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Kjære leser
Den uendelighet som ligger utenfor menneskets kjente bevegelsesområder har fra
tidenes morgen gitt rom for fabler om en
verden der all verdens makter, både onde
og gode, hadde sitt domene i en mørk og tåkete verden uten kjente konturer som kunne
gi trygghet. I begynnelsen av det 13. århundre fremstilte Saxo Grammaticus landet
nord for Norge som "et land bebodd av jotner og riser. Han skrev at det "ligger et land,
ukjent av navn og leie, uten menneskekultur, men rikt på folk av uhyre selsomhet. Da
seilasen der er meget usikker, er det få som
har hatt en lykkelig tilbakereise av dem som
våget seg dit". For dagens mennesker vitner
dette om en redsel for det ukjente i "landet
bortenfor". Men forhistoren forteller oss at
denne angsten for det ukjente ikke hindret
dem i å utfordre det fremmede. Nye steder
ble utforsket, på nye steder ble det satt opp
bosted, flere mennesker kom til og tok naturens gaver i bruk.
Hvilke kriterier var avgjørende for hvor og
hvordan mennesket innretter seg i forhold til
bosted? Hvilken betydning har forholdet
mellom natur og kultur hatt i denne sammenhengen? Overgangen fra en mobil
nomadisk tilværelse med umiddelbar nærhet til utmark med gode jakt- og fangstområder, til det å bo fast på et sted der eiendom
og alle rettsmessige aspekt ble av større
viktighet, innebar en stor omveltning. Man
ble mer sårbar - det kunne by på problemer
å forflytte seg med seg mange eiendeler fra
et område til et annet dersom forholdene ble
ugunstige.
Fast gårdbosetning innebar et helt annet
forhold til dette å ha eiendom. Med en fast
boplass som livsgrunnlag ble tryggheten
oppnadd gjennom å skape et materielt overskudd. Denne tryggheten måtte betales bl a
med tap av den friheten den omstreifende
fangstmannen hadde. En materiell og teknologisk utvikling ga økt velstand, og førte til
en større balanse i fordelingen av makt og
ressurser. Ved angrep utenfra var det
nødvendig med en organisering, det var
ikke nok å stole på egne krefter. Det var

lettere å danne større politiske enheter ved
det å bo fast - noe som nesten ikke var mulig når de flyttet rundt i en nomadisk tilværelse. Da måtte man finne seg i krav fra dem
som hadde kontroll over politikk og økonomi.
Ved valg av bosted, enten midlertidig eller
for et lengre tidsrom, har livsbetingelser
som naturforhold og klima spilt en vesentlig
rolle. I utgangspunktet har man valgt steder
som kunne oppfylle basiske krav når det
gjaldt det å overleve - jakt- og fangstsamfunn var avhengig av gode fangstområder,
agrarsamfunnet av gode dyrkningsforhold.
- Et godt overblikk over landskapet synes
også å være en avgjørende faktor ved plassering av et bosted. Gjeldende lover og regler for den kultur man tilhører er med på å
bestemme samfunnets innbyrdes struktur,
både på et fysisk og psykisk plan.
Studiet av fortidige bosetningsforhold og
livsstil gir ingen konkrete opplysninger om
hvorvidt det har eksistert faste grenser mellom hus, gårder og grender. Men selve ordet gård, med grunnbetydningen "noe som er
inngjerdet", vitner i seg selv om kornavl og
husdyrhold i et agrarsamfunn som vi antakelig kan spore tilbake til overgangen mellom steinalder og bronsealder. Flere kriterier
som har vært avgjørende for boligenens
konstruksjon, deres plassering i forhold til
hverandre og krav til naturforhold, har opp
gjennom tidene vært de samme - vi finner
dem ogsa igjen i flere av dagens samfunn.
Byggeskikken var avhengig av livsgrunnlag
og funksjonsmodeller i det enkelte sammfunn. Utviklingen har gatt fra det enkle
skydd for noen få individer i et egalitært
samfunn, til et hierarkisk oppbygd samfunnsvstem i større arender eller bver med
kongemakt og relisøse manifesiasjoner.
Gårdsstrukturer, gravskikk og gjenstandsfunn vitner om sammenslåing a v mindre
høvdingdømmer, som dannet stadig større
enheter med økende maktutfoldelse bade
på godt og ondt.

tidstabell
som viser inndeling av tidsaldre i
kaldenderar og 14c-ar,utarbeidet
av S. Gulliksen ved Lab. for radiologisk datering, NTH. (Stjerne
markerer tidsrom som omhandles i dette nummeret).
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Fra ,-t gamle vardestedet på Vi
takammen, hvor ilden i gammel i
varslet ufred, kan en skue vidt
over "Trondheimen", sagaen
navn på det fruktbare landskal:
omkring Trondheimsfjorden. Under oss ligger byen og Nidelva,
som finner vei i kraftige slyng ned
mot fjorden. I dag er konturene av
Nidarnes-halvøya, der den første
bybebyggelsen vokste frem, nesten forsvunnet. Tett by- og forstadsbebyggelse dominerer landskapet så langt øyet rekker. Mye
har skjedd på 1000 år.
Vi skal nå, ut fra gamle og nye arkeologiske undersøkelser i bygrunnen, beskrive hvorledes byboerne gradvis forandret Nidarneset
fra et åker- og englandskap til
høymiddelalderens tettbefolkede,
strengt organiserte "urbane landskap". Viktige stikkord som kan
hjelpe oss til å forstå bakgrunnen
for denne utviklingen er produksjons- og befolkningsvekst, økende handelsvolum, tiltagende arbeidsspesialisering og sosial lagdeling.

En by i vekst og forfall
Ved å kartlegge når og hvor de eldste bebyggelsessporene opptrer innenfor byområdet, kan vi danne oss et bilde av byveksten gjennom middelalderen. Det har
vi gjort, og resultatet er illustrert i figuren
til venstre.

Utbredelsen av bybebyggelsenpå tre tidspunkt iperioden sent 900-talleVbegynne1sen av 1300-talletvist iforhold til dagens bysentrum. Legg merke til endringene ide
naturlige terrengforholdene.

Det eldste bosetningsområdet er lokalisert til arealet omkring en liten vik eller
lone, omkring krysset Kongens gt/Søndre
gt. Ved 1000-årsskiftet utgjorde dette
bosetningsområdet maksimum ca 19 da.
50 år senere hadde bosetningen ekspandert dels sydover langs elva til Erling
Skakkes gt, dels vestover til Apotekerveita. Det samlede bosetningsområdet omfattet nå omkring 44 da (beregnet tilvekst
pr år er 0,5 da. Går vi enda 50 år frem i
tid, ser en at bosetningsekspansjonen i
løpet av 1000-tallets 2. halvdel må ha
vært formidabel: Bebyggelsen dekket nå
ca 77 da, og det var først og fremst den
søndre delen av byen (bak Vår Frue kirke) som hadde ekspandert (beregnet tilvekst pr år er 0,7 da.

For de neste 200 årene er kildematerialet
svært spinkelt. Det som fins av observasjoner tyder imidlertid på at det først og
fremst var de lavtliggende, fuktige og mindre attraktive områdene i nord- og nordvest som ble tatt i besittelse. 1 første halvdel av 1300-tallet hadde byen nådd sin
største utbredelse i middelalderen, og
omfattet da et areal på omkring 167 da
(beregnet tilvekst pr år er 0,5) . Etter dette
ekspanderte ikke bybebyggelsen nevneverdig før etter reformasjonen i 1536, da
byen frem mot bybrannen i 1681 på det
nærmeste fordoblet sitt areal til ca 350
da. 1 1909 la byen beslag på 690 da.
Gjennom de 500 årene middelalderen
varte, var byveksten selvfølgelig ikke
jevn og kontinuerlig, snarere tvert imot:
den gjennomgikk omvekslende perioder
med vekst, stagnasjon og tilbakegang.
Hovedforløpet kan grovt skisseres slik: I
Iøpet av 1000-tallet ble byens areal firedoblet, og særlig sterk var veksten i siste
halvdel av 1000-tallet, da det bebygde
arealet fordobles på bare 50 år. "Kolonisering" er kanskje det mest dekkende uttrykk for det som skjedde i løpet av det
første hundreåret. Den relative tilveksten
er så kraftig at en kan tro at kongemakten
på forskjellige måter har aktivt stimulert
tilflytningen for å styrke kaupangen som
et kongekontrollert "brohode" i den lite
kongevennlige Trøndelagsregionen. Etter
dette er tilveksten knapt så sterk, men det
totale byarealet vokser tross alt til det
dobbelte i Iøpet av de neste 200 år.
En annen hovedtendens er at byveksten i
Iøpet av 1300-tallet stopper fullstendig
opp. I alle fall flyttes ikke grensen for det
middelalderske bosettingsområdet vesentlig før en gang ut på 1600-tallet.
Stagnasjonen i bebyggelsen understrekes av at det nesten ikke avsettes kulturlag innenfor det gamle byområdet i seinmiddelalderen (ca 1350-1550), samtidig
som funnfrekvensen synker påtagelig.
Dette antyder en kraftig reduksjon i aktivitetsnivået generelt i byen i dette tidsrommet, og det er liten tvil om at en her står
overfor de sørgelige resultatene av en av
de verste katastrofer i landets (og hele
Europas) historie, nemlig Svartedauden;
denne dødbringende pestsykdom som
ramte vårt land med full tyngde høsten
1350, rev bort mellom 50-75 % av befolkningen og slo bunnen så grundig ut av
norsk økonomi, produksjon og samfunnsliv, at det skulle gå flere hundre år før det
igjen ble fart på hjulene. For Trondheim
gikk det meget ille, ja, faktisk så ille at
byen aldri kom skikkelig til hektene igjen,

Veksten i byarealet
fra slutten av 900tallet til bybrannen i
1681.

og så sent som på 1500-tallet ble byen
betraktet "som en lille landsby at være".

Stretene, byens
hovedferdselsårer
Vi har ikke noe kart eller bilder som kan gi
oss opplysninger om hvordan byen så ut i
middelalderen. Den tidligste avbildningen
er Maschius' kobberstikk datert 1674, og
det eldste eksisterende kartet over Trondheim ble laget av en svensk offiser, Olof

Naucler, noen år tidligere, i 1658. Flere
av gatene som er inntegnet på dette kartet, vet vi ut fra arkeologiske undersøkelser eksisterte også i middelalderen. Men
mange av de mindre gatene, særlig i vestre og nordre del av byen, er kommet etter den tid. Men så vidt angår de store
hovedferdselsårene gjennom middelalderbyen, fins disse på Nauclers kart, og
bitvis har de overlevd helt frem til i dag.
En slik gate er Krambugata, antagelig byens eldste gate som var (eller rettere sagt

Nauclers kart fra 1658 er det eldste kjente kart over Trondheim.

I

Det var også en rekke gater i middelalderen som gikk fra elven og vestover, innover mot Ila, men disse er det vanskeligere å påvise arkeologisk. Eldre forskning
har ment at de brede allmenningene som
er inntegnet på Nauclers kart, også har
eksistert i middelalderen. Men det gjør de
i alle fall ikke der en har kunnet kontrollere dette arkeologisk: Således er Øvre Allmenning grundig arkeologisk undersøkt
ved flere anledninger, bl a på eiendommen Søndre gt 4, hvor det viste seg at
den var utlagt over en gammel kirkeruin,
revet etter reformasjonen i 1536. På Folkebibliotekstomta ble det klart at Allmenningen var lagt ut på tvers av de gamle
middelalderske eiendomsgrensene, og
først etter brannen i 1551.

Et stykke av Kauprnannastretets trebrolegning fra slutten av 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet.Foto: Riksantikvarens utgravningskontor i Trondheim

ble) en del av en lengre nord-sydlig ferselsåre langs den gamle elvebredden.
Gaten gar tilbake til en tid før det var
noen egentlig bybebyggelse langs elvebredden. Fra først av var den bare en
jordvei langs en lav grusås mellom elven
og en liten bukt i vestre elvebredd, der
den eldste bosetningen fant sted. Men allerede i første halvdel av 1000-tallet ble
den utvidet og forbedret i et omfang som
gjør at vi må tro den da spilte en sentral
rolle i kommunikasjonen mellom den eldste kaupangbebyggelsen rundt lona i syd
og kongsgardens havn i Skipakrok i nord.
I høymiddelaleren ble denne sentrale gaten (eller en del av den) kalt "Kaupmannstrete". Navnet fikk gaten etter den livlige
handel som foregikk fra alle krambodene
som fra midten av 1100-tallet omkranset
gaten pCi begge sider.
En annen, og kanskje like gammel gatestrekning er i dag delvis bevart i Apotekerveita, eller Bredegade som den ble kalt i
tidlig etterreformatorisk tid. Pa vestsiden
av gaten er det arkeologisk påvist regulær bybebyggelse fra siste halvdel av
1000-tallet, men gateløpet kan være eldre. Navnet "Bredegade", som for øvrig
ikke går lenger tilbake enn til slutten a;
1500-tallet, tyder på at gaten var en viktig
ferdselsåre i middelalderen. I alle fall var
den den lengste, og det er grunn til å tro
at den fra midten av 1000-tallet hadde
som hovedoppgave å knytte Harald Hårdrådes kongsgardsomrade lengst syd p i
halvøya sammen med den øvrige kau-

pangbebyggelsen (og den gamle kongsgårdshavnen(?) i Skipakrok, lengst nord
på halvøya.
Lengst i vest lå den tredje store nord-sydgående veiforbindelsen gjennom byen.
Denne gatestrekningen er nå så godt
som helt forsvunnet, men en liten bit er
fortsatt bevart i St Jørgensveita, eller Kirkestredet som den ble kalt i middelalderen. Også Gjelvangveita (et eldre navn er
Grågårdsveita) er formodentlig en yngre
forlengelse mot nord av denne ferdselsåren. Den midtre delen av gatestrekningen, i 1599 kalt Borkegaten, er i dag bare
bevart i endel gamle eiendomsgrenser i
kvartalet mellom Nordre gate og Søndre
gate. I de arkeologiske undersøkelsene i
hotell Britannias bakgård og ute i Søndre
gt er stretet påvist arkeologisk, og bebyggelsen langs østsiden er anlagt engang i
løpet av 1200-tallets 2. halvdel, kanskje
noe før. Stretets midtre, og sikkert eldste,
del er med andre ord tilkommet i Iøpet av
høymiddelalderen, og har hatt som hovedoppgave å betjene ferdselen i byens
vestre, hastig voksende utkantbebyggelse.
Det er mulig det har eksistert flere nordsydgående gater gjennom byen, men disse tre må ha vært de viktigste. De er anlagt parallelt med bybebyggelsens ekspansjon vestover, og forlenget etterhvert
som bebyggelsen beveget seg sydover,
senere også nordover.

En av de viktigste, men nå helt forsvunne
øst-vestgående veistrekningene er arkeologisk påvist på eiendommene Kjøpmannsgt 34 og Dronningens gt 3 (Forretningsbanken~ tomt). Dette gateløpet,
som bar navnet Brejerveita på den tid
Naucler tegnet sitt kart, er dessuten delvis bevart i eldre eiendomsgrenser pa
østsiden av Søndre gt. Dette trebrolagte
stretet er en av byens desidert eldste
ferdselsårer, anlagt direkte på naturbakken i tiden omkring 1000-årsskiftet, om
ikke før. oa
- mve
, . peker mot at stretet er
anlagt langs grensen mellom Olav Tryggvasons/Olav Haraldsons kongsgård i
nord og kaupangbebyggelsen omkring
lona i syd.
Det har selvfølgelig eksistert andre østvestgående forbindelser enn disse i middelalderen, men få er arkeologisk påvist,
og en kan ikke uten videre føre forholdene på Nauclers tid tilbake til middelalderen, slik en har gjort tidligere. Et eksempel på dette er en arkeologisk påvist østvestgående gatestrekning på sydsiden av
Erling Skakkes gt: Gaten er slett ikke med
på Nauclers kart, men den er anlagt så
tidlig som engang i 2. halvdel av 1000-tallet, og må ha vært en viktig ferdselsåre i
denne delen av byen frem til seinmiddelalderen, da den ser ut til å forsvinne med
resten av bebyggelsen i området.
I skriftlige kilder fra middelalderen opptrer
gatenavnene i byen ytterst sjeldent, og
nAr de opptrer, er de nokså intetsigende
som f eks "nordre strete", "vestre strete"
"øvre strete", "nedre strete", eller bare
med fellesbetegnelsen "langstrete". Av og
til opptrer mer spesifiserte betegnelser, f
eks "Klemenskirkestretet" eller "stretet
nedenfor Olavskirken", men i slike tilfeller
virker det som om betegnelsen henspiller
på en mindre bit av et lengre gateløp.

Sogn og kirke
Sognekirkene var med på Ci gi bylandskapet i middelalderen en karakteristisk profil, samtidig som de kan gi oss et innblikk i
bybefolkningens størrelse, sammensetning og fordeling i dette landskapet. Til
sognekirken lå et by- eller landssogn.
Sognet var en administrativ enhet og opprettelsen av faste kirkesogn hadde sam-

menheng med innføringen av den såkalte
tiendeavgiften. Tienden var en fast, årlig
kirkeavgift motsvarende en tidel av all avkastning, leieinntekter osv. Til gjengjeld
hadde alle som bodde i sognet rett til å
motta kirkens nådemidler som dåp, vielse, begravelse, nadverd osv. I hvert Sogn
skulle det derfor være en sognekirke, en
kirkegård og en sogneprest. Tienden gikk
bl a til prestens underhold og vedlikehold
av kirken. Vi vet ikke når sogneindelingen
ble gjennomført i Norge, men tiendeavgiften skal være innført av Sigurd Jorsalfar
omkring 1130.
Vi kjenner ikke sogneinndelingen i Trondheim i middelalderen, og heller ikke når
den kom i stand. Derimot kjenner vi til en
god del av byens sognekirker, og gjennom arkeologiske undersøkelser vet vi
både hvor flere av dem har ligget og når
de er bygd. I den forbindelse er det interessant å legge merke til den kraftige ekspansjonsperioden som fant sted i det lokale steinkirkebyggeriet fra midten av
1100-tallet og fremover: To av de kirkeruinene som er arkeologisk undersøkt etter
1970 er oppført i Iøpet av 1100-tallets 2.
halvdel (nr 6 og 7 på figuren til høyre.
Omtrent samtidig er sannsynligvis også
steinkirken under Kjøpmannsgt 8 oppført
(nr 11 pa figuren til høyre, i alle fall skjer
det ved denne tid påfallende endringer i
bebyggelsesstrukturen i bebyggelsen
umiddelbart nordvest for kirken. Etter nyere arkeologiske undersøkelser i den
yngre Mariakirken (nr 8 på figuren til høyre ser det ut til at også denne er oppført
engang i løpet av 1100-tallets 2. halvdel.
Mon ikke oppføringen av disse nye steinkirkene i 1100-tallets 2. halvdel bør sette i
forbindelse med innføringen av faste sognegrenser i byen? I så fall er det påfallende at dette skjedde omtrent samtidig med
erkebispesetets opprettelse i begynnelse
av 1150-årene. Øyner vi her en nærmere
sammenheng?

Sogneinndelingen av
middelalderbyen
Fra slutten av 1200-tallet kjenner vi av
skriftlig omtale navnet på 17 kirker i
Trondheim, men bare åtte av disse kirkene omtales direkte eller indirekte som
sognekirker. Dertil kommer at fire av de
øvrig omtalte kirkene kan ha fungert som
sognekirker, i alle fall i en periode. Det vil
si at byen kan ha hatt opptil 12 sognekirker og et tilsvarende antall Sogn. Dette er
mye sammenlignet med antallet sognekirker i andre samtidige norske byer, men
ikke mer enn i mange utenlandske byer
som Trondheim i størrelse og betydning
naturlig kan sammenlignes med (f eks
hadde Bergen 8-9, Lund 18 og Roskilde
14 sognekirker, mens London hadde
112!). De øvrige kirkene i byen var på en
eller annen måte knyttet til en institusjon
(konge, domkapittel, klostre, gilde osv)
I middelalderbyene omfattet sognet eiendommene langs den gatestrekning som

Dette kartet bygger i hovedsak på arkeologiske
opplysninger. og viser
hovedtrekkene av naturtopografi, hovedferdselsårer, kirkebygg og
bybebyggelsens maksimale utbredelse i første

kirkeruiner med tidligere
foreslåtte alternativer i
parantes (etter Berg
1951, Blom 1956, Lun-

takirken), 2. Margaretakirken, 3. Gregoriuskirken (alt. Martinskirken),
4. Klemenskirken, 5.
Ukjent, 6. Olavskirken
Korskirken (alt. Olavskirken), 8. Den yngre
MariakirkenNår Frue
kirke. 9. Ukjent (alt.
Korskirken), 10. Allehelgenkirken, 11. Benediktskirken (alt. Korskirken), 12. Andreaskirken
(alt. Peterskirken/Dominikanerklosteret, 13.
Peterskirken/Dominkanerklosteret, 14. Den eldre Mariakirken, 15.
Krist-flrinitatis-kirkeni
"Domkirken". Hospitals-

Kirkeruin under Sparebanken Midt-Norge i
Sondre gate 4, undersokt 1973-1975. Kirken, som er bygd på
slutten av 1100-tallet,
er lenge omtalt som
"Gregoriuskirken",men
meget taler for at det
istedenfor dreier seg
om en etterkommer etter Olavskirken som
Maguns den Gode i
1030-årenelot bygge
som gravkirke ("martyrium'? for sin far, Olav
den Hellige. Deler av
kirkens østparti kan
sees i Sparebanken
Midt-Norges kjeller,
Apent for publikum.
Foto: Riksantikvarens
Utgravningskontor i
Trondheim
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Tegning fra 1885 av byggmester Wilhelm Bergstrøm som viser den middelalderske
kjelleren i Olav Tryggvasons gate 3.

