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EN GLEMT 
GJENSTAND 
FRA OSEBERG 

Alle gjenstandene fra Osebergfunnet har ikke vakt like stor in

teresse. J ir,nbruddslaget ble det funnet rester etter noen kur

ver. Disse har fått en noe nødtørftig behandling i. de store 

verkene som behandlør funnet. "Samt:Ldi.g med bastmatten kan vi 

ogsaa omtale nr. 5t3. Døt er en rund :;Jtraaflætning og nogen frag-· 

monter av grovere kurvflætni.ng. Det førstnævnte stykke er vel 

sandsynligv:Ls bunden av en liten kurv eller noget lignende. Det 

er nu defekt og har antagelig hat en diameter paa ca. 10 cm. De 

øvrige fragmentene er fra 9 cm. og nedover." 

T.il trosro for at disroe kurvfragmentene er de eneste bevarte fra 

forhirotorirok tid :L Norge, er disse setningene til Sigurd Grieg, 

etter det jeg vet, de eneste en finner i arkeologisk l.itteratur. 

Spørromå1 som teknikk, utbredelse, alder o. L har ikke opptatt 

arkeologene. 
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I funngjennomgangen er fragmentene beskrevet som stråfletning og 

kurvfletning. Kurvlagning kan imidlertig foregå ved hjelp av 

flere teknikker; fletning og binding. Det er materialet en har 

for hånden som bestemmer hvilken av disse to man velger å bruke. 

Stive og skjøre materialer må flettes. Til binding trenger man 

smidig materiale, fordi det vil bli utsatt for skarpe bøyninger. 

Røtter har en helt annen karakter enn det som vokser opp av jorda. 

De er myke og elastiske. De egner seg derfoY godt til binding. 

Kurvfragmentene fra Osebergfunnet. 
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Studerer man fragmentene fra Ose

berg nøyere, ser man at disse ikke 

har vært laget i fletteteknikk. De 

er utført i bindeteknikk. Gjenstan

dene er bygget opp av et innlegg, en 

innleggståg, som er blitt viklet, 

sydd sammen, bundet med en bindetåg. 

(Enlang rot kalles for tåg. Fl er-

tallsformen er tæger.) Innleggs-

tågen svinger seg rundt i spiral. 

For å feste dem saMMen har man brukt 

bindetågen og latt denne gå ned om 

det underliggende innlegget. 

Teknikken med å binde med røtter kalles for tåg- eller tæger-

arbeid. I og med at det fremdeles finnes folk som lager kurver i 

bindeteknikk, kan vi se på det kjente materialet og undersøke om 

det har relevans for funnet fra Oseberg. 

Tradisjonen om hvilke treslag som egner seg best, varierer noe 

fra landsdel til landsdel. I historisk tid har man vanligvis 

brukt røtter fra bjørk. De er somregel lette å få tak i. Dess-

uten er de jevnere og penere enn røtter fra andre tresorter. 

Kurver til oppbevaring av mat er også som regel av bjørk, fordi 

bjørk gir lite bismak. Store, grove kurver er som oftest laget 

av gran. Grantæger er imidlertid skjøre på langs, det vil si at 

de har lett for å flise seg opp under bingingen. Man bruker der-

for ikke gran, hvis ikke dimensjonen krever det. Fururøtter unn-
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går man fordi de er skjøre på tvers, det vil si de knekker lett 

når bindetågen trekkes til. Einerrøtter er sterke og de lukter 

godt. Allikevel er det sjelden vi finner kurver i dette materi-

alet. De er vanskelig å få tak i. Dessuten er det en veldig 

"spenst" i eineren. Selv om man binder aldri så fast og godt, så 

spretter liksom hvert sting opp igjen. Selv røtter som har vokst 

i god, tørr mark og som er forholdsvis lange og jevne, er ikke 

gode å arbeide med. Røtter fra or er også sterke, men fordi de 

er så mørke har de vært lite brukt. Jeg har bedt Kari Hennings-

moen om å analysere materialet fra Oseberg. I de to gjenstandene 

er det brukt et treslag som inngår i Salix-gruppen. Om det har 

vært brulrt selje, vier eller pil er vanskeli.g å fastslå. 

Ove Arboe Høegh har fortalt meg at selje har svært myke røtter. 

