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Tidstabell
Kjære leser
De fleste arkeologiske funn er absolutt ikke spektakulære. Tilsyne
latende er det gjerne beskjedne gjenstander som hentes opp etter
tusener av år i den mørke mold. Men når en uanselig rustklump kommer under behandling hos konservatoren og deretter blir inngående
studert, snudd og vendt på av forskeren, kommer ofte en mangfoldig
og fengslende verden til syne. I dette nummeret av Spor kan vi blant
annet vise til et funn, der utgangspunket er et par plankebiter funnet
i en myr i Sømna i Nordland en sommerdag i 1931. Ved nærmere
studie av plankene viser det seg altså at dette er rester etter Nordens
eldste plankebygde båt. Dessuten kan plankene fremvise finurlige,
tekniske detaljer som avslører hvordan de ble sammenføyd til en
ypperlig, flytende farkost!
Vi vender dessuten blikket mot vest for å lete etter spor av våre forfed
res gjøremål i vesterled. Vi skal innom Shetland, hvor de fremdeles
dyrker grønnkål slik de muligens har gjort det i tusen år, – og vi skal
til Færøyene. Begge øygruppene ligger ved reiseruten mellom Norge
og Island, og det er flere spennende spor etter norrøn bosetning på
øyene. Men hva slags folk var dette? Island ligger nordmenns hjerte
nær, antagelig fordi vi vet at islendinger og nordmenn er nært be
slektet. Språk og kultur i begge land vitner om en felles fortid. – I
artikkelen om Islands bosetningshistorie kan vi også lese om de
nyeste dateringene som viser at allerede i siste halvdel av 800-tallet
bygde den første austmann seg hus i Reykjavik.
Vi skal også denne gang dykke ned i Vitenskapsmuseets «raritetskabinett», dvs. vår mangfoldige og innholdsrike etnografiske samling.
Zuluene er mest kjent for sin krigerske historie, men de var – og er
– mestere i perlearbeid. Dette håndverket resulterer i vakre fargesprakende arbeider som faktisk har en helt spesiell betydning i den
sosiale sammenhengen.
Julen står for døren, og det er en utmerket anledning til å finne godstolen og la seg underholde av det vi kan by på i dette nummeret av
Spor. God lesning.
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Norges eldst
Gårdeier Ole Haugvik var straks klar over at han hadde funnet noe
spesielt under torvstikkingen i myra den sommerdagen i 1931. Det var
normalt å finne greiner og trerøtter i torva, men fint tilhugde båtplanker
var ikke hverdagskost. Han visste ikke at han hadde funnet restene av
Norges eldste båt.
Tekst Morten Sylvester
BÅT I MYR
Haugvik-båten er nå datert til overgangen
mellom yngre bronsealder og førromersk
jernalder, og den er det første spor av en
plankebygd båt i Norden med en datering
som rekker tilbake til bronsealderen.
Båtfunnet fra Haugvik på Sør-Helgeland er
en del av et forskningsprosjekt om «båt i
myr» ved Vitenskapsmuseet. Det er doku
mentert 29 funnsteder med båtrester i myr
i museets forvaltningsdistrikt, fra Romsdalsfjorden i sør til Saltfjellet i nord. Alle
båtrelaterte funn fra myr er tegnet og doku
mentert, og en del av funnene er også 14Cdatert.
Slike funn er ganske alminnelige. De består oftest av båtelementer som kjøl, stevn,
Den best bevarte bordplanken fra Haugvikbåten. I 1941 ble planken saget i to før den
ble sendt til museet i Trondheim. Foto Per E.
Fredriksen

bordplanker, spanter og sideror, men det
finnes også en del miniatyrbåter. Det kan
finnes flere forklaringer på hvorfor båter og
båtdeler er havnet i myra. Det kan være bevisste deponeringer hvor båtdeler er ofret,
båtgraver, spor etter båtbyggingsaktiviteter
eller båter og båtdeler som er blitt etterlatt
på lavt vann, hvor det senere er vokst opp
torv og dannet myr. Vi har dessuten også
eksempler på at båtdeler er blitt gjenbrukt
i kavlebruer over våtmarksområder.
Det finnes flere spennende og meget gamle
båtfunn i Midt-Norge. Men det mest inte
ressante funnet fra regionen er uten tvil
båtrestene fra Haugvik. Det skyldes funnets høye alder. Det er tatt to 14C-prøver
fra Haugvik-funnet – den ene prøven gav
resultatet 840–540 f.Kr. og den andre
780–420 f.Kr.
MER ENN BARE TORV
Båtrestene fra Haugvik er funnet ved to
ulike anledninger. Første gang dukket rest
ene opp under gravning av en dreneringsgrøft gjennom myra. Det var i 1920-årene.
Finneren fortalte tilsynelatende ingen om funnet, og

vi vet ikke hvor store partier av båten som
ble funnet. Han la en rekke mindre stykker
fra båten igjen på kanten av torvtaket, og der ble de liggende helt
frem til høsten 1943.
Den andre gangen man fant rester etter båten, var da gårdeier Ole
Haugvik stakk etter torv i myra i
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te båt

Et nytt plankefunn fra en utgravning på Haugvik i september 2006. Foto Jostein Gundersen
1931. Han fant båtrester som lå direkte på
sandbunnen i en dybde på ca. 0,7–0,8 met
er. I et brev i museets arkiv går det frem
at Haugvik fant et flak av bordplanker
og en trelist. Bordplankene lå ved siden
av hverandre med surringsklampene opp
og kunne følges over ca. tre meter. Flere
steder var treet så nedbrutt at det ikke var
mulig å løfte det opp fra myra, og i dag er
det bare bevart deler av flaket.
En oldtidsinteressert ekspeditør i Vik i
Sømna oppfordret Haugvik til å plassere
båtdelene tørt under stabburet. Etter lukt

en på båttreet å dømme har han antagelig
smurt dem inn med et tjæreholdig stoff.
Treet har fått mulighet til å tørke langsomt
ut under stabburet, og tjæreimpregneringen har kanskje ikke vært den dårligste
konserveringsteknikken, da disse delene
er usedvanlig godt bevart i dag.
Lærer Johannes Dahl fra Bindal besiktiget
funnet i juli 1941. Dahl var Videnskapsselskapets Museums trofaste kontaktperson i
regionen. Han gav tillatelse til at den best
bevarte bordplanken ble saget i to stykker.
Kanskje saget man den over for å gjøre

forsendelsen til museet i Trondheim enklere. Etter en del korrespondanse mellom
Dahl og museet besluttet man å foreta en
mindre undersøkelse av funnstedet i 1943.
Torvgraven ble nå grundig oppmålt og båtdelene inntegnet. Fordi Haugvik selv holdt
på med støping på gården, hadde han ikke
anledning til å hjelpe til med oppmålingen,
men sønnen Sigve hjalp til. Han bor fortsatt på gården, og vi er derfor i dag i den
heldige situasjon at vi har en førstehånds
kilde til informasjon om båtfunnet.
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femti kroner for ekstraarbeidet med utgravningen
av båtrestene.
I september måned i år
gjennomførte Vitenskaps
museet en arkeologisk
utgravning på Haugvik.
Formålet var å se om det
fantes mer av båten i myra
og vurdere funnforholdene for de båtdelene som
ble funnet i 1920–1930
årene. Vi fant restene av
de båtdelene som Ole
Haugvik ikke fjernet fra
myra fordi de var for dårlig bevart, men dessverre
ikke noe som var urørt.
De deler vi fant var dårlig
bevart allerede i 1931, og
er i dag i en sørgelig forfatning. Vi håper likevel å
kunne få nye opplysninger ut av stumpene, som
nå er i trygge hender hos
museets konservatorer.

Huggespor på den best bevarte bordplanken fra Haugvik-båten. Foto Morten Sylvester
Dahl hadde planlagt å
grave et par stikkgrøfter
i området hvor Haugvik hadde funnet båtplankene, men måtte
oppgi prosjektet på
grunn av problemer
med
tilstrømmende
vann. I stedet stakk
han med et metallspyd
for å se om det fantes
flere båtdeler, men uten
hell. Sommeren 1944
og 1945 stakk Haugvik
igjen torv i nærheten av
funnstedet, men han
fant ikke mer av båten.
Videnskapsselskapets
museum sendte ham
Kart over ytre Namdalen
og Sør-Helgeland med
Haugvik inntegnet.



Spor nr. 2 2006

HAUGVIK OG HAVET
Myra hvor båtdelene ble
funnet, ligger mellom to
lave bergknauser sør for
husene på Haugvik og ca.
300 meter fra nåværende
strandlinje. På begge sider
av det myrlendte området
mellom knausene ligger
det i dag store oppdyrkete jorder. Myra ligger ca. 10–12 meter over havet. Området
er en del av den brede strandflaten med
hevet havbunn, som utgjør den vestlige
del av Sømna. I sein bronsealder og førromersk jernalder stod havet mye høyere
enn det gjør i dag, og området mellom de
lave bergknausene var høyst sannsynlig en
beskyttet vik mot det åpne havet.
Det finnes opplysninger om havnivå og
strandforskyvning i Hommelstø, ikke
langt unna, og med disse opplysningene
kan man også beregne omtrent hvor høyt
havet har stått ved Haugvik i forskjellige
perioder. Beregningene viser at havet har
stått ca. 8 meter høyere omkring år 0, ca.
11,5 meter høyere omkring 500 f.Kr. og vel
15 meter høyere omkring 1000 f.Kr. Dette
betyr at Haugvik-funnet, som er datert til
rundt 500 f.Kr., må ha ligget i strandsonen
eller så vidt på tørt land da det ble lagt ned
eller etterlatt.
SURRINGSKLAMPER OG HUGGESPOR
Det er i dag bevart deler av to bordplanker,

en list med gjennomgående trenagler, samt
fire meget nedbrutte stykker som trolig
stammer fra båtens spantsystem. Alle båtdelene er framstilt av furu bortsett fra én
trenagle som er av selje eller osp.
Bordplanken som ble saget over, er 2,05
meter lang og 23 cm på det bredeste.
Tykkelsen varierer mellom 1,5 og 1,8
cm. De originale kantene på bordplanken

en transport som må ha gått sjøveien. De
mange tusen skipsbildene på helleristning
ene fra perioden viser også at båten og
skipet hadde en helt spesiell betydning.
Skipsbildene antyder at det har eksistert
forholdsvis store fartøyer gjennom hele
bronsealderen. Fartøyene må ha vært egnet
til seilaser over større strekninger og i åpen
sjø, men likevel kjennes ikke et eneste funn
av en større båt fra skandinavisk bronseal-

Båten har fint forarbeidete surringsklamper, en planketykkelse på bare 1,5 til 1,8
cm og det er utført en omhyggelig overflatebehandling; trekk som viser at man
har hatt både det nødvendige verktøyet og
mestret en høyt utviklet trebearbeidnings
teknikk allerede på det tidspunktet. Det er
all mulig grunn til at tro at den teknikken
vi ser spor av er utviklet over et lengre tids
rom med røtter langt tilbake i tid.

Modell av Hjortspring-båten fra førromersk
jernalder. Etter «Hjortspring – A Pre-Roman
Iron-Age Warship in Context», 2003
mangler, så det er dessverre ikke mulig å
si hvordan bordplankene i båten har vært
sammenføyd. De kan ha vært sydd sammen, eller det kan ha vært brukt nagler.
På bordplankens innside er det utsparret
fire surringsklamper fordelt på to rekker.
Surringsklampene har vært brukt til å
surre den innvendige avstivningen fast til
båtsiden. I senere
trebåter bruker
man vanligvis
å holde spantene på plass med
trenagler gjennom
båtsiden. Avstanden
mellom rekkene av surringsklamper er 98 cm.
Dette målet forteller oss hva
rom- eller spantavstanden har
vært i båten.
På begge sider av bordplanken ser man
huggespor, men de er tydeligst på innsiden. Området mellom de to rekkene med
surringsklamper er finhugget med et eggredskap med en egg på bare 10–12 mm,
og man kan tydelig se hvordan flaten er
bearbeidet i en teknikk hvor det ene huggesporet visker ut det forrige. Sporene
ligner på de som oppstår etter en såkalt
spretteteljing, en huggeteknikk som blant
annet ble brukt til finhugging av bord i
middelalderen.
BÅTEN I BRONSEALDEREN
Det er ingen tvil om at båten spilte en
viktig rolle for de fleste bronsealdersamfunn i Norge. Typiske bronsegjenstander
som blant annet er funnet i store grav
røyser langs kysten og fjordene, vitner om

der, bare en rekke stokkebåter. Det har
likevel ikke minsket interessen for å diskutere hvordan fartøyene kan ha sett ut.
Diskusjonene har ofte konsentrert seg om
hvorvidt bronsealderens fartøysteknologi
var basert på en tre- eller skinntradisjon.
Gjennom skipsbildene på helleristningene
har forskerne funnet ammunisjon for sine

Konstruksjonsprinsippet i en båt med surringsklamper. Båtens innvendige avstivning
– spantene – hviler på toppen av surrings
klampene og er surret fast til disse. Med
denne teknikken slapp man å bore hull i
båtsiden for å feste spantene med trenagler.
synspunkter. I dag støtter de fleste forskere
hypotesen om at plankefartøy ble utviklet i
bronsealderen, og noen forskere tror enda
at sydde plankebåter går helt tilbake til yngre steinalder.
Med de nye dateringene av Haugvik-funnet
er ikke lenger eksistensen av plankebygde
fartøyer i yngre bronsealder en hypotese.

HELLERISTNINGER, HJORTSPRING-BÅTEN
OG HAUGVIK-BÅTEN
Vi har tidligere bare kjent til stokkebåter
fra nordisk bronsealder, og det tidligste
plankebygde fartøyet har vært Hjortspringbåten, en ca. 19 meter lang krigskano, fra
omkring 350 f.Kr. Båten har siden den
ble utgravd i 1921–1922 i en myr på øya
Als i Danmark vært
det beste budet
på hvordan båten
kan ha sett ut også
i bronsealderen. Et
svensk funn av en tofte
som ligner aktertoften i
Hjortspring-båten viser at
det har eksistert andre lignende
fartøyer i Skandinavia på dette
tidspunktet. Toften er funnet i 1925
ved Örnsköldsvik i Västernorrland og er
datert til perioden 360–100 f.Kr.
Langt de fleste skipsbilder på helleristningene fra bronsealder og eldre jernalder
ligner Hjortspring-båten med «snabler»
både for og akter. Vi må formode at de som
ristet figurene, har latt seg inspirere av de
gjenstandstyper de kjente fra hverdagen og
at de riktige skip i samtiden har sett ut som
steinskipene. Det er dessverre ikke bevart
nok av Haugvik-båten til at vi kan lage en
rekonstruksjon, men det er ikke urimelig å
anta at den kan ha sett ut som Hjortspringbåten og skipsbildene på helleristningene.
Forfatter
Morten Sylvester er forskningsassistent
ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.
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Nye helleristninger
Midt-Norge fremstår som et meget rikt og spennende område med bergbilder i nordisk sammenheng. Bare langs Trondheimsfjorden alene er
det påvist flere titalls bergbilde- lokaliteter som i tid strekker seg fra
steinalder opp til jernalder. Dette antallet stiger for hvert år ettersom det
jevnlig meldes fra om nye oppdagelser til Vitenskapsmuseet og fylkeskommunene.

De nyoppdagende figurene består av en
rekke linjer i berget sammen med en rad
geometriske figurer. Både berget og
motivene er i dag sterkt forvitret.


Spor nr. 2 2006

Tekst Terje Stafseth
Med det økte tilfanget vokser også kunnskapen, og det har av den grunn vært mulig å
spore enkelte lokaliseringstrekk for hvor
man kan forvente å finne nye lokaliteter i
fremtiden. Det kom derfor ikke som noen
stor overraskelse da det sist sommer ble
oppdaget en ny lokalitet med bergbilder
nord for Steinkjer, basert på slike lokaliseringsfaktorer.

Kalkering av motivene fra By, Steinkjer, Nord-Trøndelag.
GJENSKAPT TOPOGRAFI
Undersøkelsene bygget på en rekonstruksjon av landskapet der topografien var
forsøkt gjenskapt slik den artet seg ved
overgangen til yngre steinalder, det vil si
rundt 4000 f.Kr.
Som følge av den
pågående landhevningen etter
siste istid lå havflaten ved det aktuelle tidsrommet
ca. 35 til 40 meter
høyere enn i dag.
Dette medfører
at Snåsavatnet på
denne tiden var
en del av Trondh e i m s f j o rd e n ,
hvorpå området
mellom fjordbassengene lå under
vann.
Dalføret
mellom Steinkjer
og Snåsavatnet

fremstod da som
et sund med sterk
strøm og med
flere trange inn
snevringer skapt

av tversgående morenerygger. I dette landskapet var det en rekke steder som utpekte
seg som meget spennende med tanke på å
finne spor fra steinalderen, deriblant nye
bergbildelokaliteter.
Et av stedene som det knyttet seg forventninger til, var området rundt morene
ryggen på By ved Byafossen. Den lokale
topografien viste her flere likhetstrekk
med Våttabakken i Steinkjer, hvor det
tidligere er blitt gravd ut en boplass fra yngre steinalder (beskrevet i forrige nummer
av Spor). Men en viktig forutsetning for å
treffe på bergbilder er at man først finner
egnede bergflater. Dette er tilfelle ved By,
der bergryggen Byahalla blotter seg i en
strekning på noen hundre meter nordover
mot Reinsmarka. Videre, når det gjelder
bergbilder fra steinalderen, er det mye som
tyder på at de ble plassert i nær tilknytning
til den forhistoriske strandlinjen. Ved By
ligger berget i en høyde fra 30 til 60 meter,
og skulle i så måte passe fint inn i denne
sammenhengen.
Selv om kriteriene
for
lokaliseringsfaktorene skulle vise seg å
stemme, er det ikke videre gitt at vi i dag vil
kunne oppdage bergbildene på slike steder.
Siden den tid figurene
ble ristet inn i berget,
har bergflaten gjennom
årtusener vært påvirket
av forvitring fra vær og
vind. I mange tilfeller
er overflaten på berget
av den grunn i en slik
forfatning at figurene
knapt er synlige. Men
ved hjelp av gunstig sollys, eller en lommelykt, der skråstilte lysstråler frembringer skyggekastninger fra spor i berget, kan
figurene fremdeles skimtes.

