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Kjære leser
Når vi løfter fortiden opp i lyset, er det arkeologien~mål å opprette kontakt med en
svunnen tid. Gjennom gjenstandene kan
arkeologien vise hva vår historie omfatter
-bruddstykker av en lang rekke hendelser
som fører fram til nåtid. Og slik er fortiden
noe som angår oss alle.
Men når begynte mennesket å interessere seg for sine forfedres liv og levnet? Når
snudde vi oss for første gang og så oss tilbake, og hva skulle vi så bruke fortiden til?
- Dette er spørsmål som ofte stilles, både
av arkeologer og legfolk, og kanskje er det
ikke mulig å gi et klart svar. Men vi vet at
langt de fleste av oss har denne søken
bakover i tid. Tiden har en meget spesiell
virkning på oss mennesker. Ser vi fremover er det med undring og en optimistisk
spenning, ser vi bakover i det ukjente
ligger det også et aspekt av spenning og
søken etter viten om noe som ligger i et
dunkelt skyggelandskap.
Det arkeologiske materialet kan gi bred informasjon om fortiden, uten at vi har skriftlige kilder å støtte oss til. Gjenstander uten
skriftegn kan gjerne si mer om den opprinnelige eierens liv og levnet enn en skriftlig overlevering. De ulike jordlagene levningene blir funnet i, er fagfolk i stand til å
lese som en bok. Men når vi passerer det
siste tusenårsskiftet får vi etter hvert både
skriftlige og arkeologiske kilder som gjensidig kan støtte - eller rette hverandre.
Trondheim er en av Skandinavias første
byer - ifølge sagaen grunnlagt for tusen år
siden. 1997 er derfor et viktig år i byens
historie. Selv om ikke byen ble til der og
da, var bydannelsen i gang på dette tidspunktet.

Forsidebilde:
Modell over middelalderens
Trondheim ca 1300, laget av
Maquett Modellverksted M.
Historisk dokumentasjon
ved Erik Jondell.
Foto Roar Dhlander/
Vitenskapsrnuseet

Men hvorfor ble byen anlagt her? - Beliggenheten langs sjøleia var av stor betydning. En urbanisering er også i stor grad
betinget av de geografiske forutsetninger
og av tilgang på naturlige ressurser. Når
en by skal vokse fram, oppstår det dessuten en betydelig grad av differensiering i
arbeidsfunksjoner og aktiviteter, noe som
er grunnlaget for en slik bosetning og bebyggelse av et område. Dette var faktorer
som var til stede da Trondheim ble grunnlagt. På Nidarnes hadde man åkerjord og
beitemark, og herfra hadde man god kontakt med omverdenen, noe som var av
stor betydning.
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Byen på Nidarneset skulle etter hvert også
få en viktig internasjonal posisjon i middelalderen, ikke minst på grunn av Olav Haraldssons helgenstatus og opprettelsen
av erkebispesetet. Kirkens rolle medførte
en betydelig økonomisk, sosial og politisk
makt som gav stor handlefrihet.
I dette nummeret av Spor følger vi bruddstykker av Trondheims historie fra vikingtid og gjennom middelalderen. Gjennom
arkeologiske utgravninger de siste hundre
år er det hentet fram flere hundre tusen
gjenstander som stammer fra denne perioden. I dette materialet ligger en enorm informasjonsmengde. Vi har fått ny og omfattende kunnskap blant annet om teknologi, byggeskikk, handel, administrasjon
og helsemessige forhold i en periode som
for bare noen tiår siden lå gjemt og glemt
under bygrunnen. Likevel er vi ikke i stand
til med sikkerhet å si hvordan alt forholdt
seg i middelalderens Trondheim. Fremdeles har vi mye å lete etter for å få svar på
alle spørsmål.
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Et annerledesland
Ikke bare for oss, men også for middelalderens mennesker, var vikingtidens Trøndelag et <<annerledesland,,.Men det var et
land under forandring, særlig innenfor de
siste vel hundre årene av perioden - fra
slaget ved Hafrsfjord til slaget på Stiklestad. Åsatroen ble erstattet av kristendom.
De gamle høvdingene eller småkongene
ble radert ut av rikskonger, som skapte
den norske middelalderstaten.

Våre
oppfatninger
om
Trondheim og Trøndelag i
vikingtiden er først og
fremst formet av sagaene.
Dette er ikke samtidige kilder, og det er forbundet med
en rekke metodiske problemer å bruke dem som
grunnlag for tolkninger av
perioden - først og fremst
fordi vi ikke vet i hvor stor
grad de er preget av middelalderens samfunnsoppfatning.
Middelalderen er fjern for
oss, faktisk så fjern at vi har
vanskelig for å forestille oss
hvordan samfunnet den
gang fungerte. Vikingtidssamfunnet står oss enda
fjernere, og mye av det som
kjennetegnet middelalderens samfunn manglet.

Mot slutten av vikingtiden skjedde det flere viktige forandringer også i Trøndelag.
Rikskongedømmet førte nordmenn og
trøndere inn under samme styre. Ved
overgangen til middelalderen omkring år
1000 ble det anlagt en kaupang ved munningen av Nidelva. Alle forsøk på å tolke
vikingtidssamfunnet sett i lys av middelalderen er derfor i stor grad dømt til å mislykkes. Vikingtidens annerledesland kan
bare beskrives ut fra sine egne premisser.
Heldigvis har vi et forholdsvis rikholdig
samtidig kildemateriale. Det er jordfunn
som mer eller mindre systematisk er samlet inn av arkeologer gjennom de siste 150
årene. Dette materialet skiller seg fra det
historiske kildematerialet også ved at det
stadig vokser. Hvert år gjøres nye funn
som øker vår kunnskap.

Det arkeologiske kildematerialet dokumenterer at vikingtiden klart henger sammen med de forutgående jernalderperiodene, men den ligger samtidig i grenselandet mot historisk tid. Sagt med et uttrykk som er lite brukt i Norge, er den en
proto-historisk periode. Sett ut fra en
arkeologisk synsvinkel representerer ikke
tiden omkring år 800, som regnes for vikingtidens begynnelse, som noe skille av
betydning. Langt mer betydningsfullt synes tidsrommet 700-750 å ha vært. Periodeskillet er ikke satt ut fra de hjemlige forhold, men ut fra historiske forhold utenfor
Norden - ved de første kjente angrep av
vikinger på de britiske øyer.
Vikingtidens slutt, som vanligvis settes til
omkring 1050, er heller ikke særlig interessant fra en arkeologisk synsvinkel. Det
arkeologiske kildematerialet tar for en stor
del slutt i siste halvdel av 900-tallet - omtrent på den tiden de første sporene etter
bebyggelsen dukker opp langs vestbredden av Nidelvens munning.

Trondheim en vikingby?
Med dette som utgangspunkt, kan vi vanskelig forestille oss Trondheim som vikingtidens sentrum Trøndelag. Fra en arkeologisk synsvinkel ble Trondheim til da
vikingtiden tok slutt.

I Stjørdal kommer hovedtyngden av funnene fra gårdene som ligger nærmest elvemunningen, særlig fra Værnes, der Stjordølafylkets høvdinger i følge sagaene bodde i siste
halvdel av 900-årene.

NGTID FRA EN ARKEOLOGISK SYNSVINKEL

Ser vi på funnene fra bygdene langs nedre
del av Nidelven fra 800- og 900-tallet, finner vi lite som tyder på at dette området
spilte noen framtredende rolle i vikingtidssamfunnet. Denne tilsynelatende mangelen på funn kan skyldes at gravhaugene
som en gang lå her, ble ryddet bort tidligere enn i andre bygder, før det ble vanlig å
levere oldsaker som ble funnet til Vitenskapsselskabets museum. Dette kan ha
skjedd på de mange lystgårdene som ble
anlagt i Trondheims nærmeste omegn på
1700-tallet, men bare de færreste av disse ligger på steder som er av interesse for
denne diskusjonen. Det er først og fremst
Lade, som i følge sagaene var et jarlesete, og Nidarneset, der kaupangen ble anlagt, det er grunn til å se nærmere på.

Vikingtidens pilespisser ble
først og fremst benyttet til
jakt. I fjellbygdene var jakten
en viktig næringsvei, men i
bygdene ved fjorden var den
trolig fritidsbeskjeftigelse og
statussymbol for krigerklassens overste sjikt. Spissene
på bildet er fra Oppdal.
Foto Per E Fredriksen

Det er gjort noen få funn fra selve Nidarneset, som må skrive seg fra vikingtids
graver. Dette er likevel knapt det man kunne forvente å finne på en gjennomsnitts
gård i Trøndelag.
I sin reisebeskrivelse fra 1770-årene beskriver Gerhard Schøning en del gravhauger på Lade: <<Vestenfor Hlade, paa Brinken af den saakaldte Hlade-Hammer ligger en temmelig stor rund Høi, og ved Siiden af den 2de mindre. Norden for Hlade,
paa den slette Mark, har været en rund,
med store Steene omkringsat plads, som
rimeligst har været en Domplads.,,
Rundt Kjerringberget ved Ladehammeren
fant han også en del gravrøyser: gr øverst
paa omtalte Kjærring-Berg ligger en temmelig stor Steenrøse, som midt i er opkastet. Neden for Biærget, i Korsviken
selv, ligger paa en Biærg-Knoll, en endnu
større Steen-Røse, et Begravelses-Sted,
hvor man berettede, at Penge maatte ligge forborgne, efter som man der havde
seet Draken. Fleere saadanne Røser sagde man at ligge paa endeel andre BiærgKnolle, østen for Kiærring-Bierget; og paa
den vestre eller søndre Siide i Korsviken
ligge, ei langt fra Huusene, 4, om ei fleere
Begravelses-Høie.,,
Det Schøning kalte en ~ ~ d o m p l a der
s ~et~ ,
gravanlegg fra eldre jernalder, der selve
graven er omgitt av en sirkel med store
steiner. Røysene på og rundt Kjerringberget ble trolig bygd i bronsealderen eller eldre jernalder. På Lademoen, som hørte til
Bakke gård, så Schøning flere gravhauger: c<Paaden Deel af denne Slette, som
grændser til Gaarden Hlades Marke, ligger en Hob gamle Kjempe-Hoie, deels af
Sand, deels af Sand og Steen. Paa begge
Siider af Veien, ved eller ei langt fra be-

Gravmaterialet domineres av
våpen: sverd, spyd og 0ks.
Våpnene forekommer i forskjellige kombinasjoner, som
kan representere ulike
klasser innenfor et krigersamfunn. Bildet viser sverd
fra Hynne og Munkeby i
Levanger.
Foto Per E Fredriksen

vesentlig blitt brukt som illustrasjoner til vikingtidens historie slik den har blitt skrevet
på grunnlag av sagaene.

En ringspenne (over) som er funnet på
Ranheim i Trondheim, har sine nærmeste paralleller i Birka og er trolig
kommet derfra. Den er fra farste halvdel av 900-tallet. Kontaktene med bygdene rundt Malardalen hadde på den tiden eksistert i flere hundre år. Rembeslag (under) fra Torgård i Trondheim fra
600-tallet er et av de mange vitnemålene om dette. Foto Per E Fredriksen

meldte Lusbog, ligge først 9 saadanne
Høie sammen af uliige Størrelse, men
næsten i 2de Rader, de fleeste ved Kanten af bemeldte Sand-Mæl, liige efter hinanden. I dem alle er gravet. Et Støkke
Iænger ind, mot Hlade, men omtrent i liige
Linie med sidstommeldte, ligger en anden
stor Sand-Høi, nu udgraven, midt om hvilken har været en Grøvt, ligesom om før
omtalte. Længer op fra Søen, og østen for
denne, ligge atter 4 Høie, efter hinanden,
men som bestaae tildeels af Steene. Endnu lidt Iænger mod Østen sees 7 andre
Høie, liggende omtrent i Strækning mellom Nord og Sør, blandt dem endeel meget store, men den nordeste størst, som
befandtes at være 40 Skridt tværts over,
men 5 a 6 Alne hai. De fleeste ere udgravede, eller tildeels udpløiede.,,
Schøning bemerket også noen utpløyete
gravhauger på Rønningens grunn. Hvorvidt gravhaugene på Lademoen opprinnelig kan ha tilhørt Lade, er uvisst, men deres antall og størrelse tyder på at de hørte
til en gård ut over gjennomsnittet. De er likevel ikke flere eller større enn det som
fantes på storgårder ellers i distriktet.
Gravgodset er dessverre gått tapt, men på
Schønings tid synes det ikke å ha vært
noen tradisjon om spesielt rike funn eller
andre særmerker ved disse haugene.

Gravfunnene i Trøndelag
Det finnes ved Vitenskapsmuseet vel
1300 funn fra tidsrommet mellom 700 til
1000. De aller fleste av disse er fra vikingtidens to århundrer (dvs 800-1000). Dessverre har det hittil vært gjort lite for å systematisere dette materialet, og det har i alt

Det er likevel mulig å peke på visse trekk
ved dette materialet, som først og fremst
består av gravfunn. I motsetning til i middelalder og nyere tid, da de døde ble gravlagt i vigslet jord ved kirkene, ble vikingtidens døde gravlagt hjemme på gårdene.
Gravfunnene vitner derfor om bosetning,
så også på Nidarneset. Ser vi på gravene
som uttrykk for hedensk skikk og tro, tyder
deres bortfall i siste halvdel av 900-tallet
på at vesentlige deler av trosskiftet må ha
foregått omkring Håkon den godes regjeringstid. Håkons kristningsarbeid ser ut til
å ha vært sterkt undervurdert av sagafortellerne. Det kan ha vært heller lite igjen til
Olav Haraldsson, som er den som står
igjen med æren.
Gravfunnene er ikke jevnt fordelt over
Trøndelagsbygdene. Dette skyldes delvis
bosetningsmønsteret i jernalderen, men til
en viss grad også måten landskapet har
vært brukt på i de tusen årene som siden
har gått. Mange graver er ødelagt ved
nydyrking, andre er tømt under skattejakt
eller ved arkeologenes innsamlingsvirksomhet, som kan variere fra bygd til bygd.
På den annen side ligger mange graver
fortsatt uforstyrret. Funnene som i dag befinner seg på Vitenskapsmuseet, er derfor
bare en del av dem som en gang fantes.
Det hefter slik en viss usikkerhet ved gravene som kildemateriale, men de har likevel en avgjørende fordel framfor andre kilder til vikingtidens historie. De er samtidige med hendelsene som fant sted.
Både manns- og kvinnegraver er representert i materialet. Mannsgravene inneholder som regel våpen i ulike kombinasjoner av sverd, øks og spyd, foruten
skjold. I kvinnegravene finner vi først og
fremst smykker. Oppfatter vi gravfunnene
som vitnemål om bosetning, finner vi at
bosetningens tyngdepunkter har ligget i
nedre deler av dalene sør og øst for
Trondheimsfjorden, framfor alt i Verdal og
Stjørdal, men også Inderøy og Sparbu
merker seg ut -til en viss grad også Gauldalen.
Hvert av disse dalførene kan ha utgjort
egne enheter, med hver sine høvdinger.
Sagaene gir oss da også enkelte glimt av
et slikt samfunn. Trøndelag var delt i åtte
fylker, fire i Inn-Trøndelag (Sparbyggjafylke, Eynafylke, Verdølafylke og Skeynafylke) og fire i Ut-Trøndelag (Stjordølafylke,
Strindafylke, Gauldølafylket og Orkdølafylket). Noen av disse fylkene peker seg ut
framfor de andre. Deres høvdinger var rikere og omgitt av flere våpenføre menn.
Strindafylket, som omfattet nedre del av
Neadalføret og bygdene på begge sider
av Trondheimsfjordensmidtre del, er blant
de funnfattigste fylkene.

To tyngdepunkt
Innenfor det egentlige Trøndelag, dvs
bygdene langs midtre og indre del av

Kufisk mynt fra Torgård i Trondheim.
Arabiske mynter vitner om kontakter østover. Trolig kom disse myntene til Trøndelag over den viktige markedsplassen
på Birka i Malaren ved Stockholm. Disse
myntene kalles gjerne kufiske etter byen
Kufa i Irak, som var sete for det abassidiske kalifatet. Foto Per E Fredriksen

Trondheimsfjorden, finner vi en todeling.
Den er delvis topografisk betinget, skapt
av fjell- og skogområder mellom FrostalStjørdal og LevangerNerdal. Disse er likevel ikke større enn avstandene mellom
dalbygdene lenger ute langs fjorden. Det
kan derfor være liten tvil om at det dreier
seg om en reell todeling. Interessant er det
da at det indre tyngdepunktet (Verdalllnderøy) ligger i Inn-Trøndelag, det ytre
(Stjørdal) i Ut-Trøndelag.Hvert av disse to
gamle områdene hadde altså sitt tyngdepunkt.
Det er først og fremst våpenfunnene, men
delvis også kvinnesmykkene, som skaper
tyngdepunktene. Det er imidlertid langt flere manns- enn kvinnegraver. Konsentrasjon av våpengraver kan vise tilbake til
konsentrasjon av makt - til hvordan samfunnet var organisert. Ulike våpensett tyder på at det eksisterte flere grupper eller
klasser av krigere med ulik rang. Disse
kan ha vært knyttet til en eller flere høvdinger eller småkonger.
Funn av importvarer fra Vest-Europa har
grovt sett samme spredning som våpenfunnene. De fleste er knyttet til de to tyngdepunktene. Denne spredningen kan
være en direkte følge av den samlete
funnmengden. Der det er mange funn, bør
det være mange importgjenstander. Så
enkelt er det likevel ikke. Av de materialgruppene utenom våpnene, som hittil er
gjennomgått, er importvarene de eneste
som klumper seg sammen på denne måten.
Andre funngrupper har nemlig en jevnere
spredning. En stor del av jordbruksredskapene er funnet utenfor tyngdepunktene. Disse kan gi et rimelig representativt
bilde av vikingtidens jordbruksøkonomi,
men gir ingen antydning om at visse bygder skulle være viktigere enn andre. Faktisk er det alt for få jordbruksredskaper i

tyngdepunktene i forhold til den samlete
mengden funn. Spredningen av andre
redskaper er tilsvarende. Det er importvarer og våpen som awiker fra mønsteret.
Det er konsentrasjonen av disse funnene
vi må forsøke å forklare.

Økonomi
Redskapene som er funnet viser med all
tydelighet at vikingtidssamfunnet i Trøndelag var basert på jordbruk. Det er først
og fremst sigder og ljåer vi finner, og disse er nesten identiske med dem som var i
bruk i nyere tid. Plogjern er svært sjeldne.
Hesteutstyr er også uvanlig, og det ser ut
til at hesten i liten grad var i bruk som
trekkdyr, men snarere var et statussymbol
- som ridedyr for overklassen. Funn av
hakker og grev tyder på at jordbruket i stor
grad var et hakkebruk, slik det var vanlig
på Vestlandet til langt opp mot vår tid.
I

Vi får et annet innblikk i vikingtidens økonomi gjennom funn av pilespisser i graver
i fjelldalene og som Iøsfunn i fjellet. Skal vi
dømme etter spredningen av disse funnene, var pil og bue i vikingtid først og fremst
et jaktvåpen. Bare noen få av krigergravene ved Trondheimsfjorden inneholder pilespisser. Dette er både våpen- og jaktpiler,
og man kan være fristet til å se jaktpilene
som uttrykk for en statuspreget sportsjakt,
slik Europas adel drev i middelalderen og
seinere (se Anne Stalsbergs artikkel i Spor
211991 om falkejakt). Enkelte av pilespissene som er funnet i fjellet, kan være samiske, men de aller fleste er av samme typer som er funnet i dalbygdene.
Fisket er langt vanskeligere å på tak på. Vi
har få gravfunn fra kysten og ingen med
bevarte fiskeredskaper. Riktignok har vi
en anselig samling av søkker til garn og
snøre, men disse er i alminnelighet svært
vanskelige å datere. På den annen side
finnes det tallrike tufter med tilhørende
båtstøer på ytterkysten. Disse må åpenbart ha sammenheng med fiske ogteller
selfangst. Theodor Petersen begynte undersøkelser av disse tuftene alt i 1921,
men han fant ikke noe materiale som kunne dateres. Nyere undersøkelser i et forholdsvis stort anlegg på Allmenningsværet i Roan (omtalt i Spor 211982), har nylig
gitt dateringer av to tufter til tiden omkring
1000 eiter Kristus.

Fiske på ytterkysten synes å ha vært en viktig del av okonornien i vikingtid. I lune viker
ble det ryddet båtstøer og bygd små buer der folk oppholdt seg i sesongene. Bildet viser en tuft i en liten vik pA Aunøya ved Kvalværet i Frøya. Foto Kalle Sognnes

og til fots gjennom dalene. Varebyttet
skjedde trolig ved dalmunningene, der
sjøveien og landveien møttes, og der handelen kunne kontrolleresav de lokale høvdingene. Karakteristisk nok finner vi begge de to tyngdepunktene ved munningen
av daler som strekker seg langt østover
mot grensefjellene, der veien også fører
videre til Jamtland og derfra til Bottenviken
og Østersjøen.
Materialet viser da også at trøndelagsbygdene hadde kontakter østover. Flere steder er det funnet arabiske sølvmynter. Disse kom trolig til Trøndelag over Russland
og Østersjøen, kanskje via markedsplassen Birka i Malaren nord for Stockholm.
Enringspenne som ble funnet på Ranheim
i Strinda har trolig kommet samme veien.
Funn fra Torgård i Tiller vitner om at disse
østlige kontaktene går tilbake til århundrene før vikingtiden. På denne gården er det
også funnet arabisk mynt.

Politiske forhold

Lokale forekomster av kleberstein ble
også utnyttet, og gryter og andre kokekar
av kleberstein var vanlige over hele landet. Vikingtidens kokekar har en karakteristisk halvkuleform. Denne formen fikk de
allerede under brytingen, og i flere gamle
brudd står det ennå igjen halvferdige produkter.

Gjennom det samtidige gravmaterialet
kan vi ane et lagdelt samfunn i vikingtidens Trøndelag, med utnyttelse av alle tilgjengelige ressurser. Hvert av de åtte fylkene hadde trolig sin egen høvding. Snorre Sturluson navngir to ganger samtlige
fylkeshøvdinger mot slutten av 900-tallet.
Rundt disse høvdingene finner vi en krets
av krigere. Det er til denne krigerklassenvi
trolig må knytte importvarene. Kanskje var
det høvdingens privilegium å gi disse som
gaver til sine menn - og kvinner.

Mens de fleste gårdene trolig var selvforsynt med korn og kjøtt, må det samtidig ha
foregått en utstrakt handel av produkter fra
fangst, fiske, bergverk og jernvinne. De
øvre dalbygdene som kunne levere jern
og fangstprodukter, måtte kanskje bytte til
seg korn og, ikke minst, salt. Varene ble
transportert i båt langs Trondheimsfjorden

Mot slutten av vikingtiden ble dette mønsteret brutt ned. Kongemakten, først representert ved jarlene på Lade - seinere ved
kongene selv da jarlene gjorde felles sak
med den lokale krigerklassen - gjennom
etableringen av kaupangen ved Nidelven.
Denne ligger utenfor de gamle tyngdepunktene i Stjørdal og VerdallInderøy på

en slik måte at det er mulig å kontrollere
ferdselen langs Trondheimsfjorden.
Det arkeologiske materialet vi i dag har fra
vikingtid i Trøndelag, indikerer på ingen
måte at det var området ved munningen
av Nidelven som skulle vokse til å bli
landsdelens økonomiske og politiske, seinere også geistlige sentrum. Her må vi forestille oss en bevisst bruk av ulike maktmidler, militære, politiske såvel som økonomiske, utøvet av det nye rikskongedømmet for å skaffe seg kontroll over folk
og ressurser.
Sammenliknet med de andre elveosene
rundt Trondheimsfjorden, har Nidarosen
et heller beskjedent lokalt oppland. For
folk som bodde i øvre del av Neadalen
gikk raskeste veien til fjorden over Lånke i
Stjørdal, og fra Klæbu og søndre del av
Tiller, ville folk søke til Gaulosen. På handelsferder østover ble det nødvendig med
omlasting i bygdene lengre inne langs fjorden. Dette kan ha betydd at de gamle kontaktene øst over Kjølen ble sterkt redusert.
Når Levangermarkedet seinere vokser
fram som det viktigste møtestedet mellom
jamter og trøndere, kan det være et resultat av at Trondheim på dette feltet ikke
maktet å ivareta de funksjoner de gamle
tyngdepunktene hadde.
Sett fra denne synsvinkelen, finner vi at
kaupangen ved Nidelven ikke bare er et
nytt og fremmed element i forhold til det
gamle vikingtidssamfunnet. Den vender
også dette samfunnet bokstavelig talt ryggen. Kaupangen var rettet mot fjorden og
Kyst-Norge, men også videre mot de norske interessene i Nordatlanterensom preget middelalderens første århundrer.

Forfatter:
Kalle Sognnes er professor i arkeologi ved
Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

FRA NIDARNES TIL NIDARO!
av Axel Christophersen

Prolog: Trondheim 1674.
Omkring 1674 fremstiller Jachob Maschius et kobberstikk
av Urbs Norrigiæ celeberrima
Nidrosia - G... den mest kjent
by i Norge». Over de tette rekkene av lave trehus troner den
mektige Nidarosdomen, om
enn noe medtatt av reformasjonen~herjinger. Ute i elven
ligger handelsskip. Lenger bak
ser vi Byåsen, byens allmenning, mens fjorden og Fosenalpene skimtes i det fjerne.
Fra Havstein gård stiger en
tynn røyksøyle opp mot de
regntunge skyene som avslutter bildet i overkant. Fjord og
fjell, elv og skip, kirker, brygger og gårder - bildet fra 1674
fremstiller i en sum stedets
mange tusenårige forandring
fra naturlandskap til bylandskap. Hvorfor ble det sånn?
Her er mitt bud på et ærlig
svar! La oss hoppe inn i historien, for eksempel 800 år før
Jacob Maschius graverte sitt
berømte kobberstikk

...

Trondheim i 1670-årene slik Jacob Maschius fremstiller byen på dette kobberstikket.
Foto Riksantikvaren, Trondheim

1. akt: Nidarneset 874 - en
landlig idyll
Det åpne landskapet vest for elveosen
buktet seg i tørre, selvdrenerende sandog grussletter ned mot fjorden. Elvebredden, som stedvis var ganske steil, var dekket av et tett tindved- og orekratt, mens natureng og einer dekket det meste av halvøya lenger inne. Innenfor elveoset skar to
godt beskyttede bukter seg inn i elvebredden, og gjorde Nidelvas nedre løp til en av
de beste naturhavner langs hele den indre
del av Trondheimsfjorden.
På den tiden da romerne fortsatt var verdens herskere gikk det et leirskred på den
andre siden av elva. Så mye masse raste
ut, at leira kom til å dekke en god del av
det høystliggende området på halvøyas
søndre del. Her var leirjorda så stiv og
tung at området ikke egnet seg særlig for
oppdyrking med tidens lette jordbruksredskap, arden. Men det var ikke noe hinder
for de som først ryddet og bygget et gårdstun der hvor Erkebispegården og domkirken i dag dominerer i bylandskapet.
Ikke langt fra tunet var det dyrket opp små
åkerlapper på den tørre, engbevokste
sandjorda ned mot elvemælen. Her stod
rug og havre og duvet lett i vinden, mens
kyrne beitet uforstyrret nær ved. Tett opptil gården, som på folkemunne ble kalt
((torpetpå Nidarnes,) lå noen gravhauger,
der ættens overhoder i de siste genera-

sjonene var blitt hauglagt. De eldre forfedrene var derimot hauglagt etter tidens
sed og skikk lenger vekk, på grensen mellom gårdens innmark og utmark, der det i
dag heter Kalvskinnet. Nede i en liten vik
et stykke opp i elveløpet hadde gårdsfolket anlagt et båtopptrekk.
Bonden på Nidarnes dyrket nemlig ikke
bare jorda og gikk på jakt i allmenningen
oppe i Byåsen; han drog også i viking og
drev handel med eget skip. Bonden og
hans ætt var velstående og frie, og hadde
både makt og posisjoner å forsvare i lokalsamfunnet. Han likte derfor lite at Harald, han som ble kalt <<denhårfagre,> og
Håkon Grjotgardsson fra Yrjar, han som
nåbodde påkongsgården Ladeog hadde
fått jarls navn av kongen, hadde begynt å
fatte interesse for de gode havneforholdene inne i elveosen. En ny tid var i emning
og truet den landlige idyllen på Nidar-neset ...

Arkeologen forteller
De senere års omfattende arkeologiske
undersøkelser i bygrunnen har gitt et stort
antall nye målinger av den opprinnelige
markoverflaten, noe som har gjort det mulig å rekonstruere de opprinnelige terrengforholdene på Nidarneset.
Undersøkelser av bevart pollen har gitt
innblikk i vegetasjonsutviklingenpa Nidarneset. Pollenanalyser viser at Nidarn

- en historie i fire akter og to versjoner
var delvis oppdyrket og utlagt til beite i
jernalderen. Ardspor som er påvist på en
rekke steder innenfor det nåværende bysentrum underbygger disse resultatene.
Ardsporene er I4C-daterttil tiden mellom
780-1010 e Kr.

