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FORTIDENS ARKEOlOGER

s
lJMME
Anders Nnmmedal ( 1867-·191+4) var :født i

Vik i

Sogn. Etter endt

utdannelse som cand.røal. m<;d g'eologi som hovodområdo,kom han
t;il Ji.ristiansund som lærer ved den høyere skolen.

lian

:fant

snart steinaldørboplasser av en hittil ukjent type rundt byen,
Da mus<'løt :l. 'l'rondhej_m ikke kunne gi he.m noen fork.lar:lng på hva
han hadde t'u:nnet, begynte han å lose p& øgen hånd det han kom
over og ble øtter hvert

~'kspert

på eldre steinalder. Han g,jor--

de f'lere f"unn av lignende karakter på strekningen

f'ra Bergen

t i l Trondhe:im. Dette matørialet g·a. grunnlaget t i l det han kal-tø Fosnakulturan.
Han hadde ut t'ra si.nø geologiske kunnskaper en. eg·en evne

å

danne

seg

et bilde

av landskapet,

og

til

visste ved hvilk-

un strandl:ln,jehøydø han måtte .lete :for å :fi.nne steinalderbo-plasser,
i

Med danne bakgt·unn reiste han i

1925 ti.l Nord-Norge

håp om å :finne steinalderboplasser også dor, Det varte hel-

ler ikke lenge :f'ør han p;,iorde de første f'urm i
som skulle :få navnet Komsakul turen.,

dat

kom.w>l<il'ks

øttor :Komsa:f jellet :t Alta

der boplassene :først bl.o :funnet. De neste årene brukte han t:il
å uti'orske Jh.nnmarks s·t<d.nalder,

båd~

den eldre og den yng-re.

Han ble konserv·ator v<•d Universitetets Oldsaksamling og g,jor-de også der en stor innsats i. utf'orskningen av Sør-Norg'"' yn·gre

ste:l..nald•~r.

Selv om Nununedals teorler til sin<> tider .har vmrt omd:l.skutert,
har han skr•>vet si.tt navn i

i'orskningsh:l.storien. Det

ør sær-

:tig hans bidrag innen ut:l:'orskningen av Nord-Norges :forh:i.stor:le som har gjort ha.ns navn k;Jønt,

og s:i.st møn :i.kko rrd.nst

han bragt Nord-Norgos steinald<lr :inn i
:forsknings

d.en

har

interna.~;jona.le

i.Altar~ssoområdf) ~c

HETtJIG SØRHEIM

I

dag kom det budskap som vi her på Universitetets Oldsaksamling·

har visst mått2, komme - vår sjøf' gjennom mange år

professor

Bjørn Hougen er gått bort, etter lange år plaget av sykdom.
er derfor f'ørst og :fremst med dyp vemod budskapet blir

Det

mottatt

av oss gamle elever og kolleger.
Eldre Sande:fjordinger vil vite at professor Haugen
bysbarn, Han ble f'ødt i
bestyrer Knut Hougen,

var

dø:cos

Sandefjord 15/9-1898. Hans far var skole-

og i

si.tt barndomshjem har han sikkert f'ått

grunnlagt den sikkerhet og det vidsyn som preget hans personlig ..

het og vurder:i.ngsevne så sterkt. Han var .l.nlmani.':J.! i
-

"gamm'f>ldagse" vil. vel no'f>n sj

vokst opp mod ham

t1om

i

ordets besto

dag - :forstand, For oss som har

lærer og leder var det en lykke så å si dag-

lig å erfare hva akademisk tradisjon og ekte akademisk l i.vshold··
ning var, Det gav sikkerhet .for kompromissløs rettskat'f'enhet
alle avgjørelser,

som betydde

no~>

:for don enkeltø,

i

det

enLer1

gjaldt en oks>an•enskandidats skjobnø eller vurderi.ngøn av et vit-enskapelig a.rbeide

~

Det g·av

og:~:di

uavkortBt lo ja l i tet

ovE~r:f'or

ben på musoet - det er karakteristisk at hart aldri
undorordneto i

va..lg{);t a.v tema
gravplc1..'3S 11
de ne n

,

sin munn - vi var all o medarbøidt?.:"C'Ø.

for ma.gist~.:;rg:('a,d.savhandl:l.ngeJi. :fra

19;;:~1{ 2

som tar opp p:robløJnenø VE'-tdrør~)ndø de r3tore Hkjærgc~~r~.~

lang: o Ra o t;

ons~:<:.a.ps:mannen.s
1J,,::;:t;

~

Det

sie,~

l.itt

(lffi

kvaliteten av don unge

no::cslre v.itensln·:lpsa1ca.dH:m:i.s slrriftey~"

synet på ''VestfoJdkongeTtOS 11

k.ingt..id~Jns

v·i.t·u

ar'boid,:_:,, ø.t mag1s t;or·grs..clGavhaf1d.lirl'g~)n. ble tJ.•·y'J..::t
~· Tøm::-.t

J:"ra Vi!:'lBt.fold
or i

f(JT

t:> ta~·

onlet

st:illJi..stori.e~

historj_ske plQssaring og

'hBX'

Go.k-

~aJ··

t-\.llH som .~:;onert:J :ha.r a.t'b(~:l.dot

har m9,.ttø g::l veien. orn llou.geng av·l~.a:nd.li·ng.
d(::nnt1
~ttr
d~?! t

tr~'lkker Bjø:r'n HougfJn J.1Tn JJT.'ob.lern+-"lr· fJ<Jm. f'nr5k.o.i.ngc·n

f.l2t!1"1ig opptatt; ::'-i.ii"~ .F'o.Phnldet 1nøllom. døt t5a.rnlø lands1n:lp 9
hai'"' :f().!'ti!JU.~~t seg da. g--r~·o:vTn:i.1Tr.1ø rlif:) b_le :r·ø:i. Gt og dr:~t
V

<">{!;
iYl.H

i

et

01

lik

5
og

standen t i l stranden knapt det halve av dat den nu er,

:fra

haugens topp har man sett krusningen over en langgrunn fjordbunn
og de to trange,

smale sund på begge sider av Karnfjordhøidone."

Her skimtes det mellom linjene .en kjærlighet ti.l Vestf'oldnaturen
som kommer ennå sterkere ±'rem i
ingens Årbok for 1947:

den l.il.le studien i

Turist:t'oren-

"I<'ra. Veat:folds Oldtid".

Bjørn Hougens hovedvirke:felt innenfor norsk arkeologi: Stil··
tekstilstud:!.et,
en:

innbragte ham i

"Snartemofunnene",

og

19)6 doktorgraden på avhandling-·

som gir en dyptpløyende analyse av .f'olke--

vandring.tidsstilf.>n og også for alvor trekker jordfunne tekstilar
inn under debatt. Det siste gjorde at det ble en selvfølge at dat
ble ov•n·latt t i l ham å publisere Osøbergfunnots tekstiler.

Igjen

var han a.l tså t:l.lbake t i l barndonunens Vest:foJ.d. Men

nådde

aldri å f'ull:føro denne oppgaven: lera 1952 ble

han

han

p:t.•ot'essor

i

nordisk ark<H>logi og bestyrer av Un:iversi tetets Oldsaksamling, og

all hans tid gikk med t i l administrasjon.

-

kom dat i.midlertid 'fart ·i en undersøkeLse i

I

hans

bastyrartid

Vestl'old

som

hele hans hjørte: Kaupang-undersøko.lsen" Det ble betr,,dcl

a

tegnede

lede den, Hva det; betydde :for meg å kunne g;jøre dot mEd

Bjørn Hougen sora s;jø.f kan :ikke måles i
gen hver

hadde
under--

somrnor~

ord. Han bøsøkte gra;vrd.n·-

var utr(·:tteJ.lf; t i l å h.JeJ.pø nnår

som verst d.tZ:"tt

knep" med pøngør og kre:fter og :fu:lgto bøarbei.dingen av døt svære
mat.erialet: med aldr:i sviktend.e interesse .. Så sent som
par uk_rJ.r siden

Ya!"

.je~~

:for'

et

ute hos ham fo å f'ortelle om bea:cboidings-

resultatenø. Han ,,·ar merket av sykdommen,. men lyttet og gav

med t>ruittencle engas,jøment, glede. og humøJ.'. A.ldri kom

råd

hans lune,

f'ine humor slik :frem som når talen kom inn på hans kjære VHntt'old.

Men hans

:f"or.sk~1":rgjern:.i

forhJn.storiø:

vi kan

cHl.

ng om:fattet også øn annen

F'jollstrøkencs saga ..

a\r

om forl1oldet mellom den stat,ile
don moro labile,
skrevet

nø sorn g;;jør den

antyder innholdet:
bosetn~n~

knyttet t i l fjellet alt i
rrt(-0C{

et

nor.sk

med den

"I•'ra seter t i l gård". Underti te.len, Stu-

d.i.Hr :i norsk bosetni.ngshistorie,

r~r

side

ter nonn mJndt""e aJr'beide:Jr, so1n

som l'orc>tudier, kom :i_ 1947 det ruvende verket

oppsikt<;vekkende ti tel:

Bol<.on

I!~t

pex·son~l.ig;

knyttet

Spørsmå_lcnø
ti.l

dalen oe;

forhistorisk t:Ld.

(..);n.gasjement

og eu .formønd.e ev-"

t i l litteratur av f"ørste klasse ved sidHn

av aL

den er øt; dyptpløyende vitenskapelig arb,;ide. Er man :fjel.lelskør,
leser. mnn

d<~n

omigjen og ornie;,'jøn,

~3om

1nan leser sine klassJ_kere.,

~~

ng ei te rer f'ra innledningen:
«Det er også pltagelig nok at fjellfangsten både i _ fortid
og i nuticl rommer det. l i t t asos:l.ale element, han som ronder " t i l f'jells mltnedsv:i.s i. travle Armen for at voide ren
på f'ånnen".Han har liksom aldri helt mistet .kontalcten med
s tolnalderen, · f'år neverkonten full av J:':l sk når andro j_lrke
får beinet og er kansk,;e l i t t misunt, møn
miu>t uglesott
av bondesamfunnets mer stødige elementer. Når han senhøstøs roker aleno i :fje:llet er det utrygt for anrwn manns
støl der spekemat, smør og flatbrød ligger .lagret t:i.l dem
som skal k<jøre ned vinter.:foret. Mclk.jel Fønhus
og
andr·e
har skildret ham, men typens .klassiske skikkelse
er
og
blir Peer Gynt, ikke scenenes og Ibsens ·- '5om vi nøt topp
s:i.tortH - men sagnets og Asbjø:t"nsenf) .. 11

F'i.nern kan det :i.kke sies. ·- Det er hotegnende at boken
mest kontroversielle Hougen har skrevat, - den satte
debatt og gjør det stadig. Det ligger i vlrt

f~gs

den
ting

under

egenart at net-

topp slilce debattinnlegg kanskje blir de som står lengst etter en

forsker.

