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KJ!ERE LESER 
I dette nummeret av Nicolay bringer 
vi et innlegg. om formidling av 
arkeologi i felt, skrevet av magister
gradstudenten Margrethe F. Simon· 
sen. Gjennom det siste tiåret har 
formidling angivelig vært en 
prioritert oppgave for norske 
arkeologer. Like fullt har det iliten 
grad nedfelt seg i den arkeologiske 
praksis. Vi reiser på feltarbeid, gjør 
vår jobb, blir intervjuet av lokalav· 
isen, irriterer oss over resultatet og 
drar hjem for å skrive rapport til 
arkivet og reiseregning til 
oppdragsgiver. Formidlingen blir 
overlatt til den enkeltes idealisme og 
overskudd, milevis fra budsjetter og 
normert arbeidstid. Likevel skjer det 
ting vi har grunn til å være bekjente 
av. Historisk Museum har i årevis 
arrangert en familiedag hvor 
institusjonen settes på hodet for at 
kjernefamilien skal få en meningsfylt 
søndag. Den store steinaldergravnin
gen i Halden 1989 brukte en helg til 
samme formål. Stor suksess der 
også. Skjelettene fra Christiana 
Tukthus kan den interesserte leser 
ikke ha unngått å legge merke til i 
media. I samme frivillige tradisjon 
befinner herværende tidskrift seg. I 
snart 23 år har vi holdt det gående, 
fordi nye generasjoner av arkeologi
studenter mener det er viktig å 
opplyse om hva arkeologi til enhver 
tid er. I dette lys må også det "nye" 
Nicolay ses. Vi vil så gjerne fortelle 
om madonnaen fra Hedalen og ut
gravningene på Korsegården - fordi 
vi mener dette er viktig. Derfor 
prøver vi, med fargetrykk, fersk lay
out og artikler fra våre søsterfag, å 
nå nye lesere båd.e i og utenfor 
Frederiksgate 2 og 3. Kjære leser, 
velkommen til det "nye" Nicolay. 



HEI) AlJSMAl)() N'N A~-:N 
·~ en gjenoppdagelse av Iniddelaldere:ns maleteknikk. 

østen 1980 kom det 
alarmerende meldinger 
til Riksantikvaren på 
Akershus festning. 
Helsetilstanden til 

madonnaen i Hedalen stavkirke i 
Valdres var alvorlig svekket Ti 
år etter siste konservering kunne 
store avskallinger i malingen ob
servert~s. I all hast ble forsidebes
kyttelse lagt på slik at ytterligere 
forfall kunne forhindres. Men 
bare en Oslotur kunne redde 
kunstverket for etterslekten. Slik 
hadde det seg at Svein Wiik og 
hans kolkgaer ved Universitetets 
Oldsaksamling fikk muligheten 
til å rekonstruere Maliafiguren 
etter gamle oppskrifter. 

Hedalen kirke hører ikke til 
blant våre mest karakteristiske 
stavkirkebygninger. Likevel er 
den godt kjent - ikke minst for de 
mange sagn som er spunnet 
omkring den fra svartedaudens 
tid. I tillegg finner vi her en stor 
samling sakrale gjenstander fra 
middelalderen. Foruten madon
naen og krusifikset er re
likvieskrinet i forgylt kobber 
berømt. Del er prydet med drake
hoder og relieff-fremstillinger av 
Kristi lidelseshistorie og mordet 
på Thomas Beckett. 

På grunnlag av bygn-· 
ingsarkeologiske undersøkelser 
kan de eldste deler av Hedalen 
stavkirke dateres til 1100-tailet 

Takket være er vest
portalen blant de best bevarte og 
ved slmlpturens kvalitet, blant 
landets aller 
Våpenhuset med sin tredelte bue 
kom til i mens de 
laftede Øst.-·, nord-, og sydfløyene 
stammer fra ombygningen i 1699. 
Vestfløyen er den nY'l1('\l"H1flP 

kirkens og skal i 

avslutning. 
l Riksantikvarens 

heter det al skadene 
naen er en av at inneklimaet 
i kirken er lite for ilwen--
taret og bygningen. Ved befarin .. 
gen ble det nmer!. 
Elektrisk fører til 

med det middelalderske krusi
fikset Nok en gang ble kon
flikten mellom verne·· og bruker
interesser i norske midde
lalderkirker illustrert 

Ved Riksantikvarens restaure
ringsatelier ble madonnaen nok 
en gang konservert innen hun ble 
'"''"'''"tr"'1 Universitetets 

Sjm· 
Harby. 

Hedal kirke, Valdres 

Tegning: Schiertz 



Svein Wiik i arbeid 

med rekon

struksjonen. Ennå 

gjenstår en del 

malearbeid. 

de kunnskaper vi har om midde
lalderens maleteknikker var til
strekkelige for å utføre 
teknikkene i praksis, sier Wiik. 

I avtalen heter det videre at 
middelalderskulpturen skal de
poneres i Historisk Museum for 
15 år fremover. Innen den tid bør 
de klimatiske forhold i Hedalen 
stavkirke være brakt i orden slik 
at hun kan komme tilbake der 
hun hører hjemme. 

Kunsthistorikeren Peter Anker 

omtaler Hedalsmadonnaen i sin 
artikkel i Norges kunsthistorie. 
Like siden konsilet i Efesos i 431 
erklærte Maria som Guds virke
lige mor (' 'Theotokos' ', 
gudsfødersken), har billedfrem
stillinger av henne fulgt den 
kristne kunst. I middelalderen blir 
Mariadyrkelsen intensivert og fra 
900-tallet lages det statuariske 
fremstillinger av henne. Utgang
spunktet er den bysantinske kun
sten og dens bilder av Maria 



Nikopoia, "den til seier 
førende''. Her fremstilles Maria 
sittende med sønnen på kneet. 
Alteret for jomfru Maria hadde 
sin faste plass i alle kirker, til 
venstre for koråpningen. I de aller 
fleste kirker har det stått inn mot 
østveggen med bildet stående 
oppå. Noen kirker kunne by 
Maria en egen nisje eller endog et 
eget kapell. Det vanlige var 
likevel en baldakin eller senere et 
alterskap der dørene bare ble 

åpnet på de særlige 
Mariafestdagene. Et slikt finnes 
fremdeles i Hedalen stavkirke. I 
høy- og senmiddelalderens Mari
adyrkelse blir hennes uskyld 
særlig understreket. I billedkun
sten blir dette symbolisert ved at 
hun holder en lilje i hånden eller 
trer syndens makter under 
føttene. Det er i denne tradi
sjonen Madonnafiguren fra 
Hedalen hører hjemme. Hun 
antas å være laget omkring 1250 

Alvorlige klimas

kader gjorde at 

Hedalsmadonnaen 

nok en gang måtte til 

konservering. Store 

malingflak holdt på å 

falle av. 



Hvordan bjørneskinnet ble 
liggende foran alteret 

Etter 
P. Anker e tter svartedauen i 

1350 lå mange av 
bygdene i Valdres 
nærmest avfolket. 
Dyrkete gårder ble 

igjen dekket av skog og 
glemt av folk. Til disse øde 
traktene kom så en jeger 
mange år senere. I en tre
topp så han en fugl som han 
siktet på. Han bommet, og 
pilen for forbi og traff noe 
som ga fra seg en merkelig, 
metallisk klang. Full av 
nysgjerrighet fulgte jegeren 
etter pilen, og plutselig stod 
han foran foran en gammel 
kirke. Den rustne nøkkelen 
stod fremdeles i døren som 
ikke var lukket helt inntil. 
Jegeren gikk inn i kirken for 
å undersøke den. Midt på 
gulvet stod en stor klokke, 
og ved foten av alteret 
hadde en bjørn tatt vinterhi. 
Mannen drepte bjørnen, og 
til minne om denne merke
lige historien ble skinnet 
hengt opp i kirken hvor det 
befinner seg den dag i dag. 

uten at verkstedet foreløpig lar 
seg lokalisere. 

Høsten 1986 startet 
bmedskjærer Erik Fridstrøm sitt 
arbeide. Gjennom ett år 
gjenskapte han Maria med Jesus
barnet sittende på morens venstre 
kne. Under føttene hennes ligger 
dragen og symboliserer den be
seirede ondskap. Figuren er 1,45 
m høy og er i sin helhet skåret i 
eik. Originalen består av flere 
deler,1 det Kristusbarnets hode 
og armer er føyet til hoved
formen. Det samme er dragens 
hode og Marias høyre underarm. 
På baksiden er figuren uthulet 
slik at den ikke skulle sprekke. 

Det viktigste manuskriptet 
man hadde å forholde seg til når 
det gjaldt skulpturfremstilling i 
middelalderen, .kom fra en liten 
islandsk bok av presten Olafur 
Ormson. Hans håndskrift består 
av 52 blad, hvorav den mal
ertekniske beskrivelse utgjør de 
tre siste sidene. Det er formulert 
som et brev mellom to brødre og 
antas å stamme fra første halvdel 
av 1300-tallet. I bokform opptrer 
det første gang i 1387. 
Manuskriptet er skrevet i prosa
form, og gir en detaljert 
beskrivelse av hvorledes et bilde 
eller skulptur i tre skal bearbei
des, prepareres og grunderes. 
Likeledes berettes det om hvor
dan man med vannforsølving og 
gul lasur skaper imitasjonsgull. 
Helt til slutt er det noen linjer 
som. berører bruken av pigment 
og bindemiddel. Her nevner han 



både egg og olje. Dermed er det 
nok en gang slått hull på myten 
om at det var brødrene van Eyck 
som «oppfant" oljemaleriet. 
Sammen med erfaring fra 
mangeårige tekniske un
dersøkelser av middelalderkun
stverk i Nord-Europa, utgjorde 
dette manuskriptet det betydelig
steutgangspunktet for rekon
struksjonen. 

Undersøkelser i norsk midde
lalderkunst viser at kritt uten 
unntak er brukt som grunder
ingsmateriale. I manuskriptet 
heter det at '' .. plastr sterkann af 
limit en litit (vi)d af blei kiunni 
ok heitir pat graplaster' '. Da 
Fr1dstrøm var ferdig med tre
skjæringen var grundering neste 
skritt i arbeidsprosessen. Dette er 
nødvendig for å få en jevn 
overflate. Hudlim ble varmet opp 
og tilsatt kritt. Krittinnholdet 
danner en lett sugende overflate 
som gir godt feste for neste lag 
grundering. De etterfølgende lag 
ble gradvis mindre Iimsterke og 
mer tyktflytende ved at andelen 
av kritt og vann ble øket i forhold 
til lim. -Svekkes ikke limstyrken 
vil det oppstå spenninger i grun
deringen, sier Wiik. Det første 
laget ble påført så varmt som 
mulig . Hvert lag måtte tørke og 
prosessen bl~ gjentatt 8 til12 
ganger. Grunderingen ble påført 
ned pensel. Til slutt ble over
flaten glattet og slipt til. For dette 
formål foreskriver reskriptet 
''messingarkrok''. Dette re
dskapet er formet slik at det 

kommer til i alle deler av over
flaten. Haiskinn anbefales for den 
grovere pussingen. 

Overflaten må være absolutt 
glatt før metallfoliene kan legges 
på- sier W:iik. Den polerte over
flaten gjør at limet ikke ab
sorberes for fort, og derved gir 
dårlig feste for sølvet. Limlaget 
må ikke slites av under polerin
gen. Til denne arbeidsop
erasjonen anbefaler oppskriften 
hundetann og derpå "dyste etter" 
med lerret. Det betydde at man 
først polerte med det overlap
pende sølvet, og først fjernet 
dette med en lerretsklut når alt 
var festet tilstrekkelig. 

Den neste utfordringen var å 
forvandle sølv til "gull" ved å 
påføre sølveten "gyllen" lasur. 
Analyser av slike lasurer fra mid
delalderen viser at de kan bestå 
av olje og/eller harpiks i varier
ende forhold. Et fragment av for
gyllningen ble oversendt National 
Gallery i London for analyse. Re
sultatet viste et lasuren bestod av 
harpiks fra furu. Nærmere svaret 
var det ikke mulig å komme. Las
uren kan betraktes som et bipro
dukt ved tjærebrenning. Svein 
Wiik dro til Nesodden og gjorde 
tjærebrenner av seg. Forsøket 
frembrakte et brunlig tyntflytende 
forprodukt som viste seg å tjene 
formålet som gul lasur på en 
overbevisende måte. Produktet 
kunne påføres med en myk 
pensel. Det polerte sølvet ble 
forvandlet til det pureste gull. 

Så langt hadde manuskriptet 



700 Ar skiller de to 

madonnafigurene. 

Nitidige un

dersøkelser Jigger til 

grunn for fargenes 

rekonstruksjon. 

Detalj fra Marias 

transparente 

imitasjonen av gull 

og edelstener. 

vært til stor hjelp. Mariafiguren 
skinte i hvitt og gull, klar til å 
iføre seg middelalderens 
fargeprakt. I orginalversjon bærer 
hun en pelsforet, forgylt kappe. 
Pelsverket er malt med et blått 
mønster og forestiller antagelig 
ekornskinn i vinterskrud. Kristus
barnets kappe er også gullfarget, 
men er foret med pels i rØdbrunt 
mønster som muligens er som
merskinn av ekorn. Ifølge Plahter 
finnes både brune, blå og grå 
pelsmønstre på figurer fra samme 
periode, så noen generell regel 
omkring st{Uldsforskjell og mote 
kan ikke umiddelbart tolkes ut av 
materialet 

Et møysommelig arbeide tok 
til for å klarlegge hvilke 
bestanddeler malingen bestod av. 
Malertekniske undersøkelser er 
utført ved å studere maling
strukturen i tverrsnitt, og ved 

hjelp av våtkjemiske analyser 
samt analyser i elektron
mikroskopet, forteller Plahter. 

Fra fjern og nær ble råstoffet 
hentet. Fra det forliste skipet 
"Fredensborg" ble stykker av 
fargetre (Brasil wood) hentet opp. 
Av dette treslaget finnes det to 
typer som gir en henholdsvis 
rØdlig og blålig farge. Fredens
borgprøvene gav dessverre et 
blålig ekstrakt ved forsøket. 
Neste leveranse måtte derfor 
komme fra en spesialforhandler i 
Tyskland.- Ikke fullt så historisk, 
men ikke mindre riktig, 
poengterer Svein Wiik. Analyser 
så langt viser at den rØde fargen 
vi er ute etter er av vegetabilsk 
opprinnelse, sier Wiik. Han 
fortsetter, - dette begrenser det 
sannsynlige utvalget til krapp 
eller Brazil wood, og rekon
struksjonen av denne malingen 



virker også overbevisende. lmid· 
lertid er det bare nærmere 
analyser som kan gi et sikkert 
svar. Kjente forekomster av 
Brazil wood i middelalderen var i 
'det fjerne østen. Det er derfor 
ikke umulig at rødfargen var 
båret både til vanns og til lands 
innen den ble påført Hedalsma
donnaens tronstol. 