De er derfor velegnet til tægerbinding. Når vi i dag i.kke har 

noen tradisjon om bruk av røtter fra Salix-gruppen, kan det komme 

av at slike røtter er så vanskelige å ta opp på grunn av den 

tette vegetasjonen i bekkekanten. Inger Ruden Andersen som er en 

av dem som kanskje vet mest om tægerarbeid i Norge i dag, for-

teller at hun har lagt merke til når hun har reparert enlcel te 

gamle modeller, har disse ofte hatt en innleggståg med større 

diameter i avslutningen av kurven. Denne er da laget av tynne 

kvister og ikke av røtter. Kvistene stammer ofte fra selje, pil 

og vidje. Bakgrunnen for dette kan kanskje skyldes at kurvens 

avslutning er spesielt utsatt for slitasje. Fire av fragmentene 

fra Oseberg stammer fra en slik avslutning. 
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Kurvbinding forutsetter enkle red-

skaJ2er. 

til å 

Man trenger en skarp stein 

skave av barken med. Tæger 

kan også skrelles ved at de trekkes 

over en kløft som er naturlig dannet 

mellom en grein og 3tammen. Hvis 

ikke all bark lar seg fjerne på 

denne måten, kan resten renskes vekk 

med baksiden av en kniv. Bindetæg-

erne må kløyves. Til dette arbeidet 

er kniv nødvendig. Til selve bind-

ingen trenger en bare en pren av 

bein. Metall egner seg ikke fordi 

det gjør arbeidet grått. I dag mener 

en at fårebein egner seg best, uten 

at man riktig kan si hvorfor. For 

å få strammet bindetågen skikkeHg 

ti l, har man ofte brukt tennene., 

En starter. i sentrum av kurvens bunn 

og binder utover. .B'or å oppnå en 

viss størrelse på bunnen, må en med 

jevne mellomrom tre inn binde tågen 

to ganger på samme sted. Når bunnen 

har fått den ønskede dimensjonen, 

slutter en å øke. Istedenfor bygger 

en opp kurven i vertikale ledd. Inn

leggstægerne legges da rett over 

hverandre. For å oppnå en rett vegg 

lar en være å øke eller stramme inn-
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legget. Ønsker en derimot en buket 

vegg, oppnås dette ved å løsne eller 

stramme til irmleggstågen. 

Det finnes enkle kurver og kurver 

med mønster. Ved å la innleggstågen 

ligge stykkevis fri, det vil si bare 

vikle den med bindetågen og feste 

den frittliggende støttetågen til de 

over- og underliggende innleggstæg

erne i bestemt avstand med vanlige 

"bindesting", oppnår en kurver med 

gjennombrutt v-egg. Ut fra fragment-· 

ene fra Oseberg er det umulig å si 

om dette har vært t:ilfelle med disse. 

Materialet er for fragmentarisk. 

Det vi kan se er at det bare er 

brukt en innleggståg i hver omgang. 

Det finnes kurver hv-or bi.ndetågen 

har gått over flere innleggstægere. 

Opererer man med to innlegg, vil 

hver bindetåg omfatte tre innlegg i 

hver omgang. Ved hjelp av prenen 

stikkes bindetågen inn mellom de 

parallelle inn1eggstægerne, slik at 

den øverste tågen blir feste for den 

etterfølgende omgangen. Ved denne 

teknikken får en tett og fast vegg. 
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Kunsten å lage kurver er kjent over store deler av jorda. J:eknjk-

ken er den t>amme i Asia, Afrika og i ulike land i Europa, I Skan

dinavia og i I!J.idc[elhavslandene har kurvlaging vært mest ut-bredt. 