Vi har et godt eksempel i

sjefsstolen her

p~

de likevø:L mange

museet,

AøW~

hans venn

Brøgger~

f~orgJ

og

tr·ekk i'elle>s ·- blant dem

<Hl

utt;rykksform.

Da Bjørn. ·nougon :i ·1967 gikk fra borde tonm pro:f"essor,

og vi alle håpet

bokon om

ke

til~

sjoneT""

dette t'Hlt<;

T:at;(:~t

bl.i~

som vJ

K-ref"tc,!ne stra.1<J..:: som a.ntydet

et vesentlig

håper kan

han

t~n

høy~ste

f'ull.fø~:es

ett.ee hans

som n.od døt

1. maes

:i}i;;_-

e·~t

:int~~:tn~

pr·ivJ,leg:Ln~l

grad om Bjørn Hougen'"

ekte vestfulding -

v·ed sitt ·vidsyn nor::;k arkøo1 ogl. inn i
Oslo,

rors]~erarheide

ofte Ragt at vestfoldingen er mere europeer

l~ox·ble

han

t\

mere.

n.ordmøn.rL. Døt g,jeld.Hr i
J.yrrnfJ

I.~gger

·viJle g.ledet ham og oss,

v;.x:,-.eø han::."> venner?

Det

t~sk:~;tiler~

at dat

ve~

hadde

haa ,;kull" f'å helse og kre.lter- t i l å fullfø:re

Osel)erH~·:f'l.:u:raets

Metl vi
p~1.

e.r ham

a·~

i

hadde

intøns kjærl:i..ghot; til

som gav dem begge musikalitet ·L sinn og i

musikk,

engor

Ulike som de var,

1976

:i

and ro

enn
l.

sinn og

fd.n forskning· satte

europeisk Raromen1'1eng.,

(HAF1!LOTTf BUNDHEIM

han

EN UNDERSØKELSE AV HAVBUNNEN

UTENFOR
HESPRI HOLMEN
SJUR LOTHE
I

nærheten av Haugesund på kysten av Vest-Norge ligger et senter

for mesolittisk og neolittisk kultur på Vestlandet,Her ·finner vi
en øygruppe sentrert omkring Bømlo, der det i steinalderen foretil
kom produksjon av grønnsteinsøkser i stor stil. Råstoffet
denne tilvirkingen fant man lenger vest i havet_,
ved
Espevær.
Her ligger en holme som kalles Hespriholmen, hvor

store

søkk i

fjellet markerer stedene hvor steinalderens folk fant og utvant
stein med den fornødne kvalitet, De kløftenp som bruddene danner
i fjellet blir lokalt kalt "Vikinghogget".
Bruddstedene ligger på vestsiden av holmen, seks meter

over nå-

værende vannstand. Ut fra dette regner man med at utnyttelsen av
bruddene sluttet da vannet sto plant med "gulvet" i bruddet. Men
det har ikke vært funnet spor etter produksjonen på selve holmen,
noe som sporet interessen til noen arkeologistudenter

som

også

Bildet: Knut Jorfald i ferd med å tegne en skisse på 27 meters dyp..
I forgrunnen en av de større fjellblokkene.
Foto: Dag Nævestad

var sportsdykkere,
Vi mente at det var sannsynlig at deler av de utbrudte massene var
:forsvunnet i

s,jøen, Dette dels :fordi. noe av massene måtte bli av-

f'all ved brytingen, dels f'ordi noe mulj_gens var gått overbord :fra
båter eller f1åter ved lasting av stein. Denne

ble

fraktet

inn

tLl Bømlo og :forarbeidet der,. Dette kan vi si :ford:i det er f'unnet
store mengder avslag etter steinsmedenes arbeid her,
~'orart"!.<!_id~~_2:lnders.øke}~en

De f'ire deltage:.:•ne på turen f'inansierte det hele selv.

Det

ble

tatt kontakt med Historisk Museum i

råd

om å

Bergen, og v:i. :fi.kk

oppsøke Kari Shot<}lig Hovland, som har stor lokalhisto.risk
skap. Hun satte oss i

kunn--

s:i.n tur :i kontakt med :folk på Espevær,

dessuten ga hun oss et innbl:tkk i

de undersøkelsene som

og

har vært

g,jort rundt grønnsteinskmnplekset på Bømlo,
Dagen etter at vi hadde snakket mod -fru Hovland, dro
J<~spevær.

Det striregnet på ekte vestlandsk måte,

vi

u·t

til

og vi både så og

:føl te oss p,juskete og ensomme der vi sto med dykkerutstyret.

Men

!:HJ.art tok lokalbe:folkningen seg av oss, og f'isk.eren Mandrup Larsen satte oss ut t i l helmon. I

båten g·a han våre f'orhåpninger nær-

ing ved å :fortelle om en steinrøys under "Hogget" •
.Q,ndersøke];se!!
BeLliggenhetc.n av holmen var l.angt f'ra slik v:i. hadde .forestilt oss
etter å ha lest lærebøkene i
naken og ensom ute i
mer :t samme

arkeologi. Hespriholman lige;er

ikke

havet, men er innesluttet av f:lere andre hol-

s~ørrelse,

Den er noe lyngbegrodd, og virker beskytt-

et,

På øatsiden av holmen er det så smult at det går an å
med småbåt selv i

ing på utsiden av holmen,

til

så vi bestemte oss :for å undersøke øst-

siden :først. Vi_ håpet å f'inne spor Atter
også her,

legge

dårlig vær, Da vi kom dit ut gikk det høy dønn-

menneskelig

og begynte å rekognosere langs vannkanten.

t i meter, og vi kunne se bunnen .fra overflaten.
sta:tnrøyser var synlige,

virksomhet
Dybden

Flare

var

mindre

og vi dykket og undersøkte disse.

Imid-

lertid kunne vi ikke der og da avgjøre om det menneskeverk

eller

resultater av erosjon vi hadde med å gjøre. Flere

parti.er

av

fjellet val:' så sterkt erodert ved vannflaten at vi enkelte steder
kunne bryte ut store stykker med hendene. Men det er mulig at noe
av

denn1~

steinen er brutt av menno,sker. Dette indi.kerer i

tilfel-

---·-·-

lfJ .øn mer utvid.f.!tt bruk a.v hol:cm·:n:l en.n v·i

Hr v:Lllige t i l

å godta

Det tok endel tld J"ør vår venn Larsen kom tilbake, Det ble en lang
dag i
IllE>

dykkerdrakta,

og v:L benyttet der:fmc a.nlHdni.ngen t i l å svøm-

ovør og undorsøke den nærmf>stø ho.lmen. Hor :fant vi im:Id.lørt::l.d

:intet av i.ntaresse på den k<>rte tiden vi hadd.e t i l disposisJon.
J<:ndel:lg tok ventetiden ,;lutt, og vi bestemte ost> f'or å sende
et; lag (to

visst

~.rug

i

mag~en

g,jord.a de to seg

vi vLlle f':i.nne en røys,

, .. " og ble borte i

var vi i

1<lt:1d:~"'

Vi visste e:nd.a

øn l:i.tøn haug ello:n· :ingenting.

Dag· Nævestad ort Knut: Jorf'a.ld, bl
dypet

nocl

på f'ra.mf!iden av holmen ·under bruddene. Med et

ende1.ig ferdige

og

ikkt~

om

Dykke ene,
forsvant i

f'em lange minutter. Da do korn opp

ig,jen

båt<Jn >•:vært utålmodige, noø d.ykkørne utnyttøt t i l

lange

/(l
røys av diOf~ blFJt~liggende

meiu:>Joner på bunnen 9 trnpet3J'o.cmet

rett un.der brudd-

ene pl overflaten.
Etter rlenrH> undøesøkelsen dro v·i ·til land. net var blitt

presslurt~lask8ne

vi fylle

våre, og det betød en

Hnngesund. Imidlertid gikk dAt be]
)Jei; fra

:i.~1'Jon

oppgav<3n var en

€.·n:-·

27 motCi"t"' 9

S:!:Yl

ør httry"J.en a·v røyøa 1;1.

:.:d.Jdn:n:'"

t:U

og r·øysa

og

t:ll vå:r· dlsposis,jon,,
tilne~r-met

·beg-yrd.e ca...
møter~

15 1notero Siden i
D-:0t"Le kcHH1IilfH'' av at

oppruåliug av røysaø Vi

mr:·~terangivclser,.

to ati ]ang pla;:;tsnor mod påsEt"Ltn

overkant

inn

fS:I'Bi t, tak:køt ·være j_møt11:1kotmnon--

Alr Lea.a Tidlig neste morgen sto vi klar igjen,

ri~ma

Ma:r:tch:up Larsen nto
:fø.:c:::d~ø

tur

s<.>nt på

metr~r

1.:5

nød.erkan.t

l

under
m~lto;:

0Ver:flatf::Hl~
d8]'1.

nord er 40 meter· lang, i
fj~:.=1l.trygg· g~~'C

r:rn

80

brtfk·~

dc.r--

Dybd(·JTJ.

·txtc~
lt~

rr.H:~ter~

:i

sør er den ~l-

irn"t tHK1e<r' stei

h~::c

umul.ig å avgjr->rø 1rub.ikk:ln.nhold.f}t

StH

lag

ti::t blokkø:r·

fH:lr uent:in1øt(>J1''

re

koJlsentrer~

ltlt

samm9!~n

i

ov·er' i{:1t

pakl<-_<~t

sarm..alOi."~

n-r ·virvlrd; opp f·r.•:·l .ha-v·1Yul:rnen.

ton.n"

hauger1~

nordro deJ av

1ie'g'li>'T'
1

"{'H.::~

m.t:-H:'f

t:rntag~~1ig

ri:r.l slrJøllsaud som

u.l~onf'or~

Dør.for f'a:ot '\ti ho.l.J.ør

ltAJ~~

vmr·ø btr:''Lttt BV mHnneskBr.,

tk:k~J

Nesten al.t saan-

F'ot·ut~Un

pi'!

halv-

nn.tl
sLuinmasReno~

som skJuJ
ru~?_~

at
S(Hn

HetfJl·~riholmen

v.l

tll

11å

l t

opp

vi.r1te1ie,; v·ax·

lu:n." anta, tt"

l bruddene

tillegg bUr
·det en. intoressant kcnnhinasJon

~vv·

a.rkt=:!ologi over

og

under

vann

11
1det funnene fra havet må samordnes med funnene fra selve Bømlo.
Selv om en har mange spørsmål, må en gå langsomt

f'ram.

Under-

vannsgravninger er kostbare, og de foreløpige planene er å foreta en nøyaktig oppmåling av steinrøysa og dessuten gjøre en undersøkelse ved å se etter flere røyser rundt holmen. Håpet
få gjort dette i gravningssesongen 1976,

...,.