·Blåfargen i Marias kappe, blå 
verditer, krevde også mange 
forsøk innen den lot seg rekon
struere. I norsk middelalderkunst 
benyttes stort sett to modeller
ingsmetoder. Den ene utføres vått 
i vått hvor lyse og mørke strØk 
blandes i hverandre. Den andre 
baserer seg på monokrome lag· 
strukturer hvor en lys undermal
ing dekkes av mørkere lag i 
skyggene. 

På Mariafiguren fra Hedalen 
ser begge teknikker ut til å være 
brukt. Dette gjør rekon
struksjonen ekstra komplisert. 
Bare en nærmere analyse av 
polykromien (malingen) kan 
kartlegge teknikken fullt ut. 

I atelieret ved Universitetets 
Oldsaksamling har man produsert 
pigmentene blyhvitt (hvitt 
forekommer i alle lyse blandin
ger), blå verditer (blått), verdigris 
(grønt), krapp (dyprødt),Brazil 
wood (dyprødt), trekullsort (sort), 
mønje (orange), og man har 
preparert pigmenter fra de 
naturlig forekommende mineraler 
azuritt (blått), sinober (høyrødt) , 
og hematitt (brunrødt). Fargene 
som skapes når disse pigmentene 

tilsettes olje som bindemiddel 
kan deles inn i opake og transpar
ente. De opake er "dekkende" 
og på drakten til Maria er mønje 
et eksempel på denne maling
stypen, likeledes den lyse an
siktsfargen hennes. De transpar
ente fargene er gjennomskin
nelige og finnes representerte i 
edelstenene i madonnaens krone. 
Grønne og røde lasurer er også 
benyttet på de hvite sidene på 
tronstolen. 

Rekonstruksjonen av madon
naen fra Hedalen er ennå ikke 
helt ferdig. Som bildene viser 
gjenstår det fremdeles noe 
malerarbeid. Men om ikke lenge 
skal hun stå der som et vitnesbyrd 
om det hederligste forsøk på å 
lokke middelalderens håndverks
teknikker og formler frem fra 
glemselen. Dessuten er arbeidet 
langt fra ferdig fordi om hun nå 
forlater sine ''foreldre'' ved 
Oldsaksamlingen. I årene frem-

. over vil hun bli fulgt av forskere 
for å se hvordan bindemidler og 
pigmenter oppfører seg over tid. I 
mens vil originalen bli un
derkastet nye analyser i jakten på 
den tapte tradisjon. 
Forfatteren vil takke Svein Wiik, 
Unn Plahter, Annette Høyer, 
Kaja Kollandsrud, Erla B. H oh/er 
og Eirik Irgens Johnsen for godt 
samarbeid i forbindelse med 
artikkelen. 
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FELTFORMIDLING - et diskusjonsinnlegg 

Av 
Margrethe F. 

Simonsen 

Denne figuren er 
ment A skulle vise 
forholdet mellom 

ulike parter som er 
involvert i en 
feltsituasjon. 

Pilene illustrerer de 
krav og forpliktelser 

arkeologen stAr 

ovenfor. 

Forminnelov 
Oppdragsgiver 

(Bevilgende 
instans) 

Faginstitusjon 
(miljø) 

A rkeologi er et fag som 
gradvis øker sin popu
laritet blant folk. 
Dette skyldes blant 
annet at vi er blitt mer 

bevisst på nødvendigheten av å 
formidle sider ved vår virksomhet 
gjennom ulike media 

Den økende populariteten, 
eller interessen om du vil, fører 
igjen til at kravene om formidling 
øker både kvantitativt og ikke 
minst kvalitativt, noe som i 
utgangspunktet er bra 

Et sted hvor man spesielt 
møter dette, er i feltsituasjonen, 
hvor det primære er innsamling 
av arkeologiske data. De økon
omiske betingelser som settes for 
denne datainnsamlingen inklud
erer som oftest ikke formidling 
av faget, noe som i en del tilfeller 
kan føre til problemer. Noen av 
disse vil bli trukket fram i dette 
innlegget. 

PROBLEMBESKRIVELSE 
For en stor del er det studenter 

med vekslende erfaring som 
utfører arkeologisk feltarbeid på 
oppdrag fra de arkeologiske insti
tusjonene. De deltar sjelden i 
planlegging og forarbeid, men 
utfører arbeidet etter på forhånd 
gitte økonomiske betingelser.Som 
nevnt innledningsvis dekker disse 
midlene som regel bare en basis
undersøkelse, og da under 
tidspress. Sterk pågang om 

formidling fra lokalmiljøet under 
slike forhold fører til en 
motsetningsfylt.arbeidssituasjon i 
den forstand at man havner i en 
konflikt, nemlig konflikten 
mellom arkeologrollen og 
formidlerrollen. 

Det finnes tre mulige løsnin
ger på dette motsetningsfor
holdet: 
l. Man kan vektlegge den faglige 
undersøkelsen fremfor 
formidling. 
2. Man kan legge mest vekt på 
formidling. 
3. Man kan forsøke å tillegge 
begge like stor vekt uten at det 
skal gå ut over noen av delene. 

Dagens situasjon gjør det 
problematisk å finne tilfred
stillende løsninger, nettopp fordi 
økonomien ikke tillater det. På 
tross av dette tvinges man til å 
velge. Velges alternativ l, 
oppfattes en "nysgjerrig" lokal
befolkning lett som forstyrrende 
elementer, noe som ikke er heldig 
for fagets ansikt utad. Går man 
inn for løsning 2, får man proble
mer med sin faglige integritet, i 
den forstand at datainnsamlingen 
blir mangelfull og tilfeldig i 
forhold til det man hadde ønsket 
seg i utgangspunktet. 

Med den økende interessen 
for formidling vi idag har i 
arkeologmiljøet, ser det ut til at 
løsning nr. 3 velges stadig oftere. 
Dette fører til et stort arbeidspress 



med mye gratisarbeid i fritida, 
basert på idealisme. Idealismen 
består i at man gjeme vil utføre 
begge funksjonene på en faglig 
forsvarlig måte selv om ikke ram
mebetingelsene ligger til rette for 
det. De generelle spørsmål blir 
derfor: På hvilken måte skal vi 
heve formidlingsarbeidets status 
utover gratisarbeidets sfære? 
Hvordan skal vi gjøre fom1idling 
til en integrert del av arkeologisk 
praksis? 

Frist for 
innlevering av stoff til neste 

nummer av 
Nicolay er: 

15. feb. 91 

Vise om Tordonskjold. 

.h•g vil :-;jungt• mu en ht!lt, 

lil.:P l•.it'n•ll \'Ptl fjtn·•l og h1~lt, 
lll!l !'Il ltPlTP kJa~k OI-{ bold, 
<Hu dt•tt taJH'~" 'l'ordpnskjoltl. 

MPllB i Vll!-{g't'll lmn lua. ~vopt., 

PetPr Wt•Htmel var han dopt; 
JllUt ft•t>gaUNlll skansevold 
tik hnn narHPt •rordPnHkjoM. 

A ttr11 barn gik frt>m ptUL rad 
ho:-; hans far i 'rrondhjt<mfl 

stn~l: 

tlotre sek:-; O!J solllH"l' tolv; 
mf'n liUn ~n blev'.fordenr;kjold. 

Lit.t n>:tl"l·li . ...;. :->Plll dd gaa1·, 

nll' han. lll~l.:: i barnflomstuu•, 

bert C' bok k11n ha.lvt lllf•tl 'old. 
,, hPIJPr sla as,') l'm'ronlPn:;kjolcl. 

N"anJ i hruuul han hadde fant, 
mf'n det vaabcn var for smaat; 
pua lmnmH'l' fik han hold, ~ 
,,de ga ar an.» flfl Tol't1Pl1Hkjultl, 

Eng:ang paadeJtSI"CJn,kPshand 

gil' han merl sit folk i land; 
J·yt,tert> bak knau~ 11g koll 

l;ll'tc del' paa TMdemkio!1l. 

En dragon .stnk haand1•n fl'f'ln, 
mPn !Jan trak 1lPlJ nldrig- hjenl; 
han ham troddP i !:lin rohl, -
«dt>ugangei," sa Tm•dcm;k.inhl. 

TordeJtsl<jold i s,iot•n .'ijHllng, 

lmlertw omkring halll saug, 
gjennem bolgen cl,vp og kold 
»\'omtc Pctrr Tonlcn~kjolrl. 

'l'ordenskjolcl han var polisk, 
gik mnkritq.~ og solgtf' fisk, 
/ielHl(m bak sin <-'gen volcl 
lwrrPt hlPv av 'I'ordPnsl{jold. 

l>ytu:'kil Og' Gott·borg 
mindtN:> la.•ng-e hatn nwd sorg; 
srpnske barn ham holdt for 

tr·oll, 

rlP blP\' !ibwmt wt>d 'l'orden
Rkj(Jid, 

A.l haus llllUHlclom og bedrift 
kmr Pi staa i deHf' skrift ; 
t'\Tntyr i hundrcdfold 
t·r fortalt om 'rortl('nskjold. 

Hac;k hun vob.tP op pna yal 
fm mat.ro;-; til achnir:d; 
ingf'n g·luJlR op; ære gold 
Hk dog mugt med 'l'owlE>n

skjold. 

For ~>iHl:l.nHl av hje1·t.ens gnm(l 
bad han i ~in Ritlst(• stund, 
ga,. sin ,'J.ia'l BlHl U ud i vold. ; 
:-;;ti\rlaJJ dmlP 'l'ordpuRk]old 

Skal ti! klllup jltta lmlgens 
top 

Hngets kors i ~taYJlf•n op, 
;~id flpr L1tk <len rmle foltl 
stoll Pll hPlt :-;om 'l'onlenskjold! 

I året 1690 så 
Norges største 
sjøhelt dagens 
lys i Trondheim. 
Peter Wessel 
Tordenskjold var 
hans navn, 
behørig feiret 
over det ganske 
land i anledning 
sin 300- års 
fødselsdag. Vi i 
Nicolay vil også 
gjeme gi vårt 
besyv med og 
gjengir G. Rodes 
gamle sang om 
den tapre 
hedersmann. 
Visen har vært 
en gjenganger i 
norske 
lesebØker, og vår 
versjon er hentet 
fra Nordahl 
Rolfsens "Læse
bok for folke
skolen" fra 1908. 
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FRA KØBENHAVN TIL VARAN(1ER 
.. "ET INTERVJU MED KNU'f ODNER 

Av 
Håkon 

Giørstad og 
Ingunn Holm 

N icolay ønsker å presen
tere for sine lesere en 
serie intervjuer med 
personer som har hatt 
betydning for arkeologi 

på en mer eller mindre utradis
jonell måte. Vi vil først presern
tere et intervju med Knut Odner. 
Knut Odner har både erfaring i 
arkeologi og antropologi, og i 
flere av sine arbeider har han 
kombinert disse fagdisiplinene, 
og trukket inn materiale og teo
rier fra både historie og lingvis-· 
tikk. I dette intervjuet tar Odner 
for seg sitt syn på 
tverrvitenskapelig arbeid. 

Det har vært naturlig for meg 
å kombinere disse fagretnin
gene. Jeg begynte å studere 
etnografi, gikk over til arkeologi 
og kom tilbake igjen til antropol
ogi. Så jeg har faktisk alltid 
beveget meg mye mellom disse 
fagene. 
11 Når begynte du med 
etnografi? 

Jeg begynte i 1957, i Køben
havn. Jeg hadde jobbet i Canada, 
og da jeg hadde kommet hjem, 
gikk jeg til Guttorm Gjessing som 
var professor i etnografi. Han 
foreslo at jeg skulle begynne i 
Danmark. Det var ikke noe rom 
for å drive med etnografi og 
kulturhistorie her i landet på den 
måten som jeg ville. Jeg var to år 

i København. Her tok 
st.øuefag i og ru'n'""«'ll 

For å ta eksamen i arll:eolol~l 

gravninger. Jeg henvendte meg til 
Poul Simonsen i Tromsø, som var 
leder på de store 

og fikk være med 
på utgravningene der. Jeg ble 
veldig fascinert av materialet fra 
Gressbakken. Dette var helt i tråd 
med den kulturhistorien var 
opptatt av, så skiftet over til 
arkeologi og flyttet over til Oslo. 
Jeg tok magistergraden i arkeoi· 
ogi på komsakulturerL 
Ill Så du kom lidlig inn i samisk 
område? 

Ja, som kom jeg dit 
allerede i 1958, og siden var jt~g i 
Finnmark. 
al Du har skrevet om 
UHshcHeren? 

Ja,det er riktig. Vi holdt på 
med fjcUundcrsøkelser i forbin
delse med 
Etter å ha ætt "'"':'.>"'"'"'' 
jeg tilbudt å lede undcrsøkcis(me 
i Røldal og SuldaL Vi un
dersøkelser i de otnrådene som 
skulle neddemmes. Det var da vi 
grov UHshelleren. prøvde 
jeg å la denne for meg rent 
økologisk, jeg så bare de 
ressursene de hadde der. 
Jeg prøvde ogs.1 å forestille meg 
at den var en del av en 



omisk struktur, og jeg lurte på 
hvordan den ville ha sett ut. Så 
jeg skrev en ny bok som het 
"Økonomiske strukturer på Ves
tlandet i eldre jernalder", der jeg 
brukte det islandske samfunnet 
som en modell. Det ble en modell 
til å tenke med i det forhistoriske, 
norske samfunnet. Dette fikk jeg 
veldig på pukkelen for av histo
rikerne. Jeg hadde virkelig 
tråkket i historikernes bed. 
• I denne boken kom du vel 
fram til at Ullshelleren var en del 
av et stØrre redistributivt system i 
et høvdingedømme. Dette var vel 
kanskje begreper som ikke var så 
vanlige på den tiden? 

Nei, det er klart. Men det var 
et alternativ til en rent økologisk 
analyse. Jeg hierarkiserte dem 
ikke. Det var to forskjellige alter
nativer for hvordan det var 
rimelig at det kunne ha sett ut. 
Jeg tror dette lå mye i tiden. Jeg 
fant nok ut mesteparten selv, men 
samtidig oppdaget jeg at mange 
andre hadde arbeidet med de 
samme tankene. 
• Men disse tankene om 
høvdingedømmer og redis
tribusjon kom inn i arkeologien 
noe senere? 