lå nærmest opp til kirken. At det var gatene og ikke kvartalene som dannet utgangspunktet for sogne-inndelingen i
middelalderbyene, kommer tydelig frem i
Trqndheims byplan: Her ser en hvordan
kirkenelkirkegårdene lå direkte ut til en av
de store hovedferdselsårene gjennom
byen (fig 4). Bare Klemenskirken, den
gamle kongsgårdskirken, awiker på en illustrerende måte dette mønsteret: Kirken
ble opprinnelig bygd som et kongelig privatkapell inne på kongsgårdsområdet, og
som sådan falt den helt utenfor enhver offentlig ferdselsåre. På et senere tidspunkt
(1280) vet vi at kirken fungerte som sognekirke, kongsgården var forlengst flyttet
og det ble anlagt en ny adkomst over det
gamle kongsgårdsområdet til kirken. Navnet på denne gatestumpen kjenner vi
også, nemlig Klemenskirkestretet, som
muligvis er identisk med to små, parallelle
veitstrekninger som går fra Krambugata
og rett østover, syd for Brejerveita, nå for
lengst forsvunnet.
Sognenes størrelse kunne variere, også i
byene, alt etter folketetthet og inntekstgrunnlag: I bykjernene fra middelalderen
kan en ofte se at noen områder er dominert av mange sognekirker, andre færre.
Til gjengjeld var sognene i ytterområdene
større. Jevnt over er det slik at det er de
sentrale bydelene som karakteriseres av
et høyt antall sognekirker, for her var befolkningstettheten størst, mens i de mer
glissent bebygde ytterområdene er det
færre kirker.
Med forbehold for all usikkerhet omkring
identifisering og ennå ikke påviste kirker,
er den geografiske fordelingen av sognekirkene i Trondheim påfallende: Langs
den vestligste av de tre nord-sydgående
hovedstretene har det ligget bare to (kanskje tre) sognekirker, nemlig den yngre
Mariakirke og Allehelgenskirken i søndre
bydel. I nord, nede ved "Ørene" lå nok en
kirke opp til stretet. Denne kirken mener
byhistorikeren Grethe Authen Blom er
den gamle Margaretakirken. Margaretakirken skal ifølge sagatradisjonen være

bygd i slutten av 1000-tallet som gildebrødrenes kirke. Men enten er opplysningen
om kirkens alder feil, eller også er lokaliseringen ikke riktig, for omkring 1100 lå
området der kirken skal være reist, så lavt
at det ble oversvømmet på flo sjø! Slik var
det inntil landhevningen engang på slutten av 1100-tallet hadde tørrlagt området,
så før dette kan kirkegården neppe være
anlagt. Byhistorikeren Henry Berg foreslo
alt i begynnelsen av 1950-årene at det i
stedet var Martinskirken som kunne ha
ligget her nede: St Martin var skytshelgen
for skjøger og løseksistenser, og en kirke
viet til denne helgenen i byens ytterste utkant ville passe meget bra. St Martin var
dessuten en populær helgen i hele Norden, og i Norge fikk han stor utbredelse i
Iøpet av 1200-tallet. Det er av lokal interesse verdt å merke seg at Martinsmessen
(11. november) var klassifisert som en
festdag av høyeste grad i det såkalte Missale Nidrosiense, en fortegnelse over
hvilke helgener som skulle feires når, og i
hvilket omfang. Usannsynlig er det derfor
ikke at det engang i Iøpet av 1200-tallet
ble reist et kapell nede ved fjorden, viet til
St Martin. Etterhvert som tilflyttingen økte
og folkmengden i området steg, kan kapellet være omgjort til sognekirke med
begravelsesrett.
Langs den midtre av byens hovedferdselsårer lå det fem kirker, om man regner
den sydligste (Peterskirken?) med i denne gruppen. Ingen av disse kirkene er
sikkert identifisert, men av de kirkene det
kan være tale om (Martinskirken, Gregoriuskirken, Korskirken, Benedikskirken og
Peterskirken) er i alle fall tre omtalt som
sognekirker på slutten av 1200-tallet,
mens Peterskirken kan ha vært det før
den i Iøpet av 1200-tallet ble omgjort til
konventkirke for dominikanerbrødrene.
Langs den østligste av hovedferselsårene
gjennom byen, hvis sentrale deler i høymiddelalderen gikk
under
navnet
"Kaupmannastretet", lå fire kirker. Til den
nordligste knytter det seg interessante arkeologiske observasjoner: Det dreier seg

om murrester, skjelettrester og tilhugne
kleberstein, bl a ornamentstein, som ved
flere anledninger er kommet frem ved eldre grunngravninger i området Sentrum
kino til Olav Tryggvasons gt 40. Særlig
interessant er det kvadratiske, korshvelvede rom med "det smukke gulv af Sandstens-skifer" som fantes på eiendommen
Olav Trygvassons gt 3 inntil 1906. 1 eldre
arbeider blir rommet omtalt som en "kjeller", hva det også kan ha vært, men det er
hevet over enhver rimelig tvil at det ikke
dreier seg om noen vanlig steinkjeller i en
ordinær bygård fra tiden etter reformasjonen. Rommets form og konstruksjon vitner om at en her står overfor en middelaldersk bygning, eller rettere sagt en del av
et større middelaldersk bygningskompleks, noe som både det eksisterende
murverket i selve anlegningen og de
mange observasjoner av andre murrester
i området antyder. En kvalifisert gjetning
ut fra dette er at en her står overfor restene av det bygningskompleks som Peder
Claussøn Friis i 1632 henviser til som "...
et megit lang Huus bygt neder ved Stranden, som de kallid Gildeskaalene". Ifølge
Friis, som hadde sine opplysninger fra en
person som levde i Trondheim før reformasjonen, var dessuten "...mange Huuse
bygde der hos, som de brugede til Kiellere oc Spiskammers och Kiocken oc Sengekammers, rnet mere saadant, oc er for
faa Aar siden afbrudne, oc andre Borgeres Huse bygde der isteden igjen". Her får
vi vite at selve gildeskålen, altså gildebrødrenes fest- og forsamlingshall, var omgitt av en rad andre bygninger, bl a "kiellere". Beskrivelsen passer godt på de arkeologiske observasjonene i området. Nå
faller også andre opplysninger på plass i
en større helhet: Ut fra sagaberetningene
får vi et klart inntrykk av at Margaretakirken, gildebrødrenes kirke, har ligget i byens nordre del, nede ved fjorden. Siden
Margaretakirken vanskelig kan kombineres med kirkegården i Gjelvangveita, er
det sannsynlig at det blant de mange uidentifiserte murrestene som er påvist i
området under og øst for Sentrum kino
(og særlig utenfor Kjøpmannsgt 40) skjuler seg rester etter nettopp Margaretakirken, som utvilsomt har stått nær selve gildeskålen.
Den neste kirken som vi kommer til på vår
vandring sydover langs stretet, er den før
omtalte Klemenskirken, kongsgårdskapellet som ble omgjort til sognekirke for
den "nye" bydelen som i Iøpet av 1100tallet vokste frem på det tidligere kongsgårdsområdet. Den andre kjente kirken er
den tradisjonelt omtalte Olavskirken (som
fortsatt delvis kan sees inne i Folkebiblioteket), men det kan også være en annen
av byens sognekirker som ligger her, f
eks Korskirken.
Ikke mange hundre meter nord for OlavskirkenIKorskirken, utenfor Søndre gt 7,
ble det i slutten av 1970-årene overraskende påvist en tidligere helt ukjent kirkegård fra middelalderen. Kirkegården antyder at en her står overfor en sognekirke,
men hvilken er et helt åpent spørsmål.

Sosial lagdeling
Alt i alt viser den geografiske fordelingen
av byens sognekirker at det befolkningsmessige hovedtyngdepunktet klart lå i
byens midtre og søndre del, altså de eldste og fra naturens side best egnede bydelene. I vestre og særlig nordre bydel
ser det ut til at antallet sognekirker var
færre, noe som bekrefter det vi allerede
har en anelse om, nemlig at i høymiddelalderen var bosetningen i byens utkantområder tynnere. Særlig i det lavtliggende og fuktige nordvestre området ned mot
fjorden har bosettingen vært glissen.
Dersom det virkelig er Martinskirkens kirkegård som er påvist Gjelvangveita, forsterker dette inntrykket av bosettingens
sosiale karakter, en befolkning bestående
av tilflyttere, dagleiere og Iøseksistenser:
Martinskirkens sognebarn hørte nok med
blant byens mest utarmede individer, et
byproletariat som tjente til livets opphold
gjennom å selge seg selv og sin arbeidskraft til de store eiendomsinnehaverne
langs Kaupmannastretet. Selv om avstanden ikke var særlig lang til det rike,
kjøpmannsdominerte miljøet omkring
Kaupmannstretet, med store bygårder og
prektige toetasjes tømmerbygninger, var
nok den sosiale avstanden mellom byens
sentrum og periferi meget stor. Den sosiale og økonomiske ulikheten i middelalderens bysamfunn må ha hatt konsekvenser for kvartalsbebyggelsen i sentrum og periferi. Hva vet vi om dette?

Gård og grunn
Faktisk en hel'del. Utgravningene på Folkebibliotekstomta har i alle fall gitt oss et
nokså detaljert innblikk i utviklingen av
eiendomsforholdene og boligskikkene i
byens absolutte sentrum, mens undersøkelser f eks i Erling Skakkes gt og i hotell
Britannias bakgård har gitt oss visse holdepunkter for hvordan byens periferi ble
bebygd. Her skal vi begrense oss til å gi
et grovt oversyn over de viktigste trekkene i utviklingen i det sentrale'støket omkring Kaupmannastretet
Allerede fra starten av var den eldste bosettingen regulert inn i et fastlagt parsellsystem, som etter alt å dømme omfattet
området omkring en lone som skar seg
inn i vestre elvemel og dannet en grunn,
men ideell naturhavn for de eldste byboernes småbåter. Grøfter og flettverksgjerder markerte grensene mellom de enkelte
parsellene, som lå rettvinklet på strandbredden med en smal grusvei i bakkant.
Lengden på parsellene lå omkring 22-23
m, mens bredden varierte mellom 6-16 m.
Det betyr at de største parsellene var omtrent 2,5 ganger så store som de minste.
En kan spekulere på om det lå en metrisk, eller kanskje fiskal (skattemessig)
enhet til grunn for størrelsesvariasjonene
i de eldste grunnstykkene. Vi vet intet om
hvem, eller på hvilke vilkår disse parsellene først ble tatt i bruk. Men høyst sannsynlig måtte man betale en eller annen
form for avgift til grunneieren (kongen),
og det er nettopp av hensynet til denne

Parsellinndeling og rester etter den eldste bebyggelsen på Folkebibliotekstomtaer
her tegnet inn pil et moderne bykart, sammen med strandlinjen omkring år 1000 e Kr
og arkeologisk belagte ferdselsårer i orprådet fra samme tid. Korset markerer en nylig påvist, men ennå ikke undersokt kirkegård. Tegning: A. Christophersen

avgiftsoppkrevningen som bebyggelsen
ble regulert inn i et fast, romslig forankret
system. Fra noe senere tid kjenner vi til
den såkalte "bøjargjald" (byskatt), men vi
vet intet om hvor stor denne skatten var,
eller om den ble utlignet etter størrelsen
på tomten.
At det var skatte- og avgiftsmessige årsaker som lå til grunn for opprettelsen av
eiendomsgrenser, er nok en av årsakene
til at eiendomsgrensene lå mer eller mindre fast på samme sted gjennom hele
middelalderen (i noen tilfeller enda lengre
frem i tid). Allikevel foregikk det en ganske omfattende handel eller makeskifte
av tomtegrunn i middelalderbyen: På
Folkebibliotekstomta har en f eks mange
eksempler på at to tomter enten slåes
sammen til en stor enhet, eller at en tomt
deles i to like store halvdeler. Av og til ser
en også at nabotomter handler eller makeskifte deler av hverandres eiendommer, f eks for å få plass til et større hus.
Men slike grensejusteringer er relativt
sjeldne.
I det 3,2 mål store området som ble undersøkt i forbindelse med det nye Folke-

biblioteks-bygget, er vi vitne til hvordan
de eldste parsellene gradvis stykkes ut i
mindre enheter, slik at antallet tomter i 2.
halvdel av 1100-tallet økte fra 10 til 17.
Men fra omkring 1200 skjer det motsatte,
nemlig at eiendommer slåes sammen, og
antallet eiendommer frem til midten av
1300-tallet ligger kontinuerlig på mellom
13 og 14.

Utgangspunktet for
bosetningen og dens videre
utvikling
De første byboerne har neppe bodd kontinuerlig i byen, for de eldste parsellene blir
ikke bebygd med ordinære bolighus med
en gang, og ikke alle parsellene blir bebygd på samme tid. Dette bosettingsmønsteret må forståes ut fra hva de
eldste byboerne egentlig foretok seg i
området på denne tida. Men det har vi
ennå ingen klar oppfatning av, for de har
etterlatt seg forbausende få spor som
ikke peker i noen annen retning enn at
folk bebodde parsellene for kortere eller
lengre tid. Eldre byhistorisk forskning har
ment at det var handel og håndverk som

var byboernes viktigste geskjeft, men det
arkeologiske funnmaterialet, såvel fra det
eldste Trondheim som fra andre tidlige
bysamfunn (f eks Lund og Sigtuna i
Sverige), støtter ikke et slikt syn. Snarere
tvert imot, så står funnmaterialet fra de
eldste bylagene i sterk kontrast til de rike
sporene etter handel og håndverk som
preger de store handelsplassene fra
yngre jernalder (f eks Ribe og Hedeby i
Danmark, Birka i Sverige og Skiringssal i
Vestfold). De eldste byene er således
ikke direkte etterkommere etter vikingtidens handelsplasser, slik man før har
ment. De er snarere en nyskapning som
først og fremst har sammenheng med at
sentralkongemakt og kirke søker å vinne
fotfeste i viktige regioner. Men dette er en
diskusjon vi ikke kan føre videre her.
Allerede i fase 2, dvs i 1000-tallets første
årtier, merker vi en påtagelig endring i aktivitetsnivået: Funnmaterialet øker voldsomt i kvantitet og sammensetning, og
kulturlagene vokser hurtig som følge av
store mengder deponert matavfall, produksjonsavfall etter håndverkere og ikke
minst gjennom store mengder spon og flis
etter intens byggeaktivitet: På kort tid
reises det hus etter hus på parsellene.
Først små, enetasjes stuebygninger med
moldbenker og hjørneildsted lagt midt på
parsellen. Arealet ut mot stretet er med få
unntak ubebygd gjennom det meste av
1000-tallets første halvdel, men ble brukt
som et slags friareal der husholdningens
mange forefallende utendørs arbeids- og
reparasjonsoppgaver kunne utføres.
Etter en litt uklar "mellomperiode" i siste
halvdel av 1000-tallet blir vi vitne til en
merkbar fortetning av bebyggelsen på de
enkelte tomtene: Ikke bare blir det flere
bygninger, de blir jevnt over også større.
Denne utviklingen er først og fremst knyttet til oppkomsten av en tilsynelatende
helt ny bygningskategori: En tømret, antageligvis toetasjes bygning, som hever
seg noe over bakken ved hjelp av kraftige
stabber i hjørnene og under syllstokkene,
og de er konsekvent lagt med langsiden
ut mot gaten. Hva ble disse bygningene
brukt til, og hvorfor ligger de alltid ut mot
gaten? Utvilsomt er vi her vitne til byens
første kommersielt betingede bebyggelsesekspansjon, for disse bygningene
representerer, populært sagt, de første
"næringsbygg" i bybildet. Antagelig er det
denne bygningstypen som de skriftlige
kildene omtaler som "budir" (boder), og

Til hoyre:
Illustrasjonen viser fire stadier i en bygårds utvikling fra en enkelt sjobod på en
parsell nede ved strandkanten til et omfattende bygningskompleks bestående
av to parallelle husrekker (en "ilån17med
en passasje i midten. Den seneste utbygningen fant sted etter at tomta omkring 1200 ble slått sammen med naboeiendommen på sydsiden. Rekonstruksjon på basis av utgravningene på Folkebibliotekstomta. Tegning: Snorre Bjerck,
Riksantikvarens utgravningskontor

som kunne være gjenstand for utleie for
en kortere eller lengre tidsperiode. Her
innrettet handelsmenn og håndverkere
seg med sine verksteder, kremmerboder
og magasin i først etasje, og med en boligavdeling i 2. etasje. Disse bygningene
representerte en helt ny urban bygningstype, ukjent på landsbygda i tidlig middelalder. Den kom med tid og stunder til å
danne forbildet for de "loft" (en bygning
med kombinert bolig- og magasinfunksjon) som senere gjorde sitt inntog på velstandsgårdene på landsbygda.
I løpet av 1200-årene ble disse bodbygningene større og større (fra ca lom2 omkring 1050 til ca 30m2 i slutten av 1 1 00tallet). Etterhvert kom de også til å legge
beslag på hele arealet ut mot gaten, og
adkomsten til eiendommen gikk da gjennom en overbygd portåpning. Ikke nok
med det, for når disse bygningene ikke
kunne gjøres større for å fylle behovet for
mer magasin-, verksteds- og boligarealer,
reist man nye "avlastningsbygninger" i
rommet bak selve gatehuset. Så viktig må
opprettholdelsen av aktivitetene omkring
bodbebyggelsen ha vært, at de som eide
tomtene langs Kaupmannastretet avsatte
stadig mer plass på eiendommen til disse
bygningene. Dermed ble de private boligog økonomibygningene som stuer, badstuer, eldhus, forrådsbygninger, latriner
osv, presset lenger og lenger tilbake på
eiendommen.

Utforming av en typisk
middelalder-bygård
Denne oppdelingen av bygården i en offentlig og en privat sone gir seg også til
kjenne i selve funnmaterialet: Det er først
og fremst funn knyttet til husholdning og
fritidssysler som dominerer funnmaterialet fra eiendommenes midtre og bakre
sone, mens forskjellige typer håndverksavfall (horn- og beinavfall etter kammakeri, læravfall etter skomakeri, slagg etter
metallbearbeiding osv) og spor etter handel og vareomsetning (mynter, vekter,
"merkelapper" osv) først og fremst finnes
i områdene nærmest stretet.
Tomtene var opprinnelig lange og smale,
og dette var rammen som omga, og for
en stor del bestemte den fysiske utformningen av middelalderens bygård i Trondheim. Fullt utviklet besto den av et antall
enkeltbygninger med spesialfunksjoner:
Husene ble lagt på rekke (en "lån") i en
linje vinkelrett på stretet og innover i
kvartalet. En trebrolagt passasje, av og til
med dreneringsrenne under (en "veit"),
formidlet adkomsten fra stretet og inn i
eiendommen, der passasjen kunne utvide
seg til en noe bredere, men fortsatt lang
og smal "bakgård".
Når to tomter ble slått sammen ble husene ordnet i to rekker. I litteraturen kalles
gjerne denne typen bygård en "dobbeltgård", og er først og fremst kjent fra Bryggen i Bergen. Den enklere varianten med
en husrekke blir logisk nok betegnet "en-

Bebyggelsen langs Kaupmannastretet på midten av 1200-tallet.
I bakrunnen sees Allehel~enskirken(i midten), Olavskirken(?)(til høyre) og Korskirken(?). ~ekonstruksjonpå basis av utgravningene på ~olkebiblioieksto~ta.
Tegning: Kari Støren Binns
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keltgård". I Trondheim fins begge typer
side om side, og det er ikke forskjell på
sentrums- respektiv periferibebyggelse i
så måte. Bygårdene ble etterhvert gjenstand for partseie og -leie, men oppdelingen foregikk slik at gardens ulike fasiliteter ble fordelt likelig partene mellom.
Eie og leiemål gikk derfor på kryss og
tvers av bygninger og etasjer.

Skjolgen, Deplen, Basen, Bratten, Muren,
Nyhusene og ikke minst Vannøsen. Kanskje er det mer enn frodig fantasi som ligger bak denne navneskikken. I alle fall ble
det lettere for en fremmed ut fra navnet å
finne frem til den rette gården. Gatenumrenes og gatebelysningens tid tilhørte
nemlig ennå en fjern fremtid.

Bygårdene hadde navn, enten etter en av
eierne, eller etter et spesielt fysisk kjennetegn ved gården. Blandt de eldste kjente fra Trondheim er Nikolas Sigurdsons
gård "nedenfor Jonskirken" og Erik Arnesons gård, begge omtalt i Sverres saga
1182. Samtidig nevnes også gården Grjot
("stein"), som nok henspiller på et (eller
flere) steinhus blant gårdens mange trebygninger. Andre navn som får fantasien
til å løpe er Soppen, Klunken, Glarstuen,
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GJEMTE OG GLEMTE HUS
av Sæbjørg Walaker Nordeide

I årene 1952-1972 utfarte ekteparet Fischer arkeologldre utgravninger i ErkebispegBrden.
Dette arbidet var konsentreri
om nordog vesiflwen. 1 1991
startet man arkeologiske undersmrkelser i 0st- og sørflniyen. Denne undersøkelsen vil
fortsette frem t11 1994. Her har
en allerede etter to gravesesonger gjort funn som b8de
Mrefter, korrigerer og gir nye
viktige bldrag til kunnskap om
anlegget, noe prosjektleder
Sæbjarrg Wslaker Nordeide
gjm nærmere rede for her.

Domkirken og Erkebispegården danner
en egen, liten grend i Trondheim, avsondret fra den øvrige bybebyggelse. Bebyggelsen her skiller seg også sterkt fra
resten av byen ved den monumentale,
middelalderske steinarkitekturen som
også i dag er et dominerende trekk i bybildet.
Det var med bevende hjerte og skjelvende knær vi tok fatt på undersøkelser i Erkebipegårdens østfløy sommeren 1991.
Det krever særlig respekt å starte en
arkeologisk undersøkelse i et anlegg som
har hatt en så sentral posisjon i norgeshistorien gjennom nesten 1000 år. Utgravningen ble utløst av en tragisk brann i
1983, da størstedelen av øst- og sørfløyen brant, og uerstattelige kulturhistoriske
verdier gikk tapt. Vi skal her presentere
noen av de viktigste bygningene som er
funnet ved utgravningene, hovedsakelig i
1991.
Erkebispegårdens innbyggere opptrer
ofte i skriftlige kilder, og vi føler derfor at
vi kjenner erkebiskopene og de senere
lensherrene som offisielle personer. Men
egentlig vet vi lite om deres private og
mer praktiske liv. Dette spillet mellom det
kjente og ukjente legger et ekstra slør av
mystikk over gården: Hvordan levde de?
Hvordan var det egentlig å bo og virke i
Erkebispegården?
Erkebispesetet ble grunnlagt i 1152153,
og allerede like etter grunnleggelsen begynte en å bygge bygninger i stein i nordfløyen. Det såkalte "Østhuset" (med den
store salen og utvendig trappeanlegg), er
regnet for å være det eldste huset i gården, bygget fra 1160-70-årene. Senere
ble gården bygget ut suksessivt med
steinbygninger i nord- og vestfløyen. Det
ble også bygget en ringmur av stein i
seinmiddelalderen, slik at Erkebispegården fremsto som et befestet, kvadratisk
anlegg.

sporene fra
myntproduksjonen

Erf<ebisp@&m og Domkidmn.
Pilen KEser mr&t hwr de miai&

bygningene er funnet.

De første bygningene vi skal dvele ved er
erkebiskopenes myntverksteder, omtalt
som "Mynten" i skriftlige kilder: tre etterfølgende bygninger, hvorav den eldste er
fra siste halvdel av 1400-tallet, mens den
yngste trolig ble bygget etter angrepet på
erkebisoeaården i 1532.

Alle verkstedene ble oppført etter samtidige kontinentale forbilder fra 1300-tallet,
og viser oss erkebispesetets internasjonale karakter. De kontinentale verkstedene kjenner vi først og fremst gjennom
samtidige illustrasjoner. Virkelige verksteder kjenner vi ellers kun fra skriftlige kilder og som fragmentariske rester. Verkstedene i Erkebispegården er derfor et
sjeldent og viktig funn i europeisk sammenheng.
I forhold til en del myntverksteder vi kjenner i Europa fra skriftlige kilder, er verkstedene i Erkebispegården allikevel små.
Selve verkstedsrommet i det eldste verkstedet i Trondheim er bare 25 m2, men et
ca 15 m2 stort rom lå i sør (trolig et kullager). Til sammenligning var det f eks i
London et stort kompleks av bygninger
hvorav den ene av dem ble forlenget ved
år 1300 med ca 130 m og inneholdt 30
ildsteder.
Det eldste verkstedet har vært en laftet,
toroms bygning med hjørne-ildsted i det
nordre rommet. Vestveggen har trolig hatt
vinduer, og langs denne veggen har det
stått tre arbeidsbenker. Arbeidsbenkene
har vært smale, lave trekasser som har
tjent både som sitteunderlag og arbeidsbenk. Selve benkene har vi rester av i
form av trerester fra den nedre kanten av
benkene, og et stolpehull som må være
spor av den stolpen som har festet det
nedre myntstempelet til bakken, eller på
andre måter har styrket arbeidsunderlaget.
Golvet i myntverkstedene har vært belagt
med glasert teglflis i sjakkmønster. I det
eldste verkstedet var golvet særlig fint og
godt bevart, med friske farger i grønt og
gult. Det vises sterk slitasje mellom ildstedet og arbeidsbenkene, en strekning som
arbeiderne i "Mynten" har måttet gå
mange ganger. Det faktum at denne
strekningen kun var 1,5 m var knapt noen
fordel: det var et fysisk hardt arbeid å prege mynt, og med varmen fra ildstedet i
ryggen må det ha vært et slit.
Det søndre rommet har trolig vært et
kullager. Bare vestre del av dette var
fliselagt, mens rommet forøvrig hadde
tregolv. Den flislagte delen var antagelig
et inngangsparti.
Det eldste verkstedet kan ha fungert under erkebiskopene Olav Trondsson
(1459-1474), Gaute Ivarsson (14751510) og kanskje under Erik Valkendorf

(1510-1522). Da dette verkstedet gikk av
bruk, ble det bygget et nytt verksted
umiddelbart nord for det gamle. Dette
verkstedet var en treroms bygning, med
kullager i det østre rommet; et midtre rom
hvor selve pregningen foregikk, og i det
vestre rommet var det rester av noe som
trolig har vært en ovn. Dessuten hadde
denne bygningen en svalgang mot nord,
ut mot en steinbrolagt gårdsplass. Ildstedet i selve pregningsrommet lå også denne gang i det nordøstre hjørnet, men var
gjort adskillig større enn det gamle.
Sannsynligvis ble denne bygningen brent
av Olav Engelbrektssons fiender i 1532,
og det ble umiddelbart bygget en ny bygning over den gamle. Denne gangen
brydde de seg ikke om å bygge nytt ildsted, men brukte om igjen det gamle. De
bygget også kun selve pregningsrommet
opp igjen - de andre rommene fikk de
være foruten. Til gjengjeld ble dette rommet gjort større enn det gamle, og det ble
utvidet fra tre til fire arbeidsbenker. Golvet
ble igjen belagt med glaserte teglfliser,
som forøvrig er identiske med de flisene
som Olav Engelbrektsson fikk lagt i borgen på Steinvikholmen på samme tid.
Den raske gjenoppbyggingen viser hvor
viktig myntpregningen var for Olav Engelbrektsson. Han hadde stort behov for
mynt for å styrke økonomien i striden han
førte for det selvstendige, katolske Norge.
Denne kampen endte, som vi vet, bokstavelig talt med borteseier, og "Mynten" i
Erkebispegården ble nedlagt sammen
med erkebispesetet. Den danske kongens menn flyttet etterhvert inn, og gården skiftet navn til "Kongsgården", et
navn den beholdt i ca 400 år.