"'""'"

I!INIII

er

å

12

GAMMEL TRO l NY TID
ØYSTEIN JOHANSEN

Funnene f'ra østnorsk bronsealder er i

stor grad

løs funn. Samtidig er de beheftet med mangelf'ul-

:r

le :funnopplysninger.

beste :fall :får

vi

vite

at gjenstanden er :funnet "under pløying", ":fun,net :i jorden",

tø finnes ingen

":funnet i

grønnsakhagen" o.l.O:f·-

opply~ningar

Dotta gjelder :først; og :fremst

i

dat

hele

tatt.

bronse~lderens

øk-

ser.
Nå

•~r

ikke dette en artikkeL om østnorsk bronse-

alder. Derimot tar don utgangspunkt i

to bronse-·

økser J'ra po.rioden. Øksene bef'im'ler seg i

Uni-

versitetets Oldsakssam1i.ng og :funnopplysning<m.e
or som van.lig mang;elfulle.

Imidlertid innehold-

er :funnprot;okollon andre interessante opply,sni.ng·er o'm øksene~ De kommt:?~r henholdsvi:t:l r.r.a Fåberff

Oppland oe; Tune :i. Øst:folrl.

øks opplyses følgende:

Om

J'ørstnevnte

"Dvargsmiøt

or innkJøpt på Galterudsveen

c

Opland og eJc oppgitt å 1ræra at ;jo.rd.funn gjort :l
nærlHJ>'ten <>.v gården. Det ble utl:1.nt t i l så ng si
hole bygdøn når det va1.' By:kdom hos folk

:tklte røre vad dut

med

finerone :i"<H' da opphørte detto he1.bredende v:i.rk··
ning.

Opprinnel:i.g har det 1:l.ggøt J

øn <-:ska, mean

dvet·gsmiet.Mannen
lg·te d[:'.'t
lønf~·st

f'ort~J~lto

n.Æi V"Hr troJ. ldomctløn

t:-1.t

l'H>t:'te 9 og d.et ·k:om

ved lned bare fingrene

ii

br.:~.:co

Denne opplysrtingcn

g:tt·i·; av direktø:c St1.ndvig: på L~·Lllo·hammor

..r311z:,riv-f3]se ~1v 28~do :feh:r.ua:r-

Om

f"or···

av at tlet var rørt

'929 ..

i

er
en

fra Fåberg

hadde helbredet flere Mennesker end baade
Johnsen og Kiønig i Sarpsborg.
Uet er intet ved øksene i dag som tyder

Dr.

på

at

de engang virket helbredende og beskyttende

på

folk og fe,
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De er av vanlig bronsealdertype,og

daterer seg fra bronsealderens slutt (fig.l).Ikke desto mindre må spesielle egenskaper ha kny~
tet seg til øksene. Egenskaper som i visse henseender førte dem fra en profan og inn

en

i

mer sakral sfære.
Troen på øksens overnaturlige kraft og evner er
langtfra så sjelden som man burde forvente.

I

nordisk folketro benevnes øksene som tordenstener. Disse var hovedsakelig stenalderens økser
i flint og bergart. Enkelte ganger ble tordenstenstroen overført på andre stener, belemnitter, ekinitter, kuleformede stener, bergkrystaller, uten at dette hadde noen betydning for folketroens utforming.
Til sine tider benevnes også jernalderens økser
som tordenstener. Hva bronsealderens økser angår, er så vidt meg bekjent de eneste kjente e*
sampler de to ovenfor nevnte.
Troen på tordenstener var alminnelig

i

Norden

helt opp i mot vår egen tid. Ja, i visse

trekk

lever den videre den dag i dag. Tordenstentroen
var særlig levende i Danmark og Sverige.Her me&
ned

te man tordenstenene - øksene - falt
himmelen under tordenvær.

fra

Lynet eller lynned-

slaget oppstår når tordenstenen

farer ned,

tordenskrallet følger som en årsak

av

og

dette.

Enkelte steder heter det seg at tordenstenen farer syv-favner ned i

jorden, og

siden

stiger

en favn ~-v!r_et-\for hvert år, inntil den ·i
syvende å?et når markoverflaten. Slike

atener verner det hus de oppbevares i mot
nedslag. Dette har sin bakgrunn i troen

lynpå

der de har slått ned en gang, slår de ikke
en gang-1:11;---_

det

tordenat
ned

Fig.2
Votivøks fra Ølen
i Hordaland

l 'l

Vanligvis· oppbevarte man øksen eller tordenstenen på
avsondret sted, :fjernt :fra daglig :ferdsel,

et

spesielt

Under gulvet, høyt over

døren, innmuret i veggen, langt inn under sengen o.s.v. Oppbevaringsmulighetene var mange og varierte :fra sted til sted. Øyensynlig
måtte enhver berøring med øksen unngås.

Dette :fremheves

med

tydelighet i overleveringene, slik vi så det i eksempelet :fra

all

Fåbe~

i Oppland,.
Videre oppbevartes tordenstenene på steder hvor de hadde bestemte magiske :funksjoner.

De ble lagt i kornmagasinet mot rotter,og i bryg-

gekaret :for å hindre trollene i å ødelegge brygget.

Spebarnet var

beskyttet mot sykdom hvis det hadde en øks i vuggen, eller - dersom
det var små økser.med ska:fthull - hengende rundt halsen i

en snor.

For å holde "maren" borte :fra husdyrene hang man opp tordenstener i
stall og :fjøs. Generelt holdt tordenstenene troll og andre

utysker

borte :fra huset, og var et alminnelig vern :for :folk og f'e,
I Norge synes ikke tordenstenstroen å ha hatt samme betydning
ellers i Norden.

som

Forøvrig er det helst runde og glatte stener som

ble oppf'attet som tordenstener her i landet. Økser

som tordenstener

i :folketroen er hovedsakelig begrenset til Syd-Norge,og da :først
:fre~st

og

knyttet til stenalderens økser. I Vest:fold og Øst:fold ble øk-

sene kalt f'or torebløyg, dvs, ·tordenkile, mens vi :fra

Oppland

sett at øksene har betegnelsen dvergsmiet. Det :foreligger
og korte opptegnelser hvor de :forestillinger som er nevnt
går igjen. I tillegg var det vanlig i Norge at man la en

bar

noen

:få

ovenf'or
øks under

ektesengen på bryllupsnatten, et trekk som også går igjen på Langeland og i Østersjø-statene. Da ville ekteskapet bli
vel.signet med
mange barn. Denne troen er :f~emdeles levende i Norge. I denne forbindelse hadde øksen en klar f'ruktbarhets:fremmende :funksjon.
Fra gården

~!eås

i Telemark hører man om to stener, sannsynligvis to:t'-

denstener, som hver torsdag a:ften ble plassert i høysetet

·og

inn-

smurt med smør. Denne tradisjonen holdt seg langt inn i det 18.årh.
Fra Mandal og distriktet omkring hører man tale om tordenstenør.Disse er det som splintrer trær, kløver berg og sten, samt :furer i

jor-

den.
Troen på øksens livgivende og beskyttende egenskaper

er

ikke bare

universell, den er også gammel. I Norden går øksekulten·- om man kan
kalle den det - tilbake til tidlig-neolitikum. På Kontinentet
Sydvest-Asia har den enda eldre aner. Samtidig som et

nytt

viste seg med de nye bønder, brakte de også med seg en ny

og

i

erverv
religion

,

/ _,..

helt forskjellig

Med

Da

tynnakkede

red.ruun.). Her ble
Dlscm, Østre
Ake.c' i

0Dlo. Her fremkom tr.·•~ veJ.f:"ox·medEl tyklnJ.;>.kkedo øk.sor.

r,;am·!; øn

stø_c:ce rlintklt,unp .. A.llø d.issQ t·t.nJ.no.n.t;J: toll<.øs som vot:LvJ:\Jx.trl,. Samti."·
cli_g

Sf~tter

mc1n og:;;å de .fleste

sta~der

myr:fu:nn s·ynonyrnt

mod

:funn"

av

Me:ns ma11 i

'Tr.a1<.tbøgi(-.2!X"ku.1.tu.:cens spor :finnt:l.r øn v-<0!ne'l-:"asjon

~aidsøk~:;e-r,

.f-år mr1.n. u.ndø.c c;tr:i.dsø1cfiku.lttJ.ren. en ove.rgang: t i l

øksen som kultgjenstar!dQ På denne tiden ser
øksettørl.i.gn:Lnger i

v~

a.~c·b,"-'

GtrJxls.-~

også enkelte strids-

rav uton ønhver prof"<ul E<llor prakt:Lsk runlcs,ion.

F"ra mellom-.. rwoli tikuw - mød hovodsakel:i.g .fra son··neoJ.i tiknm ··
nø~:;

smG'1"

kjen~

også on mHngde minia.tyrøh.ser" Som n.e<.v11.et s:te.r er ø1r.seno gansJ{:e
o:ftE~

bare .1·~7 cm la.n;;ø., De etterligner t;j_døncs :ft.J.n~ks;jonøl.le

økser? dobbelt:økr:;.en
øk~;t-''JDH

bår~:1t

iJI?;'

ska:ftbulløk.s~nt ..

run.dt ha.lf-;en i

.f.teste or utstyrt med.

EHl

metall,

rundt halsen.

j_

mird.;:.).. tyx·-

sno.c trødcl igjon.n. om et l1u1.:t

sonl

do

foX"nlHO.

tj.d_ l :ig l)ronsen.ldørs periode T .fJ_nnør

u tf'ørt; . i

tH~g;

Fx'a Sylt er døt :funnet et helt ha1.s:t-;:jøde

S;;JJTIIHE)lft-Satt av rleJCO min.:iatyrøkSø:t,·" i

Of:·;.· sD i

l\'ian må t,enk.o

Inar.~. nli.n.atYJc"øl\.::;~ø.:c"

og- ig,j ø u har de ot li tø hulJ

hvo.rved

døt

.N.å
h.an.g

en ··_-"k~or& sa:~r_progot ror r::ldrø h:ronsea.lde.c er også do

Både
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Fig.J
Offisiant og helligøks.
Ristning fra Simris i Skåne.
form, utførelse og utsmykning tyder på en ikke-profan funksjon.