I

Både eldre og nytt arkeologisk materiale
støtter oppfatningen av at det har ligget en
gård på Nidarneset i jernalderen: 1 1873
ble det funnet en enegget våpenkniv og en
ringspenne fra merovingertid (ca 550-800
e Kr) på Kalvskinnet. Begge gjenstandene
regner en med stammer fra en utpløyd våpengrav. Flere forskere har satt dette funnet i forbindelse med Snorres opplysninger i prologen til Heimskringla om ..Torgeir
Avrådskoll ... som hadde bodd på Nidarnes den gang Håkon Jarl ble drept..M, og
Fagerskinnas opplysninger om at det før
Olav Tryggvasons byanlegg fantes et
-einbøle» (en udelt gård) på neset. Gården mente man lå ute ved Kalvskinnet, og
måtte være identisk med Snorres Nidarnes gård, og det som andre sagaforfattere
omtalte som -torpet» eller neinbølet>>på
Nidarnes.
De nyoppdagede arkivopplysningene om
et funn av en skålspenne fra domkirkeområdet gir, sammen med en del andre spektakulære Iøsfunn fra det sørøstre hjørnet
av halvøya, en pekepinn om hvor gården
kan ha ligget: Det dreier seg blant annet
om en flettet fingerring av bronse, to kobberkjeler av type R 726, noen nøkler .<som
kunne være fra YJ [yngre jernalder]. samt
en hvalbeinsplate, også fra yngre vikingtid. Fra undersøkelser utført etter 1970
skal nevnes et reimendebeslag i borrestil,
et gjenbrukt hestehøvrebeslag utformet i
en blanding av yngre vikingtids dyrestiler,
preliminært datert til midten av 900-tallet,
samt en håndfull dekorerte tre- og beingjenstander dekorert i mammenstil-lignende ornamentikk som har sitt opphav tidlig i danskekongen Harald Gormssons regjeringstid i 960-årene. Dette er funn som
normalt ikke forekommer i urbane kulturlag, men som meget vel kan stamme fra et
rasert, vikingtids gravfelt, opprinnelig lokalisert til området omkring Nidarosdomen/
Erkebispegården. Tanken om at «Nidarnes gård. kunne ha ligget i dette området,
ble først fremsatt av historikeren Nils Hal/an i midten av 1970-årene.Indikasjonene
på at det har ligget et vikingtids gravfelt på
domkirkeplatået styrker denne teorien, og
resultatene fra siste års gravesesong i Erkebispegården og på Vestfrontplassen
styrker den ytterligere: Under søndre nedbrente fløy av Erkebispegården ble det i
;- - i blant annetpåvist t ' 't krummet på'

,

Trondheims
eldste hus?
Svillstokken
er datert til
969-970-årene,
men kan være
gjenbrukt fra
et enda
eldre hus.
Foto
Riksantikvaren

legjerde eller trepallisade. Samtidig ble
det påvist mulige bebyggelsesrester av arkaisk type umiddelbart over naturbakken
foran Vestfronten.
Under gravingen i Bryggegata for et par år
siden ble det under et tykt lag silt og grus
påvist et båtopptrekk bestående av horisontalt liggende, tettstilte trestammer. Etter ekspertenes skjønn er dette en båtstø
dimensjonert for båter av knarr størrelse.
Knarren var vikingtidens sjødyktige handelsskip med høy lasteevne. "C-dateringer antyder at båtstøen er anlagt engang i
perioden 655-765 e Kr.

Akt 2: Nidarnes 974 - ladejarl,
luksushandel og markedsplass
Det hadde gått flere generasjoner siden
Håkon Grjotgardsson hadde overtatt

Sporene etter
en ard vises i
den lyse undergrunnen på
Teglverkets
tomt. Foto Riksantikvaren,
idheim

Lade. Jarlen holdt store blotfester og hadde gjort hovet til Trøndelags viktigste. Jarlene holdt seg med en dugelig hird, og utstyrte den med de beste klær og våpen.
Gjennom stor frikostighet og mot, og en
streben etter rettferdighet, ære og lykke,
hadde ladejarlene skaffet seg en ledende
posisjon blant de fremste bondehøvdingene i trøndelagsfylkene. Jarlene hadde et
stort og vedvarende behov for å skaffe til
veie mat, klær, våpen og luksusvarer for å
kunne bevare sin makt og innflytelse. Derfor søkte de å sikre seg kontrollen, og dermed også endel av overskuddet av det lukrative varebytte som fant sted mellom
landsdelen og områdene nord, øst og syd
for Trøndelag. Skinn, reip og hvalrosstenner fra de arktiske områdene, pelsverk fra
de dype skogene øst for Kjølen og .<fellvarern som vadmel, ull og hester fra Island
ble byttet med korn, jern og andre råvarer
fra de ressursrike bygdene. På Nidar-

skikk på Klemenskirkegården i Trondheim. Siden hadde Torgeirs ætt tjent som
huskarer under forskjellige konger,. og var
til stor nytte fordi de var vel kjent med folk
og forholdene i omegnen. Bønder ble de
aldri igjen, de av Torgeirs ætt som stammet fra Nidarnes gård, men de fant seg
heller aldri helt til rette i kaupangen eller i
kongsgården, selv om kongen sørget vel
for dem og de aldri mer trengte å sørge for
sin egen føde.
Det gamle gårdstunet med den storslåtte
palisaden omkring var forlengst borte. Det
skjedde da kong Harald Hardråde overtok
gården og flyttet den gamle kongsgården
nærmere stedet der Hellig-Olav etter gamle folks beretninger var blitt begravd i elvemælen. Kong Harald la stor vekt på ættefelleskapet med Olav den hellige, for
han mente det med rette gav ham stor
makt og innflytelse. For å vise hvor nær
kongen stod helgenkongen, kristendommen og paven i Rom, bygde han en kirke
ovenfor det stedet Olav hadde ligget begravd. Den bygde han av stein og viet den
til St Maria. Det var som han ville overgå
den forrige kongen, Magnus, han de kalte
<[den gode,>, i byggevirksomhet. Kong
Magnus, Olavs sønn og etterfølger, hadde
bygd den første kirken som ble viet til
Olav. Skrinet med Olavs legeme flyttet
han fra Klemenskirken i kongsgården til
den nye kirken. Slik viste både kong Magnus og kong Harald hvor nær de stod helgenkongen og hvor vel skikket de var for å
føre hans arv videre. Folk i kaupangen så
med undring på alle de store byggverk
som reiste seg høyt over de lave trehusene, og de skjønte at kongen hadde stor
makt og innflytelse over folk, liv og eiendom.
All denne byggevirksomheten til Magnus
og Harald hadde satt preg på folk og bosetning på jarlens gamle markedsplass
ved Nidelva, som nå huset mange hundre
fastboende. De eldste i hirden kunne berette at Olav Tryggvason visstnok skulle
ha vært den første som bygde en kongsgård på Nidarneset, for han ville holde seg
så nær elvemunningen og jarlesetet som
mulig. Kongsgården la han på et lite høydedrag litt ovenfor elvemunningen og rett
nedenfor jarlens markedsplass. Der oppholdt han seg ofte med hirden sin. Biskopen, Tangbrand, bodde også der. Det ble
sagt at Olav var den første som bygde en
kirke på Nidarneset. Det var tydelig at han
bygde dette gudshuset slik at det var det
første som kom til syne ved siden av
kongsgården når noen kom seilende opp
elvemunningen. Kongen ville vel at kirken
skulle minne alle som kom på besøk, som
venn eller uvenn, om den nye tid og kongens kamp mot hedendom og bloting.
Alt dette var storhendinger som det siden
gikk gjetord om, og det gjorde at folk husket det som skjedde svært godt. Særlig
husket de at både Olav Tryggvason og
Olav Haraldsson oppholdt seg i lange tider
på kongsgården sammen med hirdene
sine, og at de la forholdene til rette slik at
folk som ønsket å bosette seg i kaupang-

En begravelse fra Olavskirkens kirkegård. Foto Riksantikvaren
en og drive med småhandel og håndverk,
kunne gjøre det bedre enn på noe annet
sted i Trøndelag. De som bodde i kaupangen på den tiden Olav Haraldsson ble
erklært for en hellig mann, sa at kongen
hadde hjulpet opp kaupangen mye mens
han levde, men at han var kommet til bety
ennå mer for kaupangen etter at han var
død. Torgeirs sønnesønns sønn var prest
ved den nye bispekirken som Olav Kyrre
hadde latt bygge oppe ved kongsgården.
Det var hans farfar som hadde fortalt ham
alt dette. Han pleide å si at mens <<Olav
Tryggvason lot reise kaupangen, lot Olav
Haraldsson bygge den, men det var kong
Harald som gjorde kaupstaden stor)>.Og
noe sant kunne det nok være i dette.

Arkeologen forteller
På Folkebibliotekstomta, som er et ornråde i den eldste bebvaaelsen vi arkeolouisk
kjenner godt, er tid$ommet fra de siste tiårene av 900-tallet og frem mot midten av
1000-tallet en svært viktig periode i områdets aktivitets- og bebyggelsesmessige
utvikling: Nå ser det ut til å skje en overgang fra sporadisk til mer permanent bosetning. Bebyggelsen blir fastere og mer
enhetlig organiseti, blant annet blir parsellene langs elva forbundet med de smalere
parsellene omkring bukta. Dette ser ut til å
skje omkring tusenårsskiftet. Noen tiår tidligere starter en suksessiv utbygging av
parsellene langs bukta. Store leirterrasser
holdt sammen av kraftig flettverk blir anlagt slik at man kan seile inn til dem på flo
sjø. Oppå terrassene bygges små flerroms laftehus med hjørneildsted og faste
moldbenker. AktivitetsnivAet innen håndverk og vareutveksling intensiveres, og
antar nye former: Tellepinner, skAlvekter
og lodd peker blant annet mot en forekomst av mer «detaljhandel» med behov
både for A telle og veie cwarene» i mindre
kvanta.
Det har tidligere vært spekulert pd om den
utviklingen som finner sted innenfor det
aamle markeds~lassomrddeti denne oeri;den skal tilskhes Olav ~ r y ~ ~ v a sslik
on:
som Snorre, i motsetning til andre sagaforfattere, antyder. Det som pr i dag synes
temmelig sikkert, er at det lenae før Olav
~ r y ~ ~ v a -satte
s o n kaupstadaa 7997 eksisterte en eller annen form for ikke-agrar akavitet knytiet til området omkring den sondre bukta, og at sdvel det påviste parsell-

systemet som en mer permanent bebyggelse var en realitet samtidig med Håkon
jarl. Det finnes ikke noe i det arkeologiske
materialet som med sikkerhet kan tilskrives Olav Tryggvason, bortsett fra en mulig samregulering av de før omtalte
parsellområdene langs elva og bukta, og
at det er det Snorre henviser til. Ellers kan
Olav Tyggvasons viktigste innsats ha vært
å forlene stedets beboere med visse rettigheter som gav grobunn for mer permanent bosetting, samtidig som han bygde
en kongsgård og (kanskje) en kirke i byen.
Gjennom disse tiltakene ble nye militære,
økonomiske, religiøse og fon~altningsmessige funksjoner lagt til bebyggelsen.
Dette gjorde i så fall kong Olav primært for
aiennom
disse institusionene å sikre det
"
,
regale herredømmet / trøndelagsfylkene
politisk, økonomisk og ideologisk.

Akt 4: Nidaros 1174
- erkebiskopens by
(<Kroken%>
var navnet på en av de store bygårdene nede ved elva. Navnet hadde
gården fått fordi den hadde slik en karakteristisk bøy i rekkene av hus langs tomtegrensen. Gamle folk sa at Kroken kom av
at tomta i gammel tid var blitt slått sammen
med et jordstykke nede ved elva, og en
mye smalere tomt lenger oppe. Der hadde
det tidligere gått en bukt inn fra elva, men
den var for lengst blitt fylt opp av avfall fra
kaupangen og bebygd. Kroken var en staKongsgården på Nidarnes bygges. Tegning Christian Krogh i Snorre Sturlusons
Norges kongesagaer

.
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Kaupmannastretet
ca 1250.
Tegning
Kari Støren
Binns

råd hadde bestemt at trebebyggelsen omkring kirken skulle rives for å gi plass til kirkegården. Gaute ville likevel helst begraves i samme kristne jord som hans far, farfar og de andre i slekta som i flere generasjoner hadde forsynt <.bybøndene. i Nidaros med sko og hoser.

Arkeologen forteller

.
C..

selig gård, og eid av en storbonde lenger
inne i Strindfjorden. Gaute Skomaker leide
en del av en stor bod som bonden hadde
bygd ut mot det stretet som ble kalt for
kau up mann as tre tet^ fordi så mye av handelen i byen fant sted her. Gaute hadde
innrettet et verksted i halve første etasje
av boden. Det var en stor luke i veggen ut
mot stretet, og her hadde han hengt opp
mange forskjellige slags sko - for enhver
smak - til salgs. I den andre halvdelen av
boden var det et mørkt lagerrom. Det stod
tomt akkurat nå, men når det kom kjøpmenn til byen ble lageret leid ut til dem, fordi de måtte ikke selge direkte fra skipet.
Engang hadde sønnen til Gaute og noen
andre barn som holdt til i nabogården lekt
inne i lageret. Da hadde de funnet noen
trepinner med merkelige tegn på. Gaute
sa at slike tegn ble kalt runer. Han hadde
lært noen få tegn av bestefaren sin. På en
av pinnene kunne han lese at det stod
<<Gunnareier denne sekkem. Gaute visste godt hva denne pinnen var for noe,
nemlig en av disse eiermerkene som var
festet på emballasjen når kjøpmennene
kom med varene fra båtene på havna, og
som fortalte hvem som eide varene.

En såkalt "merkelapp"med runeinnskriften "Gunnar eier denne sekken".
Fra Folkebibliotekets tomt.
Foto Riksantikvaren

Gaute bodde i andre etasje over boden,
sammen med familien sin. Slike toetasjes
boder var det i den senere tid blitt ganske
vanlig å bygge ut mot det folksomme, trebrolagte Kaupmannastretet. Det gav gode
inntekter å leie dem ut til handlende og
håndverkere, som det ble flere og flere av i
byen på denne tiden. Gaute hadde mange
venner blant de andre håndverkerne langs
Kaupmannastretet, og barna lekte godt
sammen. Folk fant både svirebrødre, koner
og friller i hverandres selskap og lystige
lag. Om kveldene var tavernene nede ved
bryggene fulle av kramkarer, håndverkersvenner, tjenestefolk og Iøsarbeidere. 1 luften svirret mange dialekter og fremmede
tungemål. Gaute likte å sitte på tavernen og
høre historier fra fjerne himmelstrøk fortalt
av skippere som kom inn fra den store verden med varer til kongsgården eller
erkebiskopen eller av pilegrimer som kom
for å oppsøke Hellig-Olavs skrin.
Det var ellers lenge siden Gaute hadde
vært utenfor byen, og omgang med folk
utenom Nidaros -for det var det vanlig at
man kalte kaupangen nå - hadde han
stort sett bare når han solgte sko eller andre lærvarer til bønder som kom inn fra
Leinstrand, Buvika, Malvik eller de andre
bygdene rundt kaupangen. På denne tiden var det svært vanlig at yngre sønner
som ikke hadde odelsgårder, flyttet inn til
byen. Utkantområdene vokste derfor hurtig, slik at de gamle hovedferdselsårene
måtte forlenges. Et nytt strete var blitt lagt
ut mellom de glisne husrekkene lengst
vest i byen. En ny kirke, viet til St Martin
som var horene, tyvene, de fattige og
hjemløses skytshelgen, var ved å reise
seg der hvor innfartsåren i nord, Gjeilan,
møtte byens hus. I den andre enden av
stretet var ennå en ny, stor og prektig kirke i ferd med t3 bli bygd under steinhogger
Bjørn Sigvarssons kyndige ledelse. Byens

I det arkeologiske materialet er tidsrommet ca 1050-1150 en periode hvor bebyggelsesutvikling, økonomi, sosial og kulturell utvikling går meget raskt. Folketallet
har sannsynligvis økt til godt over 1000
fastboende innbyggere, og det bebygde
arealet var blitt firedoblet i forhold til det
opprinnelige markedsplassområdet. Omkring 1100 var bukta - byens første havn
- fyit igjen og tatt i bruk som byggegrunn.
Befolknings- og bebyggelsesekspansjonen følges av en kraftig differensiering i
aktiviteter og i bygningsmassen: Det er i
denne perioden de typiske magasin- og
verkstedsbodene for farste gang bygges
ut mot stretet, gårdsplassene endrer funksjon fra primært å være produksjonsområder til å fungere som interne kommunikasionsareal mellom husene. Bryggene
langs elven bygges ut for å kunne-tastørre båter og en utvidelse og forsterkning av
det offentlige kommunikasjonsarealet finner sted. Alt dette kan tolkes som fjfsiske
utslag av en utvikling, der handel og vareutvekslingen blir et stadig viktigere innslag i kaupangen, og at importen av varer
vokser i volum. Utbyggingen av brygger
langs elven reflekterer en økende maritim
transport av varer til byen. Dette underbygges av at innslaget av artefakter som
indikerer handel - slik som vekter, tellepinner og målestaver - er stigende. At varebytte-aktiviteten i denne perioden i noen
grad kan oppvise fastere romlige tilknytningsformer til bykjernen enn før, underbygger tanken om at det var ved å danne
seg et marked bestående ikke bare av byens voksende, men også at det i stigende
grad var ved å utvikle seg et marked i byens omegn.
Omkring den tid erkebispesetet opprettes,
fremstår Nidarnes-kaupangen mer og mer
som en (.by. i europeisk forstand, et administrativt, økonomisk, politisk, religi~st
og kulturelt sentrum med innflytelse langt
ut over landsdelen. Det flyttet stadig folk til
byen fra nær og fjern, kontaktene med utlandet via handel og sjøfart, pilegrimsreiser, studie- og tjenestereiser i kongens og
kirkens tjeneste osv, økte sterkt i denne
perioden. Alt dette var antagelig med på å
forme et lokalt bysamfunn som i mangt og
meget var i ferd med å utvikle sin egen urbane karakter og identitet. Hvordan og
hvorledes dette skjedde er en oppgave for
fremtidig arkeologisk forskning.

Forfatter:
Axel Christophersen er seniorforsker ved
Norsk institutt for kulturminneforskningog
professor Il ved Senter for middelalderstudier, NTNU.

STEINØKS FUNNET I STADSBYGD
For noen år siden gikk Marit og
Lars Aursand og plukket stein i
åkeren. Dette har mange av oss
gjort, men ikke alle er så heldige
som Knut og Marit. De fant nemlig
en steinøks som kan dateres til
yngre steinalderltidlig bronsealder.
Jorda øksa ble funnet på hører under gården Myhr nordre i Stadsbygd i Rissa. Denne øksetypen kalles for skafthulløks, fordi den har et
hull boret tvers gjennom til montering av skaftet. Det er funnet ganske mange slike økser, men egentlig vet vi lite om dem. Vi har få sikre dateringer, og vi vet lite om hva
de har vært brukt til.

For arkeologer er funnsammenhengen
viktig. Hvis vi vet om et funn er gjort på en
gammel boplass, i en grav eller lignende,
er dette viktig informasjon som kan hjelpe
oss i å bestemme alder og hva gjenstanden er brukt til. Nå er det slik at en del
gjenstandstyper ofte finnes i sammenhenger som ikke med sikkerhet kan klassifiseres som boplass eller grav. Dette
gjelder for eksempel denne øksetypen.

Øksa, som ble
funnet sist høst,
er litt over 15 cm
lang og ca 6 cm
bred. Denne kan
dateres til yngre
steinalder/tidlig
bronsealder.
Foto
Per E Fredriksen

Ofte finnes de alene uten tegn på annen
aktivitet. Slike økser som dette finner vi
som regel ved pløying, steinplukking og
lignende. Det er med andre ord ingenting
ved selve funnomstendighetene som kan
fortelle oss noe om hva denne øksa er blitt
brukt til eller hvor gammel den er. Noen
økser er imidlertid funnet i sammenhenger som gjør det lettere å gi en datering. I
Sverige er det funnet økser av denne typen i graver sammen med andre oldsaker
som kan dateres med noenlunde sikkerhet. Noen økser er også funnet i hellere
som har vært brukt som boplasser. Gjennom disse funnene vet vi at typen var i
bruk i yngre steinalder og i deler av bronsealderen.
Det kan synes litt merkelig at det ble brukt
steinredskaper i den perioden vi kaller for
bronsealder. Dette skyldes at perioden er
oppkalt etter det mest karakteristiske for
perioden, nemlig bruken av bronse som
råstoff i redskaper, smykker og lignende. I
Norge er det funnet svært få bronsegjenstander sammenlignet med områder i SørSkandinavia. Det er derfor opplagt at stein
som råstoff for redskapstilvirkning har
vært viktig i hele bronsealderenog inn i tidlig jernalder.

i

av Geir Grennesby
Av formen kan vi se at dette er en øks,
men vi er ikke helt sikre på om den har
vært brukt som øks. Selve skafthullet er
svært lite (2 cm på det smaleste), og det
har vært spekulert på denne typen, og andre øksetyper med tilsvarende smale
skafthull, ikke har vært arbeidsøkser. Et
skaft til denne øksa ville blitt påfallende
spinkelt sammenlignet med tyngden på
øksa. Kanskje har de vært ment som pynteøkser, eller såkalte seremonielle økser.
Kanskje var det bare visse personer, en
høvding eller en annen person av høy
rang, som brukte slike økser for å markere hva slags posisjon de hadde. Noen av
disse øksene er funnet i myrer. Vi vet at
det i perioder av forhistorien har vært vanlig å legge gjenstander ned i myrer eller i
små vann. De flotte lurene fra bronsealderen er eksempel på det. Hvorfor de har lagt
prydgjenstander ned i myrene, vet vi ikke
med sikkerhet, men vi tror at det er gjort
som et offer til høyere makter. For å blidgjøre gudene ofret de noe av det fineste
de hadde.
Forfatter:
Geir Grmnesbyer cand philol og arbeider
som forskningassistent ved Vitenskapmuseet, INorges teknisk-naturvitenskapelige
universitet.

BYFF OG BYGGHERRE I
Bygningene er kanskje det
mest synlige i vår materielle
kultur. De skal dekke praktiske
behov og reflektere en personlig smak - tilpasset vår personlige økonomi, byggetradisjoner og byggematerialer.
Hus og inventar forteller mye
om sine eiere - både om deres
smak, aktiviteter og politiske
rolle.
Etter fem års utgravninger i Erkebispegården i Trondheim
har vi prsvd å fravriste anlegget noen av dets hemmeligheter som kan belyse forholdet
mellom erkebiskopen og hans
bygninger. Dette er komplisert, ettersom ekkebiskopene
og tidene har skiftet. Etter reformasjonen var det dessuten
lensherrene, stort sett danske
adelsmenn, som skulle få sine
behov oppfylt på den samme
tomta. Senere, fra ca 1700, fikk
Ekkebispegården nye oppgaver som militært magasin.

Allerede før utgravningene startet visste vi
mye om Erkebispegården. Anlegget er
ofte nevnt i skriftlige kilder, og det forekommer på flere kart fra 1658 og fremover. Før utgravningen startet, var det viktig å kartlegge informasjon om anlegget i
disse kildene for å kunne tyde vanskelige
spor og for å skape en ramme rundt utgravningene og stille nye spørsmål. - Her
skal vi se nærmere på erkebiskopenes tid
i gården, for å vise hvordan deres skiftende rolle påvirket bebyggelsen.

Erkebiskopens rolle
Hvis vi skal følge forholdet mellom bygg
og byggherre - i dette tilfelle Erkebispegården og erkebiskopen - må vi først
grovt skissere erkebiskopenes rolle og erkebispesetet~historie.
Erkebispesetet i Trondheim ble stiftet i
1152153, som et ledd i arbeidet med å styrke kirkens organisasjon. Dette var en viktig begivenhet for Norge, ikke minst for
Trondheim. Dette sikret byen et stort internasjonalt kontaktnett. Erkebiskopen var
kirkens øverste administrative og religiøse
leder, innsatt av paven i Roma. For å drive kirken måtte han ha inntekter, og de ble
tatt inn i form av blant annet bøter og jordleie. Disse inntektene kom inn i naturalia,
som korn, smør, fisk og pels. For å få dekke sine behov, byttet erkebiskopen for eksempel smør mot hvetemel og vin, noe
han trengte til nattverden. Slike transaksjoner gjorde erkebiskopen til en betydelig
handelsmann, og dette gav økonomiske
ringvirkninger i hele kirkeprovinsen, som

foruten Fastlands-Norge også omfattet,
Island, Grønland, Orknøyene, Hebridene,
Shetland og Isle of Man.
Kirken hadde sine egne lover og regler
som skulle overholdes. Dette var erkebiskopens ansvar. Den økonomiske og
åndelige makten medførte at erkebiskopen til tider var like mektig som kongen, eller kanskje mektigere. Derfor fikk erkebiskopen også stor politisk makt, kanskje
særlig på grunn av hans åndelige lederskap og de skolerte folk han omgav seg
med. Hans makt og innflytelse ble en trussel for kongen, og det oppstod derfor snart
et behov for forsvar. Allerede på 1100-tallet hører vi om trefninger mellom kirkens
og kongens menn.
Fra midten av 1300-tallet gikk Norge inn i
Kalmarunionen og hadde etter dette ikke
egen konge før etter unionsoppløsningen
i 1905. Fra slutten av 1400-tallet ble erkebiskopen leder av Norges riksråd, og han
fikk dessuten det nordenfjeldske i forlening av kongen. Det vil si at han ble kongens representant i distriktet, og skulle
blant annet samle inn skatt mot en godtgjørelse fra kongen. Fra nå av var erkebiskopen også øverste verdslige leder i landet, i tillegg til at han var religiøst overhode, og enkelte ganger kan det synes som
om den verdslige rollen langt overskygget
den kirkelige.
I tillegg til Erkebispegården bygde erkebiskopen to andre anlegg. På slutten av
1200-tallet11300 bygde han en gård i Ber-

Trondheim. Her ser vi gatenettet fra ca
1300. Domkirken og Erkebispegården er
markert. Etter G Authen Blom, Trondheim bys historie bd 1, 1956

gen, som en følge av erkebiskopens omfattende handelsvirksomhet. 1 1525 begynte han dessuten å bygge en borg på
Steinvikholmen i Åsenfjorden, en borg
som var mer tidsmessig og mer sikker enn
den gamle Erkebispegården. På denne tid
hadde det begynt å bli varmt rundt ørene
på erkebiskopen! Vi vet jo at han måtte
flykte fra landet i april 1537, da reformasjonen var et faktum, og Norge ble et lydrike under Danmark.

Vi vet dessverre ikke så mye om hvem og
hvor mange som bodde i Erkebispegården, og heller ikke hva de gjorde der i de
første århundrene av erkebispesetets historie. Utgravningene har gitt oss sparsomme opplysninger om denne tiden. Vi antar
at de store steinbygningene nær domkir-

Erkebispegården i
middelalderen
Da erkebiskopen skulle bygge anlegget
sitt fikk han til rådighet ((denfineste tomta
i byen,, -det høyeste punktet på Nidarneset. Byggearbeidene på Erkebispegården
startet ganske snart etter at erkebispesetet var etablert, og samtidig begynte også
en opprustning av kirken, som skulle bli en
praktfull domkirke. Det må ha vært en betydelig bygghytte på domkirkeplatået på
denne tiden.
Erkebispegården er bygd i en helt annen
stil enn Nidarosdomen, og med andre materialer. I motsetning til domkirken, skulle
selve murene på Erkebispegården ikke
synes, men bare de fine hjørnene, portalene og vindusåpningene. Resten av murene må ha vært kalket. De startet nok
temmelig raskt med å bygge steinhusene
som ligger nærmest domkirken, og kanskje også noen i det området som i dag ligger inne på kirkegården øst for Erkebispegården. Men ikke alle husene var i stein,
for tvers over plassen i sør er det funnet et
langt hus som var bygget i tre, og som er
datert til l160-tallet.
På denne tiden var Erkebispegården større enn i dag. Den strakte seg lenger utover kirkegården og lenger ned mot elven.
Det var bratte skråninger ned mot elven,
så vi må tenke oss et markert nes i elven i
det området hvor (<Grenaderen>>
ligger i
dag. Det er derfor sannsynlig at erkebiskopen med hensikt la Erkebispegården
ut mot kanten av disse skråningene. Fra
først av ble det bygd en mur av stein rundt
gården, og beliggenheten har derfor gitt
Erkebispegården en forsvarsmessig styrke. Gården, som har beslaglagt et stort
areal, inneholdt store bygninger av stein
og tre, og med elementer som tilsier at erkebiskopen har tenkt på at gården skulle
være både imponerende og sikker. På
denne tiden var Trondheim forøvrig preget
av en- til to-etasjes små trehus med smale streter mellom i et flatt lende.