Jeg jobbet som stipendiat i 
Bergen, og var opptatt av Karl 
Polanyis tanker i forbindelse med 
dette arbeidet. Marshall Sahlins 

. kom til Bergen som gjestefore-
leser, der han tok for seg en del 
av de samme tingene. Jeg 
oppdaget da at han, kanskje på en 
mye mer avansert måte, jobbet 

med de samme tingene. Øystein 
Johansen har brukt en del av de 
samme tingene påmateriale fra 
bronsealderen, og Bjørn Myhre 
har ført disse tankene videre ... Ja, 
Bjørn Myhre ogjeg har alltid· 
vært ganske nær hverandre faglig. 
Hva som er mitt og hva som er 
hans, skal jeg ikke si. I et fag
miljø er man ikke særlig original. 
• Så man kan ikke knytte faglig 
utvikling til personer, men til 
ideer? 

Ja, det er ideene som er 
viktig. Det er vel kanskje noen 
som fanger opp ideene tidligere 
enn andre, men det dreier seg 
sjelden om personlig, original 
tenkning. · 
• Siden har du vært over på 
sosialantropologi? 

Ja, det er riktig. Jeg tok mag
istergraden i 1961 i Oslo. Siden 
dro jeg til Nu bia, og var med i to 
sesonger på arkeologiske un
dersøkelser der. Da jeg kom 
tilbake i 1963, ble jeg ansatt som 
universitetsstipendiat i Bergen. 
Senere ble jeg universitetslektor. 
Jeg var i Bergen til1971, men 
var i denne perioden to ganger i 
Afrika. Med permisjon fra 
Bergen ble jeg stipendiat på et 
arkeologisk institutt i Øst-Afrika. 
Der var jeg knyttet til • 'Bantu 
study project' ', et prosjekt om 
eldre jernalder i Øst-Afrika. Her 
grov jeg blant annet en stor 
boplass der folk hadde hatt en 
pastoralistisk tilpasning. Den var 
fra århundrene før Kristi fødsel. 
Så kom jeg hjem igjen, det var 



"Tenk et slags urhjem 

der de vandrer 

' ustoppelig fra det ene 

stedet til det andre, 

det er jo en håpløs 

modell" 

vel i 1971. Jeg hadde da holdt på 
i Finnmark, i Afrika, jeg hadde 
holdt på med antropologi, så kom 
jeg hjem og oppdaget at folk stort 
sett var opptatt av jernalderen på 
Vestlandet. Jeg syntes dette var 
for snevert, og følte meg frustrert 
i et slikt miljø. Så jeg sa opp 
jobben, og fikk samtidig et 
stipend i England. Der var jeg i 
ett år og gjorde ferdig mestepar· 
ten av de afrikanske arbeidene 
mine. Mens jeg var der, søkte jeg 
på et stipend her i Oslo, og fikk · 
begynne på antropologi. Senere 
ble jeg universitetslektor her med 
spesialitet på kulturhistorie. Så 
når jeg fortsetter her med arkeol
ogi, så er det helt i tråd med det 
jeg skal gjøre i denne stillingen. , 
• Du beveger deg relativt uan
strengt mellom de forskjellige 
fagdisiplinene i dine arbeider .... 

For meg har det vært naturlig, 
men jeg vet at det er mange som 
synes det er utilgivelig å bruke to 
fag på den måten. Hvorfor tror du 
de synes det? 

Man blir lært inn i et fags 
paradigmer. De som beveger seg 
utenfor, vil alltid ha problemer. 
Man læres opp til at dette er de 
sentrale tingene, og ser da på 
andre arbeider som om de var på 
gyngende grunn, andre betviler 
dine premisser. Når man beveger 
seg slik mellom flere fag, blir 
man ofte med rette beskyldt for å 
ta for lettvint på en del proble
mer. De som holder seg innenfor 
ett fag, går i dybden og ser derfor 
ofte på en som beveger seg 

utenfor som en dilettant. Har kri
tikken både kommet fra arkeolo
gisk og sosialantropologisk hold? 
Det har nok vært mest fra arkeol· 
ogi. Den kritikken jeg hår fått fra 
antropologisk hold, har vært at 
jeg bruker min energi på noe som 
jeg ikke burde bruke den på. Det 
er et rart forhold til tekst som må 
ligge til grunn .for kritikken mot 
deg. Den forutsetter jo at 
vitenskapelige arbeider skal være 
sanne og "evige sannheter", 
snarere enn en .presentasjon av 
nye ideer som kan videreutvikles~ 
Ja, det kan føre til en stagnasjon i 
faget. 
• Det har jo vært vanlig at det 
er arkeologien som henter sine 
modeller fra antropologien og i 
liten grad den motsatte prosess ... 

Det er nok riktig, men det er 
en gryende følelse innen an
tropologi at vi må ta mer bensyn 
til de historiske fag, som jeg da 

regner arkeologi som en del av. 
Det er en klar tendens i antropol
ogi, særlig i åttiårene, til å trekke 
inn en tidsdimensjon i sine 
analyser. "New archaeology" 
var veldig inspirert av antropolo
gien... Ja det var den, og da 
spesielt av kulturmaterialismen. 
Men ble ikke arkeologien også 
ahistorisk med slike analyseme-



toder? Joda, og det ble den 
veldig loitisert for. Denne lai tik
ken mot "New archaeology" har 
også sammenheng med den his
toriske dimensjonens økte 
betydning innenfor arkeologi. 

Dette diskusjonstemaet har de to 
fagene felles. 
• Fra "Finner og Terrfinner" 
har du brukt Fredrik Barths 
teorier. Da jeg leste den, syntes 
jeg det var veldig spennende at 
samer ikke skulle ha vandret inn i 
Finnmark. Dette var originalt i 
arkeologimiljø. Er det noen som 
har tenkt på samer på denne 
måten før? 

Jeg vil tro at mange har vært 
inne på slike tanker. Simonsen' 
for eksempel, snakker om proto
samer. Han prøver å se samekul
turen utformet langt tilbake i 
yngre steinalder. Det er helt op
plagt at han har vært inne påmye 
av de samme tankene, men 
kanskje ikke så konkret som jeg. 
Igjen tror jeg at dette er ting som 
"ligger i luften", som en kon
sekvens av etnisitetsforskning. 
Man prøver å artikulere mange 
tanker som ligger i tiden. Det er 

nok ofte snakk om "drivgods" 
som noen prøver å artikulere. I 
denne boken bruker du samhand
ling som det sentrale begrep, en 
modell som greide å sette veldig 
mye data i system. Det er sjelden 
man ser slike forklaringsmodeller 
brukt i arkeologi, som har brukt 
mer tradisjonelle modeller som 
innvandring eller økologi. Ja, er 
det ikke håpløst å tenke seg bare 
innvandring, tenker man seg om, 
er det ganske klart at det ikke er 
sånn mennesker. gjør. Tenk et 
slags urhjem der de vandrer us
toppelig fra det ene stedet til det 
andre, det er jo en håpløs modell! 
• I doktorgradsavhandlingen 
"The Varanger saami" bruker du 
valgmodeller for å forklare foran
dringer i sosial organisasjon, 

' heller enn økologiske variabler. 
Tror du valgmodeller kan brukes 
i arkeologisk analyse, eller krever 
modellen et antropologisk 
materiale? 

Jeg tror vi kan bruke en valg
modell på arkeologisk materiale. 
I avhandlingen min prøver jeg å 
vise at det nok har vært mye mer 
valg enn økologisk determiner
ing. Jeg synes at de rent Økolo
giske modellene som finnes om 
Varanger, ikke er ~rlig gode. 
Ressursene i området var rike, og 
jaktstrategiene i området var 
logisk .lite rimelig samholdt med 
det vandringsmønsteret re
insdyrene har der oppe. Det 
etnografiske materialet som 
finnes, peker også mye i retning 
av valg og ikke økologi og 



erversfotm som det determiner
ende. Her er det selvfølgelig en 
fordel at jeg holder på med en sen 
periode (1200-1900 AD), slik at 
jeg kan trekke mye mer på 
etnografisk materiale enn jeg 
hadde kunnet hvis jeg hadde 
befattet meg med fjernere tider. 
• Vi har snakket om at du har 
kombinert forskjellige 
fagdisipliner i dine arbeider, men 
du har også brukt forskjellige 
teoretiske retninger. Dette er vel 
ikke så vanlig, men resultatet 
setter mye data i system. Er dette 
en teknikk som har fått mye 
anerkjennelse i arkeologisk og 
antropologisk miljø? 

Jeg vet ikke, men et men
neske er jo i utvikling. På en viss 
tid var jeg veldig opptatt av 
Julian Steward. Senere har jeg 
forlatt veldig mye av det. Det er 
vel mer sånn utviklingsmessig 
hvilket stadium man er på, og 
hvilke impulser fra forskjellige 
retninger man får. Vi er ikke så 
veldig autonome individer . 
• Hvordan var reaksjonene på 
"Finner og Terrfinner"? Jeg 
tenker da spesielt på det samiske 
miljøet. .. 

Reaksjonene var nok ''både 
og", men jeg har ikke fått noen 
spesielle reaksjoner på at jeg som 
nordmann skriver om samer. Det 
er jo enkelte samiske historikere 
som synes at boken var helt bak 
mål, men da er det som historik
ere de snakker. Jeg synes samiske 
forskere stort sett var veldig åpne 
til mine tanker. I forbindelse med 

den siste avhandlingen jeg skrev, 
ville folk kanskje si at dette var 
noe samene selv skulle gjøre. 
Men tvert om, jeg har fått veldig 
positiv respons fra befolkningen. 
• Synes du Finnmark er i en 
spesiell situasjon som forsknings
objekt? 

Der finnes jo både et rikt 
arkeologisk, historisk og an
tropologisk materiale. Ja, dette 
gjør det interessant, men det er 
også det at det her er gjort veldig 
lite på det mer spesifikt samiske 
materialet. Går man gjennom 
materialet og ser hva som er gjort 
på det norske respektivt det 
samiske, ser man at det nesten 
ikke er gjort noe med samiske 
kulturer fra år null og utover. 
Folk har gått forbi hustufter med 
skylapper.' 'Her ligger det noen 
gamme tufter, men det er det ikke 
noe vits å bry seg om". De ante 
jo ikke hva som lå under der; om 
det var en tusen år gammel 
boplass, eller om den var femten 
år gammel. De gikk bare forbi, 
om det ikke var en eller annen 
anerkjent for- historisk kategori, 
gressbakken tuft eller noe sånt. 
• Den arkeologiske tradisjonen i 
Norge har jo lenge vært ridd av 
'' Kossinakomplekset' ', altså en 
uvilje mot å knytte arkeologisk 
materiale til etniske grupper. Tror 
du dette kan være en av årsakene 
til at de har sett på det med 
skylapper? 

Jeg tror det er en tradisjon, 
bevisst eller ubevisst. Den 
arkeologiske tradisjonen i Norge 



har vært nasjonalistisk, og når 
samisk arkeologi har vært 
oversett, har det vært fordi den 
ikke passet inn i den rollen. Det 
tror jeg må være helt klart 
11 I dag bruker samene 
vitenskapelige resultater i 
samhandlingen rncd den norske 
stat. Fra begge sider har arkeolo
giske resultater vært brukt til å 
legitimere rettigheter/krav. Hva 
synes du om det? 

Smnene må kunne bruke 
materialet politisk like så vel som 

nordmenn kan. Den arkeologiske 
tradisjonen i Norge har vært 
nasjonalistisk, og går inn i en 
nasjonalistisk politikk. Dette blir 

klart om en går tilbake til 
slutten av fonige århundre, da det 
var viktig å. definere Norge i 
forhold Lil andre stater osv. At 
samene gjør det samme nå, må 
være deres fulle rett. Men som 
vitenskapsmann og historiker må 
det være ens fulle rett til å 
diskutere det Jeg har ingen 
skrupler med å si at det er 

"Den arkeologiske 

tradisjonen i Norge 

har vren nasjonalis

tisk, og går inn i en 

nasjonalistisk 

politikk" 



.. 

tvilsomt om Vivallen er samisk 
eller norsk. Jeg mener vi må 
skille mellom forskjellige ting. 
Urbefolkning er et rent juridisk 
begrep. Det forlanger ikke 200 år, 
2000 år eller l 0000 år. Det 
begrepet sier, er at som urbe
folkning må regnes de som bodde 
i et område før ekspansjonen fra 
storsamfunnet satte inn, i form av 
kolonisering eller erobring, eller 
hva som helst. Da kan man se at 
den befolkning som bodde i 
stØrste delen av Finnmark, da 
ekspansjonen fra det norske stor
samfunnet satte inn, det var 
samer. Altså er samer en urbe
folkning. Hvorvidt man trekker 
inn bestemte helleristninger som 
samiske eller ikke, det får være så 
sin sak. Men jeg synes det er en 
rimelig ting at de trekkes inn som 
samiske. Sannsynligvis er det mer 
deres forfedre enn våre. Men det 
kan være massevis av etniske 
prosesser som kan ha foregått i 
løpet av den tiden. Samene 
trenger ikke komsamaterialet for 
å argumentere for at de er en 
urbefolkning. 
• I doktorgraden din tar du 
utgangspunkt i kysten der samene 
har levd som fiskere og 
husdyrholdere. Dette er jo 
akkurat samme næringsvei som 
nordmennene som kom til 
Finnmark, slo inn på. Hvordan 
klarte kystsamene å opprettholde 
sin samiske identitet ovenfor 
nordmennene? 

Dette er jo ganske kompliserte 
ting, og vi kjenner ikke helt de 

prosessene der ennå. De må jo ha 
hatt ganske sterke symbolske 
grenser, som det har vært viktig 
for dem å vedlikeholde, og som 
de faktisk har klart å vedlike
holde gjennom mange hundre år. 
I Varanger, i det området som jeg 
arbeidet, ble en etnisk grense 
opprettet allerede på 1500- tallet. 
Den falt sammen med en geo
grafisk grense, og har holdt seg 
helt til våre dager. En ser at selv 
folk som kommer fra andre 
kulturer, som finner og nord
menn, er absorbert av den 
samiske kulturen. Det er på ingen 
måte en enveisprosess der samer 
blir absorbert av det norske, selv 
om det også har skjedd. Det er 
like mye det at de norske blir 
absorbert av den samiske kul
turen. For i ganske lang tid har 
vel samene vært den tallmessig 
dominerende befolkning i 
Finnmark? I alle fall i de indre 
strøkene, men også delvis i de 
ytre. Men vi kjenner ikke alle 
prosessene rundt dette. Det er noe 
av det som er mest spennende å 
arbeide med. 