Sensommeren 2005 ble kursen satt mot
Steinkjer for å utføre søk i området Værforholdene var ideelle, og en lav aftensol over Steinkjer gav fine lysforhold.
Turen gikk fra en parkeringsplass ved By
hvor man kan følge en natursti, Byahalla
natursti, forbi foten av det aktuelle berget.
Førsteinntrykket av Byahalla var derimot
alt annet enn lovende. Bergets kvalitet var
gjennom-gående dårlig, og flere steder
kunne det konstateres at større blokker
hadde rast ut for så å bli knust mot bakken.
Området brukes også til beite for krøtter
som beveger seg oppetter deler av berget,
noe som er med på å bryte ned bergets
overflate. Der stien følger moreneryggen,
var det imidlertid et loddrett bergparti som
så mindre berørt ut. Her ble det i en høyde
av 45 meter over havet påvist flere svakt
innrissede linjer i berget.
MOTIVER OG TOLKNINGER
Høyden over havet antyder en datering til
4500–3500 f.Kr. Den eneste motivgruppen som med sikkerhet gjenkjennes er
rekken med ruterfigurer – også kalt rombefigurer. Rekken består av tilnærmet seks
komplette enkeltfigurer, og i tillegg kunne
det skimtes rester av en syvende figur ved
enden av rekken. Det var disse figurene
som først ble oppdaget og er de motivene
som er tydeligst sett på avstand. Motivformen er kjent fra en rekke lokaliteter med
bergbilder, samt at vi også finner dem på
skiferredskaper og keramikkgjenstander
fra samme tidsperiode.
I Trøndelag kjennes tilsvarende figurrekke fra bergbildelokalitetene på Hell
ved Stjørdal og Bardal på Beitstad. Andre
eksempler finnes i Forselv i Nordland.
Her finner vi motivene sammen med avbildninger av hjortedyr, der de er plassert
i nær tilknytning til dyrets bakparti. Det
kan av den grunn være interessant å se de
parallelle linjene til høyre for rekken som
rester etter bakbenene til et større hjorte
dyr. Samlingen med de vertikalt gående
Spor nr. 2 2006



være flere faktorer som belyser forholdet
nærmere.

setningen en trang flaskehals for tidevannets passasje gjennom sundet, og det er
nærliggende å tro at det oppsto større malstrømmer ved dette punktet. Steder med
sterke tidevannsstrømmer har i lange tider
vært viktige for mennesker ved at de har
gitt til veie et rikt og variert ressursgrunnlag
med fisk, fugler og marine pattedyr. På den
andre siden vil slike steder også være farlige for mennesker å bevege seg i nærheten
av når strømmene er på sitt sterkeste. En
nærmere forklaring på figurene ved By bør
kanskje av den grunn sees i sammenheng
med tidevanns- strømmene som en mulig
representasjon av polariteten mellom liv
og død. Fra etnografiske undersøkelser
kjennes det enkelte tilfeller der nærheten
til vann, spesielt strømmende vann og malstrømmer, har vært viktige elementer for at
åndelige ledere (sjamaner) under bestemte
ritualer skulle kunne oppnå kontakt med
en parallell underverden.

Som nevnt framstod dalføret mellom
Steinkjer og Snåsavatnet som et trangt sund

Til sist kan det nevnes at det langs Trondheimsfjorden er påvist flere steder der

Kartet viser
helleristningens
beliggenhet
ved Reinsvatnet, like nord
for gården By
i Steinkjer.
Kartet viser
strandlinjen
var 4000 år
f.Kr.

linjene som ligger lengre til høyre kan da
være rester etter et frontparti til samme
hjortedyr. En annen mulighet er at linjene skal forestille et tilbedende menneske
med hendene hevet over hodet – nærmere
bestemt en adorant. Lignende menneskefigurer med samme enkle linjeframføring
kjennes fra andre steder i regionen, men en
slik tolkning vil her være forbundet med
stor usikkerhet.
Rombefigurer blir innenfor bergbildeforskningen gjerne plassert sammen med
en større gruppe av geometriske motiver
som i dag kan være vanskelig å identifisere
nærmere. En mulighet for å komme fram
til en bredere forståelse er å se på sammenhengen mellom figurene på bergflaten som
en bevist komposisjon. Ettersom rombefigurer ofte opptrer sammen med motiver
av hjortedyr, er de blitt tolket som mulige
avbildninger av seletøy og fangstnett, men
også som magiske symboler som inngikk
i ritualer tilknyttet jegersamfunnet. Ser vi
videre på plasseringen av bergbildelokaliteten i landskapet, kan det også her
Utdrag fra bergbildene på Hell,
Stjørdal, Nord-Trøndelag.

Utdrag fra bergbildene på Forselv,
Nordland.

med sterke tidevannsstrømmer. Beregninger viser at forholdene langt på vei tilsvarte
de forholdene vi i dag finner ved Saltstraumen i Nordland. Ved By skaper moreneav-

bergbilder har ligget i nær tilknytning til
områder med tidevannstrømmer. Mest
kjent er fiskefigurene i Kvernavika ved
Skarnsundet, som ligger i Mosvik kommune. Mindre kjent er de udefinerbare
linjefigurene ved Gangstad på Sandvollan, som ble laget i løpet av steinalderen,
da Borgenfjorden stod høyere og holdt
Inderøy avskilt fra fastlandet gjennom tre
trange sund mot Beitstadfjorden. Det er
derfor ikke usannsynlig at man vil treffe på
flere nye bergbilder i disse og tilsvarende
områder hvis man går en aftentur i lavt sollys (evt. medbringende en lommelykt).
Forfatter
Terje Stafseth er cand.philol. med hoved
fag i arkeologi.
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Boktips
Collapse – How Societies
Choose to Fail or Succeed
Av Jared Diamond. Viking, Penguin
Group (USA) Inc., New York, 2005
Forfatteren Jared Diamond er professor i
geografi på University of California, Los
Angeles, USA. Han har utdannelse innen
utviklingslæren, fysiologi og biogeografi.
Hensikten med boken er å analysere årsakssammenhengen bak enkelte samfunns undergang ved hjelp av tverrfaglig
tilnærming. Boken er interessant fordi
den tar avstand fra forenklede forklaringer. Økologisk undergang skyldes flere
faktorer. Fem faktorer legges frem i boken
som medspillende årsaker til økologisk
kollaps: a) miljøødeleggelse, b) klimaendringer, c) forholdet til vennligsinnede
naboer, d) forhold til fiendtlige naboer og
e) samfunnets evne til å tilpasse seg endringer.
Problemet er at forfatteren har en lettvint
omgang med detaljer innenfor de ulike
forskningsområder han trekker inn som
støtte for sine påstander. Diamond er
også lite systematisk i anvendelse av teoriene han legger frem. Slurvete bruk av og
for dårlige kunnskaper om andres forsk

ningsresultater er likevel ikke de mest
graverende feil med denne boken. Det
er heller det at Diamond, i et forsøk på
å gjøre stoffet folkelig og tilgjengelig for
moderne, urbaniserte lesere, bruker sammenligninger som har lite med historisk
virkelighet å gjøre. I tillegg gjør forfatterens eget ståsted, som velutdannet, urban
amerikaner, seg svært gjeldende i fantasifulle tolkninger av blant annet årsaken til
det norrøne Grønlands undergang.
I et eksempel herfra det norrøne Grønland
påstås det at forholdene der etter hvert ble
for magre for kvegdrift. «Detaljene» som
legges frem som bevis for kvegdriftens
marginalitet, er dessverre av absurd karakter og avslører mangel på elementære
kunnskaper om datidens jordbruk. Jeg
avslutter med følgende sitat fra side 224:
«Det krevde flere tonn med høy til å fôre en
ku gjennom en Grønlandsk vinter […] og
om ikke det fantes tilstrekkelig mengder
med fôr fikk de tang. Kuene likte ikke
tang, slik at fjøsrøkterne måtte bo sammen med dyrene i fjøset hele vinteren for å
tvangsfôre dem [...] noen ganger gikk det
helt galt og hele besetninger sultet i hjel.»
Enhver småbruker langs norskekysten for
en generasjon siden, hadde trukket litt på

GRESK OG ROMERSK
POLITISK HISTORIE
Forfatter Per-Bjarne Ravnå
Målet med denne boken er å gi en
best mulig oversikt over gresk og
romersk politisk historie på færrest mulig sider og i enklest mulig
språkdrakt. Teksten er avgrenset
til å framstille ren politisk historie og fokuserer på de sentrale utviklingslinjene. Boken inneholder
kronologisk overblikk og inngående
analyser av viktige trekk som framveksten av antikkens bystater, oppkomsten av det athenske
demokrati, etableringen av de hellenistiske rikene, romernes ekspansjon, det romerske keiserdømmets funksjon og det vestlige
Romerrikets oppløsning.
Denne oversikten over gresk og romersk politisk historie vil
være av verdi for studenter på alle fagområder der kunnskap
om gresk og romersk kultur- og samfunnsliv er relevant. Enkel
språkføring og effektiv formidling vil også appellere til allment
interesserte lesere.
Boken er utgitt på Cappelen akademisk forlag.
Selges i bokhandel.

smilebåndet av denne fremstillingen..
Boken er likevel verdt å lese til tross for at
antall sider (575) kunne ha vært halvert.
Imidlertid er innholdet tankevekkende.
Problemstillingene som tas opp er komp
liserte og det er ingen lett oppgave å holde seg à jour innenfor et så bredt spekter
av kunnskap. Litteraturhenvisningene
er omfattende og spennende. Selges i
bokhandel.
Amy Lightfoot

DET TAPTE GRØNLAND
Forfatter Åke Mitlid
Mange har gjennom årene forsøkt å forklare
undergangen til de gamle nordbobygdene
på Grønland og finne svar på befolkningens
skjebne. Mange teorier er lagt frem, men
hittil har ingen klart å trenge helt gjennom
den tåken som tilsynelatende skjuler svaret.
Alltid er det brikker som mangler eller ikke
vil falle på plass. Kan det være gåtenes form
som forvirrer ved at de spørsmålene som
det er naturlig å stille leder utenom det
som er den mest nærliggende løsningen
– at befolkningen av flere grunner valgte å
flytte da forholdene på Grønland ble vanskelige? Fra vårt eget land og mange andre
steder rundt om i Europa er det vel kjent
at gårder, og noen ganger hele bygder, ble lagt øde nettopp i
denne tiden som var herjet av pest og uår. Overført på Grønland
kan det samme ha skjedd her; de gamle norrøne bygdene ble
liggende forlatt tilbake da befolkningen valgte å oppsøke andre
områder som kunne by på bedre vilkår. Samtidig ble Grønland
overlatt til et annet folk som også holdt til på polarøya, og som
har vært der siden – inuittene.
Boken er utgitt på Kolofon forlag. Selges i bokhandel.
Spor nr. 2 2006
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Sjøsyke austm

– norske vikinger på Færø
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menn

øyene

Kongsgården Dúvugarður i bygda Saksun representerer den
byggestilen som var mest udbredt på Færøyene fra middelalderen
og fram til 1900-tallet. De eldste delene i hovedbygningen av
stein er fra 1600-tallet og er i dag innredet som museum.
Foto Morten Sylvester

«Langt ute i det kvikksølvlysende
verdenshavet ligger et ensomt lite
blyfarget land.»
Tekst Morten Sylvester
Slik lyder innledningen i forfatteren William Heinesens roman De fortapte spillemenn. Landet som skildres i romanen er
Færøyene, og landet ligger virkelig midt
i verdenshavet. Det er 675 kilometer til
Norges vestkyst, 375 kilometer til Skottland og omtrent 450 kilometer til Island.
Navnet Færøyene vitner også om den iso
lerte beliggenheten. Tolkningen av navnet
er omdiskutert, men Færøyene nevnes
første gang ved navn på et landkart fra
omkring år 1300. Her kalles øyene «Farei», som er gælisk og betyr «De fjerne øyene». Under andre verdenskrig var øyene
kjent som «The Far Aways» hos engelskmennene. I dag bor det omtrent 48 000
mennesker og 70 000 sauer på Færøyene,
som har et areal på størrelse med Hitra,
Frøya og Smøla til sammen.
Det er sikkert kjent for de fleste lesere at
vikingtiden var en periode preget av reiselyst – og kanskje også eventyrlyst. Viking
ene reiste og bosatte seg i flere regioner i
Europa. De norske vikingene reiste blant
annet mot sør og vest og bosatte seg i det
nåværende Storbritannia, i Irland og på Island. Senere nådde islandske vikinger både
Grønland og Nord-Amerika. Færøyene ligger i reiseruten mellom Norge og Island og
Ved kirken i bygda Sandur er det funnet
en førkristen gravplass og boplasspor fra
vikingtiden. Undersøkelsene har også vist at
det allerede på 1000-tallet har stått en kirke
her. Foto Morten Sylvester
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Arkeologiske undersøkelser på Toftanes i bygden Leirvík avslørte restene av fire bygninger,
som stort sett kan dateres til 900-tallet. Langhuset er mer enn 20 meter langt og har buede
langvegger oppført av stein med fyllmasse av
jord og grus. Foto Morten Sylvester

Tegning av hustuftene ved Toftanes,
Leirvík. To av
husene er oppført
samtidig engang
på 900-tallet.
Foto av tegning på
informasjonstavle

norske vikinger bosatte seg også her. Men
når kom vikingene til Færøyene og hvilke
arkeologiske spor finnes det etter bosetningen i dag? Det er noen av de spørsmål
som vil bli berørt i denne artikkelen.
SJØSYKE AUSTMENN
Island ble bosatt sent på 800-tallet og tidlig
på 900-tallet. Dette skjedde hovedsakelig
fra Norge, men ikke utelukkende derfra.
Det var også bosetting fra andre land, særlig av norrøne folk fra Vesterhavsøyene, eller det som i dag er Storbritannia og Irland.
På Vesterhavsøyene, og også senere på Island, var nordmenn kjent som austmenn.
Ifølge legenden var det de mest sjøsyke
austmenn som ble satt av på Færøyene på
vei til Island – de som ikke klarte reisen
helt fram til det endelige mål. Den historien skal nok ikke tas alt for alvorlig, den
bør nok snarere oppfattes som en nåtidig
spøk, hvor færøyinger karakteriseres som
de svake som ikke kunne bli «riktige islendinger». Det er absolutt intet som tyder på
at Færøyene ble bosatt av sveklinger: en
reise i åpen båt over Nord-Atlanteren har
nok krevd sitt av de som reiste.

14
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men den teorien støttes ikke av mange
lenger. Utsiktene til nye og store utmarks
ressurser som jernvinne, fangst og fiske
kan være en forklaring på hvorfor norske
bønder valgte å forlate hjemlandet med
folk og fe og krysse Nord-Atlanteren. En
ting er i hvert fall helt sikkert. Det var ikke
tale om vikingtokter i egentlig forstand.
Det var ingenting å plyndre på Færøyene.

Skal man tro på Færeyinga saga var den
første norske viking på Færøyene Grím
Kamban:
«Grím Kamban het en mann. Han var den
første, som satte bo på Færøyene.
Det var i Harald Hårfagres dager. Da flyktet
mange for Haralds voldsvelde.
Noen satte bo på Færøyene, men somme
søkte til andre øde lande.»
I siste halvdel av 800-årene og starten
på 900-årene gjennomførte Harald Hår
fagre en samling av mange småkonge- og
høvdingedømmer til et større rike. Perioden er kjent som en urolig tid, og det er
sikkert riktig at noen av de småkonger eller
høvdinger han la under seg, forlot landet.
Ifølge Íslendingabók, fra omkring 1125,
går det fram at utvandringen til Island – og
dermed også Færøyene – var så stor at kongen fryktet avfolkning av landet. Årsaken
til utvandringen og landnåmet på øyene i
Nord-Atlanten har altså ifølge de skriftlige
kildene vært konflikt, men det finnes nok
også andre forklaringer. Tidligere har man
forklart ekspansjonen med at det var befolkningsvekst og mangel på jord i Norge,

Problemet med fortellingen om Grím
Kamban i Færeyinga saga er at sagaen ikke
er overlevert som selvstendig verk. Man
antar at sagaen er skrevet på Island. Færeyinga saga, slik vi kjenner den i dag, er satt
sammen av bruddstykker fra andre sagaer,
blant annet fra Flateyarbók fra slutten av
1300-tallet. Noe av tekstene er sannsynligvis forfattet omkring år 1200. Teksten
i Færeyinga saga er altså «kopiert» fra en
annen tekst og er i tillegg skrevet mange
hundre år etter de begivenheter den be
retter om. Teksten har derfor liten verdi
som kilde til belysning av Færøyenes eldste historie. Men hva sier de arkeologiske
kildene? Ble Færøyene første gang bosatt i
Harald Hårfagres regjeringstid i siste del av
800-årene og begynnelsen av 900-årene?
LANDNÅMET OG ARKEOLOGIEN
Sammenlignet med Norge er det gjennomført få arkeologiske undersøkelser på
Færøyene. I 1950-60-årene ble det undersøkt bygninger av ganske ensartet karakter: 14–20 m lange og 4,5– 5,75 m brede
langhus med indre takbærende stolper
og krumme langvegger oppført av stein.
Bygningene hadde steingulv og et sentralt
ildsted i husets midtakse. I tillegg ble det
i denne tidlige fasen av færøysk arkeologi

regjeringstid i Norge. Et norrønt landnåm
tidligere enn år 900 kan ikke bekreftes av
det arkeologiske materialet på Færøyene i
dag. Det er likevel besynderlig om ikke det
Færøyske landnåm skulle være samtidig
med, eller tidligere enn, det islandske, som
er dokumentert til 870-årene. Muligens kan
kommende arkeologiske undersøkelser på
Færøyene endre på dette bildet.

undersøkt en enkelt vikingtids gravplass
i bygden Tjørnuvík. Her var tolv mennesker begravd i en sanddyne. Ingen av de
undersøkte lokalitetene kunne dateres til
den eldre del av vikingtiden, og de fleste
anlegg hørte hjemme i 1000-årene. Senere
analyser av boplassmaterialet og funnene
fra gravplassen i Tjørnuvík har bekreftet
dateringene: kun gravmaterialet pekte ned
i 900-årene, alle boplassdateringene var fra
1000-årene.
I årene fra 1982–1986 ble det undersøkt
flere hustufter på Toftanes i Leirvík. I tillegg
til hustuftene ble det funnet nesten 2000
gjenstander. En meget stor del av gjenstandsmaterialet ble funnet i husenes gulvlag, men også i de gamle overflater utenfor
tuftene ble det gjort mange funn. På grunn
av metertykke torvlag over og omkring
tuftene var det gunstige bevaringsforhold
for organiske materialer, og det er bevart
en mengde tregjenstander som vitner om
dagliglivet på denne færøyske gård, som
må oppfattes som en landnamsgård. Det
foreligger tre 14C-dateringer fra gulvlaget
i det ene huset til henholdsvis 900–975
e.Kr., 895–940 e.Kr. og 890 e.Kr. Dateringene bekreftes av de typologiske dateringene av gjenstandsmaterialet.
Hvis Toftanes er anlagt i årene omkring
år 900, vil det være i overensstemmelse
med sagaens beretning om at det norrøne landnåm fant sted i Harald Hårfagres
Runestein fra 1200-tallet i Sandavágur kirke.
Innskriften lyder: «Þorkell Onondar sonr
austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað
fyrst.» Foto Morten Sylvester

HVOR KOM DE FRA?
Vår kunnskap om navigasjon i oldtiden
er sparsom, men vi vet at vikingtidens
navigatører fant veien over åpent hav med
forbløffende nøyaktighet. Himmellegemer, landkjenninger og spesielle vind- og
strømforhold har vært viktige hjelpemidler
i navigasjonen. En forholdsvis sikker navigasjonsmetode var å seile på den samme
breddegrad. Det kunne man gjøre ved å
sikre at solhøyden midt på dagen var den
samme hver dag. Sto solen lavere enn ved
avreisen var man kommet for langt nord
på og var den for høyt på himmelen var
man sør for den ønskede linjen vestpå.
Færøyenes hovedstad Torshavn ligger på
ca. 62 grader nordlig bredde eller på samme
breddegrad som Stadlandet i Norge. Vi kan
altså anta at vikingene har forlatt Norges
kyst omtrent ved Stad.
Den islandske Landnámabók forteller at
Ingolf Arnason og fosterbroren Hjørleif rei
ste fra Dalsfjorden og bosatte seg på Island
omkring år 870. Dalsfjorden ligger omtrent midt mellom Sognefjorden og Stadlandet. Muligvis kom de første færøyinger
også fra dette området. En runestein i
Sandavágur kirke på Færøyene viser at de
første landnamsmenn også kom fra Rogaland. Innskriften på steinen lyder: «Þorkell
Onondar sonr austmaðr af Rogalandi, by-

gði þenna stað fyrst» eller på nåtidsnorsk:
«Torkell Ånondarson østmann fra Rogaland bodde på dette sted først.» Innskriften er datert til 1200-tallet, men det er intet
som tyder på at Sandavágur først ble bosatt
i middelalderen. Steinen må fortelle om en
rogalending fra vikingtiden.
Mye tyder på at dagens færøyinger også
har en del irsk blod i årene. En analyse av
sammensetningen av færøyingenes blodtyper foretatt i 1970-årene viste at de rent
genetisk var mer beslektet med irer enn
med nordmenn. Nye DNA-undersøkelser
viser at det er keltiske kvinner og norske
menn som er forfedrene til dagens befolk
ning. Noe tyder derfor på at ikke alle de
norske vikingene tok den direkte veien fra
Stadlandet til Færøyene, men var en tur
innom Vesterhavsøyene. Det var norske vikingtokter i både det nåværende Skottland
og i Irland helt tilbake til 790-årene, og
opp gjennom 800-årene fikk den norrøne
tilstedeværelse i disse områdene en mer
permanent karakter. Det ville være merk
elig om ikke de norske vikingene blandet
seg med den opprinnelige befolkningen i
disse områdene, og DNA-analysene tyder
på at de keltiske kvinnene kanskje har
vært spesielt attraktive.
KULTURHISTORISK SIGHTSEEING
Funnene fra en rekke arkeologiske utgravinger på Færøyene kan i dag sees i
Føroya Fornminnissavns utstillinger i
Tórshavn. Her kan man også se det middelalderlige kirkeinventaret som er blitt
ført tilbake til Færøyene etter mange år i
landflyktighet på Nasjonalmuseet i København. Det finnes flere lokaliteter med
«arkeologiske ruiner» som er tilrettelagt
for besøkende. Det finnes også ruiner etter
en middelalderlig gård i Husavík og kirke
ruiner i Kirkjubøur, som var Færøyenes
middelalderlige bispesete. Endelig kan man
besøke Sandavágur kirke og se runesteinen
fra 1200-tallet.
Hvis man er interessert i stor natur og kulturhistorie
og ikke er redd for en regnbyge eller litt vind i håret,
er Færøyene et fantastisk reisemål. Om sommeren går
det direkte fly mellom Norge og Færøyene, så det er
ganske enkelt å komme dit. Et alternativ til flyreisen
er å følge i forfedrenes fotspor og ta sjøveien til Færøyene. Det finnes en rute fra Bergen via Shetlandsøyene.
Hvis man velger fergen og sjøveien ankommer man
kanskje selv Færøyene som en sjøsyk austmann og
har på den måte virkelig gått i forfedrenes fotspor.