-

(Fig,2). Senere i bronsealderen får vi de formmessig barolcke bronseølcsene som nødvendigvis må ha inngått i en sakral sfære, Her er
nemlig metallet lagt som et tynt lag utenpå en lerkjerne. Helligøksene finner vi igjen på helleristningene, og særlig

er de

fra

Simris i Skåne godt kjent.(Fig.J).
Ellers finner vi øksene igjen på utallige bergflater,enten enkeltstående eller i hendene på off$sianter. Også de to mannsfigurene
fra Grevensvænge i Danmark har opprinnelig hatt helligøkser i hendene. Hvorvidt de nakkebøyde og rhombeformede øksene av porfyr fra
yngre bronsealder har hatt eb kultisk funksjon er vanskelig å si.
En pral<tisk funksjon har de imidlertid neppe hatt,
I eldre jernalder finner vi spor av et bestemt
igjen i

trelct~

senere nordisk folketro. Nemlig at qet er

som

eldre

kommer
tiders

økser - fortrinnsvis stenalderens - og ilcke samtidens, som tillegges suprahumane fuclcsjoner. I flere jernaldersgraver er det fremkommet neolitiske økser av flint og bergart, De er ilcke havnet på
sine funnsteder tilfeldig. Tross sin eldre opprinnelse er
plassert på funnstedene med forsett i

ølcsene

eldre jernalder, Siden det-

te var økser som forlengst var gått av bruk som redskaper

i van-

lig forstand, kan de lcun ha hatt· en symbolsk betydning på den tid
de ble lagt ned i gravene. Senest sist sommer ble det
gravningen av gravfeltet på Opstad i Tune, Østfold,

under

ut-

funnet

en

/9'

.spi ssn:.:t.k1c.e t bergnrtsøks i

en urørt grav.,

Fra en av gravene på ødegården Sostelid i

Åseral ble det

bl.

a.

funnet en tyklcnoJd;;:et øks av bergart. Nok en tykknakket; bergartsøl:s
er funnet på Sosteltd, som generelt dateres t i l folkovandringst:id.
Den fremkom l

en stor stenlegni.ng som av utgraveren er tolket som

gårdens prtvate helligdom eller horg.
Samme trekk går igjen i
by i

(Se forsiclebil.det).

yngre ,jernalder. Ved utgravni.ngen i Hede-

1932 ble det i den store hallen som da ble frilagt,funnet en

stenøks som primært ikke hørte hjemme i

qette mil,jø.Ellers er øk-

sekuJ.ten i. yngre ,jernalder nær forbundet med guden Tor. Øksen har
nå blitt hammer, en utvikling som langtf'ra er uvanlig. Ad etymologisk vei har man kommet t i l at hannner opprinnelig betyr

st<~n.Ham

mer og (sten)øks betyr dermed egentlig samme redskap.
Som atributt f'or Tor avspeiler N,jølni.r gudens vesen.
som med hammeren innviet bålet ved Balders likf'erd,

Det var Tor
og

som

tolkes dit hen at lynet slo ned med ild t i l :følge. Det

kan

li.vgiven-

de aspc.kt kommer tydelig :frem når man ved bryl.lttp bar Tor om å gi
bruden fruktbarhet. Vi. ser det tydelig i
"tusse-drotten" -

Eldre Edda

der Trym

sier:

"Bær inn hammeren
bruden å vie,
legg nå ~·ljølnir
i .fanget t i l møya."
Også i

vikingtid var tordenvåpenet kjent i

miniatyr. Det kan

Hd~e

ha vært f'å som gikk rundt med Torshammeren hengende rundt halsen.
På denne måten søkte man -

og f'ild;;: f'orhåpentligvis - den guds be-

skyttelse hvis atributt øJ.cse.fetis,jen var.
Alle kjenner vi uttrykket "Der kommer Tor med hammer'n" når naturkreftene viser seg fra sin aller verste side. gjennom lyn og torden.
Tor er prototypen på oldtidens himmelgud. Slik guder

rådet

vinden, regnet,

stormguder.

lynet og torden og var med andre ord

Oldtidens torden-eller uv<Brsgud var universell
igjen under de .fleste himmelstrøk. Viktig i

og vi

f'inne1~

over

ham

denne :forbindelse

er

at øl,søn all tid er tordongudens a tributt hvor han enn f'innes,

og

innen de :fleste arkaiske rel:i.gioner i
Fra vedisk tid i

f'orhistorislc tid.

India f'inner vi ariernes hovedgud Indra utstyrt

med "himmglstenen",

-en stenøks som symboliserte lynet. Dette får

en n.ærmø.re :forklaring når vi i Rigvøda -

ariernes eldste bok·- le-
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Fig.4
Tordenguden Adad.
Relie~f ~ra Nimrud.
ser at lynet kalles

~or

himmelens øks. Sene're bytter Indra ut øksen

med ·et stilisert lyn av bronse. Øksen som sidestilles med lynet.fin~or

ner vi også igjen hos babylonerne. Guden Adad som Gudea kaller
Ramman - tordneren -

med tordenkilen eller tordneren

~remstilles

i

høyre hånd, mens venstre holder en øks. Han er stormguden som sender regnet gjennom lyn og torden, noe hans to atributter symboliserer. Senere

~inner

vi Adad i

u~orandret ~o~m

hos assyrerne.

relieff fra :!'l'imrud ser vi ham med den tretannede lynkile

På

et

og øks

i

henholdsvis venstre og høyre hånd. (Fig.4). Hos hetittene var Tesub
sender av storm og uvær, og han var dette folkets tordengud.Han avbildes i

relie~f

på en stele

~ra

Tell Ahmar med tordenkilen i vens-

tre hånd og øksen hevet i den høyre.

Denne gudetypen

~inn-

er vi igjen i de :fleste oldtidskulturer i Lilleasia, i Mesopotamia,
Syria, Palestina m,fl.
Også i Europa gjør samme forhold seg gjeldende. I Grekenland finner
vi Zeus, himmelguden par excellence. Han ble dyrket som tordenlyngud, og han;s

værguds~unksjoner

kan godt :forklares

stilling som himmelgud. Zeus holdt til i

skyene og på

ut

~ra

og
hans

~jelltoppene

hvorfra han var'·' i stand til å dirigere været. Som værgud ~ikk han
flere tilnavn som ~.eks. Terpikeraunos - lyneren. Videre kalles han
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tordneren, regneren og sltysamleren. Ned sitt klassiske tordenvåpen
i

hånden er det hans som splitter skyene,

lar tordenen

brake

og

regnet :flomme. Grekerne trodde at Zeus selv :i. egenskap av lynet
katabaites -

slo ned p;'t jorden, og de gamle stenøksene

ble holdt

hellig, da man mente disse slo ned samtidig. Stenøksena ble dessuten benevnt med Zeus• navn. ,I den mykenske hushelligdommen i

Asine

:fant utg-raverne av stedet en forhistorisk stenøks som

blitt

var

æret av beboerne som torden-og lynkilen.
Kreta var øksekulten land fremfor noe. Her var det den minoiske dobbeltøks som stod sentralt i

kulten. Den kalles Astropaleki,dvs.den

er tordengudøns våpen som han slynger mot jorden gjennom

lynet. I

denne forbindelse dyrkes Zeus med epitetet Labrandeus. Epitetet er
utledet av det lydiske ordet labrys, og går igjen i
palasset i

betegnelsen på

Knossos - Labyrinthos. Knossos fremtrer

soll•

dermed

"dobbeltøksenes hus".
Ogs;) :i Italia f'remtrer tordenguden med øksen i

en hnnd og lynet

i

den andre. Det er Jupiter Dolichenus som sannsynligvis er utviklet
av den hurritiske tordengud. Han hadde en av de eldste helligdommøne på Capitol, hvor han ble dyrket med tilnavnet lapis,
sten, sannsynligvis i

en .flint-

økse:form. Også nord f'or Alpene fremtrer tor-·

denguden tidlig. Vi finner hans atributt - øksen - på

voggene

i

kl:lppegraver i Frankrike. Og en keltisk gud. hvis navn var Taranis
eller Tananus (som er utledet av det tidlig-germanske
Thunor),

Tor-.. navnet

avbildes med en lang hammer eller øks l. høyre hånd.

Det

er tydelig tordenguden med sitt a.tributt som her fremstilles.og så
sent Gom i

begynnelsen av dette århundrede betød taran

lynet

i

Cornwall.
I

Norden er det

gud~

~

som vist ovenfor - Tor som var økse--eller hammør-

og som representerte de l-:osrniske kref~ter ..

På grunnlag av skr-

iftJ.igD kilder kjenner vi ham først :L vikingtid ved navn, men denne
øks<~guden

har utvilsomt eldre aner. Enkelte religionshistorikere

e:''

ti lbøyeligc til å føre ham tilbakH til tidlig ..·neol:i.tikum, ela økse···
o:fr 8 ne begynte i

Norden,

samtidig som dø :fremhever øksekul.l<:?t;s kon-

tinuitet.
Hen øksekultøn dør ik1-ce ut med vil\:ingtiden og Tor-·sl:::ikkelsen.,
levde under ove_rf'laten undertrykkdt av anr1re

r·~lir;~iose

gjennom hele mJdclelalderen, re:formasjonon og inn i
sine tider er· den vansL:e.lig å røle·e,

Den

strømninger

nyere tid,

mon ikl<.e desto mindre

Til

er den

zo
der fullt virksom :i :folketroen. Ett eksempol skal nevnes:

St.

I

O lo:fs e;arnle kirke :L AJ_ bo herred, Skåne :L Sverige, si ttor St. O l of
selv i

troskulptural fremstilling med en liten sølvøks

i

hånden.

Dennø økaen tok ldrkena besøkende ut av helgenons hånd og bestrøk
see; med ni gane;er. l\len .for hver tred:je gang satte de øksen tilbake i

hana hånd. Dette gJorde de .f'or at øksen skulle f'å nye lcr·ef't-

ør, da disso forsvant hver tredje eang. G,jorde de ikke dette,hadde øksen ingen krat't de øvrige seks gangene. Bakgrunnen :for handlingen var ikke bare å f'orh:l.rndre s:ji:kdommer, men også ulykker

og

overfall på mennaskar og dyr.
Disse opplysn:i.ngene har vi f'ra en dansk arkaoJ.ogisk tee;nar
navn HiLfeling,

som avla ki.rlcen et besøk i

1777.

ertid på at Olof'skulten hadde sitt høydepunkt i

vad

JV!ye tyder imidllJ- og 1.400-tall-

et,
Denne gjennomgåelsen viser øksekultens kontinuitet og gamJ_e aner.
De trekk som allerede var fu:tlt ut:'v.iklet i
mer eLler mindre uforandret .f'orm i
i

oldtiden

går ig,jen

"moderne" ro.lkotro. Hens øksen

forh:lc;torisk og tidlig historisk tid var. knyttet t i l

gud,

er den i

s;joner

.folketroen et sakralsymbol i

torden-

<Hl

søg selv .. Øksens f'unk-·

i.rnidl<>rtid de samme. Nær knyttet tLt lyn,torden og

<H"

i

UV<X!:<'

samtidig som den er f'ruktbarhetsgive·r og beskytter. T f'orhistor:lS.<.
tid,

som i. vår tid. har øksen en ambiv.alønt kax·w.kter,

den verner

samtidig som den kan tilintetgJøre. Disse .fellestrekk som
skilt av :flere århun.dreder er i.kke ti.lt'eldige. IC,iernen i
ter og folketro som er overlevert fra generasjon t i l

er ad-

sagn,my-

gønørasjon

har ·t mango til:feller vist seg å gå tilbakB .På gamle religiøse

tualer og trosforestilLinger.

ri·~

Og til sine t:i.der lJ.gger disse langt;

f'orut ror dan historiske ti<;L Dette må ogsil være tilf'el.let med øksen som sakralsymbol

~

Artikkeløn er skrevet som et mindre utdrag ay et større og mer utrørlig arbH.ide om samme emne som foreLlgger i manuskript. L:i tteraturlisten som her settes opp er derfor langtfra komplott. Den vil
gjeng_l.s utf'ørlit; når nevnte arbeide trykkes.

