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J:iicolay Nico!~~~~~ (1817-1911) 
ble i 1860 ansatt som antikvar av 
stortinget for å "beska:flige sig m>~d 
RigeLs Fortidslevninger". Vervet ble 
knyttet til Forening til norske 
Fortidsmindesmærkers bevaring. 
Han hadde en meget omfattende ut· 
graving og undersøkelses virksomhet 
i løpet av sin karriere, De mest 
kjente t:r hans utgraving av Mnnke
livsklosterc~t i Bergen, Mariakirken i 
Oslo og utgravningen av 
C}okstadskipet, men dette er bare. 
brøkdeler av hans samlede arbeide. 
Han deltok også aktivt i restaurer
ingen av Trondheims domkirke og 
Kongchallen på Bergenshus. Han har 
også ytet en betydelig innsats for 
kunstl1åndverkets frermne. Har~ sto 
bla. bak opprettelsen av Kunstindu·· 
strimuseet i Oslo. Nicolaysen hadde 
en omfattende litterær produksjon. 
Hans mest kjente verker er "Mindes
mærker af Middelalderens Kunst i 
Norge", "Norske stiftelser" (1·5), 
"Norske Magazin" (1-3), "Norske 
Bygninger fra Fomtiden'' (1·3), 
"Norske Forn levninger'', 
"Langskipet fra Gokstad" og 
''Kunst og Haandva:rk fra Norges 
Fortid''. Han sto også for utgivelsen 
av" Aarsberetningeme fra Forening· 
en til Norske Fortidsmindesmærkers 
Bevaring" fram till899, der han 
redegjorde for årets utgravninger og 
undersøkelser. HG 
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KJÆRE LESF~R 
Vi lever i en urolig verden. I Midt-Østen rasle 

krigen med ufonninsket styrke mens intemasjonale 

forskningsmiljøer skalv for kultur;minnenes skjebne .. 

Dette har fØdl ideen om ei "kulturminnenes Røde 

Kors", en organisasjon med fagfolk hvis viktigste 

oppgave blir å redde vitnesbyrd om vår felles kultur

arv fra krigens ødeleggelser. Nødvendigheten av et 

slikt tiltak er udiskutabelt To verdenskriger er det 

beste bevis for det Vi finner det likevel nødvendig å 

henlede oppmerksomheten på den langsomme 

ødeleggelse som våre kulturminner daglig utsettes for. 

Sommeren 1989 ble utstillingt~n "Luftangrep" vist i 

Trondheim. Temaet var ikke de sedvanlige bomber og 

granater som vanligvis forbindes med den slags 

overfall. Her var del resultatet avalle de små og store 

fjerter vi alle slipper ut for at livet skal kunne leves 

noenlunde bekvemt. i vår del av verden. Resultatene er 

alt annet enn hyggelige for våre etterkommere. At 

Akropolis i Athen snart er e1i saga blott er en 

kjensgjerning bilglade grekere har levd med lenge. 

Noe større problemer har hedmarkingene med å innse 

at domkirkeruinen på Hamar ikke nødvendigvis varer 

evig. Hva Altaværingen måtte synes når han hører at 

stedets eneste severdighet trues av forvitring vites 

ikke. Vårt daglige liv er med andre ord iferd med å 

utslette vår kollektive hukommelse. Som fagfolk og 

samfunnsborgere er det vårt ansvar å fokusere på dette 

i andre fora enn de rent. akademiske. Fortiden tilhører 

både Kong Salomon og Jørgen Hattemaker; å bevare 

den for etterslekten er el. ansvar for dem begge. 



BORRE ·- EN ~_,OR~IIDLINGS
TEORETISK UTFORDRING 
Av 

Lise 
Norden borg 

og Bjørn 
Myhre 

Kart over 

Borre og gravfeltet 

utarbeidet av Aslak 

Liestøl i 1973 

B orreprosjektet er et 
forskningsprosjekt som 
har pågått i to og et halvt 
år. Målsettingen for 

prosjektet har vært å plassere 
gravfeltet i en kronologisk og 
kulturell kontekst, samt kart
legge dets økonomiske og sosiale 
bakgrunn. Formidling har også 
~ært et av prosjektets viktigste 
oppgaver. Med bakgrunn i den 
teoretiske diskusjon som har 
foregått innenfor faget, har vi 
vært tvunget til å ta stilling til 
nye formidlingsteoretiske spørs
mål som vi ønsker å redegjøre for 
i denne artikkelen. Vi vil her 
legge hovedvekten på en 
diskusjon av innholdet av den in-· 
formasjon vi gifpublikum. 
Hvorfor ønsker vi å presentere en 
versjon av forhistorien, mens vi 

unnlater å berøre andre sider? Og 
hva blir de ideologiske og 
politiske konsekvensene av vårt 
valg? 
TEORI. FORSKNING OG 

FORMIDLING 
De materielle levninger etter 

menneskelig aktivilet er det 
viktigste kildematerialet for 
arkeologen, og tradisjonelt har 
norsk arkeologi vært mest opptatt 
av selve kildene, gjenstandene i 
museene og de enkelte monu
mentene i landskapet. 

. Etter 2. verdenskrig Oj! 

spesielt etter introduksjonen av 
"den nye arkeologien" på 60- og 
70-tallet ble det en Økt interesse 
for forskning med utgangspunkt i 
økologiske, økonomiske og 
sosiale problemstillinger. En 
viktig målseting for arkeologien · 
ble å se gjenstander og forhis
toriske monumenter som en 
integrert del av landskapet. 
Derfor ble landskapets endring og 
utvikling et viktig interessefelt 
for den arkeologiske forskning. 

I den seinere tid har den 
funksjonalistiske nye arkeologien 
i stadig større grad blitt utfordret 
av den strukturalistiske og den 
.poststrukturalistiske teori. 
Materiell kultur kar; i følge den 
strukturalistiske teori forstås som 
symboler og tegn som kan leses 
som en tekst, dersom den baken-



forliggende kode er kjent. Gjen
stander og monumenter blir sym
boler for forhistoriske meninger, 
følelser og ideologier som kan 
fors~s ut fra den konkrete 
kontekst de befinner seg i. 
Symbol- og strukturalistisk 
arkeologi fokuserer på det men
tale, normative aspekt ved 
kulturen. Religion, språk, kunst, 
kommunikasjon og interaksjon 
er, i følge denne teoretiske 

. retningen, viktig for arkeologer å 
studere. 

Landskapet blir idag i stadig 
større grad studert, ikke bare ut 
fra økologiske, økonomiske og 
funksjonalistiske hensyn, men 
også som et mentalt landskap. 
Forhistoriske mennesker har 
formet sine omgi vel ser .ut fra 
spesielle normer og ideer, og med 

. utgangspunkt i deres sosiale og 
politiske system. Det vil si at 
kulturminnene må ses som en del 
av et ideologisk og politisk 

landskap. 
Både den tradisjonelle arkeol

ogi, den nye arkeologi og den 
strukturalistiske arkeologi er 
positivistiske i sitt grunnsyn. 
Disse teoriene er basert på den 
antagelse at det er mulig å finne 
et mønster eller en struktur i de 
materielle levningene som kan 
hjelpe oss å forstå hvordan 
forhistorien egentlig var. Jo mer 
vi gransker disse mønstrene, jo · 
nærmere objektiv kunnskap om 
forhistorien kommer vi. 

Den poststrukturalistiske teori 
representerer et endelig brudd 
med disse tankene. I følge den 
poststrukturalistiskc tradisjon er 
objektiv kunnskap om forhisto
rien umulig. Når vi velger ut og 
tolker forhistoriske levninger er 
vi hovedsakelig styrt av våre 
egne verdier og erfaringer, og det 
vi egentlig gjør er å overføre 
disse holdningene til forhistorien. 
Derfor blir den verdinØytrale 

Noen av 

storhaugene i 

nasjonalparken. 



forsker en illusjon. Forhistorien 
blir etter dette ikke lest, men 
skrevet eller konstruert av hver 
enkelt med bakgrunn i ens egen 
oppfatning, ideologi og politisk 
standpunkt, noen ganger bevisst, 
men for det meste ubevisst. Som 
en konsekvens av dette må vi 
akseptere at det ikke bare finnes 
en forhistorie, men mange, 
avhengig av hvem som skriver 
fortellingen. · 

Den poststrukturalistiske 
teori er en enorm utfordring for 
oss som ønsker å drive 
formidling. Denne teorien krever 
at vi må være bevisst hvilket 
bilde av fortida vi ønsker å skape, 
våre grunner for å velge ett 
spesielt bilde, og ikke minst være 
oppmerksom på hvilke konse
kvenser vårt valg får for'pub·
likum og samfunnet Kon
sekvensene av dette synet blir at 
arkeologen som en faglig verdi
nøytral og objektiv forsker ikke 
eksisterer. Dette leder fram lil 
flere spørsmål som ikke er enkle 
å besvare: Hvilket bilde av · 
fortida ønsker vi å prioritere? 
Hvem har rett til å produsere 
bilder av fortida? 
Y...QLITIKK 00 
ARJ):..f~ 

Disse tankene er ikke nye. 
Politiske ledere har alltid forsøkt 
å skape et bilde av fortida som 
lgitimerer deres egen makt og 
ideologi. Dette kommer klart til 
uttrykk i George Orwells bok 
Nineteen Eightyfour: "Who 
controls the past, controls the 

future, who controls the present 
controls the past.'' Koblingen 
mellom politikk og historisk for
tolkning kan idag spores i ulike 
politiske konfliktområder. Blant 
annet som et ledd i de sterke 
nynasjonalistiske, etniske og 
. sosiale reisningene som finner 
sted i Øst-Europa, ser vi at ulike 
grupperinger ønsker å omskrive 
sin forhistorie og historie. 
Spørsmålet om hvem som skal 
eie og kontrollere fortida er satt 
på den politiske dagsorden. 

I Norge er dette problemet 
blitt særlig aktuelt i forbindelse 
med den politiske og kulturelle 
samiske reisningen. SpørsmåleL 
om vi kan skille mellom en 
samisk og en norsk forhistorie er 
blitt stilt, og det diskuteres intenst 
om f. eks. norske arkeologer kan 
eller har rett til å utforske den 
samiske fortid. Likeledes er 
spørsmålet reist av dagens 
feministiske bevegelse, som 
legger vekt på å vise at mannlige 
og kvinnelige arkeologer .kan ha 
ulike syn på fortida. Dette viser at 
forskning og politikk henger nøye 
sammen, og vi må være oss 
bevisst de ideologiske og poli
tiske konsekvenser av vår fram
stilling av forhistorien. 

De nye teoretiske retningene 
har gjort arkeologer og arkeologi 
studenter mer oppmerksom på at. 
fortida er en del av nåtida og er 
dermed med på å påvirke 
framtida. Arkeologer blir, bevisst 
eller ubevisst, deltagere i dagens 
samfunnsdebatt, enten de vil eller 



ei. Denne erkjennelsen har 
selvfølgelig betydning for den 
forskning som utføres, men også i 
høyeste grad for hvordan 
forskningsresultatene skal 
formidles til publikum. 
EK.SEMPLET BORREJ 

.VESTFOLQ, 
Hvordan skal så en arkeolog 

som idag vil studere gravfeltet på 
Borre forholde seg til den 
poststrukturalistiske diskusjon 
som her er nevnt? 

Borregravfeltet ligger ved 
foten av Raet litt sør for Horten, i 
et god l jordbruksområde med 
oversikt over Oslofjorden og med 
strategisk plassering med tanke 
på kontroll og ferdsel inn og ut av 
fjorden. Her ligger fortsatt syv 
gravmonumenter som er opptil45 
m i tverrmål, og vi vet at det har 
vært minst tre store hauge:r til. 

har en spesiell 
Norgeshistorien. 

som 
"'n''"'-"'.l'-'to,av 

Arkeologene hittil gjort få 
på deuc sLedct En 

.i og 
"'n,ri~,.,,,. rester etter en rik 

med et skip, uoHg 
av samme kvalitet som i Oseberg
og Gokstadhaugene. Foreløpig 
finnes det indisier på at gravfeltet 
har vært i bruk i omkring 250 år, 
fra ca. 650 til 900 e. Kr. Dette 
stemmer forbløffende bra med 
Ynglingatals beskrivelse av 
Ynglingættas herskertid i , 
Vestfold. Borre har trolig vært et 
økonomisk og politisk sentrum 

gjennom denne tidsperioden som 
endte med at en rekke småkon
gedømmcr ble samlet til ett rike 
under Harald Hårfagre. 

Området omkling gravfeltet 
var et jordbrukslandskap med 
bosetning nær gravhaugene. Spor 
av de gamle åkerområdene kan i 
dag fortsatt ses i Nasjonalparken 
og i skogsområdene nord og sør 
for gravfeltet Dette fossile åker
landskapet består hovedsakelig av 
rydningsrøyser, åkerterrasser og 
spor etter ulike driftsformer. 
Disse kulturminnene gir god 
mulighet for et sosialt differensert 
syn på vikingtida og middel
alderen. Dyrkning og rydning på 
de marginale områdene står i 
sterk kontrast til større og rikere 
gårder som Prestegården, Sem og 
Eik som trolig ane eksisterte i 
yngre 

9. århundre til det moderne 
Norge. 

Under siste verdenskrig ar
rangerte Nasjonal Samling sin 
årlige festival i Nasjonalparken, 
og under disse såkalte Borre 
dagene ble gravhaugene og 
forhistorien brukt til å legitimere 
nazistenes ideologi og styre. 
Ennå kan fundamentene ener 
Quislings talerstol ses ved foten 

"Dersom vi skrape! 

bort maiingen pli de 

nmde sirklene i 

husets gav let, vil 

solkorset komme til 

syne" 



Borres av den største gravhaugen, og 
middelalderkirke serveringshuset i parken er det 

med Sam Eides samme som NS reiste. Dersom vi 
mausoleum i skraper bort malingen på sirklene 

forgrunnen i husets gavler, vil solkorset 
komme til syne. Idag vil folk i 
Borre glemme '' Borredagene' ', 
og parken brukes nå som sam
lingstcd hver 17 .mai med alt det 
nasjonale som preger denne 
dagen. På et markert punkt i 
landskapet, på toppen av Raet, 
ligger en middelalderkirke fra det 
12.århundre. Kirken hadde en 
spesiell posisjon i middelalderen 
på grunn av Borrekorsets helbre
dende virkning, og den var derfor 
rik på grunn av de mange gavene 
den mottok. 

På kirkegården finnes et 
dominerende gravmonument, et 
mausoleum hvor industrimag
naten Sam Eide ligger begravd. 
Han regnes som en av 
grunnleggerne av den moderne 
norske industristat. Sam Eide 
hadde store jordbruksområder på 

Borre, deriblant den nordre delen 
av den nåværende Nasjonal
parken, og han var en av initiativ
tagerne til dannelsen av Nasjonal
parken. Sam Elde og hans 
gravminne kan sies å være et 
symbol for det moderne industri
Norge. 

Like sør for kirken finnes et 
annet nasjonalt symbol med lokal 
tilknytning, nemlig minnesmerket 
over de døde i 2. verdenskrig. 
Nasjonalparken og området 
omkring kan ses på som et 
symbol på Norge som nasjon, fra 
statsdam1else i vikingtida via 
middelalderens storhetstid, til 
frigjøringen fra naziregimet etter 
2. verdenskrig og til dannelsen av 
den moderne industristat. 