Tegning av et
myntverksted fra
1577. Fra Raphael
Hollingshead's
Chronicles (Becker 1969, s.98)

gode håndverkere. For å komme fra rom
til rom måtte en gå via svalgangen. Huset
hadde tre skorsteiner, og dette var en nyskapning. I middelalderen (ca 1050-1536)
måtte de ha boligrommene i øverste eta-

sje fordi de ikke hadde skorsteiner, mens
en i "Herrehuset" kunne ha boligrom både
i 1. og 2. etasje. "Herrehuset" med sine
svalganger og skorsteiner er vist på
"Maschius-stikket" fra 1674 (s 14).

Herrehuset
På tuftene av de gamle myntverkstedene
reises den siste bygning vi skal dvele
ved, "Herrehuset", som ble bygget for
lensherre Oluf Parsberg. "Herrehuset" var
brukt til representasjon, innlosjering av
gjester samt innbetaling og regnskapsføring av skatt. Dette huset kunne rekonstrueres nesten i detalj etter skriftlige kilder, og vi var spente på om vi ville klare å
påvise rester etter huset.
"Herrehuset" var bygget i tråd med tid,
status og tradisjoner: det var en 35 m
lang laftet, to-etasjes trebygning med
svalganger langs øst-, sør- og vestveggen, med glass i vinduene og bygget av

Det eldste myntverkstedet i Erkebispegården, fra siste halvedel av 1400-tallet,
Foto: E.Baker, Riksantikvaren

Alt vi fant kunne stemme med det vi visste fra skriftlige kilder, så nær som to forhold: den vestre muren skulle være gravet og murt ca 1,5 m dypt, men i virkeligheten var den kun ca 0,3-0,8 m dyp.
Skorsteinen skulle være murt opp av
27000 hollandske "klinker" (hardbrent
tegl), men i de restene vi fant av skorsteiner var det kun gjort gjenbruk av gamle
teglstein; den midtre forøvrig med rester
av kalkmalerier. Disse teglsteinene må
ha vært brukt i Erkebispegården tidligere.
Kanskje har de vært brukt i det som kalles
"den røde mur" i kjøkkenet som ble revet
av lensherre Claus Daae i 1614-1616?

"Herrehuset" (16401672): administrasjonsog representasjonsbygning for lensherren slik
vi fant den, med påtegnet forslag til rominndeling efter opplysninger i
skriftlige kilder: la, b:
nordre og midtre skorstein. Søndre skorstein
er fjernet av en yngre
kjeller. 2: melkedeiens
kammers. 3: melkestue.
4: stort gjestekammers.
5: Skredderkammers.
6: Borgestue. 7: "Reersvends" kammers og
drengens kammers.
8: Skriverstue. 9: Trapperom med kammers
under. 10: Den middelalderske ringmur. Også
brukt som fundament til
P. eig. i "Herrehuset':
Tegning: Snorre Bjerck

Det er interessant at begge disse strukturene er skjult ved at muren er nedgravd
og skorsteinene er kalket. Det har altså
vært mulig for dem å fuske med regnskapet her.
"Herrehuset" ble beskutt så kraftig ved
svenskenes beleiring i 1658, at huset
måtte rives allerede i 1672.

Utgravningene fortsetter
Det er fortsatt ukjent hvilke bygninger
som skjuler seg i Erkebispegårdens sørfløy, men mot slutten av sesongen i år ble
de nordre delene av en spennende bygning avdekket. Denne består av flere små
rom -den har flere ulike ildsteder, og golvet er dekket av leire, tre og teglflis. Neste
år vil resten av bygningen bli avdekket.
Foreløpig tror vi dette er erkebiskopens
våpensmie. Rester etter produksjon av
armbrøster, pilespisser for armbrøst og
støpeform for å støpe geværkuler er nemlig funnet her. Dersom vår teori er riktig,
er også dette et unikt funn. Det er sarntidig litt besnærende å tenke på at erkebiskopens viktigste aktiviteter i østfløyen,
nemlig mynt- og våpenproduksjon, også i
våre dager holdes samlet. Slik sett kan en
sammenligne dagens Kongsberg by med
middelalderens østfløy i Erkebispegården.
Dette og andre spørsmål må vi imidlertid
få komme tilbake til for SPORs lesere. Utgravningene skal forsette i 1993-1994, og
det vil trolig enda dukke opp spennende
funn i Erkebispegården.
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Et dekorert bronsekar med flat
brem og endel fragmenter ble funnet i Erkebispegården i sommer.
Karet ble funnet i et mulig verksted
som er datert til 1500-tallet. Det
sentrale motivet på karet var bevart. Det er et religiøst tema som
fremstiller syndefallet med Adam,
Eva og slangen under epletreet.
Karet er kuttet i flere biter, og
minst to av bitene er foldet sammen og delvis smeltet.
Lignende kar, vanligvis kjent som døpefat, ble produsert i Nurnberg og andre
verksteder i Sør-Tyskland på 1500-1600tallet. De er ofte dekorerte og har vanligvis et religiøst motiv som f eks skapelsen
av Eva, eller som her, syndefallet, som
synes å være det mest vanlige motivet på
denne type kar. Dette motivet forekommer på de eldste karene fra sent på 1400tallet og er i bruk frem til 1600-tallet, som
f eks på to andre kar en har ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, hvorav det
ene er datert til 1667. Noen kar har en
inngravert tekst som "Gud vær med oss"
og "Gud gi oss fred", mens andre er dekorert med jaktscener rundt kanten. Slik
tekst eller dekor er ikke synlig på dette
nye funnet.
Til tross for navnet - døpefat - og den religiøse dekoren, har disse karene opprinnelig hatt en verdslig funksjon. I hjemmet
kunne f eks tjenerne helle vann i slike kar
for at de mest fornemme gjestene kunne
vaske hendene ved bordet. Deres funksjon i forbindelse med døpefonter er sekundær. Siden dette var objekter med
høy verdi, kan de ha blitt gitt til Kirken
som gave av velhavende sognebarn.
På 1500-tallet endret dåpsritualet seg fra
nedsenking av hele kroppen ("immersio")
til dynking med viet vann. En har tenkt
seg at denne endringen medførte en produksjon av slike kar som kunne plasseres
i de store, gamle døpefontene av stein.
Den lutherske kirken ønsket "immersio",
men siden denne type døpefontfat av
bronse allerede eksisterte, kan dette ha
medvirket til at lutheranerne ikke fikk
gjennomført dette.

Ettersom vårt kar er funnet i Erkebispegården, er det vanskelig å avgjøre om det
hadde en religiøs eller verdslig funksjon.
Dersom karet er blitt ødelagt etter 1536,
kan det ha sammenheng med prosessene etter reformasjonen. Fra skriftlige kilder vet vi at gull og sølv fra Erkebispegården ble sendt til København, mens mindre edelt metall forble i Trondheim for å
bli resirkulert. De sammenbrettede fragmentene fra karet antyder at det var preparert for å bli puttet i en smeltedigel for
omsmelting.
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av Kristine Johansen

Et rikt fornminneområde

Det er ikke vanlig at man finner garder fra forhistorisk tid
i Midt-Norge, heller ikke andre steder i Norge. En av årsakene til det er nok at der
hvor fortidens gård lå, ligger
også dagens gard nå. De
gamle gårdsanleggene kan i
dag være skjult under dagens våningshus og fjøs.
Gamle åkerspor kan ha blitt
fjernet ved beiting eller pløying, aktiviteter som jevner ut
markoverflata. Men selv om
det ikke er noen spor å se
over bakkenivå, kan det
være mangt å finne om man
bare letter litt pa torva og ser
hva som kan finnes under
den.

-

I forbindelse med undersøkelsene omkring ilandføring av olje og gass til MidtNorge i 1987, ble det utført undersøkelser
på Vågøya utenfor Molde. Vågøya er ingen stor øy, knapt 1200 m lang og 500 m
bred og med høyeste punkt 36,5 moh.
Selv om øya er liten, var det kjent mange
fornminner der. Herfra har det kommet
fram i dagen flere enkeltfunn fra forhistorisk tid, og rundt omkring på øya ligger
flere gravrøyser. Her finnes bl a den største langrøysa som er kjent i Møre og
Romsdal, 43 m lang, 7 m bred og 1,5 m
høy. Flere av røysene er store, med en
diameter på ca 20 m og en høyde på ca
3m. Av de 32 kjente røysene ligger halvparten enkeltvis eller i små grupper på
nes eller små høyder i nærheten av sjøen. De øvrige 16 ligger samlet i et gravfelt
som ligger på høydedraget som går tvers
over øya.

Mange arkeologer har tidligere besøkt
Vågøya, både profesjonelle fagfolk og
dyktige amatører. De fleste har nok vært
der i forbindelse med undersøkelser omkring de mange gravrøysene, men det
har også vært arkeologer der som har lett
spesielt etter tidlig gårdsbruk. Tanken på
at en forhistorisk gård skulle kunne finnes
der, ble underbygd av teorien om at det
store gravfeltet på øya var et gårdsgravfelt. Men sommeren 1987 var noe slikt
ennå ikke funnet.

Steinalderfunn og jernaldergraver
Et av de områdene som ble undersøkt i
1987, pekte seg ut som et interessant
område med tanke på mulig bosetning i
steinalderen. Det lå på høyden av øya,
vendt inn mot sundet og mot det praktfulle Jendemsfjellet, og med en liten bergrygg som ga ly for havet i vest. På tørrmyra rett ved lå det store gravfeltet. Området
hadde tidligere vært potetaker, men ble
nå brukt som beitemark. Flere prøvestikk
ble gravd, og mange av dem ga funn av
små flintgjenstander, sannsynlivis fra eldre steinalder. Men ett av prøvestikkene
oppviste en merkelig steinpakning i det
ene hjørnet. Mens vi arkeologer grublet
over dette, kom en gruppe geologer fra
Statoil forbi på befaring. Vi grep sjansen
for å få avklart også fra naturvitenskaplig
hold at dette ikke var noe naturen hadde
skapt, men derimot menneskelaget. Ettersom det hersket enighet mellom de to
disiplinene, fortsatte grublingen over hva
dette kunne være. Beliggenheten, nær
gravfeltet, ga oss rom for vyer.

Hvordan finne forhistoriske
boplasser?
~ r b e i d epå
t Vågøya som begynte høsten
samme år, bestod i å kartlegge fornminner over de deler av øya som ville bli berørt ved et eventuelt ilandføringsanlegg
for olje. Et hovedpoeng da var å finne de
fornminner som lå under markoverflata.
Den vanlige metoden er da å grave prøvestikk, med en størrelse på ca 30x40
cm. Vanligvis brukes denne metoden når
man skal påvise steinaldersboplasser
som manifesterer seg ved at man finner
gjenstander av flint, kvarts eller annet
steinmateriale i jordmassene. Men det er
samtidig også viktig å analysere jordprofilen. - Finnes det trekull, skjørbrent stein
eller antydning tll ardspor - eller andre
former for strukturer som kan knyttes til
forhistorisk virksomhet?

Denne steinpakningen i det ene hjørnet av et prøvestikk, mente såvel
geologer som arkeologer måtte være
laget av mennesker. Kunne vi være
på sporet etter noe annet i tillegg til
steinaldersboplassen?
Foto: K. Johansen

Prevestikking er en vanllg letemetode for 4 tlnne steinalderboplasser.
Dette Innebarer at man graver sm8 hull 1 bakken p&ca 40x40 cm ned til
sterll grunn. Metoden er imidlertid og88 fruktbar ved leting etter andre
typer fommlnner - som f eks hustufter fra jernalder - slik denne artikkelen
viser.

Tid til ettertanke
Den nåværende beitemarka så ved første
øyekast ut til å ha en nokså jevn overflate. Enkelte steder i utkanten var det riktignok små rydningsrøyser, men dette er jo
vanlig i et åkerlandskap. Likevel, det er
viktig å gi seg tid til å vurdere et landskap,
se om man kan avsløre den hemmeligheten som kun vises som ubetydelige detaljer. - Og plutselig så man det; et areal
som syntes å være en liten tanke lavere
enn den omkringliggende marka. Det var
ikke mye, bare to til tre cm lavere, men
som dekket et omrade på 17 ganger 5
meter. Stod vi ovenfor en hustuft? Tanken var besnærende. Neste dag gikk vi i
gang med å grave en vel 2 m lang sjakt
gjennom det vi antok måtte være veggen
i tufta. En sjakt gjennom en mulig vegg i
en hustuft som ei: utpløyd, vil kunne fortone seg som en relativt klar voll med rester
etter en vegg som bl a kan ha bestått av
torv eller jord. Dette var det ikke enkelt å
se i den utgravde sjakta. God fantasi var
nesten påkrevet. Men vi var derimot
svært heldig med valget av prøvesjakt vi traff rett på et stolpehull. Dette avtegnet
seg som en klar svart halvsirkel i den
brungrå sandjorda inn mot profilkanten.

(

I

Det er ikke lett A
øyne det lave,
jevne arealet
som ble tolket
som en hustuft i
denne beitemarka. Den gamle
gjerdepdlen som
stdr pd skrå, viser noksd godt
hvor den ene
veggen gikk,
I
mens den andre
veggen er til
høyre for denne.
Foto: K. Johansen

Fargen på stolpehullet skyldtes at stolpen
en gang i tida hadde brent, og det som nå
gjenstod var trekullblandet jord. - Ikke
nok med det. I stolpehullet lå et stykke asbestmagret keramikk, som antydet en datering til eldre jernalder eller tidligere.

Håndfaste bevis
For å være sikker på at det var en hustuft
vi så konturene av i bakken, ble det gravd
en liknende sjakt også i den antatte veggen på motsatt side. Her kom et stolpehull helt klart fram, med en diameter på
50 cm, og som gikk 30 cm ned i sandjorda. Ved stolpehullet var det en skoningstein, dvs en stor stein brukt til å støtte
opp stolpen. Også i dette stolpehullet var
det en del trekull, nok til at man kunne ta
en prøve fra bunnen til "%-datering.
Overbevist om at det her lå en hustuft i
umiddelbar nærhet til gravfeltet, begynte
vi å kikke nærmere på alle små forhøyninger og kanter omkring på beitemarka.
Ikke langt fra hustufta kunne det skimtes
en svak, smal forhøyning som nærmest
løp diagonalt over jordet. Forhøyningen
viste seg å bestå av stein - ikke helt ulik

Slik avtegner et sto$ehull seg i bakken. Halve stolpehullet er utgravd.
Oppe til høyre skimtes den store
skoningssteinen. Foto: K. Johansen
'

steingjerder slik vi kjenner dem i dag,
bare mye lavere. Det var nok blitt redusert betraktelig pga åker- og beitevirksomhet i nyere tid, men kunne altså frerndeles følges i vel 40 meters lengde.
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Gårdsanleggetpå Vågøya, med hustuft, steinstreng, åkerrein og gravfelt. Dette kan
være et komplett bilde av et forhistorisk gårdsanlegg.

Utenfor steingjerdet, eller steinstrengen,
var jordet jevnt og svakt hellende og endte i en skarp kant ned mot dagens gårdsområde. Dette er et typisk trekk ved åkerreiner. De dannes av at jordsmonnet har
en tendens til å hope seg opp under årelang pløyeaktivitet. Det ble ikke gravd i
åkerreina for å bekrefte denne antagelsen, men sannsynligheten var likevel så
stor at vi valgte "å la tvilen komme tiltalte
til gode".

se som steinalderboplass - hvilket også
viste seg å stemme - hadde nå fått en utvidet status; et forhistorisk gårdsanlegg,
bestående av hustuft, steinstreng og fossil åker. I nærheten ligger et gravfelt som
kan ha tilknytning til gårdsanlegget. Oppdagelsen av gårdsanlegget på Vågøya er
et utmerket eksempel på at prøvestikking
bør tas i bruk også når det gjelder kartlegging av andre typer fornminner enn steinalderboplasser.

Fortidsbildet
Den anonyme beitemarka fikk plutselig
liv: Inne ved bergveggen ligger huset, lunt
og godt og med utsikt mot fjellet og mot
sundet mellom Vågøya og Hoem. Mot sør
ligger åkeren med kornet vaiende i vinden, skilt fra beitemarka ved et steingjerde.

Utvidet status
Det som opprinnelig hadde vært et område som i første rekke syntes å ha interes-

Etterord
14C-pr~ven ble senere datert ved
tandemakseleratoren ved universitetet i
Uppsala og ga resultatet 2270+105 BP,
som tilsvarer ca 500 f Kr, overgangen
mellom bronsealder og eldre jernalder.
Trekullet fra bunnen av stolpehullet gir,
sammen med funnet av asbestmagret keramikk, en indikasjon på husets brukstid.
En utgravning av hele området vil kunne
si om alle strukturer er samtidige.

INTERNASJONALT
SYMPOSIUM OM
BOLIGER I
SKANDINAVIA

"Å BO I SKANDINNAVIA - fortidens hjem
og vårt nåtidige internasjonale hjem."
Under denne tittelen arrangerte Arkitektavdelingen ved NTH, avdeling for byggekunst, en større konferanse 20-23. august i år. Her ønsket man å rette søkelyset mot det skandinaviske hjem - i fortid
og i nåtid. Ved å sette temaet i et sosiokulturelt perpekstiv, ønsket man å utdype
kunnskapen om vår egen boligkultur,
samtidig som man ville øke den generelle
forståelsen av "hjemmet som kulturelt begrep". Gjennom en tverrfagglig meningsutveksling om den skandinaviske bolig helt fra de eldste tider og frem til det
"internasjonale" dagens hjem - fikk man
belyst hjemmets ulike aspekter. Hjemmet
i det skandinaviske kulturområdet ble satt
i en global og ontologisk kontekst. Under
kongressen ble det etablert en ideutveksling mellom arkeologer, antropologer,
sosiaologer, geografer, psykologer og
andre profesjonelle som er opptatt av
hvilke faktorer som påvirker menneskenes forhold til sine boliger.
Symposiet var inndelt i tre hovedtemaer,
og spesielt inviterte gjester innledet med
to hovedforedrag på hver av de tre dagene symposiet varte. Første dag ble åpnet med et foredrag av den amerikanske
forskeren Amos Rapoport og sosialantropologen Susan Kent, der det ble fokusert
på metodiske og teoretiske tilnærmingsmåter til studier av mellommennskelige
forhold, bygget form og kulturell sammenheng. Det ble bl a vist til hvilken betydning mennesket legger i ordene hjem
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og gruppetilhørighet. Hensikten var å finne ut hvordan ulike fagområder kan bidra
til å øke forståelsen for hjemmet som et
begrep som sammenfatter både det sosiale, det fysiske og det kulturelle.
Når det gjelder å skape og å uttrykke
personlig identitet har hjemmet stor betydning. Menneskets livstil og prioriteringer tilkjennegir en rekke sider ved tilværelsen. Også når det gjelder kulturuttrykk
spiller hjemmet en viktig rolle. Det er rammen for vårt daglige liv, og dets form og
organisering er et resultat av en kulturs
idemessige og sosiale strukturer.
Deltagerne ved symposiet ble presentert
for en rekke interessante synspunkter på
temaet. For den som ikke selv hadde anledning til å delta, er det mulig å få sette
seg inn i problemstillingene når innleggene blir trykt og publisert.

Aud Beverfjord

SØR-TRØNDELAGS ELDSTE GÅRDSHUS!
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Verden er full av overraskelser, også på det arkeologiske
For et par år siden ble det pa
Skjepphaugen i Rennebu oppdaget ei hustuft med rundt 50
sms rmryser omkring. Fra tidligere kjente en til noen få r0yser i området, men hadde ikke
begrep om omfanget av rarysfeltet. Og hustufta var det ingen som visste om.

En snipp av ildstedet
trer fram under torva
og vises som et tykt

Forsenkning

Tufta er av klassisk type. Den har en rektangulær hovedform og består av en
steinblandet jordvoll. Nær den ene enden
av tufta er det et tydelig inngangsparti,
hvor vollen er borte.
Huset må ha vært ca 20 m langt og 6-7 m
bredt.
I fjor foretok vi en testgravning i tufta, og
fant da et ildsted som ga utmerkede muligheter for å få tatt ut en kullprøve til 1%datering.

STEINVOLL

Omriss av tufta med ildsted.

Huset var av typisk "eldre jernalders
form" og vi gjettet på en datering i tråd
med dette, men det kunne jo også være
eldre. Og nå foreligger dateringen: 1625
+80 BP, eller kalibrert alder AD 340-540.
På mer forståelig norsk vil det si at ildstedet etter alt å dømme var i bruk en gang
mellom år 340 og 540 etter Kristi fødsel.
Våre formodninger om alderen var derfor
gode ettersom vi her befinner oss i "tjukkeste" eldre jernalder.
Hustufta med røysene rundt må trolig
kunne tolkes som deler av et sammenhengende gårdsanlegg, og da er dette
det eldste gårdshuset som er datert i vårt
fylke. Røysene rundt kan være både
gravrøyser og rydningsrøyser.
Dette gårdsanlegget ligger svært vakkert
til i et opplevelsesrikt kulturlandskap, og
må vel kunne karakteriseres som et av de
mest verdifulle fornminneområder i kommunen. Etter at vi har fått satt opp skilter
her, håper vi at det kommer til å bli godt
besøkt av rennbygger og andre.

De svake veggvollene i den rektangulære tufta hever seg over marka rundt Dagrun
Brattset, som sitter midt inne i huset.

BOLIGHUS I DET
av Anatolij Kirpitsjnikov og Vladimir Nazarenko
oversatt fra russisk av Anrie Stalsberg

En av de eldste hovedtypene av hus
i Staraja Ladoga. Dette tilhører et lag
som skriver seg fra 750-830 e Kr.

Det gamle Ladoga var i vikingtiden
en del av den nord-europeiske kultur, særlig den kultur som ligger
rundt Østersjøen, og var velkjent
for skandinavene. Byen hadde da
også et skandinavisk navn: Aldeigjuborg (man finner det igjen i
ordet Ladoga - al(a)doga). Byggeskikken der kan derfor ikke sees
isolert fra den skandinaviske. Det
har vært antatt at de lange husene
med åre midt på gulvet fra 800-900tallet er skandinaviske typer. Man
skal være forsiktig med å hevde at
en hel hustype er importert fra
Skandinavia, men typen kan iallfall
tas som et tegn på den livlige forbindelsen over Østersjøen.

Utgravningene som begynte i 1909 i Staraja Ladoga har avdekket over 60 rester
av bygninger fra annen halvdel av 700tallet til 900-tallet. Deler av disse bygningene forteller ikke bare om den lokale husbygging, men også om tømmerkunst hos
folk i Øst- og Nord-Europa.

En svalgangsstue fra Ladoga. Rekonstruksjonstegningav bygningsforskeren J.P. Spegalskij

Allerede fra Ladogas aller eldste begynnelse var hustypene der ferdig utviklet.
Det er klart at de som bygget disse bygningene hadde sine rutiner og erfaringer,
men selve typene og formen på husene
ser ut til å være lånt utenfra. Opprinnelsen til bygningene i Ladoga er foreløpig
ikke helt klar. Svaret på dette spørsmålet
er knyttet til studiet av fornminner i ulike
deler av Europa.
Etter arkeologiske mål er husene i Ladoga fremragende bevart. Ikke en eneste
gammelrussisk by eller bosetning fra 700800-tallet kan måle seg med dem i så
henseende. Takket være dette kan vi i
detalj vurdere plan og konstruksjonsdetaljer i de husene som ble bygget i vikingtiden (etter nordisk terminologi - i russisk
terminologi er dette tidlig middelalder).