Erkebispegården i
Trondheim. Det skraverte feltet viser hvor
en har gravd i perioden 1991- 1995.

Erkebispegården ca
1450. Denne tegningen av bebyggelsen øs1
for dagens erkebispegård er basert p$ opptegnelser gjort i 1838
av murer som i dag
ikke er synlige.

ken har vært brukt som bolig og hall for
møter og selskaper, og at kjøkkenet trolig
også lå i nærheten av dette. I det østre
hjørnet ved kirken, inne på kirkegården og
ikke synlig i dag, har det kanskje ligget et
kapell. I utgravningsområdet fant vi den
tidligere omtalte trebygningen, etterfulgt

ningene i Erkebispegården kan faktisk
tyde på det - det synes ikke å ha foregått
håndverk innenfor murene på denne tiden. Sammenfallet i tid mellom stiftelsen
av erkebispesetet og anleggelsen av metallverkstedene under Olavshallen er også
påfallende.

Erkebiskopens rolle og gård i
forandring

Bebyggelsen i sørfløyen med synlige
brannspor etter brannen i 1532.
Foto L Renolen, Riksantikvaren
av spredte rester av andre hus, blant annet steinbygninger av samme størrelse
som dem som fortsatt står. Bygningene
ser ut til å ha ligget spredt langs ringmuren. Jordlagene i og rundt disse husene levner svært lite informasjon om hva de
har brukt husene og gården til. Kanskje
denne delen av Erkebispegården bare har
vært brukt til møter, skriving, bolig og andre stille, ikke avfallsproduserende gjøremål?
Da tomta til ~~Olavshallen~~
ble gravd ut,
kunne arkeologene konstatere at det var
anlagt et spesialisert strøk for metallhåndverk der på midten av 1100-tallet, og en
har spekulert på om erkebiskopen har
stått bak denne virksomheten. UtgravCisterne med tilf~rselav vann gjennom
vannledning vestfra, i sorfløyen ca 1500.
Foto L Renolen, NIKU

På slutten av 1400-tallevca 1500 forandret gården seg totalt. Erkebispegården
beholdt sin monumentalitet, men den ble
gjort mindre, og fikk den størrelsen og
nokså kvadratiske fasongen som vi kjenner i dag. Den nye ringmuren mot øst ble
bygd på slutten av 1400-tallet, men ca år
1500 ble så den nye søndre ringmuren
bygd og en rekke verksteder i en til to rekker innenfor murene. Verkstedene lå nærmest vegg i vegg. På samme tid ble det
innlagt en vannledning til brønnen (som
opprinnelig ble bygd i 1488). Denne vannledningen, som trolig fikk vann fra bekken
ute på *Ytre kongsgård,), ble ledet gjennom Vestfløyen og videre inn til verkstedene. Dessuten ble det gravd en rekke
dreneringsgrøfter som ledet forurenset
vann omhyggelig utenom brønnen og ut
gjennom ringmuren.
I disse verkstedene lå myntverkstedet,våpensmien (begge bygninger som er bevart
i utstillingene) og skomakeri. Her foregikk
også metallbearbeiding og muligens bearbeiding av lær og glass. Men for øvrig vet
vi ikke hvilke aktiviteter disse husene har
rommet, annet enn at de må ha brukt mye
vann. Denne bebyggelsen ble skiftet ut etter ett til to tiår. Et nytt myntverksted ble
bygd omtrent over det gamle, og i den andre enden av utgravningsfeltet fant vi klare tegn på kjøkkenvirksomhet. Alle bygningene mellom disse rakk trolig ikke å bli
ferdige. 1 1532 brente kongens menn Erkebispegården fordi den siste erkebiskopen, Olav Engelbrektsson, hadde vært delaktig i organiseringen av et opprør mot
kongen.
Erkebispegården fikk altså et helt annet
preg fra år 1500 enn det den hadde hatt
tidligere. Nå ble gården fylt med støy og
røykfylt aktivitet. Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå at erkebiskopen gjerne ville
ha et strategisk viktige håndverk som
mynt- og våpenproduksjon innenfor murene! Dette var viktige oppgaver når han
skulle kunne oppfylle sin rolle som erkebiskop, lensherre og leder for riksrådet.
Nettopp hans nye, sammensatte rolle som
både kirkelig og verdslig leder har trolig
vært med på å forårsake denne endringen
i gården. Fra slutten av 1400-tallet hadde
erkebiskopen fått nye behov og nye økonomiske muligheter. Nå skulle hans gård
ikke bare fungere for en kirkefyrste, men
også for en betydelig verdslig leder.
Etter brannen i 1532 har arkeologene kun
påvist ett rom som ble bygd opp igjen allerede før erkebiskopen flyktet i 1537,
nemlig pregerommet i myntverkstedet.
Men på denne tiden hadde erkebiskopen

et nytt slott å bo i - Steinvikholm slott. Han
var fortsatt innom sin gamle gård i byen for
å holde møter og fester, men alt tyder på
at store deler av Erkebispegårdennå stod
utbrent til helt innpå 1600-tallet.
Den siste erkebiskopen, Olav Engelbrektsson (erkebiskop 1523-37), måtte tilbringe ca et halvår i Roma da han skulle
hente sitt pallium - et bånd som var tegnet
på hans stilling - og formelt innsettes som
erkebiskop av paven. Paven døde akkurat
da Olav ankom, og han måtte vente på at
en ny pave skulle innsettes før han kunne
få sitt pallium. Denne tiden har han trolig
brukt flittig til å innhente ny kunnskap fra
pavens rådgivere. Leonardo da Vinci var
en av dem som nylig hadde vært pavens
rådgiver, og han haddetegnet prototypen
for en borg som til forveksling ligner slottet
på Steinvikholmen. Olav Engelbrekstsson
startet med å bygge en ny borg straks han
kom hjem fra Roma. Den nye borgen skulle kunne forsvares mot kanoner, og måtte
derfor både ha kanontårn, og den skulle
ha tykkere og lavere steinmurer enn Erkebispegården, som ikke lenger tilfredsstilte
de behov Olav Engelbrekstsson hadde i
sin nye rolle og den endrede situasjonen
innen våpenteknologien. Det nye slottet
var et typisk uttrykk for erkebiskopens internasjonale rolle og tilgang til ny teknologi.

Bygg og byggherre
Men tilbake til Erkebispegården. Denne
ble liggende ubrukt et par tiår etter at erkebiskopen forlot landet. Da lensherrene
flyttet inn, gjorde de sitt for igjen å omdanne gården etter sine behov. De flyttet blant
annet fjøs og låve inn i gården. Enkelte
rom ble dekorert med prangende, barokke
kalkmalerier, og Erkebispegården fikk
preg av et tidstypisk renessanseanlegg.
Også lensherrene ville at gården skulle tilfredstille deres personlige behov og smak,
men tilpasses trøndersk byggeskikk - husene som ble bygd var blant annet laftet,
noe som ikke forekommer i Danmark.
Erkebispegården kan fortsatt fortelle nye
historier om gården og dens innbyggere:
Nye bygningsarkeologiske undersøkelser
skal gi oss flere data. Forestående analyser av gjenstandene fra utgravningene
skal sammen med mønsteret i bebyggelsens utvikling gi nye teorier om erkebiskopens rolle i en større sammenheng:
hans rolle i byen, landet og utenfor dagens
landegrenser. Fremtidige arkeologiske
undersøkelser vil kunne fortelle oss mer
om hva både Erkebispegården og andre
bygninger kan fortelle om byggherren. Det
blir for eksempel interessant å se hva våre
etterkommere vil si om byggherren bak
Norsk rikskringkastings Tyholttårn og studentenes runde hus, det såkalte <<Samfunnet,), i Trondheim.
Forfatter:
Sæbjørg Walaker Nordeide arbeider som
forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Hun er prosjektleder for
utgravningene ved Erkebispegården i
Trondheim.

av Alf Tore Hommedal

Nokre av steinbygningane og romma i Erkebispegården er stort sett tilgjengelege for
publikum og dermed kjende. østhu huset^,
med den store hallen og dei to kvelvromma
under, dvs bygningen med den store dobbeltrappa framfor, er såleis relativt godt
kjent. Det er denne bygningen, sannsynlegvis oppført under erkebiskop Øystein Erlendsson i andre helvta av 1100-talet, som
no vert nytta som konsert- og representasjonslokale i Erkebispegården. Andre deler
av anlegget er mindre tilgjengelege og dermed så A seia heilt gløymde. Dette gjeld til
dømes dei to kvelva romma i første høgda
av aVesthuset», dvs bygningen like vest for
~~Østhusetn
og den store porten som vender
mot domkirkeplassen. Dei to romma har i
lang tid stått fullpakka som lager og har dermed sjølve vore <(stuavekk», ikkje berre for
folk flest, men også for mellomalderforskarane. Få er det vel som i det heile har vore
klar over at det bak dei høgsmale, rektangulære vindaugsopningane i bygningen skjuler seg to av dei finaste og mest gåtefulle
romma vi har bevart frå norsk mellomalder.
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Langsnitt av nordfløyen, sett mot nord. I ~Kaminromma~~
er både kaminopningane, gurtbogane og vindaugo i nordmuren markerte. Etter Gjone 1976

Nordfloyen i Erkebispegården, sett mot nord. Til høgre ~Østhusetumed den
monumentale dobbeltrappa og til venstre Vesthuset» med dei høgsmale
ilarane. Mellom pilarane står dørene som fører inn til dei to ~Kaminroma,.. Foto Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Utvendes er Vesthuset i dag prega av to
store pilarar eller høgsmale utbygg ved kvar
av dei to langveggene av bygningen, dvs
mot Borggården i sør og domkirkeplassen i
nord. Bygningen er i to etasjar med to rom i
kvar høgd. Romma i overetasjen, kalla <<Regalierommet), og «Draperirommet,,, er no
sterkt prega av ombyggingar på 1600-talet,
då dei mellom anna fekk større vindaugsopningar og vart dekorerte med kalkmåleri.
Dette gjer at det no er uråd å undersøkja
romma nærare bak kalkpussen. Dei to
kvelvromma i første høgda står i dag derimot utan kalkpuss, og dermed kan bygningstrekka i romma lettare undersøkjast.
Ved dei store bygningsarkeologiskearbeida
som ekteparet Dorothea og Gerhard Fischer stod for i Erkebispegården i 1950-70åra, vart desse romma berre delvis undersøkte, då romma ikkje var del av dei dåverande restaureringsplanane. Først i samband med det noverande arbeidet med Erkebispegården vart undersøkingane tekne
opp att i 1996, i regi av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og utført av arkeologane Asmund Birkals og artikkelforfattaren. Arbeidet skjedde i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.
Det austre av dei to romma vart 2. påskedag
i år innvigd til nytt kapell i Erkebispegården.

Dei to <<gløymderomma>,er mest identisk
utforma. Det austre rommet er 6,5 m breitt

Det austre av <<Kaminromma,,, teikna av
Henrik Mathiesen i
1887. Vi ser korleis
kaminopningane står
ei mannshøgd oppe
pA veggen.

og 7,6 m langt, medan det vestre rommet
har same breidde, men er 1 m lenger. Begge er ca 6,8 m høge opp under toppen av
kvelva. Romma er svært særmerkte: Kvart
av dei er overkvelva med to ribbelause
krysskvelv som er skilde frå einannan av eit
80 cm breitt tonnekvelva midtparti. Dette er
ramma inn av fint tilhogde gurtbogeribber i
kleber og grønstein. I nedre del, ca 2 m over
den noverande golvhogda, rammar gurtbogeribbene i begge romma inn to kaminopningar med pipeløp opp inne i muren, eitt i
sørmuren og eitt i nordmuren. Dette har ført
til at romma også blir omtala som <(Kaminrommal>.Kvart av romma har tre vindaugsopningar, to i nordmuren og eitt i sørmuren
der også døropningane står. Det vestre og
største rommet har opphavleg også hatt eit
vindauge ut mot vest, og har ved sida av
døropninga dessutan ei særmerkt nisje med
ei lukeopning ut mot Borggården i sør.

Endring i byggjeplanane.
To byggjefasar
Den særmerkte utforminga av dei to romma
må delvis ha samanheng med at byggjeplanane er endra nokså tidleg i byggjeprosessen. Ved forandringa har ein også bestemt
seg for å leggja inn dei to kaminane i kvart
av romma. Kvelvutforminga, som heng nøye
saman med kaminutforminga, må vera planlagt samtidig. Veggmurane stod ved endringa oppforte i ca 2-2,5 m høgde, og ein
var byrja på nedre del av muropningane for
vindaugo. Arbeidet var kome litt lenger i austre rom enn i vestre rom. Ved det vidare byggjearbeidet er det gjort fleire små forandringar som gjer at vi i dag kan spora planendringane, til dømes er vindaugsopningane
gjort hogare og retta opp slik at det i nokre
tilfelle har oppstått små hyller eller kantar i
klebersteinsomramminga inn mot romma.
Merkeleg nok er det utførte arbeidet av
høgst vekslande kvalitet. Såleis syner
kaminopningane med gurtbogeribbene i

kvelva eit førsteklasses handverk, medan
den samtidige, flate overdekkinga av vindaugsopningane er utført på ein svært så
sjuskete måte. I vindaugsomramminga er
det også nytta klebersteinar som må vera
henta frå ein eldre bygning.
Slik Kaminromma står i dag kan det verka
som om dei har hatt ei inndeling i to høgder,
ei inndeling som no er borte. Samtidig med
endringa av byggjeplanane og innsetjinga
av kaminane er det i nivå med underkant av
kaminane nemleg sett inn nokre utstikkande
kragesteinar i mest alle hjørnene i dei to
romma. Dette gjorde at Dorothea og Gerhard Fischer tenkte seg ei golvhøgd i dette
nivået, med ei trapp opp frå underrommet til
overrommet. Sannsynlegvis har dei rett i
denne tolkinga, sjølv om golvet ikkje nødvendigvis har dekka heile rommet. Det er
også mogeleg at her var eit ope midtparti,
altså ei form for [egallerim langs veggene
med opning i midten. I overrommet vil
kaminopningane ha lege i høgd med golvnivået, medan vindaugsopningane har fått ei
merkeleg utforming ved å gå ned under
golvnivå for slik å gjeva lys inn i det ca 2 m
høge underrommet.

Kvelvforskalinga fortel om
dateringa
Når er Vesthuset og Kaminromma oppført?
Dateringa har variert mellom forskarane.
Såleis hevda mellom andre arkeologen A W
Brøgger tidlegare i vårt århundre at bygningen er oppført i første halvdel av 1400talet. Seinare argumenterte lektoren O
Ryssdal for at kvelva i Kaminromma er oppførte ein god del tidlegare. Ryssdal bygde då
på steinhoggarmerka han fann i bygningen,
dvs merka steinhoggarane sette på dei enkelte tilhogde steinane i gurtbogeribbene og
vindaugsomrammingane. Ut frå ei jamføring
med plasseringa av tilsvarande steinhog-

garmerke i Nidarosdomen, og med bakgrunn i dateringa av desse delene av domkyrkja, kom Ryssdal fram til at kvelva i Kaminromma må vera oppførte kort tid etter
1250. Mellomalderforskarane Dorothea og
Gerhard Fischer slutta seg seinare til denne
dateringa, som i ettertid har vore rådande.
Dateringa synest også å bli stadfesta av dei
siste undersøkingane. I Kaminromma er
framleis litt av treforskalinga etter oppføringa av kvelva bevart. Plankerestane ligg i
muren ved overgangen mellom murveggene og kvelva, og er tydelegvis gjenståande
restar etter at kvelvforskalinga er hoggen
laus og fjerna. I samarbeid med amanuensis
Terje Thun ved Botanisk institutt, NTNU, har
vi no fått datert treverket dendrokronologisk,
dvs at vi gjennom årringane i dei bevarte furuplankane har kunna slå fast når treverket
voks. Det syner seg då at trea forskalingsplankane er henta frå må ha stått på slutten
av 1100-talet, og at eitt av trea først kan vera
felt etter 1246. Tek vi omsyn til at materialane gjerne har lege lagra ei tid før dei vart nytta, og til at det i forskalingar også kunne nyttast eldre, gjenbrukte materialar, er kvelva i
Kaminromma neppe oppførte før i andre
halvdel av 1200-talet. Det tykkjest heller ikkje å ha gått særleg lang tid mellom første
og andre byggjefase i Vesthuset, og bygningen er dermed neppe byrja på før etter ca
1250.

Kanselli eller kjøkken?
Vesthuset utgjer vestre del av den monumentale nordfløyen i Erkebispegården.
Både plasseringa i høve til domkyrkja og utforminga av fløyen syner klart at vi her har
bevart parti av den meir <<offisielle,,delen av
Erkebispegården, altså eit såkalla <(palatium,), eller hovudbygningen med bustadsog representasjonsdelen i eit fyrsteleg anlegg. Østhuset, med den store salen og den
monumentale trappeoppgangen, var i mellomalderen litt Iågare enn slik bygningen slik
den står i dag, men huset må likevel ha vore
ein markant del av dette anlegget. Vi må
også tenkja oss eit monumentalt tårnoppbygg over porten mellom Østhuset og Vesthuset. Dei to romma i 2. etasje av Vesthuset
vert gjerne tolka som erkebiskopens private
husvære med soverom og arbeidsrom.
Kva funksjon har så Kaminromma hatt i denne hovudbygningen? Mange forslag har
vore framme i debatten. Her har vore foreslått lagerrom, kjøkken, fengsel, 4yrrom for
sentralvarme. og bustadrom for tenarar.
Nokre av desse forklaringane er tenkjelege,
andre verkar mindre sannsynlege. Det er
også tenkjeleg at romma har vore lokale for
erkebiskopens kanselli, dvs sentraladministrasjonen av erkebispedømet. Som leiar av
det vidstrakte Nidaros erkebispedøme har
erkebiskopen ikkje berre stått i kontakt med
dei 10 bispeseta som låg under erkebispesetet, men også med kongemakta, med andre kyrkjelege instansar i inn- og utland og
ikkje minst med kyrkjas hovudsete i Roma.
Dette har sett krav til ein sentraladministrasjon med skrivestove og arkiv som sannsynlegvis har vore knytt til bustads- og representasjonsdelen i anlegget.

då heller ikkje ut til at
gong
har 'Ore i
då det korkje er 'por etter brann i sjølve kaminopningane el'er
restar av sot i pipeløpa.
Derimot er kvelva inne i sjølve romma til dels
dekka av eit nokså kraftig sotlag, som er avsett etter at kvelvforskalinga er hoggen
vekk. Denne nedsotinga må enten ha skjedd
over tid eller i samband med ein brann. Då
det ikkje er andre trekk i bygningen som tyder på ein slik storbrann, er det nærliggjande å rekna med at sotlaget er avsett over tid
og såleis avspeglar ein funksjon romma har
hatt. Men det må understrekast at vi ikkje
har datert sotrestane, og såleis ikkje veit sikkeri om det er den opphavlege romfunksjonen som her avspeglar seg.
Det synest såleis som om der over relativt
lang tid har vore nytta open eld i dei to
Kaminromma. Men desse eldstadene kan merkeleg nok - ikkje ha samband med kaminane. Ein nærliggjande tanke vil då vera
å setja romma i samband med ein kjøkkenfunksjon, til dømes med opne eldstader midt
på golvet, kanskje med luftekanalar gjennom pipene. Men i så fall kan sjølvsagt ikkje eit eventuelt golvskilje mellom overromma og underromma ha vore gjennomgåande. Kanskje har ein måtta ty til denne løysinga akkurat av di kaminane ikkje fungerte
slik dei var tenkt. Kjøkkenet i eit palatium låg
gjerne i nærleiken av hallbygningen - i vårt
tilfelle altså Østhuset - og Kaminromma ville såleis ha vore ei naturleg plassering.
Dessutan vart det ved arkeologiske utgravingar i 1912 funne ei mengd dyrebein like
nord for Vesthuset, noko som kanskje kan
tala for ein slik funksjon. Men vi kan heller
ikkje sjå vekk frå at ein eventuell kjøkkenbygning har lege på andre sida av hallen,
altså aust for Østhuset.

Eit resultat av erkebiskopens
Romaferd ?
Den merkelege utforminga Kaminromma
har fått, kan såleis delvis forklarast gjennom
endringa i byggjeplanane. Men kvifor har ein
gjort desse endringane og sett inn dei sær-

Nordveggen i det vestre av ~~Kaminromma~~,
med kaminopningen mellom dei to vindaugsopningane. Vi ser korleis vindaugsopninga til høgre i dei opphavlege byggjeplanane var meint å gå lenger ned. Vi ser også de; merkelege, flate overliggjarane over vindaugsopningane. Gurtbogane, som omrammar kaminopninga, kviler på klumpne utspring
eller konsollar som må vera meint skjulte av golvet for overrommet. Foto Bruce Sampson, Norsk institutt for ku/turmjnneforsknjng

merkte kaminane? Eg skal her koma med
eit forslag til ei forklaring.
Erkebispegården var først og fremst erkebiskopen sitt anlegg. Dette førte til at erkebiskopen stod friare i utforminga av dette anlegget enn i utforminga av Nidarosdomen,
der også domkapitlet eller prestane ved
domkyrkja skulle ha eit ord med i laget. Utforminga av Erkebispegården var altså i
større grad avhengig av erkebiskopens person og kunne lettare tilpassast hans ønskje.
I alt sat seks menn som erkebiskopar av Nidaros i løpet av andre halvdel av 1200-talet.
1 1252 døydde Sigurd Eindridesson etter å
ha vore erkebiskop i 21 år. Same året vart
erkepresten Sorli i Oslo valgt til ny erkebiskop og innsett av paven i 1253. Sorli døydde alt året etter, og kanniken Einar Gunnarsson i Nidaros vart ettermannen og innsett i 1255. Etter at Einar døydde i 1263 vart
erkebispestolen ståande tom nokre år, i og
med at paven ikkje godkjende valet av Einar
sin etterfølgjar. Først i 1267 vart biskop Håkon av Oslo innsett i det ledige embetet,
som alt same året vart ledig att då Håkon
døydde. Kanniken Jon Raude i Nidaros vart
så vald til erkebiskop og innsett i 1268. Etter
dei hyppige skifta i embetet i 1250- og 60åra vart det no ein meir stabil periode fram til
1282, då erkebiskop Jon, på grunn av dei
politiske tilhøva, måtte røma landet og døydde i Sverige same året. På grunn av problem
med valet vart erkebispestolen så ståande
tom til 1288, då biskop Jørund av Hamar
vart innsett i embetet og styrte det til han
døydde i 1309.
Som ei innleiing av embetstida si skulle kvar
nyvald erkebiskop på såkalla palliumsferd til
Roma for å bli innvigd til tenesta av paven. I
alt fem slike reiser, som gjerne kunne vara

bortimot eit år, vart altså gjennomførte mellom 1252 og 1288. Den nyvalde erkebiskopen og følgjet hans kom såleis ikkje berre til
Italia, men dei reiste også gjennom det europeiske kontinentet enten over Tyskland eller Nederlanda og Frankrike. Nordmennene
har gjennom dette fått kjennskap til og kunna blitt påverka av tradisjonar og nye idear
som dei møtte nedover i Europa.
Kanskje er det i denne samanhengen vi må
sjå utforminga av Kaminromma. Kan hende
har den nye erkebiskopen og følgjet hans
sett liknande kaminar på palliumreisa, og
fått lagt slike inn i byggjearbeida som då
gjekk føre seg ved Erkebispegården heime.
Med dei hyppige personskifta i erkebispestolen i 1250-60-åra har høva vore mange
for at dette kunne skje. Men byggjearbeida
har neppe vore heilt vellukka i og med at kaminane ser ut til aldri å ha vore i bruk. Det
ferdige rommet måtte såleis på nytt tilpassast den funksjonen det kom til å få, enten
dette var som kjøkken eller det fekk ein annan bruk.
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METALLHÅNDVERKET I MIDDELALI
- ambulerende håndverkere, permanente smier
(

av Chris McLees

Den teknologiske utviklingen i byene - og
den rolle byene spiller i det å framskynde utviklingen - er et sentralt tema når det gjelder
byforskning. De teknologiske produktene
gjenspeiler behovene i samfunnet. Den måten byene samler og formidler teknologien
og dens produkter på, gir oss innsyn i middelaldersamfunnets indre dynamikk og
kompleksitet. Det er klart at det skjer betydelige kvalitative og kvantitative forandringer innen metallhåndverket etter hvert som
Trondheim vokser fram. I den tidlige bydannelsen spilte dette håndverket en forholdsvis ubetydelig rolle som økonomisk drivkraft,
men fra 1100-tallet ble metallhåndverk,
både fysisk og økonomisk sett, en mer betydelig aktør i bybildet. Metallhåndverket har
vært en sosial ressurs for kaupangens tidligste innbyggere, som ved hjelp av metallproduktene forsterket sin status og sine forbindelser. Selv om produksjonen skiftet
karakter og økte i Iøpet av høymiddelalderen, kan vi likevel øyne metallhåndverkernes nære forbindelser med byens sosiale
elite.

I de seinere år har forskningen
bidratt med ny og spennende
kunnskap omkring jernutvinning i Midt-Norge i de siste
2000 år. Men også fra bygrunnen i Trondheim er det gravd ut
et forholdsvis rikelig, velbevart
og godt kartlagt arkeometallurgisk kildemateriale. Dette viser
hvordan jern og andre metaller
ble bearbeidet, og omfatter alt
fra vekksteder til avfall og ferdige produkter. Når vi knytter
dette materialet til ny kunnskap
om utviklingen i tiden fra ca
950 til 1537, kan vi se hvordan
metallhåndverket ble organisert og integrert som en sosial
og økonomisk ressurs i dette
dynamiske samfunnet.
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Rester etter de eldste metallhåndverkere i Nidaros. Øverste rad: Keramiske digler
som inneholdt spor etter kobberlegeringer, sølv og gull.
Andre rad: Barre og støpetopp, begge i kobberlegering.
Tredje rad: Støpeformer i leire, til støping av dekorative
gjenstander. Nederste rad:
Støpeformer i leire, til små
kors. Tegning R Langum

Kaupangogvordendebymetallhåndverkets inntreden
Utgravningene på Folkebibliotekstomta har
ikke avslørt særlig betydelige spor etter
håndverk generelt i hjertet av 900-tallets
kaupang. Dette står i kontrast til funn av
rester etter ulike sesongmessige håndverkproduksjoner som er blitt gjort i flere vikingtids kaupanger andre steder i Skandinavia.
Kaupangen i Nidaros ser ut til å ha fungert
primært som en (<oppsamlings-,stabel- og
konverteringsplass i et overregionalt vekslingssystem>>.
Først tidlig på 1000-tallet opptrer metallhåndverkerne på de tynt bebygde tomtene.
I endene av noen få tomter nærmest gaten
har de etterlatt seg spor i form av smeltegroper, noe avfall, digler, fragmenter av støpeformer i leire, støpetapper, råmateriale i
form av barrer og små mengder av gullfolie.
Metallhåndverkerne har tydeligvis drevet
nesten utelukket med legering og støping det finnes bare få spor etter jernsmiing. Produktene var laget hovedsakelig av messing
ogleller sølv - av og til forgylt. De kan karakteriseres som rene luksusartikler, som for
eksempel smykker og spenner. Aktiviteten
foregikk i kortere perioder på ulike tomter og
under åpen himmel. Dette kan betegnes
som et sesongmessig arbeid, utført av ambulerende håndverkere som årlig vendte tilbake. Metallhåndverkerne var de første spesialisthåndverkere som holdt til på de eldste
tomtene, og dette er blitt tolket som et tegn
på at de hadde en særstilling hos tomteeierne, datidens sosiale elite. De produserte på
bestilling, og de leverte spesiallagede luksusartikler til kundene mot at de fikk kosten
og et marked for sine produkter i retur. Dette var ikke vanlige forbruksvarer, men gjenstander som ble brukt som gaver, blant annet når man skulle knytte politiske allianser,
og de gav også uttrykk for en personlig status. Dette gjenspeiler et sosio-økonomisk
forhold med røtter i et jordbrukssamfunn
som er blitt overført til en ikke-agrar bebyggelse, som slik har overlevd overgangen til
en permanent bosetning.
I Iøpet av de neste hundre årene (ca 10501150) ekspanderer bebyggelsen i kaupangen sterkt - både bygningsmassen og aktivitene øker og differensieres. Men innen metallhåndverket finnes det kun små tekniske
og organisatoriske forandringer. Arbeidet er
fremdeles dominert av støping av luksusartikler i kobberlegeringer og sølv, trolig stadig
utført av ambulerende håndverkere. Men
det synes å være en tendens til at enkelte
håndverkere vender tilbake til visse faste
tomter hvor de arbeider i kortere og lengre
perioder.

FRENSTRONDHEIM

'erkebiskopens myntverksted
Arkeologiske undersøkelser har ikke kunnet
påvise metallverksteder i bebyggelsen på
dette stadiet. Men spredningen av avfallet
tyder på at man støpte innenfor bygningsmassen uten at det har satt sitt preg på bebyggelsen. Muligens foregikk støping vekselvis med andre håndverksaktiviteter inne i
utleide boder langs stretet (dagens Krambugate), men dette kan vi ikke si med sikkerhet
fordi ingen av disse bygningene har ildsteder, noe som selvfølgelig er nødvendig i et
slikt arbeid.