Etnologen I,ithberg mener at telrnikken går tilbake til steinal-

der en, Bakgrunn for påstanden er utbredelse, ornamentikk og 

parallellitet med veving i kyperte1rniklc. Binde- og :flettetelæik-

ken synes å være like gamle. Vevede stoffer i kyperteknikl< har 

vi eksempler på fra pelebyggerne i HobenhauDen. Dekorasjonsele-

ment av geometriDk karakter Dom silwakbånd, trekanter og DOlDtjer

ner mener han }can være overført fra bundne kurver til keramikken, 

1U:gn.'11entasjonen for at inspirasjonDvej_en ikkG har vært dGn mot-· 

satte, er at dekorGn i ku.rvbincling har en praktisk funksjon, den 

er en del av konstruksjonen. På leirkar utgjor den bare et dekor-

element. N2.r man lager keramikk i pø1.3etelmikk, i'ei3tes pølcene 

naturlig til hvercmclre på grun.n av leiren:! becJkaf:fenhet. I og 

med at røtter ikke har denne egenckapen, må d.e binde.s cammen ved 

hjel p av en bincl.etåg. Steinalderkeramikk kan .i1a dekor .som :modcl 

vul:Jt. Dette finner vi igjen på tægerkurver. ~'ier har den en 

funksjon. Den skal forsterke kurvveggen. ~Le.i.rkarfrem.still.ing er 

o~:;:Jå mindre arbeide>·- og tidkrevende enn tæger binding. Hvilken 

vei inDpira:Jjonen har gått, kan vanskelig bevicles, men at det er 

en 2lående likhet mellom dekoren på traktbegerl:erm'likk og tæger-

kurver, kaYl en vanskelig komme forbi. På den annen side synes 

tægerlmrven å være mer prakti2k ·enn det relativt skjøre leirkaret. 

;:;u tettbundet kurv kan også fylle de samme :E'un.ks,jonene som et 

leirkar. Tett og .stram bindi.ng gjør kurven helt vanntett. 

Sikre belegg for at tægerbinding var kjent i steinalderen vil vi 

ikke få, før vi har gravet det frem, Det eldste funnet jeg 

kjenner til, stammer fra yngre romertid, I Torsbj erg i Danmark 

ble det funnet en knokebeskytter :i en skjoldbule. I denne er det 
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ikke brukt røtter, men ha1m. Bindetek:nikken er imidlertid den 

samme 6 Syd-Sverige og i Danmark har det vært vanlig helt opp 

til vår tid å bruke halm i.stedet for røtter. I kystbygdene i. 

Skåne har man også benyttet "innleggståg"av lin. 

Bindingen i knokebeskytteren synes å være underlagt de samme 

"lovene" Gom rnæ1 firu1er i dagens tægerarbeid. HaY\ har startet 

med et lite hull og deretter bundet oppover i lagvise sirkler. 

F'or å øke dimensjonen har man med jevne mellomrom tredd binde-

tågen inn to ganger på samme sted, Den gylne regelen at man 

alltid skal starl;e med den :fineste, hvis man har ulik dj.mensjon 

på bindetåc;fn o::; 2.~; lU'.'- aldrL skal gå tilbake til finere dimen-

sjon etterhvert som arbeidet skrider :fremover, syY1es å ha vært 

en tradisjon allerede i romertiden. Hvis skjoldbulen og knoke-

beskytteren er laget på samme sted, er bindingen av "barbarisk" 

opprinnelse. Bulen har innskrift både med romerske bokstaver og 

ru11er. 

BevD.rings:forholdene i jorda gjør at det er ytterst sjelden vi kan 

grave frem rester etter tægergjenstander. Ved siden av Torsbjerg

funnet og funnet fra 0Geberg, er det funnet et lite fragment i 

Gamlebyen i. Oslo. Dette ble fUllnet i et lag som kan dateres til

bake til 1500-tallet. I novgorod er det funnet over 22 fragmen-

tariske tægerku.rver og over 10 :forskjellige lokk. Teknikken 

synes å være lik den vi finner i Oseberg. Iru1leggstågen er lagt 

i spiral og bundet sammen med røtter av :furu. Kolcin som behand-

ler tresakene fra Novgo.rod fremholder at utfra funnene ser det 

ut som om m;m har kunn.et lage kurver i alle slags fasonger og 

størrelser, Dessuten har tægerarbeid hatt en :funksjon utover 
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kurvmakerL Det ser man av et funn av hatt med brem, utført i_ 

sam.'!le teknikk. Funnene fra Novgorod stammer fra lag som er 

datert til 1200- og 1300-tallet. 

Det er skrevet lite om tægerarbeid. Det gjelder forr3åvidt hus-

flid generelt. Kan det ha sammenheng med hvilken prestLsje det 

var i arbeidet? Tægerarbeid har som regel vært utført av kvinner 

eller handikapete. Ofte var det noe gjeterjentene gjorde for å 

få tiden til å gå. rroduktene ble som regel laget til eget behov, 

selv om en del også ble fremstilt som salgsprodukter. Arbeidet 

ga imidlertid liten profitt. 