Forfatter
Morten Sylvester er forskningsassistent
ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.
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Fortidens drivhu

– dyrking av grønnkål til folk og fe   

Unge grønnkålplanter.
Foto Amy Lightfoot
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us

   på Shetland
Tekst Amy Lightfoot
I en beretning om forhistoriske, runde
steinborger på Shetland, skrev folkloristen
og forfatterinnen Jessie Saxby i 1932: «Det
har så ofte forundret meg å se en mann i
våre dager bygge sine runde plantikrobbs,
eller bygge en vegg i bue i stedet for å lage
den rett med 90 graders hjørner. Uten annet enn øyemål blir rundingen fullkommen. Og jeg fristes til å tro at disse evner,
som har overlevd så lenge og kan sees den
dag i dag hos helt moderne mennesker, har sitt
opphav i en kultur som
er så sterk og levedyktig
at den er udødelig.» En
plantikrobb er en trang
eller liten innhengning
som brukes til å drive
frem grønnkål planter
i. Ordets opprinnelse
er usikker, men tilsvarende tydninger finnes
på færøysk (torvkrubba)
og på norsk (krubba).

Shetlandsøyene er nesten trebare. Allerede ved første besøk legger
man merke til ulike fornminner av stein i landskapet, spredt i tid
og rom. Fra jernalderens iøynefallende, runde borg, til konstruk
sjoner fra forrige århundrets landbruk og fiske. Her finner vi
tufter etter hus og uthus, spor etter gjerder, samlekve for sauer,
innhengninger til åkerbruk, naust og båtopptrekk. Å tyde
funksjonene som de ulike tuftene har hatt, krever kunnskap om
tidligere tiders levesett i et værhardt landskap.
Hvorfor skrive om nær forhistorie i et
arkeologisk tidskrift? Jo, det er fordi moderne menneskers tankeverden er preget av
at vi lever fjernt fra naturens krefter. Om få
år vil tufter fra 1960-tallets jordbruk virke
like uforståelige og fremmede som jernald
erens bygdeborger. Ved å kaste et blikk på
tradisjoner fra nær fortid, som har sammenheng med en mye eldre kultur, får vi
innsikt i funksjonen til fornminner fra lang
tid tilbake. Det kan også inspirere til spennende, annerledes og mer nyanserte tolkninger av fortiden.

I dag går sauer uforstyr
ret mellom tause minnesmerker over en virksomhet som tok slutt for
en generasjon siden. I århundrer har dette landskapet livnært en kultur
som var både levedyktig
og sårbar. Stabiliteten
skyldes kunnskap om
og evnen til å utnytte
alle tilgjengelige res- Fornminner ligger om hverandre i tid og rom. Foto Kirsten Klein
surser. Sårbarheten bestod i endringer som ble
GRØNNKÅL
påtvunget samfunnet utenfra.
På 1600-tallet ble grønnkålen innført til
Dyrkbart areal på Shetland er begrenset. Shetland. Fra den ble innført, og frem til
Helt frem til den gamle jordbrukskul- mellomkrigsårene, utgjorde grønnkål en
turen gikk i oppløsning på 1960-tallet, ble vesentlig del av jordbruksavlingen – enåkrene vendt med spade fordi de var for kelte steder utgjorde den opptil en tredsmå til at man kunne bruke hest og plog jedel. Flere som drev småbruk i tidsrommet
1910–1960, forteller at de satte ut mellom
eller traktor.

3000 og 4000 planter hvert år. Dette var
nok til vinterfôring av tre til fem kyr, en til
to kviger og ungdyr. I tillegg til havre og
bygg, var grønnkål en av de viktigste vekster i det shetlandske jordbruket, og generasjoners erfaring sikret god innhøsting.
Det var mange fordeler med å dyrke grønnkål: Plantene tåler frost og kan stå ute om
vinteren, og det kreves forholdsvis små are
aler i et landskap med lite dyrkbar jord.
Men ustabilt vær påvirker både avling og

holdbarhet. Av den grunn utviklet folk
på Shetland en dyrkingsmetode som var
egnet for Nord-Atlanterens skiftende klimatiske forhold. Unge grønnkålplanter
skades lett av vind. Derfor ble plantene
drevet frem i innhegninger av stein (noen
plasser også av torv). Disse innhengninger
heter krobbs eller plantikrobbs. Frøene ble
Spor nr. 2 2006
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En frodig åker i et karrig landskap. Foto
Kirsten Klein
denne helt spesielle dyrkingsmetoden, vil
nok både arkeologer og lekmenn ha problemer med å forstå hvilken funksjon disse
spredte ruinene kan ha hatt.
Men plasseringen i landskapet er ikke
tilfeldig. Det vanligste var å bygge krobbs
der terrenget gav le. Mange krobbs følger
hellingen og vender mot sydøst. Behovet
for å skape le måtte også veies opp mot
fordelen ved å legge innhengningene i
nærheten av sjøen, der det var mindre
frost. Lowrie Copland, som er født i 1924
og oppvokst på North Mainland, forteller:
«Et annet knep var å bygge en krobb ute
på kanten av klippene ved sjøen. Vinden
ble på en måte bremset av klippeveggen
og presset rett opp, slik at den ikke skadet
plantene. Mens alt ble ødelagt i dem som
var bygd lenger inne på land.»
VEGGER AV STEIN
En krobb kunne være laget av stein, torv
eller en kombinasjon, avhengig av tilgang
på egnet materiale. Det ser likevel ut til at
stein var foretrukket. Steinmurene måtte
ikke være tette. Vinden skulle kunne passere gjennom. Ellers ville den slå ned og
ødelegge plantene.
Veggene i en krobb gav le, skygge og holdt
sauene ute. Innvendige mål varierer. Gjennomsnittet er ca. 10 kvadratmeter. Om
størrelse og høyde på steinmurene fortelles
følgende fra North Roe: «Noen ganger
kunne en høy mur være ugunstig, faktisk
virke mot sin hensikt. Vi hadde en krobb
på nordsiden av vannet. Den var utsatt for
nordvestlig vind. Vinden blåste mot den
sydøstlige veggen og ble slått tilbake slik
at bare plantene i de to andre hjørner overlevde. Det var en ganske stor krobb med
høy mur. Jeg tror at det også var en del av
feilen, den skulle ha vært mindre.»

sådd i næringsfattig jord om sommeren, og
plantene overvintret i innhengningene. På
denne måten fikk man seinvokste, hardføre planter som ble satt ut i kålgården året
etter i april måned.
Det var nødvendig med en grundig lokal
kunnskap for å få en vellykket avling fordi
betingelser som jordsmonn, le for vind
og tilgang på byggematerialer, varierte fra
sted til sted. I dag er det få mennesker som
holder kunnskapen i hevd. Denne beskrivelsen er basert på informasjon samlet under samtaler med flere mennesker som ble
født mellom 1890 og 1936.
GUNSTIG PLASSERING
På Shetland er forfalne innhengninger lett
synlige i terrenget. I enkelte bygder, hvor
forholdene var spesielt gunstige, fins fremdeles store konsentrasjoner av krobbs, selv
om de stort sett gikk ut av bruk for 40–
60 år siden. Uten forhåndskjennskap til
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Mousa Broch - en rundborg. Foto Shetland
museum

Innhengningene var runde, avlange eller
firkantet. Det er intet bestemt mønster i
utbredelsen av de ulike former. Fasongen
kan ha sammenheng med at steinmuren
tidligere har vært en del av et annet bygg
verk. Gjenbruk av stein i bygging av hus
og uthus, er vanlig på Shetlandsøyene. Det
finnes mange eksempler på krobber bygd i
nærheten av, eller som inneholder stein fra,
forhistoriske ruiner. George Peterson (født
1936) forteller om en krobb i fjæra på øya
Papa Stour: «Det ligger en stein der, den
sto oppreist da jeg var gutt, og den veier
flere tonn. Vi kaller den shüi stein. Den kan
ha vært satt opp av kelterne, det keltiske

Plantene er sådd i juli. Før vinteren kommer er de ca. 4 tommer høye.
Foto A. Lightfoot
ordet she betyr ’hulder’. Før i tiden var det
en sirkel omkring den.»
GANGEN I ARBEIDET
En krobb skulle bygges i utmarka med
næringsfattig jord. På 1900-tallet har folk
sådd i juli, men det fortelles at før i tiden
ville gamle folk helst så sine krobber i juni.
De mente at plantene ellers vil være for
små om høsten til å klare seg gjennom vinteren.
Overflaten i bunnen av innhengningen ble gjort ren. Jorda fra året før
ble spadd vekk og erstattet med et
nytt lag næringsfattig jord (ofte fra
torvgrøfter), gjerne lite omdannet,
løs, brun torv i det laget som ligger mellom brenntorv og matjord.
Valg av veksttorv var avgjørende
for plantenes evne til å utvikle et
forgrenet rotsystem. Det var heller
ikke ønskelig at de skulle vokse
for fort. Deretter skulle det såes
ved å ta fuktet frø i munnen og
spytte dem jevnt utover. Dette kal
les sprutting da krobb eller sprowen.
Det var nok frø til ca. 800–1000
planter. Frøene ble gjødslet med et
lag aske. Hvit aske fra dårlig omdannet torv var best, fordi den gav mer
aske og inneholder mindre svovel enn
rød aske fra blå (helt omdannet) brenntorv.
Når dette var gjort, ble det strødd på et lag
tørket, finsmuldret muld slik at asken ble
tildekket.
I løpet av sommeren oppnådde plantene
en høyde på tre til fire tommer. Veksten
stanset om høsten og plantene overvintret
i innhengningen. Etter hvert som det ble
kaldere, ble det lagt halm forsiktig mellom
stilkene. Enkelte stakk kvister av storvokst
lyng mellom grønnkålplantene som en
slags støtte. Dette isolerte også mot kulde.
Et nettverk av tynt tau festet i treplugger
ble slått ned i bakken og holdt halmen på

Grønnkålplantene overvintrer ute i en gammel steinkrobb.

plass i tilfelle vind. Når all fare for frost var
over, fjernet man dekslet. De verste skadene
oppstod først på senvinteren eller tidlig på
våren. Hvis sola tar tak i frosne planter, er
det nesten som om de blir kokt. Når plantene tinte i skyggen fra steinmuren, klarte
de seg godt.

Grønnkål til folk og fe. Foto A. Lightfoot

I mars/april, begynte arbeid med å sette ut
plantene i kålgården. Det kunne dreie seg
om 4000 planter. Kålgårdene ble spavendt
og gjødslet med håndmakt. Man begynte
med å dra de største plantene ut av krobbene. Da fikk de plantene som var litt for
små, tid til å vokse litt til. Clementine Garrick (født 1908) forklarer fremgangsmåten

hun har brukt hele livet: «Vi ventet til all
fare for frost var over. Jeg trampet opp linjer i kålgården og satte plantene med en
fotlengde i mellom. Resten av tiden gikk
med til å luke og hyppe.»
Grønnkålen er en toårig plante. Andre året
går den i frø. På Shetland har man avlet på
en type grønnkål med kort stilk og blader
som danner et tett «hjerte», ved å velge frø
fra planter med disse egenskapene. Det ser
ut for at denne plantetypen tåler frosten
bedre og gir mye mer mat. – Grønnkål
var viktig som mat til folk, men først og
fremst var dette fôr til både sauer og
kyr. Fire velstelte krobbs og en kålgård
kunne holde liv i buskapen hele vint
eren.
SAMMENSATT KUNNSKAP
Som vi ser av denne beskrivelsen,
er det sammensatt kunnskap som
ligger bak bygging og bruk av noe
så tilsynelatende enkelt som en
liten steininnhengning. Når fremtidens arkeologer søker forklaringer
på fornminner med ukjent funksjon,
kan det være nyttig med godt dokumenterte eksempler på tankegangen
som rådet i marginale, før-industrielle
samfunnet. Vi må nok innse at behovet
for denne type dokumentasjon vil stige
etter hvert som høyteknologien i økende
grad fremmedgjør menneskene i forhold
til vårt opprinnelige levesett. Avstand til
naturen blir for stor.
Lesetips
Alexander Fenton 1978: The Northern Isles: Orkney and Shetland,
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Sjøsterke austm
Islendinger og nordmenn er nært beslektet. Språk, kultur, tradisjoner og levemåte på Island er på mange måter
preget av en felles fortid og sterke bånd til Norge. Ifølge Landámabók og Íslendingabók ble Island bosatt på
slutten av 800-tallet.
Tekst Brynja Bjørk Birgisdóttir
Bøkene nevner Ingólf Arnarson fra Dalsfjorden i Sogn som den første landnåmsmannen. Han skal ha forlatt Norge sammen
med sin fosterbror Hjörleifur Hróðmarsson
i 874 for å bosette seg på Island etter at de
kom i ufred i Norge. Perioden fra 874 til
930 kalles landnåmstiden i islandsk historie. Fra 930 var øya fullt bosatt og ved
begynnelsen av 900-tallet var det anslagsvis 10 000 innbyggere på Island.
ALTERNATIVE TEORIER
I Íslendingabók sier forfatteren at før Island ble bebygd fra Norge fantes menn
som nordmennene kaller Papar på øyen.
Papaene, som var kristne irske munker,
likte ikke uroen som fulgte den nye bosetningen og forlot Island av den
grunn. De etterlot seg «bøker,
bjeller og bagler». Denne bemerkningen har gitt grobunn
og inspirasjon til ideer og teorier om at islendingenes opphav kan være å finne andre
steder og til andre perioder
enn det som fortelles om i
Landnámabók. Særlig i perioden fra 1950-1980 var det
livlige diskusjoner om islendingenes opprinnelse og flere
fargerike teorier ble lagt frem.
De fleste alternative teoriene
tok utgangspunkt i en irsk opprinnelse og fremhevet fortellingen om munkene. Noen få
munker ble til en hel fredelig
kristen nasjon som ble utvisket
eller undertrykt av hedenske og voldelig
nordmenn. I tillegg pekte tilhengerne til
alternative teorier på ulikhetene mellom
islendinger og nordmenn allerede i vikingtiden. Blant annet at islendinger var
berømte for sin skaldekunst og at norske
konger hentet sine hirdskalder fra Island.
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Det at diktningen og sagalitteraturen ble
utviklet på Island og ikke i Norge måtte
komme av at landnåmsfolket blandet seg
med eller lærte av den irske skrivende befolkningen. Administrativt var Island også
vidt forskjellig fra Norge. På Island fantes
ingen konger og ingen odelsrett slik som
i Norge.
Det har til tross for systematisk leting ikke
blitt funnet arkeologiske spor etter en kristen irsk eller annen ikke-nordisk bosetning
på Island. De eneste kildene som antyder
papaenes tilstedeværelse, er noen uklare
linjer i Íslendingabók samt noen steds
navn som Papey, Papafjördur og Papós.
Utgravinger på Papey (Papøya) avdekket
spor etter tidlig bosetning, men hustuftene
var av nordisk karakter.

var basert på ABO-blodtypeinndelingen
viste at islendinger var så forskjellige fra
nordmenn at de ikke kunne være beslektet
i den grad litteraturen antyder. I løpet av
1900-tallet ble det foretatt flere slike undersøkelser med ulike resultater, de fleste
pekte likevel mot en høy andel keltisk opp
rinnelse. Den nyeste biologiske forskningen av islendingenes opprinnelse er basert
på statistisk sammenligning av DNA fra
nålevende islendinger, skandinaver, irer og
skotter. Resultatene antyder at 80 prosent
av landnåmsmennene kom fra Skandinavia
og 20 prosent fra De britiske øyer, mens 40
prosent av kvinnene kom fra Skandinavia
og 60 prosent fra De britiske øyer. Disse
resultatene stemmer overens med at mange
av de norske landnåmsmennene først flyttet til De britiske øyer for så å ta med seg
kvinner og treller derfra til Island.
Arkeologisk materiale fra den
tidligste bosetningen på Island peker mot nordisk og da
hovedsakelig norsk opprinnelse, men når nordmennene
kom seilende over havet er
det ikke full enighet om.

Foto av overgrodde / utgravde tufter fra
landnåmstiden

DNA-studier
Så tidlig som i 1923 ble det for første
gang publisert resultater av blodtypeundersøkelser på Island. Undersøkelsene som

De tidligste bosetnings
sporene som er undersøkt på
Island viser typiske norske
gårdsanlegg bestående av langhus, fjøs og grophus. Det er
ikke oppdaget noen bygnings
rester som tyder på annet en
nordisk tradisjon. Dateringer
av de tidligste bosetningssporene og de eldste undersøkte langhusene ligger samlet rundt slutten av 800-tallet og første del
av 900-tallet.
TIDFESTING AV LANDNÅMET
På slutten av 1980-tallet ble det lagt frem
dateringsresultater fra to større utgravninger, i sentrum av Reykjavik og i Herjólfsda-

menn

Pilene viser landnåmstidens
reiserute fra øst mot vest.