Permanente smier i byens
utkant
I løpet av 1100-tallet skjer det store forandringer i den måten metallhåndverket blir
drevet og organisert på. Fra å være en labil,
nesten gjemt virksomhet, drevet av noen få
omvandrende håndverkere med begrenset
teknologisk og produktiv kapasitet, går virksomheten over til å bli et stabilt element som
setter sitt preg på bybildet. Gjennom en betydelig økt bruk av metallurgiske og menneskelige ressurser og utvidet produktivitet,
kan dette nå betegnes som et virkelig urbant, industrielt fenomen.
Det var antagelig på midten av 1100-tallet at
et ubebodd område nord for bybebyggelsen
ble regulert til utelukkende industrielle formål. Gjennom flere utgravninger har vi kartlagt at dette området omfattet ca 1 hektar,
og at det her foregikk en kontinuerlig bearbeiding av jern og andre metaller i ca 200 år
-fram til ca 1350. Her stod nemlig (<smibodene på Ørene>),som er nevnt både i Sverres saga og i .(Vekterruten>>i Magnus Lagabøters bylov. Områdets hjerte lå under det
som i dag er Olavshallen. Her ble det funnet
en tykk opphopning av avfall fra metallhåndverk; mengder med slagg, trekull, glødeskall, brent leirforing fra ildstederfesser, støpeformer, digelfragmenter, metallavkutt og
jernklumper. Det mest oppsiktsvekkende

Slik kan smedbodene på Ørene ha sett
ut på slutten av 1100-tallet. Vi ser nordøstover mot fjorden og Nidarholm kloster
(Munkholmen). Denne hypotetiske rekonstruksjonstegningen viser en regulert
bebyggelse, med boder stående på rekke og rad mellom elven og åkrene i vest.
Bodene var sannsynligvis lettbygde bygninger av stavkonstruksjon med jordgulv.
Råvarer (f eks lupper, barrer og trekull)
og ferdigprodukter har muligens blitt fraktet inn og ut med skip. Ifølge sagaene
drev man også båtbygging på Ørene.
Kanskje var det da viktig å ha smeder i
nærheten? Tegning Kari S t ~ r e nBinns

var at dette ikke bare dreide seg om dumpingslag; her var det også spor etter minst
seks generasjoner verksteder som lå oppå
hverandre på rekke og rad. At bodene har
beholdt samme bebyggelsesmønster gjennom hele perioden, viser at området var bevisst regulert.
Selve verkstedene ser ut til å ha vært ganske lettbygde boder, muligens stavbygget,
med gulv av jord eller sand. Inni bodene foregikk mesteparten av aktiviteten på gulvniVA. Ildstedenelessene, der metallet ble opphetet, bestod hovedsakelig av små groper
med en diameter på ca 0,5-0,7 m og en dybde på 0,3 m. Disse gropene var foret med
enten stein eller leire. Noen ildsteder bestod
av en del stein som var lagt på bakken. Forskjellene kan tyde på at det var ulike oppvarmingsprosesser i forbindelse med både
smiing og støping. I tillegg var det kullbinger
og avtrykk etter amboltblokker. Selv om
både smiing og støping ble utført i verkstedene, ble det først og fremst drevet jernsmiing her, i en skala som aldri før i byens historie. Store mengder kalottformede ..slaggkaker>, er funnet strødd overalt. Disse var
blitt dannet i bunnen av ildstedene under bearbeidingen av jernet. Glødeskallene (små
fragmenter av jernoksyd) vitner også om
man hadde drevet jernsmiing på stedet.
Smiarbeidet omfattet muligens alt fra rensing av luppejern, produksjon av barrer, og
smiing (særlig sveising) i forbindelse med
produksjon av gjenstander. Men slagg, digler og metallavkutt viser at også støping

med kobber og kobberlegeringer fant sted i
de samme verkstedene - noe som kan vitne
om smedenes allsidighet.
En studie av slaggkaker og ferdige produkter fra Tønsberg har vist at smedene i høymiddelalderbyen hadde meget gode kunnskaper og at de var i stand til å lage et helt
spekter av produkter, både av jern og andre
metaller. Slaggkakene er antagelig sveiseslagger, bestående av overflødig flussmiddel, som for eksempel sand, som ble brukt
for å hindre at det dannet seg glødeskall pa
sveiseflatene under sveising av stål. Det ble
benyttet flere avanserte metoder som var
nøye gjennomtenkt. Dette vises i valg av
materiale, bearbeiding av dette og sammensetningen med eventuelt annet materiale,
for eksempel hengelåser med kobberbelegg
eller kniver med fosforholdig stål kun i eggen. Ekspertisen omfattet blant annet oppkulling, legering, innlegging, foliering, herding og sveising. Smedene var allsidige;
hvert enkelt produkt fordret flere ulike arbeidsoperasjoner og kombinasjoner med
forskjellige materialegenskaper, og alle produktene holdt en høy standard i kvalitet og
utforming. Det var ingen klare tendenser til
masseproduksjon. Produksjonen var klart
sosialt rettet og sosialt betinget. Nøkler og
hengelåser ble for eksempel produsert for
folk som hadde store verdier å ivareta, armbrøstpilespisser, brynjer og isbrodder ble laget for å utruste hirden, spesialkniver og
sakser ble laget for håndverkere, og liturgisk
utstyr ble laget for kirken.

Rekonstruksjon av det eldste
myntverkstedet på Erkebispegården (ca 1500). Laftebygningens hovedrom hadde
et sjakkmønstret teglbelagt
gulv. Bildet viser myntslåing i
hovedrommet. Myntpregeren
sitter på en av de tre arbeidsbenkene/kassene. Oppvarming av blanketter foregår pA
ildstedet i bakgrunnen, mens
myntmesteren ved bordet
veier de ferdigpregede myntene. Foto L-A ChepstowLusty, Universitets myntkabinettet, Oslo

Dessverre foreligger det ikke noen tilsvarende studie av gjenstandene som ble laget av
smedene på Ørene. Men vi har likevel indisier på at de behersket de samme metodene, og at de nådde samme grad av allsidig
profesjonalitet som sine samtidige kollegaer
i Tønsberg.

En betydelig industriell
virksomhet
Hvordan og hvorfor oppstod denne betydelige industrielle virksomheten? Ettersom
spor etter støping forsvinner fra sentrum av

Et utvalg av typiske metallgjenstander fra
bygrunnen. De fleste er sannsynligvis laget i Trondheim i middelalderen. De viser bredden og allsidigheten av smedenes håndverk. a-f :nøkler (inkludert ..dm,
som ble laget som Vitenskapsmuseets
1000-årsgjenstand 1996), g,h: lås, j: nål i
jern, k: nål/griffel? i bronse, I: ildstål, m:
meddrag, n: dekorert beslag i bronse (fra
bokbinding?), p: skålvekt i bronse, 9,c
båtnagler i jern, s: jernkniv, t: spydspiss i
jern, u: fiskekrok i jern, v: jernsaks.

byen på samme tidspunktet som verkstedene på Ørene ble opprettet, tyder det på at
metallstøperne flyttet ut til Ørene - enten frivillig eller på grunn av en lovgivning som forbød brannfarlige aktiviteter midt i trebyen.
Men paradoksalt nok øker nå for første gang
sporene etter jernsmiing i sentrum av byen.
Verkstedene ute på Ørene representerer et
nytt fenomen - en regulert konsentrasjon av
en hittil ukjent mengde profesjonelle og metallurgiske ressurser som antagelig oppstod
som en respons på sosio-økonomiske impulser og ikke på grunn av lovens tvang.
Men selvsagt kan tilstrømningen av mange
nye håndverkere til byen ha gjort det nødvendig å sette av et nytt område utenfor den
etablerte bebyggelsen til deres disposisjon.
I Tønsberg fikk man antagelig på 1100-tallet
en sammensmelting av norsk og utenlandsk
kompetanse, og trolig ankom utenlandske
smeder til byene i forbindelse med byggingen av de store steinkirkene som tok til i dette århundret. Slik var det sannsynligvis også
i Nidaros. Denne byggingen startet i løpet av
1100-tallet.
Smedene på Ørene hadde sin virksomhet
her i 200 år. Det var også i denne perioden
(1150-1325) at middelalderbyens økonomi
ekspanderte mest. Handel og håndverksproduksjon økte, med produksjon av store
mengder varer i metall, bein, tre og lær laget
av profesjonelle håndverkere. Byen deltok i
tidens internasjonale økonomiske revolusjon, og etableringen av erkebispesetet i
1152153 medførte at man fikk både landskyld og overskuddsprodukter fra hele den
nord-atlantiske regionen. Det er interessant
å se at jernproduksjonen ute i distriktet får et
dramatisk oppsving nettopp på 1100-tallet,
og utvinning av jern fant faktisk sted i helt
nye områder, som Gauldalen og Orkdalen.
Selv om dette oppsvinget i jernutvinningen
skjer samtidig andre steder i Skandinavia, er
det fristende å tro at både den lokale utvinningen av jern og opprettelsen av verkstedene på Ørene ble framskyndet av regionens største økonomiske institusjon, nemlig
erkebispesetet. Kirken hadde et solid økonomisk og administrativt apparat, den had-

de inntekter som skulle omsettes og den
hadde et sterkt behov for metallprodukter.
Man kan reise spørsmålet om verkstedene
på Ørene ble etablert av erkebispesetet som
en egen bedrift, eller om de ble leid ut til uavhengige håndverkere. Kanskje ble virksomheten opprettet og drevet av uavhengige
smeder, for eksempel som et laug med kongens tillatelse? Dessverre er de skriftlige kildene her tause, og bortsett fra verkstedenes
regulerte preg og spor etter stor aktivitet,
kan vi ikke få noe konkret innblikk i hvordan
dette ble styrt.

Seinmiddelalderen - nedgang
og gjenreising
At erkebispesetet hadde behov for og var i
stand til å opprette en sentralisert økonomisk -bedrift., viser seg på et senere tidspunkt. Epidemiene på midten av 1300-tallet
tok knekken på smedene på Ørene - og på
deres kunder - og det meste av denne virksomheten ble lagt ned. Byen og erkebispesetet opplevde nå en nedgang som varte
fram til andre halvdelen av 1400-tallet, da erkebispesetet igjen fikk økt status og inntekter. Dette kom til uttrykk i store omorganiseringer i Erkebispegården. Utgravningene
her viser at gårdsrommet bak de administrative bygningene omkring 1500 ble gjort
mindre og mer kompakte, og ble innredet
med en tettpakket bebyggelse av verksteder
og andre økonomiske bygninger. Blant disse var to bygninger som var av sentral betydning for erkebispesetets maktapparat nemlig myntverkstedet og våpenverkstedet.
En myntmester sørget for at man systematisk fulgte en prosedyre der kvaliteten på
sølvet i myntene ble testet (probert), og sølvet ble legert med kobber og tynne plater
hamret ut. Fra disse ble det framstilt runde
blanketter som ble renset med salpetersyre
og oppvarmet før de til slutt ble slått til mynt
mellom to myntstempler. Med andre ord:
Her ble et av tidens mest sofistikerte og prestisjefylte metallurgiske arbeid drevet, til
erkebispens ære og vinning.
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I år er det 350 år siden Petter Dass,
Norges store barokkdikter, ble født.
Jubileet feires i sommer på Petter
Dass-museet på Alstahaug prestegård på Helgeland. Petter Dass var
prest på Alstahaug fra 1689 til han
døde i 1707. Til Petter Dass-dagene i
slutten av juni åpner en utstilling på
Alstahaug prestegård, produsert av
Vitenskapsmuseet i samarbeid med
Petter Dass-museet. Utstillingen viser hva arkeologiske utgravninger
forteller om Alstahaug-tunets historie. Den vil bli stående hele sommeren og er en del av Vitenskapsmuseets markering av Kulturminneåret
1997. Til høsten vil utstillingen bli
vist på Vitenskapsmuseet.

Petter Dass og hans tid interesserer de
mange som hver sommer besøker Alstahaug prestegård. Men Petter Dass bodde
på gården bare en kort periode i dens historie. Middelalderkirken på Alstahaug vitner om at gården har lang tradisjon som
kirkested. De skriftlige kildene forteller at
kirkestedet tidlig var sentralt i det rike
prestegjeldet Alstahaug.
Tunet ser i dag helt flatt ut, men den grasbevokste gårdsplassen skjuler et metertykt
kulturlag dannet ved menneskers virksomhet gjennom århundrer. Her bodde det folk

Arkeologiske
utgravninger pA
Alstahaug
prestegilFd i 1992.
Foto Biraitta

H

lenge før Petter Dass' tid. Vitenskapsmuseet gjorde en utgraving på tunet i 1992 i
forbindelse med gravearbeide da prestegården skulle sikres. At det fantes interessante kulturlag her, hadde vi fått vite gjennom mindre undersøkelser på 1980-tallet.
Den gangen gjorde vi også mindre undersøkelser i havneområdet og i sjøen utenfor
tunet. Utgravningene viser at gården ble
etablert på det nåværende tunet rundt år
1200, omtrent samtidig som middelalderkirken ble bygd. De eldste påviste sporene
av en havn er datert til den samme tiden.
Utgravningene viser at det var nære forbindelser mellom kirke og tun. Det ble funnet et stort materiale som kan belyse
mange sider av livet på prestegården og
de forbindelser den hadde med utenverdenen fra etableringen til moderne tid.
Utstillingen viser med bilder, tekst og funn
hva de arkeologiske undersøkelsene forteller om Alstahaug-tunet fra det ble etablert rundt år 1200 til ca år 1750. Den legger spesiell vekt på noen utvalgte emner.
Det første er handel og kommunikasjon.
Funnmaterialet, blant annet keramikk og
krittpiper, viser at Alstahaug prestegård
ikke var isolert, men hadde kontakter med
Europa, direkte eller indirekte. Petter Dass
var ikke den første av prestene her som
drev med Bergenshandel.
Sammenhengen mellom kirken og tunet
på Alstahaug er det andre emnet som ut-

stillingen ønsker å belyse. Bygningsstein
av kleber og kleberflis vitner om arbeid
med kirken, enten det nå var nybygg eller
vedlikehold. Sakrale gjenstander, som et
lite blykors, viser til forbindelse mellom kirken og de som bodde på tunet.
Storparten av materialet forteller om hverdagslivet på Alstahaug, og dette utgjør det
tredje emnet. Vi har funnet spor etter
mange typer virksomheter på stedet, slik
som fiske, smiing og jordarbeid. En stor
andel av funnene består av dyrebein. Det
meste er slakteavfall eller rester fra måltider. Arbeidet med å bestemme det store
beinmaterialet er nå avsluttet ved Zoologisk museum, Universitetet i Bergen. Spiseseddelen viste seg å være meget variert, både når det gjelder fisk, husdyr, vilt,
fugl og større sjødyr. Likevel har torsk,
småfe (saulgeit) og storfe stått mest sentralt.
Det store materialet fra utgravningene på
Alstahaug-tunet i 1992 er ennå ikke publisert. Utstillingen gir derfor en spesiell mulighet til å ta del av noen smakebiter på resultatene av undersøkelsen.
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Til den omfattende byggevirksomheten i middelalderens
Trondheim trengte man store
mengder naturstein. Studerer
vi de få gjenværende bygningene, spesielt Nidarosdomen,
Erkebispegården og Vår Frue
kirke, ser vi at det ble benyttet
mange forskjellige steintyper,
men at ulike klebersteinsvarianter var mest vahlig til kvadersteinsvegger, dekorasjoner og skulptur. Myk grønnskifer, en stein som ligner på kleberstein, var også meget vanlig, spesielt i de romanske og
tidlig-gotiske periodene på
1100-tallet og litt inn på 1200tallet.

Selv om man i mange deler av Europa
transporterte bygningsstein over lange avstander i middelalderen, var det oftest slik
at kirker, klostre og profane bygninger ble
preget av den lokale og regionale berggrunnen. Slik var det også i Trondheim,
hvor det viktige Bakkaune klebersteinsbrudd på Kuhaugen ikke lå mer enn en
drøy kilometer unna byen og domkirken.
På den andre siden måtte man helt til Almenningøya utenfor Fosen og til Lein og
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Frøset i Sparbu for å bryte god og verdifull
marmor til søyler, gulvplater og gravsteiner. Men de største og viktigste steinbruddene av dem alle lå ved Øysanden i Melhus, knappe 20 km fra byen. Her er det
fremdeles så mange spor etter middelalderens brytning av grønnskifer og kleberstein at vi faktisk kan studere både omfanget av virksomheten og håndverksteknikker i detalj. - Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider undersøker for tiden
muligheten for en begrenset gjenåpning
av de gamle bruddene. Før vi går over til
en mer detaljert beskrivelse av bruddene,
deres historie og geologi, skal vi se litt på
hvorfor et slikt gammelt steinbrudd må betraktes som et viktig kulturminne og vel
verdt både å studere og bevare for ettertiden.

Middelalderens steinbrudd og
deres betydning
Middelalderske steinbrudd har ulike betydninger alt etter hvilket perspektiv man
studerer dem fra. Vi kan nevne fire viktige
innfallsvinkler, nemlig generell kulturhistorie, håndverkshistorie, bygningshistorie
og forvitringshistorie. - Som de øvrige av
Europas katedralbyer hadde Trondheim
en stor bygghytte i middelalderen. Bygghyttene samlet et stort antall høyt spesialiserte håndverksgrupper, og blir på grunn
av deres størrelse og effektivitet av mange
forskere betegnet som noen av de første

Parti av grpnnskiferbruddet ved Dysanden. I de halvsirkelformede innhukene er det trolig tatt ut baksteheller. Foto Per Storemyr

eksempler på industrivirksomhet. Arbeidet
med katedralene startet naturlig nok i
steinbruddene og de største av disse kan
man derfor med noen rett kalle tidlige industriarbeidsplasser. Det er ikke helt enkelt å tenke seg Øysanden som industriarbeidsplass i middelalderen, men vi kan i
alle fall regne bruddene som kanskje de
første <.bergverk= her i landet. Både jern(til gryvinna og ~~klebersteinsindustrienm
ter etc) kom riktignok lenge før, men
<<ekte>)
bergverk får vi først på 1500- og
1600-tallet (sølv, jern, kobber).
Håndverkshistorie
Selv om man skulle regne arbeidet med
naturstein til middelalderens kirkebyggeri
som industri, så er det likevel klart at arbeidet har preg av høyt oppdrevet håndverk. Studiet av alle deler av håndverket
fra brudd til bygg kan gi oss verdifull innsikt i disse prosessene. Ikke minst kan det
hjelpe oss til å problematisere et besynderlig trekk ved steinhåndverk, nemlig at
det tilsynelatende holdt seg temmelig uforandret fra middelalderen og nesten helt
opp til vår tid. Er dette riktig, eller fantes
det i middelalderen - sett på bakgrunn av
det store omfanget virksomheten har hatt
- spesialiteter vi i dag ikke kjenner til? Siden vi må forutsette at utenlandske steinhuggere arbeidet ved Nidarosdomen i
middelalderen, kan det også være interessant å studere i hvilken grad arbeidet i
brudd som på Øysanden viser internasjonale fellestrekk. Og hvorfor valgte man i
det hele tatt Øysanden som steinbrudd?
Bygningshistorie
Med bygningshistorie menes i denne sammenhengen studiet av en bygnings utvikling - et felt som blant annet inkluderer det
viktige dateringsspørsmålet for ulike bygningselementer. Som eksempel kan nevnes at det ved Nidarosdomen er benyttet
stein fra et fåtall brudd i middelalderen,
mens et stort antall brudd (ca 60) ble tatt i
bruk under restaureringen fra 1869. Når vi
kjenner til de ulike steinenes egenskaper,
kan vi ofte lett avgjøre hva som er fra middelalderen og hva som er satt inn under
restaureringen. Spesielt hvis skriftlige kilder er utilstrekkelige kan dette være en
meget god dateringsmetode. En forutsetning er at man kjenner til de ofte svært store variasjonene stein fra det samme steinbruddet kan oppvise, noe man naturlig nok
bare kan finne ut av ved å studere steinbruddet selv.
Forvitringshistorie
Dette er for de fleste et temmelig ukjent
felt, men likevel svært viktig innen konsei
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vering og restaurering. Feltet henger intimt sammen med dateringsspørsmåletfor
bygningselementer, og er knyttet til at det
kan være fornuftig å behandle en sterkt
forvitret gammel stein på en annen måte
enn en sterkt forvitret ung stein - rett og
slett fordi den gamle ved ellers like forhold
har forvitret mye langsommere. Mange
andre forhold vil spille inn ved slike vurderinger, blant annet kan det jo godt være at
tidligere restaureringsinngrep og forandringer i eksponeringsforholdhar medført
at den gamle steinen først begynte å forvitre i vår tid (et ikke ukjent fenomen på Nidarosdomen). Ved forvitringsstudier i
gamle steinbrudd kan man imidlertid i stor
grad eliminere denne feilkilden.
Innen alle de nevnte feltene er forskningsmetodene utpreget tverrfaglige og involverer arkeologi og historie, såvel som geologi og andre naturvitenskaper - og ikke
minst steinhugging, som kan gi viktige bidrag til tolkningen av huggespor i steinbrudd og på bygninger. Man må benytte
en intim kombinasjon av studier i felt, på
bygningene og av historisk kildemateriale.
Dessuten er man ofte avhengig av geologiske analyser av for eksempel mineralinnhold og bergartsstruktur.

1

Steinbruddene ved Øysanden
Her kan vi ikke utførlig behandle steinbruddene ved Øysanden fra alle de over
nevnte perspektivene. Flere emner er inntil nå også altfor lite utforsket. Men vi skal
gi en beskrivelse av bruddene og deres
geologi, vi skal behandle middelalderhistorien, den moderne historien og si litt om
håndverksteknikker og transport.

I

1
,

Steinbruddene befinner seg i den nordvendte fjellsiden på Øyberget rett ved Øysanden, og strekker seg langs en kilometer lang liten dal og er delt inn i tre områder: Øye nede ved riksveien, Klungen ved
en gård noe lenger oppe og Huseby
øverst i dalen på grensen mellom kommunene Melhus og Skaun. Noe forenklet kan
man si at Kkingen- og Huseby-bruddene
inneholder Mekerstein, mens man på Øye
finner grønnskifer og en blanding av
grønnskifer og kleberstein. Den spesielle
gdogien er et resultat av at området ligger ved en skyvegrense mellom 400-500
milllorter Ar gamle omvandlede vulkanske
(basalt) og magmatlske (gabbro) bergarter. De to øverste steinbruddene er forholdsvis små, mens det fullstendig overgrodde Øye-bruddet har svære dimensjoner. I den kloritt-rike, sterkt grønne, myke
og meget skifrige steinen finner man også

Et utvalg steinbrudd benyttet til bygging og restaurering av Nidarosdomen.
flest spor etter middelaldersk drift - en drift
som foregikk langs 2-5 m høye skrenter
der steinen kommer ut i dagen. I tillegg til
sporene i fjellsidene finnes det store hauger med avfallsmasser fra driften. Til og
med halvferdige gryteemner er blitt funnet
her, selv om grønnskifer - i motsetning til
kleberstein - ikke egner seg til gryter og
boller. Steinen egner seg imidlertid til baksteheller, og i fjellsidene er det spor som
tyder på at det har blitt produsert noen få
slike heller her.

Middelalderhistorien
Ut fra dagens kunnskap ser det ut til at
grønnskiferen var den første stein som ble
benyttet til kirkebygging i Trondheimsregionen. Dette er fordi de fleste tidlig-romanske dekorasjoner som er funnet ved Nidarosdomen er laget av grønnskifer, noe
som igjen tyder på at Øye-bruddet ble åp-

Fra Nidaros
Domkirkes
Restaureringsarbeiders
brytningskampanje i
grønnskiferbruddet
ved Øysanden i 1934.
Helt til h0yre ser vi
domkirkearkitekt
Helge Thiis
i ferd med d
prøve ut
steinen.
Foto NDRs
arkiv

net allerede på slutten av 1000-tallet. Da
kirkebyggingen for alvor skjøt fart i andre
halvdelen av 1100-tallet, må bruddet ha
vært en meget stor arbeidsplass. Både
tverrskipet og oktogonen i Nidarosdomen
er for en stor del bygget av grønnskifer, og
i en rekke andre bygninger i regionen (se
tabell) finner vi større eller mindre mengder av steintypen, ofte sammen med litt
kleberstein (fra KlungenIHuseby eller Bakkaune). Grunnen til at Øye-bruddet mistet
sin betydning omkring 1200 er ikke lett å
si. Selv om det fortsatt er mye god stein
igjen i bruddet, ble det kanskje stadig vanskeligere å bryte den ut. Dessuten er det
mulig at man anså regionens lett tilgjengelige kleberstein som enda mer egnet til
byggevirksomhet. Faktum er i alle fall at
både koret og skipet i Nidarosdomen stort
sett ble bygget av kleberstein. I likhet med
Bakkaune klebersteinsbrudd og marmorbruddene på Almenningøya og i Sparbu,

Livets tre. Del av tidlig-romansk kapitel, laget av
grønnskifer og funnet under
restaureringen av Nidarosdomen. Vi kan bare drømme
om A fA til så ypperlig steinkunst av en så skifrig og
vanskelig stein i dag! Foto
NDRs arkiv

Lektoriet i Nidarosdomens nordre tverrskip er for en stor del bygget av grønnskifer fra Øysanden omkring 1150. Foto
NDRs arkiv

ser det ut til at steinbruddene ved Øysanden tilhørte erkebispesetet i middelalderen. I det minste hørte gårdene der bruddene ligger under erkebispesetet på 1500tallet. Men hvorvidt det var gårdene selv
eller bygghytten i Trondheim som drev
bruddene, vet vi ingenting om.

Steinbruddene de siste to
hundre år
Fra seinmiddelalderen og til slutten av
1700-tallet ser det ikke ut til å ha vært
noen aktivitet i steinbruddene. Ei heller beskriver Gerhard Schøning noen aktivitet
der i sin bok om domkirken fra 1762.
Schøning har faktisk nevnt de fleste steinbruddene som ble brukt til domkirken i
middelalderen, og i sin reisebeskrivelse
fra 1773-75 omtaler han også at det på
denne tiden ble tatt ut noe Øysanden-stein
som ble ført ned til København. Vi kjenner
imidlertid ikke til i hvilke bygninger denne
steinen er blitt brukt. Neste gang vi hører
om bruddene er i 1869 da kaptein Otto
Krefting reiste rundt for å finne stein til restaureringen av domkirken. Huseby-bruddet ble åpnet for drift i et par år, og det ble
også utført mindre brytningskampanjer i
Øye-bruddet i 1885 og 1892. Klungen
skulle imidlertid komme til å bli det viktigste bruddet for restaureringen, og i perioden mellom 1884 og 1899 fikk man ut 400500 m3 god stein som spesielt ble brukt til
dekorasjoner. I denne tiden ble bruddene
for første gang ordentlig undersøkt av geologen Amund Helland. Helland hadde
store visjoner og så for seg rasjonell, moderne drift beregnet for eksport. Dette ble
det ingenting av, og siden århundreskiftet
har det bare blitt utført små brytningskampanjer i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Øye. Bruddene har
også blitt undersøkt av geologen C W
Carstens på 1920-tallet og av Norges geologiske undersøkelser på 1960-tallet.

Håndverksteknikker og
transport
En av grunnene til at man i liten grad har
benyttet bruddene til gjenreisningen av Nidarosdomen, er at man lettere kunne ta ut
store mengder stein i andre deler av Norge. En annen grunn er at grønnskiferen på
Øysanden er ekstremt skifrig, vanskelig å
bearbeide og etter manges mening temmelig uegnet til bygningsformål. Tar man
en titt på de mange velbevarte skulpturer,
dekorasjoner, profiler og kvadersteinsvegger fra middelalderen, skjønner man likevel raskt at steinen faktisk må være egnet,
forutsatt at man benytter tilpassede teknikker for brytning og bearbeiding. Et inntrykk av de vanskeligheter man hadde
med å ta ut stein i 1913, og samtidig en ide
om hvordan man brøt ut stein i middelalderen, får man av domkirkearkitekt Nils
Ryjords dagboksnotater: cqBesigtiget kleberbruddet i Øisanden. Endel sten var fremdrevet. Den var saa skifrig at det ikke var
mulig at benytte sprængstof ved utvindningen. Man maatte hugge sig ind paa
fremstaaende hjørner og kile stenen ut paa samme maate som (<degamle. havde gjort. At anvende den til profiler vil vistnok være ugjørligt, derimot haaper man at
kunde anvende stenen til kvader i flaterne
for at den her med sin grønne farve vil kunne skaffe lit veksel og liv.))
På grunnlag av funn i de store mengder
avfallsmasser ved Øye-bruddet, kan vi
også slutte oss til at steinen i middelalderen ble grovbearbeidet og i noen tilfeller
nesten ferdig bearbeidet i selve bruddet.
Dette står i kontrast til hva man gjorde under restaureringen av Nidarosdomen,
nemlig å bearbeide <<råblokk),i verkstedet
ved kirken. Under transport og lagring tørket den bergfuktige steinen ut, noe som
gjør det atskillig vanskeligere å bearbeide
den. Vi må gå ut fra at middelalderens dyktige steinhuggere kjente til denne egenskapen, men vel så viktig var det nok at
bearbeidingen i bruddet reduserte transportvekten. Transport av stein til Trondheim foregikk etter alt å dømme sjøveien

rundt Byneset. Vi må huske på at man
hadde god kunnskap om sjøveis transport
ettersom store mengder marmor fra Almenningøya ikke kan ha blitt fraktet til
Trondheim på andre måter enn med båt.