Hvilken historie skal vi 
fortelle om Borre? Fylkeskul
tursjefen i Vestfold skal i samar
beid med Riksantikvaren utar
beide en verne- og formidling
splan for kulturminnene og 
kulturlandskapet på Borre. 
Samtidig arbeider Borre
prosjektet, under ledelse av 
Universitetets Oldsaksamling, 
med gravfeltets historie, kultur
landskapet og bosetningshisto
rien. 

Området er meget spesielt på 
grunn av de mange verdiladede 
symbolene for Den Norske Stat. 
Få andre steder er det som her 
mulig å illustrere landets historie 
gjennom de materielle levningene 
i landskapet. Dermed kommer 
også den politiske siden av 
historien så nær, og sammen-



hengen mellom politikk, 
forskning og formidling blir så 
åpenbar. 

Det et ikke bare et spørsmål 
om å fortelle publikum en histo
rie, vi må velge hvilken versjon 
av historien vi skal fortelle, og vi 
må være klar over at våre valg 
alltid er basert på politiske 
holdninger og vil få .politiske 
konsekvenser. 

Det er hovedsakelig represen~ 
tanter for de øverste sosiale lag i 
samfunnet som skriver historien. 
Like viktig er det å vært} 
oppmerksom på at det er men
nesker fra denne samfunnsgrup
pel)som etterlater store monu
menter og materielle symboler i 
landskapet. Disse levningene har 
kanskje større makt enn det 
skrevne ord, fordi de er en del av 
vårt daglige liv og det landskap 
vi lever i, Etter en tid glemmer vi 
nesten at de er kulturskapte · 
monumenter, og de blir nesten 
som en del av naturen. På en slik 
måte kan grupper av mennesker 

'influere og overbevise andre om 
at deres ideer og ideologi er den 
riktige~ I?ette gjøres, ikke bare 
ved å bygge egne monumenter og 
å foreta rituelle handlinger 
tilknyttet dem, men også ved å 
legge hindringer i veien for at 
andre grupper bygger sine. monu
menter som et ledd i en ideolo
gisk konkurranse. 

På Borre er det f.eks. ikke lett 
å oppdage kulturminnene etter 
trellene, de fattige bøndene som 
trolig bygde gravhaugene, 

husmennene eller arbeiderne fra 
Sam Eides industrivirksomhet. 
Men sporene etter disse men
neskene finnes, og som arkeo
loger er det vår oppgave å 
avdekke også disse; Da står vi 
overfor et meget sentralt spørs
mål: Hvordan skal vi framstille 
de sosiale og politiske kon
fliktene som vi vet har eksistert 
og som også kulturminnene 
symboliserer. 

Alle vet at historien ikke var 
en søndagsskole. Slaveri, tortur, 
fattigdom, fysisk såvel som 
ideologisk undertrykkelse er også 
en del av historien. Noen his
toriske hendelser kan vi idag 
tilslutte oss, andre hendelser 
avskyr vi og tar avstand fra. Men 
vi vet også at det i dagens 
samfunn finnes ulike politiske 
holdninger, ideer og verdier, noen 
deler "vinnernes" ideologi, 
andre "tapernes". En utstilling 
og en presentasjon av Borre
området kan derfor lett bli kon
troversiell, avhengig av hvilken 
historie som fortelles. 

Siden 2.verdenskrig er lite 
bl.itt gjort for å presentere nasjon
alparken for publikum. Til en viss 
grad kan dette skyldes nazistenes 
misbruk av fornminnene under 
krigen . I dag er parken et stille 
og fredfylt sted som blir brukt til 
ulike fritidsaktiviteter for folk 
som bor i området. Under Borre
prosjektets omvisninger og ulike 
formidlingstiltak har vi lært mye 
om hvordan folk ønsker at parken 
bør brukes i framtida. 



Mange er fornøyd med den 
uvisshet og mystikk som hviler 
over området. Dette gir folk selv 
en mulighet til å danne seg et 
bilde av Borres forhistorie. Det er 
en utbredt engstelse for at økt 
turisme skal ødelegge den ro som · 
kan oppleves i parken idag. Svært 
mange ønsker ikke å bli minnet 
om nazistenes historie på Borre, 
men særlig de yngre besøkende 
blir overrasket over at det enllå 
finnes materielle levninger etter 
nazistene mellom gravhaugene, 
og de synes dette er et interessant 
eksempel på hvordan forhistorien 
og vikfngtida blir brukt politisk. 

Andre ser det økonomiske po
tensiale ved formidling av Borre
området. Planer for et "Viking
land" i nærheten av parken er 

. allerede blitt presentert. Noen 
drømmer til og med om et turist
senter med tusener av besøkende. 
Tanker om at Borre bør bli et sted 
for folkedans og syngespill er 
også blitt lansert. 

Mange av disse forslagene 
kan synes å være upolitiske, men 
i virkeligheten inneholder de po
litiske og verdiladete elementer 
som er med til å opprettholde og 
konservere tradisjonelle holdnin
ger til fortida og nåtida. 
KONKLUSJON 

Borre gir en spesiell 
anledning til å vise publikum at 
fortida ikke er en verdinøytral og 
politisk ukomplisert affære, men 
at den også er en del av dagens 
samfunnsdebatt. Vi har her en 
mulighet til å vise de besøkende 

at fortida ikke er en avsluttet 
hitsorie, men at den ·er åpen for 
diskusjoner og er langt på vei 
skapt av oss selv i henhold til 
våre egne verdier og meninger. 

Dersom arkeologen skal 
kunne oppfylle en slik målsetting 
for formidling; er det viktig at det 
rekrutteres studenter og fagfolk 
fra ulike grupper i samfunnet. 
Arkeologmiljøet må også være 
villig til å invitere folk utenfor 
fagmiljøet til å delta i en debatt 
om forhistorien. Skal vi kunne 
åpne for en slik debatt, er det 
også viktig at kulturminnene blir 
presentert på en slik måte at det 
er mulig for publikum å · 
spekulere og selv gjøre seg opp 
en mening om fortida. 

Borre preges i dag av monu
mentene og ideologien til det 
øvre sosiale lag i samfunnet. I en 
presentasjon av Borres historie er 
det viktig å fremheve også 
kulturminnene til andre grupper i 
samfunnet og den side av bisto- ' 
rien som disse representerer. 
Dermed er det også mulig å 

· illustrere de sosiale, økonomiske 
og ideologiske konflikter som 
alltid har eksistert. Til og med de 
avskydde nazimonumentene er en 
del av Borres historie. Med et 
slikt utgangspunkt kan vi unngå 
at en presentasjon av Borre
området blir retorisk og ensidig. 
Den bør være pluralistisk og 
åpen, samt invitere til politisk 
debatt, ikke bare om hvordan 
fortida var, men også om hvordan 
fortida og nåtida skal være. 



KONTAKTSEMINARET 

Nordiske arkeologistudenter har helt siden 
1970 arrangert årlige kontakseminar. Arrangementet 

har. gått på rundgang mellom de arkeologiske 
institusjonene i de ulike landene. Det er fellesnordisk. 

råd for arkeologistudentene(F RA) som står som den 
egentlige arrangør av kontaktseminaret.F R A:s 

styre består av såkalte kontaktpersoner, minst en 
student fra hver institusjon. Disse velges av øvrige 

studenter ved respektive institusjon. De foredrag og 
diskusjoner som holdes på kontak:tseminaret publiseres 

etterhvert i en såkalt kontak:tstensil. Kontak:tseminaret 
den eneste. anledning der studenter fra hele Norden kan 
komme sammen og diskutere arkeologiske problemer, 

Det er et forum for alternativ forskning, der ennå 
ikke etablerte forskere kan komme til orde. 

KONTAKTSEMINARET 1991 I OSLO. 

Sted: 
OSI-hytta i Nordmarka rett utenfor Oslo. 

Tidspunkt: 
6-12.oktober .91. 

. Frist for påmelding: 25. april 
(Pga. arrangementets øvre rammer når det 

gjelder antall deltakere vil deltakelsen fra de ulike 
institusjonene være begrenset) .. · 

de studenter som 
ønsker å holde 
innlegg l fore
drag på semi
naret. Nærmere 
opplysninger om 
rammer for 
innleggene, samt 
påmelding: 
Snakk med din 
kontaktperson. 
Frist for påmel
ding er l. april. 
Er det lenge 
siden du var 
student? Vel, så 
får du vente til 
den alltid like 
spennende 
kontaktstensilen 
går i trykken 
etter seminaret! 



NED MED KULTURLANDSKAPET! 

Av 
Jan 

Bren
dalsmo 

'B' EGREPENES VERD6N 
For å drive forsking er vi 
nødt til å ha begreper. 
Både for å beskrive og 

for å forklare. Vi skal delvis finne 
fram til de begreper som 
samtiden benyttet seg av, og 
delvis skape begreper som 
formidler vår samtids oppfatning/ 
forklaring av fortiden. Vi er med 
andre ord inne på hvilket 
begrepsapparat mennesker benyt
ter seg av for å oppfatte. Hvilke 
ord, tankesystemer og kategorier 
de benytter seg av for å skape sin 
virkelighet. Hvordan dette gjøres 
er et resultat av samspillet 
mellom deres materielle virke
lighet og de alternative oppfat~ 
ninger i samtiden om hvordan 
denne virkeligheten • 'er" og skal 
forklares. Dette gjelder også den 
fysiske virkeligheten - landskapet 
- som ikke kan løsrives fra den 
tankemessige virkeligheten. 
Hvilke begreper vi velger for å 
beskrive og forklare blir derfor 
delvis en gjenspeiling av vår egen 
oppfatning'av virkelighet. Be
greper blir dermed ikke 
likegyldige - de blir våre aktive 
redskaper. 
DET DYNAMISKE ASPEKT 

Det vi vanligvis oppfatter som 
landskap er det fysiske miljøet 
rundt oss: naturformasjonene, 
bygningene, åkrene, veiene osv, 
det som danner en bakgrunns 

kulisse for våre, menneskenes, 
handlinger. Etterhvert har også 
andre elementer bUtt tilkjent en 
rett til å være del av landskapet, 
så som vekster, dyr og fugler. En 
oppdager at et landskap k:an skifte 
over tid, skifte karakter, som 
resultat av at det befinner seg i en 
prosess. Denne prosessen er et 
uttrykk for en vekselvirkning 
mellom de forskjellige element
ene i landskapet, inklusive oss 
mennesker.Både de sted egne, 
som vekster, dyrearter og fjell
formasjoner, men også de ikke 
stedegne som f.eks. en 
graninnvandring som fortrenger 
andre veks te(, eller importerte 
beltedyr som fortrenger fauna~n i 
de tette underskogene, eller regn, 
vind og is som bryter ned fjellene 
over tid. Fordi vi tilfeldigvis tar 
utgangspunkt i menneskenes 
historie, og fordi vi mener at 
menneskene skaper kultur, og at 
denne kulturen nØdvendigvis må 
materialisere seg i et landskap, så 
finner vi på begrepet kultur
landskap. 
PsT SOSIALE ASPEKT: 
LANDSKAfST ·FOR 
HVEM?' 

Jeg vil hevde at begrepet kul
turlandskap tilslører mer enn det 
avslører. Som eksempel viljeg 
henvise til et arb~ide som gjøres 
av Erling Krogh om Jomfrulands 
kulturlandskap. Han benytter bl.a. 
sosialantropologiske metoder og 



øyas beboere. Grovt sett kan 
beboerne deles i tre grupper: De 
fastboende, hyttefolket og 
campingfolket. En sentral gruppe 
blant de fastboende er jord· 
brukerne. ·Denne gruppe kontrol
lerer en stor del av øyas areale og 
legger derfor premisser for 
hvordanlandskapetblirseende 
ut. Jordbrukerne har klare ideer 
om hva som er "godtu eller 
"dårlig" landskap, meri det blir 
økonomien som er avgjørende for 
det praktiske resultatet. 

Hyttefolket er i stor grad 
ressurssterke folk som kommer 
ned, .i hovedsak på sommertid, 
for å rekreere. De har sine 
oppfatninger om hvordan deres 
rekreasjonsnærmiljø skal se ut og 
hvilke tilbud som skal finnes der. 
F.eks. vil tung traktorkjøring på 
bløte veier ødelegge mye for 
hyttefolkets jogging, i form av 
dammer, hjulspor og søle. Den . 
tredje gruppa er campinggjestene 
ved fergeleiet isør. Disse utgjøres 
i stor grad av campingvogn
beboere fra Her øya området, 
arbeidere og funksjonærer med 
sine oppfatninger av øya og 
tilbudene. Når hyttefolket heller 
vil bruke penger på å bygge et 
galleri hvor de kan vernissere og· 
stille ut sine akvareller som de 
har laget i ferien, så vil camping
folket heller sette i stand toalett
ene. på den stengte kafeen så den 
kan åpnes av helserådet igjen. 
Når det er tale om øyas særegne 
geologi ·som endemorene snakker 
campingfolket om "å sette seg i 

rullesteinane'', mens hyttefolket 
forholder seg til "de skulpturale 
formasjoner''. Bøndene har tra
disjonelt brukt stein· og sand
massene til bl.a. veifyll og brygge 

· -fundamenter. På forespørsel til 
de forskjellige gruppene på øya 
kommer det derforfram klart 
forskjellige oppfatr1inger av hva 
de oppfatter som. kulturlandskapet 
på Jomfruland. Hvilke elementer 
det skal ha og hvordan det skal 
skjøttes. Felles for alle er at det er 
totaliteten av øyas elementer som 
skal forholdes tilhverandre i et 
helhetsbilde. Individuelt for hver 
gruppe er deres særegne defini$
jon av "sitt" helhetsbilde. Vi står 
med andre ord tilbake med et 
retorisk: Kulturlandskap - for 
hvem? 
ET MIDDELALDERSK 
LANDSKAP 

Figuren viser grunnplanene på 
Vestfolds middelalderkirker 
tegnet ut i lik skala. De romanske 
deler (inntil ca. 1250).tegnet uti 
svart og de gotiske deler (etterca. 
1250) skravert. Ukjente 
grunnplan for trekirker er markert 
med åpent kors, for steinkirker 
med lukket kors. Kirkene er de
finitivt en del av landskapet, bl.a. 
fordi de er svært synlige. En. ser 
dem ruve rent fysisk, særlig fordi 
de oftest ligger (eller i alle falLlå) 
dominerende plassert i terrenget. 
Videre er de svært klare uttrykk 
for, signal om,makt, all den tid 
det kun var de mektigste jor
deiere (inkl. konger, lendmenn, · 
prester) som hadde materielle, 



Ideene i dette 
debattinnlegget er 

delvis et resultat av 
diskusjoner mellom 

les Wienberg og 
undertegnede. At sist
nevnte står alene som 

forfatter har 
praktiske årsaker. 