Så vi kan kanskje konkludere 
med at mye av arbeidet har vært 
gjort på oppkomsten av samene. 
Deres liv og virke fram til de 
dukker opp på den historiske 
arena, har vært mindre behandlet. 
Det er her nye spennende 
forskningsoppgaver ligger ..... 
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MILJØET RUNDT GOKSTADHAUGEN 
- ET MAKTSENTER I VIKINGTID 

Av 
Kjellhaug 

Hov 

Sommeren 1880 

frembrakte den 

første av de store 

norske båtgraver. PA 

gården Gokstad i 

Vestfold ledet 

arkeologen Nicolay 

Nicolaysen 

utgravingen med en 

håndfull arbeidere 

fra egnen. Som bildet 

viser, manglet det 

heller ikke tilskuere. 

V ikingtid blir gjeme for
bundet med de store 
båtgravene og funnene 
fra disse. Skipshaugen 
på Gokstad, Sandefjord 

kommune skulle være godt kjent 
for de fleste. Kongshaugen som 
den ble kalt ble utgravd av Nico
laysen i 1880 og restaurert i 
1929. I forbindelse med restaure
ringen ble den døde lagt tilbake i 
haugen, under stor 
seremoni.(Møller 1979) 

Kommunen ble arkeologisk 
registrert for Økonomisk 
Kartverk i 1972. Rapporten 
foreligger pr. dato i manusform. 
(Topografisk- arkeologiske 
registreringer for det Økonomiske 
Kartverket i Sandefjord, Vestfold, 
1972). I de mellomliggende år, 
fra 1972 til1990, er det utført en 
rekke utbygginger, både for vei 
og bolig, som igjen har ført til 
omfattende arkeologiske un
dersøkelser. Nye registreringsme
toder som flyfotografering ble tatt 
i bruk i disse årene. 

Mange fornminner er gått 
tapt, men også nye er funnet og 
noen har til og med skiftet 
identitet. Nye fomminnetyper er 
erkjent. Fossile åkerspor med et 
rikt materiale fra Jernalder og 
middelalder som fremkom i 
forbindelse med utbyggingen av 
Europavei 18 gjennom Vestfold 

vil få stor betydning for landets 
agrarhistorie. 

Gamle arkivopplysninger 
sammen med nyere undersøkelser 
er alle biter i et puslespill som 
sa.romen kan gi et klarere bilde av 
et arkeologisk miljø. Få vet at det 
bare ca. 500 m syd for Kong-

. shaugen på Gokstad (fig l, nr. l) 
har vært ennå en grav med båt fra 
vikingtid og som ble arkeologisk 
undersøkt i 1943 (fig l nr. 2). 
(Hinsch 1945). 

Forut for utgravingene hadde 
folk vært av den mening at stedet 
rommet en grav og mange husket 
haugen som mye høyere. Under 
jordarbeide i 194 3 hadde 
forpakteren på gården (Hosle) 
funnet en del nagler i den svarte 
jorda og ved utgraving samme 
året viste det seg at gravhaugen 
rommet en ubrent skipsgrav, ori
entert N-S. Båten var gravd med i 
en sandbanke som ved tiden for 
nedleggelsen lå ute i ei myr. 
Båten var 8 m lang og 2 m bred; 
haugens diameter var ca 20 m. 

I 1977, mer enn tredve år 
senere, ble det foretatt en regis
trering ved flyfotografering som 
omfattet kommun~ne Sandefjord, 
Tjølling, Hedrum og Brunlanes i 
Vestfold. (Haavaldsen 1976, 
1977). 

En av observasjonene i San
defjord lå tett inntil stedet for 
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båtgravcn på Hosle (fig l, nr.3) 
og den bestod av minst fem 
ringer med diameter fra 15 til 20 
m. Ringene framtrådte ved vekst
og fargeforskjeller i forhold til 
den omkringliggende åkeren. 

Flaten inne i ringene viste 
høyere vekst enn åkeren omkring, 
mens ringenes omkrets viste 
lavere vekst De fleste slike 
ringer blir tolket som fotgrøfter 
for utpløyde gravhauger og flyob-
servasjonene sammen med 
båtgraven på Hosle kan represen
tere et gravfelt Ca 500 m syd for 
båtgraven og på gården 
Kamfjords grunner det ved 
husbygging i årene 1920 till985 
gjort funn fra vikingtid. Det 
dreier seg om ialt fem gjenstan-· 

V 

V 

V 

.., J 
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der det alle er kartfestet og funnet 
nær hverandre (fig l, nr.4). l 
1899 foretok Haakon Shete!ig en 
utgraving på Uranienborg av 
Kamfjord (fig l nr5). Un
dersøkelsen gjaldt en firkantet 
plass med reist stein i hver 
hjørne. Ved den anledning ble det 
laget en kroki over området der 
Shete!ig har merket av andre 
fornminner og funn i tillegg til 
undersøkelsesområdet (fig 2). 
Sammenligner vi kartutsnittet (fig 
I) med Sheteligs kroki (fig 2) ser 
vi at det dreier seg om det samme 
området. Fra Kamfjord er det opp 
gjennom årene, fra 1864 till985 
kommet inn til Oldsaksamlingen 
en rekke gjenstander fra viking·· 
tid. Furmopplysninger som 



''potetesager mellem Gokstad og 
Uranienborg" og "husmanns
plads under Uranienborg'' tyder 
på at det er fra samme området 

Alt i alt er det fra Kamfjord 
kjent funn av 8 sverd, hvorav tre 
med sølvdekor (C6886, Cl0039, 
CII591, Cl8644, C22117a, 
C36655), 2 skjoldbuler (CI0006, 
C26409b), 6 økser (C22117c, 
C25763a, Cl8642-43, C34l39, 
C3512.2), l sigd (C22117d), 2 
bryner (C22ll7e,f), 2 kniver 
(Cl8644), ljemkjele (C18644), 
1 ringnål av bronse (C34140), l 
bronseskål med skaft (Cl8641) 
og nagler,spiker (C18644, 
Cl9642), alt datert til vikingtid. 

Gjenstandene, sammen med 
fornminnene er alle del av bildet 
av det frodige og fargerike 
miljøet som må ha vært rundt 
Gokstad i vikingtid. 

Området rundt selve Kong
shaugen er i dag dyrket mark. 
Dersom det ikke er brukt for 
dyptpløyende plog skulle det 
fortsatt finnes fragmenter av det 
samme vikingtidssamfmmet 
gjemt under dagens åker. Det kan 
være spor av hustufter, fossile 
åkre, veier og groper. 

Det er ikke kjent hva som 
videre har skjedd med åkeren 
med crop marks på Hosle. Det 
kan fortsatt være et urørt område. 
Undersøkelser fra andre steder 
har vist at deler av fornminnene 
er bevart tross mange års 
overdyrking.(Holmgren, Tronde 
1985-87) 

Fra Kamfjordområdet kan vi 

også vente at det vil dukke opp 
flere funn ved inngrep i bakken. 

Gokstadskipet tilhører vår 
nasjonalskatt og har stor interesse 
for besøkende på Vikingskip
shuset på Bygdøy. Oldsaks
materialet fra Hosle og Kamfjord 
tilhører det samme miljøet rundt 
Gokstad og understreker dets 
stilling som maktsenter. Sammen 
med kart, tegninger, foto og 
skisser er også dette et viktig 
utstillingspot.ensiale. 

En utstilling kan tenkes både i 
tilknytning til selve skipet, men 
også løsrevet fra det på 
Oldsaksamlingen. Stoffet vil 
finne et stort publikum i San
defjord. Det var her det hele ble 
sau i scene, det var her handlin
gen foregikk rundt Gokstad, 
Hosle og Kmnt]ord. 

Litteratur: Hinsch Erik: En ny 
båtgrav på klassisk grunn Viking 
1945 Holmgren P og Tronde B: 
Fomminnesinventeringen i Skåne 
1985- 87 Arkeologi i Sverige 
1987 Møller W: Da Olav 
Geirstadalv ble gravlagt for 
annen gang. Vestfoldminne 1979 
Oldsaksamlingens topografiske 
aTkiv: Haavaldsen Per: Rapport 
om vegetasjonsmerker i San
defjord, Tjølling, Hedrum og 
Brunlanes kommuner, Vestfold 
fylke 1976 og 1977 Shetelig 
Haakon: Fra Uranienborg ved 
Kamf]ord, SandheiTed To
pografisk -arke-,ologiske registre
ringer Sandefjord kommune 
Vestfold 1972 



"NORGES BEQUEMMESTE HUUSE" 
. EIDSVOLLSBYGNINGEN OG BOGSTAD 

Av 
Geir Thomas 

Risåsen 
S øttenhundretallet var 

en brytningstid innen 
åndsliv og kultur. Det 
var et århundre med 
omveltninger og 

nyoppdagelser. Etter gjen
oppdagelsen av Pompeii og Her
culaneum i 1748 slo nyklassisis
men igjennom som stilart, og 
dette førte blant annet med seg e~ 
ny arkitekturoppfattelse. De nye 
strømning- ene nådde også 
Norge, om enn noe senere enn 
det øvrige Europa. For Norge falt 
dette sammen med en økonomisk 
oppgangstid. Trelasteksporten var 
inne i en gullalder som ga han
delspatrisiatet store inntekter. Det 
var i denne perioden at en rekke 
av våre herregårder og større 
anlegg fikk sin endelige ut
forming. To av disse var Bogstad 
og den tidligere hovedbygningen 
på Eidsvoll Jernverk, 
Eidsvollsbygningen. I tid var det 
ikke mer enn en tiårsperiode som 
skilte bygningene, men i utførelse 
lå det en generasjon imellom. 
Bak- grunnen var på flere måter 
lik. Begge var eldre bygninger 
som fikk sin endelige utforming 
etter ombygging og utvidelse på 
slutten av 1700-tallet. Bygnin
gene ble begge reist som midt
punktet i omfattende jord- og 
skoggods med jernverk, privi
legier og tilhørende rettigheter. 

Begge ble de utvidet med tanke 
på stor selskapelighet og gjestfri
het. Byggherrene var fettere, 
Peder Anker på Bogstad og 
Carsten Anker på Eidsvoll. De 
tilhørte tidens kanskje ledende 
patrisierfamilie, familien Anker. 
Begge var menn av såkalt eu
ropeisk dannelse med lengre 
utenlandsreiser bak seg som ledd 
i utdannelse og oppdragelse. 

BOGSTADBYGNINGENS 
FORHISTORIE 

Hovedbygningen på Bogstad 
ble påbegynt sommeren 1760 
som sommerresidens eller 
lystgård for Mathia og Morten 
Leuch d.y.I følge tradisjonen var 
det den arkitekturinteres8erte 
svogeren og kompanjongen 
James Collett som hjalp til med 
planlegningen. Hovedbygningen 
ble reist med en høy, murt 
underetasje og en laftet over
bygning under et høyt mansard
tak tekket med sort- glassert 
teglstein. Fasaden med sine 9 vin
dusfag ble orientert mot Bogstad
vannet. Midtpartiet ble markert 
med en gavl. Den laftede over
bygningen ble utvendig blendet 
med et lag pusset teglstein for å 
gi en imitasjon av murbygning. 
Hovedetasjen eller beletasjen ble 
etter europeisk mønster lagt til 2. 
etasje, et trekk som Mathia Leuch 



og Jarnes Colleu var vant til fra 
sitt barndomshjem, Collettgården 
inne i byen. På Bogsl11.d ble 
derimot værelsene klarere grup·· 
pert, og lagt helt symmetrisk om 
hovedaksen med en 5 fag stor sal 
i midten ut mot vannet Bygnin
gen ble mientert om to akser, en 
tverrakse der dørene lå etter hver
andre, en filade, og en hovedakse 
som krysset. denne. Hovedaksen 
gikk gjennom bygningens 
lengderetning, fra inngangspartiet 
med utvendig trapp på 
gårdssiden, gjennom salen, og 
den endte i en strandpavi!jong 
nede ved Bogstadvannet Pav
iljongen var strategisk plassert for 
å gi aksen en virkningsfull avslut
ning. 

PEDER ANKER 
Peder Anker ble fØdt i Chris

tiania l 1749. Han vokste opp 
som yngre sønn i handelshuset 
Anker som bl. a. drev det stort 
innen trelast. Familiefirmaet ble 

senere overtatt av broren Bernt 
samtidig som Peder ved sitt 
ekteskap med Anne Elisabeth 
Cold ble eier av Bogstad med 
Sørkedalsgodset. Under den 
Økonomiske oppgangstiden ble 
Bogsl<l.d utvidet betraktelig som 
eiendom. Peder Anker ble etter 
hvert en av landets største 
godseiere med 550 000 mål skog 
samt jernverkene Bærum, Moss 
og Hakedal. Hans ambisjon var å 
gjøre Bogstad til el. baroni, og det 
var med dette for øyet og som 
eiendommens administrative 
senter at hovedbygningen med 
gårdsanlegg ble bygget ut Fra 
1814 till822 sau Peder Anker 
som Norges sl<l.tsminister i Stock· 
holm. Han dØde på Bogstad i 
1824. 

PEDER ANKERS BOGSTAD 
Det var i 1772 at Peder Anker 

og hustruen Anne Elisabeth 
flyttet innpå Bogstad og tok 
huset i bruk som helårsbolig. Fa-

Fasaden mot 

Bogstadvannet slik 

den ble utformet i 

Peder Ankers lid. 

Midtbygningen med 

masardtak ble bygget 

av Morten Leuch i 

1760-62. 
Sidefløyene med de 

innl.rulme loggiam: 

kom til ved 

utvidelsen i 1780 ·· 

årene. 