DJ.i nkønberg Chr.

1909

Stu-~

nr.79
19.52
Brondsted J. 1966

Bay S, Aa.

Hagen A.

19.53

Krohn K.

1922

Montelius O,

1900

Q~_."!.2..'?.~.l.!......Y~>:_lloll_":.!L~ ..-s t~5!.
Q~~rl~_Q_ld!_;i_~~-l__<;>_e;__fl·

Tønder,

ICøhenhavn

harrm1ax•e

:::..~==.:::=:.:.:.::.::.::..:c=-:c..:..:·:..::::.::-..:·.c:::::::.-:. •

~

Svenska

s to cl<ho im:--~
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DET SØRVESTLANDSKE LANGHUS
l HISTORISK OG
FORHISTORISK TID

STEINAR A. SØRENSEN

Don som reiser gjennom Vestagdor med jernalderens langhusturter
minnef

er med sammenbygde hus. Like lett ør det å skyve
ig·jet1 som værende uf'ruktbar 9

tanken

f'ra

yngrø Jerna.l-

til :fortrengsel for langhuset. En gnist av utilfredshet

denne forklaringen blir allikevel tilbake, og vi
gondn dukkø necl i

by~~nlnr;shi.storiske

det

seg

ro:r i:følge g'od kulturhistorisk teolo-

(S:i utviklet gården med de ma.ngø mindre ht~ls se[~ alt i

der,

:i.

trekl;.::er lett sammenligninger mellom disse og nåtid:i.ge gtird-

skal i

over

det føl-·

materialet for om mulig å

finne tegn på kontinui tt~t,.
Tuf'teno etter: det r.o-r-h:istorif5ke langbuBet er i
met i

Hogala.nd og Vestagder,

entrere seg

Olll

disse to

hovedsaJ<.en :freml..::om-··

og elet faller dnrror naturlig å kons-

fylkene~

Det arJ(øo.logisl{.H J·r;at crialot

sto lpt~bygde

tyder pt). at j ernaldei'ens

hus har rommet bD.dc :t"'o11-~: og f"e under samme tak,

selv om vi

alle norske tufter 1-:an .finne p o si t i ve bev:ls for dette.

:r

ikk.e

materialet kornmer sa:nn)10nby.srningcn av :inn-og uthus klare:ce f'ram.,
i
~)t

,jernaldc.~rlandsbyen

båsskillørom i

langsiden~

V'i

vendt~r

til å

j

det danske
og

Hodcle på Vestjyllan.d er det øksempøJ:vis f"unn-·

f'le:~e

lnne;anr;on finnes her midt _1:-l.

lang-hustufter.

og danne.r· skillø mellom .fjøsavdølingen og beboelsesa:vd-

'først bli}cket mot

glimr~e

Hoga~tand ~

vød sitt frav2r i

det mod.e.cne

vil alli.kevøl ikke si at det mn.ngl.er ..

kultur-landskapet~

~!artha

S<:::tn~r.HH1bygde

inn-og uthus kunne

på1r~Lsos.

det var

på det treløse Jæren vanskeligere ror husmoniJ. enn for de
~t

sk.affe virko t:i l

sammen var det mn.l ig
Et annøt eksempeJ

~'i

husbyu;ging ~

OfS

sin

FriHstba1~1:en,Tn.sti

Ilt1n forklarer fenomenet utfra rene rnaterialhegrensningei·;

e;.:':l.rdbrul"'ere

n~)tte

Hof'f':nann omtaler i

avhandling om jæ:rhuset busmannsplassene Va.rden,,

bakJ..:øn og J\.ongevnrdcn 9 hvor

ser ut

hvor sarnmenb),.f;cle hus

ved

<.1

.fleste

byg·g·e

huserv::!

spare en yt tHl'"'Vcg·ci"

pf\ mateT'ialbnsparolse e-r· vøggeJ." av stein,

en.1(elte t:;ttrclør uteJorde tre

::J,.V

:firo yttervegger,. Helt inn

som p;;'i

i

vi?u:·t

o

o

a
o

o

$

o

3 vu v(i]ij& 3 uen

o

Forenklet skisse av langhustuf't
fra Rodde i Jylland,
med ildsted, stolpehuller og båsskiller inntegnet.
eget århundre har det eksistert husmannsplass'er hvo.r alle :fire vegger var steinbygde, som de :forhistoriske gårdsanleggene

var

Til .disse hører "steinhuset" på Tjelta i Sola, som b1.e
se:rft som i

det.

revet

så

mer

ut-

1937. I uthusene forekom naturlig nok en enda

strakt bruk av stein som byggemateriale.
Skriftlige kilder fra senmiddelaldoren. gir klar beskjed om
med :flere separate hus, og Hartha Hoffmann anser det

gårder

f'or tvilsomt

at de nevnte f'ire husmannsplassene ·reflekterer :forhistorisk hyggeskikk: "De opplysninger som f'oreligger i branntakster og ·tingbøker
gir ingen grunn til å tro at denne sammenbyggingsprosess

er :fore-

gått tidligere. De eldste skrif'tlige kilder er, som vi skal se,også helt sikre på dette punkt, stue og uthus lå hver :for seg.

Det

virker heller ildæ særlig rimelig at en :fra gammelt

skulle bygge
sammen det tømrede stuehuset og et uthus.med stolpekonstruksjon."

Hartha Hoff'mann regner det derimot f'or "utvilsomt" at det ·er

:for-

bindelse mellom jernalderen's langhus og nyere tids uthus med steinvegger og stolpebårne tak. Hennes vurdering av hvorf'or enkelte tu:f.ter av eldre jernalderkarakter har gitt middelalderfunn

kan

det

ha sin verdi å brince fram f'or et arkeologisk f'orum. Hun mener
disse stammer fra middelalderhus, :fordi "noen familier
vært i

at
har

ild~e

stand til å skaf'f'e seg bygningstømmer, og så har måttet nøye

seg med steinhus. Noe helt ti,lsvarende er det eksempler på

helt

ned til våre dager, og det skulle synes så meget mer naturlig i
tid som lå

s~"t

en

nær denne byggetradisjon,"

Vi har i det foregående nevnt tr.e trekk som kan tenlces å være f'ørt
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videre fra jernalderens langhps. Disse er vegger bygget av stein
i

tørrmur, sammenbygging av inn-og uthus og tak båret av innven-

dige stolpereld<er. Når de~ 1 gjelder stolpebygde uthus er det nep~
l

pe tvil om at vi har å gjøre med kontinuitet, og. som eksempel f'ra
.Jæren kan nevnes Kongevarden i Varhaug. Her er løe, fjøs,
hus og hevdeløe sammenbygd, og i

~øedelen

støttes

;""

saue-

taket

opp av

A

'

'

l••

l

'

'
D
o

1

l

•

•
•
e.

10

15

20

Uthus med stolpebåret.· løedel fra
Kongevarden i Varhaug.
jordgravde stolper i

to rek],<:er. Løer, naust, stølsfjøs og

uthus med tak båret av stolper kjennes i nyere tid

f~a

ler av Vestlandet, ?g dersom vi skuer over Nordsjøen

andre

store definner

vi

stolpebygde innhus 'både i Danmark, på De frisiske øyer og i Storbritannia.
I Agderfylkene såvel som i Rogaland er det dårligere bevendt med
såkalte stavløer, men for å gi perspektiver bakover

i

tid

skal

nevnes Volsungsagaens omtale av ei kornløe på Spangereid,som ramlet sammen da stolpene falt ned. Sannsynligheten
det her dreier

se~

taler

for

at

om et hus, hvis tak hvilte på stolper.

Selv om frittstående laftede stuer iallfall siden

middelalderen

har vært den foretrukne boligform på Jæren, må det i gele laftehusets funksjonstid ha eksistert husmenn, nybrottsmenn

og

and-

re med beskjeden økonomisk evne, som ikke har hatt anleQ.ning til
å investere i

tømmervegger.

For dem må det ha vært

naturlig

å

1'1
, benytte den

f'unks,jonelle og utprøvede byggemåte som baserte seg

på bruk av lokale materialer. Sett i dette perspektiv representerer ikke gammel og ny byggeskikk noen motsetning,

men

blir

et

spørsmål om økonomi og sosial prestisje. Men like :fullt som bruken av stein som byggemateriale tør dette også gjelde sammenbygde
inn-og uthus, og man kan spøi're seg om laft og stolpekonstruks,jon
er så uforenlige som Hartha Hof'fmann hevder. Når det gjelder dette. spørstmHet må vi huske at det for den fattigere del av jærbue-

ne like meget kan ha dre.id seg om en sammenbygging av det stolpebygde uthuset med et innhus som delvis, eller kanskje hovedsakelig, var bygget av stein,

F'or· å si det med Hoffmanns egen karak-

teristikk av bondestuene: "Det var i.kke alminnelig at alle vegger
l

huset var tømret. Stuøveggene var det alltid, men

bakveggen

i

kover og svoler, og skutenes endevegger kunde være av gråstein,så

at stua var omgitt av et skaLl av gråstein på J sider." Spørsmålet er om dette skallet i.kke har like stor bygningsh:istor:isk interesse som den tømrede stuebygningen.
I

Vestagder har rekketunet vært en utbredt husordning i det nyere

bondesamfunnets ti.d, men i

motsetning til det forhistoriske lang-

huset var inn- og uthus vanligv:is ikke sammenbygd.

I

det

o.fte

hellende terrenget ble i.nnhusene plassert i. en øvre rekke og uthuserH> i

en nedre.

Unntaket er Øvre Sirdal, hvor vi også kjenner

eksempler på at stue og uthus er bygd sammen. I

:forbindelse

med

rekke tunet i Vestagder fremholder G:l.s le Mi.d ttun at "I Setesdal og
Telemark. på Voss og Island hev me døme på e:i.n liknande tunskipnad, og her gjeng han visseleg attende til millomalderen.
g;jer han det l Vest-Agder med.
er lån, det gamalnorske lgn,

Truleg

At ei husrekkJe i Sirdal heit-

tyder like eins på høg alder."

Vi

har således ingen klare indikasjoner på at det vestegdske rekketunet er et nyere fenomen, og i.all:fall i

teorien er mulighetene :for

en forbindelse med det :fortidige langhuset ti.l stede.

Dessverre

medførte utskiftningene på 1800-tallet store forandringer i

tun-

ordningen, slik at det er vanskel:i.g uten videre å anslå hvor vanlige sammenbygde hus var :før den tid.
Det bør for ordens skyld ne·vnes at sammenbygningen av den laftede
stua med bua, som vi :fra og med ca. 1800 kjenner :fra

Jæren,

og

likeledes den mandalske stue:forms kombinasjon av stue og ildhus,er
nyere foreteelser.

