndiktning

Undir austanverdri horf er gull
geymt niu alna nidr ("under
(det) østre hjørnet er gull
gjemt ni alen ned"). Denne underfundige kunngjøringen ble
ristet med runer en gang på
1100-tallet, på "Skrivarberget"
en bergvegg ved giirden Ystines I Stjørdal i Nord-Trøndelag. Slik den står har den nok
pirret nysgjerrigheten hos mer
enn en forbipasserende. Illlen
i hvilken sammenheng er denne innskriften blitt til? Kjente
risteren til at en skatt var nedlagt pa stedet eller hadde han
kanskje selv vært med på B
legge en &dan ned i jorden?
Hvorfor har han i så fall, ved
sln ristnlng, røpet skjulestedet
for skatten? Har i det hele tatt
Innholdet noen grobunn 1 virkeligheten?

-

-

Innenfor norrøn mytologi og heltediktning
har edelmetallene gull og sølv alltid spilt
en viktig rolle. Gullet har stått i en særstilling i folks bevissthet. Dets bestandighet har gitt det en aura av overnaturlig
kraft. I norrøne myter finner vi at et utall
gjenstander er smidd av gull, slik som
Odins ring Draupne som det hver niende
natt drypper ni like gullringer fra. Og vi
kan nevne Idunns epler, Sivs hår, Frøyas
tårer og galten Gullinburstis buster - som
alt er av purt gull.
Norrøne diktverk gjenspeiler skaldenes
fortrolighet med myter og sagn. Dette viser de særlig ved bruken av de såkalte
kenninger - poetiske omskrivninger som
henspiller på hendelser i mytenes verden.
Gull kan f.eks. omtales som "Draupnes
svette" og henspiller på Odins ring.
Begjæret etter gull har ført mange ut på
ville veier. I heltesagn og fornaldersagaer
er gullet ofte tillagt magisk kraft, samtidig
som det har fått egenskap av en ond ånd
som kaster ulykke over den som berører
det. I mange fortellinger er det knyttet en
forbannelse til gullet slik som i sagnsyklusen om Sigurd Fdvnesbane, en helteskikkelse som oppstod i den tyske sagndiktningen en gang på 500-600-tallet. Sagaen beretter om Sigurd som ble fostret
hos en kong Hjalpred. Kongen hadde den
mektige dvergen Regin i sin huslyd. Som
dverger flest i den norrøne mytologi satt
også Regin inne med en betydelig kunnskap om magiske krefter og virkemidler.
Hans bror Oter, som hadde omskapt seg
til en oter, ble under uheldige omstendigheter drept av Loke. Brødrenes far krevde
i den sammenheng at Loke skulle bøte
for drapet med en stor skatt. Til denne

skatten ble det så knyttet en forbannelse skatten skulle bringe død over et visst antall menn. Fåvne, en tredje bror av Regin,
drepte deretter sin far, tok hele skatten
med seg og grov den ned pA en høyde
(Gnitahei). Her omskapte han seg til en
eiterorm og la seg til for å vokte over den
umåtelige skatten. Her kommer helten Sigurd inn idet Regin egget ham til å drepe
Fåvne og ta skatten. Men Regin hadde
svik i sinne. Sigurd overvant likevel både
Fåvnes og Regins list og tok skatten.

Hvor var skattene gjemt?
Det finnes imidlertid mer håndgripelige
fakta om skjult gods og gull. Opp gjennom tidene har det dukket opp flere rike
arkeologiske funn som har innholdt en
betydelig mengde edle metaller. Det dreier seg både om gravfunn, votivfunn (offer) og depotfunn.
Bevisstheten om nedgravde rikdommer
er således nedarvet fra de eldste tider. Allerede i steinalderen gjemte menneskene
skatter i jorden - deres gull var flinten.
Store flintøkser, utført med fremragende
teknikk, er funnet nedgravd flere steder,
b1.a. i Bjurselet i Nord-Sverige. Her lå øksene i et tilsynelatende nøye uttenkt
mønster. Slike nedleggelser bærer i
mange tilfelle preg av å være nedlagt som
offer til guddommen. Også fra bronsealder og jernalder er det gjort rike gull- og
sølvfunn som stammer fra votiv- eller depotnedleggelse. Store halsringer, armringer, brakteater, beslag o.l., fra ulike perioder, er funnet i et betydelig antall. Det
store brosealderfunnet fra Stavå i Oppdal
er et godt eksempel. Funn av denne kategori er gjort under flat mark, og vi kan da
ikke se bort fra at slike funn kan være
gravgods fra flatmarksgraver. I mange tilfelle er det likevel mulig å skille ut votiv-