prester) som hadde materielle, 
sosiale og politiske forutsetninger 
for å bygge kirker. I folks reli
giøse verden varkirkene også 
mektige symboler. Kirkebyggeri -
og særlig det i stein - er uttrykk 
for en konsentrasjon av ressurser 
i form av en bygning. Figuren 
viser at den største konsen,. 
trasjonen - den største makta -
ligger samlet langs kysten og i 
· breibygdene Hof, V åle, Ramnes, 
Botne og Andebu. Dessuten er 
enorme mengder konsentrert i 
middelalderbyen Tønsberg, 
særlig med tanke på at fig'uren 
ikke viser borganlegg, klostre, 
hospitaler, steinkjellere eller 
kongsgård. Videre viser figuren 
at det gotiske byggeriet finnes på 
få steder: Særlig i og ved 
Tønsberg, men også litt i 
Nykirke, i Sande og i Sandar 
sogn. Tendensen over tid er at 
eliten har kanalisert sine ressurser 
til steinbyggeri i byen, dette til 
forskjell fra det bildet som tegnes 
av tiden før ca. 1250. Vi kan 
spørre: Hva slags landskap er det 
denne figuren viser? Den viser 
hva jeg ville kalle et klart 
sosialtlandskap. Det er elitens 
landskap. Det er.det denne 
figuren forteller mest om. Ikke 
skattebøndenes eller leilendin
genes landskap. Selv om disse 
også befant seg i dette land
skapet,var del av det og nødt til å 
forholde seg til det enten de ville 
det eller ikke, så var det ikke det 
landskapet de ville ha produsert 
om de hadqe hatt muligheter. Det 

kan dokumenteres mange.nok 
bonde opprør i norsk middelalder 
til å påstå det. Skulle vi hå .vist . 
bøndenes landskap måtte vi ha 
registrert de fysiske trekk ved 
landskapet som disse grupper 
mente var vesentlige, eller som vi 
mente er vesentlige for å forklare 
deres landskap. 
DET SOSIALE LA.NJlSKAf 

Jeg vil derfor, som nevnt, 
hevde at begrepet kulturlandskap 
tilslører mer enn det avslører. 
A vklaringenrav at det ikke er 
formålstjenlig å skille mellom 
. naturlandskap og kulturlandskap 
var viktig. Nå er det nødvendig å 
ta konsekvensen av innsikten og. 
se at begrepet kulturlandskap 
heller ikke er et tilstrekkelig godt 
redskap for å avsløre historiens 
mange hvordan og hvorfor. Vel 
er vi alle like, men det er nå en 
tendens til at noen er likere enn 
andre, og det er vi nødt til å for
holde oss til. Begrepet kultur
landskap visker bort det forhold 
at virkeligheten - både i oss og 
rundt oss - oppfattes forskjellig 
og er dermed forskjellig. Siden 

. forskning blant annet går ut på å 
avdekke, avsløre, og ikke tilsløre, 
så er vi nødt til å skape analytiske 
begreper som er til hjelp i 
avslørings arbeidet. Ut fra argu
mentasjonen ovenfor vil jeg 
derfor hevde at begrepet det 
sosiale landskap er et bedre egnet 
redskap. Det sosiale landskap er 
med andre ord en materiell 
gjenspeiling av relasjoner mellom 
mennesker. 
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MOSAIKKEN OVER KEISER .. 
PORTALEN I HA(iiA SOPHIA 

UlfT 
Benterud 

SCA•tOI MOH~ 

'1=) .. ,,-~~~~~ 

l tidsrommet 14.-28. juni 
1990 var jeg deltager på 
et kunsthistorisk magister 
gradsseminar i Istanbul, 

ledet av professor Hjalmar Torp. 
Hovedvekten var lagt på byzan
tinsk billedkunst og arkitektur fra 
400-1453. Selv fikk jeg mulighet 
til å fordype meg i to mosaikker i 
den berømte Hagia Sophiakirken. 
Det er deler av denne oppgaven 
jeg her vil gjengi. 
LITT l~ 

På 400-tallet var Vest-Romer
riket så svekket at det var et lett 
bytte for germanske folkestam
mer. Og allerede på 300-tallet var 
det egentlige sentrum flyttet fra 
Roma til Konstantinopel (dagens 
Istanbul). Dette "andre Roma" 
ble først på 500-t.allet et egentlig 
makt sentrum under keiser 
J ustinianl. Det er fra denne tiden 

vi kan snakke om et byzantinsk 
formspråk. Kortfattet kan det 
beskrives som fØlgende: 
Sti ve ,fron tale figurfremstillinger, 
og en generell stilisering av 
naturformer som vanlige karak
teristika. Men den romersk
hellenistiske kunsttradisjon var på 
ingen måte glemt, og forble 
gjennom hele middelalderen en 
viktig kilde til en rekke "renes
sanser" i vest. 

HAGlA SOPHlA 
Hagia Sophia var fra 

innvielsen i 537 regnet som 
hovedkirken i øst. Dens rike 
veggutsmykning var fra 
begynnelsen anikonisk 
(billedløs). Dette skyldtes 
kirkepolitiske hensyn. Etter 
enlang billedstrid på 700-800-
tallet, ble billed dyrkelsen igjen 
tillatt i annen halvdel av 800-
tallet, og vår mosaikk er fra 
denne tiden. Den er plassert over 
hovedinngangen, dvs.keiserens 
portal, mellom forhallen 
(Narthex) og det egentlige 
kirkerom (se E på plansje). 
KEISERPQRTALEN 

Mosaikken er plassert 9,8 m 
over gulvnivå, og tilskuerne 
kanstå i en avstand av 10,1 m for 
å betrakte panelet. I midten av 
mosaikken ser vi den tronende 

Kristus Pantok:rator (verdens 



herskeren),, sittende på en høy, 
bredbygget tronstol. Med høyre 
hånd velsigner han, og med 
venstre støtter han en pen bok 
som står på hans venstre kne. Til 
høyre .for Kristusfiguren ser vi en 
keiser i knelende positur. Denne 
figuren er i mindre målestokk. 
Hodet er omgitt av en nimbus 
(glorie). På hver side av tronen 
er det to medaljonger (imagescli
peatae), Vi ser en kvinnebyste til 
hØyre og en engel til venstre. 
KRISTUS 

Han er kledt i chiton (lang 
skjorte!), med en himation 
(kappe) drapert over denne. 
Chitonen er i lyseblå brokade 
iblandet enkelte sølvtesserae 
(mosaikkbit). Det myke volu
minøse stoffet understreker 
kroppens konturer på en naturlig 
måte; Ansiktet er ikke strengt 
symmetrisk. Nesen er lang og lett 
buet. Den følsomme munnen er 
tegnet i myke bølgende linjer. 
Barten er markert med smale 
linjer som skråner ned på hver 
side av munnen. Håret ligger tykt 
på hver side av pannen. Ansiktet 
uttrykker tilbakeholdenhet. Han 

gjør en velsignelsesgestus ved å 
sette fjerde fingeren mot tomme
len og lillefinger krøkesiform av 
det greske sigma. Han bærer en 
nimbus med korsarmer (himmel
herskerens symbol). Portrettet av 
Kristus er en type. allerede kjent 
fra mynter.under Justinian Il 
(685-711). . 
TRONSTOLEN 

Den store tronstolen er bred
rygget og dens øvre linjer er 
trukket i en horisontal. 
Sidestolpene ender i kongle
formede ornamenter, kronet av et 
.trippelornament. Stolryggen er 
trukket med et rutemØf!Stret 
brokadestoff, der rutemønsteret er 
satt i blått. Bildetav tronen finner 
vi på mynter i samtiden og i 
miniatyrer. Materialet i tronen er 
enten av metall eller av tre 
overlagt med gull, emaljer, perler 
og andre edelstener.Fotstolen er 
enklere, også i metall, men uten 
utsmykning. 
KEISEREN 

Keiserens positur tyder på at 
han har underkastet seg Verdens
herskeren, og at han løfter 
hendene opp i bønn. Øynene er 
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ikke vendt mot Kristus, men mer over skuldrene. 
mot tilskueren. Hodet er TEKNIKK OG BAKGRUISH 
innsirklet av en nimbus. Keiseren I romersk keisertid hadde mo~ 
er kledt i den keiserlige chlamys, saikkene ofte en profan karakter, 
ridderkappe. Dens folder viser og det vanligste var gulvrno~ 
hvor fint stoffet er vevet. saikker. Da kristne motiver ble 
Chlamys er festet på høyre vanlige på 300-400-tallet, kunne 
skulder med en fibula av edel- man ikke lenger ''tråkke'' på 
sten. Under chlamys kan vi se ett dem, og konsekvensen ble vegg- . 
av ermene til en divitission og tak mosaikker. Men en større 
(tettsittende drakt). Den er stram- avstand mellom tilskuer og bilae 
mere mot vristen. Draktens folder krevde en djervere farge model 
antyder at den er av gullbrokade. lering. Dette kan vi bl.a. se i 
Ansiktet er avlangt og kjegle- ansiktet til engelen; der sterke 
formet, der konturene er laget rød/oransje tesserae er satt mot de 
med lange rette linjer. Han har en hvite hudpartiene for å skape 
fremstående underkjeve . . skyggeeffekt. Vridning av . 
ogfyldige lepper. Han har bart og · tesserae mot lyskilden var et 
langt skjegg. På hodet bærer viktig virkemiddel for kunstneren 
keiseren stemma, et emaljert me- for å fange opp så mye lys som 
tallbånd dekket med edelstener. mulig i et mørkt kirkerom. 
MEDALJONGENE Bakgrunnen er delt opp i tre hori-

Begge medaljongportrettene er son tale sjikt. Det øverste, satt i 
omgitt av to konsentriske sirkler. gull tesserae, fyller største delen 

· Kvinnens hode er svakt vendt av lunettens bue. Her er tesserae 
mot Kristusfiguren, og hendene ikke satt i strengt vertikale bånd, 
hennes er løftet mot Ham i en men bølger svakt. Randens 
stilling av bønn eller forbønn. avstand er like stor som kubenes 
Hun bærer en mørkeblå rna- bredde! Det er også stor avstand 
phorion(lang, sid drakt).Under mellom tesseraerekkene i tron-
sjalet bærer hun en hvit hette stolen, keiserens chlamys og den 
kantet med gullbånd. Engelen er indre bakgrunnen av medaljong-
fremstilt med vinger, holdende en ene. Men sett fra gulvnivå, over 9 
stav. Ansiktet er avlangt. Nesen, m nedenfor, vil mosaikkens 
som i de andre figurene, er sterke helling mot tilskueren 
fremtredende. De gyldne lokkene skjule fugene! Her har man villet 
er om bundet med et blått og hvitt spare, men ikke på bekostning av 
pannebånd, som med flagrende helhetsinntrykket. Kunstneren la 
ender antyder bevegelse. Engelen større vekt på modellering gjen-
bærer en chiton av sølv/blå nom fargetoner enn ved linjebruk. 
brokade, lignende den som Men han søkte ikke bare mot 

. Kristus bærer. En kappe er kastet naturalisme og realisme. Tron-



stolen er f.eks. belyst fra begge ANNONSE 
sider, for å gi et preg av tidløshet. 
Men realismen er likevel tilstede 
i portrettet av keiseren. 
~ti KEISER?. 

Thomas Whittemore hevder at 
keiseren må være Leo VI (886-
912). Hans sønn, Konstantin Por
phyrogentios, har beskrevet 
farens klesplagg slik vi ser dem 
på mosaikken vår. Whittmore 
mener dessuten at fremstillingen 
ligner det såkalte Berlin-elfen
bensrelieffet, der Guds mor og 
erkeengelen Gabriel flankerer rm IT::\_ . 
~:;:~~~:~:~r~~i~;n~;~r:~tter ~}~lli())LQ51fli'ftWJ~~l1illi~( 
av Leo VI, mener han at likheten 
er slående. Joachim Scharf mener 
delimot at keiseren må være 
Basil (867 -886), grunnleggeren 
av det makedonske dynasti. Hans 
teori støtter seg til historie
biografiske kilder. Fra det 
økumeniske konsil, ledet av Basil 
(869-70), oppfordret han sine 
sønner til å ''kaste seg i støvet for 
Kristus og angre sine synder!" 
Som usurpator kunne det også 
være naturlig for keiseren å 
legitimere sin keiserverdighet ved 
nesegrus å underkaste seg 
Kristus, "som hadde hjulpet ham 
til makten''. Scharf mener 
dessuten at samtidens besklivelse 
av Basileus Isom den makedon~ 
ske "Herkules" passer bra til 
keiser figurens fysiognomi, og 
ikke til Leo VI, "filosofen". 

Kulturhistorisk 
museum for 

Oslo. 
Framstilling av 
byens historie 

fra middelalder til 
1920 årene. 
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FRA ARKEOLOGENS DYPE HULL TIL 
LUFTENS TÆRENDE FORURENSNING 

Av 
Elin 

Dahlin 
Riksantikvaren/ 

Norsk 
Institutt for 

Luftforskning 

b vis ikke nedbrytningen 
snart stanses, er en stor 
del av våre kulturskatter 
brutt ned av forul'l-:

ensende etsende.syrer allerede 
i vår levetid. Har vi samvittighet 
til blott å overlevere kopier til 
våre kommende slekter? Å miste 
kulturarven er å miste 
røttene.' 'Folke Isaksson, norsk 
oversettelse Arnt Gylland. 
Skrevet til utstillingen Luftangrep 
som ble vist i Trondheim 
sommeren 1989 og i Bergen 
sommeren 1990. 

Norsk Institutt for Luft
forskning har satset på fremtiden 
ved blant annet å engasjere en 
arkeolog. Dette lyder uvant, en 
arkeolog pleier som reg~l heller å 
la nesen peke ned mot bakken 
enn å vende den opp mot skyene. 
Hvorfor er en arkeolog interessert 
i luftforskning? Fordi våre kultur
minner er i ferd med å bli tæret 
opp av luftforurensninger og sur 
nedbør og da er det på tide at 
også arkeologene titter opp av 
sine hull. 

Undertegnede er blitt spurt av 
redaksjonen i Nicolay om jeg kan 
fortelle leserne om EUROCARE, 
og samtidig var de interessert i å 
vite hvordan jeg som arkeolog 
har fått engasjement som faglig 
sekretær i en slik internasjonal 
organisasjon.Det hele begynte 

med at jeg ble interessert i 
middelalderens. steinarkitektur og 
skrev magistergradsavhandling 
om en bygningsarkeologisk 
undersøkelse av middelalderens 
bispegård i Oslo. Etter noen år 
ined engasjementer for Riksanti
kvaren og Universitetets 
Oldsaksamling fikk jeg i ·1986 et 
fire års engasjement som konser
vator ved Nidaros·Domkirkens 
Restaureringsarbeider i Trond
heim. Der hadde jeg blant annet 
ansvaret for domkirkens stein- og 
skulptursamling som ble påført_ 
store skader under brannen i 
Erkebispegården i 1983. Når det 
gjaldt kunnskap om konservering 
av brannskadet stein, var den 
heller liten i Norge. Vi måtte 
derfor ta kontakt med stein
konserverings miljøer i andre 
land, og fikk blant annet god 
hjelp fra steinkonseiveringsen
heten ved Riksantikvarieambetet 
i Stockholm. 