Grunnlaget :for disse utvidelsene av bolighus-

·et var økende økonomisk velstand og nye verdier om boligstandard
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Sammenbygde hus på L:ista

1<>m

dermed vant it1npass.

usl.]z.r·e

lJGrt~,

HyJJOte;;.;on om ert sa1nmenheng n1o:Llom

rneri det ka.. 11 J.ih:eveJ.

bredt=-:]_:3ø

t i l døls

huset på

Sørvøst.la~~-~.de't

Time

t i l at det

t~l

tidlig(~

ser fra Vestnorge,

at dø

tt~gn

Døt er·

to f'onomencrs

som tyd<·?I' på ut lang·--

mod st;øinveggør og tak bå.r·øt av .sto.lpe·r

allEall ha.c eksiste1·t til

tuf'tene p& Orua i

fl"'HmhBvezl

fa.ller .sn.rnmøn.

a11g~

J

~nn

i

dann~
i.~:">]

v~klngtiden.

Jan

old·t~den~

perioden av

j __ _

Peter~en

og det

kan

andske lan.gbuset rnå ha hentet iw.pul-

som var opphavsområde for den største kontirtg-

ontøn av j.nnvandrørne.,
DfJn islandsko gftrden utvlklet seg 5enere ·ti l
samling av

hu~>

med u.like

spt.~sialfunks

et enda knappere gode enn på Jæren,
(lg

torv i

j or.lør ~

(-H1

tett sanrrnen.hygd

På Tsln. n.d var

tennm~.:l'.r
ste~n

og stolpebygde hus med

v<.>ggene ble dert'or b:iboholdt.

Eilert Sundt arttydet at grer1sen illelloilJ byggeskikken på .]æron og i
Agdør

avspeil~-c--

d~~rsøgølsH

et

(~Jdre

kulturskillø;

skal det maaskø ·v·J.tJe sigo/

11

Med en

omstær~.dei.:Lr-:~;ør·o

at de11 gamlo G·eænd:s.u

Un,-

me1.lem

Roga.landets og- Agders Folke,stammer ogsaa ør blnven Grænclse me.llent
d(o Bygd.,·.Skikk<>,
mød~"

der.

hv:ls Udvikling i

l'!ut:idon vl hor bosl<.,jæf:'t.i.go

Hvordan dette slci11e skal kunne :føres tilbak<" t"ll e1dro

s~er

han dessverre i.ntet om 9 så innti.l_

stå :for Sundts egøn 1.""'ecrning·.,

v~dere

m~

os
ti-

uttalelsen

Dot kan tilføyes at han jo i

sk~ld-

h_u~:;

S :-:lrr!IJ1f,nbygdr.t
si;a~

på

Nye ro tid.

:t'i11gen av

vekt på

11

de·11J.

j4:ed.er~ske

d~sse

11

og

11

dor1 manda.1.e~k.~~~~

hadde utvikle·t seg i

si.·:H.eJ'""o1.""rn

ne:.:~ttopp

].~3

forltoldsvis sen tid 9 tnens han

it

Langhuset i. Nox·d"'n kan f'ørrn> tilbake t i l be!'nrnxwlsen av yng;:co td:ø··
inaldot?r, Iloe

d.<~

d.an8ko husttJftan.e på Ba:r-1GP)r i

~J·yllar.td

og

Stf)ng·ade

på Lang;øland er eksempler på.

en udiskutabel sannhet at både Harkær-og Stengadøtu.t'tøne
J.mid.lHrtJd

bøgrave.ls&ne :l. de danske t:ui"tenfl burde Glob

tomterne hygg·edes huse t i l dom,

dat minste ba nevnt,

som av naturlige ll.rsagor :ikk{• kun-

ne t'ølge mød på den vi.. døro :ferd," l'' l<H'" spør små l
fll.bart.
:l.nn<?,

melder Beg umidd-

Mener Glob at spetl:lelt mang;e clødø i'ør opphr1.1ddets time var

eller ot: de

[,10111

ikkø ktl.nne :følgo mod på don v:l.dsro

re:ifH'>

t.:h3

drept? Hvox· gjorde mo.n av de lanrlsbybo0re som dødo mfJns stedet 'l;'ar

hv.1.lket :forhold står de påståtto dødehus t.i.l dyssene?

bosatt? Og i

Før da danske arkøologar som har oversikt over

hesvare•r dissa og l.ignønolo spørsm>'U.,

og :i.nnskriver rnat<'lria]_ot :l. et

kulturelt helhetsbllde, fal] er det vanslcellg å godta hy·potesan

om

dødahus.

t1mn kulturelt :fenomen er langhuset knyttet t i l dat tidl:i.ge

Jord--

bruket, val å m<u·ke typolug:isk og :ikke historisk sott. Døtte stom--m«r også godt overens med th;t8 opptrodøn J. Norden i

Dersom vj_ tar utgangspunkt i

yngre staina.ld€,::r,

d<i>Il

l)•.•gynnelsan av
atnogr~<f'.iske

~·eg

situasjon på 1800-t<ot.llet strekker langhu!'l<d;s hovedutbredoll!la

rra SøJ."ø<;t<uda og v.i•.:lora østov<n' inn i
noen måte

b<~grensat

strulduren gjør dat

ti.l denne> del av
daa~>vai'l:'a

Melan<~sia,

verden~

vax1sk<d.lg å

men er

:ll<kø

trekke S!i.llllllEmli&'Tiing mod

Det >~iatnevnte rommet også

d<~

meterr~

og oelv ch' longste k;jemtø tut"t<nH• på omkr:ing 90

Hkap,

J'•n·w~.lderhuset

som kunne romme

t~n

hadde båser for 12-16 større dyr,
romm<~t

C<l.

oe:

mcsd dP

Ny Guinea -

kwl landsby på hundrHvia av mennesker.
l~.nghus

legges til. at et gjeunomsnlttlig stort

må ha

JO dyr..

20---- ]0

tlt.l.ør der:for ikk<·> samm<>nll.gnlng

f'lere hundre met121r lange bol ig;s trukturena på Borneo

:1.

bu-leng-

behøv<H' :i.kka å ha rommet f'1øre enn on utvidet :f'ami lie på

mennesker.

på

;'orsl:<:jt):Uer :i næring:o--

Det kan

Hoddolandshyen

mens det ]<>ngst<) huHet

~!1-l

på

m

Når v:i. ta.r den beskjedne avkastn.ingon til

stoinalderens bu:fe :1. betraktnj.. ng, blir det klart at

tHH3

mengde kan jernaldat"<HHil langhus :ikke ha rommet. Fen slik
av folkemengden gjør det også

letter<~

stor :fo'l.ke--antyd.ning

å se overgangen t i l vildnge-

tidsgården som en langsom t-t.lpasning ti.l nyø former,
Sørvest.landet enda :t nyerø t:l.d gjenfinnes trekk :fra

hvor

det på

la.ng·hu.set~

I:it~ter.~_:tu>:

PoV,:

Glob,

De dødes lange husøo SkaJ.k nr 6,
,J<H"naldershlw på Vlsta.

Ho:f:fmr>.nn,

M. :

.Jærbuset, Hy og bygcL

1975

Oslo 19:314,

944.

Hudde -· øt 2000-~årigt landBlJysam:fund i

Hvass, S,:

jyJ.law.!, Nat:J.onalnmseets Arbejd5mark"

Vest-

1975.,

MicH-tun,, G.:

G".n:lar, hus og hutlbunad. Vesi;a.gder TT, NorskH
Bygder,

Pøter~Hm,

Gamle

3.,

tid og
St<mberger, !VI.:
~3·u.ndt

f

E

~ t

Vrø:im, H .. :

(red) :i!'orntida gåx'dax· i

Rogso.land fra f'orhistorisk

Oslo 1933.
Ishmd.

B·ygnlnga!!ki.k paa Bygdc•rn•~ :1. Nore~.-..
E::t

stavloiH~.

1862,

1900

Et b.:tdrag t i l h,;;lyBn:i.ng av -vora
gand.<" stralrhus. Nor~>k Folkekultur,he:ft>:~ ·1,

1?:n.

DYREVEKTLODDER

FRA MIDDELALDEREN
NilS PETTER THUESEN

Av vektlodd f'ra m:idde ..Lalderen er det funnet en rekke typer,

de som har det morsomste utseende er vektlodd formet
De :fleste forest:i.l.ler hester,

som

og

dyr.

en sJelden gang host og rytter,

andre igjen forestiller kuer og okser. Med en viss
har man identi.f'isert ett lodd som en :isbjørn,

og

usikkerhet;

Metallet

er

messing.
Dyrevektlodd er

:funn<~t

mange

steder :i. Sør-Norge, men hovedutbre-·

delsen ser ut ·!;:\.1 å ligge p& Østlandet, og med Oslo
omegn sont et sentrum.

og nærmeste

V:i. ska:l senere komme :i.nn på grunnone t i l

det sydøstli.ge :funntyngdepunktøt,

Sammenlignet med andre typer vektlodder :fra middelalderen or det
ikke grunnlag :for å karakterisere dl.sso møssi.ngdyrene som

sj•~ld

no. l<'ra t:l.d til annen kommer de :for dagen ved utgTavninger, sen-·
øst et eksemplar :fra Storgaten .3.'5 i. Tønsberg (se NICOLAY
s,

nr.

20

28). Noen oppregning av det saml~lde an ta.ll dyra lodd pr. da to

ar ikke :foretatt, man i

"Myntsamlernytt• f'ra 1940

R.

skriver

l''alok-Muus at de t.il da var kjent 66 dyravektlodd fra Norge,
Også !'ra våre naboland,
et,

toppen i
A.

Danmark og Sverigo, or slike lodd t'unn-

og at stammer så langt borte f'ra som i

W,

nærhAten av Sukker-

dan gamle Kystri.byg·d på Grønland - en mess:J.. nghest.

Brøgger er stadig den som har behandl.at disso vektloddone

utf'ørligst. Det skjedde i

hans avhandling "lDrtog og øre"

:fra

1921. Det vises til dette verk.

Dat var professor Chr. A, Holmboe som f'ørst skrev om
små metalldyr,

funn

av

og han bastømte døm ganske korrekt som vektlodd.

Som un.:l..vers:l tatsprogram :for annet haJ.vår 1863 utkom avhandli-rJ.gan "Norske vektlodder .fra fjortende aarhundredø",
økrav om dem igjen i

og

1869. Han veide dem og fant an klar

Holmboe

ford-

øling pl tre vekter som tilsvarte verdier på henholdsvis 8,

4

19

VEKTLODDT.!R AV TIRONSI1 HI.,A S0H.-l:"-lORCl~ (AN'f, 1300-Å.RHNtl)

og 2

øre~

mego t

Brøgger med tre l

Senere

øres lodder og et som i

J i ten døl av den >Samlede f'unnmengde ( henholdsv:t~;

eksempla:c,~r).

l

ørøs .lockl<nw var noø dofektø slik

f'ornuf'tig nok aatte spørsmåls tog-n vt•d dem.