Flintøkser kan være lagt i jorden som offer eller depot der selve formasjonen øksene
danner er del av det kultiske bildet. Tegningen viser øksene fra Bjurselet i Nord-Sverige, som er lagt i sirkel-, linje- eller stjerneformasjon. Etter Kjel Knutsson, 1988: Ma-

i runeristernes forestillingsviarden

eller depotnedleggelse. Skattene kan
være skjult med ulike formål - enten som
en ren offergave eller som et depot eieren
hadde til hensikt å grave opp igjen ved en
senere anledning.
Funnomstendighetene omkring disse
kostbarhetene er noe bemerkelsesverdig.
Størsteparten av funnene er nemlig gjort i
utkanten av en haug, under en gammel
trerot, ved en stor stein, steinlegning eller
ved en bergvegg. Det synes som om dette er kjennemerker som eieren kunne benytte seg av når skatten skulle gjenopptas - enten det var i dette eller det neste
liv.
I Snorres beskrivelse av den gamle gudeiære heter det at Odin bestemmer at
hver mann kommer til Valhall med den
rikdom som han hadde på bålet (altså ved
gravleggelsen), men at han også får nyte
godt av det som han selv hadde gravd
ned i jorden. Her har vi nok en motivasjon
for å legge skatter i jorden.

hvor røttene går". Treet omtales som "vindalt tre" - et tre brukt ved asketiske innvielser hvor man skulle oppnå viten om det
skjulte. Her skulle Odin nettopp tilegne
seg kunnskap om det hemmelige - fimbulljod niu ("de ni tryllesanger") - og om
runer. Odin kjente også til hvor begravde
skatter var skjult, og han kunne fremsi de
tryllesanger som åpnet jord og berg, steiner og hauger - der hvor skattene lå. Med
sitt ord kunne guden binde dem som bodde i haugen - her er det snakk om gravhauger - og dermed gå inn og ta det han
ønsket. Slik beskriver Snorre Odins makt.

Runeristerens
forestillingsverden
På samme bergvegg på Ystines, litt nedenfor den ovennevnte, finner vi nok en
innskrift med et innhold som appellerer til
fantasien: Her er fe folgit undir steini bes-

sum ("her er gods skjult under denne steinen") Innskriften er ristet fra høyre mot
venstre - en forholdsvis sjelden skrivemåte som kan være benyttet med hensikt for
å fordunkle innholdet. Men her må vi
spørre oss hvorfor risteren har brukt vendingen "under denne steinen" når innskriften står på en bergvegg og naturforholdene på det sted det henvises til er slik
at det ikke har vært mulig å grave dypere
enn noen få centimeter, noe som vel må
anses som et meget usikkert gjemmested
for en større skatt?

Det kan være flere grunner til at dette uttrykket er brukt. - Innskriften kan være forankret i den forestillingsverden som fantes i myter og sagn - risteren behøvde altså ikke være av den oppfatning at det virkelig dreide seg om en skatt, og bergveggen kan derfor kun ha vært et "symbol" på
en stein. Det kan også tenkes at risteren

Tallmagi og Odins makt
"Skrivarberget" på Ystines, som ble omtalt innledningsvis, er en loddrett fjellvegg,
to meter bred og fem meter høy, i ulendt
terreng øst for gården Ystines. Bergveggen er fullristet av tegn og inskripsjoner både med runer og latinske bokstaver.
Hvilken forbindelse er det så mellom runeristeren på "Skrivarberget" og de gamle
myter og sagn? Uttrykket niu alna ni&
som risteren har benyttet i ovennevnte
innskrift, finner vi flere paralleller til i vestnordiske diktverk. Her synes risteren å ha
utnyttet tallmagien bevisst - gullet ligger ni
alen ned. Både eddadiktningen og andre
tidlige skriftlige kilder bekrefter at nitallet
hadde en bred plass i gammel hedensk
tro. Tilsvarende utrykk som niu alna nidi
("ni alen ned") finner vi i eddakvadet om
Helge Hjorvardsson: niu rpstum er pu
skyldir nedar vera ("gi nede i jorda ni raster du lå"), og i Vavtrudnesmål: ..niu kom
ek heima, fyr niflhel nedan.. (.."i "nie heimar" kom jeg, nedenfor Nivlhel..".
I Havamals livfulle og tildels skrekkinngytende beskrivelse av Odins ofring av seg
selv til seg selv, benyttes tallmagien for å
understreke det kraftfulle i handlingen.
Odin hang i mystisk majestet i nætr allar
niu (ni hele netter) på treet "som ingen vet