Ved siden av å arbeide med 
konservering av brannskadet stein 

· ble jeg mer og mer opptatt av den 
forvitring som skjer på selve 
Nidarosdomen. Jeg tok derfor 
initiativet til at den svenske utstil
lingen Luftangrep ble vist i 
Trondheim sommeren 1989. Det 
viste seg å være stor interesse for 
denne utstillingen som på en il
lustrerende måte viste hvordan 



våre kulturminner er i fare for å 
bli brutt ned av forurenset luft og 
sur nedbØr; Med denne bakgrunn 
ble jeg sommeren 1990 tilbudt et 
engasjement som faglig sekretær 
for EUROCARE ved Norsk 
Institutt for Luftforskning og .med 
faglig tilknytning til Riks· 
antikvaren. Norge har både 
presidentvervet og sekretiuiatet 
for EUROCARE i perioden 1990 
• 91. Men hva ersåEURO
CARE? Det er en paraplyorgani· 

. sasjon under Eureka og organi
sasjonens hovedmål er å ta vare 
på den europeiske kulturminne
arven. EUROCARE ble dannet i 
1986, et år etter at selve El,lreka
samarbeidet kom i gang. Eureka 
ble etablert av den franske 
presidenten Mitterand, som 
ønsket å styrke europeisk 
forskning og industri i forhold til 
Amerika og Japan. Det er vel 5 år 
siden Eureka startet og mellom 
50 og 60 milliarder kroner er 
satset på samarbeidsprosjekter 
under Eureka-paraplyen hvor ca. 
2000 organisajoner deltar. 

EUROCARE har per i dag 14 
medlemsland og er en organi· 
sajon som.administrerer til 
sammen 12 forskningsområder. 
Forskningsområdene spenner 
over et bredt felt med alt fra 
arkeologi og ulike museer, til 
målemeioder og materialer som 
stein, tre, metall og betong for å 
nevne noen. Det vil si at vi 
prøver å dekke de fleste felt hvor 
det idag arbeides med å løse 
problemer inne!) konservering/ 

restaurering eller vedlikehold. 
Hvert forskningsområde blir ledet 
av en person som koordinerer 
relevante forskningsprosjekter. 
For åt et prosjekt skal få EURO
CARE-status, må det være minst 
to ulikeland som samarbeider. I 
Jillegg må en eller flere industri
partnere være med å dekke minst· 
50% av prosjektkostnadene. 

I Norge har det hittil vært 
utført lite forskning på feltet 
forvitring og nedbrytning av våre 
kulturminner. Særlig vanskelig 
har det vært å .få til koordinerte 
prosjekter hvor både univer
sitetet, forskningsrådene, 
forvaltning og industri har kunnet 
gå sammen. Denne situasjonen er 
derimot i ferd med å forandre seg 
i og med regjeringens Økte 
vektlegging på koordinert satsing 
og samarbeid i norske 
forskningsmiljøer og med 
tilnærming til Europa. Som et 
resultat av et slikt samspill innen
for EUROCARE ble det i løpet 
av 1990 godkjent tre "norske" 
EUROCARE-prosjekter. 

Innen EUROCARE er det i 
. dag totalt 17 prosjekter fordelt på 
ni av de 12 forskningsområdene 
og det er i tillegg annonsert 
kommende prosjekter innen de 
tre gjenstående områdene. Det 
kan være interessant å presentere 
et av de tre "norske" EURO
CARE-pro~jektene litt nærmere i 
denne sammenheng. Prosjektet 
har fått navnet CAREBUILD og 
tar utgangspunkt i vinner utkastet 
i en arkitektkonkurranse om et 

l 
l 

Forvitrende 

skulptur fra Nidaros 

Domkirke Skulpturen ~ 
er modellert av W: 
Rasmusen i 1910 og 

tatt ned pl grunn av 

forvitring i 1983. 
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"Historien er vår 
hukommelse. 

Forgangne titler talet 
dl oss gjennom gamle 

bmksgjensl.ander, 
kunstverker, 

bygninger, 
håndskrifter. Går 
dette l~pl, har vi 

miste! vår hukom-· 
n1else~'. 

Folke Isaksson, 
norsk oversettelse 

AmtGylland. 

Fm:' videre in fm·· 
masjon om 

IWROCARE, 
kontakt: Sekretari
atet i EUROCARE 

v/Elin Oahlin· 
NILUPostboks 64 

2001 Lillestrøm 

vernebygg for Harnar domkirke
ruin utarbeidet av arkitektflr~ 
maet Lund og Slaatto. Ruinens 
tilstand er så dårlig at den i de 
siste 5 år har vært overdekket 
med plast. Prosjektet er et samar
beid mellom forskningsinstitut
tene v/SINTEF Avd. for 
Bergteknikk, Norsk Institutt for 
Luftforskning og Institutionen fOr 
B yggnadskonstruktionsHira ved 
den Tekniske Hogskolen i Lund. 
Sammen med Riksantikvaren, 
Riksantikvarieambetet i Stock
holm og konsulentfirmaet K. 
Apeland skal disse vurdere den 
tekniske tilstanden på ruinen samt 
de klimatiske forhold. Videre vil 
nødvendige konserverings- og 
sikkerhetsmessige tiltak bli 
vurdert. På industrisiden er det 

engasjert 3 industripartnere. 
Smnmen med arkit.ketf.irmaet og 
konsulentene skal disse utvikle et 
konsept for et vernebygg. Under 
forutsetning at myndighetene 
bevilger penger til dette, vil 
Norge få en enestående sjanse 
gjennom dette prosjektet til å 
markedsføre et interessant verne 
tiltak i kampen mot forvitrin~en 
av Europas kultunninner. 

Det er av stor betydning for 
oss som arbeider innenfor EURO
CARE å få så god kontakt som 
mulig med de ulike fagmiljøene. 
Ta derfor gjeme kontakt hvis dere 
ønsker ytterligere informasjon 
eller har gode prosjektforslag. 
Innenfor arkeologi kan man tenke 
seg en rekke interessan
teprosjekter, som for eksempel 
innenfor feltet forvitring av 
helleristninger. Et annet område 
som er truet er arkeologisk
materiale som fortsatt ligger 
bevart i bakken. I tillegg til sur 
nedbør er gjødsling fra jordbruket 
en stor fare spesielt for metall 
gjenstander. Det er ikke bare 
bygninger og gjenstander 
utendørs som er truet, men også 
arkiver og samlinger i museenes 
magasiner og utstillinger er truet 
hvis ikke luften blir renset og kli
maet kontrollert. 
_,_~~-m~~-;å"Fol;--··-~·--·---
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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 får 
gratis tilsendt årsskriftet VIKING på ca. 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 årgangene 1978-1980 

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

Støtt 
arkeologisk 
arbeide! 

Sekretariatets 
kontor: 
Viking· 
skips huset, 
Huk Aveny 35, 
0287 OSL02 
Tlf. 438792 



''S1,EINZEITI.JICHE RENTIERJAGD" 

av Hilde 
Amundsen, 

Ingrid 
Fuglestvedt 

og Espen 
Ule berg 

Foto: Ingrid Fuglestvcdt 

Sissel Carlsrrøm 

Reinsdyrjakt ved 

Petersfels ved Engen 

i Magdalenien 

tter en vellykket jakt 
arbeider alle 
medlemmene av gruppen 
med å dele opp dyrene 

og ta vare på kjøttet, kvinnene 
skraper skinn, mennene arbeider i 
hein og stein, bama løper rundt i 
leiren og leker med deler av de 
felte dyrene, scener fra en 
lykkelig steinalder, men også 
scener fra Hemsedal i 1990.Eldre 
steinalder i Sørvest-Tyskland ble 
gjenskapt i løpet av en altfor kort 
høstuke for å lage film til muse-et 
i Engen/Hegau. 

Petersfels i Brudertal, en 
jaktstasjon for reinsdyrjegere, er 
det rikeste funnstedet fra 
magdalenien i Sørvest Tyskland. 
Magdalenien er den yngste av de 
paleolittiske kulturene, og dateres 
til mellom 11.800 og 13.000 Cl4 
år før nå. Petersfels har over l O 
bevarte horisonter fra magda· 
·l.enien, og i tillegg til funn i hulen 

finnes disse lagene over et. 
område på mer enn 100 mz i dal
bunnen. Det er funnet redskaper, 
avfallsprodukt fra redskaps 
tilvirkning, nåler, knapper, 
anheng, dekorerte objekt, venus 
figuriner og knuste dyreknokler, 
kort sagt alt det vi kan tenke oss å 
finne på en boplass fra denne 
perioden,en tid som også er kjent 
for sin rike kunstneriske ut
foldelse. De fleste av de 
praktfulle hulemaleriene i 
Sørvest- Frankrike er fra denne 
perioden. Figurinene i Petersfels 
er snittet i gagat. Noen av dem er 
forsynt med hull slik at de kunne 
tjene som anheng, mens andre må 
være båret i en pose eller har vært 
sydd på drakten. Folkene på 
Petersfels har også samlet fossiler 
i store mengder. Det er hundrevis 
av gjennomborede snegler og 
muslingskall, det er små pyrit
tiserte amonitter, haitcnner og 



mineraler. Det er funnet rester av 
to barn på Petersfels, noe som 
tyder på at hele familier har holdt 
til der. Beinmaterialet viser at 
hovedviltet var reinsdyr,og ut fra 
beliggenheten ligger det nær å 
tenke seg at jakten først og fremst 
var rettet mot høst trekket fra sør 
mot nord. Petersfels ligger godt 
til for drivjakt; der dalen snevrer 
seg inn blir det forholdsvis enkelt 
å jage dyrene, og jegerne har 
også hjulpet til ved å sette opp et 
steingjerde som styrer dyrene inn 
mot der jegerne står og venter 
under drivet. De andre 
medlemmene av gruppen er med 
og jager på dyrene slik at de løper 
mot jegerne. Etter at jakten er 
over holder de til i leiren rett ved 
i flere uker før de drar videre. 

Det var ikke å undres over at 
de som stod ansvarlig for å lage 
en ny museums utstilling over 
Petersfelsfunnene i byen Engen/ 
Hegau som ligger like ved, også 
ville lage en film for å 
levendegjøre livet i denne leiren. 
Arbeidet med utstillingen,som 
skal vise eldre steinalder i 
Brudertal ved Engen i Hegau, 
ledes av G.Albrecht, med 
tilknytning til Archaeologica 
Venatoria, og medarbeidere er 
studenter ved Institut fiir 
Urgeschichte i Ttibingen. 

De fem tyske arkeologene/ 
skuespillerne hadde sydd egne 
skinndrakter, framstilt alle 
artefaktene som skulle brukes i 
filmen, og hadde laget dreiebok. I 
Senter for Natur og Kultur i 

Hemsedal, representert ved 
arkeologistudentene Sissel 
Carlstrøm og Svein Rosseland, 
var det gjort forberedelser før det 
tyske filmteamet dukket opp. De 
to reinsdyrene som skulle slaktes 
i filmen var kjøpt fra det lokale 
reinsdyrlaget, og det var knyttet 
kontakt til en tidligere reinsdyr 
gjeter, Sylfest Laingen, som 
skulle være med som veiviser i 
(jellet og stå for den "moderne" 
slaktingen av reinsdyra. Det var 
kjøpt inn ubearbeidete reinsdyr
skinn og hoder med gevir til 
boplassen, og Universitetets 
Oldsaksamling bidro med drakter 
av elgskinn. 

Den første dagen gikk med til 
å finne et egnet sted for innspil
linga. Valget falt på et platå et 
stykke vest for Juklevatn. Der ble 
det bygd opp et ledegjerde av 
stein tilsvarende en konstruksjon 
som ble funnet under utgravning
en av Petersfels. Det ble også satt 

Den tyske gn1ppeu 

iført steinalder-

draktene 



Er reinsdyra i rute? opp et lite røyketelt av staur 
kledd med reinsdyrskinn, gravd ei 
kokegrop og plassert små ildsted
er rundt om på boplass området. 
Et ubearbeidet reinsdyrskinn til 
skraping ble festet med treplugg
er til bakken. 

Foreløpig har vi ikke sett det 
ferdige resultatet av filmen, men 
vi vil gi en kort presentasjon av 
de scenene slik de utspant seg 
under filmingen. De fleste 
boplass scenene ble ta.tt opp i 
løpet av en dag med blå himmel 
og strålende sol, som, sammen 
med fjellnaturen, ga en idyllisk 
ramme rundt steinaldermiljøet. 
Opptakene begynte med selve 
slaktingen av ett av reinsdyrene. 
Det ble skutt med moderne 
slaktepistol. Da dyret sank 
sammen på bakken begynte 
kamera å gå, og en av mennene 
samlet friskt blod fra dyrets 

halspulsåre i en J?olle, som han 
deretter drakk av, Det andre dyret 
ble avlivet, og to steinaldermenn. 
spiddet det med lange flintegg
spyd, som om de drepte det. 
Deretter ble parteringen filmet. 
En av kvinnene delte opp dyret 
med en flintkniv innsatt i et 
treskaft. Kjøtt og innvoller ble 
fraktet bort av en av de andre 
kvinnene. Barn hjalp til med å 
holde på skrotten og bære bort 
kjøttstykkene. En scene viser 
kvinner og barn som skraper 
skinn med endeskrapere av flint 
og smører rød oker utover 
skinnet. Rødokeren ble brukt 
fordi den myker opp overflaten 
og gjør bearbeidingen lette~e. 
Denne delen av filmen ble svært 
idyllisk. I en annen sc~ne varmer 
to kvinner kokstein i et ildsted, 
som puttes glovarme i er 
kokegrop hvor det tilberedes ei 
slagssuppe av deler av reinsdyret. 
De knuser bein med en stein for å 
få ut den nærende margen. Det 
ble gjort næropptak av to menn. 
som laget redskaper i flint og 
bein. Redskapene ble laget av to 
menn. Til framstilling av beine 
nåler brukte de skinnebeinet fra 
reinsdyret. Mens den ene mannen 
sitter og filer til nålene, kommer 
en gutt løpende og får en 
reinsdyrklov å leke med. En 
scene som viser harmonisk 
kontakt mellom generasjonene på 
boplassen. Det ble ikke tatt opp 
samtaler mellom menneskene.
med unntak av enkelte. triumfer
ende hyl ved spydkastinga. . 



Musikk og sang ble spilt inn på 
lydbånd. Nåleframstilleren spilte 
på en beinfløyte som ga fra seg 
klare toner, flØyta var laget etter 
modell av arkeologiske funn. En 
eldre mann fra Hemsedal, Ola 
Fauske, sang etter en skala og 
toneart som ikke kan forbindes
med noe av den musikken som er 
kjent fra europeisk musikkhisto
rie - det fremmedartete var viktig. 

Et av filmens formål var å vise 
bruk av paleolittiske flint- og 
beinredskaper. Det ble derfor 
gjort mye næropptak. De fm·skjel
lige aktivitetene ble filmet hver 
for seg, men i noen sammen
henger ble kamera vinklet slik at 
andre virksomheter fungerte som 
bakgrunn. En kritisk bemerkning 
til boplassscenene er opp
stykkingen av de ulike arbeidene. 
Den kan lett gi publikum 

inntrykk av at hver kjente sin 
plass på steinalderboplassen, som 
om det lå enslags maskinell 
automatikk bak det hele; en 
projisering av industrisamfunnets 
orden. 