Þjórsá er Islands lengste elv, 230 kilometer
lang. Den fører vann fra Vatnajökull og
Hofsjökull til sørvest. På sin vei mot havet
renner den gjennom frodige landbruksområder.
Foto John Arve Viset
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Rekonstruksjon
av en hall
fra 1000tallet.
Den
utstrakte
bruken av
trevirke
og panel
innendørs
er noe
omdiskutert
ettersom
alt tømmer måtte
fraktes
fra Norge.
Foto B.B.
Birgis
dottir

Bláskógar ble valgt som møtested for Alltinget
på grunn av den sentrale beliggenheten og
tilgjengeligheten for hele landet. Bláskógar
fikk etter hvert navnet Þingvellir. På Þingvellir driver kontinentalplatene fra hverandre og
store sprekker er synlige i landskapet. Foto B.
B. Birgisdottir
lur på Vestmannaeyjar. Noen dateringsres
ultater fra begge undersøkelsene kunne
kalibreres til 700-tallet og dette vakte stor
oppsikt og opphetete diskusjoner rundt
tidsfestingen av landnåmet. Motstanderne
sådde tvil om prøvenes kvalitet og prøvematerialets kontekst. Det ble i tillegg hevdet at det var spesielle klimatiske forhold
på Island som kunne påvirke resultatene.
Diskusjonen stilnet etter hvert og førte
ikke til endring i den generelle oppfatningen av landnåmet.
I 2005 ble det publisert resultater av en
undersøkelse som kan kaste lys over problematikken med bruk av 14C-metoden på
prøver fra tidlig bosetningsfase på Island.
Inne i en hule i et lavalag fra utbrudd på
900-tallet ble det i 1993 oppdaget et ildsted. Åpningen til hulen har vært stengt av
is store deler av 1900-tallet og hulen har
dermed ikke vært kjent. På en hylle 100
meter inne i hulen var det et åpent ildsted.
Ved ildstedet ble det funnet perler av vanlige vikingtidstyper samt rester av en skinn
pung og bronsefragment. I og rundt ild
stedet var det trekull og brente og ubrente
dyrebein. Mengden bein og trekull tyder på
at det kun ble laget få måltider i hulen. Tre
prøver fra bein ble sendt inn til datering
og en av trekullet. Beinrestene ble datert
til 890–990 AD, med høyest sannsynlighet
på 990 AD. Trekullet ble derimot datert til
690–890 AD, noe som ville bety at hvis en
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stolte på den eldste mulige dateringen ville
ildstedet vært eldre enn selve hulen! Det
er tydelig at en i tidlig fase av bosetningen
brukte gammelt trevirke til ved.
Hva med levninger fra selve landnåmsfolket, kan de fortelle en annen historie?
MANGE HEDENSKE GRAVER
Det islandske gravmaterialet fra hedensk
tid teller til sammen over 300 graver.
Gravene finnes i alle landsdeler, men er
tettest på nordlandet, østlandet og sørvestlandet. Det som kjennetegner de islandske
gravene, er at de har vært forholdsvis enkle.
Det finnes ikke noen monumentale hauger
eller store ytre gravmarkeringer. Felles for
de fleste gravene er at det har vært en lav
haug over selve gravgropen, ofte beskrevet
som en «stor tue» eller «lav jordhaug».
Alle gravene er skjelettgraver, det vil si at
liket ble lagt ubrent i graven. Det har aldri
blitt påvist sikre branngraver på Island,
mens slike er relativt vanlige i Norge i yngre jernalder. Det finnes kun to beskrivelser av funn gjort tidlig på 1800-tallet

som kan tolkes som mulige branngraver.
Fraværet av branngraver har blitt forklart
på to vis. Den ene forklaringen er at den
nordiske bosetningen på De britiske øyer
heller ikke praktiserte kremasjon, fordi
man av en eller annen grunn ikke videreførte branngravskikken. Den andre for
klaringen er at det også er få branngraver i
Nord-Norge, og at det derfor var sannsynlig at landnåmsmennene kom derfra.
Det er funnet typologisk daterbare gjenstander i nær halvparten av alle gravene.
Av disse er kun halvparten igjen, det vil si
at omtrent en fjerdedel av alle de hedenske gravene på Island kan dateres nærmere
enn til yngre jernalder. Tre fjerdedeler av
gravene kan altså ikke dateres eller kun generelt dateres til yngre jernalder. De gjenstandene som kan dateres typologisk, er
våpen og smykker samt noen få redskaper.
Med kun et par unntak er den typologiske
dateringen av gjenstandsmaterialet bundet
til 900-tallet og første del av 1000-tallet.
De eldste gjenstandene er et par skålspenner av Berdal-type, en type spenner som
var moderne på 800-tallet. Spennenes

Tephrakronologi

Berdals-spennene er de eldste typologisk
daterbare gjenstandene som er funnet på Island. De er datert til senere del av 800-tallet.
Det har vært hevdet at spennene var gammelt arvegods da de ble lagt i graven, men
dette er senere blitt tilbakevist siden spennene
er godt bevart og har lite spor av slitasje.
funnkontekst er uklar, men må antas å
stamme fra en grav.
VESTNORSK OPPRINNELSE
Gravgodset er i all hovedsak av vestnordisk karakter. De fleste gjenstandene har sin
opprinnelse i Norge. Det finnes tydelige
innslag av svensk-baltiske kontakter samt
keltiske. Det er likevel ingen graver som
utelukkende inneholder gjenstander av en
«unorsk» karakter. Både smykker og våpen
i islandske graver vitner om en «vanlig»
norsk vikingtids tradisjon.
Det islandske gravgodset skiller seg likevel
fra det norske i flere henseender. Gravgavene er mer ensartet, det er mindre variasjon og færre prestisjegjenstander. Båt i
grav er sjeldnere og er kun funnet i fem
graver, mens hest som en del av gravgodset er vanlig og finnes i en tredjedel av alle
gravene. Forskjellene mellom de islandske og norske vikingtidsgravene kan best
forklares med tilpasning til lokale forhold
og ikke med at islendingenes opprinnelse
skal være å finne andre steder enn i vikingtidens Norge. Det finnes i dag ingen
arkeologiske bevis som undergraver den
historiske fremstillingen av landnåmet.
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I 1930 ble det introdusert en ny
metode til relativ
datering av fornminner på Island,
tephrakronologi.
Metoden bygger
på stratigrafiens
prinsipper
om
at det som ligger
nederst er eldst
og det som ligger
øverst er yngst.
Tephra er vulkansk aske som i
et vulkanutbrudd Kartet viser spredningen av aske fra noen kjente vulkanutblir kastet høyt brudd i Hekla. Spredningen avgjøres av flere faktorer hvor
opp og faller kraften i utbruddet og værforhold er de viktigste. Kart B.B.
som et dekkende Birgisdottir
lag over jorden.
Spredningen av asken varierer etter utbruddets styrke og værforhold under utbruddet. Tephra fra islandske vulkaner har flere ganger falt på det europeiske
kontinentet, og så sent som i 2004 kunne en på vestlandet kjenne svovellukten
og observere askenedfall fra et mindre utbrudd på Island.
Tephrakronologi kan best forklares med at geologer klarlegger fra hvilken vulkan og hvilket utbrudd asken stammer, fordi asken fra de ulike utbruddene er
forskjellig med hensyn til kjemisk sammensetning. Geologene daterer deretter
de ulike askelagene ved hjelp av skriftlige kilder som annaler, eller ved å regne
ut hvor lang tid det tar å danne jordlagene mellom utbruddene. Slik kan de sette
askelagene inn i en kronologisk orden. I senere tid har både bruk av 14C-metoden og borekjerner fra Grønlandsisen blitt brukt for å korrigere kronologien.
Landåmslaget er et todelt askelag med lysegrønn bunn og en mørkere topp.
Laget ble av geologene datert til 898 e.Kr. og stammer fra et utbrudd i Vatnaöldur på Sørvest-Island. Laget finnes også i Grønlandsisen og ble korrigert med
årringsdatering fra borekjernene til 871 +/-2 I 2001 ble det funnet en del av en
torvvegg i sentrum av Reykjavik. Landnåmslaget hadde falt inntil veggen, og
slik kunne en se at veggen ble bygget kort tid før utbruddet i Vatnaöldur, eller
rundt år 870.
En lekmann kan se forskjell på askens farge, kornstørrelse og konsistens og lære
seg å se forskjell på lagene. Det såkalte middelalderlaget fra flere mindre utbrudd
i år 1226 kan forveksles med aske fra utbruddet i Katla rundt år 1500, men når
man tygger på laget kjenner man at
i asken fra
Katla inneholder
mer sand.

Prinsippskisse av askelag i profil. Tuften ble bygget en god stund etter 871 og var
lagt øde i 1126 da det svarte middelalderlaget falt. Det grønne landnåmslaget 871
stammer fra to ulike utbrudd og er derfor tofarget. Kort tid etter 1636 har noen
gravd et hull i bakken gjennom askelaget fra Hekla. Tegning B.B. Birgisdottir

Del av hodeskalle, antakelig fra en kvinne som
døde i en alder av 60–65 år.
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Skjelettet

under gaten
Tekst Turid Brox Nilsen
Gartnerne som skulle rydde opp i et blomsterbed foran en bygård i St. Olavs gate
i Trondheim denne høsten, fikk seg en
stor overraskelse. Frem fra undergrunnen
dukket det opp både lårbein og deler av
kraniet fra et menneske.
Politiet ble tilkalt, men konkluderte med
at funnet ikke var moderne, og dermed var
det arkeologenes tur til å undersøke stedet.
Skjelettdelene som gartnerne og politiet
hadde gravd frem stammet fra flere mennesker, og ved nærmere undersøkelse ble
det tydelig at laget beina hadde ligget i var
svært omrotet. Det kom frem flere knokler
i en liten sjakt, helt fra 10 cm under dagens markoverflate og ned til en dybde av
nesten en meter, men ingen av knoklene
lå sammen i fullstendige skjeletter eller i
kister. Av andre funn var det få – kun de
sedvanlige krittpipefragmentene og biter
av trønderkeramikk.
I 1629 ble det anlagt pestkirkegård i området som i dag avgrenses omtrentlig av
St. Olavs gate, Sandgata, Dronningens
gate og Prinsens gate. Gravplassen tilhørte
Vår Frue kirke og lød opphavelig det klingende navnet «Den nye kirkegård», eller
Nykirkegården. Den ble ikke brukt etter
1791. Sannsynligvis stammer knoklene
fra St. Olavs gate opphavelig fra graver i
denne kirkegården. Beina har muligens
blitt gravd opp i forbindelse med senere
grøftegraving, anlegging av kjellere eller
Øverst ser vi et leggbein (tibia) som viser
tydelige tegn på en langvarig infeksjon.
Hullene i den høyre enden er dannet ved utløp av verk fra såret. Den lille knokkelen som
henger ved på høyre side er del av den lille
leggbeinsknokkelen (fibula). Nederst ser vi en
normal leggbeinsknokkel, også funnet i
St. Olavs gate.

lignende, og så blitt kastet tilbake hulter
til bulter.
Til sammen ble det tatt inn i underkant av
hundre knokkelfragmenter fra blomsterbedet i St. Olavs gate i år. Det er i dag nærmest umulig å si hvilke av beina som har tilhørt samme individer, men de må stamme
fra i minst tre ulike mennesker. Det mest
interessante funnet er fremre del av et relativt lite kranium. Beinfuren over øynene er
lite kraftig, så det dreier seg antakeligvis

finger- eller tåbein, fire lårbein og fire legg
bein. Resten av skjelettmaterialet var for
det meste så fragmenterte at det var umulig
å identifisere det.
Den ene leggbeinsknokkelen er et ganske
interessant tilfelle. Den hadde veldig mye
ny beinvekst, som er et tydelig tegn på en
langvarig infeksjon. Det er vanskelig å si
om infeksjonen har vært dødsårsaken til
denne personen, men tilstanden må ha
vært meget smertefull.

Blomsterbedet hvor knoklene ble funnet.
om en kvinne. De fleste av tennene i overkjeven er så slitte at emaljen noen steder er
helt borte, i tillegg er to av dem sterkt angrepet av karies. Ut fra graden av slitasje på
tennene kan vi anta at denne kvinnen var
omkring 60–65 år gammel da hun døde.
Ellers var det blant de større beina en tann,
to tinningbein, fragment av en underkjeve,
en del rygghvirvler, fragmenterte kragebein
og ribbein, et nesten helt overarmsbein og
tre leddfragmenter
av overarmsbein,
et håndleddsbein og
f e m

Det er også funnet knokler på eiendommer
i denne delen av Trondheim tidligere. Fra
slutten av 1970-tallet og frem til i dag har
det ved minst fire tilfeller kommet frem
tilsvarende knokkelrester i området. Nær
Sandgata er det funnet intakte kister fra
kirkegården, men ellers dreier funnene seg
om omrotede fragmenter tilsvarende dem
fra St. Olavs gate – og med mindre folk slutter å grave i bygrunnen, vil det nok komme frem flere skjeletter fra Nykirkegården
også i fremtiden!
Forfatter
Turid Brox Nilsen har mastergrad i arkeologi og arbeider som feltarkeolog hos Byantikvaren i Oslo.
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Islandshesten

Hesten har sterke røtter i den islandske kulturen og blir på Island omtalt som
menneskets viktigste tjener (þarfasti þjónninn). Hesten har vært brukt til reiser,
varetransport og arbeid fra bosetningens opphav. Foto Axel Christophersen
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i vikingtiden
Tekst Brynja Bjørk Birgisdóttir
Det er funnet hesteknokler i eller i
tilknytning til en tredjedel av alle vikingtidsgraver på Island. I noen av gravene
var det gravlagt to hester. Hester var det
vanligste gravgodset i de hedenske gravene
her. Ligger det religiøse og symbolske
grunner bak, eller er forklaringen noe mer
jordnær?

I likhet med båt i grav kan hest i grav tolkes
som et symbol på en farkost til dødsriket.
Hesten finnes imidlertid også i graver med
båt, slik at den døde hadde flere alternative reisemåter. I den norrøne mytologien
er hesten nært knyttet til Odin, dødsog krigsguden. Odins hest Sleipner løp
raskere enn noen andre hester fordi den
hadde åtte bein. Sleipner fraktet de døde
over til dødsriket. Guttorm Gjessing skrev

i 1943 en artikkel som omhandlet hesten i
førhistorisk kunst og kultus. Der fant han
at hesten i bronsealderen var nært knyttet
til soldyrkelsen. Fra solkulten gikk veien
videre til vikingtidens fruktbarhetskultus
hvor hesten ble Frøys symbol. Gjessing
mente at det fantes betydelige antydninger
til frøyskult på Island og at hestegravene
kunne forklares direkte som uttrykk for
denne.
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Ridning og hesteoppdrett er den dag i dag en av de mest populære fritidssyslene på Island.
Foto Brynja Bjørk Birgisdottir
Kun faa steder i Verden spiller Hesten den betydningsfulle rolle som på Island, thi selv om
samfærdselsmidlerne paa denne fjerne Ø med
dens spredte Befolkning i de seneste Aar have
udviklet sig i en betydelig Grad er der dog i det
Hele og Store ikke Tale om, at man kan færdes
over Land, selv i Kystegnene, uden til Hest.

Islandshesten har forandret seg minimalt
siden vikingtiden. På bildet har hesten vinterpels, noe som gjør at den kan gå ute hele året.
Foto B.B. Birgisdottir
STERKE HARDFØRE HESTER
Den islandske hesten er, til tross for sin
ringe størrelse, særdeles sterkbygd og egner seg like godt til ridning som til transport
og arbeid. Den er hardfør, tåler klimaet
godt og kan gå ute hele året. Ferdsel med
småbåter mellom landsdeler ville ha vært
et farlig foretak. Det er ingen skjærgård på
Island. Så fort båten er ute av fjorden, er
den på åpent hav, så transport med hest
var mye sikrere. Islandshesten har god
bæreevne. Den kan frakte opptil 150 kg på
ryggen og var slik det viktigste middelet til
varetransport helt til bilen tok over langt
ut på 1900-tallet. Som ridehest er islands
hesten rask og kan med et voksent menneske på ryggen reise inntil 100 kilometer
om dagen.
To hester ble lagt i denne graven. I graven
ble det også funnet rester av seletøy. Foto
Nasjonalmuseet på Island
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Med andre ord, hesten var det viktigste
redskapet på enhver gård. Ifølge Daniel
Bruun var det 400 hester per tusen innbyg
gere på Island ved slutten av 1800-tallet,
mot 200 i Danmark, 97 i Sverige og 88 i
Norge. Den høye andelen hester på Island
bekrefter hvor viktig hesten var for det
daglige livet og gårdsdriften. Kommunika
sjon, handel og all ferdsel på Island var
avhengig av hesten. Det er ingen grunn til
å tvile på at den var minst like viktig i vikingtiden.

KOM I ÅPNE SKIP
Hesten ble innført til Island fra Norge med
åpne skip over Atlanterhavet. Det er rimelig
å anta at antall hester fraktet over havet var
begrenset til det minimum som var nød
vendig for å få opp en levedyktig stamme.
Hvor lang tid har det tatt å få opp en slik
stamme som oppfylte hele landets behov
for hester og samtidig gav overskudd som
tillot ofring i et slikt antall som tilfellet er?
Ved en offisiell telling av hester i 1783 var
det over 36 000 hester i landet. Samme år
ble antallet redusert til 8400 hester i den
største naturkatastrofen på Island i nyere
tid. Vulkanutbrudd på sørøstlandet førte
til askenedfall og forgiftet beite og avling
i flere år etter utbruddet. Katastrofen førte
til hungersnød og 20 prosent av befolk
ning mistet livet. Allerede i 1804, kun tjue
år etter katastrofen, var antall hester blitt
tredoblet og talte nå 26 500 hester.

Islandshesten er fullvokst seks-syv år gammel, men kan brukes som ridehest allerede
fra tre-fire års alder og den kan bli opptil
tretti år gammel. Følgelig er det rimelig
å anta at det ikke tok lang tid før landnåmsfolket hadde fått opp en levedyktig
stamme og et overskudd av hester som var
nødvendig for å kunne ofre dem i et slikt
antall.

buken. I en grav ble det funnet to hester
hvor begge var delt i to på midten før de
ble gravlagt. At ofringen har vært en rituell handling med røtter i en sterk frøyskult
betviles ikke, men at frøyskulten har vært
sterk på Island nettopp på grunn av at
hesten var så viktig i det daglige liv, er også
nokså sikkert.

Fortidens
streker blir
moderne
smykkekunst

TROFAST RIDEHEST – þarfasti þjónninn
De hesteknoklene som er blitt analysert
viser at hestene var alt fra 5–24 år gamle,
og to betegnes som meget gamle. Dette
mener jeg støtter antagelsen om at det var
den dødes egen trofaste ridehest som ble
ofret ved begravelsen. Hesten fulgte eieren
over til dødsriket, ikke nødvendigvis for
transporten dit, men for å tjene eieren i
livet der.

Gullsmed Jørgen Juell i Stjørdal har nok
en gang latt seg inspirere av Nord-Trøndelags helleristninger til å produsere
et vakkert sølvsmykke. Denne gang er
det en 5000 år gammel hvalfigur, en
spekkhogger med ribbeinsmønster, som
er utgangspunktet for en pyntenål og anheng i sølv. – Nålen er produsert i sam
arbeid med NTNU Vitenskapsmuseet
og motivet er hentet fra helleristningene
som grunneieren Ole Folden oppdaget
på Hammer i Beitstad, Steinkjer, da han
gravde opp en liten grøft for å lede bort
vann fra skogbunnen. På berget som før
var så godt som helt tildekket med jord,
kom det til syne figurer av både elg, fugl
og hvaler. Arkeologene Fredrik Gaustad
og Egil Bakka beskrev i 1974 tegninger
av hele ti hvaler på stedet. De fleste viste
konturene av hvaler med kraftig og buet
kropp og var blitt risset inn i svaberget
som den gang lå i strandkanten. Utførelsen var like formsikker i yngre steinalder som på våre dagers piktogrammer.
– Tidligere har Juell brukt en hvalfigur fra
Salneset i Fosnes som modell for en annen sølvnål. Vitenskapsmuseet har benyttet begge hvalene til utsmykning, blant
annet som motiv på inngangsdørene og
resepsjonsdisken i sin hovedbygning, på
gulvfliser i administrasjonsbygget og på
T-skjorter. – Nå er fortidens enkle strek
tatt i bruk innen moderne smykkekunst.
Spekkhoggeren i form av sølvnål eller
anheng venter nå klar til salgs på disken i museets gavebutikk. Smykkene
kan også bestilles via e-post til: vakt.
gunn@vm.ntnu.no <mailto:vakt.gunn@
vm.ntnu.no> eller bestilles på telefon/fax
til hhv. Tlf: + 47 73 59 21 60, Faks: +
47 73 59 21 40. – Ordinær pris er kr
350. Lesere av SPOR tilbys smykket til
en velkomstpris kr 240 inkludert frakt.