Gjenåpning av bruddene?
Grunnen til at man nå undersøker muligheten for begrenset gjenåpning av bruddene på Øysanden, er at både grønnskiferen og klebersteinen kan være langt mer
egnet til restaurering av både Nidarosdomen og andre middelalderbygg enn den
stein man benytter i dag (kleber fra Bubakk ved Kvikne). Siden grønnskiferen er
vanskelig å bearbeide og fordrer større
inngrep i gamle brudd og natur, ser det ut
til at klebersteinen på Klungen er mest aktuell. Da må det først gjøres en grundig arkeologisk undersøkelse av hele området,
ikke minst for å lære mer om den store aktiviteten som foregikk i middelalderen. Intet ville vært bedre enn at planene om
gjenåpning kunne sette fart i forskningen
omkring middelalderske steinbrudd glemte perler i vår kulturhistorie.
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VI[::::CiGRAV UNDER NIDAROSDOMEN?
av Øystein Ekroll

«Dei beste funna blir i dag gjort
i magasinap blir det ofte sagt
for spøk mellom arkeologar.
Innimellom viser det seg også
å stemme. Det gjeld også om
museumsmagasinet er øydelagt, slik som det vart ved
brannen i Erkebispegarden i
1983. Gjennom eit dykk i arkivet kan det likevel vere mogeleg å gjere svært interessante
funn, når vi ser på dei med friske auge. Men dei forsvunne
gjenstandane, som kunne
stadfesta teorien, kan vi berre
sørge over. Lærdomen er likevel klar: God dokumentasjon
og brannsikre magasin.

Olav si grav og Kristkyrkja
I soga om Olav den heilage fortel Snorre
at liket vart redda av to bønder frå Stiklestad, Torgils Håmulson og sonen Grim, og
frakta i Iøynd til Nidaros. Då ingen av kongen sine vener i byen torde ta hand om liket, <<tok
Torgils og dei andre og førte liket
opp etter åa og grov det ned i ein sandmel
som er der, og jamna etter seg så ingen
kunne sjå at dei nyleg hadde grave der,).
Her låg liket gravlagt i eitt år. Då vart kista
gravd opp, frakta ned til byen og gravlagt
ved Klemenskyrkja, men snart etter var
kista komen nesten opp av jorda av seg
sjølv, og vart deretter sett over høgaltaret
i kyrkja.

Snorre fortel at på staden der kongen hadde vore gravlagt det første året vart det
seinare bygd eit lite trekapell, og mellom
1070-90 bygde Olav Kyrre den første
Kristkyrkja av stein her. Det noverande
høgaltaret i Nidarosdomen står rett over
staden der kongen skal ha blitt gravlagt.
Gjennom Snorre si framstilling får vi eit
inntrykk av at kongsliket vart gravlagt på
ein aude stad langt frå folk. Domkyrkja ligg
då også enno i dag utanfor det eigentlege
bysentret i Trondheim, og i mellomalderen
var det opne marker og åkrar mellom byen
og domkyrkja.
Men var dette området så aude og forlatt
som Snorre gir oss inntrykk av? Då han
besøkte Trondheim omkring 1230, var det
eit yrande liv i området. Domkyrkja var under byggjing, med halvferdige murar, stillas og ei mengd arbeidarar i full verksemd.
Erkebispegarden stod med nyreiste steinbygningar og mange trebygningar, bustad

Grunnplan av Nidarosdomen med Lektoriet, eller Kvinnenes Minnekapell, i
nordre tverrskip avmerke. Under golvet
her fann Bsrgstrøm det skAlforma
spennet i 1885.

Det skdlforma,
ovale spennet funne undet golvet i
Lektoriet. Dette er
underdelen av
spennet. Berre den
dekorerte borden
langs kanten var
synleg av denne
delen. Dei to bakbeina til det stiliserte dyret som er
framstilt på spennet går heilt ut til
kanten av spennet.
Teikning av W
Bergstrøm

for heile erkebiskopen sitt hushald og
gjester.
Domkyrkja ligg på det høgaste punktet på
Nidarneshalvøya og er godt synleg frå alle
stader i dalen langs Ilidelva. Dersom Torgils og Grim skulle ha gravd ned Olav i
Iøynd, er det kanskje ikkje beste plassen å
velge, sjølv om dette skal ha skjedd midt
på natta. Snorre fortel at kista vart nedgraven i ein sandmel, og det passar dårleg
med området rundt domkyrkja, der bakken
består av leire. Vi tenkjer uvilkårleg heller
på ein stad nede ved elva, på ein av sandbankane Nidelva har bygd opp i svingen
rundt Nidarneshalvøya. Dette var ingen
god stad å byggje ei domkyrkje, og vi kan
derfor forstå at Olav Kyrre heller valde det
høgaste punktet på toppen av halvøya til
Kristkyrkja, slik at ho stod tørt og fritt med
utsyn til alle sider.

Eldre busetnad på Nidarneset?
Nidarneshalvøya har gitt grunnlag for fast
busetnad før Olav Tryggvason kom hit i
997. Truleg var det ein gard på halvøya i
vikingtida, men vi veit ikkje kvar tunet låg.
Det er slett ikkje usannsynleg at det låg på
den søndre og høgaste delen av halvøya.
Det er gjort tilfeldige funn som kan tyde på
aktivitet mellom anna på Kalvskinnet, der
det er funne eit sverd - ein scramasax frå merovingertida (700-talet).
Ved den ulukkelege brannen i Erkebispegarden i 1983 gjekk store mengder gjenstandar tapt. Noko av det minst påakta var
nokre skap med gjenstandar funne ved
gravingar under og omkring Nidarosdomen i 1880-90-åra.

Byggmeister Bergstrøm
Samlinga av desse funna skal vi takke Wilhelm Bergstrøm for. Han var byggmeister
ved restaureringa frå 1876 til 1904, og var
svært historisk og arkeologisk interessert.
Dagbøkene hans er ei utømande kjelde til
domkyrkja si historie, særleg alle dei små
observasjonane som ingen andre i samtida tok notis av. Bergstrøm var også ein
flink teiknar, og har etterlate seg hundrevis
av teikningar og skisser som er av stor verdi. Dei fleste av gjenstandane eksisterer
det heldigvis teikningar av, slik at vi har ein
viss kunnskap om kva som gjekk tapt i
1983, utan at det gjer tapet lettare å bere.
Bergstrøm samla likt og ulikt som vart funne under gravearbeida; gamle lyklar, jernstenger og tøyrestar, men innimellom Iøyner det seg spennande ting. Nokre av dei
mest verdfulle gjenstandane, som til dømes tinga frå erkebispegravene i koret,
var heldigvis overlevert til Vitenskapsmuseet og unngjekk dermed katastrofen.
Bakgrunnen til dei store gravearbeida i
domkyrkja i 1880-90-åra var at alle grunnmurane måtte styrkast for å hindre setningar og oppsprekkingar. I tillegg vart heile grunnen under kyrkja gravd ut for anlegget av kjellaren. Rett under det gamle
golvet låg hundrevis av graver frå 16001700-talet, dei fleste i store familiegraver,
og nokre få bevarte mellomaldergraver
lengst aust i koret. Alle dei etter-reformatoriske kistene vart flytta ut på kyrkjegarden. Ein av dei få stadane i kyrkja som ikkje var brukt til gravstader var det vesle kapellet som i dag heiter ((Kvinnenesminnekapell>,og ligg i Nordre Tverrskip, rett innanfor inngangen frå nord. I eldre tid vart
det kalla -Lektoriet,, fordi Katedralskulen
heldt til her ein periode. Opphavleg var det
kanskje ikkje eit kapell i det heile tatt, men
den første kapittelsalen ved domkyrkja.
Domkapitlet, som bestod av prestane ved
domkyrkja, vart organisert omlag på same
tid som rommet stod ferdig omkring år
1160. På grunn av den verdslege bruken
vart dette rommet ikkje brukt til gravstad,
og var så godt som den einaste plassen
inne i kyrkja med urørte kulturlag, inntil
grunnmurane skulle styrkast også her.

Gravinga i lektoriet i 1885

To pilespissar og ei saks funne under
golvet i koret. Den største pilespissen er
13,2 cm lang og den minste 9,6 cm lang.
Saksa er 14,5 cm lang.
Teikning av W Bergstrøm

Den 3. september 1885 var gravearbeida
nådd også hit, og i dagboka si for denne
dagen noterer Bergstrøm:
c.1 Lektoriet indvendig er der i august
foretaget en foreløbig oppudsning. Gulvet
blev opbrudt og der gjordes med det
samme en lille Unders~gelseved Grundmurerne indvendig. 4 Skisser har arkitekt
Solberg taget af disse Mure. Ved denne
Undersøgelse fandtes følgende Gjenstande i Jorden:
En del Glas i fra Vinduerne samt Jernsprosser til samme og en del sammensmeltet Bly
En Bronce Fibula
Brudstyker af Bronce, sansynlig til en
Hængelampe
Et Bronce Hængsel

en stor glat rund, noget fladtwkt
Glasperle
En del forrustne Spiger af forskjællige
Tidsalder
nogle ..... d ~ m
en tyk Jernring
tre Brudstykker af Dørhængsler og en
Stabel og et Laas
To smaa Spydblade og en halv Kanonkugle
Et stykke guldlignende Metal
noget af et Jerngreb
og to stykker af glaserede Gulvflise
et lille D~rhengselog Dørskilt
samt flere Brudstykker af noget lignende,
forresten tre velhugne Klæberstensstykker.
Alt dette lagt i en Kasse og mærket: 109.w
Dette er alt vi høyrer om gravinga i Lektoriet. Men kanskje vart det funne fleire gjenstandar seinare. Lista hans viser tydeleg
ei blanding av gjenstandar frå ulike tidsperioder. For ein arkeolog er likevel ordet <<fibula>, som sagmugg for ein sirkushest.
Brukte Bergstrøm ordet i same tyding som
arkeologane på hans tid? Kan det la seg
gjere å finne meir ut om denne fibulaen?
Sjølve gjenstanden er etter alt å døme gått
tapt i 1983, men ved ein gjennomgang av
Bergstrøm sine skissebøker dukkar det
opp svært interessante ting.

Funna og kva dei betyr for tolkninga av staden sin historie
Fibulaen er lett nok å identifisere, det finst
heile tre teikningar av henne i ulike skissebøker. Gjenstanden sa kanskje ikkje
Bergstrøm så mykje, men for eit moderne
arkeologauge er dette heilt klart underskåla av eit skålforma ovalt spenne frå vikingtid. På meir forståeleg norsk: Dette er ein
del av eit bronsespenne som ei kvinne i vikingtida bar på kvar side av brystet for å
halde kjortelen oppe. Restane av dekoren
viser at spennet var dekorert i den såkalla
borrestilen, og dermed framstilt på 900-talet. Slike spenner er vanlege i kvinnegraver, men kan ei vikingkvinne vere gravlagt
under Nidarosdomen? Er det i så fall fleire
restar av denne grava i funnet?
Ser vi på dei andre gjenstandane som er
funne saman med spennet, kan nokre av
dei utifrå den korte skildringa stamme frå
vikingtida. (<Brudstykker af Bronce, sansynlig til en Hængelampe.,, kan vere
restar av eit hengekar av den typen som
mellom anna er funne på Skei ved Steinkjer, men også eit røykelseskar frå mellomalderen. (<Et Bronce Hengsel)) kan
vere eit gjenbrukt bok- eller skrinhengsel
frå Irland gjenbrukt som spenne eller hengesmykke her i landet - også dette har vi
døme på frå Trøndelag. <<En
stor glat rund,
noget fladtjikt Glasperle.> kan vere ei perle til å ha rundt halsen, men også ein av
<<glattesteinane,>av glas som også er
kjent frå kvinnegraver i vikingtid. Alle disse gjenstandane er altså tenkelege som
funn i ei vikingtids kvinnegrav, sjølv om vi
berre kjenner spennet godt nok til å kunne
bestemme og datere det til vikingtida.

Romartidsgraver ?

nokre mellomalderske erkebispegraver
overlevd, og disse eksisterer enno under
golvet. Men også desse gravene låg tett,
og det var ingen urørte jordflekkar innimellom. Berre ein stad i heile kyrkja var
det ikkje fylt opp med graver under golvet
- i Lektoriet.

Lenger nede på lista står 40 små Spydblade og en halv Kanonkugle,,. Kanonkuler inne i domkyrkja er nok0 uventa, men
kanskje er det ein halvkuleforma skjoldbule av jern som Bergstrøm har tolka på denne måten? Saman med woget af et Jerngreb,., som godt kunne vere eit skjoldhandtak, er dette i så fall eit komplett våpensett frå romartid (0-400 e Kr). Men to
graver med ein tidsavstand på 600-700 år
tett inntil kvarandre? I så fall må det ha eksistert eit heilt gravfelt med mange graver
akkurat der Nidarosdomen står i dag. Kan
det finnast meir belegg for ein slik hypotese?

Konklusjonar av funnet
Oppdaginga av det ovale skålforma spennet har ført fram til ein hypotese om at det
kan ha eksistert ein gravplass frå jernalderen i området der Nidarosdomen ligg i
dag. Tanken kan ikkje utan vidare avvisast. Dei fleste historikarar reknar med at
det har eksistert ein gard på Nidarneset
gjennom heile jernalderen, og kanskje
også ein marknadsplass eller tettstad før
997. Ein del døde må altså vere blitt gravlagde på halvøya opp gjennom hundreåra.
Plasseringa på det høgste området på
halvøya er naturleg for eit slikt gravfelt her
i Trøndelag. Eit tidsspenn på fleire hundre
år innanfor eitt og same gravfelt er heller
ikkje uvanleg i Trøndelag.

Dersom vi går gjennom Bergstrøm sine
nøyaktige teikningar av forskjellige ved
Gravning etc. fundne Gjenstande,,, kan vi
plukke ut fleire gjenstandar som kan stamme frå førhistorisk tid. Dessverre er teikningane sjeldan målsette og stadfesta, slik
at vi ikkje veit nøyaktig kvar dei er funne.
Ein sverdforma gjenstand av jern som
Bergstrøm har teikna, er heilt identisk med
bevarte vevsverd frå romartid, funne i
kvinnegraver. Det ser ut til å vere ei sverdklinge som seinare er omsmidd til vevsverd. Gjenstanden vart funnen 7. august
1882 ved graving langs Vestfronten for å
undersøke fundamenta der. I dagboka
skriv Bergstrøm at .<det er en slags kniv
med ansats til Skaft i begge Ender. For
mig syntes det som det oprindeligt har været et Sverd og senere omgjord til dette
Redskab. Det har No.93.,,

Problemet oppstår i Snorre sine ord om at
Torgils og Grim grov ned liket til Olav på
ein sandmel, ikkje på ein heidensk gravplass som hadde vore i bruk inntil nyleg.
Men her må vi stille eit spørsmålsteikn ved
Snorre. Sandmelen må ligge nede ved
elva, for oppe ved domkyrkja er det berre
leire. Er Snorre blitt ført bak lyset ved at
han har fortalt vidare ei historie som dei
geistlege ved domkyrkja har presentert for
han? Sandmelen nede ved elvesvingen
kunne ikkje brukast som kyrkjestad, der
han låg i skjul og svært utsett for flom i Nidelva. Her nede på ((Marinen,) ligg Olavskjelda, i dag lagt i rør, men like fullt eit
oppkome.

Dei to pilespissane var funne ved gravinga
for hol til stillasstolpar inne i koret i samband med at dei seinare murane skulle rivast. 19. juni 1878 fører han dei inn i dagboka som (<ToPilespidse af Jern, den ene
noget større end den andre, samt Odden
af en Pilespids af Flint>,Seinare skriv han
i margen: ~AntiquarRygh tog Flintespidsenn. Pilespissane kan vere frå både vikingtid og tidleg mellomalder. Resten av
dei teikna gjenstandane, for det meste lyklar og verktøy, stammar frå mellomalder
eller nyare tid og er mista eller berre kassert som skrap. Ei lita saks har tidlaus form
og kan vere frå både vikingtid og mellomalder.

Har Olav Kyrre og hans prestar med vilje
vald ein ny stad då den store Kristkyrkja av
stein skulle reisast omkring 1070? På denne tid var liket til Olav plassert i Mariakyrkja, som faren til Olav Kyrre, Harald Hardråde, hadde bygd i kongsgarden sin. Vi
veit eigentleg ikkje kvar denne kyrkja stod,
sjølv om tradisjonen plasserer henne 2030 m nord for domkyrkja. Murrestane som
vart funne her i 1880-åra kan ha tilhøyrt
kva som helst slags bygning.

Kvar er i så fall resten av
gravfeltet blitt av?
Frå mellomalderenog fram til vår tid er fleire titusen menneske gravlagde omkring
Nidaros domkyrkje. Spor etter førhistoriske graver er det derfor lite von om å finne
på kyrjegarden. Grunnmursarbeida for
murane i domkyrkja har dessutan øydelagt ein god del av området. Men kva med
inne i kyrkja? Ved gravearbeida for den
nye kjellaren i 1880-åra vart heile grunnen
under kyrkja gjennomgravd. Det vart avdekt hundrevis av graver, nesten alle frå
16-1700-talet, då rikfolk kunne kjøpe seg
gravplass inne i kyrkjene. I koret og tverrskipet var det stuvande fullt av gravkrypter
og kister. Berre lengst aust i koret hadde

Vevsverd av jern frå romartid, funne i eller ved Nidarosdomen, men uten nøyare
funnopplysingar. Det er omsmidd av ei
sverdklinge. Lengda er 26,5cm.
Teikning av W Bergstrøm

Den sannsynlege påvisinga av at Nidarosdomen kan vere bygd over ein førkristen
gravplass opnar for nye perspektiv, særleg
når det gjeld denne staden sin funksjon
som religiøst sentrum langt attom det magiske året 997. Nesten alle steinkyrkjene i
Trøndelag ligg på eller tett attmed førkristne gravfelt, t.d Værnes og Alstadhaug.
Kultkontinuiteten, det vil seie ein stad sin
betydning som religiøst sentrum trass i eit
skifte av tru eller religion, er påfallande i
Trøndelag. Dersom dette også er tilfelle for
sjølve moderkyrkja i Nidaros bispedøme,
blir mønstret enno tydelegare.
Forfatter:
Øystein Ekroll er ansatt som amanuensis
ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

DET NYE MUSEET I ERKEBIZ
av Erik Jondell

Historien er full av paradokser. Da
Erkebispegården ble herjet av
brann i 1983, var dette en nasjonal
katastrofe. Uerstattelige bygninger
med et enestående innhold var for
alltid tapt. Men lik en fugl føniks stiger nå et nytt og spennende museum opp fra asken på branntomten.
Det nye museet åpner 1. juni og er bygget
opp rundt to hovedelementer: Originalskulpturer fra domkirken og arkeologiske
funn fra Erkebispegårdens fargerike historie. Skulpturene gjorde Nidarosdomen til
middelalderens rikest dekorerte kirke i
Norden. Men etter en katastrofebrann i
1531 måtte mange murer rives og gjenoppbygges. Hundrevis av dekorerte steiner ble brukt hulter i bulter inne i de nye
murene. Først da disse ble revet i 187080-årene, kom store deler av middelalder-

De arkeologiske funnene er kommet for en
dag ved utgravningene som startet da
branntomten skulle klareres for utbygging.
At hele området var en stor arkeologisk
skattkiste, visste man på forhånd. 1 1991
startet derfor en av Norges største utgravninger. I løpet av fem sommersesonger
kom det fram et stort og spennende materiale: Drøyt 100 hustufter og brolegninger
fra ulike tider ble avdekket sammen med
ca 150 000 gjenstander. Utgravninger p&
branntomten har kastet nytt lys over Erkebispegårdens historie, og noen av funnene blir presentert i det nye museet.

bispegården brant ned til grunnen i august
1983. Både Trondheims ordfører og Riksantikvaren uttalte at anlegget straks måtte
gjenoppbygges. Men det gikk år og dag
før byggingen kom i gang. Først i 1991
skjedde det noe. Samtidig som arkeologene startet på branntomten, ble en nordisk
arkitektkonkurranse for nybygget utlyst.
Romprogrammet ble justert flere ganger
underveis, blant annet for å ta hensyn til
de uventede arkeologiske funnene. Planen om et museum festet seg enda sterkere, særlig etter at middelalderens forsvarsmur og de mange verkstedene var
avdekket. I september 1995 avsluttet arkeologene utgravningene, og samtidig
rykket anleggsmaskinene inn. Planleggingen av museet startet også samme
høsten med en stab på fire personer.

Fra branntomt til museum

Blant drager og helgener

En nasjonal ulykke var den spontane reaksjonen da to av magasinfløyene i Erke-

Museet fyller mer enn halvparten av de to
nye fløyene i Erkebispegården. Det første
som møter en når man kommer inn er St
Olav. Han er så og si selve limet i hele museet og bindeleddet mellom utstillingens
to hovedtema: På grunn av ham ble katedralen med sine kunstskatter bygget, og
på grunn av ham ble Norges erkebispesete lagt til Trondheim.

utsmykningen på nytt fram i lyset. Flere av
skulpturene representerer det ypperste i
kunstnerisk uttrykk og håndverksmessig
utførelse.
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Hele Hjemmefrontmuseet og hundrevis
av gipsavstøpninger
fra domkirken gikk tapt i
brannen i 1983.
Mange av domkirkens

opp i myk, som for
eksempel deler av
domkirkens barokkinteriør, et middelaldersk
bokskap og arkeologiske
funn fra det forrige
Arhundrets utgravninger
i kirken.
Foto Terje Bringedal,
Adresseavisen

Når vi fortsetter inn i utstillingen, etter å ha
blitt introdusert til St Olav, framstår selve
skulptursamlingen nesten som et eget
landskap. Det er lagt vekt på å presentere
skulpturene i kraft av deres kunstneriske
kvaliteter uten påtrengende staffasje eller
andre effekter. Håpet er at skulpturene
skal tale til hjertet, vel så mye som til intellektet! I det store åpne utstillingsrommet
ser man den imponerende korskranken i
fonden, og langs den ene langveggen trer
de mektige vestfrontskulpturene fram. En
drage, som i sin tid voktet Olavsbrønnen
møter oss i begynnelsen av dette skulpturlandskapet. Konge- og dronninghoder
deler plassen med en liten marmorfrosk
som har vært del av en fontene i katedralen. Nå har den fått nytt liv i utstillingen!
Domkirkens bygningshistorie presenteres
i andre etasje, blant annet ved hjelp av ni
modeller som viser kirkens utvikling og
skjebne. Her ser vi alle stadier fra det enkle trekapellet til middelalderens store
Kristkirke, via den ruinerte domkirken og
fram til vår egen tids restaurerte domkirke.
Et billedspill i underetasjen vil gi en enkel
og spennende innføring i byggingen av katedralen. Hvordan kunne det være mulig å
reise dette byggverket? Hvilke drivkrefter
lå bak det hele?

Erkebispegårdengjennom 850 år
Den arkeologiske utstillingen i underetasjen presenterer de ulike bolkene i anleggets historie. Middelalderensom var erkebiskopenes tid, deretter reformasjonen
som ble et viktig tidsskille, videre lensherretiden på 1600-tallet og til slutt den militære epoken. Modeller viser nettopp hvordan hele Erkebispegården har skiftet utseende og karakter i de ulike tidene. Men
framfor alt er det den store ringrnuren fra
1400-tallet som gir karakteren til utstillingen i underetasjen. Her ser vi tydelig hvordan erkebiskopene residerte i et befestet
palass.
Mange tema blir berørt i underetasjen. Erkebiskopen var både religiøs leder og en
politisk maktperson. Innenfor ringmurene
lå det rekker av verksteder. To av disse er
bevart og presentert i museet: våpensmien og myntverkstedet. Det siste ble bygget
rundt år 1500 og er enestående. Myntverkstedet i Trondheim er det eneste som
er bevart i Europa. Det blir presentert akkurat slik det ble avdekket ved utgravningene. Ettersom ingenting skulle røres, har
det ikke vært mulig å ta opp og konservere treverket og teglflisene. Derfor blir hele
verkstedet holdt konstant fuktig med et
overrislingsanlegg. Som bevaringsprosjekt er dette et pionerarbeid, det blir utført
av Vitenskapsmuseet og tilstanden vil bli
løpende kontrollert.
Reformasjonen satte et punktum for erkebiskop og middelalder. De arkeologiske
sporene fra disse hendelsene er tydelige
og dramatiske. Norge ble forvandlet til en
provins under Danmark, og Kongen i København styrte Norge gjennom seks lensherrer, en av dem hadde ansvar for det
nordenfjeldske. Fra nå av ble gården kalt
Trondhjemsgård eller Kongsgården. En
ny tidsalder startet, men som i lensherrenes tid var gården fortsatt et viktig administrasjonssentrum. Skatter og avgifter
kom fortsatt inn til gården. Noe ble sendt
videre til kongen i København, og en hel
del ble igjen i lensherrens egne lommer ...
Museet i Erkebispegården viser altså deler av Trondheims tusenårige historie.
Kristkirken og Erkebispegården har stått
helt i sentrum i dette bildet, kanskje med
dimensjoner som det moderne mennesket
har vanskelig for å forstå. Vi savner rett og
slett referanserammer for å oversette dette til en moderne terminologi. Det nye museet vil gi oss noen punkter til å forstå litt
mer av dette. Så kan det også bli interessant å se det nye museet i Erkebispegår-

den sammen med middelalderutstillingeni
Suhmhuset på Vitenskapmuseet. Kirken
og byen virket sammen og var uløselig
knyttet til hverandre og de to
uwller og komplett;rer ulike sider av byhistorien.

Den gamle og den nye
Erkebispegården
Erkebispegården har hatt en enestående
historie som religiøst og politisk senter i
Norge. Erkebiskopen i Nidaros var øverste leder i en meget stor kirkeprovins med
tilsammen
biskoper. Hit strømmet det
også inntekter i form av skatter, avgifter og
bøter, men framfor alt enorme summer i
leieinntekter. Men det var ikke bare et religiøst og økonomisk senter, her blomstret
også kulturen. Musikk og litteratur hadde
gode vekstvilkår innenfor murene, og
noen av Norges første litterære verker,
Geisli, Passio Olaviog Lilja kan knyttes til
miljøet ved Erkebispegården og Kristkirken. Etter reformasjonenspilte Erkebispegården fortsatt en viktig rolle i landets historie som lensherreresidens,og fra slutten
av 1600-tallet og fram til våre dager har
anlegget vært et eneste stort militærdepot
og senter for festningsbyen Trondheim.
Uten de militære etatenes vedlikehold, ville gården neppe ha vært bevart fram til
våre dager!
Med de nye fløyene settes et endelig
punktum for Erkebispegårdensom et militært anlegg. Det er avslutningen på en
lang prosess som startet ved midten av
1800-tallet. Da oppdaget man at dette var
den gamle Erkebispegården og ikke middelalderens kongsgård, slik man tidligere
hadde trodd. 1 1915 fikk anlegget status
som nasjonalmonument,og i 1930 ble det
for første gang åpnet for publikum under
Modellen her,
bygget av Michael Delden,
viser Erkebispegårdsanlegget etter
reformasjonen. Modellen
byggerpå
opplysningeri
lensregneskapene fra 1656.
Anlegget hadde da karakter
av herregård.
Foto Rolf
Lind, NDR

Domkapitlets såkalte store segl fra andre
halvdel av 1200-tallet var i bruk helt fram
til midten av 1400-tallet. Seglstampen får
en fin plassering i utstillingen. Det viser
St Olav sittende på en trone. Teksten
sier: SIGILL CAPITVLI ECL(es)lE S(an)C
(t)/ OLA W1 REGIS ET MARTIRIS: Sigillet til
domkapitlet i den hellige Olavs kirke,
konge og martyr.
Foto Vitenskapsmuseet
det storslåtte 900-årsjubileet for slaget på
Stiklestad. I 1950-årene startet en storstilt
restaurering. Målet var å frambringe den
historiske Erkebispegården, slik at tidsepokene skulle komme til syne i bygningsmassen, som ble avsluttet i 1975, men
selv om Erkebispegårdengradvis ble tatt i
bruk til sivile og museale formål, har nok
både byens befolkning og tilreisende fram
til i dag opplevd det som et lukket anlegg.
Det nye museet åpner opp hele anlegget
på en berettende måte. Vi kan her oppleve en til nå lite kjent del av middelalderen:
Skulptursamlingen er uten sidestykke i
Skandinavia, og vi kommer nå tett inn på
middelalderens skulpturer og kan selv i
detalj beundre steinhuggerteknikken og
den kunstneriske kvaliteten. De arkeologiske funnene som avdekker deler av Erkebispegårdens historie gir oss en mulighet til å gå inn i Norges kanskje mest historisk kraftfulle område.
Forfatter
Erik Jondell er førsteantikvar hos
Riksantikvaren og har ledet arbeidet med
utstillingen i den nye Erkebispegården.