Oppmllingstegning 

etter Henrik Bull. 



milien Leuchs sommerhus ble 
etter hvert i minste laget og 
anlegget ble utvidet slik vi kjen
ner det idag. Yngvar Hauge 
skriver i boken ''Bogstad 1773-
1955": "arbeidene må være 
påbegynt i løpet av året 1787, og 
i full gang våren 1788." Lystg
ården var i underkant av 30 år da 
utvidelsene tok tiL Som rimelig 
var, beholdt Peder Anker 
hovedbygningen og lot den være 
retningsgivende for sine 
utvidelser. Den 65 alen (40,8 m) 
lange bygningen ble påbygget 
med en 27 alen (17 m) lang fløy 
på hver side i lengderetningen. 
Fløyene ble dels reist i tømmer 
og hadde dels reisverk med 
murpuss på sivmatter. Mens Leu
chenes bygning var 18 alen (11,3 
m) bred, var Peder Ankers 
fløybygninger bare l 4 alen (8,8 
m). Taket på den utvidede bygn
ingen ble gitt samme bredde som 
det gamle. For å ta opp differ
ansen mellom bredden på 
midtbygning og de smalere 
fløyene, ble det foran fløyene 
mot hagesiden reist fire kraftige 
mursteinspilarer, to på hver fløy 
slik at det på denne måten ble 
skapt en utenpåliggende vegg til 
å bære selve taket. Disse pilarene 
ble sammen med hjørnene på 
midtbygningen og bygningens 
midtparti pusset med kvaderimi
tasjon. I kontrast til dette fikk de 
tilbaketrukne partiene stå 
glattpusset. De smale sidefløyene 
med sine tilbaketrukne partier ble 
på denne måten bevisst utnyttet 

for å gi fasaden en rik, plastisk 
utforming, noe som igjen bidro til 
å gi bygningen en viss letthet til 
tross for det tunge, massive 
mansardtaket. 

I hovedbygningen ble 
vesttl.øyen innredet som festsal. 
Peder Ankers bror Bernt gjorde 
det samme da han utvidet 
Frogner hovedgård omkring 
1790. Også her ble den eksister
ende bygningen utvidet i lengder
einingen med salsfløy på den ene 
siden og en fløy med mer private 
rom på den andre. Også her ble 2. 
etasje tatt i bruk som hovedetasje 
eller beletasje. Salen på Bogstad 
fikk 2 vindusakser på langsiden 
mot vannet og 3 vindnsakser på 
den ytre kortsiden. Rommet ble 
enkelt utstyrt Veggene ble 
dekket av en symmetrisk 
opphengt malerisamling innkjøpt 
fra utlandet. Mot gårdsplassen ble 
det skilt av et smalt, langstrakt 
rom i salens lengde, hvor musik
erne ble plassert Leuchenes 
midtbygning ble beholdt uten 
stØrre endringer. Midt- salen ble 
tatt i bruk til hagestue, mens de 
små tofagsrommene på hver side 
ble til henholdsvis kabinett og 
spisestue. Den nybygde østfløyen 
ble innredet med en rekke mindre 
rom til mer privat bruk. Soverom
mene ble i hovedsak lagt til 
loftsetasjen, mens 
kjøkkenfunksjoner og økon~ 
omirom ble lagt til kjelleren. Den 
utvendige hovedtrappen opp til 
hovedetasjen ble beholdt., og den 
ble først bygget inn i 1916. 



Frem mot år 1800 ble også 
·gårdsbebyggelsen med uthus 
bygget sammen og samlet under 
felles tak til en lukket karre. 
Tilsvarende ble gjort med 
Frogner hovedgård under Bernt 
Anker. På samme måte som 
hovedbygningen ble også Peder 
Ankers gårds- bebyggelse bygget 
av tre, men forblendet og pusset. 
I motsetning til hovedbygningen 
ble gårdsbebyggelsen utstyrt med 
valmtak. 

EIDSVOLLSBYGNINGENS 
FORHISTORIE 

Eidsvollsbygningen var 
hovedbygningen på Eidsvoll 
Jernverk frem til1837 da den ble 
innkjøpt som nasjonalmonument. 
l sin guide fra 1945 skriver 
Yngvar Aas: ''I sin opprinnelige 
skikkelse, som ''Directeurenis 
Recidense'' menes den å være 
like gammel som jernverkets 
eldste kjente historie ... Eidsvoll 

• Dette ml være en skrivefeil slik at det 

menes tredelt og ikke firedelt. 

Jernverks første eier, oberberg 
hauptmann Heinrich von 
Schlanbu&eh, har påbygget denne 
4-delte*, enetasjes tømmerbygn
ing til et 2- etasjes, med man~ 
zardtak, omtrent tilsvarende 
Eidsvollsbygningens bakerste og 
høyeste del.'' Gamle tegninger 
viser at kjelleren i den delen av 
huset som lå vendt mot hagen, 
hadde tre hvelvede rom. 
Kjelleren i resten av huset var 
lavere og uten hvelv. Selv om det 
ikke beviser noe med tanke på 
husets alder, tyder det i alle fall 
på at resten av kjelleren var av 
yngre dato. 

CARS1EN ANKER 
Carsten Anker ble født i 

Halden i 1747. Etter studier i 
England, Frankrike og Tyskland 
ble han i 1774 sekretær ved Kom
mersekollegiet i København, hvor 
han senere ble kommersråd. Han 
ble dansk adelsmann i 1778 og 

Hovedetasjen eller 
belatasjen pA Bogstad 

Til venstre salsfløyen 
fra Peder Ankers tid. 

Midtbygningen mot 
parken inneholder: 
Rødkabinettet, 

havestuen og 
spisestuen. 
Sm!romrnene til 
høyre for spisestuen 

var en mer privat 
karakter. Den store 

hallen med trap
perom bak havestuen 
stamrnerfra en 

ombygging i 1916. 

Oppmllingstegning 
etter Henrik Bull. 



ble senere etat.sråd. Blant. mange 
offentlige oppdrag i København 
satt han fra 1781- 1812 som 
ulønnet direktør for Det Kon
gelige Møbelmagasin. I l 784 
giftet han seg med Hedevig von 
Wegner. Han kjøpte Eidsvoll 
jernverk i 1794 hvor han først 
bosatte seg i un l da han og 
familien flyttet tilbake til Norge. 
På Eidsvoll førte han et stort og 
gjestfritt hus inntil han gikk fallitt 
i 1822. Han døde på Biri 
glassverk i 1824. 

CARSTEN ANKERS 
HOVEDBYGNING 

Kort tid etter kjøpet av 
Eidsvoll verk i 1794 satte Carsten 
Anker igang store forbedringer 
ved jernverket som var sterkt for
fallent, og utvidet i tillegg eien· 
dommen ved store skogkjøp. Kort 
tid etter overtagelsen gikk han i 
gang med å bygge ut hovedbygn
ingen. Han ville skape et stort, 
komfortabelt og gjestfritt hjem 
som pa<;set til den elegante 
livsstil han var oppdratt i, og som 
han hadde utfoldet blant de 
ledende kretser i København. Han 
kontaktet anerkjente, danske 
arkitekter og kom selv med utkast 
og tegninger til sitt nye hjem. 
Den gamle tØmmerbygningen ble 
beholdt i grunntrekkene, men ble 
utvidet fremover med to nye 
fløybygninger, også disse i laftet 
tømmer. Fløyene ble oppført i to 
etasjer tilsvarende resten av 
huset, men med sammenbyggct 
første etasje. Ved at bygningens 

opprinnelige lengde ble beholdt 
fikk grunnflaten en kvadratisk 
fonn. Bygningen sto i hove
dtrekkene ferdig i 1802, mens 
innredningsarbeidene fortsatte 
ennå i mange år. Arkitekttegnin
gene som er bevart av 
grunnplanene, viser i store trekk 
bygningen slik den ble fullført 
Fasadeløsningene skiller seg 
derimot ut fra det endelige 
resultatet 

To av fa.'ladetegningene viser 
bygningskroppen slik den ble 
utformet, men med pussfasadet 
med ulik dekor. Et problem med 
disse fasadeløsningene, som også 
gjelder det utførte resultat, er 
fløyenes dominerende størrelse i 
forhold til midtpartiet. Det tredje 
og i denne sammenheng mest 
interessante forslaget stammer fra 
omkring år 1800 og er tilskrevet 
arkitekt H.C. Schmidt. Denne 
tegningen viser en enet.:1Sjes 
bygning med høy underetasje. 
Misforholdet med midtpartiet, 
som er for smalt i forhold til 
fløyene, er løst ved at en ny, 
frittliggendc fasade er lagt foran 
den gamle. Midtpartiet er markert 
av to toscanske søyler mt>,d tte 
kraftige murpilarer på hver side. 
Over søylene og de to nænneste 
pilarene reiser det seg en lav 
midt.gavL Pilarene er utformet 
som murkvader, mens den baken
forliggende veggen er glaupusset 
Øverst er fa<>aden avsluttet med 
en liten gesims og et høyt ut
stikkende mansardtak. Dette er en 
fasadeløsni111g der Peder Ankers 



Bogstad står som klart forbilde. 
Tilbake til Eidsvolls

bygningen slik den ble fullført 
med glattpanelte fasader. 
Hovedfasadens Lo iløyer ble 
utformet som kvadratiske blok
ker, hver med fire vinduer. 
Midtpartiet, eller inngangspartiet, 
fikk i første etasje to vinduer med 
tofløyet inngangsdør i midten. I 
annen etasje ble det plassert et 
stort vindu med buet ovcrstykke. 
Sammen med et tilsvarende vindu 
på hagesiden slapp det hm rikelig 
med lys til den gjennomløpende 
salen innenfor. En balustrade 
over inngangspartiet bidro til å 
knytte fløyene ytterligere sam
men. Sidefasadene ble utformet 
nesten identisk med hverandre. 
De ble enkelt utformet med l l 
vindusakser jevnt fordelt i hver 
etasje. Hagefasaden ble også 
utstyrt med en enkel, strengt sym
metrisk fasade med tre glassdører 
i første etasje. Oppunder taket ble 
veggene avsluttet med en kraftig 
gesims. Over denne reis le det seg 
et høyt valmtak. Høyest på 

havesiden, og noe lavere over 
fløyene. 

Gn.mnplanen var tredelt i 
begge etasjer. Til å begynne med 
gikk en gjennomløpende gang 
like lang som fløyene gjennom 
føste etasje, og en gjen
nomgående sal i annen. I 1802 
ble gangen i første etasje delt 
Fremre del forble hall med 
tilknytning til trappehuset, mens 
bakre halvdel ble hagestue. Side
fløyene ble delt inn i større og 
mindre værelser, kabinetter, stuer 
og soverom, med dørene på 
samlet rekke, en filade. De fleste 
av disse rommene ble utstyrt med 
nisjearrangement. På den måten 
oppsto det en indre sone mellom 
rommene i nøyene og 
midtseksjonens hall og hagestue. 
Den indre sonen inneholdt trap
per, skap og kott. I annen etasje 
ble rommene arrangert som i 
første. Den største forskjellen var 
at midtseksjonen bare var 
halvparten så lang som side-
nøyene. Midtseksjonen som 
inneholdt en sal med gjennomlys, 

Utkast til 

fasadeløsning for 

Eidsvollbygningen 

fra omkring 1800. 
Her er bygningen 

tenkt i enetasje med 

bøy kjeller. Den løse 

skjennveggen som er 

lagt foran fasaden 

med illlltrultne 

loggiaer viser oo 

plfallende likhet med 

Peder Ankers 

Bogstad. 

Originaltegning fra 

Eidsvollbygningen, 

på Riksarkivet. 



var tenkt innredet til festsal. 
Denne salen ble av økonomiske 
årsaker aldri fullført, og fikk først 
en provisorisk innredning da 
riksforsamlingen tok den i bruk i 
1814. 

På forsiden av bygningen ble 
det like etter 1811 oppført to pav
iljonger. Også disse ble reist i 
tømmer kledd med stående panel. 

EN SAMMENLIGNING 
Peder og Carsten Anker tok 

begge utgangspunkt i en eldre 
toetasjes tØmmerbygning da de 
bygde ut sine respektive anlegg. 
Resultatet ble allikevel så 
forskjellig. 

På Bogstad valgte Peder 
Anker å foreta utvidelsen i 
bygningens lengderetning. På den 
måten fikk bygningen en monu
mental fasade mot vannet og 
parken, samtidig som man også 
fikk maksimal uttelling for den 
praktfulle beliggenheten. Ved 
hjelp av breddeforskjellen 
mellom midtbygning og fløyer 
fikk fasaden en rik, plastisk 
utforming som vekselvis skiftet 
mellom tunge og lette partier. I 
denne fasaden fikk midtpartiet en 
sterk betoning. Innvendig var alle 
hoved- og representasjonsrom 
lagt til 2. etasje. Disse lå alle 
orientert mot Bogstadvannet. 
Etter hvert ble også 
gårdsbebyggelsen bygget sam
men med hovedbygningen slik at 
det hele ble komponert til en 
samlet enhet, en lukket 
karrebebyggelse. Selv om hagen 

ble omlagt til en Iandskapshage i 
engelsk stil, ble aksialiteten i det 
gamle barokkanlegget beholdt 
med den gamle strandpaviljongen 
som hovedaksens visuelle 
endepunkt. I det store og hele ble 
det de barokke trekkene som koni 
til å prege Peder Ankers nye 
Bogstad. 

Eidsvollsbygningen ble 
utvidet til en frittstående bygning 
med fire selvstendige fasader. 
Carsten Anker fikk ved sin 
utvidelse en tett og kompakt 
bygningskropp. Alternativet for 
han ville ha vært å utvide i 
lengderetningen slik det ble gjort 
på Bogstad. Hans bygning lå 
isteden fritt omgitt av en engelsk 
park uten tilknytning til noen 
driftsbygning. På forsiden ble 
tunet .definert av de to frittstående 
paviljongene. Når Carsten Anker 
valgte den løsningen han gjorde, 
kan det henge sammen med 
nyklassisismens radikale foran
dring i arkitekturoppfattelsen. 
"Den enkelte bygningen løser 
seg ut av sammenhengen, , 
fØlelsen av det arkitektoniske 
plassrommet tynnes bort. Idealet 
blir frittstående bygningskropper, 
omgitt av grønt."** I den 
endelige fasaden valgte Carsten 
Anker å gå bort fra den ytre ar
tikuleringen med betoning av 
inngangspartiet, noe som preget 
utkastene. 

Innvendig ble hovedrommene 
lagt til sidefløyene. Rommene ble 
orientert utfra fløyenes to hove
dakser. Bygningens to etasjer ble 

,..,.. Wickberg, Erik: Senatstorget. 

Rugsted, Danmark 1981. 
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innredet som likeverdige uten 
markert beletasje. Som på 
Bogstad ble kjøkken og økon
omirom lagt til kjelleretasjen. 

MED MUR SOM IDEAL 
Begge anleggene hadde 

steinarkitekturen som sitt tydelige 
forbilde. På Bogstad ble dette løst 

ved at tømmerveggene ble kledd 
med murstein og pusset. Yngvar 
Hauge skriver i siQ bok: ''Å 
bygge billig med inntrykk av 
soliditet og en viss ytre glans var 
åpenbart målet, men det var også 
i pakt med gode klassiske tradis
joner å bruke pussmarmor på 
murstein, hvor man på Bogstad 

Utkast til grunnplan 
for 1. etasje. 