Enkle firkantede stuer
Svalgansstue fra 900-tallet, Ladoga.
Rekonstruksjontegning av bygningsforskeren J.P. Spegalskij

En av hovedtypene er enkle firkantede
stuer fra 3,7x3,9 m til 5,5x6 m, bygget allerede i Ladogas aller eldste tid. Det er
funnet noen få av dem i det eldste bylaget, som er datert til 750-830 e Kr. Men
de ble også bygget senere. Disse byg-

ningene bestod av en laftekasse, vanligvis orientert etter himmelretningene. Inne
var det ofte en kvadratisk eller rektangulær steinovn i et av de innerste hjørnene.
Veggene var laftet med laftehoder og
med lav laftehals. Stokkene i det nederste
omfaret ble ofte styrket med plugger, og
under disse var det et fundament av tre
eller stein. Gulvplankene ble lagt på bjelker som lå med langsidene mot inngangsdøra, som var på nord- eller sørveggen.
Laftekassene ble ofte bygget på et underlag hvor det også var bygget et ekstra
omfar utvendig for at underlaget ikke
skulle gli ut. Det beskyttet også den nedre
delen mot kulde.
I en rekke tilfeller dannet de ytre stokkene
et eget omfar, og tjente som fundament
for en svalgang som var over en halv meter bred. Det ser ut til at man kunne gå
rundt huset utvendig inne i svalgangen.
Veggene her bestod av tiler som var satt
ned i spor hugget ut av syllen og i stolpene. Bygninger med svalganger under
samme tak var svært praktisk i et kaldt klima. Det er ikke tilfeldig at lignende svalgangsstuer er kjent fra svært gammel tid
også i Norge.
Utgravningene i Ladoga har vist at det på
900-tallet eksisterte en hel gate med svalgangshus hvor det bodde håndverkere
som arbeidet med bein, horn, rav, bronse
og muligens glass. Dette ble bekreftet av
utgravningene i 1984-1991. 1 nesten hver
bygning ble det funnet spor etter smykkeproduksjon. Det er mulig at håndverkerne
som bodde her også var handelsfolk, og
at husene kunne brukes som salgsboder.
Det er mulig at en av disse hustypene
hadde sin opprinnelse et sted i sør. Hus
som er belagt hos slaverne i det østeuropeiske skogsbeltet allerede p2 500-tallet,
kan ha vært forbilde for husbyggere i Ladoga.

Hus med to rom
Ved siden av disse stuene var enda en
type bygninger svært utbredt i Ladoga på
700-900-tallet: forholdsvis store toroms
hus med en samlet flate på opptil 80 m2.
De bestod av et hovedrom - en oppvarmet laftekasse - og et uoppvarmet tilbygg. Midt i det oppvarmede rommet lå et
firkantet ildsted med steinheller rundt. Det
er ikke utelukket at enkelte av disse ildstedene i virkeligheten var ovner med et
hvelv av leire.

GAMLE LADOGA
Gulvet i fremre tredjedel av det varme
rommet, mellom tverrenden av ildstedetlovnen og inngangen, var nesten
alltid dekket av gulvtiler. På resten av gulvet i dette rommet fantes det ikke noe
dekke, men stolpefundamenter viser at
det var brisker og benker der.
Disse bygningene hadde åstak som ble
holdt oppe av innvendige stolper. De takbærende stolpene ble brukt dersom det
oppvarmede rommet var større enn 6x7
m i grunnplan og veggene ikke var kraftige nok til å stå imot trykket av et jordtak.
Allerede i Ladogas aller eldste tid ble det
bygget hus både med og uten takbærende stolper. Men bruk av takbærende stolper, som var en arv fra den felleseuropeiske, treskipede hallen, ble stadig sjeldnere i Ladoga og fikk liten utbredelse her.
Tilbygget ble satt opp samtidig med det
varme rommet. Det ble bygget av rajer eller det var en laftekasse med tre vegger.
Der kunne det være en trapp opp til en
hems. I alt er det funnet 10 slike hus i lag
fra 700-900-tallet. Det siste huset ble funnet i 1991 og er omtalt i SPOR 111992.
Eieren av dette huset var åpenbart en
metallhåndverker som samtidig handlet
med sine varer. I enkelte tilfeller kan man
anta at eieren av en bygård bodde i slike
hus.

'

Store gjestehus
Men det fantes også en annen type hus i
Ladoga i tidlig middelalder: bemerkelsesverdig store bygninger. Undersøkelsen av
ett av dem ble påbegynt av V.I. Ravdonikas og avsluttet av E.A. Rjabinin. Denne
bygningen er datert til omkring 894 e Kr.
Det var en laftekasse på 7,4x10,4 m med
en firkantet ovn i midten. Rundt tre vegger av laftekassen var det en svalgang,
og inntil den tredje stod den kalde forgangen.
Samlet størrelse på bygningen er 10x17
m. Inne i laftekassen ble det funnet takbærende stolper som stod regelmessig.
Til gulv var det brukt gamle båtbord. Veggene i svalgangen bestod av en sleppvegg - liggende stokker som er sluppet
ned i spor i vertikale stokker. I sørdelen
av boligen ble det funnet en "flekk" av
hard leire, muligens rester av en brødovn
med hvelv. Den er av samme type som
fantes i enkelte hus i Hedeby.
Under utgravningen av bygningen ble det
funnet 21 1 perler og 32 biter av rav. Det
er fremsatt en hypotese om at bygningen

kan ha vært kasernene til et artel (ulike
former for produksjonssamvirke) av kjøpmenn eller krigere, som gjestehus. Det er
kjent at i Ladoga overvintret reisende fra
fjerne land mens de ventet på at det skulle bli mulig å seile om sommeren. Disse
kollektivene trengte store lokaler.
Fremtidige undersøkelser i Ladoga vil
utvilsomt utvide antall kjente bybygninger,
noe som vil gi bedre grunnlag for å bestemme de ulike byggetradisjoner. Sett i
forhold til at disse tradisjonene er nokså
stabile og etnisk nøytrale, er variasjonen i
Ladoga stor, med uvanlige sammensetninger av ulike detaljer og elementer. I
Ladoga er lafteteknikken kombinert med
reisverk, mens det innvendige rommet
uten stolper brytes opp av de takbærende
stolpene. Hjørneovner av stein eksisterer
side om side med firkantede ovner og ildsted midt i rommet.
Alt dette er kjennetegn på en komplisert
blanding av stedlige og innførte særdrag i
husbyggevirksomheten. Den mellomfolkelige kulturen i det tidlige Ladoga vises
på sitt sett ogsA i denne delen av innbyggernes virksomhet der.

I plan er toroms-husene slående lik de
noe yngre husene som er funnet under
de arkeologiske utgravningene i Novgorod og Beloozero, de såkalte fem-veggshus (fire yttervegger og delevegg). I disse
er det riktignok ikke innvendige takbærende stolper, men det kalde rommet er
alltid laget av tømmer. Disse særdragene
forhindrer imidlertid ikke at vi i Ladogahusene av denne typen kan se den direkte forgjengeren til femveggsstuene i russisk middelalder og nyere tid (russisk
middelalder varer til Peter den Stores reformer sent på 1600-tallet). Enkelte slike
bygninger fra slutten av 1800-talletibegynnelsen av 1900-tallet står ennå i Staraja Ladoga.
Opphavet til toroms-huset av tømmer er
ikke klart. I Skandinavia begynte de å
spre seg på 1100-tallet. Nylige utgravninger i Trondheim har ført denne hustypens historie i Nord-Europa minst ett århundre bakover. Den rådende hustype i
denne regionen var lenge langhuset, som
klart skiller seg fra den typen vi her befatter oss med.

l

Trekirke fra 1600-talletinne på borgen i Staraja Ladoga. Muren er restaurert slik den
var tidlig på 1600-tallet.Foto: Viktor Savik
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BYGARDER I NOVGOROD

SPOR hadde et ønske om å få
med stoff om hus i Novgorod,
men det lykkes ikke denne
gangen. Vi håper imidlertid a
få med noe mer om dette temaet i senere nummer av SPOR.
Anne Stalsberg har likevel
skrevet en artikkel Bm ett enkelt problem i tolkningen av
funnene slik kan leserne få
en ide om at forskerne ogsa
der har sitt å stri med!

-

I juli i år arrangerte Novgorod-ekspedisjonen et seminar for sine utenlandske venner for å feire at det er 60 år siden de arkeologiske utgravningene begynte. I løpet
av disse årene (avbrudt av 2. verdenskrig) er det kommet for dagen et eventyrlig materiale, og man skal vanskelig finne
en annen byutgravning som har bidratt
med et så viktig materiale om middelalderens kultur i Europa. Det skyldes først og
fremst neverbrevene som er direkte kilder
om hva folk tenkte og skrev, og som viste
at skrivekunsten, og bruken av den, var
mye mer utbredt enn man før hadde antatt (se SPOR 111992).

merhusene med flere etasjer og tårn.
Tegningen på side 23 viser Novgorod-ekspedisjonens medarbeider G.V. Borisevitsjs rekonstruksjonstegning av en bygård fra 900-tallet i Novgorod. Dette er
gjort på grunnlag av utgravningsresultater, miniatyrer i gamle manuskripter og
annet historisk materiale. Hans eneste argument for at husene hadde tårn, er at
Novgorod var en viktig by langs en travel
ferdselsvei, og tårn trengte man for å forsvare seg mot fiender.

Novgorod-utgravningene har også bragt
for dagen et stort antall bygningsrester,
som man får et visst inntrykk av på fotografiet nederst på siden. Bygningsmaterialet krever behandling av spesialister,
men for å gi et inntrykk av de mange
spørsmål som reises, skal vi her ta for
oss en detalj: sammenhengen mellom
ovnlildsted og antall etasjer. Det er ikke
uten interesse for tilsvarende materiale i
Skandinavia.

Forskerne er enige om at husene ble
oppvarmet av ildsteder, eller ovner uten
pipe, "svart" oppvarming, som russerne
sier. Men arkeologene i Novgorod antar
at det var et vannrett dekke over ildstedet, slik at røyken kunne finne veien ut
gjennom vinduene, eller det var ulike former for røykkanaler, slik som i de russiske "svarte" bondestuene på 1800-tallet.
Over dekket var det loft eller annen etasje.

De som har lest litt om Novgorod, har sikkert sett disse fine, eventyraktige tøm-

Bygningsforskeren J.P. Spegalskij derimot, mener at det varme rommet var om-

Ulike teorier

Dette bildet gir
et visst inntrykk
av hvor mange
husrester de har
gravet frem i
Novgorod. Dette
laget er fra
1200-tallet. Foto:
Anne Stalsberg

trent dobbelt så høyt som en vanlig etasje
og var dekket av et jordtak med åpent
røst. En andre etasje var det bare over
gangen, og den ble oppvarmet av den
varme lufta som samlet seg oppunder taket og trengte gjennom tømmerveggen
inn i sovekammeret i andre etasje.
l

Begge disse forskerne er enige om at huset ble varmet opp av en ovn, men her
blander en tredje forsker, A.A. Sjennikov,
seg inn. Det er ikke funnet noe som bekrefter at det har vært ovn, sier han. I lignende hus i Staraja Ladoga derimot, har
arkeologene kunnet rekonstruere åpne
ildsteder, dvs årer.
Sjennikov går gjennom både arkeologisk
og etnografisk litteratur, særlig om slavernes hus, og konkluderer med at de kan
ha hatt åre i sine hus, og at den rimeligste
plassen for et åpent ildsted er lengst bort
fra treveggene. Dette, sier han, har konsekvenser for andre detaljer i konstruksjonen av Novgorod-husene fra 10.-13.
århundre, og påpeker at det måtte en
pipe eller en røykkanal til av noe slag for
å lede røyken gjennom både etasjeskille
og loftsgulv og opp gjennom et tak. Lavt
etasjeskille var dessuten ildsfarlig, og
røyk og kullos ville trenge opp gjennom
etasjeskillet.

Sjennikovs artikkel viser klart hvor rett
han har mht betydningen av mangel på
skandinavisk litteratur i russiske biblioteker. Men kunnskapen om russisk litteratur
og russiske analogier er ikke noe bedre i
norsk litteratur. Det sier også noe om betydningen av resymeer på internasjonale
språk. Sovjetisk litteratur hadde i sin
lange, nasjonalistiske periode ikke slike
resymeer.
Jeg kan ikke dy meg for å referere en bemerkning en arkeolog fra Novgorod kom

Dermed utelukker en åre midt på gulvet,
uten røykkanal, at oppvarmede stuer kan
ha hati en andre etasje over ildstedet.
Sjennikov viser til skandinaviske årestuer
med åpent røst, og påpeker at hus med
åre ikke nødvendigvis har vært så høyloftede som Spegalskij antar. Dermed blir
de oppvarmede bolighusene adskillig lavere enn på Borisevitsj's rekonstruksjon.
Sjennikov konkluderer med at de skandinaviske parallelle tilfellene bekrefter J.P.
Spegalskijs rekonstruksjon, særlig hvis
man bytter ut ovnen med åre.
Novgorod-ekspedisjoen innvender mot
Spegalskijs teori, at rike novgoroderes
hus fra 900-1200-tallet må ha hatt mer til
felles med senere russiske bondehus enn
med skandinaviske hus.
For min egen del mener jeg Sjennikov må
ha rett, og han treffes ikke av innvendingene mot å bruke skandinaviske analogier,
fordi han bruker disse til å understreke at
en åre må ha en annen betydning for huset enn en ovn.

det 10.- 13. drhundre. Til venstre
slik Novgorod-ekspedisjonen ten-

med, etter at en av hans kolleger der
hadde fått tak i et eksemplar av Arne
Bergs bok om norske laftehus fra middelalderen: "Nå blir vel alle analogiene skandinaviske!" Vi er alle sperret inne av de
språkene vi behersker.

Litteratur:
Sjennikov, A.A. 1988: Middelalderboliger i Russland
oa Skandinavia loa russisk). I boken: Slaviano-russbie drevnosti, b d : l . eni ing rad
Borisevitsj, G. V. 1982: Herskapshus i Novgorod (på
russisk). I boken: Novgorodski] sbornik. Moskva

STEINVIKSHOLM

- en antikvarisk beretning

Erkebiskop Olav Engelbrektssons
borg på Steinviksholm er igjen i fokus: Renessanseborgen, som Norges siste erkebiskop oppførte som
fluktborg i årene ca 1525-35, gjennomlever nå sin annen renessanse
gjennom Henning Sommerros spill
"Lucie", som første gang ble oppført i borgruinen i sommer.
Selv om den folkelige interessen for dette, for sin tid svært så moderne borganlegg, kanskje ikke har vært overveldende,
har de antikvariske myndighetene vist
desto større interesse for ruinen. Spesielt
i siste halvdel av forrige århundre, da nasjonale vinder blåste over landet og historikerne strevde med å f A Norgeshistorien
til å henge sammen på tvers av "400-årsnatten". Steinviksholrn, der landets siste
erkebiskop søkte å verne om sin egen,
kirken og nasjonens frihet i kamp mot den
reformerte danskekongens leieknekter,
var på en og samme tid et symbol på tapt
norsk selvstendighet og frihetstrang. Utgravningene av erkebiskopens borg på
Steinviksholm er derfor ikke bare en ren

antikvarisk historie, den kan også være et
eksempel på hvorledes norsk middelalderhistorie og minnesmerker fra samme
tid kunne bli brukt for å styrke den nasjonale selvfølelsen og selvråderetten. Det
kunne saktens trenges i en tid hvor Norges stilling i unionen med Sverige var tidens brennende tema.

av Axel Christophersen

kom ikke igang før året etter. Da hadde
Brændevinssamlaget bevilget ytterligere
1000 kroner - sponsorvirksomhet er savisst ingen ny oppfinnelse! Sammen med
et tilsvarende beløp, bevilget av foreningens hovedavdeling kunne Axel Krefting i
slutten av juni 1893 starte de første systematiske arkeologiske undersøkelser av
en borgruin på Steinviksholm.

Gravningene starter
Men de umiddelbare grunnene til at man
startet opp de arkeologiske undersøkelsene på Steinviksholm i 1892, var mer
prosaiske: Ved to forundersøkelser, henholdsvis i 1875 av premierløytnant R. Ziegler og i 1886 av ingeniør A. Krefting,
hadde man blottlagt deler av murverk
som var kommet i forfall. Foranlediget av
"nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de udgravne murer ..." utgikk så en
ansøkning fra direksjonen i Fortidsminnesmerkesforeningen". . . til Trondhjems
brændevinssamlag om et bidrag af kr
2000,- til fuldførelsen af udgravningsarbeiderne ved Steinviksholm slott" (Aarsberetning 1892). Foreningen fikk 1000
kroner, men dette har åpenbart vært for
lite til å starte arbeidene i 1892, for de

Norvestre hjørne med en synkebrønn. Tegningen er laget av Gabriel Kielland i
1899.

Utgravningsarbeidene
sommeren 1893
Utgravningsarbeidet varte i seks uker, og
til rådighet hadde Krefting" ... en middelstyrke af 35 arbeidere, eller 1200 dagsverk". I dag ville en arkeologisk undersøkelse i samme størrelsesorden ha kostet et millionbeløp. Krefting klarte det altså med 3000 kroner! Han fikk i alle fall
bruk for sine 35 mann, og vel så det, for som Ziegler skriver - "murene (var) så
godt som overalt skjulte af store grusdynger". Og dessuten var det ifølge Krefting" - betydelige vanskeligheder med at
få opbrudt grusmassen, da kalkgruset i tidens Iøb havde bundet sig sammen med
de nedbrudte eller nedfaldne stene til en
konglomeratagtig masse, hvis haardhed
tiltog med dybden". Det var ikke rart at
Krefting fant det påkrevd å gå til anskaffelse av "et tilstrækkeligt antal svære
staalhakker (og) ti sterke jernbane trillebøre".
Både hakker og mannskap må ha fungert
tilfredsstillende, for til tross for de vanskelige arbeidsforholdene med harde fyllmasser og store problemer med å få fraktet utgravd masse vekk, hadde man ved
utgravningens avslutning frilagt de to tårnene, søndre og nordre langmurer samt
store deler av den indre borggård-bebyggelsen med b1.a. kjøkken, vaktstue, borgstue, kjeller mlfengsel, forrådssrom, cisterne og brønn. Funnene var mange, og
bar tydelige preg av borgens funksjon
som forsvarsanlegg, f eks ladekamre til
kanoner, stridshamre, støpetang til bøssekuler, gafler spyd- og pilespisser osv.
En mengde funn kunne dessuten knyttes
til husholdning og annet arbeid på borgen: Et assortert utvalg av bordtøy, kakler, lysestaker, sakser, nøkler, fingerbøl1
samt tømmermannsverktøy, hestesko,
bissel osv.

Gravningene i borgruinen fortsatte i årene
etter Kreftings utgravninger frem til 1900
under ledelse av arkitektene Alf Hofflund
og Gabriel Kielland. Begge var knyttet til
restaureringsarbeidene ved Domkirken
som da pågikk for fullt. Om alt det som
disse undersøkelsene frembrakte om borgens bygningshistorie og om borgens (og
borgherrens) historie forøvrig, kan man
lese utførlig i Fredrik B. Wallems bok om
Steinviksholm. Boken, som utkom i 1917,
oppscimmerte htgravningsresultatene og
satte dem inn i en større historisk sammenheng. Da hadde det gatt 42 år siden
Ziegler først satte spaden i Steinviksholms harde grusmasser.

Hårdt restaurert
Ikke alle er nok klar over at borgruinen
slik den står i daa. ~å det nærmeste er en
moderne rekon$rbksjon: Det var bare
noen få steder murverket sto igjen i over
1 meters høyde. Til gjengjeld var det deler, f eks i borgens nordvestre hjørne,
hvor murverket var bevari i opp til 8 meters høyde. Krefting beretter flere steder
hvordan han har latt de gamle murene
forhøye med materialet fra rasmassene, f
eks sier han at "grusmassene fra dette
rom blev sammen med en del af den i O
og R udgravne masse benyttet til at opføre den helt borttagne østlige del af søndre
mur" og "da enkelte dele af (murens) ydre
skal var adskillig ødelagt.. . blev muren

I

Steinviksholm i dag. Ved lavvann kan man gå tørrskodd over til holmen, men p4
Olav Engelbrekstsons tid var det anlagt en trebro som gikk fra fastlandet over til
borgen: Foto: Foreningent til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring

paa disse steder IJdbedret
en
del cementeret" (Krefting 1894). Etter utgravningsarbeidenes
ble
hele ruinen aienstand for et Større reStaureringrarbeid, ledet av arkitekt Nils Ryjord. Resultatet er det som kan beskues i
dag, et storslått, men sterkt restaurert
monument over den siste
erkebiskops storhet og fall.

Dette bildet av Steirtvksholm er tatt etter utgravningene i 1893. Foto: B.F.K. Rives

Litteratur:
Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1892 fra den trondhjemske filialafdeling. Kristiania 1893.
Krefting, A. 1894: Beretning om udgravninger paa
Stenviksholm 1893, i Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers bevarina.
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Enaelbrekssøns faste slot. Trondheim.

ziGler, R. 1876:Om undersøgelser a l Stenviksholms
slots ruiner i 1875, i Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1875. Kristiana.
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EN FOLKEVANDRINGSTIDS

- langhus og grophus på Bertnem i Overhalla
av Trond Løken
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mange av dem lå i parvis parallelle rekker. En utgravning ble deretter organisert,
og mesteparten av feltet ble gravd ut i
1978 og 1980. Magnar Dalland var utgravningsleder, og totalt ble ca 1500m2
undersøkt.

I alle deler av Norge er det rikelig med spor i form av gravanlegg fra
eldre jernalder. Gravanlegg finnes i store gravfelt i de rike jordbruksbygdene og mer spredd, ofte p&knauser i det mer karrige iandskapet.
Minnesmerkene som de etterlevende reiste over de dsde er butt brukt
til & finne ut hvor menneskene holdt til, og hvordan bwetningen forandret seg opp gjennom tiden. Aken synlige spor elter hvordan menneskene bodde, er det tangt faerre av de fleste steder. Mange funn av
hustufter med nedraste yttervegger av stein vitner om at 1 CarvestNorge og Nord-Norge bodde folk 5 store langhus på samme sted glennom flere hundre år. Ogsa der hvor slike hustufter ikke eller i liten
grad er kjent, som her i Trsndelag, må folk ha hatt tilhold i sollde huskonstruksjoner i eldre jernalder.

Svært mange av stolpehullene skar inn i
hverandre og gjorde sitt til at det ble komplisert å undersøke feltet. Dokumentasjonen måtte derfor være fyldig og nøyaktig.
En stor plantegning over hele feltet ble laget, slik at sammenhengen mellom de enkelte strukturene kom fram, og derved
kunne en bestemme rekkefølgen av husene som hadde stått på stedet.

Problemet er å finne dem. I hest er det 15 år slden de fmrste store
langhus uten synlig markering p& overflaten ble funnet i Trsndelag,
og derved innledet en ny fase av utforskningen av Norges forhistorie.