Dø t

at

3 og l
Brøggol'

Rærl:i.g ilde-

(H'

brann som kan f'orand:co s.like loddars opprirnwlige utseende,
f'o~c

d.ot :fåx· f:i.elvf'øJ.ge.lig ko:nøekvex1s

vekten.:.1.,

v:i

Når det g,jolder s.lilt<} mess.lngdyr e:r> vi så hold:l . ge at
ko,nb:inare arkeologiske

~t1nn

øn bem€1rk;.n:ing;

tid <·>r ikke så langt

der dyrøv(•ktlodd
m~~e;ø

bort~·,

t

s~UJ.nsy:rtlig,

tinnsolda te-

vi

C>g ot ba.t·n av vår ti.d

vel J. de f'l.este tilfeJ.ler fryde seg
møtallhøs

kan

ja

Nåx det gj<dder S<>.JntJdt>kildf.H'

j

Dr? t .lyd.t:':lX"

omtales som lakatøy.
ne

og l1istox·iske kilder,

"folk.ex.ni.::n.x1e ~

også

og

tJVer

å eia

slik liten

en

l

Oyrøv•~.ktlodd

kan irm.de.l~H> etbn' :fl<n'e kriterXor,

etter vekt og-

ettø:r ulike dyrea:rter., Så kan ma.:n delo o:pp massiughestetJ;I3'
Jl"'ek.ke

·tiln.ch~rgrupper:

h.es·t uten tHtd.e.l

og ryttory .hest

hest med sadel og· tmru!ulr, høst med rHicclel,
Et ekrHel!!plex var i

tømmfH'

og b

en

sadr:::l~

nh!H.'l

nlmkJ.odd

gamle dager oppbevart på Bx·oholm p& .F'yr1 ,men

rns.n 'HH)nør med god gru.n.n at deo) t

ekst~mp.J..aret

ex· et

1200~taJls

lodd som skriv<H' r:1eg .fra No:c•ge.

sadel den tallrikeste gruppen,
Oslo,
vi

scm1

tJktHj

~

alle fal.l for materialet

j<O>g har hatt o.nladn~cng t:U. å g·;jannmllgå. Av

og ku. a.lene

~

meu også f'un.n av

,~.n

f'ra

kyr

har
r~.rage

meta.llokse med

på ryggen .. Ji'orreston kan det :for den rette rorsb'l.els('n av ,sJ.i.·}!:(,

runn være vel. verd

å undersøke om det droier seg om oppr].n-·

<Hllig ho.lo stykker, øl.ler om som t

det to tilf'eJ let

dragen

er

smidd på senere.
Noe av dat første man gjør når man undersøker at slikt lodd

ja alla lodd - ør å sa om dat på an aller annan mlta ar defekt

Vi har flara eksempler pl ødelagte loddør, og slikø bør tas ut
av vurderingen når man veier dam. Man har et stort nok mater;t ...

ale kompl ø tte lodd(>,r å råde over t l l at man ikke skal

frintø t i l å ta med defekte eksemplarer. Vi finner
.f'ordeling:

de tyngste loddene har en vekt på 8 ør~l

.mens de letteste veier l

la

seg

an tydelig
("' l

mark)

øra ( := 1/8 mark). Den nøyal< tigø vekt,,
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en innenfor f.eks. et 4 øres lodd varierer temmelig mye. Men så
var det jo ikke lenger siden enn i fjor at man feiret hundreåret for Meterkonvensjonen i Paris som opererer med et pinlig nøyaktig justervesen vi tar hensyn til i dag. Med de veieapparater
man rådde over i middelalderen var det simpelthen ikke

mulig å

operere med en stor grad av nøyaktighet.
Flere av loddene har en innstemplet "h", ofte sammen

med

en

krone og en stjerne, men det kan også dreie seg om bokstaver soo
N, S eller O. Hva de sistnevnte bokstaver symboliserer er foreløpig en gåte, men det er all grunn til å mene at h'en,
og stjernen representerer kong Håkon

kronen

5. (død 1319). Det er slik

at vi finner nettopp de samme symbolene igjen på hans mynt.

Er

det grunn til å tro at denne kongen blandet seg opp i vektsystemet, med andre ord at han justerte det?
Historikerne er stort sett enige om grunnleggende trekk i
Håkons karakter. Han betegnes av de fleste som har

kong

skrevet

om

ham som en velmenende, rettferdighetssøkende hersker, en som

o~

så var rik på ideer, men kanskje ikke hadde den helt realistiske sans for proporsjoner. Detaljer kunne

~ppsluke

ham like

som de virkelig store spørsmål, og det kan være kjernen

i

mye
det

som ble kong Håkons tragedie, at han fikk så mange problemer som
han ikke greide å beherske. Vi ser av kongens rettarbøter,eller
forordninger, at det ikke skortet på kongens energi.
I

to rettarbøter hører vi at denne kongen justerte vekter.

Det

gjaldt vekter større enn l
og

juni 1.297

mark ( rettarbøten<• av .22.

2. april 1298), og vi tar på denne bakgrunn neppe f'eil

mn

vi tror at det er kongens merke som står på mange av loddene.

l'å det viB :får vi også datert mange av loddene, de må være f'ra
slutten av 1200-tallet og tidlig 1.300-tallet. Og nå kommer

vi

til problemet hvorfor f'unntyngden ligger på Østlandet,

og

omkr:l.ng Oslo.

Svaret .ligger i

i

det vi vet om kong· Håkons regje-

r:!.ng. Under ham ble Oslo rikets hovedstad, kanskje mex· enn noe
anna t

syu1bolisert ved at hans påbegynte bygg:lngen

rastning og mast satt i

Oslo.

med at handelstyngdapunktet i

gang,

sammenheag

landet .forsk,iøv seg til Østland-

et - de store fiskeriene utenfor Sørøst-Norge og
kam godt i

av Akershus

Detta har utvilsomt

Vest-Sverige

og dat var kortøra v•i for hanseatene

A

dra

t:i.l Marstrand, Tønsberg og Oslo enn å styre koggene mot Bergen.
Dyrevaktloddene g;janE<peilar dønne og annen handel. At så mange
er :funnet i

og

næ~·

ved Oslo understreke1• bare dette trekk,

at

Oslo nil. var bli.tt så viktig ikke bare som kongens residensby,
men som stort handelssentrum.

Vi vet ikke når hestevektloddane glkk av bruk. Man vi vet atde
'!.kke lenger ble brukt på vektene, man .i :foHwtroen,

tallet,

Om. et vektlodd

SOlli

på

1600-

koril .t'ra Bergen og ble sendt av kans-

ler Chri.stiau Fr:i:l.s til ant:ikvitEJts-og rar:ltøtssamleren
Worm heter det hos fLC,
kwmn<!n-'el; (København
og en u.lv-

9

Ber:lng-Lj_esloerg i

18')7):

"Særlig mmrk<:.:lige var en kobbørhest

som KanHlerfHl Ch:rløt.ian

var :fundne hos noglo Ho::H',
gøn,

og som paa

Pineb~l'lnk•Jn

disse Figure ned l

Ole

e:n art:l.kkel i. Kunst-

F'ri.it~

h(;lVde

der blove grehne l
havde b.,røttet,

f~o.Y.~æret

ham,.

Dø

mllrheden a.f Be.r-

at de Vli'ld at

sænk.e

Havøt på bostnmte Stædor, .havcle t'ormaaet at

:frem.kalde Ulykker og Vanske.! tgheder f'or F:l.skern<ft

under

derEHI

A:ebe;jde."

Det virker da heller ikke som .noen i;i..l:l'13ldighet at en rokke av

dyrevaktJ.oddeno ør J:'unn.et i

,,:u.ar

me~~"'t

nær vann, Et J·•estf•vekt-

1odd, mad an innsaltt N eller S pi dan ena siden av dyratø
ble :funnet "under vandat V<!ld Jørnvæ,rkøt flrunl.augsnes"
kong Chr:l.stiorn 'L under hans reisa i

Norge i

hronsehest ble !"unnet på gårda:r1 Lunde i
ge i

1685..

ha~

og g:i.tt

Nok

en

Sande-vær, Buskerud, ".ti-

l':lvøkantan" (Lågen). Fra 'bln overJ.nvaring va t v:l at

vektlodd kunn.e bl.:t bundet .fa.01t t:Ll f':Lskegarnet :for å

dyn&•-·

e;ikre <<m·

vellykket :fangst, Vi må tenke oss at garnene revnet,

og at de

små lykkebr.ingerne ble liggende på bunnen.
Et annet uttrykk :for troen på metalldyrenes kra:ft

er

at man

trodde da kunne kurere h.usdyrs sykdommer. De måtte ikke berøres av memJ.eskehåncl og ble sluppet gjennom en ring mens
alldyret berørte det syke dyrets hud.

Da trodde man

met-

at dyret

kunne bli f'riskt igjen.
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Nordic Archaeological Abstracts (NAA) er et tidsskrift som skal
utgis en gang i året. Det f'yller et hull i r<eld~en av tidsslcr:U'ter i Norden fordi f'ormålet med det er å gi konsise oppsummeringer av publikns joner som er utkommet i året :før, med bl b liograt'isk informasjon om disse, Den googra.fiske avgrensning f'or pub"likasjoneno er de nordiske land og undersøkelser i land utenf'or
disse utf·ør·t av f'orskerø fra No:rdøn ..
Utgivern<c1 sier selv at formålet med NAA er å opplyse om publikasjoner som omhandlar arkoolo,~isl.c f'orskning i alle perioder, f'ra
i'orhistorisk tid via middelalder t i l opp mot i dag.
Forskning
innen kunsthistorie,. geog-ra:fi ~ naturvitenskap etc~
blir
ogs.rft
tatt med hvis de belyser problemer som er nyttige f'ra en arkeo·logisk synsvirt'kel.
Tidsskriftet er et nyttig hjelpemiddel til 6 finne litteratur,
meTl det krever at Jor.;e:r;·en setter .seg nøyø inn i det systemet SO'n
publikasjonen er ordnet etter. Umiddølbart vil man tro at tall~
t bak forfattArnavnet i_ reg~steret er et s~dctall, rnen når man
slår opp på t.tevnt<:: s:ide, finner man i1,dcH det man søk.Pr~
'."rallet
·rerørerer nen1lig til nummeret på publikaHJonon i N.:.\A" Alle pubJikas,jonene er nun!l·norert
ttor den rokkHf'ølgø de står i. NAA.Det.te,nummt-Je står øvor·st t i l bøy.re :for l.-:~ver publikasjon~
Dox·som man settø:c ,s(~g _inn i a.bstra.ktnøk.keløn f'oran :i bolcen 9 v5.]_
t·i.clsslce:Lf'tot bli et nyttig hjelpemidd<~l hvor man raslet kan f':inna .t'rem t i l ønsket l .i tteratur~ British A.rch.cteo.l.og-1 eal ;\bstract )!S
system or :Ctllgt ~3::~. lang·t som det er hensiktsmessig
t•o:e å gjøre
det lettere for brukere av begge tldsskr~fter.