Rommene ble i store 

trekk plassert og 

utformet som vist pl 

tegningen. 
Grunnplanen viser en 

variert veksling 

mellom store og sml 
rom med plfallende 
bruk av nisjer og kott. 
Originaltegning fra 
Eidsvollbygningen 

omkring 1800, 

Riksarkivet . 



Kobberstikk fra 

midten av 1800-

tallet. Stikket viser 

hvordan bygningen 

er sammensatt av en 

bakre fløy med to 

nærmest kubiske 

fløyer foran. 

Riksantikvarens 

arkiv. 

brukte murstein eller puss på tre. 
I stedet for panelarkitektur på 
laftet tømmer fremtrådte Bogstad 
som steinbygning, ... '' Fasadene 
på Eidsvollsbygningen ble panelt 
med glatt, stående panel. Fasade
tegningene som ikke kom til 
fullførelse, viser derimot mur. På 
ett tidspunkt har nok Carsten 
Anker tenkt å forbi ende sitt 
trehus på tilsvarende måte som 
fetteren hadde gjort på Bogstad. 
Når han valgte å ikke gjøre det 
kan det henge sammen med at 
han fant panel som en bedn~ 
løsning tross alt, eller det kan ha 
vært økonomiske årsaker som lå 
bak. Bygningen ble dyr nok som 
den ble, og i <~t brev fra 1813 
skriver han: "Hovedbygningen 
her paa Verket er af mimelig 
StØrrelse og har allerede kostet 
mig meget, og vil endnu koste en 

god Del mere, førend jeg haver 
den nogenlunde i Stand. Men 
lykkes dette mig og Tideme no
genlunde vil føye, saa turde det 
blive et af de smukkest:e, .mmme· 
ligstc~ og bequemmeste Huuse i 
Norge." 

Litteratur: 
Hauge, Yngvar: Bogstad 1649--

1773-1955. Oslo 1960 
Schnitler, Cad W..: Eidsvoll 1814 
Hammn, Ulf: Det nyt~ Norge 
bygger. Norges kunsthistorie, 
bind 4. Oslo 1981 
Bull., Henrik: Det gamle Bogstad. 
Forfjdsforeningens årbok 1938. 
Oslo 1939 
Engqvist, Hans H .: Tnmquebars 
bygninger. Tidskriftet Arkitekten, 
23-1979. København 1979 
Wichber, Erik: Senatstorget. 
Rugstad, Danmark 1981 



FORNMINNEVERN OG FORSKNING 
·ET INTERVJU MED CHRISTIAN KELLER 

I høst har vi her i Oslo 
fått en ny professor i 
arkeologi. I Nicolay vil 
vi få lov til å presentere 
han for leserne. Vår 

nye professor heter Christian 
Keller. Han startet sine arkeolo~ 
gistudier i 1966. Som ferdig 
arkeolog har han arbeidet innen 
forvaltningen av fortidsminner, 
nærmere bestemt på Vegpla
navdelingen her på Oldsaksam
lingen. 
• ·Du er nå ansatt som professor 
ved fagseksjonen i nordisk 
arkeologi ved IAKN (institutt for 
arkeologi, kunsthistorie og nu
mismatikk). 

Hva innebærer dette profes
soratet? 

Det er et professorat i 
fornminnevem. Men det er 
likevel en ren undervisningsstil
ling. Det er det eneste profes~ 
soratet i Norge som har den 
vinklingen.Det er en utfordring å 
se på fomminnevemet som tross 
alt de fleste norske arkeologer 
jobber med fra et 
forskningssynspunkt. 
• Hva er dine mål og visjoner 
for denne stillingen? 

Mange! På den ene siden skal 
vi utdanne arkeologer som er 
gode i fomminnevem. Samtidig 
har det alltid vært et mål at 
arkeologiutdanningen skal være 

forskningsrettet. Det er viktig at 
de som går ut i fomminnevemet 
også har et forskningsbasert syn 
på fomminnevem. Vi må se på 
effekten av fomminnevemet slik 
det er organisert og lovhjemlet i 
dag. Vi må se på hvilke interesser 
dette apparatet tjener. Så kan vi· 
se om det er andre måter å gjøre 
dette på som kan være bedre. 
Dette betyr at vi må etablere en 
forskning om fomminnevem. 
• Er denne typen forskning et 
forholdsvis ubeskrevet blad i 
norsk arkeologi? 

Jeg vil ikke si at det er 
ubeskrevet, for de fleste norske 
arkeologer har eller har hatt dob
beltroller i det. Og det har hatt 
den positive effekten at avstand 
mellom forskningsfront og 
fornminnevem har vætt liten. I 
dag er det et større skille mellom 
forvaltningsapparatet og forsknin
gen i og med den nye organis
eringen av fomminnevemet med 
fylkesarkeologer. Det betyr at 
avstanden mellom 
forskningsfront og fomminnevem 
er blitt større.Det gjør det viktig å 
komme med tiltak som minsker 
denne avstanden. Der kommer 
forskning om fomminnevem inn, 
og i det perspektivet er denne·· 
forskningen et ubeskrevet blad. 
Tilsynelatende kan det se ut som 
museene er degradert innen 

Av 
Ingunn Holm 



effekten av 
fonninnevemet slik 

det er organisert og 
lovhjemlet i dag" 

Keller. 



fomminnevemet. Jeg synes det er 
en gal måte å se det på. Jeg tror 
at museent~ har en viktig rolle i 
fornminnevernet i framtiden. 
Men det er en posisjon som ikke 
er institusjonalisen i forskrifter 
og lovverk på srunme måte som 
tidligere. Den må opprettholdes 
av museene som kunnskapspro
dusenter og serviceinstitusjoner. 
11 Kan kulturminnevernet og 
forskningen dra gjensidig nytte 
av hverandre? 

Kultmminnevernet har to 
oppgaver. På den ene siden har 
de en bevarende oppgave. På den 
andre siden har de en da-· 
tainnsamlende oppgave. Det er 
klart at arkeologisk forskning har 
stor nytte av den datainnsamlende 
virksomheten. Kulturminnevernet 
har liten kapasitet til å bearbeide 
data og til å skape ny kunnskap 
om fortiden. Det er det 
forskningssiden som kan bidra 
med. Den teoretiske utviklingen i 
faget bæres først og fn~mst fram 
av forskningssiden. Både den 
kunnskapen som produseres om 
fortiden og det teoretiske 
grunnlaget er nyttig for kultur
minnevernet. Det er en gjensidig 
avhengighet mellom forskning og 
kulturminnevern. 
11 Hvilke oppgaver ligger inn 
under dette professoratet? 

Første oppgave er å drive 
undervisning og forskning som et 
vanlig medlem av under
visningssl.aben. Vi må prøve å få 
til en skikkelig utdanning i 
landskapsanalyse med sikte på 

vern av kulturlandskap. Videre 
må vi arbeide for å rehabilitere 
gjenstandsforskningen. Nå som 
utstillingene ved Historisk mu
seum pakkes ned for å gi plass til 
moderne utstillinger må vi kom
pensere for dette ved å bygge opp 
egne studiesamlinger. Her vil 
magistergradsstudenter og sti
pendiater være en viktig 
målgruppe. Det er og naturlig at 
jeg har mye ansvar for praktisk 
feltopplæring. Jeg vil og ha 
ansvaret for opplæringen i 
fomminnevern. En annen 
oppgave blir etterutdanning av 
arkeologer som ikke har sitt 
daglige arbeid ved en arkeologisk 
institusjon. Her er det viktig med 
en toveiskontakt. Arkeologene 
ute i distriktene gjør nye oppdag
elser og nye ting faglig som det 
er viktig for oss på de arkeolo
giske institusjonene å få høre om. 
Samtidig har vi en faglig 
utvikling som det er vikt.ig at de 
får del i. Jeg ser det også som en 
viktig oppgave å ha kontakt med 
Riksantikvaren og vemeapparatet 
slik at det er samsvar mellom den 
arkeologiske utdanningen og det 
samfunnet venter seg av arkeolo
gene. Tendensen i natur- og kul
turvern nå er et rner holistisk syn 
på vernearbeidet. Dette faller 
sammen med en teoretisk 
utvikling i arkt>,ologien som også 
er mer holistisk. 

Vi i Nicolay vil bare få ønske 
deg lykke til i ditt arbeid som 
professor i fomminnevem. 



ANMELDELSE AV DEN NYE SALGS
UTSTILLING I VIKINGSKIPSHUSET. 

Av Ronny 
Henriksen. 

Bygdøy har i sommer 

fått salgsutstilling, og 

i den anledning også 

vikingskipsstavn sl 

klart: 

V ikingskipshuset på 
Bygdøy har i sommer 
fått ny salgsutstilling, 
og i den anledning 
også ny logo, en 

vikingskipstavn såklart. Un
dertegnede dro hen, og møtet 
med den nye salgsutstillingen var 
en svært positiv overraskelse. 
Montre, hyller og disker holdt i 

delikate lyse grå nyanser er plas
sert rett til venstre når man kom
mer innenfor døren. Her er det 
oversiktlig, og alle salgsobjekter 
har små skilt med norske og 
engelske tekster med pris og navn 
på gjenstanden. Man kunne 
kanskje også fått vite originalens 
alder og funnsted. For her er det 

kopier i mengder, og det til 
overkommelige priser. I to høye 
glassmontre ut mot salen er det 
smykker og bruksgjenstander fra 
ulike kulturhistoriske perioder, og 
selvsagt kopier fra Oseberg. Her 
kan du få et av hodene fra vognen 
på Oseberg i både tre og tinn(!). 

Men det må nevnes i samme 
åndedrag at det er få av de 
"tradisjonelle" souvenirene, selv 
om standardting som kakespade, 
vin- og flaskeopptrekker med 
vikingmotiv er til salgs, samt de 
uunngåelige bok- og stoffmerker. 
I bokhyllene er det godt med 
arkeologisk litteratur, og spesielt 
mye barnelitteratur. Her er det 
bøker om vikingtid og norrøn 
gudelære for barn. Tor Aage 
Bringsværd og Torill Thorstad 



Hauger er fyldig representert. 
Puslespill med steinalder- og 

middelaldermotiv til hhv. 30.· og 
10.- kan man også få. 
Postkortsamlingen er imponer
ende, hele 46 forskjellige motiver 
da undertegnede var på besøk. 
Sjøvolds guide finnes på 5 

forskjellige språk, samt. en 
enklere guide på hele 6 forskjel
lige språk. Det er virkelig et 
eldorado for den som vil ha med 
seg et minne etter et besøk på Vi-
kingskipsmuseet. David--An
dersens kopier av viking-

tidssmykker er nok det som 
imponerer mest, men her er det 

Den nye salgsutstil· 

tingen på 

Vikingskipshuset. 



også mulig å få seg en bag, en T. ANNONSE 
skjorte eller et slip& med d.en nye 
logoen på, til en overk()mmelig 
pris. De håndstrikkede genserne 
med vikingornamentikk til2200/ 
1980.- er blant de "minnene" 
som vil falle dyrest i innkjøp. Un-
dertegnede kjøpte seg en trekopi 
av det nevnte hodet fra Ose-
bergvognen, to puslespill og fire 

postkort, og betalte 160 kroner, 
og det var da slett ikke dyrt? 
Inntrykket av den nye salgsutstil
lingen på Vikingskipshuset på 
BygdØy er mangfold og kvalitet, 
ofte til en overkommelig pris. 
Salgsgjenstandene er stilt frem på 
en oversiktlig og ryddig måte. 
Det er verd å ta seg en tur, også 
for å se den nye salgsutstillingen. 

ALLE 

SAGA 

SMYKKENE 

ER 

PRODUSERT 

AV 

DAVID-ANDERSEN 



ANNONSE 

·Universitetets 
Oldsaksamling 
VIKINGSKIPMUSEET 
De tre vikingskipene fra 
Oseberg, Gokstad og Tune. 
Åpningstider: 
2/5- 31/8 kll0-18 alle dager 
1/9 - 30/9 kl 11-17 alle dager 
l/10- 31/5 klll-15 alle dager 

DEN FORHISTORISI<P 
AVDELING 
Rike samlinger fra førhistorisk tid 
og middelalder. Av særlig· 
interesse: Vikingtiden. 
Åpningstider: 
1/6 - 30/8 klll-15 
1/9,-.31/5 kl12-15 
Mandager stengt. 

ABONNER PÅ 

~ t'ub,<j/ 
\Rkl 01 ()(d'ik llllSSI-:Rll l 

Fyll ut navn og adresse -
sett inn 60,- på 

postgiro: 0806.2050250 eller 
bankgiro: 7023.30.39878 -

klipp ut slippen og send den til oss 

avn: ________________________ ___ 

Adresse:-------------------



Redaksjonen vil rette en 
takk til Christian Keller, 
Tove Jørgt~nsen, Ellen 
Skar og fotoavdelingen 
ved U. O. for de:res 
imøtekommenhet ved 
produksjonen av dette 
nummeret. 



ANNONSE 

VIKING 
TEGN DEM SOM MEDLEM I NORSK ARKEOLOGISK 

SELSKAP. 
Kontigenten er: 

Kr. 150,~ for vanlig enkeltmedlemskap 
Kr. 200,- for familiemedlemskap 

Kr. 75,- for studenter (og skoleelever) 
Kontigenten for personlig livsvarig medlemskap skal for ordinære 

medlemmer være 20 ganger den årlige kontigent. Alle medlemmer fål;' 
gratis tilsendt årsskriftet VIKING påca. 140 sider. Vi arrangerer 

hvert år en tur i Norge eller andre land under ledelse av topp fagfolk. 
En dagstur. Flere foredragsaftener med gratis adgang. 

Salg av selskapets publikasjoner: 
Eldre årganger av "Viking" kan skaffes fra 1955. 

Til medlemmer er prisen: 
Kr 20,- for årgangene 1955-1966 
Kr 30,- for årgangene 1968-1969 
Kr 50,- for årgangene 1970-1974 
Kr 60,- for årgangene 1975-1977 
Kr 80,- for åigangene 1978-1980 

Studentmedlemmer betaler henholdsvis: 
Kr 10,-, Kr 20,-, Kr 25, -,Kr 30,- og Kr 40,-

Støtt 
arkeologisk 
arbeide! 

Sekretariatets 
kontor: 
Viking
skipshuset, 
Huk Aveny 35, 
0287 OSL02 
Tlf. 438792 



REPLIKK TIL PER HOLCKS: 
"TUKTHUSFUNNENE I OSLO, 

NOEN KOMMENTARER" (NICOLAY2-89, 1-90.) 