Takket være den stigende husflidsinteressen, samt gleden over å 

føre noe videre og gleden over å skape noe selv (kall det nostal

gi om du vil!) gjør at tægerarbeid, en teknikk som i hvert fall 

går tilbake til romertid, 

publikum. 

vinner .innpass hos et stadig større 

Bllen Høigård Hof~Jeth 
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Blyforgiftning ? 

Med jevne mellomrum kommer det ut avhartd~inger som tar for seg 
årsakene til Romerrikets fall.Det er tydeligvis et emne som fas
cinerer. Det er gjennom årene fremsatt en lang rekke teorier som 
i hovedsak kan samles i fire grupper: politiske, økonomiske og 
biologiske årsaker, samt årsaker fremkallt av kristendommens inn
førelse. 

Det vil føre for langt å omtale de forskjellige teoriene,jeg vil 
bare trekke frem de teorier som går på biologiske årsaker.Ifølge 
disse skjedde det en degenerering av det romerske samfunn og sær
lig herskerskiktet. Dette var forårsaket enten av ytre årsaker 
som kriger eller indre årsaker som rasedegenerering eller sterk
ere økning av antallet i de lavere klasser. 

Nylig er det publisert en artikkel som vil falle i denne gruppen. 
Den lanserer en ny teori, eller kanskje rettere gjenoppliver en 
gammel om Romerrikets undergang. Den går i korthet ut på at Ro
merrikets fal~ skyldes at herskerskiktet døde ut som følge av 
blyforgiftning. Teorien er lansert av amerikaneren S.C.Gilfillan. 
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Gilfillans premisser for å trekke en sli.k konklusjon er følgende: 
Romerrikets kultur, unntagen den tekniske, degenererte og mistet 
sin fremdrift.Denne ikke-tekniske kulturen var basert på en over

klasse som i århundrene før Kristus minsket sterkt i antall,ves
entlig på grunn av at antallet barn sank. Dette mener Gilfi.llan 
har sin årsak i blyforgiftning som hos kvinner forårsaker i frem
skredet stadium sterilitet, fosterskader og høy barnedødelighet. 
De andre klasser i det romerske samfunn oppretthold sitt antall 
og kom efterhvert til å utgjøre en større del av samfunnet. Den 
tekniske kultur ble ivaretatt av håndverksklassen og fortsatte 
derfor sin utvikling. 

Teorien virker kanskje noe søkt ved første øyekast, men ved en 

nærmere undersøkelse av premissene,virker den kanskje ikke så gal. 
Bly var det metall som var mest i bruk i antikken.Det var lett å 

utvinne, smelte og forme.Ramerne fikk det vesentlig som et bipro

dukt fra sølvproduksjonen. 

Den bruk av bly som moderne meru1esker kjenner best til i Romer
riket, er vel vannledningene.Fra aquaduktene ble det ført vann
ledninger inn i husene.Det var overklassen som fikk nyte godt av 
dette. De lavere klasser fikk finne seg i å hente vannet fra of'
fentlige brønner eller vannposter. Alle.r:ede på dette punkt var 
overklassen mere utsatt for blyforgiftning.Nå viser det seg iføl
ge Gilfillan at ikke alt vann tar opp bly,slik at dette ikke har 
vært noen viktig forurensningskilde. Langt større virkning hadde 
det blyet som ble brukt til å dekke innsiden av lmpper og kar. 

Overklassens virkelige blytilførsel skjedde gj em1om vinen.Det er 
kjent mange måter å blande bly i. vinen på, men det var særlig e:'c 

druekonsentrat som ble brukt til å gjøre vinen søt,som var farl
ig.Romerske forfattere,f.eks.Plinius og Cato,har gitt oppskrift
er på dette. Man må benytte kar av bly og ikke av kobber. Drue
saften kokes. inn til en tredjedel av opprinnelig volum, samtidig 
som man rører om og skraper belegget av innsiden av gryten.Dette 
druekonsentratet, eller kanskje rettere blyoppløsning, tilsettes 
vinen og gir den bouquet,samtidig som den konserverer den, Blyet 

hadde to egenskaper,hvorav romerne bare kjente den ene,nemlig at 
den ga en søt smak.Den andre og viktigere var at blyet drepte de 
mikroorganismer som forårsaket mugg og gjæring. Ett indisium på 
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dette er at man brukte dette konsentratet til å konservere frukt
er. Skulle man få druer til å holde seg i lengere tid, skulle de 
legges i regnvann som var kokt inn til en tredjedel av opprinne
lig volum. Også i dette tilfellet må vannet ha inneholdt store 
mengder bly. 