Åpnings scenene skulle være 
en svært viktig sekvens i filmen. 
IfØlge dreieboka skulle en flokk 
reinsdyr jages av kvinner og barn 
mot ledegjerdet ved boplassen 
hvor mennene skulle stå parat 
med sine spyd. Dette lot seg ikke 
gjennomføre da tamreinen ikke 
ble affisert av tysk "Grundig ~

keit''. I løpet av de få dagene vi 
filmet på boplassområdet var det 
ikke et reinsdyr å se i de 
nærmeste fjellområdene. Mye tid 
ble brukt til rekognoseringsturer 
med de tre tyske filmmennene på 
slep. De ville ha en flokk reinsdyr 
på nært kamerahold, ikke lenger-

Det rå steinaldermen· 

nesket med blod i 

skjegget 



En av kvinnene 

delte opp 

reinsdyret. 

enn en halv times gange fra 
bilen! Nordmenn med en smule 
kjennskap til reinsdyrs 
egenrådighet og avstands forhold
ene i fjellet forstår at dette ikke er 
mulig å gjennomføre på korttid 
uten ekstrem flaks!!! Det ble 
ingen opptak av rein i Hem
sedalsfjella - hverken med eller· 
uten steinalderjegere, men 
nordmennene fikk tross alt en 
interessant studie av møtet 
mellom oversiviliserte kontinen
taleuropeeres forestillinger om 
natur og levende reinsdyr! 

Filmfolkene hadde noen 
glimrende kommentarer 
som:"Wann kommen die Renti
ere heute?" og "Where is the 
house were they keep them in the 
win ter?''· Forestillingen om at 
tamrein var reellt tamme var godt 
utbredt. 

Løsningen på problemet ble 
reinsdyrfilm fra NRK som de fikk 
kjøpt i Oslo. Selvsagt ville en 
scene med reinsdyr og jagende 
steinalderfolk blitt praktfull, men 
til dettc;l måtte vi hatt mye mer 
tid. Et spørsmål er om vi over· 
hodet hadde kommet nær en 
reinsdyrflokk - og fremfor alt om · 
det hadde vært mulig å drive dem 
inn mot ledegjerdet. Disse 
problemene er en pekepinnom at 
jakt, også i steinalderen, krever 
både kunnskap og tålmodighet. 

Det er viktig å være bevisst på 
hva slags syn filmen gir på 
. steinalderens mennesker og 
miljØ. Filmen formidler en 
positiv og idyllisk steinalder. 
Menneskene behersker naturen 
og lever i harmoni med den. Det 
er nok mat i leiren, og de voksne 
utfører sine ulike gjøremål med 
alvorsfull ro; barn og voksne 
samarbeider og respekterer 
hverandre. Arbeidet går jevnt og
trutt framover, som ved et sam
lebånd, men hele tiden i harmoni. 
Alle kjenner sin plass og sine ar
beidsoppgaver. 

Filmen er svært tradisjonell i 
sin beskrivelse av kjønnsroller. 
Skrapere og skraping av skinn 
assosieres med kvinner. Mennene 



dreper dyr og lager redskaper i 
flint og bein. Kvinnene parterer 
slaktet, lager mat og er omgitt av 
barna. Slik mannens og kvinnens 
roller framstilles her, bekreftes 
den svært utbredte forestillingen 
om en arbeidsdeling knyttet til 
kjønn allerede fra urtiden, hvor 
mannen er den aktive, mens 
kvinnen knyttes til barna og 
hjemmesfæren. Den eneste 
scenen som gir et al tema ti vt bilde 
er når en kvinne står for slaktinga 
av reinsdyret. 

Steinalderdraktene i fint skinn 

med godt snitt, og flotte deko
rasjoner, nydelig utførte tasker 
og gjenstander i tre,flint og 
gir et umiddelbart inntrykk av 
kultur. Denne steinaldergruppen 
er et kulturfolk, som er i stand 
til å forme sin tilværelse ut over 
det rent basale. De ikke bare 
fungerer, men har i tillegg et. 
overskudd til estetikk og sym
bolikk. Tyskernes drakter var 
med hensikt laget i ulik 
design.Variasjoner i stil skulle 
betones, og tolkninger av drakt 
typer skulle stilles fritt, fordi vi 

Bodil og Are K. 

Rosseland 

Lykkelige ham i en 

god steinalder. 



mangler arkeologisk belegg for 
paleolittisk klesstil. Det oppstod, 
på tross av denne tyske tolknings
frihet, en konflikt om de norske 
elgskinnsdraktene. Disse har et 
løsere snitt, synlige sømmer, og 
enkelte hull og frynser etter 
tidligere bruk. Dekor og smykker 
var ikke tilbehør i særlig grad. 
Tyskerne mente at disse draktene 
ga et for primitivt inntrykk, mens 
vi reagerte på at de tyske 
draktene virket for jålete til 
slakting og annet grovarbeid. 
Egentlig viste dette at vi hadde 
ulike forestillinger om 
utviklingsstadiene i eldre 
steinalder. 

Vi mener at synet på paleolit
tikum i denne filmen idemessig 
kan plasseres innenfor 60- og 70-
åras kulturøkologiske tradisjon. 
Innenfor fagretningene sosialan
tropologi og arkeologi ble det på 
denne tiden en nyorientering i 
teoretisk grunnsyn, over mot 
studier av de økologiske forut
setningene for ulike samfunns til 
pasning til naturen. Tanke
strømninger i samfunnet som 
''tilbake til naturen'' og en 
kritikk av den vestlige verdens 
ressurs ødeleggelse, førte med 
seg et rosenrødt syn på fortida. 
Synet på steinalderen som en tid 
da menneskene var prisgitt 
naturens nåde og levde et usselt 
og primitivt liv, endret seg nå slik 
at jeger- sanker samfunnet ble 
sett på som en nærmest paradisisk 
tilstand der menneskene levde i 
pakt med en rik natur og høstet 

av dens overflod. Et eksempel her 
er den amerikanske kultur an· 
tropologen Marshall Sahlins 
postulering av jeger- sanker
samfunn som • 'the originalafflu
ent society" ("det opprinnelige 
overflodssamfunnet''). Han 
skriver blant annet: "an affluent 
society is one where all the 
people's material wants are easily 
satisfied" (Sahlins 1972)Hem
sedalsfilmen med storslått natur, 
nok vilt, og fornøyde mennesker 
gir et godt bilde av dette over
flods samfunnet. Dette var en god 
film om steinalderen. En god film 
fordi den viser at menneskene i 
steinalderen lever sammen i et 
kultursamfunn. Myten om det rå 
steinalderlivet lever fortsatt hos 
mange, og denne filmen er et 
nyttig korrektiv til slike forestil
linger. Filmen kan kritiseres noe 
for den ensidige betoningen av 
idyll i fOFholdet mellom men
neske og natur.Reinsdyrene var 
ikke i nærheten av boplassen 
mens vi var der, kanskje en 
antydning om at menneskene 
ikke alltid fikk naturens goder 
rett i fanget. En film om en tenkt 
fortid utfra arkeologiske data, 
som alltid vil være fragmentar
iske, kan aldri bli en nøyaktig 
rekonstruksjon av fortidens 
samfunn. Den sannhetsverdi vi 
tilskriver denne filmen avhenger 
av vår tidsideer og ønsker om 
hvordan det var i paleolittikum. 
Filmens troverdighet avhenger av 
øynene som ser. 



MANNI~N MED FIBI_Jl~NE: .. ET MØTE 
MED THORIJElF SJØVOl.~I) 

N icolay ønsker å presen -
tere en del eldre arkeolo ~ 
ger for leserne. Vi starter 

· · med et intervju med 
Thorleif Sjøvold. Han har en 
allsidig arkeologisk bakgrunn og 
har arbeidet både i Bergen, 
Tromsø og Oslo. I dette intervjuet 
tar han for seg sin karriere og 
sentrale bøker i sin produksjon. 

• Når tok du magister
graden? 

O Det var i mai 1943, 
semesteret før universitetet ble 
stengt. Jeg hadde lurt litt på om 
jeg skulle utse ne den et semester. 
En føler seg aldri sikker før 
eksamen. Jeg tenkte: Skal jeg t.a 
et semester til for å være på den 
sikre siden? Men så fikk jeg et 
tilbud fra professor Bøe i Bergen 
om å komme dit som såkalt 
konservator 2, og han ville derfor 
ha meg ferdig. Så jeg tok sjansen 
på å gå opp, og jeg var svært glad 
for det etterpå. 

11 Hva var emnet for magis·· 
tergraden din? 

L"J Jeg skrev orn vikingtid i 
Vestfold. Jeg er vestfolding og er 
forholdsvis kjent i fylket, særlig 
da i de søndre deler .hvor det er 
mest funn. Vestfold har jo svært 
rikelig med vikingtidsfunn, så det 
var et brukbart materiale å gå løs 
på. 

R Hvorfor ble du egentlig 

arkeolog? 
11 Jeg hadde slett ikke tenkt 

å bli arkeolog fra først av, og i 
hvert fall ikke professor. Min 
bakgrunn er ikke intellektuell, så 
professor var noe som svevde 
høyt oppe i skyene. Jeg hadde 
alltid interessert meg for historie. 
Jeg er jo født i Tønsberg og der 
hadde vi historien omkring oss 
hele tiden. Jeg begynte å lese 
historie etter eksamen i engelsk 
og norsk. Mens jeg leste historie 
til bifag så begynte jeg å gå og 
høre p:l professor Brøggers 
forelesninger her på Oldsak
samlingen. Jeg tenkte at skal jeg 
lese historie bør jeg også vite litt 
om det som ligger bak historien. 
Brøgger var et menneske med en 
veldig sterk utstråling. Var man 
først blitt fanget inn i hans krets 
så var det svært fristende å 
fortsette. Han var ikke så spesielt 
nøye med å overholde sine plikter 

Av 
Håkon 
Glørstad og 
Ingunn Holm 

Jeg hadde alltid 

interesse1t meg for 



med forelesninger, men når han 
først holdt dem var han skrekke
lig artig. Da jeg måtte bestemme 
meg for et hovedfag gikk jeg opp 
og snakket med Brøgger. Han 
ønsket meg hjertelig velkommen, 
og fortalte at de kom til å trenge 
folk fremover, så det var ut
merket at unge mennesker ville 
studere arkeologi. Vi ble enige 
om al jeg skulle gå i gang, og jeg 
tok allerede på sparket opp en 
hovedoppgave om vikingtiden i 
Vestfold. Jeg ble som sagt ferdig 
med hovedfag i 1943. En uke 
etter eksamen satt jeg på toget til 
Bergen. Jeg ble der i tre år. Da 
krigen var slutt ble en konser
vatorstilling i Tromsø ledig. Det 
var en bestyrerslilling for den 
arkeologiske avdelingen, så jeg 
søkte den og ble ansatt. Jeg 
arbeidet der i fire år. Nord-Norge 
var et helt ukjent land for meg, så 
det var veldig spennende å 
oppdage det Jeg forsøkte å reise 
for å se mest mulig. Jeg var helt 
fra Rødøy i sør til Grense Jakobs
elv i nord. Jeg hadde et reise
budsjett på l 000 kroner året, så 
det ble ikke så mye reiser som jeg 
hadde tenkt 

11 Fra 1950 var du her i 
Oslo? 

O Da kom jeg hit som 
underbestyrer. Jeg satt i stillingen 
till968. Så kom ekspansjonen i 
undervisningen, og det ble 
opprettet bl.a. et dosentur som jeg 
fikk. Senere ble det et professorat 
ut av det som jeg satt i til jeg 
søkte avskjed. 

• I boken ''The iron-age 
settlement of arctic Norway" tar 
du for deg et gjenstandsmateriale 
fra Nord-Norge. 

O Guttorm Gjessing hadde 
sittet i Tromsø 3 år i forveien og 
kartlagt nokså mye av stein
alderen der. Jeg tenkte at jeg 
heller fikk se på jernalderen, som 
var et meget forsømt kapittel. Det 
fantes en god del materiale. 
Mesteparten av det var gravd ut 
av en mann som het O laus 
Martens Nicolaissen, egentlig 
lærer fra Vesterålen. I-Jan hadde 
ingen høyere utdannelse, men ble 
satt til bestyrer for den arkeolo
giske avdelingen i Tromsø. 
.Han reiste hver bidige sommer på 
registrering og utgraving, spesielt 
i Vesterålen. Der hadde han slekt 
og venner som han bodde gratis 
hos. Han gjorde det på enkleste 
måten, men fikk mye ut av det 
Finnmark våget han seg nesten 
ikke bortpå, av skrekk for å støte 
på en "finn", ble det sagt. 
Nicolaissen ville helst at det 
skulle være norsk kultur der han 
arbeidet. Så han holdt seg i 
områder hvor det var mest av det. 
Nicolaissen hadde skrevet en del 
om nordnorsk jernalder i Tromsø 
museums årbøker. Men alt dette 
var skrevet på norsk. Dette emnet 
hadde interesse også utenfor våre 
grenser. Jeg ønsket å skrive på 
engelsk. Dermed regnet jeg med 
at materialet ville bli kjent i en 
større krets. Jeg vet at det vakte 
oppstuss i Tyskland at vi helt 
nord for polarsirkelen kunne ha 



så fine funn som de vi faktisk 
kunne presentere derfra. Det var 
ganske nytt for dem. 

• Du trekker fram norsk 
innvandring som en forklaring på 
utviklingen av jernalderen i 
Nord-Norge. Hvordan fikk du 
ideen til det? 

O Det viste seg at vi hadde 
et veldig sterkt innslag av gjen
stander fra sen romertid og særlig 
folkevandringstid av samme 
karakter som vi kjenner lenger 
sør i landet, ikke minst på Sør
Vestlandet. Guttorm Gjessing 
hadde allerede lagt frem en 
hypotese om at dette kunne være 
gnmnlaget for å forstå den norske 
bosetningen i Nord-Norge. Etter 
det inntrykk jeg fikk av å gjen
nomgå hele dette materialet, 
syntes jeg den hypotesen virket 
meget plausibel. Jeg tok utgangs
punkt i jordbruket. Det viste seg 
nemlig at funnene, og med det 
bosetningen, gikk så langt nord 
som man kunne regne med å få 
modent kom. Dette hadde Knut 
Kolsrud allerede gjort rede for. 
Dette syntes jeg var meget viktig, 
og det ga en rimelig forklaring 
også på det bildet jeg hadde av 
oldsaken es fordeling. V ar det 
bare fangst og fiske de drev med, 
så hadde de hatt enda bedre 
muligheter lenger nordover. Det 
hadde ellers ikke vært noen 
grunn til at funnene, og med det 
bosetningen, stoppet omkring 
Senj? I merovingertid og 
vikingtid kommer det spredte 
funn lenger nordover, så da er det 

tydelig at bosetningen sprer seg 
videre. Vi har jo funn helt opp til 
Varanger, men om det betyr fast 
bosetning eller mer tilfeldige 
besøk, det er ikke så godt å si. 

• Du tar for deg det norske 
materialet fra jernalder. Har du 
hoppet over det samiske materia
let, eller var det lite materiale fra 
samisk jernalder kjent på det 
tidspunktet? 

O Det var praktisk talt 
ingen ting kjent fra samisk 
jernalder. Jeg satte også en 
undertittel på dette arbeidet som 
het noe såm som "en studie i 
spredningen av europeisk jern
aldcrskultur nord for polar .. 
sirkelen''. Opprinnelig var tanken 
å samle det hele i ett bind. Men 
etterhvert oppdaget jeg at det 
ville bli så svært, og jeg ville bli 
sittende så lenge med det, at jeg 
delte det i to. Jeg skilte ut 

Nord. Norge var et 

helt ukjent hmd for 

meg sA det var veldig 

spennende og 

oppdage det. 



menneske med en 

romertid og folkevandringstid i 
ett bind og disputerte på det Så 
skrev jeg et enda større bind om 
mcrovingertid og vikingticL Det 
ble mere voluminøst fordi 
materialet derfra var mye større. 