HEST I GRAV
Hest og seletøy som gravgods forekommer
i alle typer graver, både hauger og flatmarksgraver. De finnes i manns-, kvinneog barnegraver. De fordeles over hele
landet, men forekommer hyppigst på nordlandet og sjeldnest på vestlandet hvor for
øvrig båtgraver er vanligst. På nordlandet
forekommer hest i grav i halvparten av alle
gravene i landsdelen. Gjessing skrev i sin
artikkel om hestekultus at «hestetøy som Den dag i dag er ridning og hesteoppdrett
gravgods er et påfallende karakteristisk en av de mest populære fritidssyslene på
trekk i vikingtidsgraver på Hedmark […] Island. Det er anslagsvis 70 000–80 000
Hedmarkinhester på
gene
den
Island
i
gang
var
dag,
ellikeså ivrige
ler ca. 250
hestekarer
hester per
som de er i
tusen invåre dager».
nbyggere.
Dette utsagDet
er
net kan godt
langt unna
overføres
de 400 per
til
Nordtusen inIsland. I de
nbyggere
områder
i 1902 og
hvor hesviser kanter i grav
skje best at
er vanligst,
i moderne
rundt Ska- Kartet viser spredningen av hestegraver på Island.
samfunn er
gafjörður, er
hesten ikke
hesteavl og oppdrett til eksport en viktig lenger et arbeidsredskap, men et husdyr til
næringsvei. Folk fra Skagafjörður er viden fritidsbruk. Det drives i dag betydelig avl
kjent for sin hesteinteresse.
og eksport av islandshesten som beskyttes
av strenge karanteneregler for å bevare den
Hesten ble enten lagt i samme grav som rene stammen. Islandshesten har ikke blitt
den døde, ved fotenden, med et lite skille blandet med andre hesteraser og represenfra menneskegraven eller i en egen grav, terer slik den nordiske jernalderhesten.
også ved fotenden. Hesten lå som regel på
siden med føttene dratt opp under buken.
I kun ett tilfelle var hesten lagt ved siden
Lesetips:
av mannen, som for øvrig var lagt i en Birgisdóttir, Brynja Bjørk: Gravskikk på Island i vikingtiden. Et bidrag til
diskusjonen omkring islendingenes opprinnelse. 1999.
sittende stilling i graven. Bare i ett tilfelle Bruun, Daniel: 1902. Hesten i Nordboernes Tjeneste på Island,
Færøerne og Grønland. Særtrykk af Tidsskrift for Landøkonomi.
kan hesteknokler i grav tydelig tolkes som København.
Gjessing, Gutorm: 1943. Hesten i førhistorisk kunst og kultus. Viking
proviant. I graven ble hesteknokler funnet VII. Oslo.
ovenfor hodet til den døde. Knoklene lå i
en uregelmessig haug og bestod kun av de
mest kjøttfylte delene. Hestene ble ofret på Forfatter
flere måter. I et tilfelle ble det konstatert Brynja Bjørk Birgisdóttir er arkeolog og
at hesten som var meget gammel ble drept ansatt som forskningsassistent ved NTNU,
med et slag i hodet. På et gravfelt hvor ni Vitenskapsmuseet.
graver inneholdt hesteskjelett hadde alle
hestene blitt halshogd og hodet lagt ved
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To av kong Pandas
dansere. Litografi
av G.F. Angas,1849.
Etter Morris og
Preston-Whyte,
Speaking with
beads, Thames and
Hudson, 1994.

Raritetskabinette

Zuluenes fan
På Vitenskapsmuseet
finnes fantastisk flotte
perlearbeider. De
tilhører en samling
av etnografika fra
Eshowe i SørAfrika som Viten
skapsmuseet i 1931
fikk av konservator Ove Arbo Höeg.
Informasjon om
hvordan ting er laget
eller brukt er ofte
mangelvare i museumssammenheng,
fordi gjenstandsmaterialet gjerne er kommet inn løsrevet fra
sin sammenheng og
med få opplysninger.
Det kan en ikke si om
disse gjenstandene.
De utgjør et lite, men
representativt utvalg
som gir et godt bilde
av kulturen. Alt er
registrert med opprinnelsessted, innsamlingsdato og ofte pris
eller giverens navn,
samt gjenstandens
navn på det lokale
språket.
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et – Vitenskapsmuseets etnografiske samling

ntastiske perlearbeider
Tekst Britt Eli Thingstad
HÖEGS SAMLING
Ove Arbo Höeg (1898–1994) begynte
i 1926 som konservator og bestyrer for
botanisk avdeling og arbeidet på Vitenskapsmuseet i tjueen år. Han var en allsidig mann med stor faglig bredde og drev
blant annet med pollenanalyse og dendrokronologisk pionerarbeid, noe som i
dag er viktige hjelpevidenskaper for historie og arkeologi. Studiereisen han foretok
i 1929–30 gikk til Sør-Afrika, Kongo og
Øst-Afrika.
For Arbo Höeg var hovedformålet med rei
sen å studere og samle fossile planter. Men
i tillegg fikk Vitenskapsmuseet en spennende etnografisk samling «på kjøpet».
Höeg har i hovedsak holdt seg til ett område, Eshowe, i dag i KwaZulu-Natal. Hans
etnografiske samling fra Eshowe består av
ca. femti gjenstander. Her er det et representativt utvalg av ting som tradisjonelt

tilhørte zuluenes
dagligliv. Det er
tre- og kurvarbeid, keramikk,
våpen og andre
bruksgjenstander. Særlig
er perlearbeidene vakre, og
de utgjør over
tjue prosent av materialet. Vi har valgt å
la dem stå i fokus fordi
de er så karakteristiske
for zulukulturen. I hovedsak
er det snakk om smykker, men
også perledekorerte klær og småting. I
1929 var slike arbeider fortsatt holdt i en
tradisjonell stil. Det har imidlertid skjedd
store endringer når det gjelder dette håndverket.
PERLER OG HANDELSVEIER
Mennesket har alltid likt å pynte seg.
Bruken av smykker må sies å være like
gammel som menneskeheten. Men i tillegg

Kart over KwaZulu-Natal med oversikt over
zuluriket. Etter Morris og Preston-Whyte,
Speaking with beads, Thames and Hudson,
1994.
til det rent estetiske kunne smykkene være
sosiale kjennetegn eller forbindes med
magi og religionsutøvelse. Smykker og talismaner ble i den aller eldste tid laget av de
materialer som var naturlig tilgjengelige.

Tre lange kjeder
(umgingqo) båret
over brystet. Foto
Per E. Fredriksen
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Kong Shakas nevø
kledd i perler, pels og
fuglefjær. Litografi
av G.F. Angas. 1849.
Etter Morris og Preston-Whyte, Speaking
with beads, Thames
and Hudson, 1994

EN EGENARTET KULTUR
Zulu er en av de største folkegruppene i
Sør-Afrika. Den andre like store gruppen er
xhosa. Begge er kjent for sitt framragende
glassperlearbeid, men mens xhosaene
tradisjonelt holdt seg til lysere farger, likte
zuluene sterke farger med klar kontrast.
De brukte gjerne mønsterruter og striper
i rødt og hvitt, blått, gult og grønt, og fra
1900-tallet også i sort og rosa.
Zuluene ble regnet som krigerske og stolte.
Fra 1820-årene samlet høvdingen Shaka
mange mindre grupper under ett styre.
En forholdsvis liten zulustamme ble ganske raskt til en sterk hær som nedkjempet nabofolk. Etter hvert etablerte de seg
i området som tidligere ble kalt Zululand,
og som i dag er en del av KwaZulu-Natalprovinsen.

Perlekatalog fra en europeisk forhandler, ca.
1890–1920. Etter Morris og Preston-Whyte,
Speaking with beads, Thames and Hudson,
1994

32

Spor nr. 2 2006

Det kunne være steiner eller små bein
knyttet i en lærsnor, røtter og velduftende
blader tredd på gresstrå, eller trebiter,
frø og biter av strutseegg på en senetråd.
Siden kom forskjellige typer metall i bruk.
Etter at glassproduksjonen startet i Syria
og Persia for over 5000 år siden, spredde
kunnskapen seg, og glass og glassperler ble
en populær handelsvare. For egypterne,
som handlet med landene rundt Middelhavet og Afrika, var elfenben, gull og slaver viktige byttevarer. De så at perlene gav
god avkastning. Fønikerne, som var tidens
transportører, seilte i fraktfart langs Afrikas
kyster og rundt Kapp Det Gode Håp lenge
før europeerne begynte sin kolonisering i
Afrika. Glassperler ble spredd fra kystbyene og innover i landet til de store rikene
i Vest- og Sentral-Afrika. Arabiske sjøfolk
tok over etter fønikerne, og etterspørselen
etter perler vokste. Da portugiserne trengte
seg inn på dette markedet på 1400-tallet,
var det allerede etablert en tradisjon for
bruk av glassperler i de afrikanske landene.
Portugiserne var de første europeerne som
nådde Sør-Afrika.

Allerede under Shakas forgjenger og onkel
på slutten av 1700-tallet ble det etablert
et kongelig handelsmonopol for import
av glassperler. Dette var en eksklusiv vare
som bare skulle anvendes i de seremonielle draktene i det kongelige hoff. Slik
fikk de en politisk funksjon, og de ble et
synlig tegn på sosial status og også forbundet med andre verdifulle forestillinger
i den tradisjonelle kulturen. Etter hvert
som misjonærer, handelsmenn og bosettere kom til landet, betalte de imidlertid
med de populære perlene for mat og andre tjenester lokale folk gjorde for dem.
Slik ble perlearbeid vanlig også utenom de
kongelige kretser. Ved slutten av 1800-tallet hadde det oppstått preferanser for farger
og perletyper i de regionale områdene, og
geografiske stiler var etablert. Europeiske
handelsmenn sendte med kataloger over
utvalget slik at de som hadde råd, kunne
kjøpe akkurat det de ønsket seg.
PERLEPRAKT SOM KOMMUNIKASJON
Under Shaka var zuluriket militært overlegent og mektig. Det ble forventet at
fremmede presenterte seg for kongen når
de ankom området. Eksklusive, importerte
perler var en vel ansett gave å medbringe.
Besøkende kunne berette om fantastiske,
fargerike opptrinn når de ble mottatt ved
hoffet. Briten Henry Francis Flynn, en av
de første europeere som reiste rundt i området, fikk i 1824 en storslått mottagelse.
Først kom over åtte tusen perlekledde,
unge jenter dansende, etter dem kongens
utvalgte, ett hundre og femti damer med
sorte fjærhatter, delt inn i grupper på åtte.
Hver gruppe hadde lik farge på perlekledningene, som rakk fra skuldrene ned til
knærne. Det ble her ikke levnet noen tvil
om at dette var en rik og mektig konge.

Shakas etterfølger, kong Dingaan, hadde de
tjueen takstolpene i sin audienskraal, helt
dekket av perler i alle slags farger.

Festdrakt for unge jenter. Beltet er laget av 9 sammensydde ruller med
perler bare på forsiden. «Forkledet» er et rent perlepanel.
Foto Per E. Fredriksen

Det ruterformede mønstret av hvite perler med «picot» henviser til en nygift
kvinnes brudepynt. Fargene ellers kommuniserer kjærlighet (rød), trofasthet
(blå) og fruktbarhet (gul). Foto Per E. Fredriksen

Flynn forteller i sin dagbok om hvilken
betydning perlene hadde for hele zulusamfunnet, både kulturelt og symbolsk.
Perlearbeidene var en integrert del av klesdrakten og zuluenes liv. De var ikke bare
pynt, men hadde en dypere mening. Fargesammensetning og mønstre kunne fortelle
om regional tilhørighet, om personenes sosiale posisjon, alder og kjønn eller om de
var gift eller ugift. Høyere religiøse ledere
kunne skilles ut fra andre yrkesgrupper. Da
zuluriket var på høyden av sin makt, ble
perler brukt i vare- og tjenestebytte, som
brudepenger, i religiøse sammenhenger og
i begravelsesseremonier.
PERLENES SPRÅK
Produksjon av perlearbeid var et håndverk
som ble utført etter nedarvede prinsipper
gjennom kvinnene i familien. Unge jenter
lærte det av sine mødre og eldre søster. Perlearbeidene ble først brukt som pyntegjenstander, men etter hvert utviklet de seg
til å bli en del av ritualet omkring beiling
og giftemål. Nesten alle typer tradisjonelt
zulu-perlearbeid var knyttet til forholdet
mellom mann og kvinne. Kvinnene laget perlearbeidene til seg selv og til sine
menn. Det var ikke akseptert at menn fikk
smykker fra mødre, søstre eller døtre. Jentene gav halsbånd som et slags kjærlighets
brev til unge menn som de var forelsket
i. Tok guttene imot dem og brukte dem,
var de interessert, selv om de også samtidig kunne ha på seg noen de hadde fått
av andre jenter. Disse halssmykkene kunne
være formet som et kjede med en kvadratisk eller rektangulær «lapp» i halsen. Den
geometriske formen på mønstret og perlenes farge var meningsbærende.
Trekanten er den mest brukte figuren i
zuluenes perlearbeid. Hjørnene representerer mor, far og barn. Peker spissen ned
betyr det en ugift mann, mens spissen opp
indikerer en ugift jente. To trekanter med
spissen mot hverandre, som et timeglass,
er tegnet for en gift mann. Er trekantene
satt sammen til en ruterform, eller et stilisert egg, er det en gift kvinnes tegn.

Trekanter med spissen ned er et tradisjonelt symbol for en ugift mann i
zulukulturen. Halskjedet med de to trekantene i en enkel perlerad, antyder
at mannen er på frierføtter. Foto Per E. Fredriksen

De forskjellige fargenes betydning er et
vanskelig tema, fordi det er utallige varianter. Hver farge har både en positiv og en
negativ hentydning, og hvordan fargene
følger på hverandre har også en spesifikk
betydning.
Hvitt, tegnet for renhet og jomfruelighet, forSpor nr. 2 2006
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Gift zulukvinne fra Tugela
Valley. Håroppsatsen, isicholo, er av hennes eget hår.
Etter Mertens og Schoeman
The Zulu, 1975

Øreplater av tre med mønster av fargede beinplater.
Diameter 3 cm. Kjøpt i
Johannesburg i 1929. Foto
Per E. Fredriksen

sterker det positive dersom det brukes ved
siden av andre farger. Rødt er kjærlighetens
farge, men også fargen for sinne og kjærlighetssorg. Blått kan bety trofasthet, og
sammen med sort – som er fargen på de
gifte kvinnenes skjørt – brukes det ofte av
gifte par. Sort sier også underforstått: «nå
er jeg klar for å gifte meg» og brukes av
jenter i gifteferdig alder, men den negative betydningen er som i mange andre
samfunn, sorg og død. Gult er fargen for
fruktbarhet, tørst og lengsel. Den har hentydninger til gresskar (i en frodig hage) og
medgift. Man kan tenke seg at forlovede
jenter gjerne anvender denne fargen i
smykker til kjæresten. Store perler som sitter mellom de vanlige, benevnes ofte som
«egg», men henviser til ekteskap, barn og
familieliv. Rosa var tidligere en kongelig
farge og har bevart noe av betydningen høy
status, men den kan også indikere latskap.
Avhengig av nabofarger og gjenstandstype
kan grønt gi forskjellige signaler, slik som
de andre fargene. Positiv betydning kan
være tilfredshet eller hjemlig lykke, mens
sykdom eller disharmoni er de negative.
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TYPISKE PERLEARBEID
Den enkleste teknikken er
en rad av perler tredd på en
snor. Før var denne av gress
eller sener, nå brukes bomullstråd eller nylon. Denne
kan legges i mange lag om
ankel eller arm, eller brukes
om livet eller halsen. Fem
meter lange, hvite kjeder,
ucu, brukes som «forlovelsesringer». Det mest typiske zulusmykket er imidlertid umgingqo – en kjerne av
gress eller tekstil
– 2–4 cm i diameter. Den
tvinnes med
tråd
eller
tekstil til en
pølse. Denne
dekkes av en
lang perlerad,
surret tett omkring
den. Slike festes om
hals, håndledd, arm, midje, bryst eller ankel. I museets samling er det tre slike lange
kjeder som er båret sammen over brystet.
Tradisjonelt lages større, flate perlepaneler med innfelte horisontale eller siksakformede border som «forklær», isigege, til
unge jenter. De er festet til tynne kjeder
eller til bredere belter av flere, sammensydde umgingqo. Et slikt belte i grønt og
hvitt med sorte kors finnes i samlingen.
Panelet foran er i hvitt og blått med et rødt
midtmotiv. Til sammen kan dette indikere
at jenta er klar for ekteskap. Panelene kan
også være pynt på gifte kvinners hår, eller
«bandolær» som bæres over brystet. Perler
festes til stokker, snusesker, kalebasser eller flasker, og dekker dem ofte helt. Forskjellige andre teknikker kan minne om
broderi og brukes av unge nygifte kvinner
rundt hodet eller halsen.
Bare gifte kvinner kan bære de spesielle
håroppsatsene, isicholo. De var tidligere
laget av kvinnenes hår og flettet sammen
med andre materialer for å få en konisk
form. Nå er de fleste vevet gress. De an
vendes fortsatt nord og øst for Tugeladalen,
hvor de er sylinderformet, og i Msingadistriktet, som bruker flate og runde typer.
Med sjeldne unntak er det nå mulig å ta

dem av, og de farges gjerne røde med oker.
I Msinga gjennomboret både kvinner og
menn øreflippene og satte inn øreplater av
tre. Det er ikke mye brukt nå til dags. Et par
slike plater finnes i samlingen. De er dekorert med fargede beinplater. Betydningen
av de forskjellige mønster og fargekombinasjoner kan være helt lokal og tolkes forskjellig i de ulike områder. I Höegs samling
er det imidlertid to halskjeder som sannsynligvis har vært tiltenkt en ung mann.
Begge er flerfargede og har triangler med
spisser som peker ned, tegnet for en ung
og ugift mann. Rødt for kjærlighet, blått for
trofasthet, gult for fruktbarhet og lengsel?
Mye kan tyde på at denne mannen ville få
et positivt svar, når han gikk på frierføtter!
Zuluene er den afrikanske folkegruppen
som har størst variasjon i mønster og typer
perlearbeid.
KONTINUITET OG ENDRING
I KwaZulu-Natal blir smykker og bruksgjenstander fortsatt laget av perler, men
nå brukes gjerne plastperler, som både er
billige og lett tilgjengelige. Nye materialer
og kombinasjoner av farger og mønster
oppstår. Det er tydelig at kulturuttrykket
er levende og i stadig endring. I mange
områder lages og brukes imidlertid også
tradisjonelle smykker og klær til seremonielle sammenhenger som bryllup og religiøse høytider. Disse er alltid forarbeidet
av glassperler som også er det foretrukne
materialet av turistindustrien. Globaliseringen har medført at enkelte av smykkene
finnes igjen i den internasjonale moteverden hvor det etniske uttrykket gjerne betraktes som ekte og trendy.
I 2002 ble det i Eshowe startet et prosjekt
for å gjenoppta det gamle, tradisjonelle
håndverket. Prosjektet kalles «Sikanye
Crafts». Slik sikres det at den fargerike kulturen og kunnskapen overføres til nye gene
rasjoner. På landsbygda er mange kvinner
arbeidsløse og har ofte ansvar for flere barn
som har mistet foreldrene sine i aidsepidemien. Gjennom opplæring og støtte, kan
kvinnene få sine egne verksteder. Ideen
er at stilen kan utvikles og tilpasses dag
ens turister, men samtidig er intensjonen
å beholde kvaliteten i uttrykket og selve
håndverket. I dag kan man dermed snakke
om både kontinuitet og forandring når det
gjelder bruken av perler i sosial og religiøs
kontekst blant nåtidens zuluer.
Forfatter
Britt Eli Thingstad er avdelingsingeniør
ved NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for
arkeologi og kulturhistorie.