Vanen med å drikke vin var stort sett forbeholdt de rike, og man 
skulle derfor vente at blyforgiftning ville ramme overklassen 
hardest. Det er foretatt endel undersøkelser som synes å støtte 
dette.Gilfillan har samlet inn skjelettrester både fra Greken
land og Romerriket, og det viste seg at blymengden var større i 
skjelettfunn fra Romerriket enn fra Grekenland. I de tilfeller 

hvor det kunne avgjøres, viste det seg at toppskill:tet gjennomgå
ende hadde større blykonsentrasjoner enn de lavere skikt. 

I samme retning peke·r en befollmingsundersøkelse fra en aristok
ratisk del av det romerske Troya ( Troya IX). Bortsett fra enke
menn fantes det der 101 menn over 19 år, av disse var bare 35 
gift, hvorav 17 stykker hadde barn, tilsammen 27 barn. Av en be
folkning på 101 ble det altså kun 27 i neste generasjon.I prak
sis kan vi vel regne med høyere tall, fordi det var gjennomgåen
de unge familier som ennå ikke var blitt fulltallige. Allikevel 
merker vi oss en svært lav fødselsrate og en forbausende høy pro
sent ugifte. 

Vinøse med sil fra Sørgården, Linesøy, Bjørnør, Sør-Trøndelag 
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Går vi igjennom den klassiske litteratur finner vi flere ganger 
omtale av symptomene på blyforgiftning, bl.a. kolikk og mavesmer
ter, tap av matlysten, søvnløshet og en metallsmalr i mlL'1nen ,Men 
dette ble aldri satt i forbindelse med blyforgiftning. 

Homerne kjente imidlertid til blyforgiftning, men bare som en 
sykdom som rammet arbeidere i blyindustrien. De var dessuten om·
hyggelige med ikke å ha bly i medisiner. Det virker derfor rart 
at de drakk bly i vinen daglig. Det at man kunne få bly gjennom 
sin normale diett, har tydeligvis vært lite kjent. Det er bare 
Vi tri vi us i en avhandling om vannforsyning fra første århm1dre 
efter Kristus, som nevner dette. Muligens kan man tolke en regel 
fra den tidlige republikk, hvor det heter at g.if'te k-vinner iklæ 

skal drikke vin i denne retning. Man har vel iakttatt at vin-
drikkende kvinner ikke fikk så mange barn som avholdende. I sen
republikken ble denne regel ikke overholdt. 

Det virker derfor som om teorien om blyforgiftning som en årsak 
til .Romerrikets fall,kan ha noe for seg. 

Den amerikanske historiker r11. Rostovtzeff, som vesentlig arbeid
et med antikkens historie, er inne på lignende baner. For ham 
var det et problem hvorfor lederskiktet ikke var istand til å få 
nok barn til å opprettholde sitt antall. Fordi lederskiktet ble 
desimert, ble i.kke Homerriket istand til å håndtere de politiske 
og økonomiske problemer som oppsto. Rostovtzeff gir intet svar, 
men muligens kan teorien om blyforgiftning antyde et svar. 

Selvfølgelig er ikke teorien om blyforgiftning den endelige og 
eneste forklaring på Romerrikets U1Jdergang. Det er mange fal{tor
er som virker sammen, og denne teori kan være en av disse faktor
ene. 

Lyder :1/Jarstrander 
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GULLKALVEN 
EN" RØRENDE BERETNING OM 

EN MEC~ET GAI\1MEL 

FREDNINGSSAI( 

Det har sin sjarm å være arkeolog, man holder aldri opp å over

raskes. Og overraskelsene kommer like gjerne im1e på museet som 

ute i felten. Undertegnede fikk ihvertfall et li.te støkk da han 

gikk gjennom topografisk arkiv her om dagen. Tenke seg til, ml

der Sør-Odal kommune, et arkeologiens Terra Incobrni ta et par 

dusin løsfmm er kjent derfra, en spydspiss her, en øks der og 

ellers svært sparsomt - ligger en spillevende beretning om en 

GULLKALV og lyser imot en! Og siden gullkalver vanligvis ikke 

er daglig kost i norsk arkeologi, tar en opp arkene og leser. 