Ill Du tar bare for deg 
stands- og gravmaterialet. Var det 
bare det som var tilgjengelig? 

[] Det var det som var 
tilgjengelig, Med et reise
budsjett på 1000 kroner i året 
kom jeg ikke veldig langt med 
å undersøke fortidsminnene ute i 
marka. Jeg en gravning på 
et av disse ringformede anleg
gene. Det var Åse-m1legget på 
Andøya. Der grov jeg to hus, men 
fant egenllig veldig lite .. Jeg fant 
heller ikke noe jeg kunne datere 
anlegget skikkelig med. 

11 Du fant ganske stor 
likhet mellom de tunene der og 
de i Rogaland. Var det dette og 
likhetene mdlom gjenstands
typene smn fikk deg til å tenke på 
hypotesen om innvandring'? 

[] Ja det var det 
Ill I et m1net intervju, som 

vi har hatt med Knut Odner 

(Nicolay nr.54), forklarer han 
denne prose:ssen, riktignok noe 
lenger nord, som et skifte i 
etnisitet Hvordan ser du på disse 
to forklaringsmodellene i forhold 
til materialet? 

[] I grunnen ikke noe 
større. Jeg måtte holde meg til det 
materialet som jeg hadde 
tilgjengelig. Men det var klart 
at det var vikt.ig å få gjort noe 
lenger nordover også. 

11 Du brukte fiblene i 
gravmaterialct for å vurdere 
innvandring fra sør? 

[] Fiblene er så viktige for 
de er så greie å datere. 

11 Du har også drevet på 
med popularisering og 
formidling, du har bl.a. skrevet 
guidene på vikingskipshuset.. 

O Ja, det ble gjort på 
oppdrag fra Bjørn Hougen da de 
bygge)t vikingskipshuset med ny 
vestibyle og den fjerde fløyen. 

. Det ble dermed stilt ut mer enn 
tidligere, og det ble behov for en 
ny fører. Vi baserte oss da på å ha 
to. En liten, og en større for den 
som måtte være spesielt inter-



essen. Den er faktisk gitt ut på 
fem språk og selger fremdeles 
bra. 

• Så du synes det er viktig 
å skrive populært, ikke bare for et 
snevert fagmiljø? 

O Det er klart, og vi har 
gjort alt for lite av det. Jeg får av 
og til spørsmål om å skrive et 
eller annet populært. Bygdebøker 
har jeg ikke skrevet, men jeg har 
forsynt enkelte mennesker med 

· stoff til bygdebøker. Jeg har også 
noen mindre artikler i Viking, 
bl.a. om det store gravfeltet på 
Ås-haugen i Sande i Vestfold. 
Veivesenet og jernbanen hadde i 
lengre tid tatt masse fra haugen 
til veibygging. De.t lå flere 
hauger der som var intakte, men 
som kunne komme i faresonen 
selv om de selvfølgelig var 
fredet. Jeg grov igjennom to, tre 
av dem og gjorde faktisk ganske 
brukbare funn. Den store La 
Tene-tcjelen som står utstilt i 
museet er funnet her. 

• Du har i din karriere 
jobbet intensivtmed gjenstan-

dene. Hvor viktig er gjenstandene 
i arkeologien. For øyeblikket har 
jo gjenstandene en ganske lav 
status ..... 

O Ja, nå skal det bare være 
filosofi og teori. Det er jo tross 
alt gjenstandene som er en av 
hovedpilarene vi bygger på i 
arkeologien. Men det er klart at 
noe teori også må komme inn i 
bildet. Jeg vil ikke se på meg selv 
som noen teoretiker eller filosof, 
det var gjenstandene som vakte 
min interesse for faget. Som 
gymnasiast gikk jeg en del i 
museet og så på tingene som var 
utstilt, ofte på grunn .av deres 
estetiske kvaliteter. Det jeg særlig 
så på var bronsealdergjenstan
dene. Jeg var voldsomt imponert 
over hvor fine de tingene var, 
hvilken formfølelse de ga uttrykk 
for. 

• Kan så gjenstandene gi 
informasjon utover det rent typo
logiske og kronologiske? 

O bet er jo det viktigste. 
• Du har hatt mulighet til å 

Jeg vil ikke se på 

meg selv som en 

teoretiker eller 

filosof, det var 

gjenstandene som 

valgte min interesse' 

forfaget; 
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følge utviklingen på Oldsaksam
lingen i en lengre tidsperiode. 
Kan du se en stor forandring i 
interesseområder i denne peri
oden? 

D Ja, det har man jo ikke 
hatt mulighet til ikke å legge 
merke til! Ser vi på eksamens
besvarelser ser vi at det kommer 
mer og mer teori inn. Vi hadde 
nok hatt for lite av det, men det 
kan kanskje bli for mye også? 

• Synes du arkeologien har 
endr.et seg mye i løpet av din 
karriere? 

O Det bar den på mange 
måter. Det er rart å se på veksten 
i institusjonene. Da jeg begynte 
på Universitetets Oldsaksamling 
var det knapt et dusin mennesker, 
men like vel fikk disse få men
neskene skrevet veldig mye bra 
litteratur. Der satt de og hånd· 
skrev sine manuskripter med 
blekk og penn. Veksten som kom 
et belt ubegripelig, men det er 
klart at man har belt andre mål 
nå, andre dimensjoner. Med den 
nye datateknikken kan man jo få 
inn mye mer materiale. 

• Hva arbeider du med nå? 
O Jeg har skrevet noen 

bidrag til festskrift til folk som 
har gått av. Nekrologer har jeg 
heldigvis sluppet å skrive. Jeg 
skrev en stor artikkel om Wenche 
Slomann i hennes festskrift, som 
kanskje senere ble stående som 
en nekrolog: Jeg har alltid vært 
interessert i stilhistorie. Det 
underviste Professor Hougen i, da 
Brøgger satt på Grini. Jeg har 

. alltid syntes at stilbistorie har 
vært spennende. Dajeg fikk et 
forskningsår, hadde jeg tenkt å 
skrive om disse funnene fra 
Sande. Men så slo det meg at nå 
hadde jeg skrevet om bosetnings
histotie, nær sagt så lenge som 
jeg kunne huske, var det ikke en 
tanke å finne på noe nytt? Jeg 

· hadde en stor bunke gode foto
grafier av relieffspenner. Dette er 
en kategori som har interessert 
meg og jeg ville arbeide med 
materiale ut fra moderne taktikk. 
Ut.fra bildene begynte jeg å 
bygge opp en katalog. Jeg ville 
ikke basere meg på ornamen
tikken, men på det rent morfo
logiske. På grunnlag av spennens 
tre deler, plate, bøyle og fot ville 
jeg lage en klassifisering. Jeg hat 
nå skrevet gjennom dette flere 
ganger og håper å få det på trykk 
mens jeg ennå er oppegående. 
Opprinnelig hadde jeg tenkt det 
so1p en artikkel, men materialet 
er så viktig at det i grunnen kan 
fortjene en egen bok. Jeg er nå på 
jakt etter en forlegger som kan gi 
det ut på en skikkelig måte. Jeg 
vet akkurat hvordan jeg vil ha 
det. Innimellom har jeg gjort · 
noen småting; i et festskrift til 
Anders Hagen slapp jeg meg helt 
løs. Jeg skrev et lite opus som jeg 
kalte "fra tanke til tekst", hvor 
jeg tok for meg prosessen der 
ideer går over i fast form, blir 
kodifisert og hvordan de blir 
spredt. Jeg hadde stor moro av 
det faktisk! 



VEGER OG VEG FAR !·VELDRE 

l noen år har jeg holdt på 
med registrering av · 
gamle. veger i en del av 

. bygda Veldre, Ringsaker 
kommune, Hedmark. Jeg har 
prøvd å finne ut hvor vegene har 
gått i terrenget og hvor gamle de 
forskjellige traseene er. Det er 
møysommelig å arbeide med slik 
veghistorie, fordi vegnettet har 
forandra seg mye gjennom 
historien, og det har vært flere 
slags veger. I Veldre et det i dag 
et stort nettverk av veger, traktor
veger, stier og dyretråkk. Dette er 
restene etter fortidas vegsystem, 
og vi skjønner at det må ha vært 
mangfoldig. Allerede i Magnus 
Lagabøters landslov fra 1274 
skilles det mellom forskjellige 
typer av veger, etter hvor de gikk 
og hva de ble brukt til. 
(Hovedveg (Tjodgata), sideveg, 
seterveg, feveg/drifteveg, veg fra 
gården til utmarka (Heimrast) og 
ulike tømmerveger.) Vegnettet 
har forandra seg i takt med en
drede bruksformer i landbruket, 
at ulike sentra har fått økt eller 
redusert betydning og at behovet 
for varetransport og kommu
nikasjon har endra seg. Det er 
umulig å rekonstruere bygdas 
komplette vegnett opp gjennom 
tidene. Jeg har rimeligvis fått best 
tak på bygdevegene i de siste 200 
år, og kildene har her vært gamle 
kart og opplysninger fra lokal
kjente folk. 

Når det gjelder vegnettet 
bakover mot middelalderen og 
enda tidligere, er det få sikre 

· kilder en har til rådighet. De 
fleste som hat studert middel
alder- og oldtidsveger har tatt for 
seg strekninger som bandt 
sammen landsdeler eller bygder, 
slik som Nordmannsslepene over 
Hardangervidda eller 
oldtidsvegene ui fra Oslo over 
Gjelleråsen og Grønliåsen. Langs 
slike strekninger finner en. ofte 
gravrøyser eller hele gravfelt. 
Gravene er blitt påvist ved hjelp 
av vegene, som igjen er blitt 
påvist ved hjelp av gravplassene. 
En har også i "lavlandet" funnet 
oldtidsveger inntil eller gjennom 
gravfelt, men forbindelsen veg
grav blir her mer usikker, fordi 
både vegene og gravene lå i 
tilknytning til bosetningen. Innad 
i de.enkelte bygdene er det på 
denne bakgrunn vanskelig å finne 
traseene fra oldtida. Det er 
sjelden at vegene har gravd seg 
ned i terrenget og fått hulvegpreg, 
og det er ofte uråd å skjelne de 
eldste vegene fra nyere kjerre
veger eller andre tilfeldige 
.rekster. 

I middelalderkildene får vi 
sjelden opplysningerom lokale 
veger. Fra Veldre har vi imidler
tid et brev fra 1425 som omtaler 
en rettstvist mellom gardene 
Løken og Nyhus om retten til å ta 
veg over den andres eiendom. 

Av 
Gjermund 
Kolltveit 

'Velt\ re l 
l 

l 
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Både den verdslige og geistlige· 
myndighet ble tilkalt, og det kom 
til forlik. Denne saken viser, om 
ikke annet, at denslags nabokrang
ling ikke er noe nytt. 

Om ikke de skriftlige kildene 
sier oss mye, kan muntlige 
tradisjoner si desto mer om gamle 
vegtraseer og eldgamle veger. I 
Veldre er således flere veger 
omtalt som oldtidsveger eller 
eldgamle vegfar. Et av disse 
farene forbandt den sentrale delen 
av bygda med den gjennom
gående nord-sør- forbindelsen, 
som var Mjøsa eller vegen langs 
østsida av Mjøsa. Denne sentrale 
delen av Veldrebygda utgjøres av 
gardene Bye, Flisaker og Koss. 
Rundt disse tre gardene er det en 
sterk konsentrasjon av gravfelt og · 
enkeltstående gravhauger. Det 
dreier seg om både små hauger 
med kantkjeder og kjempehauger 

som ruver i landskapet. Fra Koss 
har vi et funn av en sjelden 
halsring i bronse, datert til siste 
delen av yngre bronsealder 
(ca.l 000-500 f.Kr.). Dette 
området må tidlig ha vært et slags 
sentrum, kanskje for et større 
område enn dagens Veldre. 
Hovedforbindelsen til dette 
strøket går i dag om Brumunddal, 
som er kommunesenter og etter 
hvert har fått 8000 innbyggere. 
Men oldtidsvegen gikk på 
vestsida av Aslaberget, i retning 
Botsenden innerst i Furnes
fjorden. Det var mest naturlig å ta 
denne vegen fordi det var mer 
hardbakke her - en unngikk 
myrlendt og vanskelig terreng. 
Og ikke minst var dette den 
korteste vegen til Mjøsa, som vi 
må anta spilte en stor rolle som 
ferdselsåre for fjerntrafikk. (Dette 
er et eksempel på at e11 har lett 
for å "tenke" kommunikasjon ut 
fra nåtidas sentrumsdannelser. 
Ved å ta en kikk på et kart, og se 
på hva som er de korteste avstan
dene, kan en fort få seg noen geo
grafiske overraskelser.) 
Landingsstedet som var utgangs
punktet for vegen, lå helt innerst i 
Botsenden, og herfra gikk den 
over Kommerstad og Vinju til 
Flisaker. 

Reinert Svendsen (1849-1941) 
var prest i Veldre og ivrig opptatt 
av lokalhistorie og fortidsminner. 
Han kalte denne vegen kirke
vegen, fordi den passerte jord
stykket Vinju-Ekeren, der det 
etter tradisjonen skal ha stått ei 



kirke i katolsk tid. Vegforbin· 
deisen fra gamle Forberg (Løken
dalen) over Vinju, Asla og Dæli 
møtte kirkevegt~n ved Vinju
Ekeren. Her har det i følge 
Svendsen stått et hov i hedensk 
tid, og da kristendommen ble 
innført ble det bygd kirke. 
Bygdas folk var vant til å møtes 
på dette stedet Svendsen mener 
at. Ekeren skal betegne "sam
lingsplass.'' Vinju ble i middel
alderen skrevet Venno og 

Wennio, og o'en i navnet kan 
komme fra hov (Vin-hov). 
Oppfatningen om at det har stått 
hov på steder der det seinere ble 
bygd kirker finnes imidlertid Hen~ 
steder. 

Kirka på Vinju-Ekeren er etter 
det jeg vet ikke nevnt i skriftlige 
kilder fra middelalderen. Del 
eneste stedet den står omi:alt 
utenom Svendsen, er skriftet 
"Hcdcmarkens Antikviteter" av 
den svenske gartneren Christian 
Carlstrøm. Han reiste rundt på 
Hedemarken omkring år 1800 og 
livnærte seg av bokbinding. Han 
skriver: "Veldre Kirke har st.aaet 
noget nord for Gaarden Fylkis
ager, hvilken i 1550 var derhen 
flyttet fra Gaarden Vinju-Ekeren, 
hvor den før hadde staaet.'' 
Kirka på Flisaker kjenner vi bl. a. 
fra biskop Jens Nilssøns visitas
beretning i 1591. Det er også 
funnet knokkclrester i jorda der 
denne kirka stod. Nåværende 
Veldre kirke ble bygd i 1726 et 
par steinkast nord for den gamle 
Flisakcrkirka. 