Groper på rekke ...

ser. Siden området lå rett ved siden av de
tre store gravhaugene på Bertnem, ble
området besiktiget av arkeologen Oddmunn Farbregd, som fant 10-15 groper
fylt med mørk jord. Ytterligere registrering
viste at området var fullt av groper, og at

På gården Bertnem i Overhalla hadde
man gjennom flere år tatt ut grus på en elveterrasse og planert terrenget omkring.
Jordsmonnet ble skavet av med bulldo-

O

Undergrunnen avslører
kraftige langhus

o

O

Hovedfeltet har tre hovedfaser med litt
forskjellig beliggenhet. Den eldste av disse består av så mange tettstilte par stolper eller utskiftninger i samme stolpegrop, at det rna ha stått to hus der.
Dersom vi forutsetter at et slikt byggverk
kunne stå minst 50-60 år før det ble nød-
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plantegning over "tgravningens hovedfelt. Forskjellig farge markerer den neSt eldste og den nest Yngste av huskonstruksjonene.
~~~k avtrykkene etter selve stolpen i den yngste fasen. Den stiplede linjen antyder mulig plassering av vegglinjer-

erfaring fra denne type fornminner. Denne kunnskapen legger han til
grunn når han her tar for seg tuftene p& Bertnem i Ovethalla.

vendig med omfattende reparasjoner eller
nybygg, kan vi konkludere med at det på
dette stedet har vært en bebyggelse over
et langt tidsrom, minst 200-250 år.

Husform og byggemåte
I alle fall har to av hovedfasene bestått av
hus med en lengde på ca 40 m. Stolpehullene er store, oftest ca 1 m i tverrmål. I
mange av dem (50 i alt) var det avtrykk
etter selve stolpen i form av mørkebrun
jord i midten av stolpehullene. Stolpeavtrykkene varierte i størrelse, fra 8-27 cm i
bredden og 27-64 cm i lengden. Husenes
takbærende stolper har altså bestått av
kraftige rektangulære planker, vanligvis
ca 16x40 cm i tverrmål.

l

De to stolperekkene var ikke helt parallelle, men krummet inn mot endene. Dette
er vanlig i eldre jernalders langhus, og
har nok hatt en avstivende funksjon. Avstanden mellom stolperekkene har vært
ganske stor, opptil 4,75 m ved midten av
husene. Dersom en skal forestille seg at
husene har hatt den form som var vanlig
for eldre jernalder, med ytterveggene ca
1,5 m utenfor stolperekkene, må den store bredden mellom disse bety at husenes
ytre mål har vært minst 8 m ved midten.
Langs midtaksen i husene har det ligget
ildsteder. De er enten runde eller avlange, dypt nedgravde eller bare såvidt
bevart under matjorden. Disse forskjellene kan tyde på at de har hatt ulike

Rekonstruksjonstegning av tuftene på Bertnem. Tegning Kari Støren Binns

funksjoner - belysning, varme og matlagning.
I de to eldste husene ble det observert to
små stolper som har stått mellom et par
takbærende stolper. Dette kan være spor
etter dører og indre skillevegger mellom f
eks boligdel og fjøsdel.
Det er ingen sikre spor etter husets yttervegger eller innganger. På grunnlag av
den utvikling som vi har kunnet få fram i
byggeskikken i Rogaland, gjennom utgravning både av synlige hustufter og
spor av tufter under flat mark, tyder dette
på at husene har hatt yttervegger av planker satt ned i langsgående syllstokker lagt
på bakken. En slik veggkonstruksjon vil

I

som regel ikke avsette spor. Siden det
ikke er spor etter dørstolper, tyder det på
at også dørene har vært plassert på syllstokken i vegglinjen. Dette betyr igjen at
ytterveggenes høyde trolig har vært omkring 2 m - en bekvem høyde.
Det er heller ikke noe spor etter endeveggene, og det er derfor uklart om taket har
vært valmet eller om det har vært et saltak. Begge tak-konstruksjoner er påvist i
Sørvest-Norge. De kraftige, tettstilte takbærende stolpene tyder på at taket har
vært et tungt torvtak.
På grunnlag av observasjonene og kunnskap om jernalderens byggeskikk ellers i
Norge, kan vi derfor forestille oss at huset
på Bertnem har sett ut omtrent slik det
framgår av tegningen på side 27.

Likheter i byggeskikk
Kan vi benytte oss av kunnskap fra andre
områder når vi lager en rekonstruksjonstegning av huset? Funn av et hus ca 20 m
s0r for det utgravde huskomplekset gjør
det mulig. Her lå det et mindre hus, ca 7
m langt og 3 m bredt. Stolpesetningen
her er svært lik den en finner i noen hus
fra Forsandmoen i Rogaland. Dette gjør
at en må spørre seg om ikke hele Nordvegr (Norskekysten) alt i eldre jernalder
tilhørte et felles byggeskikkområde. Det
er også konstatert stor likhet i byggeskikk
mellom Rogaland og svensk Norrland.
Kan disse fellestrekkene ha blitt formidlet
via Trøndelag og Medelpad, hvor en tidligere har ment at det har vært sterke
kulturelle kontakter? Likhet i byggeskikk
forteller i så fall om sterkere kulturell sammenheng enn bare likhet i materiell kultur,
siden det er ideen om hvordan et hus skal
bygges som er blitt formidlet, og ikke bare
gjenstander fraktet med menneskene.
Dette ekstrahuset på Bertnem, samt ytterligene et på samme sted, lå parallelt
med hovedhusene i en avstand på 20-25
m. Trolig danner de to huskompleksene
rammen omkring et indre tun, slik det er
vanlig i hele Sør- og Mellom-Skandinavia
på denne tiden. I dette tunet har det o g s i
ligget en liten halvt nedgravet bygning, et
såkalt grophus.

Grophuset
Huset består av en rund grop, litt over 3,5
m i tverrmål, som er gravd 40 cm ned under bunnen av matjordlaget. For det meste var bunnen helt flat, men to ca 0,5m
vide oa mer enn 30 cm dvpe stol~ehull
fylt m$ stein lå diamentrali overfot hverandre. Inntil og sør for denne gropa, og
bare skilt fra den med en forhøyning av
undergrunnsmateriale, lå en mindre grop,
omgitt av fire stolper i et kvadrat. De to
gropene var delvis fylt opp med et inntil
20 cm tykt kulturlag. På grunn av den horisontale lagdelingen må dette ha vært
avsatt nede-i gropene.
På grunnlag av form, størrelse, de to kraftige diamentralt satte stolper, kulturlag og
funn, er det god grunn til å tolke denne
konstruksjonen som et grophus av samme type som det etterhvert kjennes utallige av i Sør-Skandinavia fra og med yngre
romertid. De to stolpene har trolig båret
en mønsås, og taket må så ha skrådd
ned mot bakken rett utenfor kanten av
gropa. Trolig har inngangen vært gjennom den mindre gropa mot sør. Også
inngangspartiet kan ha vært overdekket
av et tak båret av fire stolper. Hensikten
med dette, og terskelen av undergrunn
mellom de to gropene, må ha vært å forhindre at vann kom inn i selve grophuset.
Det ser ikke ut til at det har vært noe ildsted her, så noe vanlig bolighus har det
neppe vært. I Sør-Skandinavia synes
grophusene ofte å ha vært knyttet til tekstilarbeid - særlig veving. Funnene fra
grophuset på Bertnem avspeiler i hovedsak vanlige boplassaktiviteter (skår av
spannformet keramikk, klinknagler, jernspiker og tener, slagg, brent leire og
bein). En synål av bronse og flere pimpsteinstykker med furer etter sliping, kan
ha sammenheng med tekstilarbeid i huset, og antyder at de vanlige funksjoner
for grophus også fant sted her.

Gårdsanleggets brukstid
Biter av keramikk funnet i grophuset viser
at huset må ha vært i bruk i folkevandringstid, dvs perioden 400-600e Kr. Dette bekrefter en '%-datering av trekull fra
kulturlaget som gir en alder på 385 I95 e

Her ser vi de store
Foto: Vitenskapsmuseet
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Kr. Funn av spannformet keramikk fra det
eldste langhuset tyder på at dette huset
må ha blitt revet etter at slik keramikk var
kommet i bruk. Bosetningen i gårdens fire
faser må tidligst ha begynt ca 2501275
eKr. "X-dateringene fra langhusene har
midtpunktsverdier mellom 160 og 295
eKr, og skulle tyde på en tidligere start på
bosetningen. Men siden dateringene er
utført på furu, må vi regne med at den
målte alder er merkbart eldre enn tidspunktet for treets anvendelse. Den lille
spredningen av dateringsresultatene kan
nok også tyde på at bebyggelsen ikke har
eksistert i så mange hundre år, slik at vi
nok bør anta at den framgravde bosetning tilhører eldre jernalder, før ca
550/600 e Kr. Noen få funn av skår av
kleberkar fra stolpehull som ikke har noe
å gjøre med de husene som er analysert
her, tyder imidlertid på fortsatt bosetning,
noe som ikke er overraskende når vi tenker på det nære naboskap med storhaugene fra yngre jernalder.

Maktsentrum med lange
tradisjoner?
I en artikkel i SPOR foreslår arkeologen
Qddmunn Farbregd at disse store gravhaugene på Bertnem skriver seg fra tiden
ca 600-800 e Kr, og at de representerer
maktsenteret i Namdalen i denne tiden.
Han begrunner det bl a med at bare de aller mektigste kunne samle folk nok til å
bygge slike store gravhauger. Men har
denne maktposisjonen på Bertnem har
en lengre historie?
Funnene i husene gir ikke grunnlag for å
tro at innbyggerne hadde noen spesiell
økonomisk eller politisk posisjon. De store, velbygde husene gir imidlertid grunn til
å reise spørsmålet. Hus på opp mot 40
m's lengde og 8 m's bredde er ikke vanlig
kost i eldre jernalder i Norden, men så
lenge vi ikke kjenner noe mer til byggeskikken i datidens Trøndelag, må vi være
forsiktige med B bruke størrelse alene
som kriterium for en spesiell posisjon. Det
er verdt A minne om at hovedhuset på
høvdingsetet på Borg i Lofoten, fra overgangen mellom eldre og yngre jernalder,
er nær 70 m langt og like bredt som Bertnemhusene.
Det vi kan slutte så langt er at i løpet av
siste del av yngre romertid og folkevandringstid fantes det en gård på elvesletten
på Bertnem, som i størrelse er sammenlignbar med gårdsanlegg fra samme tid i
Sørvest-Norge og i Danmark. Som i disse
områdene består gården av to parallelt
plasserte hus med et tun imellom. Et lite
grophus for spesielle håndverksaktiviteter
er plassert på tunet, slik man også ofte
finner dem i Danmark. Gjentatt bygging
av hovehuset på samme sted, tyder på et
klart definert tunområde, og faste, gjødslete åkerområder omkring. I yngre jernalder ble tunet flyttet, trolig opp på den
øvre terrasseflaten, hvor tunet har vært
lagt, også i nyere tid.

BLANT PUEBLOER OG RISTNINGER
av Kalle Sognnes
Vi befant oss i et halvørkenlandskap i nordvestre hjørne av New
Mexico. Vi hadde vært på farten i
vel en uke. Fra Austin, Texas, som
hadde vært vår base i et halvår,
hadde vi reist en ukes tid på firefelts motorveier, eller "interstates"
som amerikanerne sier, som skar
seg gjennom landskapet. El Paso,
Albuquerque og Santa Fe hadde
vært viktige stopp på veien. Vi visste at USA er kontrastenes land,
men dette hadde vi ikke ventet.

Fra motorvei til ødemark
Fra Santa Fe la vi turen nordvestover
langs New Mexicos highway 44 gjennom
flere reservater for Pueblo-indianere. NM
44 har også en standard som overgår de
fleste norske riksveier. Ved Nageez tok vi
av fra hovedveien og bega oss inn på en
smal og svingete grusvei i retning av
Chaco Canyon. For oss så dette ut til å
være en snarvei, men jo lengre innover i
ødemarken vi kjørte, jo mer betenkt ble
vi. Veien var et kapittel for seg. Her skulle
vi helst hatt firhjulsdrift. Vi kjørte i bunnen
av San Juan Bassin, en enorm forsenkning som syntes å være uten ende. Bortsett fra et par møtende biler, så vi intet
som beveget seg. Bebyggelse hadde vi
ikke sett på lenge. Vi trøstet oss med at vi
snart skulle inn på NM 57, og der måtte
det vel bli bedre. Men den gang ei. Det
ble faktisk verre, og vi priset oss lykkelig
for at vi hadde latt bilen bli overhalt før vi
dro fra Austin.

somt for en arkeolog med forskningsinteresser og spesiale innenfor nordisk arkeologi å dra på studiereise hit? Jeg skal ikke
her gå inn på alle de gode grunnene som
faktisk finnes. Sørvesten, The Southwest,
har lenge vært et av de viktigste omridene for amerikanske arkeologer, og mye
spennende arkeologi er utført her.

Unik bergkunst
Mitt utgangspunkt var bergkunst; helleristninger og bergmalinger. - Og nettopp
her i The Southwest finnes noen av de
flotteste samlingene av bergkunst i verdensmålestokk. Det vi fikk se, gjorde den
lange reisen vel verd. Etterhvert oppdaget jeg også paralleller til det hjemlige
materialet, som jeg ikke hadde vært klar
over tidligere.
Anasazi-kulturen er en nordlig utløper av
de mellomamerikanske jordbrukskulturene. Her i grenselandet mot nord var jordbrukerne omgitt av fangstfolk, som i Nordens yngre steinalder og bronsealder. Og
det som for meg var av spesiell interesse:
for både fangstfolk og jordbrukere hadde
bergkunsten spilt en viktig rolle.

Ristninger og helligdommer
Lengre sør i Rio Grandedalen hadde vi
besøkt flere av fangstfolkenes ristninger.

Disse var gjerne anlagt langs viktige flyttveier, på steder som var eller etterhvert
ble til helligdommer. Noe av det samme
kan vi ane f eks i Trøndelag, der veideristningene ligger langs fjorden, den viktigste
transportåren i gammel tid. Jordbruksristningene ligger annerledes til. Disse ristningene har jeg etter hvert kommet fram
til ma ha ligget ved boplassene.
Hvordan var forholdet her i The Southwest? Det som finnes av guider for området sier at det er helleristninger i Chaco
Canyon, men bare unntaksvis får man
vite hvor disse er. Like ved informasjonssenteret ligger en ruingruppe kalt Una
Vida. På fjellveggen ovenfor denne er det
et større felt med ristninger som er tilgjengelige for publikum. Kunne forholdet
være det samme også ved de andre puebloene? Vi dristet oss utenfor de oppmerkete stiene ved Cheto Ketl lengre vest.
Joda, også her var ristninger, som ved
Pueblo Bonito, den største av puebloene i
Chaco Canyon.
Vår lille "undersøkelse" har selvsagt
ingen bevisverdi, men kanskje kan en
grundigere undersøkelse av forholdene
mellom fangstfolkenes og jordbrukernes
helleristninger og bergmalinger her i The
Southwest gi oss kunnskap og ideer som
kan danne grunnlag for fornyete studier
av våre hjemlige ristninger og malinger.

Gammel indianerkultur
Plutselig kom en smal kløft til syne. Veien
forsvant ned i den. Etter et par krappe
hårnålsvinger var vi nede i bunnen av en
ny forsenkning, men denne gang steg det
loddrette bergvegger opp på begge sider.
- Og nå dukket de første minnene etter
folk fram. Vi kjørte forbi ruiner etter flere
puebloer, store landsbyer der husene var
bygd sammen i flere etasjer. Vi var framme i Chaco Canyon National Park, et av
hovedområdene for Anasazi-kulturen, en
indiansk jordbrukskultur, som blomstret i
området rundt Four Corners (der statene
New Mexico, Colorado, Utah og Arizona
møtes) i løpet av hundreårene fra omkring 700-1200 e Kr.
Chaco Canyon og landskapet rundt er et
fantastisk arkeologisk miljø, som er vei
verdt et besøk, men er det likevel Iønn-

Ved Three Rivers, New Mexico, finnes det utallige ristninger på steinblokker langs
en bergrygg som stikker opp over det lave slettelandet omkring. Stedet var trolig et
viktig stoppested under veidefolkenes årlige vandringer gjennom Chihuahua-ørkenen. I dette ørkenlandskapet forandres overflaten på berget SA langsomt at mer
enn tusen år gamle ristninger stAr fram som om de skulle vært laget i gAr.
Foto: K. Sognnes

TIL STEDE I SITT EGET LIV

- om å være menneske i dag og for lenge siden
av Hein Bjartmann Bjerck

Nåtiden med fortidsbriller
Som arkeolog har jeg brukt mye tid på å
gå i steinalder-menneskene sine fotspor.
Jeg har vært på steder der de har hatt
boplassene sine, studert omgivelsene
deres, og tatt lunsjpause på de samme
svabergene der de en gang greide garn
og lappet skinnkanoer. Jeg har renset
gulvet i gamle hustufter og plukket opp
knivblad som ikke har vært rørt siden
steinalderkvinna la den fra seg ved bakveggen for 9000 år siden.
I

Olje og vann - vakkert, men sfygt. Vi rna kjenne det stygge for
å kunne oppleve det vakre. "Minussidene"i livet er viktige for
vArt velvære. Foto: H.B. Bjerck
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Fortiden er et speil for nh)tlden. t a steinaldermennesket under-

søke deg selv, dine klær og det du har i lommeno. Ptwv 1hr-

klare bilnskler og kredittkorl og fortell ham om jobben clin. Kanskje den nysgjerrige steinaldergutten kan latre deg noe om deg
selv og v& tid? Tegning: Kenn Ole Moen

Jeg har prøvd å samle mine inntrykk og
gjort meg tanker om hvordan disse menneskene har levd. Men vi arkeologer er
mest opptatt av hva de spiste, hvordan
de laget flekker, hvor mange de var i
hvert hus, og hva de fikk med seg i graven. Det er tørre fakta som sier mest om
ramma omkring menneskelivet, og lite
om hvordan det var å være menneske
den gangen. Menneskelivet finnes bare i
nåtiden, og det er bare innsikt og erfaring
fra vårt eget liv som kan gi oss et bilde av
hvordan det var å være menneske i steinalderen.
Dette ble svært tydelig for meg under et
ukelangt kurs i arkeologi på Vega i 1990.
For å få et bilde av hvordan kurs-deltakerne oppfattet steinalderen, ba jeg dem
om å formulere to positive og to negative
sider ved steinalderlivet. Etter å ha gjennomgAtt de femten besvarelsene kunne
jeg tydelig se at alt dette handlet om nåtiden - og ikke om fortiden. Steinalderen
var et vrengebilde av nåtiden. Det som
var bra i steinalderen var det som skapte
frustrasjon i nåtiden: At vi lever i et uoversiktlig samfunn, at vi har liten kontakt
med naturen. Det som ikke var bra med
steinalderen, var ting en satte pris på i
nåtiden: Vårt helsevesen var en gjenganger på plussiden i besvarelsene,
sammen med skrivekunst, den elektriske
gitar, den varme dusjen mv. Mer og mindre bevisst hadde altså alle kursdeltakerne formulert viktige ting om sin egen tilværelse.
Nettopp her ligger noe av det viktigste
ved kulturhistorien. Fortiden er et sted vi
kan se oss selv fra. Gjennom å tenke oss
inn i fortiden får vi perspektiv på vår egen
tid og vårt eget liv. Sett litt på avstand kan
det kanskje være lettere å få oversikt
over en hektisk hverdag - kanskje har vi
det ikke så ille likevel?
Mine tanker her er fra dette grenselandet

- nåtidstanker i et fortidsperspektiv. Men
nå tilbake til menneskene i fortiden.

ikke før vi stanger inn i dem som ekkelt
spindelvev. Steinaldermenneskene så tydelig fjellveggene de matte leve innenfor,
og kunne styre unna i god tid. Vi suser
avgårde og tror vi er fri, før vi med et rykk
oppdager at: Oj - det var bare en Iøpestreng.

To polareskimoiske
kvinner, Arnaruniuak (21 år) og Inadtdliak (24 Ar). Eskimoene~liv var en
nådelos balanse
mellom velstand og
krise. Men var det et
liv i mismot og frustrasjon? Foto: Th.N.
Krabbe 1909. Etter
Keld Hansen: Grønlandsbilleder. K0venhavn 1976

Ved å fjerne minussidene i tilværelsen
har vi også fjernet motstykket til det å ha
det godt. Og uten dette motstykket reduserer vi mulighetene til å oppleve og erkjenne vårt velvære. Og dersom vi selv
ikke oppfatter at vi har det godt - har vi da
noe glede av det?
Kanskje vi burde ta bedre vare på minussidene i vårt daglige liv? Kanskje må vi
oppfatte negative sider som en ressurs? I
alle fall må vi unngå å rendyrke det enkle
og behagelige liv i så stor grad at vi mister kontrasten i tilværelsen. SA derfor: Gå
ut i dårlig vær. Gå lange turer uten mat.
Bli våt pa beina. Gå tre dager uten å dusje. Spis molta når den er der - rett av
stilken! Ikke begynn med julematen i november. Lag lidelser i hverdagen!

2. Menneskenes kontroll over
omgivelsene
Vi kan skille mellom to hovedfaser i menneskenes historie: For den første fasen er
"smidighet" nøkkelordet. Gjennom tidene

VinterkAI i Amerika. Menneskene er
blitt eksperter på å kontrollere omgivelsene. Er vi modne for å bære ansvaret dette innebærer?
Foto: H.B. Bjerck

har menneskene utviklet imponerende
ferdigheter i det å kunne innrette seg etter
omgivelsene. Bare tenk på fangstfolk
som henter sitt utkomme i iskalde farvann
-et miljø som er livsfarlig for jegeren. Om
han ikke druknet, ville han fryse i hjel i Iøpet av minutter om han havnet uti. Men
her er de altså i full virksomhet, i farkoster
som gjør dem like veltilpasset som svømmefugler - nemlig kajakken.
Utviklingen av slike ferdigheter kjennetegner den første delen av menneskenes utvikling. Den senere delen preges av ferdigheter i å kontrollere og omforme omgivelsene slik at de passer de tempererte
og sårbare kroppene våre best mulig.
Steinalder-menneskene hadde langt færre muligheter enn oss. På Vega kan vi se
hvorledes fangstfolket langs tidligere
strandlinjer har innrettet seg etter de mektige atlanterhavsdønningene ved å legge
boplasser ved de få naturlige havner som
var. I dag bygger Vegværingene en molo
der han trenger en god havn, og sørger
for nyrydninger langt til havs.
En skulle tro at alt er blitt bedre nå som
menneskene kan kontrollere omgivelsene
i langt større grad. Men også dette godet
har en hake: Det er nemlig slik at mye av
det som er teknisk og teoretisk mulig, faktisk er forholdsvis uppnåelig for den enkelte. For begrensningene finnes for oss
også, de er bare ikke så klare og absolutte som for fortidsmenneskene. Begrensningene i dag ligger i stadig større grad
på det politiske plan. Begrensningene ligger i at hver og en av oss ikke alltid får
det slik vi vil når ressursene fordeles, og
når det gjelder fastsetting av regler, bestemmelser og tidsfrister.
Vi lar oss fortelle at vi har alle muligheter
- bare vi vil - og om vi vil det nok. Men

begrensingene er der, vi ser dem bare

Det ligger mye kilde til stress, avmaktsfølelse og frustrasjon nettopp i dette motsetningsforholdet. Det er i første rekke
menneskeheten kollektivt, og ikke enkeltmennesket som har fått økte muligheter
og større frihet. Og det gjør neppe den
enkelte av oss særlig friere og lykkeligere. Det er ille å miste noen i "hjertekø", og
vite at det kunne gått annerledes dersom
... Sto du nok på? Gjorde det offentlige
nok? Kanskje var det enklere for mennesker som levde under betingelser der liv og
død var noe en måtte ta som det kom?
Sannsynligvis var den lykkeligere som aldri fikk noe yrkesvalg, enn den som ble
avvist fra skolen med to poeng for lite.
Steinaldermenneskenes handlinger slo
tilbake på dem selv og den neste generasjonen. Våre handlinger får konsekvenser
lenger og lenger inn i fremtiden - i dag
kanskje fem-seks generasjoner fremover.
Dette er mennesker vi ikke har noe forhold til - mennesker vi aldri vil møte mennesker som aldri verken vil kunne
straffe eller rose oss. At vi lever i en maktstruktur der budsjettår og 4-års valgperioder er de viktigste tidsrammer, gjør det
ikke særlig enklere for den som føler ansvar.
Med de økte mulighetene til å kontrollere,
følger at menneskene får et stadig større
ansvar for omgivelsene sine. Vi sitter med
spørsmål om liv og død i hendene, og må
ta stilling til regler for omforming av levende dyr og planter. Vi har zoologiske hager
som i utgangspunktet var uskyldig tilrettelegging av dyrelivet omkring oss. I dag
har flere av disse dyrene ingen naturlig
biotop å vende tilbake til. Dyrehagene
kan fort bli groteske lagerplasser, en
slags kuvøse for levende dyr som ikke
lenger kan leve uten menneskenes hjelp.
Hvor mange har vi plass til? Over natta
slipper vi nye arter løs i et miljø som har
utviklet seg gjennom milliarder av år. Det