L.D. Kluvers tegning fra 1823 av "Skr~varberget"ved Ystines hvor bare
noen få av inskripsjonene på bergveggen er avtegnet.

urokkelig tro på at gullet var virkelig, og at
skatten lå inne i steinen. Vedkommende
har latt fornuften vike for begjæret: Den
store steinen er nemlig kløvd i to deler og
man kan tydelig se slagmerker etter en slegge!
På gården Hjelmeset i Vereid i Sogn og
Fjordane finnes en runeinnskrift som i likhet med Hennøy-innskriften er ristet på
en løs steinblokk. Igjen synes det som om
innskriften - sin knapphet til tross - har sin
bakgrunn i de gamle sagn og tradisjoner Her er gull ok silfr undir ("her er gull og
sølv under (denne steinen)"). Men her
opptrer den i en mer logisk sammenheng
og har en plassering der vi kjenner elementer som hører de reelle skattefunn til.

"Skrivarberget" ved gården Ystines i Stjørdal ligger i et kulturlandskap rikt på fornminner. med b1.a. en gammel hulvei, gravanlegg fra jernalderen og store helleristningsfelt. I disse omgivelsene ble "gullinnskriften"formidlet.
Foto: Kalle Sognnes

kjente til virkelige skattefunn som var
både tid- og stedfestet, - det er ikke bare i
vår tid man har gjort funn som skriver seg
fra fortiden. I det gammelengelske eposet
om den gotiske helten Beowulf, heter det
at slike skatter ble tatt opp av jorden og
anvendt av hans menn.
Selv om de gamle myter og sagn ble oppfattet som eventyr, er det ikke alle som
har villet gi slipp på troen på det overnaturlige~makt. På den gamle ankringsplassen Hennøy i Sogn og Fjordane finnes en stein fullskrevet med runer. En av
disse innskriftene gir glimt fra en eventyrlig reise - Her Iagu peir menn, er komu af
Risalandi med hlpdnu skipi af gulli. Ok
pat er i bessum steini ("her lå de menn
som kom fra Risaland med skipet lastet
med gull. Og det (gullet) er i denne steinen").
Her tilkjennegir risteren utvilsomt sitt
kjennskap til fornaldersagaen om OrvarOdd. Det eksisterer flere varianter av
denne sagaen. Den eldste versjonen forteller om Orvar-Odds ferd til Bjarmeland
der han røvet en helligdom fra finnene, -

en haug full av sølv og mold. Ferden hans
gikk deretter videre nordover til det som
ble kalt Risaland. Her sloss han mot troll
før han seiersrik vendte hjem med skatten. Det fortelles at Orvar-Odd ble fanget
av en stor fugl, men ble befridd av jotnen
Hildir, som han etterpå hjalp til å bli konge
i Risaland. Odd ble rikelig belønnet for
dette. Risen ville gi ham to kister gull og
en kjele sølv. Men fordi Odd ikke våget
seg frem til det avtalte stedet hvor han
skulle få overlevert skatten, la risen skatten ned i jorden under en helle. Da risen
gikk sin vei og Odd gikk frem for å ta skatten, viste det seg at hellen var så tung at
han ikke maktet å fjerne den ved egen
makt. Riseskatten forble derfor liggende
under steinen.
Sagaen gir inntrykk av at Risaland lå
langt mot nord og at landet var bebodd
av troll og andre overnaturlige vesener.
Man har dermed en tilknytning til en forestillingsverdensom tilhører den norrøne
mytologi.
Steinen fra Hennøy viser at en runekyndig kraftkar en gang i tiden må ha hatt en