Av 
Forsker 

Dr. philos. 
(biokjemi) 

Fredrik C. 
Størmer 

Av Inger 
Karl berg 

U ndertegnede er av Per 
Holck blitt kritisert for 
opplysninger 
vedrørende DNA og 
for å ha vært 

mangelfullt orientert om dagens 
situasjon. Til det kan jeg svare at 
jeg har benyttet meg av fag- og 
oversiktsartikler fra internasjon
ale tidsskrifter som Nature, 
Scientific American og Journal of 
Biological Chemestry, alle fra 
1989 da plakaten til utstillingen 
på Historisk Museum ble laget. 
Holck kommenterer også at jeg 
har skrevet om påvisning av blod 
på stenøkser og at dette ville 

D et er nødvendig å 
komme med noen 
kommentarer til Per 
Holcks artikkel i 
Nicolay 2-89 og 1-90 

vedr~rende utgravning og utstil
ling av skjeletter i forbindelse 
med arkeologisk virksomhet ved 
Christiania Tugthus. 

Av de ca. 100 skjeletter som 
til sammen ble innsamlet fra 
Tukthusets kirkegård, sommeren 
og høsten 1989, er 21 individer 
arkeologisk fremgravet. Arbeidet 
er utført av arkeologer og etter 

være av interesse for Rettsmedis
insk og Kriminalteknisk laborato
rium, da dette er ukjente op
plysninger for dem: Den første 
artikkelen jeg leste om dette stod 
i Nature i 1987. Senere har det 
vært omtalt i New Scientist 
(1989), og i aviser, og i norske 
fagtidsskrifter som Kjemi (1989). 
Selv har jeg skrevet om dette i 
ukebladet Hjemmet, slik at det 
skulle være godt kjent stoff på 
landsbygda. Referanse: Catta
neo, C., K. Gelsthorpe, P. Phil
lips, R. J. Sokol. 1990: "Blood in 
ancient human bone." Nature 
347 (27. september 1990):339. 

arkeologisk metode. Johanna 
Andersson og Gro V. Strands 
utgravningsrapport gir opplysnin
ger om kister og skjeletters 
funnkontekst: kistens geografiske 
orientering beskrives, likeledes 
hodets plassering i kisten og 
skjelettets tilstand. Årsaken til 
eventuelle forstyrrelser av kister 
og skjeletter kan forklares som en 
naturlig følge av gjenbruk av be
gravelsesplassen, hvorved kister 
er blitt forstyrret av yngre be
gravelser, samt at vanngjennom
strømming kan ha skapt noe 



omroting av enkelte skjelettdeler. 
Det ble under utgravningen ikke 
registrert forhold som kunne tyde 
på at det var skjeletter som hadde 
vært brukt i disseksjonsøvelser 
som var begravet. Arkeologene i 
felt var klar over at Anatomisk 
Institutt hadde fått lik fra Chris
tiania Tugthus, og at det var 
mulig at returmateriale fra 
Anatomisk Institutt ville kunne 
dukke opp under utgravningen. 
Oppmerksomheten på nettopp 
slike forhold var derfor ekstra 
skjerpet. l tillegg vil jeg bemerke 
at arbeidet hele tiden ble ledet av 
fysisk antropolog Berit Sellevold, 
slik at spesielle funn ved skjel
ettene ville blitt registrert av 
henne. 

Etter selve den arkeologiske 
feltsesongen på tre sommeruker, 
ble det samlet inn flere skjeletter 
utført av personale fra Eeg-

Henriksen for Oslo Veivesen (ca 
15); Dertil ble det foretatt ytter
ligere innsamlinger av arkeologer 
og fysisk antropolog i slutten av 
november 1989. Da ble det 
funnet 33 kister med skjeletter. 
På denne siste oppsamlingsrun
den deltok bl. a. undertegnede, og 
jeg kan opplyse at det ved denne 
oppsamlingsrunden ble fotoregis
trert og tatt notater om funnom
stendigheter og antall skjeletter 
pr. kiste, samt om evt. bemer
kningsverdige forhold. I denne 
siste oppsamlingen ble det funnet 
en kiste som var rektangulær, i 
motsetning til samtlige andre 
kister vi hadde avdekket, som var 
trapesformede. Innholdet i den 
rektangulære kisten var også helt .. 
annerledes: Det besto av skjei- " 
ettdeler som ikke lå i anatomisk 
riktig orden, med halve 
ryggknokler, avsagde skalletak 

En kiste 

med "kadaver" 

rester 

.Tukthusen 
Slåttestev etter 
Talleiv Røysland 

Eg har 1W havt ein 
særing til mann, 
Ingenting vil'n -
ingenting kan'n.. 

Han er så ussel 
som det gjeng an. 
Drikkgjer'njamt 
og ste/ gjer'n au. 
Eg haclti8 bare 
ynskjt at han ha 
voredau. 
Då kUnne eg få 
gifte meg pd ny. 
Då slø'rufd sjå 
jente som va kry. 

Trøste og bære 
meg fe kjerring eg 
hev fått. 
lkkje kan ho 
spinne - ikkje hev 
ho rokk. 
Tukthuset skUll'kje 
bli ho for godt. 
To vendur mat og 
seks vendur hogg. 
Sean skull'ho sit d 
spinne pd sin rokk. 



Et "nollllalt" skjelett 

med kiste fra 

Christiania Tukthus. 
Arkeologisk 

undersøkelse 

november 1989; 

Detaljbilde også av 

kadaver kisten med 

tydelig avsagd 

og snittede rørknokler (se bilde). 
Denne kistens innhold ble 
betegnet som returmateriale fra 
disseksjonsøvelser på Anatomisk 
Institutt. V ed etterarbeidet viste 
det seg at kisten inneholdt 
skjelettdeler fra minst tre indi
vider: et barn, en voksen kvinne 
og en voksen mann. Det kan op
plyses at ingen av de andre 
kistene inneholdt mer enn ett 
individ. 

Årstiden med snefall en av 
dagene, og tidspress, gjorde at 

undersøkelsene i november etter 
arkeologisk mål ble overfladiske. 
Likevel gikk dette ikke \lt over 
våre observasjonsevner og det 
inntrykk vi fikk ved åpning av de 
enkelte kistene. Kistelokkene ble 
fjernet ved å vippe med krafsen, 
og da var skjelettet direkte 
tilgjengelig. Skjelettet lå ofte 
delvis i vann (se bilde), og i 
enkelte tilfeller hadde plankene 
"avtrykk" etter kraftige knok
keldeler som skalleparti og lårb
enSkule. Under opptaking av 
skjelettet kunne vannet i kisten 
bli ugjennomsiktig på grunn av 
innsigende, leirblandet vann, og 
man kunne derfor innimellom 
bare føle seg frem til de enkelte 
skjelettdelene. Innsamlingen av 
materialet kunne vært foretatt ved 
at all masse i kistene skulle 
soldes for at mindre skjelettdeler 
ikke skulle gå tapt, men dette var 
ikke nødvendig da de enkelte 
skjelettdeler kunne fØlges med 
hendene i riktig rekkefølge fra 
hode- til fotparti, med unntak av 
omrotede finger- og tåknokler. 
· Under utgravningen var det 
tydelige forskjeller mellom kisten 
med de dissekerte skjelettene og 
de normale begravelsene: Kisten 
med det førstnevnte materialet 
var absolutt unntaket blant de 
nesten 100 kistefunnene. At det 
ikke var flere returnerte lik på . 
kirkegården kan ha flere forklar
inger: l) den undersØkte delen av 
kirkegården kan stamme fra tiden 
før Anatomisk Institutt kom inn i 
bildet (dvs. før ca. 1814); 2) 



denne delen av kirkegården kan 
kanskje bare unntaksvis ha vært 
benyttet til begravelser av 
dissekerte lik; 3) studier av lik 
kan kanskje ikke alltid ha innbe
fattet oppdeling av skjelettdeler, 
(slik at det enkelte skjelett først 
etter undersøkelse vil kunne 
avsløre om en eventuell dis
seksjon har funnet sted); og 
endelig, 4) det kan tenkes at det 
faktisk ikke er så stort returnert 
disseksjonsmateriale fra 
Tukthuset (for det ble jo til tider 
"klaget" over mangel på kadav
ere fra Anatomisk Institutts side). 
Nettopp slike faktorer vil kunne 
avklares ved en kildekritisk gjen
nomgang av både skjelettmateria
let og de skriftlige kildene som 
finnes omkring Tukthuset. Dette 
arbeidet er for tiden i svært aktivt 
gjenge, og resultatene vil kunne 
kaste lys over de faktiske forhold. 

Utstillingen på Historisk 
· Museum på Familiedagen 26. 

november 1989 var laget med 
tanke på at den skulle være at
traktiv i fire timer og forståelig 
for alle familiemedlemmer. Inter
essen for skjelettene hadde vært 
stor i mediene; slik at det var 
naturlig å følge opp med skjelett 
og kiste som illustrasjon. Det ble 
på utstillingsdagen muntlig 
forklart at kiste og skjelett ikke 
hørte sammen, men at kistebor
dene stammet fra oppsamlingen i 
november og skjelettet fra 
utgravningen i august. Samtlige 
kister hadde samme form 
(bortsett fra disseksjonskisten), 

og det var i denne sammenheng 
uten betydning at det ikke var 
likets egen kiste som var satt 
sammen igjen. Poenget med 
rekonstruksjonen var å illustrere 
tilvirkningen av kister ved bruk 
av oppgangssag og øksehugging. 
Disse opplysningene vil komme 
med når utstillingen senere skal 
monteres i Informasjonsavdelin
gen ved Oslo Rådhus, og deretter 
ved Oslo Bymuseum. 

Litteraturliste: Andersson, 
Johanna og Gro V. Strand. 1989: 
Rapport fra Arkeologisk ut
gravning av Christiania Tugthus 
Kirkegård 21.07-11.08.1989. 
Innberetning til Institutt for 
Arkeologi, Kunsthistorie og Nu
mismatikk, Universitetet i Oslo. 
Harby, Sjur 1990: De glemte 
døde på Arbeidersamfunnets 
plass. St.Hallvard 3-1990:6-14. 
Holck, Per 1990: Tukthusfunnene 
i Oslo. Noen kommentarer. 
Nicolay 2-89,1-90. Sellevold, 
Berit J. 1990: Christiania 
Tugthus' kirkegård. Rapport nr. l 
om Universitetets arkeologiske 
virksomhet i forbindelse med 
arbeidene på Henrik Ibsen-ringen 
i Henrik Ibsens gate, høsten 1989. 
-1990: Likkister i veien. 
St.Hallvard nr 3,1990, s.15~21. 

GArdsinteriør fra 

tukthuset. Til venstre 

i bildet ses litt av 

hovedfløyen og den 

søndre sidefløy 

Foto: Oslo Bymusewn 

Christiania Tugthus 

slik noen fremdeles 

vil huske det. Bildet 

er tatt fra Storgaten 

og i bakgrunnen 

skimtes Oslo 

Domkirke. 



DAMEN MED DE TUSEN BEN 
- et intervju med Berit J. Sellevold 

Av Sjur 
Harby N ærmere fortidsmen

nesket er det ikke 
mulig å komme, sier 
fysisk antropolog Berit 
J. Sellevold, og skuer 

utover sitt rike av knokler og ben. 
Humanosteologisk materiale har 
knapt vært regnet som arkeolo
gisk kildekategori i Norge. Spe
sielt stemoderlig behandling fikk 
skjelettene dersom de var etterre
formatoriske, fordi materialet fra 
denne tid ikke er beskyttet av 
Lov om Kulturminner. Tidene 
har imidlertid forandret seg, og 
den l. januar 1990 ble Fysisk An
tropologisk oppdragsenhet 
etablert av Riksantikvaren og de 
fem arkeologiske 
forvaltningsmuseene. Basen ble 
lagt til Oslo og Universitetets 
.Oldsaksamling, hvor Sellevold 
opprettet Laboratoriet for Fysisk 
Antropologi, også kalt Antropolo
gisk Laboratorium. Det utgjør her 
en egen seksjon under Fommin
neavdelingen. I 1990 har de fleste 
oppdrag kommet fra Oldsaksam-

lingen og Riksantikvaren. 
-Museene har nok ikke helt vent 
seg til tanken om å bruke meg 
ennå, forteller Sellevold, og 
understreker at ordningvn ennå 
ikke er helt innarbeidet i fag
miljøene. Hittil har hun brukt fem 
måneder på felt- og etterarbeide. 
I tillegg mottar hun humanoste
ologisk materiale for un
dersøkelse og analyse fra arkeolo
giske undersøkelser over hele lan
det. En av hennes viktigste 
oppgaver nå er oppbygningen av 
en database og å få etablert en 
systematisk rapporteringspraksis 
på nordisk plan. Like viktig, 
poengterer hun, er det å få fysisk 
antropologi inn i et arkeologisk 
prosjekt allerede på planlegn
ingsstadiet. -Det er viktig å være 
med på å bestemme dokumen
tasjonsnivået, presiserer hun. -
Derfor er det av stor betydning at 
arkeologer lærer å grave skjel
etter og å tolke funnene i en 
arkeologisk kontekst. Rekrutter
ing til denne fagretningen er av 



stØrste betydning. Allerede neste 
år står vi overfor store oppgaver. 
Da skal området rundt domkirk
eruinen på Hamar undersøkes, og 
også Lunner kirke på Hadeland 
og Tveit kirke ved Kristiansand. 
Knapphet på arbeidskraft gjør at 
vi sannsynligvis også må gå uten
lands for å få dekket behovet. 
Miljøet i Norge er fremdeles 
under oppbygning. Pr. idag er det 
tre mag. art. studenter som jobber 
med skjelettmateriale i en eller 
annen form. -Det er en god 
begynnelse, men vi trenger Arbeidsoppgavene er mange 
mange flere, sier Sellevold, som for Berit Sellevold. Gravplasser 
selv har sin utdannelse fra finnes over hele landet, og ikke 
Københavns Universitet. alle er kjent på forhånd. Derfor 

Hva gjør hun så med ben- kan ikke alle undersøkelser 
materialet, lurer vi. Først blir det planlegges like godt. Slik som da 
tatt inn til rengjøring. En om- Christiania Tukthus kirkegård 
stendelig jobb som krever kom for dagen i Oslo. I løpet av 
allehånde bØrster og rennende måneder satt hun der med 
vann. Siden legges bena til etthundre skjeletter på senhøsten 
tørking under kontrollerte . ::;zifjor. Likevel avstedkom denne 
forhold, innen de underkastes un- :~undersøkelsen et prosjekt som 
dersøkelse og analyse. Resultat- c,-- ~, idag impliserer tyve forskere og 
ene ender opp i en rapport hvor ".' studenter med ulik bakgrunn. 
materialet bl.a. er alders- og Tukthusprosjektet kalles det, og 
kjønnsbestemt. I tillegg foretas er bare ett av de mange jern 
det registrering av sykdommer damen i den lille brakken i 
som har nedfelt seg i skjelettet. ~· .Frederiksgt. 3 har i ilden. Colle
Slitasjeskader og bruddskader lart~gium Medievale, Jernalderens 
seg også etterspore. Materialet f'~'"'i;:mennesker i Norge, N.A.N.A. 
blir katalogisert i henhold til ~ ' (Nordic Association for Nutrition 
Oldsaksamlingens katalogis- ~ in Anthropology), 
eringssystem, og opplysningene . Himlingøiegravplassen i Dan-
legges inn på institusjonens ~· mark, Selje kloster og hva det nå 
database. Det ferdig behandlete heter alt sammen. Det hele for å 
materiale blir enten magasinert ·. · fremskaffe mere kunnskap om 
på Vikingskipshuset i Oslo, eller 9: våre forgjengere som vi alle er i 
returnert til angjeldende museum.·~ familie med. 

do. 