er et ansvar av en karakter og et omfang
som vi sannsynligvis ikke er utrustet til å
takle - i det minste foreløpig. Kanskje vi
går mot tider der menneskene må ha
toppmøter for å fordele nedbør og tyfoner
på samme måte som vi i dag forhandler
om fisken i havet? Er dette noe som vil
gjøre menneskene lykkeligere?
Joda, dette er et nokså dystert perspektiv.
Likevel er det vanskelig å komme utenom. Enhver utvikling er enveis - prøveordninger er en illusjon. Antakeligvis vil
en bedre fremtid for oss alle ligge i at vi
gjenvinner noen av våre tapte ferdigheter
i å innrette oss etter omgivelsene - bade
samfunn og naturmiljø. Og vi må finne
nytt fotfeste når det gjelder verdivalg og
etikk for å kunne takle det ansvar som ligger i kontrollen over omverdenen.

3. Til stede i sitt eget liv
Steinaldermenneskene levde et liv som
var langt sterkere preget av "her og nå", i
motsetning til vårt engasjement i "der og
da". En ~Ilustrasjon:For ganske nøyaktig
to år siden arbeidet jeg med en populær
fremstilling av de spennende steinalderfunnene fra Vega. Nede i kjelleren hjemme, på skyggesiden av huset, satt jeg og
tastet inn tankene mine i ei tekstbehandlingsmaskin: Det var tanker om levende
mennesker i en annen tid og på et annet
sted - mennesker som kjempet mot brenning og brottsjø eller slanget seg i vårsola
på myke skinn, stinne av årets første eggmåltid. Mennesker som slurpet i seg tilværelsen med hud og hår. Utenfor mitt
kjellerlokale hadde varen satt plata på 3,
der sto knopper og knurret langs husveggen, der var unger som hadde funnet
frem hoppestrikkene, og som frydet seg
over bevegeligheten i kortbukser de ikke
hadde sett siden i fjor. Plutselig gikk det
opp for meg at min befatning med mennesker på et annet sted og i en annen tid
var på bekostning av noe, nemlig min
egen tid og mine egne omgivelser.
For slik er vi blitt: Det er ikke bare oss fortidsgranskere som bruker tid på andre
steder og tider enn der vi selv befinner
oss. Vi har en enda større stab som driver
med den andre siden, som lager planer
og prognoser for tid og sted i fremtiden.
Og igjen enda flere som er profesjonelle
formidlere av hva som skjer andre steder
på jorda i nåtiden - om urettferdighet og
elendighet vi knapt har evne til å begripe
selv om vi konsentrerte oss. Videre har vi
folk som lager bøker og filmer om steder
og tider som verken har vært - eller vil
komme - og millioner av mennesker som
er lesere og tilskuere til det som blir produsert.
En av de få tingene som er felles for mennesker bade i fortid og nåtid, er døgnets
lengde. Og når vi i økende grad bruker tid
på å engasjere oss utenfor vårt eget ståsted i tid og rom - så må dette gå på bekostning av "her og nå", at vi får en svakere tilknytning til omgivelsene våre. Situasjonen her og nå er noe vi videofilmer og
sparer til fremtiden, som multer i fryseboksen. Dere har sikkert tenkt tanken alle
sammen: Julekvelden er ikke helt den
samme bak kamera som foran, men hva
gjør vi ikke for fremtida?".

På en småguttekamp her i høst: En gutt
faller og skraper kneet, og blir liggende å
grine. Dommer og medspillere samles
rundt, og se - der springer mor fram, som
enhver god mor til alle tider ville ha gjort.
Men hva gjør mor i 1991? Jo, hun videofilmer sin skadede sønn. Jeg kan trøste
dere med at videofilmingen straks leget
skaden - og at den skadede hadde krefter til å hive en liten stein før mor kom seg
over sidelinjen.
Et sterkt fremtredende trekk i sitatet fra
Astrup er nettopp mennesker som lever
et liv som var sterkt forankret i nåtiden.
Slik var det trolig i steinalderen også.

Åndemaneren
Ajukutok, ØstGrønland 1908.
Eksempel på "villmann om ikkje
skjønar"? Foto:
Th.N. Krabbe.
Etter Keld Hansen:
Gønlandsbilleder.
København 1976

Både fortid og fremtid blir underordnet i
en tilværelse som var så sterkt preget av
stabilitet og tradisjon som i steinalderen.
Blant eskimoer og andre naturfolk er det
nokså vanlig med en sirkulær tidsforståelse - at tid er noe som snurrer rundt som
vannets kretsløp. I en slik tilværelse er
tradisjoner en selvfølge. I et slikt samfunn
er oldingens livsvisdom og ungdommens
overmot like nødvendige. Antakeligvis har
menneskene vært tilsvarende forankret til
det landskapet de bodde og ferdedes i.
Fra kinoens barndom har vi hørt historier
om enkelte som spratt opp for å hjelpe en
som ble forulempet på lerretet. Vi ler hjertelig av slik toskeskap, men vi burde
sannsynligvis heller gråte. For dette var
kanskje den siste rest av den holdningen
at det som foregår i dine omgivelser er
noe som angår deg - som du må ta stilling til - som du har et ansvar overfor. Jeg
håper at dette er en utvikling som er i ferd
med å snu.

Kan vi slå dinosaurene?
Det er tankevekkende at mye av det jeg
nå har skissert som "steinalder" var levende helt inn i vårt århundre, helt sikkert
til langt inn i 50-tallet.
En 5. klassing som var med i Vitenskapsmuseets prosjekt om arkeologi i skolen
skrev det så enkelt og krystallklart som
ingen fagmann kunne gjort, et utsagn
med meget høy egenverdi:
"Steinalderen var en fin tid å leve i. Det
var derfor den varte så lenge."
Dette er vesentlig. Vi fnyser foraktelig av
begrepet "steinaldernivå". For oss er dette et bilde på noe undermåls, noe som
ikke holdt mal, noe negativt som selvsagt
måtte gå galt og dø ut. Men tenker vi på
at dette var en tilværelse som fikk oss
gjennom de første to tredjepartene av vår
10 000-årige historie? Og at vårt velutviklede levevis ikke engang har vært gjennom den første generasjonen?

Vi ler av de ubehjelpelige dinosaurene klart at disse vanskapningene måtte dø
ut, latterlige og ubehjelpelige kjøttberg
som falt sammen av sin egen vekt. Alle
skjønner at dette ikke var liv laga. Men
har vi ikke da glemt at dinosaurene faktisk rådde grunnen i ca 16 millioner år?
Menneskeheten runder snart 4 millioner
år - tror du vi vil slå dinosaurene?
Til slutt, et sitat fra en skikkelig villmann,
Høvding Seatl, mannen som ironisk nok
har gitt navn til storbyen Seattle i USA.
Dette er et utdrag av et brev han skrev til
den amerikanske presidenten i 1855, det
var snakk om kjøp av landområder. Indianerhøvdingen var talsmann for en tradisjon som går tilbake til menneskehetens
røtter. Det er en tradisjon som er bygget
på 4 millioner års erfaring fra samliv med
omgivelsene. Høvding Seatl begynte brevet til den amerikanske presidenten slik:
"Korleis kan du kjøpe eller selje himmelen

- varmen frå jorda? Tanken er framand

for oss. Vi eig ikkje reinleiken i lufta eller
glitteret i vatnet. Korleis kan du da kjøpe
det av oss? For vi rår berre i vår tid. Heile
denne jorda er heilag for folket mitt. Kvar
einaste skinande barnål, alle sandstrendene, kvart slør av dis i dei mørke skogane, kvar einaste lysning og alle dei summande insekta er heilage i tankane og
tradisjonane til folket mitt.
Vi veit at den kvite mannen ikkje forstår
levemåten vår. Det eine landområdet er
for han likt det andre. For han er ein framand som kjem om natta og røvar frå landet alt han treng. Jorda er ikkje bror hans,
men fienden hans, og når han har pint
henne ut, dreg han vidare. Han let etter
seg grava til far sin utan å ha dårleg Samvit. Han røvar jorda frå barna sine. Han
tek ikkje omsyn. Han gløymer gravene til
fedrane og barna sin rett. Grådigskapen
hans vil a!me ut jorda og leggje ørkenar
bak seg. A sjå byane dine er ei pine for
den raude mannen.
Men kanskje det er fordi den raude mannen er ein villmann som ikkje skjønar ..."

OLDSAKSMATERIALET FRA SKEI
- etter utgravningen
av Leena Airola og Roar Sæterhaug

Arkeologisk utgravning
- innendørs

Trebøtte av barlind. Alt metall er fjernet fra bøtta. Trebøtta,
hanken, beslaget og det dekorerte metallbåndet konserveres hver for seg. Er det mulig å få alt på plass igjen?
Foto: R. Sæterhaug

De tre mest sentrale gjenstandene i gravfunnet - en bronseøse,
et bronsekar og en dekorert trebøtte - var svært skrøpelige.
Dette bød på store problemer ved utgravningen. Tykkelsen på
bronsekarene var under 1 mm, og de var tildels perforert av korrosjon. Så lenge de lå i jorda hadde de god fysisk støtte i jordmassene. Da de så skulle graves ut, stod de i fare for å miste
denne støtten og brekke opp i fragmenter. Gjenstandene ble
derfor godt støttet opp med skumplast før de forsiktig ble løftet
over i transportkasser og brakt til konserveringslaboratoriet.Endel jord under og inne i bronsekarene fulgte med. Den videre utgravningen ble foretatt på laboratoriet, hvor gjenstandene (se
forøvrig omtale i SPOR 111987 og 1/1991), fikk fysisk støtte etterhvert som de ble renset fram.

Trebøtte av barlind
Trebøtta var dekorert med tynne mønstrete bronsebånd, tildels
festet rundt bøtta. Videre hadde den to trekantete mønstrete beslag med mønsterdekor til feste for hanken. De konserveringsmidler vi vanligvis bruker til trekonservering er skadelig for metall. I dette tilfellet lå løsningen derfor i å fjerne metallet fra treet,
og konservere treet og metallet hver for seg, og så montere delene sammen igjen.
De dekorerte bronsebåndene rundt bøtta var opprinnelig laget i
tre deler, men bestod nå av 100 løse biter. De største fragmentene satt delvis fast på bøtta mens de minste lå i jorda ved siden
av bøtta. Bøtta representerer et pent stykke håndverk bade i tre
og metall. Den er uthult av en stamme av barlind, og har vegger
med en tykkelse på 6-8 mm. En lignende bøtte, funnet ved Birka i Sverige, er derimot bygd opp etter tønnestavprinsippet.

Monteringsarbeidet er igang. Bit for bit finner metallbåndene sin plass rundt b t t a . Bitene blir festet til en elastisk
voks. Korreksjoner gjøres ved oppvarming av voksen.
Foto: L. Airola

Trebøtta var litt flattrykt, noe som hadde gitt den en oval form og
ført til at den bare såvidt hang sammen. Gas og parafinvoks ble
derfor lagt inn på innsiden for å gi støtte under den videre behandlingen. Nå kunne trekantbeslagene og metallbåndene forsiktig fjernes. Før det ble bestemt hvilken konserveringcmetode
man skulle benytte på trebøtta, ble det gjort endel forsøk på tilsvarende uthulte trestykker av gran som var funnet i myr. Resultatene av forsøkene ga oss flere valgmuligheter, men vi endte
opp med å bruke harpiks (colophonium) oppløst i aceton. Vannet i treet ble fjernet ved bruk av flere acetonbad (dehydrering).
Deretter ble treet impregnert i en mettet blanding av harpiks og
aceton. Under impregneringen ble bøtta innvendig støttet opp
av en gipsform, som også presset bøtta litt ut slik at formen ble
mer rund, slik den opprinnelig hadde vært.
Metallbåndene ble mekanisk renset, deretter kjemisk stabilisert
mot korrosjon og overflaten til slutt tilført en tynn beskyttende
lakkhinne. Puslespillet kunne nå starte, alle de 100 bitene ble
festet tilbake på riktig plass på trebøtta. Bitene ble så smeltet
inn i en elastisk hinne av brunfarget voks.

Hengekaret av bronse var stori og litt vanskelig å håndtere
under konserveringen. Her foretas en mekanisk rensing under mikroskop av karets innside. Yttersiden er støttet opp
med silikonkautsjuk og polyerethanskum.
Foto: K. Thingstad

Hengekar av bronse
Det største bronsekaret var trekantet med en innvendig sil og
med hemper på sidene for oppheng. Karet var blitt reparert i det
ene hjørnet, og alle hjørnene var tildels sprukket opp og måtte
ha fysisk støtte for ikke å ramle fra hverandre.

De arkeologiske funnene på Skei har gitt konserveringslaboratoriet ved
Vitenskapsmuseet store utfordringer. Gjenstandsmaterialet som ble utgravd i 1986, var rikholdig og tildels komplisert med hensyn til videre bevaring. Endel av gjenstandene er nå utstilt i Kulturhuset på Stiklestad. Her
kan leserne få et lite innblikk i hvordan konserveringsarbeidet forløp.

Innsiden av karet ble støttet opp med et
tynt lag silikonkautsjuk inn mot metallet,
og hele karet ble fylt opp med polyerethanskum. Dette ga karet en god fysisk
støtte og den mekaniske rensingen på yttersiden kunne starte. Da dette var gjort,
ble støttematerialet på innsiden fjernet og
nytt støttemateriale ble tilført på yttersiden, slik at innsiden kunne renses. Til
slutt ble karet stabilisert mot videre nedbrytning, beskyttet med lakk, og hjørnene
ble limt sammen.

Den minst skadete "pasienten" var bronseøsa. Vi måtte ty til kirurgisk plaster for
å lappe den sammen. Den var gjennomhullet av korrosjon, flere biter var forsvunnet og det var fare for at den ytterligere kunne brekkes opp. Innvendig ble
den støttet opp med skumplast. Øsa er
her klar for operasjonen. Foto: R. Sæterhaug

Rensing av overflaten på
bronsegjenstandene
Det stilles spesielle krav til konservering
av gjenstander som skal utstilles. Det
gjelder å få frem alle detaljer som er bevart, og det kan være et tidkrevende arbeide.
De tynne bronseveggene i karet var angrepet av korrosjon, men de hadde overlevd tilværelsen i jorda svært godt. En
mekanisk rensing av disse bronsegjenstandene var nødvendig for å jevne og
fjerne korrosjonsprodukter, slik at spesielle detaljer på den originale overflaten
kunne tre fram. Samtidig var det viktig å
bevare ufarlig grønn patina på de stedene den hadde utviklet seg i løpet av flere
hundre år i jorda.
Det ble raskt konstatert at de tynne bronseplatene ville kollapse fullstendig under
den videre konservering. Det var nødvendig å finne et støttemateriale for gjenstandene som kunne motstå påkjenningen ved håndteringen under den mekaniske rensingen. Støttematerialet måtte videre være lett å fjerne, og det måtte ikke
skade overflaten i bronseveggene. Ved å
bruke silikonkautsjuk innerst og polyerethanskum ytterst, lyktes det å gi nok støtte
til gjenstandene under den videre konserveringen.

Med silikonkautsjuk og polyerethanskum
Silikonkautsjuk er et to-komponent flytende gummistoff som vulkaniseres ved tilsetting av herder. Det brukes bl a til avstøpning fordi det former seg nøyaktig etter gjenstandens form og overflate. Polyerethanskum er et flytende stoff som utvider seg og herder i luft. Det brukes bl a
mye innen bygningindustrien som isolasjonsstoff rundt dører og vinduer.

Silikonkautsjuk helles over øsa og etter
et par timer er den herdet. Øsa skal nå
støttes opp utvendig, slik at den kan renses innvendig. Silikonkautsjuken former
seg fint etter gjenstandens form, og gir
god og elastisk støtte for det tynne metallet. Foto: R. Sæterhaug

Utenpå silikonkautsjuken blir det lagt polyerethanskum. Øsa er nå støpt inne, og
har ingen muligheter for å brekke ytterligere opp under den videre behandlingen. Det er nå mulig å rense osa innvendig. Det blir hovedsakelig gjort ved hjelp
av en vibrerende nål drevet med tykkluft. Foto: R. Sæterhaug

Øsa er nå vendt om, og vi kan se inne i
øsa der metallet er renset. Yttersiden ble
renset opp tilsvarende ved at innsiden
ble støpt inn. Polyerethaskummet ble
deretter skåret bort, og den tynne silikonkautsjukhinna ble forsiktig revet av.
Metalloverflatene ble til slutt kjemisk stabilisert for å hindre videre korrosjonsangrep. Foto: R. Sæterhaug
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Stiklestad Museum, Midt-Norsk Restauratør, Nord-Trøndelag Teaterverksted og
Nord-Trøndelag Teatersamlag er faste
leietakere ved Kulturhuset, som eies av
bl a Nord-Trøndelagfylkeskommune. Deres overordnede mål er å utvikle og formidle kunnskap om Stiklestads plass i internasjonal, nasjonal og lokal historie.
Museet består av en folkemuseumsavdeling og en arkeologisk avdeling. Sistnevnte finner vi i Kulturhusets murgang. Her
levendegjøres Verdals forhistorie i en utstilling satt i scene av arkeolog Lars F.
Stenvik fra Vitenskapsmuseet og arkitekt
Jens P. Askim. Utstillingen tar publikum
med på en spennede vandring gjennom
ca 300 år av Verdals historie, fra vikingtid

til middelalder, med året 1030 som det
naturlige tyngdepunkt.
I Kulturhusets murgang, som er adskilt fra
bygningskomplekset med en borggård,
går man inn i forhistorien med alle sanser
spent. - Lyden av våpengny setter publikum 1000 år tilbake i tid. To ravner varsler om ufred og død, mens en gammel
kavlebro symboliserer Snorri Sturlusons
ord "... på alle stier drev det folk til Stiklestad ...". Kavlebroen, datert til 1100-tallet,
ble utgravd i 1991. Opprinnelig lå den ved
nordenden av Leksdalsvannet. Samme
type broanlegg har vært i bruk helt fra vikingtid.
I området rundt Stiklestad finnes også en
enestående samling monumentale gravhauger. Slike gravminner er antagelig
spor etter mektige småkonger, og viser
Verdalen som et maktsentrum.
Det unike gravfunnet fra Skei i Sparbu er
innlemmet i utstillingen. Dette er et av de
fineste gravfunn fra vikingtiden. I graven
lå en kvinnelik i en fint oppmurt steinkiste.
Gravgodset, bl a personlige smykker, en
bøtte av barlind med fint dekorert bronsebånd og et spesielt trekantet kar - antagelig en stor hengelampe fra et kirkebygg
eller kloster på De britiske øyer, står nå til
beskuelse for publikum. En effektfull lyssetting i montrene gjør at gjenstandene
kommer meget godt frem.
På vandringen videre gjennom murgangen, i dunkel belysning, følger man sporene frem mot slagscenen - det sentrale
punkt i vandringen. Her finner vi meget
fine kopier av tidsriktige våpen og hjelmer. Ulike gjenstander symboliserer at
man nå er kommet til et rikspolitisk skille
- overgangen fra hedendom til kristendom. Kong Olav Haraldsons fall er et vendepunkt i norsk historie - og scenen der
Olav får banesår av Kalv Arneson og
Tore Hund er gjenskapt med all den dramatikk man har forestilt seg knyttet til
denne handlingen.

Både den arkeologiske utstillingen og
resten av bygningskomplekset på Stiklestad er verdt et besøk - enten man knytter det til det tradisjonelle Spelet, eller
ikke. Med den historie som her ligger til
grunn, vil opplevelsen likevel være av en
karakter som vil prege hvert enkelt individ.

En vakker bygning i et historisk landskap. Foto: J.P. Askim

Det nye kulturbygget bærer det offisielle
navnet Stiklestad Nasjonale Kulturhus og
navnevalget er berettiget: Dette er et nasjonalt samlingssted, og det var derfor på
tide at man fikk en bygning på dette stedet som har en så enestående betydning
i vår historie.
Aud Beverfjord

GARDSGRENSER
OG GARDSHISTORIE
O

av Oddmuntl Farbread
Fellestrekk ved gamle gardar
SANS FOR PUSLESPEL?
Som kjent er arkeologi og historie eit slags puslespel. I svært
bokstaveleg forstand gjeld det
for forsking på gardsgrenser.
Jordbruks-landskapet er eit lappeteppe av eigedomspartar,
men med innbyrdes logikk. Detaijar ved grensene viser som
regel korleis mindre partar har
oppstått av eldre og større. Det
er ofte råd å rekonstruere seg
tilbake til gardar tidleg i jernalderen.
Heilt enkelt er det ikkje, med
mange detaljar å halde styr på.
Det skal mye til for at alle bitane
fell på plass. Men som regel
kjem dei store mønstra i den
gamle busettinga fram.
Svensken Jøran Sahlgren lanserte denne "geometriske" metoden i 1927. Sia er den brukt av
mange, ikkje minst i norske bygdebøker. I Snåsa-boka bd 3
brukte f eks Gunnar Skavlan flyfotos til å vise detaljar ved grenser og gamle gardstomter. I dag
gir Økonomisk kartverk best
grunnlag for grenseanalysar.
Der det finst utskiftingskart frå
1800-talet, er dei eit viktig hjelpemiddel.

Gardar i eldre tid hadde ofte følgande utgangspunkt: Grenser og buplass (tun/
hus) var mest mogleg innbyrdes avpassa,
så buplassen låg sentralt i forhold til grensene mot naboar. Nært inntil husltun låg
beste dyrkamarka, åkerjorda. Dette vart
gards-kjernen. Lenger ute låg eng, beitemark og skog/utmark - belte av ulike ressursar omkring kjernen, med dei viktigaste nærmast. Det var ein praktisk modell.
Når kjernen av buplass og åkerjord var
opparbeidd, skulle det mye til for å flytte
eller utviske den. (Men på flatland skjedde det i ein del tilfelle.) Dersom ein gardskjerne i nyare tid ligg skeivt plassert innafor gardsgrensene, utan årsak i spesielle
landskapsforhold, har det truleg skjedd ei
endring av den opphavlege garden. Dette
er eit viktig haldepunkt i tolking av grenser.

Gardsutvikling
Grenser og gardar kan endrast på mange
måtar. Dei oppstAr ved landnåm, deling,
utskilling, omstrukturering. Dei blir nedlagt ved øde-legging, ved underlegging
under andre gardar, og ved omstrukturering. Og det skjer flytting av grenser, ved
kjøp og salg, gåve og kompensasjon, rnakeskifte, rettsavgjerd ved tvist, og bruk
som gir hevd.
Undersøkingar har vist at grenseflytting
sjeldan skjedde mellom namnegardar.
Når det ligg fleire gardsbruk side om side

med same namn, f eks Berg, så utgjer dei
til saman ein narnnegard Berg, som dei
tydeleg er oppdelt av. Det er vanleg å rekonstruere seg bakover med utgangspunkt i namnegardar som er kjent frå
1600-talet. Deira grenser var som regel
fastlagt lenge før.

Landskap og grenser
På flatland med jamn jordkvalitet var
naturen lite bestemmande for kor ein frå
først kunne legge buplassar/gardar. Dei
var også lettare å flytte. I småkupert terreng vart gardar lagt på høgdedrag, med
åkerjord i lettdrenerte skråningar. Her kan
ein vente å finne grenser som midtliner
mellom høgdene. Grensefigurar kan bli
varierande mangekanta eller avrunda.
I dal-landskap derimot opptrer svært regelmessige grensemønster. Dalbotnen med elv eller innsjø - vart ei naturleg
grunnlinelleie-line. Den bestemte hensiktsmessig inndeling i enkeltgardar midtlies bortover dalsidene, der dei beste
jordressursane låg. Grensene kutta dette
langsgåande ressursbeltet på tvers, vinkelrett på grunnlina om mogleg. - I sjøbygder var regelmessig strandkant ei tilsvarande grunnline.
Stav var ei gammal nemning for grensemerke, spesielt påvist av Håkon Hovstad
som har undersøkt gardsgrenser på Sørog Vestlandet. Mellom to grensemerke
gjekk grensa i rett sikteline, i alle fall i utgangspunktet. Der landskapet hadde regelmessig grunnline, vart den ideelle eigedomsfiguren firkanta. Dette gjeld ikkje
berre i Norge, men i andre land og. Også
på flatland har ein ofte prøvd å halde på
ei enkel firkantform.

Analyseprinsipp
Ut frå denne modellen av tidleg gardsdanning kan ein analysere kva som
skjedde, spesielt når nye gardar oppsto.
Viktige prinsipp:

OLandnåm - nyetablering på ledig
grunn, utafor tidlegare busett område:
Kjenneteikn: Grensene er enkle og regelmessige, og usannsynlege som delingsliner på ein eldre gard. Dei er berre
påverka av struktur i naturlandskapet,
og av utkantsgrense for tidlegare busetting. Gardskjernen ligg så sentralt som
naturen tillet det.
Dalside med gardsgrenser frå dalbotn opp til fjell. Område like vest for Oppdal kyrkje.
Foto: O.Farbregd.

Likeverdig deling, kløyving av eldre
gard.
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Skjema for korleis gardar oppstår, blir borte eller blir omlagt.

Kjenneteikn: Grensene viser jamstore
grannegardar. Den rekonstruerte opphavsgarden får ein naturleg kjerne. Pga
verdifull åkerjord er den gamle gardskjernen ofte delt likt, liksom tilgang til
ulike andre ressursar.