Visste du ...
… at mange paleolittiske hulemalerier
kanskje slett ikke var utrykk for sjamaners jakt- eller fruktbarhetsriter? Ifølge
R. Dale Guthrie ved Alaska Universitet,
Fairbanks, kan de derimot være eksempler på unggutters sex- og jaktfiksering.
Både malerienes naturtro uttrykk og
innhold (heftige jaktscener, gjerne med
«tente» mannsfigurer, eller svulstige symboler på kvinnelighet) og måten man ofte
innlemmet naturlige linjer eller ujevnheter i steinen på, vitner etter Guthries
mening om en lekende, spontan og jordnær tilvirking av bildene. Guthrie har
dessuten sammenlignet håndavtrykk i
mange av de aktuelle hulene med barn
og ungdommer av i dag med formodede
samme bygning og proporsjoner som

sine fortidige jevnaldrende, og funnet at
de korresponderer med hendene til barn
i alderen 10–16. Hvis dette stemmer, kan
vi her ha å gjøre med tidlig grafitti. «Boys
will be boys!» til alle tider.

… at forskere ved universitetet i Belfast
har undersøkt hjerneskaller fra neolittiske gravlegninger og kommet frem til
at den gjennomsnittlige «brite» i steinalderen hadde to prosent sjanse for å få
et dødelig slag mot hodet? Noen av de
påviste skadene var tydelig fallrelaterte,
mens mange bar spor av å være påført av
ikkevennligsinnede samtidige ved hjelp
av klubbe eller øks. I tillegg påviste man
på fem prosent av hodeskallene mindre,
helede skader. Selv om dette kan indikere
et ganske voldelig samfunn, (og her har
man heller ikke tatt med slag mot andre deler av kroppen), er det rimelig å
anta at mange av de store skadene har

oppstått ved uhell i forbindelse med jakt
eller stammekriger, mens de mindre kan
forklares ved familiekonflikter og etablering av sosial orden. Det er interessant
å merke seg at det er ingen forskjell på
antall eller type skader mellom menn og
kvinner, noe som kan indikere lik rolle
fordeling.

… at DNA, de eldste opptil 600 000
år gamle, funnet i iskjerner, permafrossen jord og gamle huler, kan gi oss
svar på alt fra hvordan Grønland så ut
før innlandsisen dekket landet, via vår
mulige tilknytning til neandertalerne og
hvor det moderne mennesket oppstod,
til ny viden om når indianerne vandret
inn i Amerika.

… at planter har vist vei til arkeologiske funn på Grønland? Menneskelig
bosetning og jordbruk har over tid har
gjort jord, og dermed planter, rikere på
isotopen 15Nitrogen enn de omkringvoksende vekster. Kjemiske analyser av
vegetasjon kan dermed gi indikasjoner
på sannsynlige funnsteder, noe som ellers ofte er overlatt mer eller mindre til
tilfeldighetene.
At vegetasjon kan avsløre rester av menneskebygde strukturer er også kjent
fra før, da for eksempel underjordiske
murer gir dårligere vekstvilkår for blant
annet korn, noe som kommer godt
frem fra flyfotos tatt under spesielle lysforhold.

… at Tiktaalik, et inntil nylig mang
lende mellomledd mellom fisk og land
levende virveldyr, og muligvis en av våre
stamfedre, beveget seg inn mot land for
ca. 400 millioner år siden?
Flere fossile eksemplarer av Tiktaalik,
et av mange missing links i menneskehetens utvikling, er funnet på Ellis Island i det arktiske Canada, et område
som lå på høyde med ekvator den gang

… at en statue av
en egyptisk dronning i år ble funnet i byen Luxor i
Egypt?
Statuen er datert
til tiden mellom
1391 og 1352 før
Kristus, og dukket
opp mens arkeologene var i ferd med
å rense deler av plattformen ved tempelet til gudinnen Mut. Statuen lå med
ansiktet ned, og syntes å ha blitt brukt
som byggestein.

vår venn våget seg inn mot strandsonen.
Det som blant annet skilte den fra dens
utelukkende svømmende aner var sterke
finner som formodentlig gjorde den i
stand til push-up-lignende bevegelser,
sterkere torso og det som antakelig var
verdens første hals, noe som ga den en
større mobilitet og gjorde den bedre
skikket til å oppdage og fange bytte på
grunt vann og på land.
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Syria – en levende
Byen Apanea ligger ca. tre hundre kilometer nord
for Damaskus. Den ble etablert på 300-tallet f.Kr.
Monumentale søylegallerier er bevart i en lengde
på flere hundre meter. Foto A. Angeletaki

Tekst Alexandra Angeletaki
Syria er et land som kan tilby sine besøkende en helhetlig opplevelse. Arkeologiske utgravinger har avdekket mer enn tre
tusen lokaliteter som dekker menneskets
historie fra tidlig steinalder og frem til i
dag. Her finnes utallige arkeologiske «tells»
(hauger med suksessive, lagvise bosetninger, ofte gjennom tusener av år) samt store
helligdommer. Andre spennende lokaliteter
er Ugarit, en oldtidsby grunnlagt av fønik-

Helligdommen Ain Dara går tilbake til 1000tallet. Den ligger 60 km nord for Aleppo.
Rundt templet går en lav mur med innhugde
sfinxer i basalt. Foto A. Angeletaki
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erne ved middelhavskysten
i det nordlige Syria, og byen
Ebla, som regjerte over
den innerste del av landet.
Ikke mindre fascinerende
er ørkenens romerske temp
ler i Palmyra og de vel fem
hundre bysantinske «døde»
byer, ved grensen mot Tyrkia, hvor husene står som
om det var bare et par dager
siden de ble forlatt.
STORSLAGEN FORTID
Damaskus – landets hovedstad, som ligger i en dal
– var en av Østens vakreste
byer. En legende forteller
at da profeten Mohammed

e historisk mosaikk
Umayadmoskeen i
sentrum av
Damaskus.
Foto
A. Angeletaki

bysantinske mosaikker i fasaden og arabiske dekorasjoner i selve moskeen.
Inntrykket av historisk kontinuitet og religiøse overlappinger får man også når man
vandrer gjennom byen. I selve sentrum,
like ved den gamle byen med sitt citadell
fra korsfarertiden, ligger de såkalte «souk»
’marked’. Her selges alt fra ferske råvarer
til syriske tekstiler, berømt for sin kvalitet.
Kristne og muslimer gjør fredelige forretninger side om side.

for første gang nærmet seg Damaskus, ble
han så overveldet at han snudde og reiste
tilbake. En muslim fikk sjansen til å se paradiset én gang, så foretrakk han å komme
dit når han skulle dø.
Dagens Damaskus bærer sterkt preg av alle
sine historiske perioder. Midt i sentrum
ligger ruinene som viser byens mange stilarter gjennom tidene. Ved enden av en
av de vakre basarene står de gjenværende
marmorsøylene fra et Jupiter-tempel fra
tusentallet, bygd på et Hadad-tempel av
arameisk opprinnelse fra 800-tallet. Ved
siden av basaren ligger Umayad-moskeen,
en av verdens eldste moskeer. Den er bygd
på en bysantinsk kirke viet San Johannes,
reist av kalifen al Walid (705–715). Mosk
een er bygd som en romersk basilika med

FEM TUSEN ÅR GAMMEL BEBYGGELSE
Arkeologiske utgravninger viser at Damaskus har vært bebodd kontinuerlig fra
4000 år f.Kr. Tekster funnet på leirtavler
i byen Mari omtaler Damaskus som Dimashqa allerede i 2500 f.Kr. Gjennom
tidene har mange kjempet for å få kontroll
over denne oasebyen. I 732 f.Kr. var byen
senter for den assyriske sivilisasjonen, og
senere – i 530 f.Kr. – ble den en del av det
persiske riket. I 333 f.Kr. ble byen erobret
av Alexander den store, og i 64 f.Kr. tok
romerne over. I den bysantinske tiden,
etter at Konstantinopel var etablert i 330
e. Kr. som hovedstad for det bysantinske
riket, ble Damaskus et senter for kristen
tro. Det varte til 661 e.Kr. da Umayad-kalifatet etablerte sin makt i byen og gjorde
den til sin hovedstad.

1076 tok selzukene over, og korsfarere
prøvde mange ganger å ta byen uten å
lykkes. Korsfarerne kom i 1114 og spredte
grusomhet og død blant folk. Salah Edin,
en stor skikkelse i Østens historie, tok
makten i 1188 og lot de fleste korsfarerne dra tilbake. På 1200-tallet blomstret
byen opp, og mange av bygningene som
preger byens arkitektur i dag ble bygd da.
På 1300-tallet tok mongolene over for en
kort periode. I 1516 Damaskus ble tatt av
ottomanerne, som hadde makten fram til
1918. Etter mye kamp klarte det syriske
folk å få sin selvstendighet.

Da gikk landet inn i en ny, rik periode. I
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Illustrasjonen viser et kileskriftarkiv fra tidlig bronsealder.
Kileskrift er en stavelseskrift som
besto av omkring seks hundre
tegn og ble brukt til ulike språk.

SYRIA I BRONSEALDEREN
I Nasjonalmuseet i Damaskus blir man
overveldet av de rike funnene fra alle historiske perioder. Funnene kommer fra
ulike deler av landet. Det som er imponerende, foruten selve funnene, er, som
nevnt, at de fleste menneskelige nyvinninger gjennom tidene ble etablert i Syria
mye tidligere enn i Europa. Her brukte
man steinredskaper helt tilbake til 100 000
f.Kr., jordbruket kom i bruk ca. 7000 f.Kr.
og metallurgien ca. 5000 f.Kr. I et lite museum utenfor byen Aleppo kan man se den
eneste avstøpningsformen til en talanton
av bronse. Talanton er bronsebarrer brukt
som betalingsmiddel ved utveksling av
ulike produkter. Flere slike bronsebarrer
er funnet i fønikiske skipsvrak og utgravninger på land i middelhavsområdet.
Fønikerne knyttes til hele kysten av Syria,
og deres opprinnelse er veldig omdiskutert.
De var berømte sjøfarere fra tidlig bronsealder (3200 f.Kr.) i middelhavsområdet. De
spredte kunnskap både om metallteknologi og skriftspråk fra Østen til Vesten. Ifølge
skriftlige kilder beveget de seg i Levanten i
et geografisk område mellom Suezkanalen
og gulfen av Alexandretta-bukten. De etablerte flere byer på kysten av Syria og Libanon og hadde fra tidlig bronsealder til
romersk tid kontakt med de fleste byene
ved kysten av Middelhavet.
Ugarit, som vi nevnte innledningsvis, er
en av de eldste byene som fønikerne eta-
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blerte. Den ligger ti kilometer
fra dagens by Latakia. To tusen
år f.Kr. utviklet byen seg til et
stort handelssenter, og her ble
det solgt mye tre til egypterne
og bronse til de greske byene.
Franske arkeologer startet utgravninger her i 1929, og de
pågår fremdeles. I Nasjonalmuseet i Damaskus er en hel
sal dedikert til byen hvor det
ble funnet flere tusen leiretavler
med tekster med verdens første
alfabet. I Ugarit – eller Ras Shamra – finnes rester både av palasser
og templer som fønikerne bygde
i stein til sine guder. Den fønikiske guden Baal ble dyrket i Ugarit,
og arkeologene har funnet rester av
tempelet ved palassene. Baal var byens
beskytter, en semitisk gud som ble kaldt
«herren». Han sammenlignes med Zeus i
det greske pantheon, men ble adoptert av
romerne som en gud av det romerske pantheon også.

Støpeform til en talanton – bronsebarre
brukt ved handel i bronsealderen. De hadde
form som et dyreskinn.
Talanton i bronse. Foto B.E. Thingstad

Syria har hatt flere store byer som har gitt
mange funn. Mest kjent er Ebla og Mari.
Ebla (Tell Mardiki), ligger ca. 60 km sør
for Aleppo, en av de større, moderne byene i dagens Nord-Syria. Her har italienske arkeologer gravd i flere omganger og
avdekket et urbant senter som ble etablert
i 3000 f.Kr. Byen hadde kontroll over de
fruktbare høyslettene i området rundt. Bymurene var opprinnelig tretti meter høye,
og inngangsporten demonstrerer med sin
størrelse og innviklete arkitektur hvilken
militær styrke og økonomisk blomstring
byen fikk.
Under restene av palasskompleksene er
det funnet flere rike graver bygd i et nett
verk av tunneler. I palassets kjeller ble det i
1975 funnet flere tusen leirtavler med lister
over byens eiendommer. På leirtavlene var
det tekster i kileskrift på flere språk fra
samme periode. Tavlene gir en mengde
informasjon om både politiske og økonomiske forhold fra tiden mellom de syriske,
akkadiske og summeriske kongedømmene
(i dagens Sør-Irak). De er blitt brukt av
språkforskere for å studere språkformer
og språkutvikling hos de parallelle sivilisasjonene som blomstret i området på

samme tid. Enda flere tusen
leiretavler er funnet i den
tredje største byen Mari, som
er grunnlagt i bronsealderen.
Mari (tell Hariri) ligger 12
kilometer fra grensen til Irak.
I 1933 avdekket franske
arkeologer et palass fra bronsealder i det gamle Mesopotamia. Her fant man arkiver
som var meget godt bevart.
Mari var i 3000 år f.Kr. et
palass «par excellence», som
hersket over området mellom Sør- og Sentral-Mesopotamia, mellom elvene Eufrat
og Kabur.

store søyler og arkitektoniske detaljer viser de tilbake
til den tid da syriske håndverkere var berømte for sin
steinbyggerkunnskap.

HVEM EIER FORTIDEN?
Når man besøker de historiske minnesmerkene i
Syria, blir man slått av hva
folk har klart å etablere i løpet av de siste fem tusen år
og kontrasten mellom dette
og det livet folk lever i dag.
Deres fortid og historiske
identitet er lite kjent. Her
strever folk hardt for fire
euro per dag. Landet styres
I det arkeologiske museet
med jernhånd av Ashadi Aleppo oppbevares tyve
familien. Ved inngangen til
tusen leirtavler i kileskrift
Damaskus står en enorm
funnet i Mari. Det tidligstatue av diktatoren på topste eksempel på kileskrift
pen av et fjell. Bildet av ham
fra Mari går tilbake til 4000
møter også de besøkende
f.Kr., men de fleste er fra
ved de forhistoriske monu2000 f.Kr., fra den første bamentene. Men blant forbylonske sivilisasjonen. Her
tidens storslage ruiner er
fortelles det også om hver
det som om tiden har stått
dagslige detaljer fra livet til
stille. Barføtte barn løper
de som levde nær kongen
omkring og roper «How are
på den tiden. Både Ugarit og
you?». De fleste er kurdere
Dimashka (Damaskus) oppsom er blitt presset ut til
trer i skriftene. Brevene som
dette området. De er glemt
ble utvekslet mellom kongen
av myndighetene. Dette gir
og hans kone er spesielt invirkeligheten en annen diteressante. En liten tavle fra
mensjon. De fattige, små
kongen vitner om at hans
leirhusene som kurderne
kone var i ferd med å føde en Syrias bysanitske periode regnes fra 395 til 636 e.Kr. Da etableres mange byer har bygd, står i skarp konsønn, en sønn som han aldri i Syria med offentlige og private bygg. I denne perioden flyttet mange tusen
trast til fortidens imponerfikk treffe før han ble drept. I mennesker til Syria og etablerte byer langs handelsveiene. I dag finnes rester
ende byggverk. De kan ikke
brevet gav han konen råd om av fem hundre såkalte «døde» byer preget av steinbygningsarkitektur. Foto A.
sammenlignes verken med
hvem hun kunne stole på og Angeletaki
Eblas høye palassmurer eller
hvordan hun skulle oppdra
de romerske søylegallerier.
dette nettverket utviklet i et komplekst sys- Disse kontrastene var nok også til stede for
deres sønn.
tem av fort og soldatstasjoner som dekket to tusen år siden, men dessverre har ikke
I 1200 f.Kr. kom de såkalte «sjøfolk» fra strategiske punkter langs handelsveiene. utviklingen greid å gjøre kontrastene minden vestlige delen av Middelhavet og in- Aleppo ligger 350 kilometer nord for Dam- dre, snarere tvert imot.
vaderte kysten av Syria. Ugarit var da i ferd askus, og har fremdels en viktig funksjon
med å forfalle, og økonomien var ustabil. som handelsby. Hit kommer handelsmenn Syria er som en historiebok der man rundt
Sivilisasjonen til ny-hetittene ble etablert og bønder fra provinsene for å selge varene hvert hjørne ser epoker, folk og kulturer,
rundt Aleppo (Halab) i Nord-Syria. Rundt sine.
slik kristne og muslimer fortsatt lever i
Aleppo ble det etablert mindre byer som
fredelig sameksistens på markedet i Damble en del av det assyriske riket fra 1000- I det flate ørkenlandskapet utenfor Aleppo askus. Syria er virkelig en levende historisk
tallet til 600-tallet f.Kr. Etter 600-tallet f. ligger flere kilometer med bymurer som mosaikk.
Kr. rådde perserne i området frem til 300- romerne bygget som grenser mot øst. I
tallet f.Kr. Alexander den store inntok lan- Resafa, ca. 200 km sørøst for Aleppo, byg Forfatter
det. På den tid var en del byer etablert i de keiser Dioklitian et fort, byborgen til Alexandra Angeletaki har magistergrad
området som dannet grunnlaget for et nett San Sergius. Legenden forteller at Sergius i klassisk arkeologi og har arbeidet som
var romersk soldat som ble kristnet. Han arkeolog på Kykladene i Helles. I senere tid
verk av veier og urbane senter.
ble henrettet, og der hvor han led mar- har hun vært ansatt som universitetslektor
tyrdøden ble det senere reist en kirke. I dag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
ROMERSKE OG BYSANTISKE
står det flere steinkirker i midten av den universitet.
MONUMENTER
Da romerne etablerte sin makt i Syria, ble lange romerske steinbastionen. Med sine
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«Edric gjorde meg
«I de sidst forløbne aar er der i
anledning af opførelse af større
bygninger foregaaet store udgravninger af grunden i Trondheim,
fortrinsvis i den del af byen, som
maa høre til de tidligst bebyggede,»
(antagelig i Kjøpmannsgata)
skriver arkeologen Karl Rygh i sine
Spredte meddelelser fra Oldsagsamlingen i 1899. Han henleder
oppmerksomheten blant annet på
tre slirer av lær som da var
kommet til Vitenskapsmuseets
oldsaksamling.
Tekst Frans-Arne Stylegar
To av disse slirene mente Rygh måtte tilhøre korte, eneggede sverd av merovingertidstype, mens den tredje sliren var en vanlig knivslire. Den ene av «sverdslirene» er
avbildet her (bildet øverst). Rygh kom til at
denne sliren var et frankisk importstykke,
ettersom den ikke «have passet til noget
andet vaaben end til eneggede frankiske
sverd».