NIDAROSKONGENES RUS!
av Anne Stalsberg

Olav, Olav, Magnus og Harald
Det har vært diskutert om Olav Tryggvason virkelig grunnla TrondheimINidaros,
eller om det var en markedsplass der før
997. Det er imidlertid sikkert at de fire nidaroskongene alle har hatt avgjørende
betydning for byen: Olav Tryggvason ved
at han i 997 ordnet det slik at det skulle
være kjøpstad der - under kongens hånd,
Olav Haraldsson ved at han i 1016 lot bygge opp igjen husene som ladejarlene hadde latt forfalle, Magnus Olavsson og Harald Hardråde ved at de bygget videre på
byen og sikret dens fremtid.

De fire nidaroskongene,Olav
Tryggvason, Olav Haraldsson, Magnus Olavsson og
Harald Hardråde, var alle i
Russland og har utvilsomt
mottatt inntrykk og fått kunnskap der.
I Trondheim er det ikke funnet spor etter disse østforbindelsene. Det er naturlig
nok, siden byen, landet og
ikke minst byggmestere og
håndverkere - var vesteuropeere.

-

Sagaene forteller om nida1 roskongene i Russland, og
her skal vi fortelle om det landet de kom til. Dermed kan
man få en forestilling om hvilke inntrykk nidaroskongene
l må ha fått i Gardarike, som de
kalte landet.

Disse fire kongene var norske konger,
vendt mot Vest-Europa, akkurat som
Trondheim alltid har vært en vesteuropeisk by. Likevel har alle fire en russisk
historie bak seg, en historie som må ha etterlatt seg spor hos dem. I Trondheims bygrunn er det ikke funnet spor etter disse
tidlige østforbindelsene. Det er naturlig, siden byggmestrene, håndverkerne og alle
innbyggerne var norske eller vesteuropeiske. I stedet for å lete etter flere spor i
Norge, kan vi heller besøke det landet nidaroskongene var i for å få en forestilling
om hva slags inntrykk de kan ha fått.

Olav Tryggvason
Olav var den første av de vordende nidaroskongene som drog til Russland. Han

ble trolig født i 968. Siden faren alt var
drept, ville moren rømme med ham til sin
bror, Sigurd, som hadde mye å si i Russland. Treåringen og følget hans ble imidlertid fanget av estiske vikinger. Olav ble
solgt til en estisk bonde. Da han var 9 år
gammel, kom morbroren Sigurd til Estland. Han kjøpte søstersønnen og tok ham
med seg til Holmgard. Olav ble etter hvert
høvding for en del av hæren, men til slutt
gjorde misunnelsen der at Olav drog til
Norderlandene; <<frendenehans hadde
hatt rike der før>).Da hadde han i følge
Snorre vært ni år i Russland, og var 18 år
gammel. Etter mange eventyr, blant annet
i Enaland. kom han til Trøndelag i 995. Og
i 997ord"et han det slik at det skulle være
kaupstad ved Nidelva.

Holrngard
Olav kom i 977 til Holmgard, sagaenes
navn på Novgorod. Det var ingen stor by
på 900-tallet. De aller eldste sporene etter
aktivitet er fra 930-årene og bebyggelsen
lå i tre gamle sentra. I løpet av 1000-tallet
vokste byen sammen til en sammenhengende by. Bebyggelsen var tømmerhus,
uten steinhus, og selvsagt uten kirker, siden landet ble kristnet etter at Olav hadde
forlatt landet (i 988189).
Novgorod betyr 'Nyborg', og det har vært
en del debatt om hva som var [(Gamlebyen>>.I dag er det enighet om at det er Gorodisjtsje, som ligger 2 km oppstrøms fra

Varjagergata i Staraja Ladoga. I vikingtiden var dette en travel gate der også nidaroskongene gikk. Foto A Stalsberg
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som srammer nei1 rra tluu-raiier. >Kanainavene kalte åpenbart byen Holmgard før
navnet ble overført på Novgorod. Det norrøne navnet betyr <<byenpå øya, (eller
høyden) og passer på Gorodisjtsje, men
ikke på Novgorod. Gorodisjtsje ligger på
en høyde, som i vårflommen blir en øy. Vi
vet ikke hva russerne kalte byen, for de
gammelrussiske krønikene bruker navnet
Novgorod allerede i 862, da Novgorod
ennå ikke eksisterte. Kronikøren kjente tydeligvis ikke det gamle navnet. Da Olav
kom til Holmgard i 977, hadde storfyrst
Vladimir nettopp måtte rømme derfra til
Sverige på grunn av tronstridigheter. 1 980
kom han tilbake med svenske leietropper
og tok både Novgorod og Kiev. Det betyr
at mesteparten av den tiden Olav var i
Holmgard, satt Vladimir i Kiev.
Aldeigjuborg
Aldeigjuborg, eller Ladoga, som den het
på russisk (i dag tettstedet Staraja Ladoga) var en viktig by og porten mellom elvesystemet inne i Russland og Østersjøen. Hovedveien fra Østersjøen gikk opp
Neva-elva, over Ladogasjøen og opp Volhov til strykene som stoppet større båter.
Snorre var klar over Aldeigjuborgs betydning. Han forteller at Magnus og Harald
drog hit om våren og gjorde i stand skipene og reiste da isen gikk opp. Da Kalv Arnesson fra Mære, Einar Tambarskjelve fra
Melhus sammen med andre trønderske
stormenn i 1034 kom for å hente Olavs
sønn Magnus, seilte de til Aldeigjuborg, og
sendte herfra bud til Jaroslav i Holmgard
for å få reise videre dit.
1 995 sørget Olav for at Norges hersker,
Håkon Ladejarl, ble tatt av dage. Håkons
sønner flyktet fra landet, og i 997 drog en
av dem, Eirik, til storfyrst Vladimirs land for
å hevne seg på det landet der farens morder, Olav, hadde vokst opp. Eirik kringsatte Aldeigjuborg, drepte mange, brøt ned
og brente hele borgen. Spor etter brannen
er funnet.

Utgravningene i Novgorod. Opptil 250 utgravere kunne være i sving her.
Foto A Stalsberg

Herfra og nedover (mot oss) seilte Olav Tryggvason, Magnus den gode, Harald Hardråde og trolig også Olav den hellige. Opp langs elva Volhov kunne ikke skipene seile
lenger enn til Staraja Ladoga (i bakgrunnen). Foto A Stalsberg

Olav, Magnus og Harald
Det skulle gå 43 år til neste kongebesøk
fra Norge: de landflyktige Olav Haraldsson
og sønnen Magnus kom til Gararike utpå
sommeren 1029. Olavs halvbror Harald
Hardråde flyktet etter slaget på Stiklestad
og kom til Gardarike i 1031.
Aldeigjuborg var på deres tid styrt av en
svensk jarl. Svenskekongens datter Ingegjerd hadde nemlig satt som betingelse for
å gifte seg med den russiske storfyrsten at
hun fikk Aldeigjuborg og jarleriket der, og

at hun fikk ta med seg den mannen hun ville, nemlig Ragnvald jarl. 1 1018 beilet Olav
Digre til henne, men svenskekongen fant
den russiske beileren Jaroslav mer interessant.
Novgorod, storbyen
1 1029 var Novgorod mye mer by enn på

Olav Tryggvasons tid, selv om den fortsatt
bestod av adskilte bydeler. Landet var blitt
kristnet, og det var kirker i byen. På venstre bredd av Volhov ble den første Sofiakirken av tre bygget i 989. Steinkirken og
steinborgen ble påbegynt i 1044, det året

gen som Olav har etterlatt seg spor også i
Russland. De eneste vitemål er at de gotlandske handelsmennene i Novgorod allerede på 1000-tallet hadde en kirke viet til
sin skytshelgen, St Olav, foruten en kirkebønn fra 1160-1190 fra helt sør i Hviterussland, der Olav og andre vestlige helgener nevnes. Han nevnes ikke i russiske

I
Kiev på Dnepr~høyre bredd. Det glimter i kuppelen fra Huleklosteret. Byen ligger like til
høyre. Foto A Stalsberg

Harald Hardråde forlot byen. Metropolitten
hadde sitt palass på borgen. På den andre
siden av elva lå handelshusene og deres
kirker. Der kom senere Hansakontoret.
Her hadde også fyrsten sin residens -ved
siden av den på Gorodisjtsje. Novgorodså
ut som en nordeuropeisk by, men den har
hatt mange eksotiske trekk. Russland
valgte å ta kristendommen fra Byzants,
slik at kirkearkitektur og liturgi var annerledes enn den romerske.
Nidaroskongene ble også kjent med en
særegen skriftkultur i Russland. I Novgorod er det funnet bortimot 800 brev som
ble skrevet på neverark i perioden fra
1000- til 1400-tallet.Skrivekunsten ble tidlig vidt utbredt i ulike lag av befolkningen,
både blant menn og kvinner. Det betyr
ikke at alle kunne skrive, men de levde
omgitt av det skrevne ord, som en russisk
forsker skrev. Alle neverbrevene, med
ganske få unntak, er på russisk, ingen er
på norrønt mål.

Var Olav i Novgorod eller Kiev?
Blant forskerne er det to skoler som diskuterer om Olav den hellige var i Novgorod

eller Kiev. Russiske forskere mener han
var i Novgorod, mens ukrainere heller til at
han var i Kiev i Ukraina. Snorre kjenner
ikke Kiev. Han skriver Holmgard også i de
tilfellene det utvilsomt dreier seg om Kiev.
De russiske krønikene er heller ikke entydige. Jaroslav bodde ikke fast i Kiev før i
1036. Han var iallfall i Novgorod i 1030, da
tuktet han esterne. Det er heller ikke mye
hjelp i at Snorre skriver at Olav like etter
jul 1030 etdrog [...l vestover, først over de
frosne vannene ut til havet),. Fra Novgorod ville han reist nordover om Aldeigjuborg og over Ladogasjøen, der isen går i
mai. Fra Kiev ville han dradd mot nordvest
til Østersjøen. Den leia var det imidlertid
ingen sjøer. Til fordel for denne ruta taler
imidlertid Snorres opplysning om at Olav
seilte til Gotland før Malardalen. Leia fra
Aldeigjuborg til Malardalen gikk om
Alandsøyene. Olav var i Gardarike bare
noen få måneder, så det spørs hva han
rakk. Det er 212 km fra Aldeigjuborg til
Novgorod, og en 1100-1200 km i luftlinje
til Kiev. Fra Kiev til Rigabukta er det omkring 840 km i luftlinje. Selv deler jeg russiske forskeres mening at Olav var i Novgorod.
Adskillia vanskeliaere er det når Snorre
skriver a t Kalv ~ r n e s s o no Einar Tambarskjelve i 1034 sendte bud fra Aldeigjuborg <<opptil Holmgard til ko, g Jarisleiv,,,
for da var Jaroslav i følge krøhikene i Kievtraktene. Og våre kongers besøk er Som
vanlig ikke nevnt med ett ord i de russiske
krønikene, for deres oppgave var å skrive
om Russlands historie og ære.
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St Olav - den minst
interessante
Sett fra spørsmålet om hva nidaroskongene kan ha fått av inntrykk og lærdom i
Russland, er Olav den hellige den minst
interessante. Han var der bare noen måneder, og han ble drept like etter han kom
hjem til Norge. De inntrykk han hadde, fikk
han ikke satt ut i livet.
Man kunne jo vente at en så vidgjeten hel-

Han ble født i 1024 og var altså 5 år da han
kom med faren til Holmgard, og 11 år da
han reiste hjem for å bli tatt til konge i Norge. Etter 6 år i Russland må han har hatt
med seg hjem en god del russisk ballast.

Harald - gardeobersten
Harald kom til Holmgard i 1031, der han
ble en seks års tid. Han ble, hevder Snorre, høvding for landvernsmennene og for
vidt om i austerveg (slik som Olav Tryggvason!). Han fortsatte videre sørover og
forbi Kiev til Miklagard, det østromerske rikes glitrende og rike hovedstad Byzants.
Der ble han oberst i væring-garden, øvet
mange eventyrlige storverk og dåder som
best lar seg lese i Snorre. En samtidig byzantinsk kilde omtaler Araltes, som var
sønn av kongen i Varangia og hadde en
bror som het Juvalos. dvs Olav.
1 1043144 måtte han flykte og kom til Jaroslav, som da ikke var i Novgorod, men i
Kiev, selv om Snorre påstår det var Holmgard. Sagaene våre fikk ikke helt med seg
at hovedstaden var Kiev og ikke Holmgard, som nordboerne kjente best. Harald
fikk Jaroslavs datter Jelizaveta (Ellisiv) til
kone. Hun bodde i Trondheim.

Harald var meget rik. <<Såmye gods hadde ingen mann nord i landene sett i en
manns eie,>,forteller Snorre. Snorre forteller at Harald tre ganger hadde vært med
på polutasvarv i Miklagard, dvs at væringene fikk gå gjennom palasset når en keiser døde og ta med seg det de kunne. Dette er en misforståelse, for Snorre kunne
ikke russisk. Harald hadde vært med på
det russiske ordet som betyr å
.poliudie,
.
dra rundt i landet og samle inn skatt.
kunne sikkert bli rik av å delta i skatteinndrivningstokter.

an

Hva så de i landet de kom til?
Gardar, eller Gardarike, var et velkjent
land for nordboerne, på nidaroskongenes
tid først og fremst for sveerne. Navnet betyr dandet med byene.. Ordene 'gard,
gjerde', russisk grad, gorod har sammenheng med -noe som er inngjerdet-. Gardarike betyr ikke at det var tett i tett med
byer, men gjenspeiler at bosetningene var
beskyttet av jordvoller og palisader (<qgorodisjtsjer=). Dette la nordboene merke til.
De byene som har vist seg levedyktige
oppstod på 900-tallet, noen få på 800-tallet - eller de hadde forløpere på 800-tallet.
Staraja Ladoga oppstod på 700-tallet. Nidaroskongene ble vitne til den aktive byut-

MUSEET

Sofiakatedralen i Kiev. Kuplene er fra 1600-tallet, resten fra tidlig på 1000-tallet. Bare
Ravenna har større flater dekket av mosaikk innvendig, PA freskene innvendig er Harald HardrAdes dronning Elisiff avbildet. Harald Hardråde så bygningen, .men inne freskene av m ~ y iaGardarike meg likevel vil vrake," sa han i skjemtevisene om henne, men
han fikk henne likevel.

byggingen. De må ha hatt ideer med derfra da de skulle lage kaupstad og delte ut
tomter her hjemme. De hadde nok også
ideer om bybygging. At byene ikke bærer
preg av det, kommer av at byggmestrene
og håndverkerne var norske eller vesteuropeiske.
De russiske byene var som de norske, trebyer, med innslag av kirker, fyrsteresidenser og festningsverker av stein. Husene
var i laft eller reisverk, med åre eller slavisk ovn, og ingen røykkanal (pipe). Husene lå rundt en trebrolagt gårdsplass, med
trebrolagte gater mellom, unntatt i Kiev.
Her var ikke gatene brolagte.
De første steinbygningene i Kiev ble bygget på 900-tallet, ellers er de stort sett fra
1000-tallet. Både Ladoga og Novgorod
var viktige byer med stor byggeaktivitet
som krevde en god økonomi. Størst var
Kiev. Tyskeren Thietmar fra Merseburg
forteller at byen i 1018 hadde 400 kirker og
åtte torg. Det behøver ikke være noen stor
overdrivelse - Kiev var en av meget stor
by, selv om den kanskje ikke imponerte
oberst Araltes fra keiserhoffet da han i
1043 kom dit fra Byzants. Blant de byggverk han så, var den store Sofiakirken,
men han så ikke kirkens rike mosaikker og
heller ikke freskene med fremstillinger av
Jaroslavs døtre, deriblant hans egen dronning Ellisiv.
Trondheim var også en erkebispeby, og
det er derfor naturlig å se etter kristne impulser fra øst her, ikke minst fordi både
Magnus og Harald tilbragte flere år i land
med byzantinsk kristendom. I Sverige tyder enkelte kilder på at det var ortodoks
misjon, men vi har ikke funnet noe som tyder på at det samme foregikk i Norge. Det
eneste er et lite bronsekors fra Inderøy,
som ble støpt et sted i nærheten av Novgord. Hvem vet, kanskje var det Olav den
helliges menn som bragte dette korset
med seg hjem?

Frem til 21. september 1997 viser Vitenskapsmuseet utstillingen <<Skriftgjennom
tusen år. Fra runer til internett)). Fra 26.
april vises en del av utstillingen - med neverbrev, runer og inskriberte gjenstander
fra Novgorod og Staraja Ladoga. Dette er
første gang disse gjenstandene vises i
Norge. I Novgorod er det funnet nesten
800 neverbrev som skriver seg fra 1000til 1500-tallet. Brevene er skrevet av
menn, kvinner og barn -for det meste privatbrev. Vi vil anbefale denne spennende
utstillingen.

Det byzantinske hoff var kjent for sine hoffintriger; Harald måtte faktisk rømme av
den grunn. Han tok muligens med seg
hjem en viss byzantinsk herskerstil. Da erkebiskopen av Hamburg sendte formaningsbrev om at Harald måtte få de norske
biskopene vigslet i Hamburg, ropte Harald
til sendemennene at han ikke visste noen
annen erkebiskop og herre i Norge enn
Harald alene. Historikeren Halvdan Koht
skriver at .ordene var som uttalt av en byzantinsk despot,).

Eksempelvis kan vi lese om mannen som
er på reise og skriver til kona (fra siste
halvdel av 1300-tallet): KJØP OLJE TIL DEG,
OG /KJØP/
KLÆR TIL UNGENE,
LA (DEM)
LLERE A
LESE OG SKRIVE,
OG HESTENE. Vi kan lese om
en prest som tydeligvis blir utsatt for sladder (fra andre halvdel av 1300-årene), og
kona skriver: BEFALINGFRA PRESTEKONEN
TIL PRESTEN. DETSOM HAR SKJEDD HOS DEG,
HAR KOMMET ONANIJ
(FORØRE),OG NA BARER
KJURJAK
DET UTOVER. NA MA DU GJØRE NOE
MED DET.

Epilog

Gjenstandene som stilles ut er utlånt fra
Eremitasje-museet i St Petersburg, og
museene i Novgorod og Staraja Ladoga.

Trondheim er en vestlig by. Likevel har
den gjennom århundrene hatt forbindelser
østover. 1 1240 kom det utsendinger fra
Aleksandr Nevskij til Trondhjeim for å fri til
Håkon Håkonssons datter. Dette ble ikke
noe av, fordi Aleksandr fikk hendene fulle
med tatarinvasjonen. Trondheim hadde
også handel med Arkhangelsk. Og dagens åpne grenser gjør at man ikke lenger blir forbauset over å høre russisk tale i
Trondheim.

Anne Stalsberg
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Neverbrev fra Russland

SKRIFT I TRONDHEIM KRI1
av Jan Ragnar Hagland

,

'eiringa av Trondheim bys tusenårige historie har,
ikkje overraskande, også ført med seg frisk debatt
om byens «eigentlege»alder. Slikt høyrer med, og
det bidrar til å samla interesse om byens aller eldste historie.
I ein slik debatt har jamvel skrift og spørsmål om
bruk av skrift ein plass, og det kan vera grunn til å
sjå litt nærare på det fenomenet også når det gjeld
framvoksteren av bysamfunnet ved utløpet av Nidelva. Bruk av skrift i ei eller anna form vert nemleg
gjerne rekna for å vera eit av dei viktige drag som
særmerkjer framveksten av bysamfunn allment
sett.

Ornamentert gjenstand i ringeriksstil med runeinnskrift.
Innskrifta er til dels vanskeleg å lesa i dag, men det står sannsynlegvis
burmr&t «Tnrnnir skreiv /rimenn l». Fafo NIKII

I nordisk samanheng vil tidleg byutvikling,
som vi veit, i praksis seia sein vikingtid eller tidleg mellomalder. Tida kring det første tusenårsskiftet er såleis spesielt interessant i diskusjonen om utvikling av skrift
og bruk av skrift i norsk og nordisk samanheng. Om vi ser det i eit vidare perspektiv, gjeld denne diskusjonen spørsmålet om kva tid og korleis samfunnet endra seg frå å vera eit samfunn som bygde
si organisering og sine institusjonar på det
talte ord når det galdt til dømes avtalar og
reglar som skulle gjelda, til å bli eit samfunn der det skrivne ord fekk meir og meir
å seia og vart bindande på ulike område.
Kan så dei arkeologiske funna frå utgravingane i Trondheim fortelja oss nok0 om
slike samfunnsendringar som dette? Ja,
ein del ser det ut til.

Omfattande runefunn i byen
Når vi talar om skrift og belegg for bruk av
skrift i det eldste Trondheim, er det runer
og innskrifter med runer det gjeld. Spørsmålet er dA i første omgang kor stort tilfang av gjenstandar med runer vi har å
halda oss til, og kor gamle dei eldste innskriftene er.
Det har særleg frå og med 1971 vore gjort
utgravingar ulike stader i det som var mellomalderens Nidaros, og det er funne runer både i dagens Søndre gate, Kongens
gate, Erling Skakkes gate og Kjøpmannsgata. Mest omfattande og størst også når
det gjeld runefunn, har likevel utgravingane av tomta til dagens Folkebibliotek i
Kjøpmannsgata 20-26 vore. Denne gravinga vart som kjent utført i tida frå 1973
til 1985. Rundt 120 innskrifter med runer
og runeliknande teikn har komme for dagen ved desse gravingane i Trondheim
sentrum.
Spesielt for Trondheim i høve til gravingar
i dei andre ,mellomalderbyane her i landet
er at vi ser ein etter måten omfattande
bruk av runer allereie i det som vert rekna
for å vera bysamfunnets aller eldste periode. I dei andke byane, Bergen til dømes,
kan runeinnskrifter derimot ikkje påvisast
før ein hundre års tid eller så etter at bysamfunnet først må ha teke til å vaksa
fram.

Kb-

Meir enn ein tiandedel av det godt og vel
hundretals runeinnskrifter frå utgravingane av Folkebibliotekstomta i Kjøpmannsgata er gravne fram frå funnlag som er arkeologisk daterte til tida før midten av
1000-talet. Ein del av desse innskriftene
kan jamvel vera så gamle som frå slutten

av 900-talet! Det er såleis ikkje nok0 ved
akkurat dette kjeldematerialet som motseier dei som vil gjera historia med byliv
langs breiddene av Nidelvas nedre del eldre enn det tusenåret vi feirar i 1997, utan
at vi treng gjera nok0 stort poeng av nett
det her. Det må rett nok alltid takast visse
atterhald når det gjeld å overføra datering
av funnkontekst direkte til einskildgjenstandar, men gjennomgåande sett synest
grunnlaget å vera til stades for å sjå dei
eldste av innskriftene frå Trondheim som
dei eldste vi kjenner frå eit norsk bymiljø.
Dei tidlegaste runeinnskriftene elles synest å vera dei som er funne ved gravingar i Oslo, der den eldste delen av materialet forsøksvis er datert til tida kring midten
av 1000-talet. Dei eldste runene frå bygrunnen i Trondheim er såleis spesielt interessante i byhistorisk samanheng

Kva skreiv dei eldste trondheimarane om, og kvifor skreiv
dei?
Kor vanleg var det at folk kunne skriva ved
inngangen til det andre årtusenet i Nidaros? Vi kan diverre ikkje gi gode svar på
alle dei spørsmål som naturleg melder seg
når det gjeld skrift og bruk av skrift tusen
år attende i tida. Funnmaterialet er altså
ikkje så overvettes stort. Men med den
nokså tilfellelege karakteren dei eldste
innskriftene allment sett synest å ha, må vi
ha god grunn til å rekna med at funna berre utgjer ein liten flik av det som faktisk vart
skrive. Og dermed må vi naturlegvis også
ha for auga at det kan vera eit heller tilfelleleg inntrykk vi har av kva skrift vart brukt
til og kvifor folk skreiv. Dette er eit atterhald som elles gjeld bruk av skrift med runer til alle tider.
Om vi raskt ser på tilfanget frå Folkebibliotekstomta og dei innskriftene som stammar frå funnlag daterte til tida før ca 1050,
ser det altså ut til at skrift med runer i byens eldste tid var eit godt etablert faktum.
Det er på grunnlag av funnmaterialet ikkje
råd å seia at skrift med runer var avgrensa til spesielle område eller bruksmåtar.
Eit par av desse eldste innskriftene har
berre ei enkelt rune og gir oss ikkje så mykje. Eit par er vanskelege å gi språkleg tolking, og ei er så skadd at ho ikkje kan lesast. Men av dei som etter dette står att,
ser vi variasjon både i form og innhald. Ei
av dei to aller eldste innskriftene har ei rad
mannsnamn innrissa så langt vi kan lesa henne. Namna borgrimr, Gudmundr,
Sveinn kan lesast sikkert og i tillegg kanskje også Helgi og Grirnr. Kvifor slike opp-

rekningar av namn er rissa inn på ein tilfellege trepinne som det her er tale om,
kan vi naturlegvis ikkje seia nok0 heilt sikkert om.
Vi kjenner tilsvarande namneopprekningar i innskrifter annnanstads frå, og det har
vore gissa på at det dreiar seg om skipsmannskap eller liknande. I alle fall tyder
slike innskrifter på at ein kring år 1000 i
visse tilfelle hadde teke til å bruka skrift for
å halda greie på persomar, mannskap eller ei, som var involverte i eitt eller anna føretak eller aktivitet av nokonslags. Det er
eit teikn på at det talte ord og manns minne ikkje var einerådande i det byliv som
tok til å vaksa fram kring tusenårsskiftet. Ei
anna innskrift, som står på ei brukt sverdslire, inneheld eitt einaste ord - eit ord som
kan tolkast som namn på sverdet i slira:
<<Snittaren,>,
det vil seia den som skjer eller snittar opp nok0 eller nokon. Eit alt for
passande namn på eit slikt våpen, skulle
vi vel seia i dag!

Ein gammal og veletablert bruk
av runer
Dette er ein bruk av runer som synest å

Sverdslire med runeinnskrift skrapi truleg narnn på
sverdet i slira =
he snitt ar en^^.
Ordet er i så fall
berre belagt i denne
innskrifta frå
Trondheim.
Foto NIKU

peika heilt attende til dei eldste runeinnskriftene vi kjenner. Det som mest allment
er rekna for å vera den eldste innskrifta vi
i dag veit om, er ei innskrift frå Toten i Noreg (Stabu, frå ca 200 år e Kr). Også dette er ei eittordsinnskrift på eit våpen, ein
spydspiss, og ordet tyder nok0 slikt som
<cPårøynaren,, - det vil vel seia den som
toler å bli sett på prøve, eller nok0 slikt.
Innskrifta frå Trondheim vil såleis kunna
sjåast som uttrykk for ein gammal og veletablert bruk av runer der skrift kanskje
helst var meint som ein manifestasjon av
kunnskap og makt.
Ved sida av dette finn vi i det eldste tilfanget frå Folkebibliotekstomta innskrifter
av typen <<NN
skreiv (desse runene),,. Den
eine av desse er truleg så gammal som frå
tida før år 1000. Ho står på eit vakkert ornamentert stykke tre, etter alt å dømma
del av ein prestisjegjenstand, og fortel truleg at c<Torgeirrskreiv>,. Tilsvarande dette har vi ei med såkalla Iøynderuner (sjå
illustrasjon) som nok må lesast [<Ulf
skreiv>,. Vi skal truleg sjå slike innskrifter
som uttrykk for at det å skriva med runer,
og kanskje særleg Iøynderuner, ikkje var
kvar mann eller kvinnes idrott.

n er den eldste bylo
og dette er den fars
av lovteksten til m

r at byen vart grunnlagd.
en gir eit gripande og
i eit norsk bysamfunn i

esa om brødbaking, om at fattigfolk
om krevst for at eit skip skal vera sj

Det er likevel andre innskrifter som peikar
i ei anna retning - nemleg at det å meistra
runeskrift i vid tyding ikkje var så spesielt.
Alt i dette materialet som synest å vera frå
byens aller eldste tid, har vi fleire innskrifter som ikkje kan seiast å falla inn i nokoslags førehandsdefinert kategori. Dei viser
ein friare skriftleg omgang med språket og
må ha som føresetnad at fleire kunne lesa
det som vart skrive. Ei av desse står på eit
kjøtbein, kanskje frå eit godt måltid?, og
innrømmer at (<Egelskar ekkja vel!,,. Ei
anna, som rett nok kan vera yngre enn ca
1050, seier (irritert?) nærast i ordspråks
form at .<Lake menn er dei som klandrar
oss>>.
Det vil vi vel alle kunna slutta oss til.
Ei tredje står på ei vakkert utsmykka nål av
bein (omtala i Spornr 211 987) og fortel, ser
det ut til, at «Eirik gjorde nåla på havet,,,
altså kanskie av ein sjømann på veg til
kaupangenved idel va ein gong tidleg på
1000-talet.