Utskilling, frådeling av ein part som
ikkje er likeverdig med den gjenverande.
Kjenneteikn: Til saman dannar to partar
ein meir regelmessig figur enn kvar for
seg. Og ein naturleg opphavskjerne kan
påvisast.
Utskilling frå to (eller fleire) gardar, i
grenseområdet mellom dei. (F eks ved
giftemål mellom barn frå to grannegardar.)
Kjenneteikn: Eit gardsvald - ein grensefigur - bryt regelmessig grense mellom
samanstøtande gardar.
NB: Felles rettar for nabogardar, f eks i
utmark, er ofte teikn på at gardane er
oppdelt frå felles opphav.
Nedlegging, overgang til ødegard.
Kjenneteikn: Gardsvald og gardskjerne
kan påvisast, men også opphør av drift
og busetting.

o Samanslåing, underlegging, motsett
av deling og utskilling.

Kjenneteikn: Del av eit gardsvald utgjer
ein rekonstruerbar figur med tilhørande
kjerne.
Samanslåing med fleire gardar, oppdelt underlegging.
Kjenneteikn: Fleire tilstøtande gardar
omfattar delar som til saman utgjer eit
tilstrekkeleg gardsvald med påvisleg
kjerne.
O Grenseflytting mellom gardar, utan at

talet på gardar endrast.
Kjenneteikn (noe usikre): Grenseforløpet avvik frå mønster som elles er påvisleg, f eks frå sikteline mellom endepunkt for grense.

Kva tid oppsto den klart grensedelte garden? Kanskje i eldre jernalder, mellom O
og 600 e Kr, er det hevda. Tidlegare kanskje som tradisjon frå det eldste jordbruket i steinalderen - kan det ha eksistert større territorie som vart brukt av fleire familiar i fellesskap. Innafor slike område kunne buplassar og åkrar stadig bli
omplassert. Lita eller inga gjødsling gjorde dette aktuelt. På det flate Forsand i
Rogaland eksisterte landsby-fellesskap i
eldre jernalder. Der skjedde og flytting av
hus og enkeltbruk gjennom hundreåra,
men grensemønsteret er ikkje påvist.
I kor stor grad er mønster for busetting og
grenser bestemt av ulike slags landskap?
Det spørsmålet krev vidare forsking.

O Omstrukturering, avbrott i busettings-

utvikling.
Kjenneteikn: Grenser og kjernar for fleire gardar er plassert utan tilknyting til
eldre grenser og kjernar.

Problem og spørsmål
Dette siste er ikkje sjølsagt over alt i landet. Det kan ha skjedd omstrukturering i
mellomalderen. Men da bør det også visast spor av det, liksom av omlegginga
som skjedde etter krisetida på 500-600talet i Rogaland.
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Oppdal som eksempel
I Oppdal ligg dei gamle gardane på rekke
bortover dalsidene. Og gardsgrensene
dannar tilsvarande regelmessige mønster. Dei deler opp dalsidene på tvers, i
firkantar for det meste. Jfr kart over sentrale delar av bygda. Det viser rekonstruksjon av gardar i jernalderen. Ein del av
dei kan tidfestast ut frå typar av gardsnamn. - Arkeologien er til mindre hjelp:

Oppdal har - med få unntak - ikkje graver
på dei enkelte gardane, som kunne ha
vist minstealder på dei. (Funn på dei store fellesgravfelta Rise og Vang fortel berre at mange gardar eksisterte ca 400 e
Kr.) Til tidleg jordbrukshistorie trengst pollenanalyse, og tidfesting av trekol i botnen av gamle åkerreiner på enkeltgardar.
Tre uventa forhold kom fram ved grenseanalysen i Oppdal: Det er visse breidde-

mål på gamle, store gardsvald som stadig
går igjen. Og gamle gardar strekte seg
ofte tvers over båe dalsidene (i smalare
dalstrøk enn vist på kartet). For det tredje:
Dei gamle gardsgrensene synest å ha
overlevd sterk avfolking i bygda etter
Svartedauden. Grensemønsteret verkar
logisk og gjennomført i forhold til gardsnamn frå jernalderen.

MARINARKEOLOGI I HOPSJØVÅGEN

I

av Marek E. Jasinski
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Hopsjø var på 1700- og 1800-tallet det
mest kjente av gjestgiveriene og handelsstedene på Hitra. Her residerte familien
Parelius i fem generasjoner gjennom 158
år. Stedet har alle forutsetninger for en
gunstig naturlig havn, og vi kan regne
med at utallige båter har anløpt vågen
gjennom tidene.

Fra et kulturhistorisk synspunkt kan store deler av den
norske kysten beskrives som
en gigantisk "mariskanse". Et
typisk eksempel på dette er
handelsstedet Hopsjø pil Hitra,
hvor en gruppe entusiaster fra
Hopsjøstiftelsen A/L har klart å
puste nytt liv i de gamle bygningene. I dag er Hopsjøen et
av de mest fremtredende kulturmin er ved Trøndelagskysten, o fungerer som et levende vitne på vår gamle kystkultur.

Hopsjøvågen er også en marinarkeologisk perle i forskningssammenheng. Tykke bunnsedimenter skjuler mengder av
gjenstander fra tiden da havnen, handelsstedet og gjestgiveriet blomstret. Et annet
aspekt som gjør stedet enda mer attraktivt for forskere, er de usedvanlig gode
bevaringsforholdene som eksisterer i vågen, forårsaket av permanent tilstrømning
av ferskvann.

k

I juni 1992 gjennomførte Vitenskapsmuseet i Trondheim en undervanns-registrering i Hopsjøvågen. I løpet av en uke ble
bunnoverflaten i området undersøkt.
Hovedformålet var å kartlegge bunnens
kulturhistoriske topografi, finne konsentrasjoner av arkeologisk materiale, og
eventuelt prøve å finne svar på om vågen
inneholdt gjenstander fra perioden før
gjestgiveriet. Vi ville ta prøver til vitenskapelige analyser, samt skaffe grunnlagsdata for planlegging av en undervannsutgravning.

Undervannsregistrering i Hopsjovågen 1992. Foto: Pål Aage Nymoen

,
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Undersøkelsene ble foretatt på seks forskjellige områder i Hopsjøvågen. I fem av
dem ble det funnet store mengder av
gjenstander fra "parelius-perioden", bl a
glass, keramikk, krittpiper, lær, tekstiler,
hampetau, trespanter, to ankre, slipestein
og ballaststein. I området rett under hovedbryggen ble det avdekket et vrak av et
mindre klinkbygd fartøy. Innerst i vågen
ved utløpet av Hopavatnet fant vi et flintavslag med tydelig retusj. Denne gjenstanden tyder på at det er muligheter for å
avdekke kulturlag av betydelig alder.
Undersøkelsene i Hopsjøvågen vil fortsette i årene fremover. Vitenskapsmuseet
planlegger også, i samarbeid med Hopsjø-stiftelsen, etablering av en permanent
feltstasjon for marinarkeologi i de gamle
bryggene. I forbindelse med den planlagte akademiske undervisning i arkeologi
ved Universitetet i Trondheim, vil lokaliteten i vågen kunne benyttes i praktisk opplæring av studentene.

Handelsstedet Hopsjo rundt århundreskiftet. Foto: Hopsj~stiftelsenN L
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NORDMENN RESTAURERER
GAMMEL KIRKE I RUSSLAND
av Anne Stalsberg

Etter sju tiår med vansKj0tsel og
aktiv vandalisme skal Den russiske kirke sette i stand sine kirker og
klostre. De fleste bygningene er
ikke bare kirkelige brukshus, men
også kulturminnesmerker.
1 1990-91 var det en rekke møter
mellom, V.A. Bytsjeva, som er
adm. leder for Leningradavdelingen av Den allrussiske forening til
bevaring av historie- og kulturminnesmerker, A.N. Kirpitsjnikov,
leder for utgravningen i Staraja
Ladoga og nestformann i samme
forening, L.A.Gubtsjevskaja, direktør for museet i .Staraja Ladoga og undertegnede. Her ble det diskutert hvordan man kunne få restaurert en av de mange forfalne
kirkene rundt Staraja Ladoga gjennom et internasjonalt samarbeide
mellom ungdom.
Etter en befaring, der også Kalle Sognnes
fra Vitenskapsmuseet deltok, ble det bestemt at en liten kirke vigslet til Vasilij Kesarijskij/Basilios den Store, i landsbyen
Tsjernavino på motsatt side av elven mot
Staraja Ladoga, skulle inngå i prosjektet.

Norsk-russisk prosjekt

av en meget stor inflasjonen
veie pengene.

a skaffe til

Vanskeligheter har det selvsagt vært. Det
var like selvfølgelig å selge rå materialer
der som å selge tørre her. Det måtte hjelp
til fra høyt administrativt hold i kommunen
for å få fram en pakke spiker. Men-russerne gjorde en kjempeinnsats under de
vanskelige forholdene i landet.
Lomværene møtte en helt ny verden,
men ingen av dem har angret på turen.
Siste rapport forteller at lærere og avgangselever i Lom svært gjerne vil reise
til Russland også i 1993!

Kirken
Restaureringsobjektet er en liten steinkirke som består av en hovedkirke med et
lite sidekapell - hver med sin kuppel på
taket. Opprinnelig var dette et lite kloster
på 1500-tallet. Kirken forfalt og ble i 1686
bygget opp igjen. Byggmesteren var
åpenbart ikke så fortrolig med steinarkitektur som trearkitektur, siden veggene er
overdrevent tykke - hele 3,5 m.

1 1906 ble kirken pusset opp. Under sovjetregimet ble den brukt som klubblokale
frem til 1970-årene. Undertegnede traff
selv en dame som hadde giftet seg i kirken. En annen kone fortalte om den dagen presten ble arrestert og hvordan han
kom hinkende tilbake fra forhør.

1 1964 utarbeidet restaureringsarkitekten
I.A. Haustova det første restaureringsforslaget, men først i 1991 ble det mulig å
sette det ut i livet. - Kuppelen på kapellet
ble satt opp i 1991 mens kupellen på hovedkirken ble ferdig i 1992. Spanteverket
til kuplene hadde elevene laget i sløydsalen i Lom.

Skepsis og interesse
Til å begynne med var det en viss skepsis, eller vantro, å møte hos landsbyboerne. Men den dagen korset kom opp på
kuppelen, lysnet både været og folket. Da
fader Andrej vigslet korset og kapellet,
møtte både fastboende og hyttebeboere
opp med kaker og te. Under vigslingen i
år var det til og med et kor fra konservatoriet i Petersburg.
Prosjektet fikk stor oppmerksomhet i russiske massemedia, både i TV, lokalpresse og sentrale Petersburg-aviser. I Norge
skrev selvsagt lokalavisene i Gudbrandsdalen om det, og Opplandsradioen laget
tre programmer som ble sendt i Program
2 i 1991. Alle de russiske initiativtakerne
har vært i Norge.

Det videre arbeidet
I år er det registrert en menighet i Tsjernavino, som har overtatt Vasilij. Kirken vil
ta seg av det innvendige, men det ser ut
til at lomværene kan fortsette det utvendige restaureringsarbeidet.

Det internasjonale prosjektet ble til et
norsk-russisk prosjekt. Lom vidaregående skole har den eneste tø;mrerlinjen i
Norge, og der fattet de interesse for prosjektet. De har vært i Tsjernavino i 1991
og 1992 (hhv fire og to uker). Hvert år deltok ni elever, foruten fire lærere og rektor.
1 1991 deltok ungdommer fra russisk side,
mens det i 1992 bare var russiske håndverkere tilstede.
Den russiske parten holder verktøy, diesel i Russland, kost, losji og ekskursjoner,
mens den norske parten holder reise
Lom-Russland-Lom, forsikringer og personlig verktøy.
Budsjettet til den videregående skolen i
Lom var i 1991 på vel 40 000 kroner - i
1992 noe mer. Pengene til prosjektet kom
fra skolen, Lom kommune, det lokale næringsliv i Lom, Skjåk og Vågå kommuner
og den norsk-amerikanske forretningsmannen Per Arneberg. Elevene brukte et
stipend og arbeidet med skogplanting og
lafting. Den russiske side greide på tross

Den dagen korset kom på plass på kuppelen, lysnet både vær og landsbybeboere.
Til venstre det midlertidige taket som i 1992 ble erstattet med den store kuppelen,
også den laget i Lom (unntatt spona). Spona er av osp og blir snart grå og skinner
som edelt sdv. Foto: Anne Stalsberg

RUNEBOMMEHAMMEREN FRA
av Kjell Haarstad

Hammer til samisk
trolltromme?
I oldsaksamlingens tilvekstkatalog er
gjenstand nr a, og følgelig den fornemste,
karakterisert som "Skaft av horn til hammer til samisk trolltromme ("runebomme")." Den er 18,3 cm lang og 13,8 cm
bred.

1 1bie det Innlevert en rekke gjemstander til Oldsmitsamm
U~n1Os80somvarfunnati
en "koksteinhaug" pØ Nordsst
I ~~,
Ifefgc funnbeskrivelsen. Kokstein ar rullestein
6omde~QmrtFPieltWvamot
dler kokte vann med, f drs I et
t r e k m elkr en skinnsekk
Jmgrybr var dyre. SUM
ble varmet i gisrna og sluppet
opp i vannet, evmtudi f b
ganger eller fkn, oblmr. Fm
slkw sidm sprakk mimen mdw oppvarmingen og ble
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Nordsetfunnet ble trolig bare liggende i
magasinet inntil Gutorm Gjessing gjorde
det kjent for publikum i en artikkel i Studia
Septentrionalia Il, i 1945: "To hamrer til
samiske runebommer". Den andre hammeren han behandler ble funnet i Sørsjona i Vefsn i 1938, og er ifølge tegningene
i artikkelen ganske lik Nordsethammeren
i form og dekor.
Om Nordsethammeren skriver Gjessing:
"Omlag 80 cm djupt lå hammeren sammen med en del andre saker: fem håndsnellehjul av stein, et par spyd- eller pilespisser, en fragmentarisk spore, ei saks
og en lysestake, foruten et par tilskårne
hornstykker". Allerede her er Gjessing
noe unøyaktig. Av tilvekstkatalogen, som
må ha vært Gjessings kilde, fremgår det
at gjenstandene har ligget på forskjellige
steder i haugen og i en dybde av opptil
80 cm. Unøyaktigheten fører imidlertid til
at Gjessing gjør en grovere feil; han mener funnet er et samisk "offerfunn". De
opplagt ikke-samiske gjenstander i haugen forklarer han med at gjenstander av
nordisk opphav er funnet i nordsvenske
offerfunn, idet han henviser til Gustav
Hallstroms "Lapska offerplatser". Men der
går Gjessing langt. Det ble dog ikke funnet slikt som lysestaker og ryttersporer i
Lappland.
Gjessing mener saksa og de to sist nevnte gjenstandene stammer fra 1400-tallet
og daterer dermed hele "offerfunnet" dit,
også hammeren. Men dekoren på hammeren er i Ringerikestil fra omkring år
1000, så hammeren må ba vært noen
hundre år da den ble "ofret", mener han noe som selvfølgelig kan være mulig.
Gjessing utvikler resonnementet videre:
"Hammeren må-vise at det har vært samer i Øvre Rendal i 1400-årene, da funnet ble lagt ned." Han sier videre at dette
står i strid med Yngvar Nielsens "fremrykningsteori" som går ut på at samene først
nådde Tydalen omkring 1700, og står
også i strid med modifikasjoner av teorien, særlig ved Kr. Nissen, som forskyver
tidsgrensen for den samiske "fremrykning" tilbake til noe før 1600. Hammeren

beviser, mener Gjessing, at det har vært
samer i Rendalen i 1400-årene. Og ettersom hammeren kanskje var omlag 400 år
da den ble lagt ned, må den ha gått i arv i
samme ætt i mange ættledd etter den
som opphavlig laget den.

Samenes vandringer
Så langt om Gjessing. Resonnementet er
ledd for ledd uangripelig - bortsett fra på
det ene punkt - gjenstandene ble ikke
"lagt ned", men kastet. Noen respons fikk
artikkelen ikke, heller ikke negativ - ingen
gikk imot den.

30 år senere, i 1970-årene, da det blomstret opp en skarp debatt om når samene
kom til Sør-Trøndelag, ble Gjessings artikkel trukket fram, først av Knut Bergsland, i en artikkel i Historisk tidsskrift i
1970. Runebommehammeren ble et bevis for at samene hadde vært lenge i SørNorge; fra middelalderen minst og kanskje fra omkring år 1000. Den sterke interessen for hammeren nå var naturlig ettersom dette var og er det eneste mulige
kjente samiske oldfunn sør for Namdalen
som stammer fra middelalderen.

Runebommehammer fra Troms, innkommet t11 V~tenskapsmuseetpå
1700-tallet. Foto: Vitenskapsmuseet

RENDALEN
Jeg urga i anieaning aenne aeDarren en
bok i 1981: "Samiske vandringer i SørNorge." Runebommehammeren ble også
behandlet her, og jeg påpekte at den som
et Iøsfunn hadde liten vitneverdi i spørsmålet om samisk bosetning i Sør-Norge.
Jeg burde understreket sterkere at Gjessing beveget seg fra først å gi et nøkternt
referat fra primærkilden som er tilvekstkatalogen, til å gli over i å beskrive gjenstandene i avfallshaugen som et "offerfunn som er lagt ned". Dette er i strid med
den virkeligheten katalogen beskriver.
I boken gjenga jeg også Gjessings illustrasjon av hammeren og skrev, kanskje
ikke reflektert nok, at den "utvilsomt var
av samisk opphav". Illustrasjonen var en
tegning, og jeg stilte dengang ingen
spørsmål ved enkelte uregelmessigheter
ved "hammeren": noen krokete "utvekster" oppå den buete, konkave flaten
øverst på hammeren.

Hammeren fra Nordset i nytt
lys
I f'or skrev Leif Pareli en artikkel i arboken
"b(arjeI-saemieh Samer i s ø r der han
gjenga resultatet av en 14C-datering av
hammeren, som han hadde fått utført.
Dateringen ligger innenfor årene 11601260, så der skjøt Gutorm Gjessing nesten blink! I artikkelen hadde imidlertid Pareli med et bilde av hammeren, men nå
som foto. På fotografiet fremgikk det tydelig at "utvekstene" ikke hørte organisk
sammen med hammeren av horn, men
var av et annet materiale. Dette var så
iøynefallende at det vakte spørsmålene:
Hva er dette? Hvilken funksjon hadde disse på en runebommehammer? Er det en
runebommehammer?
Begynner en så å reflektere videre, reiser
det seg en rekke problemer. Først: hvordan skulle en ekte, samisk runebommehammer havnet her, så langt syd i SørNorge? Det er riktignok ikke så langt sør
for den rørossamiske bosetningen av
idag, som kan dokumenteres tilbake til
1740-tallet, og som streifmessig nådde
nesten ned til Rendalen hundre år før det.
Men "hammeren" ble kastet på skraphaugen kanskje på 1400-tallet, og hornet den
ble laget av er altså fra omkring
110011200. Må det da ikke vitne om en
samisk bosetning i sør langt tidligere enn
antatt, som Gjessing og andre har hevdet?

t r iøsrunn sier i prinsipper ingenring om
bosetning; gjenstanden kan ha vært ført
dit den befinner seg over lange avstander. Ernst Manker forteller oss i sin bok
fra 1938 at da hadde friherre Sack på
Fogdo en trolltromme i sitt eie, og friherre
von Essen i Skokloster hadde både tromme og hammer, likeså grev von Rosen i
Orbyhus - alle i Sør-Sverige. Kuriositetene hadde da sikkert vært i disse adelige
familiers eie i generasjoner. Samene kunne også komme utenfor sameland, også i
eldre tid. Ved den senere kong Hans'
bryllup i 1478 fikk hertugen av Sachsen i
"foræring" en same kledd i pels og med
ski og håndbue. Hammeren kan altså ha
blitt ført sørover fra langt mot nord og av
en eller annen grunn blitt værende på
Nordset.

de hamrene som er avbildet hos Manker.
Den hammeren som er i Vitenskapsmuseet i Trondheim, (se bildet) er derimot en
helt typisk representant for de 37 andre.
Forskjellen i utseende er likevel ikke noe
bevis for at det ikke er en runebommehammer.
forts c. 47

I prinsippet må et annet metodisk prinsipp
også gjelde, at en alltid må vurdere den
naturligste forklaring først. Når en gjenstand tilhørende den samiske kulturen ble
ofret eller lagt ned i jorda, må den naturligste og eneste forklaringen være at en
same utførte den handlingen. Når den
derimot ikke ble ofret, som her, men kassert sammen med andre, åpenbart ikkesamiske gjenstander, er det en annen
sak.
Et annet problem med "hammeren", er
dekoren som uomtvistelig er, som Gjessing skriver "i klar og sikker nordisk stil fra
overgangstida mellom vikingtid og mellomalder - Ringerikstil". 14C-dateringen
viser riktignok at den må være noe yngre,
men stilen kan jo ha holdt seg lenger enn
antatt, især i avdalene. Gjessing hevder
at samen som laget "hammeren", må ha
hatt kontakt med uppsvensk miljø, f eks
gjennom pelshandel med Birka eller Sigtuna. Dette virker lite troverdig. Så langt vi
vet, oppsøkte samer i senere tider aldri
handelssentrene selv, men benyttet seg
av mellommenn. Mer naturlig er det å
hevde at dekoren ble til i et nordisk miljø
-at en rendøl skar den, rett og slett.
Et problem er det videre at "hammeren"
ikke ligner på noen annen hammer enn
den ovenfor nevnte fra Sørsjona. Ernst
Manker utga i 1938 standardverket "Die
lappische Zaubertrommel" der han har fotografert alle de 38 hamrene som finnes
rundt om i Europas museer eller i privat
eie (men han rakk ikke å få med de to
nevnt her, som kom inn til Museet etter at
boka var trykt). Bortsett fra en viss likhet i
ytre form og størrelse, finnes ingen likhetspunkter i utforming eller dekor med

Forside og bakside pa hammer til
runebomme fra Nordset i Øvre Rendalen. Foto: Oldsaksamlingen

NÅR ET TEKSTIL IKKE BARE
av Elizabeth E. Peacock
Analyse av metalltråder
Riksantikvarens utgravninger i Tmndheim har skaffet fram mange typer gjenstander av ulikt materiale heriblant tekstiler. Slike funn opptrer aldrl i store mengder, og tekstilene viser seg & ha levd et hardt og
langt liv fm de ble kastet. De ble ferst brukt til klær eller tepper når
dlsse s#ibegynte å bli slitt, ble de lappet. Til slutt ble de klippet opp og
brukt enten som lapp selv, som tetningsmateriak eller til kluter ved
inntjaering av hus dim

-

-

Det er meget sjelden man finner finere
tekstiler i Trondheim, men utgravningene
på Erkebispegården har bidratt med noen
godbiter. Det dreier seg bl a om tekstiler
laget av metalltråder. I dette tilfellet anvendes analysemetoden skanning elektron mikroskopi, og energispredende
spektrometri (SEM-EDS) er blitt brukt for
å se nærmere på teknologien som ligger
bak disse metalltrådene - og for å se om
den egner seg til analyse av arkeologiske
tekstiler.
Metalltråden kan enten være en metalltråd, et metallbånd, eller en fibertråd som
er omspunnet av et metallbånd. Tekstilforskere i USA har utprøvd SEM-EDS
metoden på yngre tekstilmateriale (fra
historisk tid). Men man har lite erfaring
med analyser av metalltråd på arkeologiske tekstiler som har ligget i fuktige eller
frosne bevaringsmiljø, slik vi har her i
Norden. Dette er skjøre tekstiler som er
blitt utsatt for mikrobiologisk nedbryting,
forurenset av jordbunnens kjemi og
mikroskopiske rester fra jordbunnen.

Tekstil vevet av
metalltråder av
gull.
Foto: P.E. Fredriksen

Snor av silke og
metalltråd.
Foto: M.P. Raanes

Analysemetoden er destruktiv i den forstand at det må tas en prøve fra tekstilet
- denne tar en helst fra et sted som ikke
er så godt synlig. Et par milligram, dvs en
2 mm lang tråd, er nok. Tråden settes på
en sylindrisk formet brikke, som har en
spektralanalytisk ren karbonbelagt overflate. Dette blir brukt på brikkens overflatebelegg, ved liming av prøven og ved
damping under høyt vakuum.

Elektronmikroskop
Preparerte prøver blir analysert med et
skanning elektron mikroskop (SEM). I
motsetning til lys-mikroskopi, bruker SEM
elektroner til å "belyse" preparater. Fordelen med elektron-mikroskopering er et
høyt oppløsningsforhold, og et tredimensjonalt prøvebilde. En elektronstråle dannes inne i en elektronkanon, den akselereres ved høy spenning. Ved hjelp av
elektromagnetiske linser blir den formet til
en elektronstrålebunt som "avsøker" preparatets overflate. Det vanlige SEM-bildet
dannes av spredningen av elektronene
når de treffer molekylene i prøven.
Når en elektronstråle skanner prøvens
overflate, viser det seg at elektronene har
ulik innvirkning på materialet. Resultatet
blir at flere typer signal utvikles: sekundære elektroner, tilbakekastede elektroner, Auger elektroner, røntgenstråler og
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fotoner. Tilbakekastede elektroner og
røntgenstråler karakteriserer grunnstoffet
i materialet, og denne egenskapen kan
brukes til å skaffe opplysninger om sammensetningen av et materiale.

"Tekstil av gull"
Bildet til høyre viser et tekstil funnet i et
lag fra århundreskiftet 140011500. Det er
laget av bare gullfargede metalltråder.
Tekstilet er 1x1,5 cm, og metalltrådene
ser ut til å være tynne, flate metallbånd
som er blitt viklet rundt en lang, sylindrisk