Anne Nerøte Knudsen
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c.ontains abstl-acts of papel":l publisherl mainly in 1974

VIBORG 19'75

MIDDELALDERARKEOLOGIEN: ~fo~~N~
AXEL c.HRISlOPHERSEN

I siste "Nicolay" hadde Reidar Berthelsen et innlegg han hadde
kalt "Kva vil vi med mellomalderarkeologien?" Her la han
fram
endel interessante synspunkter på disiplinens faglige innhold og
de konsekvenser dette vil måtte få for utdanningssituasjonen og
organisasjonen av arkeologistudiet. Selv har jeg et noe annet syn
på disse spørsmålene enn Berthelsen, og jeg vil i
det følgende
summarisk redegjøre for dette. Det er å ønske at dette iklce blir
siste innlegg i denne særdeles viktige diskusjonen omkring middelalderarkeologiens innhold, mål og utdanningssituasjon i Norge.
I. Fagets innhold
Berthelsen hevder med rette at det er betenkelig at middelalderarkeologien h~r til lands så godt som utelukkende konsentrerer
seg om "byproblematikl~en". Av mange gode grunner mener han at det
er soleklart at også studiet av landsbygdas materielle levevilkår
("agrarkulturen") bør få sin plass innenfor middelalderarkeologien. På disse punkter er vi enige: overrepresentasjonen
av
de
byarkeologiske problemene i middelalderarkeologien er forståelig
men derfor ikke akseptabel. Vi må ikke la faget formes av en, om
enn pressererende, så tross alt bare midlertidig konkret arbeidsoppgave. Studiet av agrarsamfunnet er ikke blitt aktualisert på
samme måte, fordi dec aldri har eksistert noen reell
fare for
at det arkeologiske materialet i nær framtid skal forsvinne. Men
derfor må man ikl~e. som Berthelsen påpeker, la være å beskjeftige seg med emnet. ~e•topp fordi de skriftlige kildene
er ennå
mer sparsomme enn hva er tilfelle for byene, er den arkeologiske
innsats på dette området desto mer berettiget!
Etter dette gir Berthelsen inntrykk av at middelalderarkeologien
ikke inneholder mer for ham enn studiet av disse to emnene.Og ut
fra de premisser kan jeg godt forstå hans erklærte holdning til
faget:. Det bør legges inn under forhistorisk arkeologi. og sp.edes
lett opp med historie (og norrøn filologi?).
Dette syn på middelalderarkeologiens mål og innhold er imidlertid
altfor snevert, og etter min mening faller derfor grunnlaget bort
for Berthelsens videre argumentasjon.
Jeg vil ikke her begi meg inn på å lansere noe program for det
norske middelalderarkeologiske studium, men peke på endel emner
som man ved de middelalderarkeologiske institutt i våre naboland
og på kontinentet regner med til da "obligatoriske" studieemner.
Jeg ønsker selvfølgelig ikke på noen måte med dette
å fremheve
den forskjell som er mellom de to disiplinene. Det er ikke noe
poeng i seg selv. For meg er det imidlertid viktig å konstatere
at det av mange grunner tro~.s alt er forskjeller såvel i problematikk, kildemateriale og til en viss grad også graveteknikk,som
man ikke kan komme utenom. Dette må få konsekvenser for hvordan
middelalderarkeologien studiemessig/undervisningsmessig arrange~
res.
Studiet av middelalderbyenes oppkomst er vel det mest etablerte
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Britisk segl fra oa. 1160 som
tilhørte William ( d, 1163),bror
av kong Henrik II.
Seglet {sfragistikk)viser o~s
våpenskjoldet (heraldi~).
studieemne innefor middelalderarkeologien over hele Europa,
og vi
forbigår derfor dette i stillhet, Det samme kan også sies som studiet av middelalderens agrarkultur. I Tyskland, England og Danmark
har man gjort et stort arbeide på dette området gjennom utgravninger av ødelandsbyene {Wustungen}. ~led relevante problemstillinger
som utgangspunkt har det arkeologiske . Jilaterialet gitt en rekke nye
data som belyser ødegårdsproblematikken, gårdssamfunnets
sosiale
struktur, næringsvilkår etc.
Et annet, og her hjemme nesten upåaktet emne er studiet av middelalderens festningsan~egg (voldsteder, kasteller, borger etc,),Dette studium har interesse ut over selve monumentet, idet det øker
forståelsen av middelalderens feudale samfunnsstruktur på mikro-og
makroplan. Tyskland, FranhTike og i den senere tid også Øst-Europa
og Danmark, har gjort en betydelig innsats på dette området,
som
franskmennene kaller "Castellologie". Også her i Norge ligger det
mye ny viten å hente i våra kjente (og ukjente:) borg-og voldsteder.
Det bygningsarkeologiske studium er muligens det eldste middelalderarkeologiske studieobjekt. Kirkebygningene inntar naturlig
en
dominerende plass, men også andre profane bygninger i tre og stein
er aktuelle studieobjekter. En bygningsarkeologisk undersøkelse omfatter såvel det som er ~ som under jorda. En undersøkelse stopper ikke på det sted hvor fundamentet stikker opp over jordskorpa.
Undersøkelsene omfatter også miljøet omkring bygningen,og hele emnet er innrettet på å kaste nytt lys over middelalderens boligkultur, bomiljøer, bygningsfunksjoner og furucsjonsendringer, samt den
bygningstekniske og-håndverksmessige standard.
Middelalderarkeologien har ikke "monopol" på sitt studieområde, iallfall ikke slik forhistorikeren kan sies å ha det. En rekke andre vitenskaper har middelald~ren som sitt hovedstudieområde, Dette
setter middelalderarkeologien i en noe annen stilling vis- a - vis
"hjelpevitenskapene". Man må være godt orientert om de andre vitenskapsgrenenes problemer, materiale og resultater, og hva som viktigere er, han må ta hensyn til disse resultatene i sin egen forsk-

ning, Han hverken kan eller må være isolert :fra f'ag som historie,
kunsthistorie og etnologi, og han må ha en vis~ orientering i fagene heraldikk, s:fra.gist:ikk, numisma.tikk og paleografi,
fordi
disse
:fagene arbo:tder med et materiale som i prinsippet kan kalles "arkoolog:tsk", og som middelalderarkeologen meget raskt vil støte
på i
gJtte sammenhenger.
Og dermed er vi inne på hele middelalderarkeologiens fagmetodikk oe;
teoretiske spekulasjoner, men det kan vi ikke ta opp her på
annen
måte enn å sl at man særlig i Tyskland og Øst-Europa har arbeidet
med dette tema.

Helt ·til si.st bør nevnes at av mange soleklare grunner er o:f!;e døt
middelalderske g,jenstandsmateri.ale kvantitativt og kval.i. tativt nok~
så f'o:rsk;jellig :l'ra det t'orhlstor:l.ske. Og den uunngåelige g,jonstands-kunnskapen kan like l :i. te ror middelalderarkeologen som f'or f'orhis ~·
torikeren sløy:fos som studieob.]ekt.
:!_LX-~'!E..'?__~,E~-ani !'..!E.:i:!!~

har erklært som "naturlig•)"
errmer :!\
studium, er det
klart
at
sprenge rammen for hva som er mulig å
putLe
inn i. et pensum og en undervisning som er utarbeidet m.h.t. t t l .forhistori.nk
Ikke desto mindre er det
h"it ..
til har løst
med undervisningen i
.Det
har t i l en viss grad gått bra, i alle fall på de .lavere studietri.n,
tttkkot være at disi.pli.nen stort sett bare har beskjef't].got
seg mod
byarkeologien~ Ii'or et st"Ltdium på mag·. art~~ ,=plan 1 der· e ttø:r." min mo:n-in.g de oven:for iter·vnte dølemnør
inn i pene>txm 1 vil der:a. nOvæT'endf:'1
løsn:.l. ng av middelaldørarkeo.logions studiesituasjon ikke strekke t i L
På bakgrunn av hva
inkorporere i. et
dette studium helt vi. l

KonsHkv€n].sen bø l-- d.f)r:for ld . .i tl. t man oppJ."'ette:r et overortln~3' t "institutt :f'OI" arkeolot;i 11
en avdeling :for forhJsto:rir:.;k 1_:.l.r'·"
keologi og en :for
~ Hvør avdE;_ling e:c Forsynt mød
øgne kva.l:i~fisee·to lm:core; haT' sitt og'f)t pt~nrsum~ sine egn.e forelø~:::::
ningstilbud og Sl'HnJ.n;_;n•, men der m.an og:r~;.-'i har ~xrulighet(n-.t ti~t å arran-

gere

f'olleafore]_asn~ugex~

når ting a·v naturlig fallos j.nteresse

otc~

ønsk.os beha.Jr.ld.lf:;t og di.~~k.utørt.,
vrcre ønskelig og rHZidv·endig ~

På e;rllHl1J)1a:n~:l t: vi.J.lo

:følløGpenSlim

}}rJ deilD0 nJ.åten ble båd(-) rorhisi;orikørne og nxi.ddelald.(:-,J."'arkeoJ..f}g·enøs
sæ:r·Ju.tel'OSser imøt<E~konm.J.ot, ~HHnt:lcLLg' som clH t
.f"ae;lig·f;t> .'~1aw-

kvew mellom disipl.J.nene ble gitt en større
en.'n oru man
tutt"

Dø t

å o·verlev·e

.5l•:.ul1e ;:d.<i.l1e d:i.s:ipli:neno :fra hvH.rt,;nc"i.re i

to

~1*g"'Klø

:i__-nstj

ctlt vil t::r.•os:g.

·,rj.
d.ercn1.c~

rnåtE<I1 b.le ar.\øcJ:r"iø.n.t som 'f~g·et undor~v·ir~ningsønro13l
E;:gne kvallfj_,sHrtr:.:l; Ja~rere 1 s'Lt.tdent~r ,r;;g ot faN.:lig :fors·\n-J.r.l:l.g' stl"J.diøtilbu.d med. og ne pØIASUUd. is f..10:c or~
V.YIJ.dor . v Jsning ·på magi ~:>t
plan"
lwx1d

F'r-1:c vi i3.e ru'i.dd. så lal:tgt~
Lø.rr<.* muligb.e
trGng(~r

w.idd-nlaldø~carkeolog'i•:.~rl.

til

t..lCtJ:·J

h(:.,r
til
:frv.ktbrJ.re v:Lderoutvik.li:ng

ti l~
(;
A:ccb.~3lologi

(Proble1no ctes frfihen
.AI'Chåo1pg~J.sc1Jo:.r

(~kddel,

o .F::rt'o:r·schlxng d.0s

tteJ.aJ.·Lers
) ~

t.orif<JchoJ·' Sicht.,

und Grenzen dor
Frahmittelalterlicho

des
1

·in
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