Trepinnar som merkelappar
Ut frå dei trondheimsinnskriftene vi såleis
kjenner, er det ting som tyder på at det
fanst område der runeskrifl så tidleg som i
første halvdel av 1000-talet, enno ikkje var
teken i bruk. Det viktigaste av desse synest å vera bruk av skrifl som vi utan atterhald kan setja i samband med handelsaktivitet. Eit svært markert bruksområde
for runer synest nemleg etter kvart å ha
vorte det å merka varer under transport
inn til byen - i første rekkje med skip ser
det ut til. Dette gjeld både det gamle Nidaros og det gamle Bjørgvin. Vi finn ei rad

innskrifter pa smA tilskorne trepinnar som
vanlegvis vert omtala som merkelappar,
og desse kunngjer at folk med namn som
Gunnar, Arne, Eirik, Torgils og Solveig har
stått som eigarar til ei eller anna vare, oftast vadmål må vi tru.
Innskrifter på slike merkelappar utgjer
bortimot ein fjerdedel av innskriftene frå
Trondheim og nesten like mykje av funna
frå Bryggen i Bergen. Men dette er altså eit
fenomen som høyrer 1100- og 1200-talet
til i Trondheim - i Bergen også 1300-talet.
Det er ting som tyder på at dette spesielle
bruksområdet for skrifl med runer ikkje
først og fremst høyrde bylivet til, men er eit
uttrykk for korleis folk utanfrå som hadde
kontakt med byen brukte denne forma for
skrifl. Byen og dens bruk av runeskrifl kan
såleis kanskje helst seiast å ha spela ei indirekte rolle i slike samanhengar, utan at
vi kan føra handfaste prov for nett det.
Funna frå tidleg 1000-tal og før i Trondheim viser oss likevel flikar av eit materiale som syner at dei første steg mot eit
skriftsamfunn alt var teke i det byen tok til
å vaksa fram. Det viser vel at runetradisjonen var der og kunne imøtekomrna eit behov for skrift som byen med sitt liv og verke i aukande grad kom til å få bruk for utover i mellomalderen.
Forfatter:
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Nidaros bysegl fr4 kring dr 1200, d&.
eldste bevarte norske kommuneseglet.
Seglet har omskrifia SIGILL VM OMNIVM CIVIVM NIDROSIENSIS CIVITA
TIS, .<Seglfor alle borgarane i Nidaro
by.. Vi ser kongen som nvste domma
og derfor med vekta, til hagre, bispen
(eller erkebispen) til ventre. Dei tre
personane under er visstnok
borgarar. Teinkning av Egil Horg etter '

BYJUBILEET 1 1897
Vi er allerede langt inne i feiringen
av Trondheims 1000-årsjubileum,
og det er altså 100 år siden man
kunne feire at byen var 900 år. Det
vil ikke være rettferdig å sammenligne den festivitas som skjer i år
med det som skjedde i 1897, til det
er nok utgangspunktet svært forskjellig.
Like fullt så byens befolkning det som viktig å markere at det var 900 år siden Olav
Tryggvason grunnla byen. Året før hadde
nemlig kommunestyret fattet et vedtak om
at man skulle bruke en del penger på dette jubileet. Etter forslag fra kaptein Spørck
ble følgende vedtatt: <<TilFestligholdelse
af Trondhjems 900-Aars Jubilæum bevilges at Bykassen indtil 5000 Kr., hvoraf Kr.
1000 stilles til Formandskabets Raadighed som Garantifond for Afholdelse af en
Historisk Udstilling.~

av Lars F Stenvik
9. Eldre drakter og våpen.
10. Gjenstander funnet ved gravninger
i Trondheim.
Komiteen gikk ut til byens befolkning og
oppfordret alle som hadde gjenstander
som ville falle innenfor disse rammene om
å levere dem inn slik at de kunne stilles ut.
Oppfordringen ble fulgt og hele 1354 gjenstander kunne stilles ut. Listen viser at det
kom til å dreie seg mye om fremtredende
trondheimsfamilier. Her er både portretter
og bruksting som disse trondhjemmere
hadde omgitt seg med. Slik sett ble nok utstillingen på mange vis en manifestasjon
på hvorledes de øverste samfunnsklasser
i byen hadde levd og virket.
Fra et arkeologisk ståsted er det noe skuffende å notere at det knapt nok finnes en
eneste gjenstand som er funnet i gravninger i bygrunnen til tross for at komiteen
hadde etterlyst den slags gjenstander.

Nå var nok kronekursen den gang en helt
annen enn dagens kurs, men det må kunne sies at det ble lagt opp til en nøktern feiring den gang. - Den utstilling som ble laget for de 1000 kronene vet vi en del om,
fordi det finnes en protokoll som viser hva
som ble utstilt, og det fins også en rekke
fotografier av den i Trondheim Historiske
forenings eie.

Forfatter:
Lars F Stenviker mag art i arkeologi og arbeider som forsker ved Vitenskapmuseet,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Kommunen hadde gitt en anvisning i hva
som skulle gjenspeiles i en utstilling; det
var byens historie, dens utseende og utvikling og dens innbyggeres liv og vilkår
gjennom tidene. En komite bestående av
kaptein Spørck, maler Peter Th Holst,
stiftsarkivar Kristian Koren og konservator
Jens Thiis ble oppnevnt av kommunen.
Denne komiteen satte så opp en liste over
gjenstander som de anså som relevante
for belysning av trondheimshistorien.Denne listen kan tjene som en nyttig kontrast
til den trondheimshistorien som i disse dager har kommet i et 6-binds verk. Dette var
de tema man prioriterte:

Tordenskiold mdtte være med på utstillingen i 1897. Her ser vi hærføreren idet han viser fram troppene sine i Marstrand. Maleriet er signert Vilh. J. Rosenstand 1867. Foto
Vitenskapmuseet

1. Kart og planer av Trondheim, herunder
gamle prospekt.
2. Portretter av trøndere.
3. Autografer av kjente trøndere,
og gamle segl.
4. Mynter og medaljer med spesiell
interesse for Trøndelag.
5. Utvalgte trykksaker med relevans
for Trøndelag.
6. Samtidige skriftlige opptegnelser
om merkelige begivenheter.
7. Kunst med trøndersk tilknytning.
8. Gjenstander som har tilhørt trøndere.

Denne vakre, sengotiske kalken fra omkring 1500 var også en av gjenstandene
som ble vist fram i 1897. Stilen viser til
slutten av 1300-tallet.
Foto Vitenskapsmuseet

SKRIFTER I STEIN - runer i Nid
av Aud Beverfjord

((Kongenlot bygge en kirke...),
Dette sitatet finner vi flere
steder i sagalitteraturen. Håkon den gode, sønn av Harald
Hårfagre, er kjent som den første som forsøkte å kristne Norge. Ifølge sagaen {(lothan reise
kirker i landet,). Dette var i tiden omkring 950. 1 møtet med
en grunnfestet åsatro lyktes
han ikke helt. Det ble likevel
begynnelsen på en endring i
tro og skikker for nordmennene hans ideer om en ny religiøs æra for landet falt ikke
helt p&steingrunn.

-

-

De første kirkene ble bygget i tre. De få
stavkirkene som står igjen i dag, ble bygget så sent som på 1100-tallet. Under Harald Hardrådes regjeringstid (1047-66) begynte man å ta i bruk stein som byggemateriale til kirkebygg, men uten at dette ble
enerådende. Olav Kyrre, som etterfulgte
Harald Hardråde, bygde en Kristkirke der
Nidarosdomen står nå. Under utgravninger i Nidarosdomen i 1856-67 ble det under
koret funnet rester av denne kirken. I følge
Snorre ble den første kirken bygget på det
sted der Olav den helliges lik ble gravd
ned i sanden for å holdes skjult for fiendene. Den eldste kirken, Kristkirken - viet til
Kristus, var likevel et beskjedent byggverk
sammenlignet med det storstilte byggverket som ble videreført i de neste århundrene - Nidarosdomen.

Runologer som pionenerer i
Domkirken
Arkeologen Ingvald Undset, som nedla et
stort arbeide i undersøkelsen av runene
på Nidarosdomen, var den første som publiserte runeinnskriftene herfra da han i
1888 utga 4-idskrifter fra middelalderen i
Throndhjems domkirke-. Dette verket presenterer 26 innskrifter og bygger på de registreringene Undset gjorde i 1873. Før
denne undersøkelsen kjente man til bare
seks innskrifter på kirken. 1 1960 publiserte runologene Magnus Olsen og Aslak Liestøl alle innskriftene i Nidarosdomen som
til da var kjent. Det er særlig to grunner til
at runeinnskriftene i Nidarosdomen er

Nidarosdomen,
slik J M Maschius fremstillerden i 1661.
Detie er den
eldste kjente
fremstillingen
av kirken.

oppsiktsvekkende: De opptrer på et kirkebygg av en helt spesiell karakter i nordisk
sammenheng og forekommer i et forholdsvis høyt antall. Og de utviser en innholdsmessig variasjon som reflekterer
skrifthistoriske, religiøse og sosiale forhold i middelalderens Nidaros. De vitner
også om kirkens kontakter utad i Europa
og byens kulturelle nivå. I middelalderen
var Nidaros Nordens viktigste geistlige
midtpunkt, og den rollen kirken hadde var
en viktig årsak til byens sterke vekst i denne perioden.

Skrift og gjenstander
Arkeologien gjenspeiler i hovedsak den
materielle virkeligheten, mens den mentale siden av tilværelsen kan synes mer
skjult. Men gjenstandene kan i større eller
mindre grad <<leses.,som en skrift, og de
kan fortelle oss noe om fortiden. De kan
blant annet si oss at middelaldermennesket var opptatt av handel og fiske, av musikk og terningspill. Slik kan det arkeologiske gjenstandsmaterialet også bidra til å
sette runeinnskriftene på Nidarosdomen
inn i en større sammenheng og kaste lys
over forholdet mellom den sakrale og profane del av Trondheims middelalder.

Skriften - maktfaktor og kulturformidler
I middelalderen rådde kirken over store
eiendommer, noe som gjorde den til en
betvdelia maktfaktor. Kirken s ~ i l t e
oaså en
meget ;entra1 rolle i utbredelsen av det
skrevne ord. Ved klostrene utførte munker
og nonner en rekke viktige oppgaver, deriblant nedskrivninger på pergament - med
latinsk skrift. I våre bevarte middelalderkirker kan vi imidlertid også finne en annen
skriftkultur - innskrifter med norrøne runer. Både språkform, lengde og innhold
skiller runer fra latinsk skrift. Også materialbruken er forskjellig, det vil si hva man
har skrevet på. Mens de geistlige skrev latin på pergament, ble runene ristet i tre,
stein, bein eller metall. Selv om vi har en
rekke eksempler på innskrifter med latinsk
målform skrevet med runer i denne brytningstiden, er runer i norrøn språkform i
flertall.
I Nidarosdomen er det til nå oppdaget mer
enn 40 runeinskripsjoner på murene.
Også i andre middelalderkirker finnes det
et større antall innskrifter, for eksempel i
stavkirkene Borgund og Urnes hvor vi har
henholdsvis 36 og 26 runeinnskrifter.

osdomen
Runer eller latinske bokstaver
Betydningen av det å beherske skrivekunsten var av stor viktighet for den enkelte og
medførte at vedkommende inntok en bestemt posisjon i samfunnet. Den som ristet runer eller skrev latinske bokstaver,
hadde en maktstatus. Den skrivekyndige
hadde derfor en viss autoritet - så lenge
skrivekunsten ikke var allemannseie.
Runeinnskiftene på Nidarosdomengir oss
en unik mulighet til å se flere sider av middelalderens tidsbilde. Innskriftene gjenspeiler nok mer det dagligdagse språket, i
motsetning til det vi finner i de latinske
skriftene, der vokabular og grammatikk
gjerne vitner om en mer stødig språkbruk
hos skriveren. Men både latin og norrøn
skrift var i bruk i Norge i tidlig middelalder,
og har nok vært benyttet av mennesker fra
ulike samfunnsgrupper. Budskapet i runeinnskriftene er imidlertid langt mer begrenset enn det som ble skrevet på latin,
og de lar oss ane at de fleste er ristet av
mennesker som levde under andre forhold
enn kirkens menn som skrev på latin på
pergament.

Hva runene forteller
Runeinnskriftene på Nidarosdomen er
både av religiøs og verdslig karakter. Det er knappe meldinger eller mer utførlig
fortellende utsagn. Vi kan gjenkjenne
formler som ble benyttet over hele Skandinavia i den tiden runene var i bruk, som
for eksempel <<Sigurdristet disse runer,,.
Men flere av ristningene uttrykker middelaldermenneskets religiøsitet, slik som
denne ristningen som vi finner i oktogonen: <<Gud
ta (til seg) Ketils sjel!,,. Her ser
det ut til at navnet Ketil er blitt ristet først
og satt i en ramme, sannsynligvis av Ketil
selv. Senere har noen føyd til <<Gudta
sjel(en),, foran navnet samt en genitiv-s
etter navnet. Kanskje var det en venn eller
arbeidskamerat som omsorgsfullt føyde
dette til etter Ketils død.

På en søyle i kirkens triforium finner vi en
lengre og mer innholdsrik detaljert innskrift. Den forteller at disse sank i fjorden. Johan, Eirik, Lodin biskop. Kapellan.
Fader vår,,. Hvem som forfattet dette, vet
vi selvsagt ikke, men det var nok en skjellEt utvalg av de runeinnskriftene som vi
finner pB Nidarosdomen. Øverst ser vi
Ingvald Undsets gjengivelse av <[Jonog
Ivar vAket her Olavsnaiien~~,
i Henrik
Mathiesens strek.

settende og dramatisk ulykke som risteren
ønsket å la både samtid og ettertid få
kjennskap til. Det var ikke uvanlig at folk
ble borte på sjøen, men i dette tilfellet dreide det seg om fremstående menn som tilhørte kirkens indre krets - og da trolig Nidarosdomen~.Den ene av dem som er
nevnt i innskriften kjenner vi fra andre kilder. Det gjelder biskop Loden, som var
prest i St Petri-kirken i Borgundkaupangen. Han ble valgt til biskop i 1308 på Færøyene. 1 1316 druknet han i et skipsforlis.
Innskriften på søylen i Nidarosdomen kan
være bekreftelsen på at det var i Trondheimsfjorden han druknet - sammen med
sine reisefeller. Dersom dette medfører
riktighet, kan vi også datere hendelsen og runeinnskriften, som vi må tro ble ristet
like etter ulykken.

Hvem ristet?
Ellers finnes det et stort antall innskrifter
som kort og godt inneholder et navn, slik
som ttBård. eller <<Grim,,.Hvem var det så
som satte merke etter seg på denne måten? - Antagelig var det steinarbeidere omreisende spesialister fra hele landet, og
fra det øvrige Skandinavia, som slik satte
merke etter seg og sitt arbeide. Men slike
korte meldinger kan også være laget av de
mange tilreisende pilegrimene som valfartet til kirken for å søke bot og helbredelse
ved St Olavs skrin. En klar melding om
dette har vi i denne innskriften som står utvendig på oktogonen: <<Jonog Ivar våket
her Olsoknatta.~ Mens de ventet på
Olavsmessen 29. juli, da Olavs skrin ble
båret ut, våket og bad pilegrimene natten
gjennom. Kanskje for å korte ventetiden og samtidig forevige sitt besøk i kirken ristet Olav og Jon disse runene.

Vi vet at de som deltok i bygningsarbeidene ved Nidarosdomenkom fra hele landet,
og kanskje også fra andre deler av Norden. Språkformen i tre av innskriftene har
elementer som tyder på at de kan være
ristet av svenske steinhuggere. Dette gjelder for eksempel innskriften som tidligere
stod utvendig på vestgavlens søndre hjørnetårn: <<Jeghugget steinen.,> Her kan
verbet 'hugge', som er uttrykt som hiak
'hug' på svensk, tyde på at steinhuggeren
var kommet fra andre siden av Kjølen. En
annen innskrift - risset på sørveggen i
gangen mellom nordre kleristorium i koret
og en vindeltrapp i den nordøstre tårnpillaren - kan vi muligens tilskrive en dansk
fremmedarbeider. Innholdet i denne innskriften lyder dmunde han ristet meg.
Gud signe han.., Her er det verbets form
og skrivemåten på runetegnene som indikerer denne antagelsen.
På denne måten ser vi at innskriftene gjenspeiler det mangfoldet av mennesker og
det livet som utspant seg rundt byggingen
av Nidarosdomen. Selv om vi her har presentert kun noen få innskrifter fra Nidarosdomen, får vi likevel et innblikk i et betydelig skriftmateriale som middelaldermenneskene som kom til kirken etterlot seg.
Litteratur:
NlyR - Norges innskriiter med de yngre runer. Ed 5 .
Utg ved Magnus Olsen og Aslak Liestøl. Olso 1960.
Undset, 1 1888: indskrifter /ra middelaideren i Trondhjems domkirke. Christiania.

Forfatter:
Aud Beverfjord er cand philol og ansatt
ved Vitenskapsmuseet, Norges teknisknaturvitenskapelige institutt.

av Marek E Jasinski og Fredrik Søreide
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Omkring år 1000 begynte man å anlegge
en permanent og stabil landingsplass for
fartøy med laste- og lossebehov. Havneanlegget bestod av en sandterrasse omgitt av et kraftig flettverk. Noe senere ble
de første trebryggene anlagt. På grunn av
en kontinuerlig dumping av avfall, kombinert med en generell landhevning, strakte
bryggefronten seg stadig lenger utover i
elven, og vanndybden foran frontene ble
redusert.
Etter hvert ble det også behov for å nå ut
til større vanndybder enn tidligere. Skipene ble større og fortøyningsplassene måtte følge med. Fraktfartøyene fra denne perioden kan deles i to grupper: de som kunne seile i et åpent hav og kystgående fartøy. Typiske kystfraktbåter hadde en kjøldybde på 84-120 cm og en lasteevne på 515 tonn, mens et typisk havgående handelsfartøy hadde en kjøldybde på 128-150
cm og kunne frakte mellom 24 og 60 tonn.
foran bryggene kan tyde på
# Vanndybden
~
de fra perioden 1050 til 1150 hovedsaa at
r
~
kelig var beregnet p& å ta i mot kystgående fraktbåter. men at de rundt år 1150 ble

flyttet for å kunne ta i mot større havgående fraktfartøy.
Det ble drevet utstrakt handel både med
omliggende områder og fjernere himmelstrøk. I første halvdel av 1000-tallet er det
påvist handel med reingevir og muligens
også tørrfisk. Merkelapper vitner om at det
på slutten av 1000-tallet ble omsatt varer
transportert i sekker. Tellepinner tyder på
at det var større kvanta som ble omsatt.
Men det er først på begynnelsen av 1100tallet at man begynner å få belegg for at
større kvanta med handelsvarer ble fraktet
over betydelige avstander. Tysk og belgisk keramikk og valnøtter ble importert til
byen. På 1100-tallet ble det også et oppsving av mer masseprodusert håndverk,
og på 1200-tallet nådde handelen et nivå
der et stort spekter av varer ble omsatt
både lokalt og internasjonalt. Derfor får
myntene også etter hvert sitt gjennombrudd.
Fra midten av 1300-tallet gikk Trondheim
inn i en periode preget av stagnasjon og
forfall. Det er sannsynlig at befolkningsreduksjonen skyldes at nesten 70% av befolkningen døde på grunn av Svartedau-
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I de siste tusen år har det vært livlig skipsaktivitet på Trondheim havn. Trondheim havn
ca 1600. Litografi Vitenskapsmuseet

E UNDERSØKELSER I TRONDHEIM HAVN
den og andre epidemier som fulgte i kjølvannet av denne. Først på 1600-tallet opplever byen på nytt et oppsving. Perioden
1650-1900 er sterkt preget av kjøpmenn
og handelshus. Disse hadde tilhold i bryggerekkene langs Kjøpmannsgaten og
Fjordgaten, og skipene med varer kunne
seile helt inn til bryggene for å laste og losse. 1 1681 ødela Hornemannsbrannen
hele byen, men bryggerekken ble sakte
men sikkert bygget opp igjen etter nordtysk modell. Dette er et eksempel på at
skipene brakte mer enn varer til byen.

Skipsvrak i Trondheim havn
Fra Trondheim havn kjenner vi ingen eksempler på skipsvrak fra før reformasjonen. Men hvorfor finnes det i det hele tatt
skipsvrak der? Når skipene først hadde
tatt seg inn til Trondheim, skulle det mye til
for at en feilnavigering førte til forlis. Mulige årsaker kan derfor først og fremst være
at skip mistet ankerfestet og rente på land,
at det oppstod brann, at skip sprang lekk
eller at de rett og slett ble dumpet fordi de
var blitt gamle og ubrukelige.

Planen var at når båten var blitt lettet for
nok last, kunne den seile opp til Herman
Hoes brygge (i dag Kjøpmannsgaten 41).
Der skulle resten av lasten losses.
Kvelden den 15. mars blåste det imidlertid
opp til regulær storm av vest og vest-nordvest. Ankerplassen på innsiden av Munkholmen hadde ikke den beste ankergrunnen. Skipets to ankere fikk ikke ordentlig
feste i sandbunnen. For om mulig å få fregatten under kontroll ble ankertauene kuttet av og mannskapet satte klyver og stagseil. Men i stedet for å få skipet til å falle,
og komme under styring, drev det stadig
uten kontroll mot Ladehammeren. Bare en
time etter at de verste stormkastene begynte, kom skipet mot klippene. Det ble
løst nødskudd og flere forsøkte å komme
skipet til unnsetning. Det var meningen å
få et anker ut slik at man kunne hale skipet ut av faresonen. Været var imidlertid

Det mest kjente vraket i Trondheim havn
er fregatten <<Perlen>>.
I juli 1780 stakk fregatten delar arne re^^ ut fra Liverpool og satte kursen nordover. Det var krig i verden,
og handelen og skipsfarten var truet av
franske, engelske og nordamerikanske
skip på rov. Nord for Skottland ble Delamere oppbrakt av et kaperskip under
fransk flagg og tatt til Bergen. Der ble skipet erklært for <<god
prise at være,) og det
ble kunngjort auksjon over last og tilbehør.
Mange handelshus var naturlig nok interessert i å skaffe seg rimelige skip, og det
fantes også dem som påtok seg å skaffe
utenlandske skip for salg tilbake til de opprinnelige eierne. En av de interesserte var
Herman Hoe. Han var kjøpmann i Trondheim og fullt klar over de store mulighetene som dansk-norsk sjøfart hadde på
grunn av krigen. Auksjonen fant sted den
27. november 1780, og gjennom sin forretningsforbindelse i Bergen fikk Herman
Hoe tilslaget for 3200 riksdaler. Forretningsforbindelsen skaffet senere både
kaptein og mannskap, og det ble utstedt
skjøte på skipet, som fikk navnet Perlen. I
hele februar 1781 drev man på med å laste skipet, og 1. mars var alt klart, og skipet
begynte på reisen nordover mot Trondheim. Skipet la til ved Munkholmen, som
på denne tiden var ankringsplass. Der ble
noe av lasten, som hovedsakelig bestod
av 57 000 murstein og 166 tønner rug, ført
over på to jekter som tok lasten inn til land.

Den Sernstyrte
miniubåten som
ble benyttet
ved undersøkelsen våren 1997.
Foto
Fredrik Søreide

så uregjerlig at redningsbåtene måtte berge seg selv, og Perlen ble liggende og
hamre mot berget.
Skipets solide konstruksjon og standhaftighet hadde kanskje gitt dem som var
ombord et håp om at dramaet skulle få en
lykkelig utgang, for ingen forsøkte å ta seg
i land. Men etter seks timers hamring mot
berget var det en skarp stein som slo hull
i skroget. Med en mursteinslast på over 80
tonn om bord, sank skipet fort. Av mannskapet var det 14 som greide å klamre seg
fast til klippene og berge seg på land. Tre
døde i forsøket på å ta seg i land. Resten
av mannskapet søkte tilflukt i mastene
som raget opp av sjøen. Blant tilskuerne
var det et par våghalser som dristet seg ut
og fikk berget de som klamret seg fast i
fokkmasten. En person hang til slutt igjen
på innsiden av vantet. Men selv om rederen Herman Hoe, som fulgte dramaet fra

ventet dekker skipets last, murstein og
korn, størsteparten av det utgravde området. Mursteinene ligger pent kantstablet i
hele området. Kornet ble transportert i tønner, og disse tønnene ble funnet i oppløst
tilstand oppe på og i forkant av mursteinslasten.
Andre funn var to tønner med rødmaling,
skipsutstyr og en del Iøsfunn fra inventaret og sjøfolkenes eget utstyr. Gjenstander som tallerkener, knivskaft, flasker og
flaskeskår, beinknapper, og krittpiper ble
funnet. Etter utgravingen i 1975 ble vraket
dekket til og er i dag slammet ned slik at
det er tilnærmet umulig å se spor etter vraket på bunnen.

Registreringer på 1980-tallet

land, tilbød en stor premie, var det umulig
å berge ham. Etter kort tid kunne man derfor se den fjerde sjømannen forsvinne i
bølgene.
Etter å ha mistet fire folk, sitt praktfulle skip
og en god del av lasten, stod det likevel
ikke verre til med skipperen enn at han
fulgte spillets regler og leverte inn en sjøprotest. Noen dager senere, da stormen
hadde lagt seg, satte man i gang med å
berge det man kunne av rær og seil. I sin
korrespondanse med assurandøren skrev
Herman Hoe at han ventet på en mann
med praksis og innsikt i bergingsarbeide
for en eventuell vurdering av om det ville
være mulig å heve skipet. Det ble etter
hvert bygget to prammer. Hver var utstyrt
med spill og pumper slik at prammene
kunne fylles med vann og pumpes tomme
igjen. På denne måten, og ved å utnytte flo
og fjære, håpet man å kunne løfte skipet
opp fra bunnen og etter hvert få det til land.
Det ble etter hvert funnet ut at skipet hadde sugd seg fast i leiren og ikke var til å rikke. Redningsarbeidet ble derfor gitt opp ut
på høsten.

1 1874 anskaffet aksjeselskapet Det Nordenfjeldske Dykkerselskab sin første bergingsdamper. Samme året begynte også
dykker Edvard Pettersen fra Trondheim i
selskapets tjeneste. Han hadde hørt historien om vraket ved Ladehammeren. Da

han senere dykket i bukta fant han et par
kanonmunninger og pumper av bly. Pettersen pumpet også vekk grusen slik at
han kunne ta seg ned til kahyttene. Her
fant han krittpiper og øl, som ble satt til
livs. Denne Pettersen var for øvrig den
samme som tok opp over 100 kanoner fra
den russiske pinken ((Jedinorogmsom forliste ved Sæbuøya på Hitra i 1760 (se
Spor nr 211994). Etter Pettersen ble vraket
igjen glemt inntil tre sportsdykkere i 1967
tilfeldigvis kom over vraket av Perlen på et
øvelsesdykk.

Marinarkeologiske
undersøkelser av Perlen
Sommeren 1975 ble det utført marinarkeologiske utgravninger av vraket ved
Ladehammeren. Vraket var forbausende
godt bevart, med større intakte skipskonstruksjoner. Mursteinslasten har trolig
presset vraket ned i bunnen, og samtidig
fungert som en beskyttelse mot pelemark
og mekaniske påkjenninger. Ved hjelp av
slamsugere ble det fjernet slam fra overflaten av vraket, og konturene etter vraket
ble snart tydelige. Man hadde ikke ressurser til å fjerne mursteinslasten. Utgravningene som ble foretatt tyder på at underskipet er bevart fra ca 2 meter over kjølen i akterkant av stormasten og noe mindre forover mot stevnen i forskipet. Som

1 1981 og 1982 gjennomførte Vitenskapsmuseet en utprøving av seismisk registreringsutstyr i Trondheimsfjorden. Et av målene for denne undersøkelsen var å kartlegge eventuelle vrak i Trondheim havn.
Utstyret som ble benyttet var en sidesøkende sonar og et penetrasjonsekkolodd.
En sidesøkende sonar er et instrument
som ved hjelp av lyd tegner et bilde av
havbunnen og eventuelle gjenstander
som måtte ligge oppå denne, som for eksempel et skipsvrak. Et penetrasjonsekkolodd trenger ned i havbunnen og kan finne
gjenstander som er begravd under sedimentene. Denne undersøkelsen avdekket
på nytt vraket av Perlen og flere kjente nyere vrak, blant annet en slepebåt og en
jernlekter. I tillegg ble det også funnet et
ukjent vrak ved Ladehammeren. Av dette
vraket er det ennå ikke foretatt noen undersøkelse.