Vest i havet, på øya Maeshowe på Orknøyene, ligger et monumentalt gravanlegg
fra steinalderen. Det består av en kjempehaug med et stort kammer innvendig.
En gang på 1000-tallet søkte vikinger ly
for uværet inne i dette gravkammeret og
ristet b1.a. disse runene: ..utnordi er fe
folgit.. ("..ut, nord er en skatt gjemt.."). Vi
kjenner igjen ordlyden fra ristningen på
"Skrivarberget". Det er lite trolig at inspirasjonen til Maeshowe-ristningen lå i en reell handling med nedleggelse av en skatt,
men heller en felles norrøn forestillingsverden hos risteren (risterne).
De runeinnskriftene vi her har presentert
fremviser et innbyrdes slektskap. Når inskripsjoner med et så avgrenset tema er
spredt over et større geografisk område
er det ikke snakk om tilfeldige impulser
hos risterne. Innskriftene må ha sin rot i
folkelig tradisjon - skriftlig eller muntlig.
Likheten i uttrykksform gjør at vi kan betegne disse ristningene som formelinnskrifter med faste ord- eller tegnkostellasjoner, mer eller mindre løselig satt sammen, men tydeligvis med en grunnformel
som basis. Ristningens ordlyd følger dermed et bestemt mønster. En slik formel
kan være sprunget ut fra faktiske hendelser som i større eller mindre grad ble nedtegnet slik det virkelig hadde forholdt seg.
Runeristerne synes derfor å bygge p.
gammel overlevering der de var opplært
til å komponere innskrifter etter faste
mønstre. De var derfor ikke så opptatt av
sannhetsgehalten i innholdet, - det var
ikke nødvendigvis tale om en skatt de
hadde for øye der og da, men kanskje var
en historie nylig gjenfortalt som ga inspirasjon til å formidle den sagnverden de
var innført i.
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I KRISTNINGSPROSESSEN
av Erna Stene

Trosforholdene i et forhistorisk samfunn som har få
eller ingen skriftlige kilder
kan være vanskelige å
fange opp. Et skifte i tro
vil imidlertid gi seg utslag
i sed og skikk, og man
kan få viktig informasjon
om trosforholdene ut fra
hvordan de døde ble behandlet. Derfor er graver
og gravskikk av stor betydning når man skal studere kristningsprosessen.

Romerne antok kristendommen som religion i begynnelsen av 300-tallet, men det
gikk århundrer før den fikk innpass i
Skandinavia. Etter hvert som kristendommen som religion blir spredt nord- og
nordvestover med romernes ekspansjon,
blir det samtidig kortere vei for påvirkning
og innflytelse til Skandinavia. En slik innflytelse nedfeller seg på mange ulike måter og viser seg b1.a. i gravskikken. Her
skal vi se på overgangstiden mellom førkristen religion og kristendommen som
eksisterte i Skandinavia i de siste århundrene av jernalderen.

Hedensk og kristen
gravskikk
I førkristen tid ble den døde lagt i graven
enten i brent eller ubrent tilstand, og det
ble oftest lagt ned gravgaver med den
døde. Ofte, men ikke alltid, ble det bygget
en røys eller en haug over graven som
gjorde den synlig i landskapet. Gravene
kunne være samlet i større gravfelt, men
også lagt enkeltvis nær gården.
En kristen grav er preget av andre ritualer, og det kan settes opp bestemte krite-

rier for en kristen grav som bidrar til å skille den fra en førkristen:
- Den døde er gravlagt ubrent, dvs det
foreligger en skjelettbegravelse.
- Legemet er orientert i øst-vestlig retning og med hodet i vest.
- Graven må være uten gravgods, bortsett fra enkelte personlige eiendeler
som f.eks. smykker.
I tillegg kan en kristen grav vise følgende
trekk:
- Den døde kan være lagt i en trekiste.
- Kristne symboler som små kors eller
krusifiks kan være lagt ned i graven.

Endringer i gravskikken
Ubrente graver begynner å vise seg i
Norden i eldre jernalder, selv om branngravene fortsetter å dominere. Den døde
er imidlertid ikke nødvendigvis orientert
øst-vest, og det blir lagt gravgods ned i
graven, noe som viser at dette ikke er
kristne graver. Ubrente begravelser kan
tenkes å være utslag av påvirkning fra
kristne områder lenger sør i Europa. Flere
forskere tenker seg at endringen i gravskikk skyldes utenlandske impulser, som
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Krusifiks funnet i Birka på Helgo, Maleren. Foto: ATA, Statens Historiska Museer

Det har også vist seg å være forskjell
mellom kystbygder og innlandet når det
gjelder kristne gravleggelser, slik det kan
sees ut fra gravskikken. I Østfold har man
gått bort fra skikken med gravgods i yngre jernalder, dvs fra 600-tallet, et område
med god kontakt med Sør-Sverige og
Danmark. Langs kysten av det sørligste
Norge var det slutt på hedensk begravelse omkring midten av 900-tallet, mens det
oppe i Setesdal er påvist en hedensk
gravlegging omkring 1050.
I Kaupang i Vestfold er det funnet graver
fra 800-tallet med kristent innhold. I dette
området har det imidlertid vært et sterkere innslag av mennesker fra fjerne trakter
som må antas å ha vært kristne.