I det angelsaksiske England forble de
eneggede sverdknivene eller «saksene»
statusvåpen lenge etter at de var gått av
moten i resten av Europa. Den avbildede
figuren, fra Middleton i Yorkshire, er fra
omkring år 900. Tegning etter Cameron 2000

Sliren har et innskripsjon: + ...ic me fecit
(...ic gjorde meg). «At indskriften har
været nær dobbelt saa lang, kan sees af
korset foran bruddet i læderet, som maa
have staaet foran det første bogstav. Der
kan vistnok ikke være nogen tvivl om, at
der paa det manglende stykke har staaet et
mandsnavn, endende paa -ic, som altsaa er
fabrikantens navn.»
Den avbildede sliren er 42 cm lang, og har
ikke vært vesentlig lenger opprinnelig.
HVA SLAGS «SVERD»?
Rygh kom altså til at det var et enegget
sverd – en såkalt sax – som hadde ligget
i sliren. Hans funderinger var begrunnet
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Dekorert slire av lær fra
Kongens gate i Trondheim.
Den vakre sliren, som antagelig er et importstykke
fra De britiske øyer, tilhører trolig annen halvdel
av 900-årene. Foto NTNU
Vitenskapsmuseet
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De angelsaksiske saxene ble
båret opphengt i beltet, hengende parallelt med bakken, slik
vi ser på denne figuren fra Repton i Derbyshire fra 700-tallet.
Tegning etter Cameron 2000
det kan jo også tenkes at sliremakeren oppholdt seg både
i York og i Trondheim, og at
han altså var en omreisende
håndverker. Den muligheten
styrkes av et tredje funn som
det er verdt å se nærmere på.

Denne sliren er fra Coppergate i York i England. Tegning etter Cameron 2000
med slirens størrelse og form. Den er 42
cm lang, 8 cm bred på det meste og har en
fasong som avslører at eggredskapet som
har vært oppbevart i den, har hatt rett egg
og buet rygg – slik mange av saxene fra
merovingertiden har.
Nå har imidlertid ryggsiden på vår slire en
«knekk» som ikke passer like godt med de
eneggede sverdene i skandinaviske funn.
Derimot finnes det en våpentype som
nettopp er karakterisert ved en slik form,
nemlig de angelsaksiske saxene. Disse
«broken-back»-saxene opptrer i flere størr
elser, hvorav gjennomsnittsstørrelsen passer godt overens med sliren fra Trondheim.
Det finnes et par funn av slike saxer i det
norske arkeologiske materialet, blant annet et funn fra Kaupang i Vestfold.
Dersom vi ser mot vest heller enn til det
frankiske området, kan vi også løse Ryghs
dateringsproblem. Han antok at sliren var
en antikvitet da den havnet i jorden, ettersom de saxene han sammenlignet med tilhører perioden før år 800, mens bybebyg
gelsen i Trondheim ikke kan føres lenger
tilbake enn til 990-årene.
I England er nemlig de eneggede sverdknivene i vanlig bruk vikingtiden igjen-
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nom. De var mer som universalredskaper å
regne enn som rene våpen, og de ble båret
opphengt i beltet, hengende parallelt med
bakken (se det midterste bildet, fra ca. år
900). – Dekoren på sliren fra Trondheim
ligger nær borrestilen, og det er sannsynlig
at stykket tilhører 900-årene.
EN PARALLELL FRA YORK
Det Karl Rygh umulig kunne vite, var at
det i 1970-årene skulle dukke opp et funn
i York, vikingenes Jorvik, som fjerner enhver tvil om at det dreier seg om et sent
vikingtidsfunn fra De britiske øyer.
I forbindelse med Coppergate-utgravningene i York fremkom nemlig et stort antall (113) slirer og skjeder fra perioden
950–1050. Én av dem, her gjengitt på det
nederste bildet, er til forveksling lik eksemplaret fra Trondheim. Denne sliren er
funnet sammen med annet verkstedsavfall,
og det er all grunn til å tro at den er produsert i York.
Selv om funnomstendighetene for sliren fra
Trondheim er uklare – tre slirer ble funnet
sammen, og det kan ikke utelukkes at vi
også her har å gjøre med et verkstedsfunn
– er den enkleste forklaringen at vår slire er
et importstykke fra Nord-England. – Men

EDRIC ME FECIT
Da det ble foretatt utgravninger i Christchurch Place, Dublin, i 1974, fremkom blant
annet rester av en bygning fra
begynnelsen av 1000-årene.
Det ble funnet en rekke spor
etter håndverksaktiviteter i
bygningen, blant annet flere
dekorerte slirer av lær. Én av
dem, 37 cm lang, bærer inskripsjonen + Edric me fecit.
Korset foran inskripsjonen er
det samme som på eksemplaret fra Trondheim, og preget
er også det samme, slik at det
er grunn til å tro at «EDR» representerer
de tre manglende bokstavene i innskriften
vår, og at denne har vært identisk med den
fra Dublin. – I så fall skal vi kanskje regne
med at det er den samme Edric som har
laget begge (eller alle tre) slirer?
Her har vi altså tre samtidige lærslirer som
kan være laget av én og samme håndverker.
«Fabrikkstempelet» på slirene fra Dublin
og Trondheim er det samme, mens dekoren viser klar sammenheng mellom sliren
fra Trondheim og den fra York. Og sliremakerens navn, Edric, er faktisk angelsaksisk, slik at en mulig forbindelse mellom
Dublin og York også er tilstede.
På den måten tegner det seg et interessant
bilde av de håndverksmessige (og personlige) forbindelsene mellom det eldste
Trondheim og to av de viktigste byene på
De britiske øyer omkring år 1000, Dublin
og York.
Forfatter
Frans-Arne Stylegar er utdannet arkeolog
og arbeider som fylkeskonservator i VestAgder.

Nye funn

Nytt gravfunn i Orkdal
Tekst Preben Rønne
Forsidebildet av denne
Spor-utgaven viser en
liten mørk flekk med
et sverd som ligger over
den svarte jorden.
Det ventet en stor overraskelse for arkeologene
da de i slutten av oktober i år foretok en mindre flateavdekning på
gården Kvam i Fannrem
i Orkdal kommune, der
det skulle bygges flere
nye boliger.
I de senere år er det
utgravd og undersøkt
svært store arealer i
forbindelse med anlegging av nye veier, boligfelter og industriområder. Det er funnet et
stort antall kokegroper
og stolpehull, som er
spor etter forhistorisk bosetning. Men det
er praktisk talt ikke funnet begravelser
ved flategravning, som i dag er den mest
vanlige utgravningsteknikken. Overraskelsen var derfor stor da festet på et sverd
og spissen av en spydspiss dukket frem
da gravemaskinen fjernet jordlaget. Den
mørke flekken var ikke en vanlig kokegrop
eller et stolpehull, noe arkeologene så ofte
støter på når de graver. Det var derimot en
liten branngrav, ca. 60 cm i diameter, fra
vikingtid. Funnene i graven daterer den til
mellom ca. 800 og 950 e.Kr.
Sverdet ser i dag ikke så pent ut. Det er
brukket, det hadde vært med på likbålet
og ikke minst har oppholdet jorden i mer
end tusen år satt sitt preg på det. Men røntgenbildene av sverdet avslører at det har
vært et meget fornemt våpen. Bildene viser
at festet har vært utsmykket med innhamrede tråder i bronse eller sølv. Men mest interessant er det at det på klingen er smidd
inn bokstavlignende tegn. De kan i dag kun
anes på røntgenbildene, men etter behandling av kyndige konservatorer vil skrif-

Over:
Her blir gjenstandene
tatt opp og pakket for
transport til
Vitenskapsmuseet i
Trondheim. Mona
Ødegården og felt
leder Ellen Grav
Ellingsen. Foto
Preben Rønne

ten kunne stå
tydeligere frem.
Smeden har ikke kunnet stave, og han har
heller ikke kjent de latinske bokstavene,
men han må ha sett et sverd med riktige
bokstaver. Vi kjenner til en hel del vikingsverd som har inskripsjonen +ULFBERTH+.
Det kan se ut som om smeden som laget
Kvam-sverdet, har prøvd å etterligne
dette.
Like under sverdet lå en stor spydspiss.
På bildet ligger den på tvers under sver-

det. Det var også et stort
bryne i graven. Under
sverdet kunne man også ane
en skjoldbule av jern. Den har
sittet midt på et rundt treskjold. Med i
graven var også en kraftig rangle med tre
ringer. Den har hørt til hesteutstyret og har
ringt som senere tids bjeller. – Spor kommer tilbake med mer om dette spennende
funnet i første utgave i 2007.
Forfatter
Preben Rønne er førsteamanuensis ved
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie,
NTNU Vitenskapsmuseet.
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Tekst Ingeborg Collin-Hansen
I

Stekepannene har fått
navnet sitt etter
den karakteristiske
formen, som ligner
en moderne stekepanne med et kort
skaft. Keramikken
finnes spredt i det
arkeologiske materialet
i store deler av øygruppa
Kykladene, som ligger sør
for det greske fastlandet.
Spredte funn er også gjort
på det greske fastlandet og i
Lilleasia.
44
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arkeologisk praksis
dukker det av og til
opp
gjenstander
som vi ikke helt
kan forklare hva
er, hvordan de
ble brukt, eller
hvorfor de i det
hele tatt ble laget en gang i
fortida. Ofte
vil gjenstandens form, dekorasjon eller
den sammenheng den er
funnet i, gi oss
assosiasjoner
til ting vi kjenner fra vår egen
tid, noe som kan
lede oss frem til
en mer eller mindre
plausibel tolkning. I
den greske bronsealderforskningen har særlig ett objekt vært gjenstand for stor undring, både
i henhold til funksjon, anvendelse og utforming; den såkalte
«stekepanne»-keramikken.
«STEKEPANNER»
Spredningen av stekepannene vitner om
en aktiv maritim kontakt over relativt store
områder. Dette kan også spores gjennom
utveksling av andre gjenstander og råmaterialer i det østlige Egeerhavet. Stekepannene finnes i varierende utbredelse

«Stekepa
«Stekepanne» - keramikk
fra Syros, 2800–2300 f.Kr.
Etter «The Western Greeks
– Classical civilization in the Western
Mediterranean»

gjennom hele den tidligste fasen av bronsealderen, men med en særlig opphopning
i tiden 2650–2400 f.Kr. (perioden kalles
gjerne den kykladiske periode 2). Begynnelsen av den tidlig kykladiske periode
(3200–2650 f.Kr.) representerer overgangen fra yngre steinalder (neolittikum) til
bronsealder, og er forløperen for den min
oiske og den senere mykenske perioden,
som dominerte havområdet i de senere
perioder av bronsealderen.

Stekepannene er funnet på de fleste
kykladiske øyene. Totalt sett snakker vi
ikke om noe stort materiale, maksimum
noen få hundre eksemplarer produsert og
brukt i løpet av en periode på maksimum
fem hundre år. Formen varierer noe, fra å
være helt runde til typer i mer dråpeformet
utførelse. Håndtakenes utforming varierer.
Noen har korte, firkantete håndtak, andre
ser mer ut som to korte «ben» som stikker
ut. Pannene er flate og er sjelden mer enn
2 cm tykke. Det mest bemerkelsesverdige
ved gjenstandene er kanskje den detaljerte
og ofte overveldende dekorasjonen som
alltid finnes på én av keramikkens sider.
DEKORASJON
Keramikk av denne typen er nesten alltid
rikt dekorert. De mest brukte symbolene
er ulike former for geometriske border
(kerbschnitt) og spiraler, enten trykt eller
risset inn i keramikken. Ofte er det innrisset trekanter nær håndtakene. De er tolket
som stiliserte kvinnelige genitalia. Vanligvis består dekoren i tillegg av fisk, skip
og ulike solsymboler. Det finnes også varianter uten dekorasjon, men disse er svært
sjeldne.

Likheten med speil fra senere tid i
metall, blant annet kjent hos fønikerne, er påfallende, og teorier om at
også stekepannene skal ha hatt en
liknende funksjon, har fått en stor
tilhengerskare. Teorien går ut på at
den dekorerte siden er bunnen av
speilet, og at den udekorerte siden
(som ofte kan ha en liten kant på
undersiden), blir fylt med vann eller olje som man så kan speile seg i.
Denne teorien gir ingen forklaring
på håndtakets funksjon.
I utførelsen kan også formen minne
om et lokk kjent fra samtidige esker, kalt pyxis. Lokkene kan ha
vært festet med en skinnreim eller
med plantefibre. Men stekepanner
er aldri funnet sammen med beholdere som lokk, så teorien er lite
sannsynlig. Stekepannene er oftest
funnet i gravkontekst, gjerne i nærheten
av hodet til avdøde og ofte sammen med
andre gjenstander som indikerer høy status eller rikdom. Stekepannene er funnet i
både manns- og kvinnegraver og indikerer
dermed ingen åpenbar kjønnsrelasjon.

erte kjønnskarakteristikker. Senere forskning konkluderer med at de sannsynligvis
har vært malt. Det finnes eksempler på
mannsidoler, men i all hovedsak er idolene
kvinner, med tydelige bryster, noen ganger
med gravid mage og gjerne med markant
markering av kjønnsorganer.

Gresk marmoridol. Vanlig som gravgods i kykladiske graver fra 3200–2300 f.Kr.Denne er fra ca. 2500 f.Kr.
Etter J. Lesley Fitton: «Cycladic Art», British Museum, 1989

anner» til ettertanke
HVILKEN FUNKSJON HADDE
STEKEPANNENE?
Vi vet ikke hvilken funksjon denne usedvanlige keramikken har hatt, men det har
vært mange tolkningsforslag. Blant annet er
det foreslått at gjenstandene ble brukt nettopp som stekepanner, eller som et annet
kjøkkenredskap med ukjent funksjon. Da
ingen av de kjente stekepannene har spor
etter bruk over åpen ild, har denne teorien
etter hvert fått mindre oppslutning.

MARMORFIGURER OG GRAVKONTEKST
Et stort antall av stekepannene som er funnet er, som nevnt ovenfor, kjent fra graver.
Også en annen gjenstandstype opptrer
ofte i gresk bronsealders gravkontekst, og
gjerne sammen med stekepannene, nemlig
små marmorfigurer. Marmorfigurene kal
les ofte «idoler» og varierer også i utforming og størrelse. De er sjelden over 30 cm
høye, og har få detaljer i overflaten, annet
enn nese i ansiktet og ofte tydelige mark-

Marmorfigurene er funnet i et mye større
antall enn stekepannene, og har vært i utstrakt bruk gjennom hele den kykladiske
perioden, fra ca. 3200–1850 f.Kr. Nyere
funn av idoler også utenfor gravkontekst,
har ført til nye teorier om bruken av dem
også i hverdagslivet, kanskje som ikoner
av en guddom, før de fulgte med i gravene
som gravgods. Reparasjoner av ødelagte
idoler og spor av bruk støtter disse teoriene.
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ET MARITIMT MILJØ OG NYE TOLKNINGER
For øyboere må havet både som ressursdepot og som kommunikasjonsvei med
omverdenen ha vært viktig, for ikke å si
absolutt nødvendig. Kontakter internt i
øygruppa og mellom øyene og fastlandet,
Kreta og Lilleasia har vært utbredt, selv om
de interne kontaktene nok var hyppigst.
Naturressurser som obsidian, marmor og matvarer
som fisk, skalldyr, urter,
planter, frukt, honning osv.
har blitt transportert rundt i
øylandskapet.

ulike symboler. Fødsel eller gjenfødelse
uttrykkes ved scarabeen, billen som legger
eggene sine i baller med gjødsel, hvorfra
nye skarabeer kommer ut i verden til et
nytt liv.
Solskiven representerer livet, og solens
vandring over himmelen symboliserer

REFLEKSJONER
Stekepannene og figurene må sees i sammenheng med gravene, hvor de oftest er
funnet. Gjenstandenes særegne dekor,
begge nært forbundet med symboler på
havet, solen, kvinnelighet og derigjennom
fruktbarhet og kanskje også gjenfødelse,
legger til rette for tolkninger assosiert med
den egyptiske, bronsealder-kosmologien. Er det
rituelle båter vi ser avbildninger av på keramikken?
Er det overfarten til den
neste verden vi ser representert? Vi har få funn
som tyder på direkte
kontakt mellom Hellas
og Egypt i den tidligste
bronsealderen. Vi vet imid
lertid at nettverket med
Egypt var godt etablert i
ca. 1500 f.Kr. Dette vet vi
fra utgravningene på øya
Thera som ble begravd
under lavamasser etter et
vulkanutbrudd i ca. 1500
f.Kr. Kan stekepannene
og marmorfigurene tross
alt være tegn på et felles
tankegods eller elementer
av en lik verdensanskuelse
på et tidligere tidspunkt?

Nøyaktig hvilken karakter
denne kontakten hadde er
mer uvisst. Motivene på
stekepannene har dannet
grunnlaget for tolkninger
av gjenstandene som del av
en fruktbarhetskult, med
havet og solen i sentrum,
kanskje til bruk i en religiøs
praksis. Ser vi nærmere på
stekepannene, slik som de
vi har fra Syros, har også
disse tydelige kvinnelige
kjønnskarakteristika, helt
nede ved håndtaket, ikke
ulike de vi ser på idolene,
som ofte er funnet i samme
kontekst. «Håndtaket» kan
betraktes som stiliserte ytre
Marmorfigurene og stekekvinnelige kjønnsdeler, og
pannenes funksjon er
den avrundete eller dråpefremdeles ukjent. Tolkformede formen på stekeningene forblir mange og
pannene kan betraktes som
varierte, og kan på mange
en gravid mage. Det er først
måter representere neti de siste fem til ti år at tolk
topp problemet med å
ninger av både idolene og Stekepanne fra Naxos med geometriske mønstre, muligens symoboliserer spiralen nærme seg fortiden med
stekepannene er satt i sam- i midten en sol. Fra ca. 2600 f.Kr. Etter Colin Renfrew: «The Cycladic Spirit:
våre moderne øyne og
menheng med kultiske as- Masterpieces from the Nicholas P. Goulandris Collection»
dertil begrensede fortolk
pekter ved bronsealderens
ningsrammer. Det kan
forestillingsverden og de deler av den livets gang, fra fødsel til alderdom. Slut- være frustrerende å akseptere at det er
ideologiske praksis som har med døden å ten av dagen – og livet – symboliseres ved sider av fortidens kulturer som vi ikke
gjøre. Når solen, fisker og båter er i sent båten, som frakter solskiven og den avdøde kan vite noe om. Vi har rett og slett for lite
rum av «magen» kan dette tolkes som om til underverdenen, før skarabeen igjen står tilgjengelig informasjon til å skape mening
nettopp solen og havet var særlig viktig for opp til en ny dag og et nytt liv.
ut fra gjenstandene alene. Uvitenheten inbronsealderfolket på øyene, og at nettopp
viterer oss like fullt til å drømme og fundisse var viktige også for den avdøde. Om Avbildninger av sol, båt og fisk er av flere dere om bruken av dem og den tiden de
vi her kan snakke om en reinkarnasjonsid- forskere, deriblant den danske arkeolo- var en del av, hvilke mennesker de tilhørte
eologi, eller hvilken rolle idolene og steke- gen Flemming Kaul, knyttet til den nord- og hva slags liv disse levde.
pannene hadde i gravkonteksten, eventuelt iske bronsealderreligionen, som riktignok
i den religiøse praksis, vil forbli gjetninger. er datert nesten tusen år senere. Bortsett
Det er likevel fristende å kaste et blikk over fra at skarabeen ikke er kjent fra nordisk
Middelhavet for å sammenlikne med den bronsealder, kjenner vi både solsymboler, Forfatter
egyptiske religionen som ble praktisert noe ski og fisk fra skandinavisk bronsealder. Ingeborg Collin-Hansen er cand.philol.
Man skal være forsiktig med å overføre med hovedfag i arkeologi og ansatt som
tidligere.
tolkninger av symboler så direkte fra den universitetsbibliotekar ved Gunnerusbibene siden av det europeiske kontinent til lioteket, Universitetsbiblioteket i TrondEGYPT
Livet og solen går i egyptisk mytologi hånd det andre, over et tidsspenn på ca. tusen år. heim, NTNU.
i hånd og er representert ved minst tre Likhetene er likevel påfallende.
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Pavelig heraldikk i
Fjellet og stjernen fra våpenskjoldet til pave Alexander VII Chigi (1655–1667). Roma, Santa Maria
della Pace, fasaden. Foto T. Melsæter