Det er et referat av en del sagnnotiser fra Ulleren i Sør-Odal om 

en "gullkalv" - et sagnnotis antyder knyttnevestørrelse - som 

skulle være funnet på Sandnes. Flere varianter av historien er 

kjent, alle med ganske motstridende opplysninger. Dessuten 

ligger det ved en innberetning til Det Høie Kgl. Rentekarruner 

forfattet av fogd 1". Thaarup på Kongsvinger 26/12-1797. Han 

hadde fått rapport fra lensmannen om at bonde Hans r,arsen fra 

Sandnes i Ulleren segn hadde fmmet "et betydelig Stykke Guld i 

Dannelse af et Dyr." Fogden sendte straks ut sin fullmektig som 

fikk med seg dyret t.ilbake til Kongsvinger. 
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Thaarup sitter altså og skal beskrive dyret, men med vekslende 

hell: "Dannelsen er som et noget uformeligt Dyr, halvlignende en 

Biørn eller Gud veed hvad •••• Paa Panden af Dyret staaer Tegnet 

888. Jeg betragter det som en uformelig Blomst. Arabiske Cifre 

saavidt jeg veed brugtes da ej," Hva fogden mente med "da" sier 

han ikke, men mener vel at det er riktig gammelt. Like før har 

han beskrevet det som et "tilsyneladende Afgudsbillede". Videre: 

"længden er ?f,· Sjællandsk Tomme (= ca. 20 cm.). Omkrædsen om det 

tykkeste af Livet 6-ll- T ( ca. 17 cm, ) 11 Det veier 6,5 skålpun 

( 3,285 kg) og har et volum på 19,405 Sjæll. Kub.Tomme (343,4 cm3 ) 

Dette skulle etter fogdens utregning tilsvare at "en massiv lige 

Størrelse af fiint Sølv vejer omtrent saa meget, ( mere og ikke 

mindre)." Og ganske riktig, spesifikk vekt blir 10,52, og det er 

litt i overkant av rent sølv. 

bronse ( 90/b kopper og 10% tinn 

Til sammenliknine har vanl~g 

en spesifikk vekt på 8, 903. 

}1en figuren er "ikke massiv som man overbevises om ved dens 

Rystelse, da man faaer en dump Lyd". Altså bør egenvekten skrus 

opp enda et par hakl<, og "efter Prøvesteen og Skedevands Paalæg 

paa Stræger skal det være Guld." Saken synes klar, men likevel 

et forbehold: "Jeg er ikke istand til efter den her værende 

Redskabsmangel at give denne Gane; noe;en nøjere Oplysning om 

Massen." 

Fullmektigen og Hans Larsen er enige om funnomstendighetene. "De 

fandtes i en af Gaardens oppløjede Ager ~ Bøsseskud fra Glommen 

Elv, 1/4 Alen under Jorden." Hans mener den var in si tu. Dyret 

lå under et par gamle trestubber, innimellom en del kull på "en 

afbrudt Jernbund, formodentlig af en Pande eller Gryde." Denne 

er også synfart, enten av fogden eller fullmektigen, men det var 
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intet spesielt ved den. "Nogle Haar laae derved," bemerker fog

den, og slutter med at en nærmere analyse av metallet bør foregå 

i Christiania. 

Hva kan så denne figuren ha vært? Bronsebukkene fra Vestby på 

Hadeland renner en ihu, men dette stykket var jo tydeligvis ikke 

bronse. Dessuten var det en jernkjele inne i bildet på Sandnes, 

og Vestbyfunnet er jo fra sen bronsealder. Vi har også dyrefor-
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mede vektlodd fra middelalderen, og de kan ha mange rare fasonger, 

bl. a. bjørn! Hen i gull? Og de største av disse vektlodd ene 

veier 8 øre, dvs. en drøy halvkilo, og vårt stykke var jo på·over 

tre kilo. Det finnes dyre:rormede vievannskanner ( akvamaniler) 

men etter beskrivelsen virker den altfor massiv. Fogden nevner 

riktignok et hull "paa den bager:;;te Ende" men det rimer på ingen 

måte! 