Gravfeltet i Birka
Birka i Malaren var på 800- og inn på
900-tallet et sentralt sted for vareutveksling, og funn herfra viser kontakter med
fjerne områder i Europa. Skriftlige kilder
forteller om misjonsfremstøt på Birka. Her
ligger et stort gravfelt hvor det har vært
store arkeologiske undersøkelser. En ny
stor undersøkelse er satt i gang våren
1990 i Birka.

kan ha forbindelse med kontakter for
langveis vareutveksling.
Det har vist seg å være store variasjoner i
tid for endringer i gravskikken, både i deler av Norden og innen Norge. I den sørvestlige delen av Finnland tok man til
med ubrent begravelse alt i folkevandringstiden (400-600-tallet),mens det først
på 1000-tallet ble vanlig med ubrente be-

gravelser i dette området. Samtidig finnes
et rikt gravgods, slik at dette ikke kan kalles kristne graver. I vikingtiden finnes det i
den sørlige delen av Sverige og i Danmark bare skjelettbegravelser. En undersøkelse har vist at i deler av Øst-Norge på 900-tallet var størsteparten branngraver, mens det på 1000-tallet hadde foregatt en utjevning.
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I endel av gravene ble det funnet gjenstander som klart viser at den døde har
vært kristen. Her er det funnet små kors
og krusifikser, samt gjenstander som kan
ha vært brukt i et kristent rituale. Dette
gjelder b1.a. spesielle tinnfolierte kanner
med korsmotiv, som kan være brukt f.eks.
ved dåp. I noen graver ble det funnet enkle, korsformete smykker som kan ha hatt
en kristen symbolverdi. I disse gravene
fantes ikke gravgods, bortsett fra smykker
eller andre objekter som hadde hørt til
klesdrakten.
Andre graver var vanskelige å henføre til
den ene eller andre religiøse tro. En grav
inneholdt f.eks. både en torshammer og
et kors, sammen med vapen og redskaper. En annen hadde et relikviegjemme,
et glassbeger og leirkar. I disse tilfellene
kan man tenke seg at de gjenstandene
en kan knytte til kristen religion var vurdert ut fra sin jordiske verdi, og ikke som
kristent symbol.

I
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I det store gravfeltet er det funnet både
kristne og ikke-kristne graver. Birka er
derfor godt egnet når man vil studere
kristningsprosessen slik den tegner seg
ut fra gravskikken.

Korsformet hengesmykke funnet i
en kvinnegrav på
gården Verdal i Inderoy, Nord- Trondelag. Foto:
Oldsaksamlingen,
Universitetet i Oslo

Et annet trekk ved en del graver i Birka
var trapesformete kister. Slike kister er
også funnet i Kaupang i Vestfold, og man
mener dette er utslag av kristen innflytelse. De er forøvrig kjent fra Lund i SørSverige fra tidlig middelalder.

Det viste seg vanskelig å identifisere tidlige kristne graver. Imidlertid fantes det en
gruppe som lå tett, og med delvis overlapping. Her kan det tenkes at stedet på
et tidlig tidspunkt var et vigslet område.
På slutten av Birkas bosetning inn på
900-tallet fantes kristne graver spredt i

Eksempler fra Trøndelag
På Inderøy i Nord-Trøndelag er det funnet en kvinnegrav datert til 900-tallet.
Gravgodset besto utelukkende av smykker. Blant disse finnes et par hengesmykker utformet som kors. Det er uklart om
kvinnen ble gravlagt med hodet i vest.
Spørsmålet er om de korsformete smykkene har hatt en kristen symbolverdi. Siden gravgodset forøvrig bare besto av
smykker, er det mulig at denne kvinnen
var en kristen. Dette er ikke så usannsynlig siden den døde er gravlagt på 900-tallet. På denne tiden har det nok levd enkeltpersoner som bekjente seg til den
kristne tro også i det indre Trøndelag.
Smykkeutstyret vitner om velstand.