Roma
Som reisemål inntar Roma en
sentral rolle blant Europas byer.
Den var hovedstad i Romerriket
og har siden seinantikken, bortsett
fra noen tiår på 1300-tallet, vært
sentrum for pavene og den romersk-katolske kirken. Fra 1870
ble Roma hovedstad i det forente
Italia. Motivene for å dra til denne
evige stad kan være mange og
varierte.
Tekst Torgeir Melsæter
Her vil den reisende i stor grad bli møtt
av kunst og arkitektur som ble skapt under barokken på 1600-tallet. Roma var i
denne perioden lekegrind for noen av Europas mest fremragende kunstneriske og
arkitektoniske begavelser. Paven var den
ubestridte herskeren, og det var nettopp
han og hans nærmeste slektninger som var
de viktigste oppdragsgiverne for geniale
arkitekter og kunstnere.
HERALDISKE ELEMENTER I DET ROMERSKE
BYROM
Den observante betrakter vil straks legge
merke til at en rekke forskjellige figurer
er brukt i utformingen av bygninger og
monumenter fra denne perioden. Man
vil flere steder kunne finne for eksempel
ørner, fjell, stjerner og drager (fig. 1a–d).
Slike figurer med heraldiske elementer er
tatt fra pavenes våpenskjold. For å kunne
skille heraldiske elementer fra andre «normale» bestanddeler av bygninger og monumenter må man ha kunnskap om fagemnet
heraldikk.
Heraldikk er læren om våpenskjold og
alle deres tilhørende bestanddeler. Siden
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Et komplett
pavelig
våpenskjold.
Dette er
våpenskjoldet
til Alexander
VII Chigi
(1655–1667)
med et eiketre, et seksberg (fjell) og
en åttetagget
stjerne som
våpenmotiver
samt de karakteristiske
symbolene for
paven, nemlig
St. Peters
nøkler og den
pavelige tiaraen. Roma,
Colonnato,
Piazza San
Pietro in Vaticano. Foto T.
Melsæter

Bier fra våpenskjoldet til pave Urban VIII
Barberini (1623–1644). Roma, Palazzo della
Sapienza. Foto T. Melsæter

1200-tallet har alle paver ført et våpenskjold. Dette kan betraktes som et merke
(eller en slags logo) og består av et skjold
som inneholder ett eller flere motiver (i de
fleste tilfeller pavens slektssymbol), ledsaget av de spesielle kjennemerkene for
paveembetet, nemlig St. Peters nøkler og
den pavelige tiaraen (fig. 2).
IDENTIFISERING AV DE PAVELIGE
HERALDISKE ELEMENTENE
Ved å bruke en heraldisk håndbok kan
man med enkelhet finne ut hvilke våpenmotiver de forskjellige pavene har brukt.
Deretter er tiden moden for å ta en tur
rundt i Romas byrom. Med håndboka å slå
opp i vil man kunne se hvilke paver som
har hatt en finger med i spillet under oppføringen eller utbedringen av forskjellige
barokke monumenter, kirker og paléer.
Ofte fremtrer det komplette pavelige våpenskjoldet på et prominent sted, mens de
selvstendige motivene nærmest er strødd
rundt omkring på verket. Et godt eksempel er Fontana dell’Acqua Paola, som ligger
bare et steinkast fra Det norske institutt på
Gianicolo i Roma. Fontenen ble oppført
av pave Paul V Borghese (1605–1621) på
begynnelsen av 1600-tallet, og er et paradeeksempel på bruken av pavelige heraldiske elementer (fig. 3).
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Andre gode eksempler kan vi for eksempel observere på kirken Sant’Agnese in
Agone på Piazza Navona, hvor duen i
våpenskjoldet til pave Innocens X Pamphilj (1644–1655) opptrer (fig. 4). Biene
fra våpenskjoldet til pave Urban VIII Barberini (1623–1644) svirrer rundt på en
rekke steder i Roma, som for eksempel
på Palazzo della Sapienza (fig. 5). Inne i
kirken Santa Maria del Popolo finner vi
våpenskjoldet til pave Alexander VII Chigi
(1655–1667) under orgelet (fig. 6). Dette
har faktisk fått en utforming inspirert av
motivet i pavens våpenskjold, som er et
fjell, en stjerne og et eiketre (jfr. også fig.
2). Orgelpipene er formet som fjellet, og
rundt dem slynger det seg gylne eikegreiner. Chigi-pavens våpenmotiver er å finne
flere steder i Roma, som for eksempel på
den berømte elefanten foran kirken Santa
Maria sopra Minerva (fig. 7) og på Porta
del Popolo (fig. 8).
HVA BETYR DE HERALDISKE ELEMENTENE?
I barokken ble pavelige heraldiske ele
menter brukt i et så stort antall, at dette
umulig bare kan være et utslag av en
«tilfeldig tradisjon». Mengden, plasseringene og måten de fremtrer på, forteller at
de må ha vært viktige i 1600-tallets Roma.
Det var imidlertid ikke bare pavene som
førte våpenskjold på denne perioden. Alle
fremtredende slekter i hele Europa hadde
ett. Men i resten av Europa ble heraldiske
elementer brukt på en helt annen måte.
Der benyttet man seg i første rekke av hele
våpenskjold, som ble plassert over en portal eller lignende. Motiver fra våpenskjold
ble sjelden brukt som selvstendige heraldiske ornamenter og skulpturer i områdene
utenfor Mellom-Italia.
De heraldiske elementene i Roma var ikke
bare merker som representerte paven og
hans slekt. Som visuelle objekter hadde
disse en historie de skulle formidle til folk
som betraktet dem. Motivene i pavenes
våpenskjold var i de aller fleste tilfeller
et nedarvet familiesymbol som slekten
hadde brukt i lange tider, ofte kanskje helt
tilbake til 1200-tallet. Den opprinnelige
betydning av symbolet var imidlertid ikke
nødvendigvis interessant under barokken.
Ved å studere både skriftlige og visuelle
kilder (som tegninger og stikk) fra 1600tallet kan man få mye informasjon om hva
pavene, deres slektninger og allierte mente
den gangen om dette og hint.
TANKER OG INTENSJONER – KLATRING
OPPOVER DEN SOSIALE STIGEN
Paven kunne i 1600-tallets Europa betraktes som en valgt fyrste med en helt

særegen rang og autoritet som den rom- hadde våpenmotiver som enkelt kunne til pave Paul V Borghese ble for eksempel
ersk-katolske kirken sin fremste repre- knyttes opp til prestisjetunge temaer, til knyttet til Jupiter og Saturn. Duen, som
sentant og Guds stedfortreder på jorden. kjente myter, legender og historier. Ofte var et av våpenmotivene til pave Innocens
Pavedømmets forfatning som valgmonarki ble disse forbundet med sitater, beskriv- X Pamphilj, ble knyttet til Venus. Pave
gjorde at pavestolen var et yndet mål
Alexander VII Chigi fremstilte fjellet i
for flere ærgjerrige slekter som ønsket
våpenskjoldet sitt som både det hellige
å klatre oppover på den sosiale stigen
Athos-fjellet og det poetiske Parnasi det romerske samfunnet. Kampen
sos-fjellet. I tillegg knyttet han fjellet til
om paveembetet var stor, og i denne
flere sitater fra Bibelen.
striden spilte de heraldiske motivene
fra pavenes våpenskjold en viktig
For den interesserte besøkende som
rolle. Bruken av disse samt betydvandrer rundt i Romas gater for å beningen de ble tillagt forteller noe om
trakte byens kunst og arkitektur fra
pavenes, deres slektningers og alliertes
barokken, kan det være lønnsomt å
tanker og intensjoner. De selvbevisste
anskaffe seg en liten heraldisk guide.
konkurrerende slektene benyttet tiden
Man vil da kunne skjønne mye mer av
mens deres pave regjerte til å skaffe seg
hva man faktisk ser rundt omkring seg,
økonomiske midler, som de deretter
og opplevelsen av de fantastiske verkinvesterte i bygninger og monumenter
ene vil på den måten bli større og mer
over seg selv. Disse ble overstrødd med
interessant.
slektens våpenmotiver.
Duen fra våpenskjoldet til Innocens X Pamphilj (1644–
Man forsøkte å utnytte et allerede eta- 1655). Roma, Sant’Agnese in Agone, fasaden. Foto T.
blert familievåpenmotiv ved å knytte Melsæter
Forfatter
det opp til et eller annet av høy presTorgeir Melsæter er cand.philol. med
tisje. Slik kunne ærgjerrige slekter klatre elser og historier av bibelske og antikke hovedfag i historie.
oppover på den sosiale stigen. Flere paver opphav. Ørnen og dragen i våpenskjoldet

Fjell, stjerne og eikegreiner fra
våpenskjoldet til Alexander VII
Chigi (1655–1667) som fremtrer
på kledet til elefanten foran kirka
Santa Maria sopra Minerva.
Roma, Piazza Santa Maria sopra
Minerva. Foto T. Melsæter
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De fleste håndavtrykkene finnes på hulens
bakvegg, rett overfor inngangen.

Hulen med de små h
Hulemalerier har lenge vært kjent på Yucatán. Håndfigurene er de
mest vanlige. Ved å trykke hender påsmurt fargestoff mot veggene
i hulen eller ved å blåse fargestoffet mot hånden, kommer disse
merkelige figurene fram. Slike håndbilder er først og fremst funnet
ved de siste årenes undersøkelser.
Tekst Kalle Sognnes,
Guillermo de Anda Alanis
og Marek Jasinski

gen i dag som det var for tusen år siden, da
den tradisjonelle mayakulturen blomstret i
dette området.

Det meste av Yucatán-halvøya lengst sørøst
i México rager knapt 200 meter opp over
havet. Dette er mayaindianernes land. Klimaet er tropisk, med en regntid som grovt
sett varer fra mai til oktober. Rett som det
er sneier en av de mange tropiske stormene
som oppstår i det Karibiske hav og Mexicogulfen inn over kysten og kan gjøre
store ødeleggelser. Berggrunnen består
av kalkstein og er som regel dekket av et
tynt, skrint jordlag. Det finnes knapt vanlige elver på hele halvøya. Vannet samler
seg i underjordiske bassenger og hulrom.
Tilgang til brønner og underjordiske bassenger og elver er livsviktig for bosetnin-

OFRING I KILDER
Disse underjordiske vannbassengene blir
kalt cenoter. Mange steder har taket over
bassenget falt ned, slik at det er mulig å
komme til det livgivende vannet. I dag er
dykking i cenoter en populær beskjeftigelse blant turister, som særlig holder til
på det nordøstlige hjørnet av Yucatán med
sentrum i turiststedet Cancún.
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Cenotene var ikke bare drikkevannskilder.
De var også viktige offerplasser. Den mest
kjente av offer-cenotene ligger i ruinbyen
Chichén Itzá, omtrent midt mellom Cancún og Mérida, som er hovedstaden i stat-

en Yucatán. Den hellige cenoten i Chichén
Itzá ble tømt for offergaver på en heller
brutal måte av amerikanske arkeologer for
omkring hundre år siden.
MEXIKANSK-NORSK PROSJEKT
For en tid tilbake satte universitetet i Yucatán, som ligger i Mérida, i gang et forsk
ningsprosjekt omkring ofringer i cenoter. I
2005 inngikk Historisk-filosofisk fakultet
ved NTNU en samarbeidsavtale med Yucatán-universitetet, og Institutt for arkeologi og religionsvitenskap ble partner i
cenote-forskningen. Dette mexikansk-norske prosjektet omfatter nå en systematisk
leting etter ukjente cenoter kombinert med
undervannsregistreringer i cenotene for
å finne ut hva som måtte skjule seg der.
Under dette arbeidet er det også oppdaget
huler som er tørre eller bare rommer svært
lite vann. I noen av disse er det funnet hittil
ukjente hulemalerier. – Hulemalerier har
lenge vært kjent på Yucatán, men har stort
sett blitt neglisjert av forskere som studerer
mayakulturen. Det finnes også ristninger,
men disse har knapt blitt sett på. Mest vanlig er håndfigurer, som enten er laget ved
å trykke hender påsmurt fargestoff mot

hulens vegger og tak eller ved å blåse fargestoffet mot hånden, som da virker som en
stensil. Resultatet av den sistnevnte metoden blir et negativt bilde av hånden. Det
er først og fremst slike håndbilder som er
funnet ved de siste årenes undersøkelser.
HULEN MED DE SMÅ HENDENE
Flere av de dekorerte hulene er funnet nær
landsbyen Homún, en times kjøring sørøst
for Mérida. Her skal vi se nærmere på en
av disse, Cueva Manitos, eller hulen med
de små hendene, som den ville hete på
norsk. Denne hulen ligger like ved en nå
nedlagt hacienda, et storgods, kalt Kanum,
der det finnes flere cenoter, blant annet en
som ble overdekket og tjente som brønn
for haciendaen. Området er dekket av tett
jungel, som for det meste består av lave
busker blandet med agaveplanter (sisal),
som i sin tid ble dyrket i området. Innimellom dukker det opp høye ranke ceibatrær
– mayaindianernes hellige trær. Disse har
kraftig rotsystem og har som regel slått
rot i cenoter og andre forsenkninger. Det
gjelder også for Cueva Manitos. Dette gjør
det lettere å finne nedgangen, ettersom ceibatrærne rager opp over krattet omkring.

hender
Så langt har vi bare gjort foreløpige undersøkelser, men dette er nok til at vi har
fått et godt inntrykk av hulen og hva som
finnes i den. Hullet i bakken er bare vel
en meter dypt, men på den ene siden fører
en lav åpning ned i et større hulrom. Selve
hulen er nærmest rund med diameter på
omkring 20 meter. Gulvet, som er dekket
av en ur, skråner jevnt nedover mot en for
senkning helt inne ved huleveggen. For å
gjøre det lettere å gå, er det anlagt en trapp
av steiner gjennom uren. – En stor stein
rager opp av uren like foran den indre forsenkningen. På den flate toppen av denne
steinen ligger en samling keramikkskår. En
eller flere krukker og fat har tydeligvis blitt
plassert her som offergave til maktene som
regjerte i hulen. Dette skjedde trolig en
gang i løpet av den sen-klassiske mayakulturen. I tid svarer dette til vår vikingtid og
middelalder. På den ene siden av steinen
er det skåret inn en serie med små trinn,
som danner en symbolsk trapp opp mot
toppen.
HELLIGE HULER OG FJELL
Huler og fjell var viktige i Mayaindianernes
tradisjonelle religion. De mange pyramide-

følge av kjemiske forandringer etter at pigmentet var kommet på berget.

Hånd- og arm-stensil som er skjult bak en
stor stein.
formete templene som ble bygget i de fleste
byene, er å oppfatte som symbolske fjell.
På den flate Yucatán-halvøya var disse kunstige fjellene spesielt viktige. Noen ganger,
som i Mayapán, ikke langt fra Homún,
ble pyramiden bygd over en hule. På Yucatán finnes ikke fjell, slik at hulene ble de
eneste naturlige helligstedene. Når det så
inne i en hule som Cueva Manitos finnes
et naturlig miniatyrfjell, kan det ha gitt
nettopp denne hulen en spesiell betydning. Med litt høyere grunnvannstand står
det trolig vann i forsenkningen. Ubesudlet vann hentet fra huler var ofte viktig for
bruk i noen av de mange religiøse ritualene
som styrte mayaindianernes liv.
SPYTTET RØD OKER
Cueva Manitos domineres av negative
håndavtrykk, der hånden ble brukt som
stensil. Nøyaktig hvor mange avtrykk som
finnes i hulen, er uvisst. Dels har vi ikke
forsøkt å telle dem, men svært mange er
ufullstendige. Enkelte er det bare svake
skygger igjen av. De aller fleste er laget av
rød oker, som må være spyttet på berget.
Dette kommer klart fram på flere av figurene, der det meste av fargestoffet er samlet i tre til fire små konsentrasjoner.
Den største samlingen av håndavtrykk
finnes like til venstre for inngangen til
hulen. I virkeligheten består denne samlingen av to atskilte felt. De nederste figurene finnes på en stor stein som ligger litt
foran bergveggen, der de fleste figurene er
plassert. I kløften mellom bergveggen og
steinen er det en figur som ikke er kommet
med på fotografiet, men som er vist her i
tegning. For en del figurer ser det ut til å
være brukt et gråblått pigment, men det er
mulig at denne fargen er framkommet som

BARNEHENDER
Størrelsen på figurene tyder på at det var
barnehender som for det meste ble brukt
som stensiler. Enkelte avtrykk er likevel
så store at de må være laget med voksnes
hender. I noen tilfeller er også underarmen
avbildet. Helt spesiell er en figur som ser
ut som en pilespiss. Også denne figuren
er laget som stensil, men må være formet
ved hjelp to hender. Dette finner vi også
flere steder. I en stor hule kalt Loltún, som
ligger et stykke sør for Homún, er det en
liknende figur der spissen også har skaft.
– Rundt forsenkningen tvers overfor åpningen er det færre figurer, men de fleste
av disse er til gjengjeld laget som håndavtrykk. Mellom disse figurene ble det
funnet en samling tynne, innrissete linjer.
Da vi fikk sett nærmere på disse linjene,
viste det seg at det her fantes en tegning
av en mayaprest i fulle pontifikalier. Både
denne figuren og keramikkskårene på toppen av den store steinen er trolig samtidige,
men disse dateringene sier ingen ting om
når håndavtrykkene ble laget. Imidlertid
finnes det røde håndavtrykk også i bygninger i ruinbyen Uxmal ikke så langt borte.
Også denne byen er fra sen-klassisk tid.
Hender forekommer hyppig som motiv i
bergkunsten, både som direkte avtrykk og
laget ved hjelp av stensiler. Under spesielle
omstendigheter kan fargepigmentene eller organisk materiale som er blandet med
disse, dateres ved hjelp av den såkalte 14Cmetoden. I huler som Gargas og Chauvet i
Sør-Frankrike finnes slike bilder som kan
være mer enn 30 000 år gamle. Så gamle
er de neppe på Yucatán, men er vi heldige
kan det finnes daterbart organisk materiale
også her. En annen mulig datering ligger i
en liten figur helt til venstre i hovedfeltet.
Også denne figuren er et stensilbilde, men
er laget ved at begge hendene ble brukt
til å forme en pilespiss. En liknende figur
med skaft er funnet både i den før omtalte
Loltún og i en stor hule kalt Caactún noen
mil lengre nordøst. Dersom det er mulig
å identifisere hva slags spisser som er avbildet og disse var i bruk i bestemte tids
rom, vil det også kunne si noe om hulemalerienes alder.
Forfattere
Kalle Sognnes og Marek Jasinski er professorer ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU.
Guillermo Anda Alanis er antropolog og
marinarkeolog ved Universidád Autónoma
de Yucatán i Merida, Mexico.
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Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet,
NTNU, 7491 Trondheim
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Internasjonalt polarår
I 2007–2008 har vi det tredje internasjonale polarår (IPY). Da kan du i neste
nummer av Spor lese om Fridtjof Nansens grønlandsekspedisjon i
1888–1889. Vitenskapsmuseet er i den heldige situasjon at det i
sitt eie har originalmateriale fra Nansens overvintring hos
inuittene på Vest-Grønland. Dette skal våre lesere få
vite mer om. Særlig flott er kajakken som ble
bygget av ekspedisjonsmedlemmet Balto
sammen med flere lokale håndverkere.
Det arbeides også med å få til en
utstilling med noe av dette
materialet på Vitenskapsmuseet.

Foto Morten Sylvester
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– For en ny abonnent får du en
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Slik går du frem:
Finn en venn eller bekjent og verv ham/henne
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Vedkommende må ikke ha vært abonnent de to siste årene.
Send bestillingen til: spor@vm.ntnu.no
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er betalt, får du din vervepremie i posten.
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