Skrivet fra fogden er riktig fornøyelig lesning, særlig n~r man 

har våre dagers fornminnelovgivning i bakhodet. "(Det) ligger 

mig om hierte at Biedrag til Videnskabens Fremme ej møder Hindrin

ger. Oldtidskundskaben vinder ved at der ej lægges Dølgsmaal paa 

Findinger af benævnte Slags •••• Naar Bonden veed at han faaer 

rare Sagers fulde .Værd og snar Expedition saa vender han sig vist 

hen til Fogeden heller end til nogen Anden." Ti! en videre: " Naar 

Videnskaben har faaet ved Tingenes Undersøgelse sin Tilvext og 

Statskassen ej kan taale sa.a stor Sums frugtesløse Henleggelse i 

et Museo saa tages Afstøbning deraf, og da kan Originalmassen gaae 

i Digel. 11 Jaja. Det var dengang. 

Mesteparten av skrivet er et forsvarsskrift for stakkars Hans Lar

sen, som satt buret inne for ulovlig besittelse av Kronens eien

dom. Fornminneloven av 29. juni 1951 praktiseres vanligvis ikke 

så streng.t! Fogden har ihverfall dårlig samvittighet: Hans bur-

de egentlig ha bøtet en "Pængestraf af f.ex. 30 RD til Bøigdens 

Skolevæsen", men "det er en meget eenfoldig Mand der blot passer 

sin Dont og ej tænker paa Lovbud der ej fremviser sig selv for 

den simpleste Menneskeforstand at bør existere." Tenk det. Og 

fremdeles møter en altså mennesker som mener at vår fornminnelov

givning er det dummeste og mest ulogiske som er samlet mellom to 
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permer. "en fattig Mand. Gaarden er ringe, uden Skov med Gields 

Hæftelse •••• dertil kommer maaskje en af og til fremsnigende 

Skygge af Fordom om Fandens Lokkelse og Lyst paa ham ved slig 

Kjøbesum •••• Man kan vel ej fortænke de stakkels saa ofte plagede 

heldede, ved slue og egennyttige Embeds- Ombuds- og Rigdomsmænd 

optrukne Bønder, deres mistroe •••• Resolutioner herom maatte ut

stedes saasnart muelig.t, da Manden ellers uden Tvivl begaaer den 

pængespildende Daarlighed at gjøre en Kiøbenhavnsk Rejse 

har sagt at ville tale med Hans Maj. Kongen." 

da han 

En rørende historie. Men hvor ble det av gullkalven? Sagnnotis

ene mener at den ble gravd ned igjen "under krigen med svenskene~ 

!Ilen det virker li te rimelig å tro at 

slipp på den til Hans Larsen igjen. 

fogd Thaarup har villet gi 

Den gikk vel heller via en 

smeltedigel på hue i en slunken statskasse, men derom tier hist-

or i en. 

Per Hernæs 

... tEN 'DiØR.tl EL~& It bu.o VEED HVAD ... 
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VIKING 

Som medlem av NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP får De 
tidsskriftet VIKING tilsendt gratis hvert år. 

Univers i tet.ets Oldsaksamling, Frederiksgt. 2, Oslo 1 
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Redaktørens lille 
alvorsord 

Nicolay ble startet .i 1967 som et organ for studenter, laget av 

studenter og var beregnet på å skulle leses av studenter og andre 

.ikke--fagarkeologer. Med studenter menes da. og,Jå f, eks. grunnfag-

studenter. Hen .i de fJenere årene har det trutnet til. 'J'ilgangen 

på stoff har dabbet kolossalt av, for :L dette semesteret å ha 

nådd et hittil uhørt bunnivå. 1'endensen har vært kjent lenge, i 

det seneste er det bare m:Lddelaldernummeret som har g,jort at v.i 

har kunnet stille med tre nmmner i året. Da denne ordningen har 

falt bort, virker det også uunngåe.Lig at også antall nummer faller 

til to. 'l' o nummer - ett i. hvert semester. Og vi er seksten stu
\ 

denter på magistergrad. Og så skal vi ikke kunne klare å få ut et 

28-siders Nicolay i semesteret! 

Det er ikke bare flaut, det er direkte pinlig. Nicolay har klart 

å etablere seg som en viktig faktor i arkeologis)' studentmiljø. 

og med en smule anstrengelse fra oss alle bør denne faktoren få 

leve videre i beste velsående, 

Altså: Skriv artikler, ( Det er ikke så vanskelig som du inn

bi.ller deg! ) 
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