Reinert. Svendsen skriver om 
Vinjukirka i et jubileumsskrift for 
Veldre kirke i 1926: "Tradi
sjonen har alltid fastholdt at her 
har stått en kirke av tre, en 
laftkirke. Murlevninger påvises 
og synes og ligge i utpreget 
korsform. Undertegnede har 
opmålt tomten, ut.en dog å foreta 
utgravninger, og funnet at det 
antatte langskip er 21 rn langt og 
8 m bredt, tvcrrskipet 16 m og 6 
m. Tradisjonen, således som den 
meddelles av Christoffer Vinju, 
død 14/4 1887, og hvis forfedre 
bodde i tre slektsledd på gården, 
hevder at kirken har stått her .. Det 
stadfestes også av øienvidner at 
det gamle i 1886 nedrevne 
Størhus tildels var opført av 
materiale fra denne kirke. På de 
inntil l alen brede stokker såes 
rnalerier og utskjæringer, der 
fremstillet såvel manns· som 
kvinneskikkelser i gamle drakter, 
samt engler med vinger, hvorfor 
man antok at stokkene stammet. 
fra den kirke.'' 

De fleste trekirkene i middel"· 
alderen vnr stavkirker. Laftkirker 
var nokså uvanlige, og vi har 

Kirkevegen ved 

Kommerstad. l 

bakgrunnen sees 

Botsenclen. Denne 

stubben er i bmk som 

traktorveg. Ellers er 

store deler av vegen 

oppdyrka. 



Madonna med 
barn fra Veldre 
kirke, ca 1200. 

bevart bare tre laftkirker fra 
middelalderen i Norge. Tomta 
der Vinjukirka skal ha stått ble 
oppdyrka midt på 1970-tallet. På 
flyfoto fra 1956 og 1968 ser en 
den tydelig avgrensede tomta, 
men det er ikke mulig å se noen 
spor etter sjølve kirka i bakken. 

Fra Ringsaker hovedsogn 
finnes det skriftlige opplysninger 
og tradisjoner om ei rekke 
gardskirker fra middelalderen. 
(Bl.a. på Rør, Berg, Am, Skreds
hol og Gjølstad.) Fra Veldre har 
vi bare opplysningene om Flis
aker- og Vinjukirka. Informasjon 
om eventuelle andre kirker kan 
ha gått tapt. Men en kan også 
tenke seg at det har vært. fæue 
religiøse samlingspunkter som 
betjente større områder. Hvis det 
har vært slik, kan det være 
rimelig å anta at Vinju-Ekeren 
har vært det religiøse senteret 
enten for hele bygda, eller for de 
vestlige delene. 

Som før nevnt kan vi regne 
med at den viktigste hoved
ferdselsåra i uminnelige tider har 
vært Mjøsa. Både skriftlige og 
arkeologiske kilder forteller om 
tidlig trafikk på fjorden. l 
Åkersvika er det funnet rester 
etter et naust som har vært over 
30 meter. Pen-y Rolfsen ledet 
utgravninger her i 1987, og 
naustet ble da datert til folke
vandringstid (400-570 e.Kr.) og 
vikingtid (800-1 030 e.Kr.). 
(Datert på grunnlag av kera
mikkfunn og radiologisk analyse 
av trekull.) Hvis det har stått ett 

skip i dette naustet må det ha 
vært større enn Gokstadskipet. 

Fra sagaene går det fram at det 
var stor båttrafikk på inrisjøene. 
Mjøsa er nevnt ei rekke steder, 
mange ganger som sentrum for 
store politiske begivenheter. I 
sagaen om Håkon Håkonsson 
berettes det om at kong Håkon og 
Skule Jarl samarbeidet om å ta 
knekken på Ribbungene, som 
hadde hovedsete på Helgøya i 
Mjøsa. Skule Jarl fikk i denne 
sakens anledning bygd seg noen 
store krigsskip, og dette skulle 
være de største skip som hadde 
gått på Mjøsa. (En annen ting er 
at skipene ikke var brukelige, og 
måtte hogges opp og brennes.) 
Borgen som Håkon Håkonsson 
bygde på Steinsholmen nord for 
Ringsaker kirke,sier også noe om 
betydningen av vannvegen. 
Herfra kunne han kontrollere 
ferdselen på Mjøsa. 

Betydningen av Mjøsa som 
gjennomgående ferdselsåre kan 
understrekes ved å se på avstan
den fra Minnesund til Lilleham
mer, som er 13 mil. Dette er 
omlag en fjerdedel'av strekningen 
Oslo-Trondheim. Mjøsa måtte 
være en lettelse på ei slitsom 
reise. 

Men sjøl om Mjøsa hadde stor 
betydning i fjerntrafikken, er elet 
ikke sikkert at all trafikk gikk 
over vatnet. En må regne med at 
det gikk rideveger og seinere 
kjøreveger langsetter vatnet, og at 
de reisende kunne velge reiserute. 
Hvis en ser på strekningen 



mellom Stange og Ringsaker 
kirke, var det flere veger en 
kunne t,a. Reinert Svendsen 
skriver i boka ''Ringsaker Kirke 
og Altertavle" fra 1899: "De 
gamles Reiserute fra Oslo til 
Throndhjem gik forbi Eidsvold 
og Minne med Baad til Hovinds
holm på :Helgøen, hvor der har 
staaet et Klosterhospits (Herberge 
for Reisende) og Kapel, derfra 
om Ringsaker til Gudbrands· 
dalen. Ellers reiste man om 
Hamar. Fra Hamax·odden kunde 
man ro i en ret Linie gjennem 
Furnesfjorden og dens 
Fortsættelse, Botsenden, ved 
Fangberget. I Bunden af nævnte 
Fjord existerer end u et Stykke 
Land omkring Stranden, som er 
Alminding, og som altid og 
vistnok ligefra Oldtiden har været 
benyttet som Landingsplass samt 
til Beite for det Kvæg og Hæste, 
som Reisende kan have ført med 
seg, naar de have fulgt Lande·· 
veien." På et tidlig økonomisk 
kartverk fra 1920-åra kan en se 
en inngjerding rundt en liten 
flekk innerst i vika, og dette kan 
være denne almenningen. Den 
indre delen av Botsenden er i dag 
fyllt opp og ødelagt av E6. Fra. 
dette landingsstedet kunne en 
reise videre over til Ringsaker 
kirke. Kongevegen, som vi 
kjenner den fra 1700-tallet, gikk 
herfra i snorrett linje til kirka. En 
eldre veg, som på folkemunne 
strekningsvis blir kalt Konge
vegen, gikk til Ringsaker om 

gardene Vik, Berg, Stav og innpå 
den antatt eldste traseen: 

Denne eldste vegen hadde sitt 
utgangspunkt fra etlandingssted 
lenger ut i Furnesfjorden, og gikk 
over gardene Kvarstad, Rør, Stav, 
Hovin, Hersau, Saugstad og 
Sveinhaug. Anders Hagen mener 
at disse gardene må være opptatt 
i eldre jernalder (500 f.Kr.- 570 1 ""'~ 
e.Kr.) Gatdene har funn fra denne .0 tidsepoken, og både navnene og / . 
beliggenheten tyder på at de må 
være gamle. Ved starten av denne 
ferdselsvegen, som vi må atHa er 
like gammel som gardene, ligger 
det et forsvarsanlegg som består 
av tre bygdeborger. To av dem 
ligger på koller på hver sin side 
av inngangsporten til vegen. Den 
tredje ligger høgt oppe i Skans
berget, og kan ha tjent som vars
lingsanlegg. 

Endelig kan en nevne reiseruta 
fra Frangstøen i Stange med båt 
over til Skjelve på Nes, og derfra 
tillands nordvestover Neslandet 
til Ringsaker. Langs denne ruta 
var det skysstasjoner på 1700-
tallet, men vegen har nok ikke 
hatt kongevegstatus. 

Det hadde derimot vegen på 
østsida av Mjøsa fra 1600-tallet. 
Hovedvegene ble benevnt 
kongeveger fra Christian IV's 
regjeringstid. Han fikk bygd 
landets første kjørbare veg, (fra 
Kongsberg til Kristiania) og han 
utstedte i 1636 en forordning om 
at alle hovedvegene skulle gjøres 
kjørbare. Det gikk imidlertid lang 
tid før hovedvegene ble ombygd 

Kartskisse som viser 

de ulike traseene 

mellom Stange og 

Rigsaker som er 

nevnt i teksten. 



Veldre Stasjon 

omkring 1900. 

Stasjonen ble nedlagt 

"=i i 1966, og .idag er alle 
bygningene revet. 

~ 

Neste side: 

Plassen 

Nordhagen 

ved Præstvægen. 

Her vokste kunst

neren Johan 

Nordhagen (1856 -

1956) opp. Han var 

landets første 

grafikklærer og blant 

hans elever nat 

størrelser som Erik 

Werenskiold, Fritz 

Thaulow og Nicolai 

Astrup. 

eller utbe.~ret. "Trondhjemske 
Kongevei" ble fullt kjørbar med 
hest og kjerre først på slutten av 
1700-tallet. I generalvegmester
perioden (1665-1824) blir vegene 
lagt i militært snorrette streknin
ger. De går heller i stor stigning 
opp en bakke enn på skrå. 

En slik typisk snorrett anlagt 
strekning er den tidligere nevnte 
vegen fra Fangberbet ved 
Botsenden og vestover mot 
Ringsaker kirke. Fang berget er 
nevnt som gjestgivergard første 
gang i 1789, men det er rimelig å 
anta at garden har fungert som 
skysstasjon lenge før denne tid. 
Garden var med sin beliggenhet 
et trafikknutepunkt for Veldre, 
Nes og søndre Ringsaker. 

"Fangbergsgutua" var vegen 
~om forbandt Fangberget med 
resten av Veldre. Den skar seg 
rett oppover Aslaberget i voldsom 
stigning. Det er naturlig å tenke 
seg at den ble anlagt som kjerre-

veg engang på 16- eller 1700-
tallet. Den overtok i så fall for 
kirkevegen, som hadde sitt 
utgangspunkt helt innerst i vika, 
og gikk på skrå oppover lia. Hvis 
dette stemmer, så er kje!l"e
vegforbindelsen til Veldre mye 
mer vill og hemningsløs enn den 
eldre ridevegforbindelsen. Jeg 
mener at dette kan ha sin for
klaring i at det ville innebære 
store vegarbeider å anlegge en 
kjerreveg på skrå eller i sikk-sakk 
oppover fra Fangberget, og at en 
sJmpclthen ikke var redd for store 
stigninger. Denne stupbratte 
vegen har tydeligvis ikke vært 
noe hinder sjøl for tungtransport: 
l sin tid ble dampkjelen (loko
mobilen) til stortrøskemaskina, 
som gikk på'omgang fra gard til 
gard, dratt oppover 
Fangbergsgutua. Det trengtes 
seks hester for å dra denne 
kolossen. 

For snart 100 år sia ble 
Fangbergsgutua avløst av dagens 
bygdeveg, som slynger seg 
oppover lia på trollstigvis. I 
1880- åra kom jernbanen, og 
Veldre.stasjon ble lagt i hellinga 
ovafor Fangberget. Området fikk 
dermed Økt sin betydning som 
knutepunkt. Det blomstra opp ei 
hel grend med butikk og posthus i 
hellinga ned mot stasjonen. 

Lenger oppe i Veldre går det 
en interessant kjerreveg som ble 
bygd på .samme tid som 
Fangbergsgutua. Det er kjerre
vegen mellom Ringsaker og 
Veldre kirker. Denne vegen blir 



kalt Præstvægen, og har gjennom 
Alf Prøysen fått en solid plass i 
norsk kulturhistorie. Det var mest 
husmannsplasser som låg langs 
Præstvægen. Det var en utprega 
''underklasseveg,'' sjøl om den 
var bygd for de geistlige. Det er 
en vanlig oppfatning at gamle 
veger følger de naturlige linjene i 
terrenget. Denne karakteristikken 
kan i alle fall ikke brukes om 
Præstvægen. 

Prøysen skriver: ''Det var 
vægen. våres det, og den vart 
anlagt en gong i gammelti'n som 
en væg for præsten når'n skulle 
preike i to kjærker, og så tenkte 
fell dessa som stakk ut vægen at 
præsten skulle ha bein væg. Inga 
vingling telsides, det er derfor 
Præstvægen er så hompete og 
staupete.'' 

Jeg har i denne artikkelen 
prøvd å få fram endel gamle 
sentra: Rundt Flisaker, Bye og 
Koss kan det ha vært et maktsen~ 

ter, mens det på Vinju·Ekeren 
kan ha vært et religiøst sentrum 
for bygda. Fangberget og området 
rundt Botsenden har vært et 
ferdselsknutepunkt opp gjennom 
tidene. Gjennom samferdsels-og 
veghistorien kan vi lokalisere og 
vurdere betydningen av slike 
ulike sentra. Vegene kan også 
være utgangspunkt for å arbeide 
med sosiale forhold 
(Præs'tvægen), administrative 
forhold (kongcveger og skyssplikt 
m.v.) eller samfunnets generelle 
utvikling. Mellom Brumunddal 
og Fangbergettydcliggjøres 
utviklinga, i det hele seks 
hovedveger ligger ved siden av 
hverandre: Mjøsa, kongevegen 
fra 1600-tallet, riksvegen fra 
1890 .. åfa, jernbanen, E6 fra 1960-
åra og den nye motorvegen fra 
1980~åra. Og nå venter vi bare på 
forslag om ny og bedre veg til OL 
på Lillehammer! 
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ANNO NSB 

Åpningstider: 
2/5- 31/8 kll0·18 
1/9 ~ 30/9 klll-17 
1/10- 3115 klll-15 

alle dager, 

Åpningstider: 
1/6- 30/8 klll-15 
1/9- 31/5 kll2-15 

Mandager stengt. 

UNIVERSITETETS 
OLDSAKSAMLING 

VIKINGSKIPMUSEET 

De tre vikingskipene 
Oseberg, Gokstad og Tune 

DEN FORHISTORISKE AVDELING 

Rike samlinger fra forhistorisk tid 
og middelalder. Av særlig 

interesse Vikingtiden; 



·EN UBLID SKJEBNE: MINOISK 
KERAMIKK I UNIVERSITETETS 

OLDSAKSAMLING ·p· · et er ik.ke .. særlig kjent at 
offentlige instanser i 

, . Norge er eiere av be 
· . tydelige samlinger av 

oldsaker fra Middelhavsområdet. 
Ut fra historiske betraktninger av 
arkeologi som fag er til • 
s~eværelsen av klassiske 
oldsaker i norske museer neppe 
overraskende. Men det som over
rasker og bekymrer er at oldsaker 
forblir utilgjengelige. , 

Med denne artikkelen vil jeg 
introdusere en av de mifldre sam
linger i norsk offentlig eie - en 
studiesamling av kretiske vaser · 
og vasefragmenter, eid av Uni
versi~tet i Oslo. To viktige 
spørsmål må stilles til dette: l) 
Kan samlingen være interessant 
for norske studenter? 2) Kan 
kunnskapen om kulturforhold i 
MiddelHavsområdet og dens an
skueliggjørelse ved originaler 
være et nyttig supplement til 
studier over nordiske forhold'! 
Svaret på begge spørsmålene må 
bli bekreftende. Det ble i sin tid 
gjort store anstrengelser for å få 
brakt samlingen til landet. Dette 
taler om interesse for Middel
havskulturene, og forteller at 
gapet mellom klassisk og nordisk 
arkeologi ikke var stort. Mitt 
møte med kretiske vaser i nqrsk 
eie fant sted fot.20 år siden. Utgi-

velsen av det norske bidraget til 
den internasjonale publikasjonen 
Corpus V asQrum Antiquorum 
skulle fortsette, og i 1969 fikk jeg 
som nyuteksaminert magister i 
Middelhavslandenes arkeologi fra 
Warszawa som oppgave å be
handle en del av materialet. 
Grovarbeidet var ferdig ett år 
senere, men trykking l>le det 
klarsignal til først i 1990. Da 
kunne ajourføringsarbeidet 
begynne. 