Rekonstruksjon av karolingisk kanne.
Tegning etter Ivan Rodell
Illustrason fra boken "Helgo - den gåtfulla on" av Wilhelm Holmqvist og
Karl-Erik Granath 1969

gravfeltet. Dette kan bety at de kristne var
akseptert blant Birkas beboere på denne
tiden, og at de ikke utgjorde noen egen
gruppe.

I Inntrøndelag er det funnet skjelettbegravelser helt fra yngre romertid, dvs 300-tallet, selv om branngravene dominerer på
den tiden. Skjelettgravene inneholder
gravgods og er selvsagt ikke kristne graver. Samtlige av disse gravene er rikt utstyrt og inneholder romerske importsaker
som glass, bronsekjeler, gullbrakteater
m.m. Det viser at Inntrøndelag har hatt
kontakter med fjerne områder lenger sør i
Europa.
Det rike gravgodset tyder på at det først
og fremst var innenfor det høyere sosiale

skikt i samfunnet at bestemte trekk i den
kristne gravskikken først ble tatt opp,
nemlig ubrent begravelse. Gjennom sine
kontakter med kristne samfunn er disse
blitt påvirket av kristen sed og skikk.
Med Olav Haraldssons fall på Stiklestad i
1030 og hans helgenstatus året etter, fikk
kristendommen endelig overtaket i Norge.
Men det er klart at dette var den siste avgjørende hendelse etter lange tider med
innflytelse og påvirkning - til dels med
maktbruk. Denne påvirkningen kan spores på flere måter i de ulike delene av
Norge og Norden forøvrig.
Arkeologisk sett kan graver og gravskikk
vise enkelte trekk fra kristen begravelse
langt tilbake i tid. Dette viser tydelig at
Norge ikke var noe avstengt område langt
mot nord, men at det var kontakter med
land lenger sør b1.a. gjennom vareutveksling, som igjen førte med seg viktige sosiale og kulturelle impulser.
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MIDT-NORDEN SYMPOSIUM I VASA 1991
Symposiet "Mittnorden under jarnåldern
och den tidiga medeltiden" vil bli arrangert
i Vasa i tiden 5.-8. juni 1991.
Symposiet skal omfatte bred deltakelse,
fra fagfolk innen emner om arkeologi og
historie til politikere, medlemmer i historielag og andre interesserte.
Gjennom foredrag og debatter tar en sikte

på å belyse sammenhenger og forskjeller
innen det midt-nordiske området, med
vekt på tolkning av hva de forskjellige kildene kan si oss om dette. Aktuelle emner
fra vår side av Kjølen er stedsnavn, jernvinne og byoppkomst.
For oss i Norge er det kanskje særlig interessant at symposiet er lagt til Finland,

hvor vi gjennom en rekke ekskursjoner
skal kunne bli litt kjent med det spesielle
kulturlandskapet i Østerbotten og dets
omkrets.
Vi håper på stor deltakelse, også av
SPOR-lesere. Kryss av i kalenderen allerede nå! Påmelding skjer senere. Nærmere opplysninger kan fås hos konservator Kristian Pettersen, tlf (07) 52 65 00.

NESTE NUMMER:
R&l&ionener blant de krefter som utapI~ren viktig inspirasjonskilde for kunstnerisk utfoldelse, og i neste nummer
av SPOR vil vi se litt næmere pd ulike ytringsformer for kunst og kunsthåndverk i forhistorisk tid.
Fantes det kunstnere i steinalderen, og var det ulike moteretninger og stilarter i jernalderkunsten p& samme m&te
som i vdre dager? Hvordan var forholdet mellom fri kunst og brukskunst, og kan fortidens formverden bety noe
for ndtidens kunstutfoldelse?
Dette er noen av de tema vi håper d kaste litt lys over ndr vi gdr inn i den lysere drstid - sd glem ikke SPORs vdrnummer!

En sjelden og fint utskdrel beinsylinder, 5.9 cm
lang, funnet i en berghule ved Arnes i Stangvik,
Surnadal kommune p4 Nordmvre. Dekoren er
typisk lur Mammen-stilen,som var pa mote i sen
vikingtid, like før dr 1000. Fofo: Per E, Fredriksen
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Std ikke der og si "jegtror" ga hjem og se i SPOR!

Abonner pi9 SPOR!