Munkholmvraket
Foruten Perlen er det også foretatt arkeologiske undersøkelser av enda et historisk
vrak i Trondheim havn, ved Munkholmen.
Det er ennå ikke brakt på det rene hvilket
skip det her dreier seg om, men det kan
dreie seg om restene av [(Den Waagende
Trane,, som vi vet forliste i Tronheim havn
i 1713. Vraket ble funnet av en sportsdykker i 1995. Skipet ligger på nesten 70 meters dybde, så sportsdykkeren fikk ikke
konstatert annet enn at det dreide seg om
en større trekonstruksjon.
Institutt for arkeologi og kulturhistorie og
Institutt for marin prosjektering ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samarbeider om å utvikle fjernstyrt utstyr for marinarkeologiske undersøkelser.
Instituttene har en fjernstyrt miniubåt
(ROV), og denne ble brukt til å lete opp
vraket. Etter en times leting på havbunnen, kunne kameraet på ROVen filme
skipskonstruksjonene. På midten er det
spor etter en lasteluke, og foran på skipet
stikker fremdeles stevnen til værs. Ved akterskipet ble det funnet spor etter gjenstander, gul murstein, potteskår og bly
som stakk opp av gjørmen. Miniubåtens
arm tok med seg prøver av treverket opp
til overflaten, og dette ble sendt til dat-

En samling av kriitpiper avdekket ved undervannsundersøkelser av fregatten Perlen. Foto Jørgen Fastner

ring. Denne er ikke endelig, men den foreløpige dateringen tyder på at skipet kan
være fra 1600-/l700-tallet.
Våren 1997 gjennomførte Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Institutt for marin prosjektering en delvis utgraving og dokumentasjon av skipet i samarbeid med
firmaet FAMI AS. Vraket ble målt opp og
deler av akterskipet ble gravd ut ved hjelp
av en slamsuger montert på en ROV. Dette var første gang man brukte fjernstyrt utstyr til å grave ut et skipsvrak i Norge. Forhåpentligvis vil analyser av gjenstandene
som kom opp gi oss en bedre forståelse av
hva slags skip det dreier seg om - nasjonalitet, last osv.

Nye muligheter
Våren 1996 ble en ny undersøkelse foretatt med sidesøkende sonar. Denne avdekket tre nye mulige vrak. Alle disse ligger på forholdsvis dypt vann. De tre posisjonene ble i begynnelsen av mars 1997
undersøkt med en ROV. To av posisjonene viste seg å være eldre skipsvrak, mens
den tredje posisjonen var skrot. Begge
vrakene ligger på nesten 70 meters dybde. På begge vrakene er midtpartiene
med lasten mest tydelig. Midtpartiene stikker en meter over bunnen. Det synlige området av det ene vraket er ca 10 x 4 m. Dette vraket er trolig det yngste av de to, med

mye metallisk materiale ombord. Det andre vraket vises tydelig på bunnen, og
man kan se konturene av hele skipet som
ble målt til å være over 20 m langt. Fremtidige marinarkeologiske undersøkelser vil
forhåpentligvis kunne bidra til å klarlegge
hvilke skip det dreier seg om.
Vraket fra sonarundersøkelsen i 1981182
ble også forsøkt lokalisert, men fordi det er
mye skrot i dette området, og posisjonen
var svært uklar, ble det ikke funnet rester
etter dette vraket. En ny sonarundersøkelse som klargjør posisjonen til dette vraket
bør derfor bli gjennomført før et nytt søk
med ROV blir foretatt.
Selv om det har vært gjennomført to undersøkelser med sidesøkende sonar i
Trondheim havn, har disse på langt nær
undersøkt hele havneområdet. Det vil derfor være på sin plass med en grundigere
undersøkelse for å avdekke de marine kulturminner som finnes. En slik undersøkelse og fremtidige funn basert på den kan gi
oss verdifulle nye opplysninger om den
maritime historien til Trondheim. Kanskje
kan det også være mulig å finne rester av
vrak fra middelalderen? Et slikt funn ville
supplere de flotte funnene som er gjort på
land, og sette disse i perspektiv. Tross alt
har skipsfarten vært en av de mer sentrale aktivitetene som har satt sitt klare preg
på jubileumsbyen.
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Marek E Jasinki er doctor art og arbeider
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- noen tanker om tid og mennesker i trondk
For bare noen få generasjoner siden opplevdes tiden som noe som gikk i sirkel.
Årstidene og aktivitetene som hørte til disse gjentok seg hvert år i en evig runddans.
De teknologiske framskrittene var såvidt
ubetydelige fra generasjon til generasjon
at en ikke merket noen <(retning,,på tiden.
I våre dager føler mange at tiden går mer
rettlinjet framover eller oppover. Forandringene er mange på kort tid, og det gir
oss illusjoner om at tiden aksellererer.

Når Trondheim nå feirer sitt 1000-årsjubileum, så
føler enkelte at de har et visst begrep om hvor
lenge det er siden Trondheim ble til. Dette baseres på kjennskap til noe av historieforløpet fra
rundt år 1000 og opp til våre dager. Vi sammenlignetpkanskje ubevisst med menneskelivets lengde og får dermed begreper om distansen bakover
i tid. Men 1000 år er lang tid, og tiden i våre dager
går fortere enn før, slik føler vi det i alle fall. Så hva
slags tidsfralelse har vi egentlig? Vet vi i grunnen
hvor lang tid bare 100 år er? De fleste av oss blir
jo ikke så gamle som det. Og hva med 9000 år?
For så lenge har det etter alt å dømme bodd folk
innen dagens grenser for Trondheim kommune.

Vi klarer nok ikke helt å forestille oss de
lange tidssprang. Men vi kan gjøre et forsøk: Vi regner en generasjon til å være
rundt tretti år. Ut fra dette skulle det være
rom for hele 300 generasjoner mellom oss
og de første menneskene vi kjenner spor
etter fra Trondheim!
I anledning t<Trondhjems900-aarsjubilæum,B i 1897 ga Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab ut festskriftet <<Bidragtil
Trondhjems og Trøndelagens historie,>.
Her ble aktuelle spørsmål som <<Omaarstallet for Trondhjems grunnleggelse)), (<Nid a r o s ' ~handel og sjøfart i middelalderen=
samt ~~Trøndelagen
i forhistorisk tid,) droftet.
Jeg skal ta opp en tråd fra sistnevnte kapitel, nemlig om steinalderen. Denne artikkelen ble skrevet av Karl Rygh som var
den første bestyrer av Videnskabsselskabets Oldsagssamling. Rygh påpeker i sin
oversiktsartikkel for hundre år siden at
<<Detrondhjemske distrikter frembyder en
særlig interesse, fordi de to stenalderskulturer, den almindelige stenalder og den
saakaldte arktiske, her mødes>,.Den arktiske steinalder innebar til eksempel redskaper av skifer, i motsetning til flintredskapene som var så velkjente sørpå.

Kart over Byneset
med 80-metersnivdet i
dag inntegnet. Vi ser
tydelig at det stikker ut
et nes der hvor boplassen ligger.

1 1897 var det ennå gjort svært få funn av
steinalderboplasser rundt Trondheimsfjorden, og en hadde usikre begreper om de
forskjellige funnenes kulturelle tilhørighet
og hvilket tidsrom de tilhørte. En omtalte
ofte bare -Stenalderen,,, som etter vår viten i dag er en periode på 7-8000 år i MidtNorge, som en periode hvor mye av funnmaterialet var blandet sammen. Det var
også først i 1909 at geologen Anders
Nurnmedal med sine funn fra Voldvatnet
ved Kristiansund kunne vise at en hadde
en langt eldre steinalderkultur (Fosna-kulturen) i Norge enn det som til da var kjent.

I dag, 100 år etter, vet vi at det har bodd
mennesker rundt Trondheimsfjorden i
10 000 år, og noen vil kanskje huske en artikkel i Spor(nr 3/1993) om det svært gar

nshistorien
le boplassfunnet som ble gjort på Geitaneset i Orkdal. Men vi har flere slike funn
som er nesten like gamle, og ett av dem
ligger på gården Frøset på Byneset. Det er
de eldste sikre spor av mennesker vi i dag
kjenner i Trondheim kommune.

9000 år gamle spor
På et oppdyrket høydedrag her er det funnet noe over 100 tilslåtte flintstykker. Ganske mange av disse er bearbeidet til skjære- og skraperedskaper. Gjenstandene er
funnet spredt innen ei større flate. Her har
far og sønn, gårdbrukerne Arnt og Olav
Frøseth vært observante under pløying,
tatt vare på det som kom fram i jorda over
en årrekke og sendt funna inn til Vitenskapsmuseet.
Ettersom det ikke før hadde vært foretatt
fagmessige registreringer i boplassområdet på Frøset, dro fylkesarkeologen en
vakker junidag i fjor i felten sammen med
grunneieren og 4. klasse ved Rye skole på
Byneset. Vi ville se om det kunne registreres ytterligere spor enn de flintgjenstandene som allerede var innsendt for en del år
tilbake. Det ble gravd en rekke prøvehull
på dyrkamarka og lett grundig etter spor
her.
Og det ble gjort funn! Et lite, men helt tydelig og sikkert skraperedskap av flint ble
funnet. Funnet ble gjort ca 80 meter over

Deltakere fra
4. klasse ved Rye
skole pil Byneset,
sammen med
grunneier Arnt
Frøseth i kortermet
skjorte til venstre.
Samlet rundt et
kikkhull ned i
fortida.

dagens havnivå. Vi kan regne at da boplassen var i bruk stod havet ca 75 meter
høyere enn i dag, og dette vil da tilsi at
midtbyen i Trondheim den gang lå på 6070 meters dyp. Etter høyden over havet å
dømme, oppholdt det seg mennesker på
boplassen for rundt 9000 år siden.

Hvem bodde her?
På et lite nes som stakk ut i Trondheimsfjorden har antakelig noen ytterst få mennesker holdt til over en meget kort periode, kanskje bare noen dager. Her har de
lagt igjen sine spor i form av flintfliser fra
tilvirking av redskaper og dessuten noen
utslitte redskaper. Kanskje var det et par
fangstmenn som hadde kommet innover
fjorden fra ytterkysten og brukt dette stedet som mellomstasjon for en ferd videre
opp i fjellet? Eller kanskje det var en liten
familie som slo seg til her for noen dager
og drev fiske fordi seien like før hadde seget inn fjorden og nå sto rett utenfor neset;
det kunne en observere ved skrik og skrål
fra sjøfuglene. - Eller hadde de slått seg til
her fordi dette var et svært sentralt sted,
midt i fjorden som var deres spiskammer?
Vi vet ikke. Vi vet heller ikke om de hadde
tak over hodet, om de gjorde opp bål eller
hva båten deres var laget av. Men båt det
har de etter alt A dømme hatt. Og de slo
seg ned på et sted hvor de kunne komme
ut på sjøen og på land igjen fra to retning-

er, både fra nordøst og sørvest. Det kunne være bra. Hvis vind og bølger stod på
fra en kant, så kunne en bruke lesiden for
å komme seg ut på sjøen.
Denne 9000 år gamle boplassen mangler
omtrent alt tenkelig som vi har på våre
boplasser er^^ i dag. Selv om mange redskaper av tre, bein og skinn er blitt brukt i
tillegg til flintredskapene, må det ha vært
et enkelt liv i forhold til vårt. Vi har imidlertid liten mulighet for å kunne begripe hvordan det var å være menneske for så lenge
siden ettersom vi selv stort sett bare har
kjennskap til, og er opphengt i, levemåter
fra vår egen tid. Men vi bruker ofte å dra
sammenligninger med hvordan kjente naturfolk har levd opp mot vår tid. Og når vi
gjør det, så åpnes døra på gløtt mot fortida. Vi får viten om fangstfolk som ikke
bare drev rundt i en stadig søken etter mat
for å overleve, men var individer som hadde mange interesser, som kunne glede
seg og som hadde et forhold både til fortid
og framtid mens nuet var det vesentligste.
Kanskje kan vi som jubilerer i år se oss
selv i et litt annet lys ved å reflektere over
også et annet jubileum i Trondheim, et
9000-års jubileum?
Forfatter:
Kristian Pettersen er fylkesarkeolog ved
Kulturavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
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Det første halve tusenåret.
Grethe Authen Blom: «Hellig
Olavs by - middelalder til 1 5 3 7 ~
Trondheim kommune har på nytt
gitt ut et seksbinds
verk om byens historie. Middelalderen, og med det byens første fem
hundre år, har fått
tildelt ett av de
seks
bindene,
skrevet av Grethe
Authen Blom. Som
for flere av de øvrige bindene er dette
i utgangspunktet
en revisjon av det tilsvarende bindet som
kom ut i 1950-årene. Det er imidlertid betydelig utvidet i forhold til den tidligere utgaven, særlig når det gjelder erkebispesetet.
Siden 1970 har det foregått omfattende utgravninger i Trondheim. Det arkeologiske
kildematerialet har dermed økt kolossalt i
omfang, og gir i varierende grad grunnlag for
nytolkninger av bosetning, økonomi, religion, individ og samfunn. I en anmeldelse av
trondheimshistoriens første bind i et arkeologisk tidsskrift, kan det derfor være på sin
plass å legge vekt på hvordan dette materialet er brukt. Dessverre er bare en begrenset del utgravningene hittil blitt publisert.
Dette har selvsagt lagt grenser for forfatterens bruk av det arkeologiske kildematerialet. Det er likevel påfallende i hvor liten grad
det har blitt brukt. Tilsynelatende danner det
grunnlaget for flere av kapitlene, men brukes mest som illustrasjoner til en tekst som i
alt vesentlig bygger på sparsomme skriftlige
kilder. I så måte er boken svært så tradisjonell. Dette er særlig påfallende i avsnittet Bygårder - beboere og aktiviteter. Bygårdenes
form og størrelse, rominndeling og bruk, slik
disse er dokumentert gjennom utgravningene, er overhodet ikke nevnt.
Forfatteren gjør et poeng av at arkeologene
stadig har måttet revidere sine tolkninger og
hypoteser og at det derfor har vært vanskelig å føre en dialog mellom historie og arkeologi - en byhistorie har intet Iøsbladsystem
som tillater utskifting av -foreldet stoff.. Dette er imidlertid å snu problemet på hodet. I
ethvert aktivt forskningsmiljø vil det hele tiden formuleres nye tolkninger og hypoteser.
Det normale bør være at et en bok av dette
slaget er <<foreldet),den dag den utgis. Når
enkelte forskningsresultater tilsynelatende
står seg og ikke rokkes ved, kan det skyldes
at det ikke foregår forskning innenfor det aktuelle feltet. Dette gjør likevel ikke tidligere
tolkninger mindre foreldet.
Dette er for eksempel tilfelle når det gjelder
utforskningen av Trøndelag i tiden forut for
bygrunnleggelsen. Forfatteren støtter seg i
stor grad til 30 år gamle undersøkelser som
igjen bygger på delvis mangelfulle analyser
av landsdelens vikingtid. Når det gjøres til et
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poeng at kildene gir et «ramhedensk inntrykk,. som følge av at et nytt kultsentrum var
etablert DA Lade. så er dette noe som ikke
kan leses ut av det samtidige (arkeologiske)
kildematerialet. som snarere kan tolkes som
uttrvkk for at kristendommen hadde vunnet
alminnelig innpass i Trøndelag to til tre generasjoner før Olav Haraldsson.
Det er også påfallende hvordan arkeologer
og historikere omtales. Arkeologen Axel
Christophersen ((spinner videre uten konkrete indisier. når det gjelder eksistensen
av en eventuell gård på Nidarneset før
Trondheim vokste fram. Dette kan i og for
seg være greitt nok, men når historikeren
sagaene,, når han
Nils Hallan sies å <<presse
<<sper
på med noe materiale fra 1500-tallet,,,
presiseres det at det at han har -stø faglig
agrar-, bosettings- og stedsnavnekspertise.,. Personlig kan jeg ikke se at Christophersen her er på mindre solid faglig grunn
enn Hallan.
Boken er rikt illustrert, og mange av illustrasjonene er hentet fra Vitenskapsmuseets
samlinger. Til å være en bok av i dag, smelter bilder og tekst litt for dårlig sammen.
Særlig stusser jeg på relevansen av en del
av bildene av gjenstander fra vikingtid og
jernalder. Forlaget kunne gjerne lagt mer
omhu i bokens innbinding. Tar man bort omslaget, vil de seks bindene som til sammen
utgjør Trondheims historie ikke framstå som
noen piyd for bokhyllen. Hele verket på seks
bind koster kr 2850,-.
Kalle Sognnes
Vitenskapsmuseet

Katedralen som tolker livet.
Arne Bakken: «Nidarosdomen
- en pilegrimsvandringn
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<<På
den møysommelige vei menneskeheten går
for å finne ut hvem
vi dypest sett er,
har katedralbyggerne lagt igjen
viktige veivisere,,,
skriver Arne Bakken i sin bok om
vandringen inn i
vår nasjonalhelligdom. Hans ambisjon har vært å lese disse
tegnene og fortolke dem for oss, og han har
lykkes. Sannsynligvis er han den eneste
som samler i seg alle de forutsetningene
som skal til for å lykkes med et slikt prosjekt.
Arne Bakken har mange års prestetjeneste i
Nidarosdomen, og mange års vandring med
mennesker ((påden møysommelige veien vi
går for å finne ut hvem vi dypest sett er,>.
Han har en uvanlig evne til å lytte og en henimot grenseløs respekt og åpenhet overfor
mennesker i alle livets faser, - og så besitter
han i tillegg en stor evne til å nå mennesker
med evangeliet på en måte som åpner dem
mot Guds nåde og viser dem Guds nærvær
i deres liv. Arne Bakkens bok om Nidarosdomen er prestetjeneste på høyeste plan.
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Dette kirkebygget, på sandmelen der Nidelva svinger nordover mot fjorden, har hatt en
enestående plass i vår kirkes og vårt folks
historie gjennom alle tider. Gjenreisningsarbeidet de siste 130 årene har gått parallelt
med en vekstperiode i landets liv som savner sidestykke. Nå står Nidarosdomen der i
all sin prakt, og rører ved manges hjerter.
Turister kommer og går, Trondheims befolkning er der stadig, gudstjenestene er flere og
bedre besøkte enn noe annet sted, landets
største begivenheter markeres der og bildet
av kirken med tårn og vestfront er trondheims- og norgesreklame av første klasse.
Så burde vi vel være fornøyd med det, nyte
storslått arkitektur og ypperlig steinhuggerkunst, undres over middelalderens forestillingsverden og kjenne oss stolte over vår
egen fortid. Men alt dette er ikke tilstrekkelig, mener Arne Bakken. Det tar oss ikke engang i riktig retning. For Nidarosdomens
fremste oppgave er ikke å gi en storslått
opplevelse. Den er å fortolke våre liv. Derfor
må det under all vår tilnærming til denne
bygningen ligge et spørsmål: Hva vil denne
kirken si oss? Hvilken hjelp får vi her til å fortolke våre liv? Mange av oss som har besøkt
Nidarosdomen vet med oss selv at det viktigste vi har fått med oss fra denne kirken er
en fordypet opplevelse av hvem vi selv er et forstørret perspektiv på vårt liv. Flere vil få
det, når de nærmer seg denne kirken med
forfatterens bok i handa. Ja, kanskje boka tilmed er så vellykket at den gir slik innsikt
også for dem som sitter i sin egen sofa på en
helt annen kant av landet og nærmer seg Nidarosdomen bare via boksidenes tekst og
bilder.
Forlaget kaller boka en -åndelig guide.> til
vår store middelalderkatedral. Jeg våger å
kalle den en preken. Og da i ordets aller beste mening - en utleggelse som åpner for ny
innsikt omkring liv og død, godt og ondt, Gud
og mennesker. Vi leser og lytter, lærer og reflekterer. Nidarosdomen står fram for oss
mer herlig enn noen sinne. Og når vi er gjennom boka, ser vi at den likevel ikke først og
fremst har vist oss Nidarosdomen. Den har
vist oss hvem vi er, vi mennesker i en lettvinthetstid. Overveldet som vi er av verdiløs
informasjon og uendeligheter av bilder som
bryter livet opp i småbiter og tar fra oss all
orienteringsevne, blir vi her tatt med til et
rom som ordner livet, som fortolker tilværelsen, som gir tyngde og retning - alt det vi
trenger for å kunne møte morgendagen og
evigheten med åpent blikk.
Arne Bakkens bok gir oss denne katedralen

- Nidarosdomen - som en livets kilde. Bokens tekst og de vakre, enkle, helt integrerte fotografiene til Jøran Wærdahl viser oss
at Nidarosdomen stadig lever, lytter og taler.
Den som gir seg på vandring mot Domen
med pilegrimens åpne sinn, får nye perspekliver over sitt liv.

Boken er utgitt på Aschehoug forlag og er i
salg i bokhandelen til en pris av kr 245,-.
Knut Nilsen
SognepresY;orosjektleder
i Trondheim kommune
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kommet ut 21 hefter, to for hvert dr. Bladet har 52
Innholdsrike sider uten reklame!
Tidligere utkomne nummer kan #es ved henvendelse til:

m

-

Institutt for arkeologi og kulturhistorie
Vitenskapsmuseet, NTNU
Erling Skakkes gt 47
7004 TRONDHEIM

Vervekupong for Spor!
Bruk blokkbokstaver. Vennligst beregn noen ukers behandlingstid. De du verver vil fA tilsendt en giro som må betales innen 3 uker, SA vil du fA din premie.
Adresse: ....., ......................................................................................................
Postnrlsted: ........................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................
Postnrlsied: .................... -..................................................................................
Ververens navn:
Navn: ..........................................................................................-..........- ..........
Adresse: .......................................,......... ...........................................................
I
Postnrlsted: ........................................................
.-....-....................................
Til dagtid: ........................................
Medlemsnr: ..............L...........................
Sign.: ..................................................................................................................
Som vervepremie ønsker jeg:
T-skjorte.
Størrelse
Samleperm for Spor

M m

Lm

Institutt k r arkeologi og kulturhistorie
Vitenskapsmuseet, NTNU
7004 TRONDHEIM

XLO

Abonner på Spor!

I-

Få fortidsnyhetene rett inn i stua! Et årsabonnement koster kr BO,-.

I

I

Navn: .........................................................................................................

' '

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

Adresse:..................................

l
I

Postnrlsted: ........................ ..-.......,.................................

..--..-

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

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

I

I

TIL

SPOR
Institutt for arkeologi og kulturhistorie
Vitens kapsmuseet, NTNU
7004 TRONDHEIM

NB! Abonnementet løper inntil det blir sagt opp skriftlig.

IGaveabonnement pa Spor!

I

Fg fortidsnyhetene rett inn i stua! Et grsabonnement koster kr 80,-.

t

Spor egner seg utmerket som en gave

- til enhver anledning og for alle aldre!

I Giverens navn: .....................................................................................

I

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

Adresse: .................................

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

1 TIL
.......

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

Gaveabonnement skal sendes til:

I
'

h

SPOR

I

Navn: ......................................................................................................................

Institutt for arkeolog1og kulturhistorie
Vitenskapsmuseet, NTNU
Adresse: .................................................................................................................
7004 TRONDHEIM
Postnrlsted: ............................................................................................................
NB! Abonnementet Iøper

D

KJERUBSKJEEN I SØLV
Vår serie ({Trondheim 1000 år)),
med kopier og reproduksjoner fra
Trondheims middelalder, vil vi i jubileumsåret avslutte med å lage to
gjenstander. Vi har nå først gleden
av å presentere en sølvskje som
den niende gjenstand i serien.
1 1953 ble det foretatt en prøvegravingved
St Jørgens hus i Trondheim, før stiftelsen
skulle bygge en ny vestfløy. Utgravningen
ble ledet av pastor Olaf A Digre, som hadde hjelp av studenter fra Norges Tekniske
Høgskole. Området som ble undersøkt,
var i middelalderen hjørnet av Langstretet
og Kannikstretet, og ved undersøkelsen
ble det funnet flere gjenstander fra denne
tiden. Et særlig fint funn var en sølvskje
med renessanseform - hel og uten nevneverdig korrosjon etter det lange oppholdet i jorda.
Funnmaterialetfra Trondheims bygrunn er
rikt på skjeer i tre og bein fra middelalderen. Skjeer i metall finner vi sjelden, og da
oftest som fragmenter. Metall hadde en
verdi ved gjenbruk, samtidig som en sølvskje var en luksusgjenstandforbeholdt de
velstående. Dette er vel grunnen til at så
få metallskjeer har havnet i jorda.
Kunsthistorikeren Krohn-Hansen har i sin
bok (~Trondhjemsgullsmedkunst: 15501850. omtalt nettopp denne skjeen, som
han mener kan tilskrives trondheimsmesteren Hans Gullsmed og dateres til ca
1590. Hans Gullsmed nevnes i 1581 i en
rettssak mot hans kone Ingeborg. Hun ble
dømt som .<vitterligtyv og åpenbar hore,,
etter en anklage for innbrudd og tyveri.
Avslutningen av skaftet på skjeene endret
seg med tid og mote. Dette har gitt navn til
flere skje-typer i renessansen. Man snakker derfor om << kroneskje,,, kulesk skje^^,
-kjerubskje>,, <<drueskje,. og <<muslingskje,, osv. Vår skje (T 17408) er en kje-

rubskje, der skaftet på skjeen ender i en
knopp som består av bladverk og to hoder
- kjeruber, som var Guds sendebud og
voktere av helligdommer. Av andre renessanse-skjeer med mesterstemplet <(H,,
finner vi på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum en kuleskje - og ved Stavanger
museum en drueskje og en muslingskje.
Alle har mesterstemplet rett over skjebladet og kan godt stamme fra samme mester, laget i perioden 1590 til 1630.
KJERUBSKJEEN er merket med mesterstemplet <(H,,, samt de to bokstavene W
og B inngravert på baksiden over et bumerke med tilsvarende initialer. En sølvskje var en personlig gjenstand som fulgte eieren og ofte hadde eierens initialer,
merke og eventuelt et årstall. Sølvskjeer
ble også brukt som bryllupsgave, og da
gjerne med inskripsjon på latin og navnetrekk.

I
PA den såkalte kjerubskjeen ser vi at
skaffet ender i en knopp med to hoder
- kjeruber. Foto Per E Fredriksen

KJERUBSKJEEN lages av gullsmed Helge Karlgård i Trondheim, og som originalen er den laget i sølv. Sølvinnholdet er litt
mindre i originalen enn i reproduksjonen,
som er fremstilt i 925 sølv. En tøypose i lin
følger med skjeen for oppbevaring. Kunsthistorkeren Håkon Andersen ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har bistått
med opplysninger om renessanseskjeer
og kildemateriale.
Årets første tusenårsgjenstand er å få
kjøpt ved Vitenskapsmuseet, men kan
også bestilles gjennom Spors redaksjon
(tlf 73 59 21 70). Prisen er kr 485,-.

Hvilken gjenstand det blir skal bli spennende å se! Har du synspunkter om våre
museumskopier eller har du et eget ønske
om nye gjenstander eller serier så skriv til
Spors redaksjon.

Den tiende og siste gjenstanden i serien
.Trondheim 1000 års, kommer til høsten.

Jørgen Fastner

Sjakkkonge

Urnesspenne

Saintongekanne

Blyplombe

Lysstikkert

Munnharpe

Lekeball

Nprkkel

Kjerubskje

Kr 145,-

Kr 245,-

Kr 345,-

Kr 145,-

Kr 260,-

Kr 380,-

Kr 115.-

Kr 245,-

Kr 485,-

Retur: Inrtltutt for arkeologi og kulturhistorie, Vitensitapsmu~et,NTNU. Erflng Skakkas gt 47,7004 Trondheim
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En vakker ranke er motivet pcl denne tekstilbiten. Forhistoriske tekstiler kan oppvise
stor variasjon bade når det gjelder monster og teknikk. Foto TekstilprosjektetMons
Claudianus

SAMLEPERM

kr 45,-

Spor kan
n4 tilby
samlepenner til
alle som vil
ha orden på
sine Sporhefter.
Forsiden av
permen har et
fotografi av hel1
lerisninger fra
Leirfell i Stjerdal,
baksiden har et fotografi av en sko fra eldre jernalder,
funnet p& Vestaberg i Ssmna. Permryggen
har et dpent felt nederst hvor man kan fylle
inn nummer d de aor-draanaer man har i
hver perm. &t er
til10 heter i hver perm.

-

u

Spor utkommer to ganger pr år.
Abonnement kan tegnes ved å sende
inn bestillingsblankett som
finnes inne i bladet, eller ved henvendelse
til redaksjonen. NB! Abonnement Inper
inntil det blir sagt opp skriftlig.

Pris pr stk

Årskontingent kr 80,Løssalgspris kr 45,- pr hefte
NB! Fra og med 1997 vil
abonnementet koste kr 80,-

)
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l
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Samlepermene kan bestilles gjennom Spors redaksjon.
Telefon 73 59 21 70

Abonner på SPOR!

HUSK: De som allerede er registrertsom
abonnenter, må alltid føre på
abonnementsnummeret ved betaling.

Redaksjonens adresse:
Institutt for arkeologi og kulturhistorie
Vitenskapsmuseet, NTNU
Erling Skakkes gt 47
7004 Trondheim