formet gjenstand som er blitt fjernet etter
omviklingen, - metallbåndet er deretter
blitt banket flatt. Vevteknikken er i enkel
toskaflbinding, formet av innslagstråd
som går vekselvis over og under en renningstråd. Renning og innslag består av
en til fire gulltråder som er lagt sammen.

Bildet til venstre viser et skanning eiektron fotomikrografi (fotomikrografi er et
bilde tatt gjennom et mikroskop) av en
gulltråd, der man tydelig kan se hvordan
tråden er blitt formet av et flatt metallbånd. Fotomikrografiet viser også at det
ikke er noen kjerne i tråden.
For å finne ut hvilke metall- og sporelementer "gullw-trådener oppbygd av, kan
vi se på røntgenstrålene som dannes når
overflaten skannes av elektronstråler.
Røntgenstrålene analyseres ved hjelp av
et energispredende spektrometer (EDS),
koplet direkte til skanning-mikroskopet.
På en computerskjerm eller en utskrift,
kommer det fram en kurve der toppene
avspeiler grunnstoffets sammensetning.
Ifølge SEM-EDS-analysen er tråden av
rent gull (Au), uten noen forurensing eller
sporelementer.

Snorer av silke og forgylt
sølv
På det nest nederste bildet ser vi et annet
tekstil med metalltråd. Dette er en snor
fra 1600-tallet som er ca 5 mm bred. Snoren er laget i fire-slags fletting der hvert
slag er oppbygd av flere tråder. To slag
består av silketråd og to slag av metalltråd. Bildet nederst viser et skanning
elektron fotomikrografi av en metalltråd.
Dette er faktisk et metallbånd som er viklet rundt en silketråd. Her er overflaten
noe nedbrutt og har endel korrosjonsprodukter. Også her brukes en EDS-analyse
for å finne ut hva metalltråden er laget av.
Analysen viser at metalltråden er forgylt
sølv (Ag) forurenset med klor-ioner (CI)
fra jordbunnen.

I

SEM-mikrografi av silkesnor.
Foto: M.P. Raanes

Hvis vi ser på det tilbakekastede elektronbildet (BEI), ser vi at det er en fordeling
av sølv og forgylling. De svarte områdene
er korrosjon, de grå er sølv, hvor forgyllingen er slitt bort, mens de lyse områdene er forgylling.

SEM-EDS-kurve som viser metalltrå-

SEM-EDS er prøvd på flere tekstiler med
metalltråd funnet i Trondheims bygrunn,
og metoden viser seg å være svært godt
egnet til å analysere jordfundne tekstiler,
- og kanskje andre organiske arkeologiske gjenstandsmaterialer. Man får opplysninger om materialenes sammensetning
og i hvilken grad det forekommer forurensninger fra jordbunnen, samtidig som
man får en meget skarp tredimensjonal,
visuell oversikt av en prøve.

SEM-BE/-mikrografi av forgylt sølv
som viser hvor forgyllingen er slitt
Foto: M.P. Raanes

I IYTT PA BOKMARKEDET!
En spennende og innholdsrik bok om middelalderens
Oslo
Det er ikke bare i Trondheim at det har
vært store arkeologiske bygravninger i de
siste 20 årene. Rundt 1970 "eksploderte"
bygrunnen i så godt som alle landets middelalderbyer. På byggetomter og i gater
har arkeologene avdekket lag etter lag av
våre byers eldste historie. Et stort og
spennende materiale har sett dagens lys,
og fra Oslo er det nå kommet en bok som
presenterer dette for et større publikum.
Det er Erik Schia, lederen for utgravningene i Gamlebyen, som har ført Oslo innerst i Viken i pennen. Fra før er det gitt
ut flere vitenskapelige publikasjoner, men
dette er altså en "populær" bok. Det ser
man fort - boken har et lett og fint språk
og den er rikt illustrert. Schia er en habil
guide gjennom det gamle Oslo, og han
har valgt å dele inn boken i fire hoveddeler.
Hodestups inn i middelalderbyen
Boken åpner med å skildre høymiddelalderens Oslo når byen er som størst,
uten veien via en grundig utredning om

hvordan det eldste Oslo kan ha vokst
fram. Leseren får en deltakerrolle i tiden
like etter Håkon V Magnussons død. Boken begynner ved kongens dødsleie på
Tunsberghus (Slottsfjellet i Tønsberg) og
vi følger med i kongens gravfølge inn til
Oslo i mai 1319. Begravelsen skal finne
sted i den store Mariakirken, og vi går i
land og opp gjennom byen. Vi går opp
gjennom almenninger og streter, forbi kirker og kikker inn i noen av bygårdene. Vi
tar losji i en av dem og på vår vandring i
byen får vi se flere deler av det gamle
Oslo: Det er klostre og skomakerboder, vi
går forbi bispegården og kommer til og
med ut på byens takmark, en salgs almenning for byborgene.

her har vi bakgrunnen til bokens tittel
Oslo innerst i Viken. Dette er en omdiskutert tolkning og det er i hvert fall ikke noen
by eller kaupang som danskene i så fall
bygger opp innerst i Viken. Schia lander
jo faktisk til slutt på den vanlige oppfatningen at byen vokste fram rundt tusenårsskiftet. Han foreslår derfor i bokens aller siste setning at byen skal feire sitt
tusenårsjubileum i år 2000!

Etter å ha tegnet et spennende og broket
bilde av høymiddelalderbyen, tar Schia
oss med til det eldste Oslo. Med bildet av
1300-tallsbyen i hodet, har vi nå lettere
for å forstå det som blir sagt om den eldste byen. Her kommer Schia også fram
med sin "kongstanke" at det egentlige var
danskene som grunnla Oslo! Han ser det
eldste Oslo som et resultat av en dansk
militærstrategi som går ut på å beherske
omradene rundt Oslofjorden gjennom å
anlegge et støttepunkt innerst i Oslofjorden som da skulle ha ligget i en bakevje -

I bokens siste og fjerde del møter vi kort
forholdet mellom middelalder-Oslo og
Gamlebyen i dag. Her drukner ruiner og
andre historiske spor i et trafikk-kaos,
men Schia retter blikket framover ved å
peke på at det tross alt er i ferd med å
skje endel positive ting. Ikke minst vil det
planlagte middelaldermuseet i Gamlebyen kunne være med på å vitalisere bydelen.

Etter delen om det eldste Oslo får vi følge
hele byutviklingen fra vikingtid og opp
gjennom middelalderen. Ikke minst blir
det i denne tredje delen tatt opp spesielle
emner som bybranner, byggeskikk, kontakter med omland og utland.

En liketil bok med bred apell
Oslo innerst i Viken er en populær-bok
som virkelig bør interessere et stort publikum. Med arkeologien som utgangspunkt
får vi demonstrert en ny vinkling i måten å
skrive historie på. I motsetning til historikerne, kan arkeologene f eks gå nærmere
inn å skildre hverdagsliv og miljø. Boken
viser også at arkeologien kan bidra med å
stille nye spørsmål om vår historie.
Det er mange og gode illustrasjoner, særlig gjelder det de store rekonstruksjontegningene i farger. Imidlertid kunne bokens
grafiske design vært bedre. I utgangspunktet er det en fin balanse mellom spalter og marger. Spaltebredden har gitt
relativt brede marger og disse er så brukt
til småillustrasjoner. Dette fungerer bare
delvis, som f eks med tegninger av mindre gjenstander. Men det virker som om
man har hatt en ubegrunnet redsel for
tomrom, og når margene for enhver pris
skal fylles med knudrete planer over kirker og andre anlegg, da blir dette vel
mye. Noen ganger er det også relativt
lange billedtekster og da har man virkelig
klart å fylle opp de brede margene!

Forsideillustrasjon ved K.S. Keller

Oslo innerst i Viken kan anbefalles til alle
som er interessert i historie og arkeologi.
Utgravningsresultatene som selvfølgelig
er bokens utgangspunkt, er godt integrert
i framstillingen, og dermed vokser byen
fram så å si mellom fingrene på arkeologen! For den som er litt lokalkjent i
Gamlebyen har boken sikkert en spesiell
dimensjon. Det er nemlig fullt mulig å følge med i beskrivelsene av de ulike stede-

ne i middelalder-Oslo, for så å knytte dem
til dagens situasjon i Gamlebyen.

Oslo innerst i Viken. Liv og virke i middelalderbyen. Forfatter er Erik Schia og boken er utgitt på Aschehoug forlag. Boken
kan kjøpes hos bokhandleren for kr 335,-.
Erik Jondell

Til høyre:
Omslaget til Kongsmenn
og krossmenn er en
prosesjonsfane fra
middelalderen.
Fra Hernrnesjo i Smslands Museum i Vaxjo.
Til høyre ser vi St Olav,
til venstre St Erik.

Kongsmenn og krossmenn
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Under denne tittelen har historikeren
Grethe Authen Blom fått sitt festskrift i forbindelse med sin 70-årsdag. Boken er gitt
ut på Tapir Forlag. Authen Bloms kollega,
Steinar Supphellen, har redigert boken
som består av en samling meget interessante artikler Samtidig som fortidens arv
hedres av artikkelforfatterne, fremlegges
nye tanker som utdyper den og utvider
det historikse landskapet.
Innledningsvis berømmes jubilanten for
ikke å vike unna utfordringer. - Også den
som har betraktet henne fra et fjernere
ståsted har oppfattet hennes sterke engasjement i de oppgavene hun har påtatt
seg. Heller ikke som pensjonist har hun
tenkt å trekke seg tilbake i gråsonen Authen Blom er godt i gang med omskrivningen av første bind av Trondhjem bys
historie, som skal være ferdig til byens
1000-årsjubileum i 1997.

Kongsmenn og krossmenn henspiller som det sies i forordet - "på de sagaens
konger og kirkemenn som har stått sentralt i det meste av jubilantens forskning".
- Festskriftets artikkelsamling er tematisk
for det meste knyttet til de emner Authen
Blom selv har vært opptatt av i sin forskerkarriere.
Som forsker har Bloms hjertebarn vært St
Olav by - Nidaroskaupangen. Authen
Blom har, gjennom sin grundige syntese
av Trondheims historie, gitt arkeologene
et godt grunnlag for å arbeide videre med
denne problematikken. Det er derfor nærliggende at arkeologen Axel Christophersen i dette festskriftet presenterer sitt syn

på et viktig problem. I motsetning til Authen Blom, som hevder at Magnus den
Gode flyttet kongsgården pga topografiske forhold og trangboddhet, er Christophersens hovedpoeng å vise at flyttingen
av kongsgården ikke var topografisk betinget, men hadde sitt utspring i et ønske
om å manifestere den makt som var knyttet til kulten omkring Olav den Hellige.
Også Harald Hardrådes kongsgård som
ble flyttet nærmere a melinum, hadde den
samme beveggrunn, og de kirker som ble
reist i denne forbindelse ser Christophersen som martyrkirker.
En av våre fremste vikingtidsspesialister,
Per Sveaas Andersen, tar i sin artikkel for
seg diskusjonen omkring Vestfolds til-

knytning til Danmark - et tema som ble
tatt opp allerede på 1800-tallet, men som
har blomstret opp igjen i den senere tid.
Den bunner i danske krøniker som kan tydes dithen at dette området av Norge lå
under Danmark på 800-tallet. Ikke minst
har Borre-prosjektet bidratt til å blåse nyt2
liv i denne tankegangen.

Kongsmenn og krossmenn inneholder artikler fra flere fremragende forskere. Boken anbefales på det sterkeste for den
som setter pris på fengende lesestoff.
Boken er å få kiøpt hos bokhandleren for
kr 250,-.

Aud Beverfjord

RUNEBOMMEHAMMEREN
forts fra s. 43

Funnet fra Nordset - en
hammer?

ne jerntener som nå er bøyd tilbake og
hvis ender er avbrutt".

Jeg vender derfor tilbake til "utvekstene"
som blir hovedproblemet, og som ikke finnes på noen annen hammer, heller ikke
på den fra Sørsjona. Forklaringen på hva
disse er, finnes nemlig der hvor det er
mest naturlig å finne den, i primærkilden.
Også Gjessing må ha oversett denne
passusen i funnbeskrivelsen i tilvekstkatalogen: "På undersiden der bladet pleier
å være anbragt på kjøttknivene, er her
anbragt et flatt jernbeslag som er festet til
skaftet ved svære gjennomgående nagler. Dette beslags ender løper ut i tre tyn-

Et jernbeslag festet til skaftet med svære
gjennomgående nagler - hører det til en
samisk runebommehammer fra 1100-tallet? Svaret er nei. Men når jernbeslaget
vitterlig er der, må en av det utlede at dette er ingen samisk runebommehammer.
~ w m e d - e rdet av funnkonteksten ingen
grunn til å hevde at gjenstanden hører til
den samiske kultur overhodet.
Hva er det så? Etter mitt skjønn synes det
å være et skaft til et eller annet.. Det synes å være godt å holde i, faller fint inn i

neven som et skaft bør gjøre. Jernbeslaget er bøyd tilbake som for å feste noe til
skaftet; åpningen i bøyen kan kanskje antyde noe om tykkelsen på det som var
festet til skaftet. Men hva dette noe var,
vil jeg ikke spekulere over.
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Historisk Tidsskrift.
Gjessing, G. 1945: To hamrer til samiske runebom.rein
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pareli,

i

1938: Die lappische Zaub~rtrommel
1991:Aarjei-saemieh samer i Sør.

Brevspalte
SPOR
På en fjelltur kom jeg over denne steinsettingen. Den var laget på slett fin grasvoll i et område hvor det en periode var
tilhold av samer. Det ligger ca 2 112 times
gange fra nærmeste seter. Har SPOR
noen forklaring på dette?
Hilsen
Ole L0v0, Budalen

Svar:
Etter skissen i brevet er steinsetningen 70
cm i tverrmål på det største. Den består
av en stor helle i midten og 10 mindre
som ligger kant i kant omkring den, slik at
de danner en sirkel. I midten ligger hellene i fire lag og i sirkelen i to lag. Steinsetningen er dermed egentlig en oppmuring.

Men den ligger nede i jorda slik at bare
overflaten på toppsteinene er synlige.
Jeg har flere ganger støtt på merkelige
steinsetninger i fjellet. At de særlig finnes
i fjellet, skyldes nok at det er lettest å få
øye på slikt der det er lite plantedekke.
Flere av tilfellene har vært helt uforståelige: Ett var på den sørvestlige delen av
Hardangervidda, der jeg for noen år siden
gikk meg på en oval ring av steiner ved et
vatn i Hellevassdalen ca 1100 moh. Et
annet tilfelle var i Ryfylkeheiene ved en
fin innsjø som nå ligger 40 m under overflaten i det som i dag er hovedmagasinet
til Norges største kraftanlegg. De to ringene liknet på hverandre: Begge var laget
av 15-30 cm store steiner som stakk noe
opp over overflaten. Ringene var omtrent
1,5x0,6 m. Jordprofilene viste at begge
ringene var meget gamle. Noen foreslo
den gangen at slike ringer kunne ha vært
brukt til støtte under relingen på båter i
vinteropplag. Men til dette hadde ringene
feil form og var altfor små. Og steinsetningen som Ole Løv0 har funnet er enda
mindre.
Dersom ringen hadde vært f eks 2 m i
tverrmål, kunne en tenkt seg at den hadde vært teltring. - Det er ikke uvanlig at vi
f eks på 7-8000 år gamle boplasser finner
igjen den ring av steiner som oppstod da
beboerne siste gangen tok ned teltet og
rullet bort steinene som tynget teltkanten
mot marka. Men dette er en helt ubrukbar
tolkning når ringen bare er 70 cm i tverrmål.

Det står igjen to muligheter for ringen i
Budalen: Den kan enten være et ilsted,
eller den kan være spor av barnelek.
Særlig den første muligheten er arkeologisk velkjent. I så fall skal det være kull
under torva inne i ringen, og kanskje skal
steinene være skjørbrente. Dersom kull
mangler, men steinene er skjørbrente,
betyr det at ringen er meget gammel.
Bildet her viser et slikt ildsted. Det ble funnet på en boplass på garden Nymoen innerst ved Røsvatnet i Hemnes på Helgeland for noen år siden, og var ca 1 m i
tverrmål. Alderen er nok minst 1000 år.
Barneleker har arkeologer ikke vært så
flinke til å oppdage hittil. Det skyldes først
og fremst at vi ikke har klart å forestille
oss tydelig nok hvordan barn lekte for
lang tid siden. At de lekte, er selvsagt.
Når en tar alt i betraktning, er det mest
trolig at steinsetningen i Budal er et gammelt ildsted.
Arne B. Johansen

SPOR stjålet i Russland!
Natt til 30. juli i år var det innbrudd i lokalene til Det russiske viteskapsakademis
utgravningekspedisjon i Staraja Ladoga
(sagaens Aldeigjuborg). Tyvene stjal en
pumpe, en sykkeldel, et sett tusj tegnepenner, en T-skjorte - og et nummer av
SPOR som inneholdt mye stoff om Russland. Utgravningsekspedisjonens lokale
vaktmann kjente sine pappenheimere og
oppklarte tyveriet i løpet av et døgn (det
var hans pumpe, - v i sier ikke mer!).
Heldigvis kom alt til rette - unntatt SPOR.
Som utgravningslederen sa til SPORs utsendte medarbeider: der ser du for en
høyt utdannet og kulturhistorisk interessert mafia vi har i Russland - de leser
SPOR.
Vi synes ikke om at leserne stjeler SPOR,
men tar det som et tegn på at når bladet
er verdt å stjele, må det da være verd et
abonnement til 75 kroner pr år.
Anne Stalsberg

Vennskapsavtale med
historisk bakgrunn
Jeg vil gjerne gjøre SPORs lesere oppmerksom på at det er inngått vennskapsforts s 50

GAVETIPS!
Vitenskapsmuseet har laget kopier av flere
vakre forhistoriske gjenstander funnet i
Midt-Norge. Særlig finnes et fint utvalg av
vakre smykker - en kjærkommen gaveid&!
Her viser vi to av vare nyeste gjenstandskopier. De skhlformede spennene er laget i
bronse, men fBes ogs8 i forgylt bronse.
Originalene stammer fra et gravfunn i
Skaun, Ser-Trendelag. Det vakre kjedet er
laget av perler og selvsmykker som fremstiller et hestehode med utstrakt tunge og
omgripende hender. Originaldelene til kjedet er funnet på Østborg i Levanger. Kopiene lages av Harkgarden Selvsmie. Se form r i g SPOR 1 og 2 1991, der en del av vare
andre kopier er presesentert. Gjenstandene kan bestilles giennom SPOR'S redaksjon. Vi vil samtid6 benytte anledningen til
B minne leserne om at bade abonnement
og gaveabonnement pa SPOR egner seg
utmerket som julegave!

Over: SkBlformede spenner av bronse.
Kopi av gravfunn fra Eidsmo, Skaun i SørTrøndelag. Pris pr stk kr 800,-. Fås også forgylt, pris pr stk kr 9 1O, -.

Til høyre: Kjede laget med utgangspunkt i
smykker av sølv og glassperler. Originalene
er funnet på Østborg i Levanger.
Pris kr 1600,-.
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PL ~ r i y ~ ilea
n Cnne 1 stwl R &srrhon-t
koster kr 7%AbonneRter kanH RJu@
Wlgm I m g e r €Ugammel alounrwnenlaprls,
k i m,-.

Navn: ,...-..

~~:

-

,
.......... -..,.......

....--.--.....-..

&

-n:n:

n:-

-.

.............- ................................. ,............

...-.......-..............-......-........*................................

PostnrMed: ...............-. .....................................................

.-.-...........................
Fakultet for arkeologi cg kdtvmi6tofie
Vitenskapsrmiseet
Emng Skakk= t 47
7004 TROM3-I IM

1

Wl AbonmmmiBt / # p r inntil det btir sagi app c h W g .

Gaveabonnement på SPOR!
Inn I stual €
irsebonrtemsnt
l
W w kr 7%
F&føtidmyhmww
Abannemler Reri i4 Uapt tldigere tganger ffl gammel absnnementspris,
kN*-

QmfmlaoJ1I.

sPL)R~ersegubnefk#sanr~iga~
di enhver WeHng og b r d e aidrel

-

averens navn: .....-....-.............-.......,.....,.....-...........".......................................
Postm/sted: ...................................................................

-ment

"T,,,

-

............-*., -. .........

skai sendes tk:

Navn: -......,..,.......................................A

--

SVARSENDING

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

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

Fakultet fof arkeologi og kuitutisbrie
Vitemkapsmuseet
Erling Skakkes
7004 TRONDH

ER ÅRETS GJENSTAND I VITENSKAPSMUSEETS 1000-ÅRS-SERIE

I år har vi valgt en blyblombe - et
kontroll- og kvalitetsmerke i bly som årets jubileumsgjenstand.
Den ble funnet sommeren 1991 under utgravningene på Erkebispegården. Blyplomben kommer opprinnelig fra Harderwijk i Holland,
en liten by øst for Amsterdam, som
hadde sin blomstringstid på 1400-,
1500- og 1600-tallet.

l

l

Slike kvalitetsmerker ble benyttet i varehandelen, særlig ved eksport av tekstiler,
bl a finere ullstoffer - kalt klede. Plombene var tosidige og utstyrt med produksjonsstedets våpen eller andre symoler,
og tjente dermed som tegn på en bestemt
kvalitet. Plomben fra Harderwijk viser en
kogge på den ene siden og byens våpen
og navn på den andre. I skriftlige kilder forekommer ofte som benevning på stoffene produksjonsstedets navn alene, f eks
harderwiskt, amterdamst etc.
Blyplomben fra Hardemuk i Holland er den
fjerde gjenstandskopien i en serie på 10,
som vil bli produsert frem mot byens 1000årsjubileum. Blyplomben er festet til et
bånd lin og ull - et vanlig materiale pa
1400- og 1500-tallet. Gjenstanden egner
seg meget godt som bokmerke.
Foto: P.E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet

Denne spesielle blyplomben ble funnet i
et utgravningslag fra 1500-tallet. Den er
sannsynligvis bragt hit gjennom erkebiskopens handelsaktivitet med Holland. Vi
vet at den siste erkebiskopen, Olav Engelbrektsson, hadde utstrakt handelssamkvern med Holland. Han importerte bla a
store kvanta tekstiler som han brukte som
betalingsmiddel til sine folk.
Reproduksjonen er støpt i en tinnlblylegering. Som et symbol p8 dens opprinnelige bruksområde har vi valgt å feste
den til et stykke tekstil -en blandingsvare
av lin og fin ullkvalitet som ble kalt sarduk,
laget i treskaft-teknikk. Dette var en utbredt handelsvare fra Nederland i senmiddelalderen. Tekstilet er produsert av
Kristine Hagen fra Krivi-Vev i Tingvoll.
Blyplomben med tekstilet egner seg me-

Sjakkkongen

Urnesspennen

Saintongekannen

get godt som bokmerke, og man kan nytte gjenstanden til et praktisk formål ogs8 i dag.
Nok en spesiell gave - til deg selv eller
noen du setter pris på - som samtidig
markerer at det kun er fem år igjen til

Blyplomben
Ca kr. 145,-

Trondheims 1000-årsjubileum! (NB! For å
få et antall på 10, vil det i 1997 bli laget to
gjenstandskopier.) De tidligere gjenstander i serien TRONDHEIM 1000 AR kan
fortsatt skaffes. Kontakt SPORs redaksjon eller - om du har mulighet - stikk
innom Vitenskapsmuseet.

Spor etter handlinger knyttet til grevlegginger av de dnde er vel den mest rikholdige kildegruppen vi har fra
forhistorisk tid. De rituakr som avspeiler seg gjennom forhisteriens ulike gravskikker belyser ikke bare de
rent religionshistoriske aspekter, men ogsd en rekke andre forhold i vår forhistorie.
Gjennom studier av bl a gravgaver, kremering, gravenes fonn og antall &egravelser i hver enkelt grav, synliqg'nres fortidens ulike bosetningstrukturer og sosiale lagdeling. Vi kan "lese" de foresWinger urtidens
folk hadde om reisen etter dnden og hvi!ken posisjon den dsde hadde i det levende liv. Vi ser om de ble
gravlagt nær boplassen, enkeltvis eller flere sammen i slektsgravsted. VI ser at tidvis var det stor overflod
til andre tider fattige kår.

-

Kun en br~kdelav den enorme informasjon som ligger I vilr kunnskap om gravskikker til ulike tider, vil kunne fB plass i et nummer av SPOR. Men vi lar ni4 leserne fA et innblikk i dette meget spennende temaet som
mange forskere, fra ulike ståsted, har fordypet seg i.

Skjelettet her er av en 50 dr gammel mann som ble funnet
pil Hernes i Frosta, Nord-Trrandelag. Gravfunn som dette
eiieriater en god del informasjon - bl a om sykdom og plager, om troen pd et liv etter det jordiske, om sosial status
osv. I levende live var denne mannen plaget tyggslitasje,
høyce hdndledd var skadet, muligens av et knivstikk, og
kragebeinet hadde væri utsatt for bruddskade.
Foto: Oddmunn Farbregd

Fortiden er nåtidens
kilde til kunnskap!
SPOR utkommer to ganger pr år.
Abonnement kan tegnes ved å sende
inn bestillingsblanketten som
finnes Inne i bladet eller ved henvendelse
til redaksjonen.

Arskontingent kr 75,Løssalgspis kr 40,- pr hefte

Abonner på SPOR!