Berit J. Sellevold i 

feltsituasjon pA 

Akershus Festning 

høsten 1990. 



Av Espen 
Ule berg 

Utgravingsfelt.et 

pil Korsegllrden. 

o 

EN GARD FRA F:LDRF: 
JERNALDEI{ l A.KERSlllJS 

forbindelse med 
byggingen av nyu 
Korsegårdskryss ble 
det foretatt. utgravnin
ger på Korsegården i 

Ås kommune, Akershus i 1989 og 
1990. Vi fikk tak i t1ere bygnin
ger fra romerlid/ folkevandring
stid i den nordlige delen av 
og ved gravhaugene i den sørlige 
delen avdekket vi en rekke · 
kullpletter. Arbeidet med å 
bearbeide funnene er ennå ikke 
avsluttet, men noen hovedtrekk 
kan presenteres allerede nå. Vi 
hadde to grunner til å gå i gang 
og fjerne pløyelaget; i tillegg til 
at det Hl. en god del skjørbrent 
stein i åkeren kom det. fram en 
del strukturerpå flyfoto, særlig 

innenfor et felt med sand i under
grunnen. Etterhvert som vi 
avdekket et støne område kom 
det også fram nrAiskjæringcr i 
leira som det ikke hadde vært 
nmlig å få øye på flyfoto. Vi 
snittet alle nedskjæringer for å se 
om det var nyere tids for

kokegroper eller spor 
etter t.akbærende stolper og 
veggstoiper. Ved å ta av det 
øverste jordlaget var det en mu
lighet for å miste en del funn. Det 
viktigste ved denne utgravingen 
var imidlertid stmkturene, de 
ulike nrAlskjæringene i under
gnmnen, så vi valgiÆ'- stort sett å 

uten videre 
undersøkelser. I 1990-sesongen 
ble aUe stmkturer innmålt med 



lase.rteodoliu. 
raskere og mer 
operere rned et 

og dessuten kunne vi 
med det samme 
inn i forhold 

<~t frittsvevende rnen 
er relatert til verden rundt 

er et av de stedene hvor 
er anvendt. 

seg bakover i 
kommer til en gruppe 

!M!uuug avgrenset .mot hver
Funnene 

at •~n 
heHer skal tenke seg en mer 
ekstensiv 
ersk 

ornrådet 
er ikke noen tegn tH at de har han 
en bestemt 
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mellom var det å 
sortere ut. hus. I alt er del nå 

Plan over 

bygni.ngem:; pli 

Korsegården, 

i.!ikbærende stolper 

og evenu.mUe vegg" 

og gavlstolper 

innt!!l.l!1i:i 



Nordveslre 

stolpehull i hus L 

Dreiekvern bunnen 

av s~~røslre saolpehull 

i lms L 

arnikkcn som er funnet i området. 
innenfl1r romertid/ 

folkevandringstid, og dessuten 
har vi et par som 
ligger innenfor det samme 
tidsrommet. Når det gjelder 
keramikJæn skal en ta et 
visst forbehold, fordi det vi 

fra øs dan det tidligere 
stort sett er grav keramikk, mens 
det vi har her er boplasskeramikk. 
Ei ganske stor grop som in
neholdt svært mye keramikk, og 

hvis funksjon ikke er klarlagt, er 
datert till805±70 B.P. som gir 
120-325 e.Kr. 

BESKRIVELSE A V HUSENE 
Hus I har den kraftigst<~ 

steinskoningen i stolpehullene 
(Fig.3). På bunnen av det sørøst

stoipehullet fant vi tilog-· 
med ei drcickvem. K vema var 
ødelagt da den ble lagt ned, så to 
biter av den lå et stykke oppe i 
hullet, sammen med annen stein 
som var blitt lagt ned. Ho vedde o 

len av den var lagt flatt ned i 
bunnen av gropa, slik at stolpen 
kunne stå på den (Fig A). 



I Norge er dreiekvemer kjent · 
så langt tilbake som til andre 
halvpart av trehundretallet. Det er 
funnet sju fragmenter av en kvern 
i en gravhaug fra denne tida på 
Storedal i Skjeberg i Østfold 
(KLNM, b 9, p539.) Fra et annet 
stolpehull i dette huset bar' vi tatt 
en kullprøve som er blitt datert til 
1775 ± 70 B.P. som tilsvarer 135-
340 e.Kr. Huset har hatt tre 
takbærende stolpepar, og har an
tagelig vært 13-14m langt, og 
drøye 6m bredt. Hus Il ligger 
inne i hus I. Stolpehullene som 
hører til dette huset mangler stort 
sett steinskoning. Hus Il har også 
hatt tre par takbærende stolper, 

. men de har ikke stått så langt fra 
hverandre som i hus l. Hus Il har 
antagelig vært lOm langt og 5,5m 
bredt. Det var ikke mulig å se 
hvilket hus som var eldst; hus l 
eller hus Il. Hus Ill har hatt fire 
par takbærende stolper. Det har 
antagelig vært 16m langt, og 5,5-
6m bredt. Det er ikke steinskon
ing i stolpehullene, men til 
gjengjeld tydelige stolpespor. Tre 
mindre stolpehull ved enden av 
huset kan være rester etter en. 
gavlvegg. Hus IV har tre par 
takbærende stolper. Det har an
tagelig vært 14m langt og 6m 
bredt. Det er mulig å finne 
veggstolper og gavlstolper som 
hører til dette huset. Hus IV 
ligger helt oppi hus VI. Hus V 
har tre par takbærende stolper. 
Huset har antagelig vært 12m 
langt og 5,5m bredt. Det er ingen 
eller bare svak steinskoning i 

stolpehullene. Med et mulig 
unntak for et stolpehull i sørvest, 
er det ingen spor av gavl" eller 
veggstolper til dette huset. Hus 
VI har 3 eller 5 par takbærende 
stolper. I hver ende er det 
stolpepar som er noe inn trukket i 
forhold til de andre. Disse 
stolpene kan være gavlstolper, 
men de kan også være inntrukne 
takbærende stolper. Huset har 
antagelig vært 17m langt, og 
5,5m bredt. Dette huset går helt i 
kant med, og delvis over i, hus 
IV. Det er mulig at en her kan 
skille ut to stolper som danner et 
inngangsparti, og det er også 
mulig at en i dette huset har en 
rest av et ildsted. Hus VII har tre 
par takbærende stolper. Det har 
antagelig vært lOm langt, og 
5,5m bredt. Det ligger en rad 
stolpehull i vest som antagelig er 
veggstolper. Hus VIII har bare 
fire stolper i firkant. Det er 
sannsynlig at disse fire stolpene 
utgjør en enhet, fordi det ikke var 
andre tilsvarende nedgravninger 
rundt det. Bygningen har antag
elig vært 5,5m i firkant. Hus IX 
er mer usikkert enn de andre, 
fordi stolpehullene her ikke virket 
like ensartet. Det var imidlertid 
tydelig at de lå i system, og det 
var heller ingen andre 
nedgravninger i nærheten. Det 
var steinskoning i bare ett av 
stolpehullene. Huset har antagelig 
vært 9m langt, og 5,5m bredt. 

Alle husene på Korsegården 
er treskipede og ligger nord-sør. 
Fordi husene I og Il og husene IV 



og VI umulig kan ha stått 
samtidig, kan det ikke ha stått 
mer enn sju hus samtidig på 
Korsegården innenfor det 
området vi har avdekket. Det er 
spesielt at vi ikke har funnet sikre 
ildsteder inne i noen av husene, 
og også sparsomt med spor etter 
vegger. Det kan forklares med 
den naturlige nedslitingen av 
dyrka mark som ligger i hellende 
terreng. Hvert år vil det skje en 
forflytning av jord nedover i 
terrenget, og de øverste lagene av 
jorda høyt oppe i skråningen vil 
slites ned. Vi så flere steder spor 
etter moderne pløying i under
grunnen. Det er imidlertid også 
sjeldent med hus med bare tre par 
takbærende stolper. Zimmermann 
har gjort en sammenstilling av 
hustyper fra alle landene rundt 
Nordsjøen, Han mener at husenes 
konstruksjon stemmer så godt 
overens, at det må ha vært en nær 
og langvarig kulturell kontakt 
mellom dem som bodde i dette 
store området allerede i eldre 
jernalder (Zimmermann 1988). 
Det eneste eksemplet han har på 
hus med bare tre stolpepar, er et 
fra Flogeln-Eekholtjen, 
Ldkr.Cuxhaven i Tyskland, som 
er datert til 2. århundre e.Kr. 
Dette huset har heller ikke ildsted 
inne, selv om både veggstolper 
og veggrille er bevart. Det kan 
tenkes at disse husene har hatt en 
slik funksjon at det ikke har vært 
nødvendig med ildsted. Fire av de 
fem husene med bare tre takbæ
rende stolpepar på Korsegården 

har ulik avstand mellom stolpep
arene. Husene l, Il og IV har 
stØrre avstand fra midten til det 
nordligste stolpeparet enn til det 
sørligste, mens hus VII har størst 
avstand til det sørligste stolpep
aret. Huset i Cuxhaven har også 
ulik avstand mellom stolpepar
ene, og inngangene til dette huset 
har vært i enden og mellom de 
takbærende stolpe-parene som 
står nærmest hverandre. Det 
skulle da tilsi at husene 1,11 og IV 
på Korsegården har hatt 
innganger i sør, øst og vest i den 
søndre delen av huset, mens hus 
VII har hatt inngang i den 
nordlige delen. 

Alle husene ligger i sørhel
linga, og på den andre sida av 
dumpa stiger terrenget igjen, opp 
mot ryggen der gravhaugene 
ligger. 

Den ene, urørte gravhaugen 
som ble undersøkt av oss lå på 
enden av ryggen som opprinnelig 
har hatt seks gravhauger. 
Gravhaugen hadde en steinlegn
ing ytterst, og i kjernen var det ei 
jordblanda røys. Ved å legge 
haugen slik ytterst på ryggen 
behøvde de ikke å bygge så høyt 
og stort. Den ville allikevel bli 
godt synlig, og gi inntrykk av å 
være større enn den egentlig var. 
I graven lå det rensa, brente bein, 
biter av en beinkam og 
ryggstykket av en bronsefibel. I 
den søndre kanten av haugen var 
det en liten samling kull og biter 
av et leirkar. Det er sannsynlig at 
funnene stammer fra romertid/ 



folkevandringstid. 
Under undersøkelsen av 

denne gravhaugen dukket det opp 
over 20 kuUplettc~r under stein-

de fleste av dem i den 
nordøstre delen. Da vi fikk tjernet 
det øverste jordlaget over ryggen 
rundt haugen og videre østover, 
dukket det frmn et helt belte av 
kullpleuer. De var ganske grunne, 
dels helt flate i bunnen, dels litt 
avrundet, og bort:sett fra noen få 
skjørbrcnte stein i enkelte av 
dem, var de helt fmmtomme 
(Fig.5). Det var ikke spor av 
varmepåvirkning i undergmnnen, 
men i et par var deL tydelig at det 
hadde kommet jord over mens 
det ennå var varmt, for det lå noe 
vam1epåvirket leire øverst Jorda 

i området er svært leirholdig. DeL 
har tidligere vært un~ 

dersøkelser av slike funntomme 
kullpletter, og de har vist seg å 
stamme fra førromersk 
romertid 1972). Det er 
nærliggende å se disse grunne 
gropene som resultat av en form 
for kult Det sies alltid at 
gravplassen har ligget i nærheten 
mr gården, i d~~t minste slik at det 
har vært mulig å se 
derfra. De mange 
som til dels ligger inne tunet 
til dagens gårder er gode eksem
pler på at dette er 
men på har vi et av 
de få eksemplene på en gård som 
har eksistert så lenge i eldre 
jernalder at det har vært minst to 

Kuliplettcr, 

bilde.!. talt 

mot NØ. 



generasjoner hus på stedet, og 
hvor gravhaugene fra samme tid 
vitterlig ligger der hvor de etter 
våre forestillinger burde ligge; 
gården, boplassen, i sørhellinga, 
gravplassen på ryggen rett 
bortenfor; boplass og gravplass, 
bosted og helligsted fra samme 
periode, liggende rett overfor 
hverandre. 

Farbregd, O. 1972: Kolgroper og 
keltartidsproblem, Viking KLNM 
Kulturhistorisk leksikon for 
nordisk middelalder. Pedersen, 
Ellen Anne 1990: 
Rydningsrøysfelt og gravminner -
spor av eldre bosetningsstruktur 
på Østlandet. NORNA RAP
PORT 43, Namn og eldre buset
nad. Rapport frå NORNAs 15. 
symposium på Hamar 9-11 juni 
1988, red. Tom Schmidt, 
NORNA-fOrlaget, Uppsala. 
Sørensen, 1990: Om grunnlaget 
for bosetting i Søndre Follo fra 
steinalder til jernalder. Follo
minne. Vik, Trygve 1972: Ås 
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Historisk Museum 

Apnet sine dører for 

publikum senvinteren 

1903. Arkitekten 

Henrik Bull hadde 

gitt landets forhistorie 

den monumentale 

ramme som et 

søkende folk trengte .. 

Utstillingen som 

vises pA bildet 

overlevde frem til 

1930-Arene. Da ble 

lysekronene sendt til 

skraphandleren, og 

montrene revet ut. 

Utstillingen er i&ien i 

støpeskjeen under 

Ellen HøigArd 

Hofseths ledelse. Vi 

ønsker henne lykke 

tilmed dette 

tilbakeblikk. 
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