Samlingen av kretisk 

Av llona 
Skupinska· 
Løvset 

amikk oppbevares i v ........ ,,wu,. .... 

gens magasiner, i skap med den 
spennende lapp ''Greske vaser''. 
Den kom til Norge i januar 1939, 
i en 46 kg tung kasse fra museet i J 
Herakleion (da Candia). Ansvaret 

0
'i_l 

hadde direktøren for museet, den ..", 
kjente arkeologen Spyridion 
Marinatos, som hadde. tillatelse 
fra Departementet for Almen 
Opplysning i Ath~n. Ildsjelen på 
norsk side var Sverre Marstran
der, som samtidig får min 
dyptfølte takk for hans vidsyn og 
handlekraft. Han drøftet saken 
for første gang under den inter
nasjonale arkeologkongressen i 
Oslo i 1936 med den britiske 
arkeologen R.W. Hutchinson 
(som. var bestyrer for ''Villa Ari
adne", som senere ble base for 
det britiske forskerteamet, en un-



deravdeling av British Academy i 
Roma. Dette var det opprinnelige 
hjemmet til oppdageren av Minos 
palass i Knossos: Sir Arthur 
Evans.). Ideen om å bytte 
oldsaker for å lære om andre kul
turer ble unnfanget mesolittisk 
materiale skulle byttes mot kera
mikk fra palasset i Knossos! 

· Det tok to år før M/S Vinga
land (lO.mai 1938) seilte med 
steinartefakter til ''The Director 
of the Museum of Heracleion, 
Crete, Greece", og ytterligere ett 
år før kretiske potteskår nådde 
Oslo havn. 

Potteskårene i Oslo har en.for
holdsvis vel dokumentert prove
niens. De ble alle samlet i 
Knossos. Hutchinson opplyste at 
materialet var enten fra sanliill
gene i Stratigrafisk Museum i 
Knossos (blant eksemplarer som 
hadde mistet nøyaktig 
proveniensangivelse), eller 
direkte fra utgravning av ham 
selv og J.D.S. Pendlebury 
(forfatteren av oversiktsverket; 
"Archeology of Crete"). Hvor 
lett det var å miste eller forbytte 
registreringslapper ved den store 
gjenstandsmasse ved Stratigrafisk 
Museum forstod jeg ved en 
omvisning ved dr. J.D. Evans, 
som forøvrig ledet utgravningen 
av elet neolittiske Knossos i årene 
1958-60. 

Tanken bak smnlingen var at 
studerende skulle kunne utvide 
bildet av potternakerkunsten i 
Knossos, både på det kunstner
iske og det håndverksmessige 

plan. Tidsspennet er imponer
ende: fra neolittiske vaser til en 
klassisk aryballos (liten 
oljekrukke med kort, trang hals). 

Å studere vasene er som å 
reise gjennom fortiden, med start 
i form bevisste vaser, polert i 
jevne strekk, noen dekorert i 
innrisset teknikk med spor etter 
inkrustasjon med hvitt eller rødt 
pigment. Godset er som regel 
godt brent; myk kalkstein, sand 
og organisk materiale ble benyttet 
som magringstilsetninger. 
Dekorasjonene er av geometrisk 
karakter: ornamenter av 
sikksakklinjer, vinkler, trekanter, 
stigemotiv og andre rettlinjede 
elementer, samt mønstre med 
små fordypninger. Knossos har de 
tykkeste og neste neolittiske lag i 
Europa. Dette tyder på at stedet 
undergikk en langsom og ufor
styiTet evolusjon, med periode
datering (C14) fra 6000 ti12600 
f.Kr. 

Neste ·fase innfører malt kera
mikk, og mot slutten av den tid
ligminoiske perioden slutter inn
rissingsteknikken definitivt. 
Kontinuiteten vises ved at møn
strene fortsatt er rettlinjede og 
utfØrt i mørk farge på lys bunn. 
Med brudd i de geometriske or
namentene og ensfårget bunn 
begynner en kurvilineær, maler
isk stil som kjennetegner de 
utviklede faser av Minoisk kultur: 
Fra en original begynnelse i 
"Vasiliki keramikken" ("Før
palass tiden'' eller ''Tidlig 
minoisk periode"), gjennom 



"Kamares stilen" ("De gamle 
palassene" eller "Middel
minoisk periode'') til utsøkt kera
mikk i "Palass- stil" (" Senmi
noisk periode''). 

For klarhetens skyld må jeg 
opplyse at betegnelsen ''De 
gamle palassene" benyttes om 
tiden ca. 2000 til 1700 f. Kr. 
("Mellom-minoisk periode I-II") 
og "De nye palassene " fra 
1700-1400 f. Kr. ("Sen minoisk 
I--Il"). Et gresk dyna'lti er bosatt 
på Knossos ca. 1450 f. Kr, og det 
store palasset brant ca. 1400 f. 
Kr. Palasskeramikken er i 
begynnelsen lyse ornamenter på 
mørk bunn, senere blir det 
omvendt. Parallellen kan trekkes 
til den mer enn tusen år yngre 
greske keramikken med de svart
og rød- figurige vasene. Men i 
tilfellet. Knossos er forandringene 
mer dyptgående, både vaseformer 
og ornamenter nyskapes. "Va
siliki" -keramikken utnytter 
ildens oksyderende effekt 
Overflaten er flekket i rødt, gult, 
brunt og svart, med ide om 
flammer ved de uregelmessige, 
overlappende flekkene. Stilen 
kalles ofte den "flammende". 
'' Kamares' '-keramikken har høy 
teknisk standard, særlig tynne 
vegger, rik polykrom dekor på 
nesten svart bunn. Fargene er rød, 
orange, gul og hvit. Motivene er 
geometriske eller fra plante- og 
dyreverdenen. 

Materialet i disse periodene 
varierer fra skåler i få centimeters 
høyde til nesten to meter høye 

oppbevaringskrukker, pithoi. 
Jamført varierer veggtykkelsen 
fra l mm til 10 cm, og leiren er 
fra finkornet, meget godt renset 
til grovkornet, forbrenningen fra 
hard (nesten metallisk klang) til 
myk og porøs. Pottemakeren ville 
og kunne differensiere etter 
bruksområde og antagelig klient
enes sofistikering. Keramikk 
mengden utviser stor fantasi hos 
de kretiske pottemakerne, og den 
spesialisering som skal til for å 
skape de enkelte former, de 
tekniske finessene og den kom
pliserte bemalingen. 

Ornamentene viser en 
forkjærlighet for naturen, særlig 
planteverdenen og sjøskapninger. 
Planter, fisker, muslinger og 
blekkspruter er slående gjenskapt. 
Men dog ikke fotografisk gjengitt 
da motivene er stilisert, gjen
nomarbeidet med balansert kom
posisjon og svært elegant i 
utførelsen, Dekorativisme var det 
ledende prinsipp for minoisk kul
tur. 

Den maleriske stilen gjenfin
nes også på fresker, men her er 
ikke sjøskapningene en del av 
repertoaret. Motivene er ført i 
penselen med stor dyktighet og 
kunstnerisk iver. Skjønt vasemal
eriet er veggmaleriet underlegent 
når det gjelder komposisjon og 
kunstnerisk utrykkskraft, så er 
likevel samspillet mellom motiv 
og flate naturlig og s!ilrent; Gress 
og siv svaier lett i vinden, 
papyrus viser sin prakt, liljer og 
krokus blomstrer. l sjøen leker 



delfiner, flygefisk og skarosfisk, 
omgitt av skjell og havhester. 

Bare eksempelvis kan jeg 
omtale noen få vaser fra samlin
gen for å illustrere aspekter ved 
pottemakerkunst med hØy 
orginalitet og relativt kort 
produksjonstid, samt utført med 
begrenset befolkningsgrunnlag. 
Samlingen i norsk eie har få 
praktstykker, så for full
stendighetens skyld må dette 
suppleres med litteratur og uten· 
landske museer. Da får en et 
riktig inntrykk av motivenes 
rikdom, komposisjonens dy
namikk og hvor praktisk de 
enkelte formene er laget. Hvis vi 
skal beskrive samlingen i Oslo 
med få ord: Den er representativ 
for Knossos på mange måter; 
først og fremst kvantitativt hvor 
den domineres av koniske kopper 
og rettsidete kopper med hank. 
Med unntak av en liten va~e som 
er enestående i form og delvis i 
dekor. Vasen er fragmentert (Øvre 
deler av hals og oppover man
gler). Direkte analogi finnes ikke: 
Den har to åpninger på skuldrene, 
muligens en sammensatt type, 
kalt kemos. Typen erkjent fra 
f1ere steder i Middelhavsområdet 
og tillegges liturgisk kontekst. 
Vår vase bestod antagelig av tre 
like beholdere som var forbundet 
med hverandre i skulderhøyde. 
Innvendig er det ikke funnet noen 
rester som kunne gi opplysning 
om vasens innhold. Den er liten 
av størrelse (fragment: 65 x. 62 
mm ), og vasen er håndmodellert 

til tross for datering til sluttfasen 
av Middelminoisk tid. Teknikken 
forklarer delvis den forholdsvis 
store tykkelsen på fragmentets 
vegger. Dekoren er polykrom 
(flerfarget), med matte farger. 
Sort for slip, og rød og hvit med 
rosa skjær for dekoren. Motivet er 
tre fisker: plassert diagonalt på 
buken med hodene oppover og 
kroppen rettet mot høyre; To er 
sett fra siden og en som er sett 
ovenfra er malt mellom dem. 
Fiskene på sidene ligner Scarus 
Cretensis, en ganske vanlig fisk i 
disse farvannene, og som fortsatt 
serveres på gaterestauranter; 
grillet på tradisjonelt vis. 
Midtfisken med de lange bukfin
nene tyder på en f1ygefisk, en 
vanlig Middelhavsart som ofte er 
fremstilt i kunsten. Rundt fiskene 
er vanndråper som henviser til 
deres naturlige omgivelser, ikke 
til middagsbordet. 

Blekkspruter utgjør også en 
del av den tradisjonelle menyen 
på Kreta, og de er også funnet 
motivmessig på flere fragmenter i 
studiesamlingen. Ofte hører 
denne arten av marin fauna til de 
motiver som fikk dominere på 
keramikkgjenstandene alene, 
eller i enkelte tilfeller på hver sin 
side av en krukke. Med tentakler 
gripende fast om krukkebukens 
runding, kunne dekoratøren fan
tasere. 

Blekksprut motivet følger 
utviklingen fra frie former til 
geometriske former, fra fri plas
sering mot begrensning i faste be-



stemte paneler. Generelt er en 
krukke yngre jo mer geometrisk 
form den har. Sene blekkspruter 
mangler ofte sugekopper, de 
tynne, lange tentaklene er virvlet 
i kunstige symmetriske sirkler 
rundt den livløse kroppen. 

Med slutten av den minoiske 
tiden og palassenens fall, forsvin
ner det marine fra pottemakerens 
motivvalg. Sjøfugler får beholde 
sin plass i vasedekoren. Disse var 
ikke vanlige tidligere i pot.te
makerkunsten på Kreta, i hvert
fall ikke på de lukkede former. 

Minoisk liv avspeiler seg i 
keramikken. Dagligliv, historiske 
hendelser, naturkatastrofer og in
vasjoner. I det hele forandringer i 
befolkningsstrukturen på alle 
nivået. Det er ikke sagt at alt 
sammen kan leses like leu fra en 
studiesamling, men vårt forhold 
til materialet bestemmer hva vi 
får se og hvor stor betydning vi 
legger i det vi ser. Studiesamlin
gen inneholder også kjøkkenk
rukker, lamper, øser, boller og 
skåler. Disse kategorier fikk ofte i 
arkeologiens barndom en stemod
erlig behandling, ivaretatt i fåtall 
og i unntakstilfeller med merke
lapp. Disse masseproduktene har 
ved senere utgravninger Økt i 
kvantitet og ført til forsøk på 
typologisering. Inntog av statis
tiske meLoder i arkeologi og 
utvidet bruk av computere rettet 
oppmerksomheten mot denne 
kvantitativt betydelige 
vasegruppe. Multivariat analyse 
er bl.a. tatt i bruk for om mulig å 

belyse forhold som sosial 
differensiering. Bestemte 
forskjeller i utformingen av 
koniske kopper ble registrert i 
forhold til funnstedet; palass -
private hus av mindre størrelse. 
Antatte sosiale forskjeller ble 
fanget og beskrevet, og uten tvil 
åpner det nye forsknings· 
muligheter. Det nevnte studiet ble 
utført som en dokt.orgradsun
dersøkelse i Sverige (Carole 
Gillis, Studies in Mediterranean 
Archaeology, Gøteborg). 

En spennende serie er også 
miniatyrvaser, små boller og 
mugger, antagelig leketøy. Disse 
egger til diskusjoner om kval
itetsforskjeller i utforn1ning, 
leirbehandling, presisjon i ut
formning og overflatebehandling. 
Var vasene virkelig leketøy? 
Hvor fantes de? Hvor sjeldne er 
de? 

Denne korte beskrivelse kan 
ikke gi fullverdig oversikt over 
samlingens sammensetning og 
mulige forskningsoppgaver som 
samlingen kan inspirere til. Jeg 
har da heller ikke berørt 
spørsmålet om estetiske opplev· 
el-ser man kan være delaktig i ved 
møtet med en så inspirerende 
kultur som den minoiske. Og da 
tenker jeg ikke primæn på 
studenter og forskere, men på 
almenheten. La oss håpe at det 
blir flere som får nytte og glede 
av å studere denne utmerkede, 
men GLEMTE STUDIESAM
LINGEN! 



FRIMERKER- ARKEOLOGISKE 

Av 
Ivar Iversen 

og Inger 
Karl berg 

MOTIV I MINIATYR. 

e n mer utra. disjone.ll måte 
å samle frimerker på er å 
konsentrere samlingen 
om tema eller motiv. For 

filatelisten kan det være aktuelt 
med en samling av "arkeolo
giske" motiv. Hva blir arkeologi 
i denne sammenheng? Vi kan 
begrense det til kopierte fremstil
linger etter gjenstander eller 
fornminner fra forhistorien. I 
denne sammenheng må man 
akseptere en tillemping av motiv 
etter bruksområde og diverse 
nødvendige opplysninger om 
papir:merkets verdiangivelse og 
nasjonalitet. Hvor mange slike 
frimerker ville det bli? På 
verdens basis er det ikke enkelt å 
anslå mengden, da det pr. 1986 
eksisterte ca. 400 000 frimerker, 
og det økes med årlig 8000. Av 
disse ville en brøkdel ha fornmin
ner og gjenstander som motiv, en 
del ville bruke gamle symboler i 
ny drakt (solkorset under den 2. 
verdenskrig), en å el ville frag
mentere det arkeologiske motiv 
på andre måter (silhuett av 
Akershus), og i tillegg måtte man 
søke både blant de tradisjonelle 
bruksfrimerkene og særmerker 
som f.eks jubileumsmerker og 
julefrimerker. La oss begrense 
det til norske merker i den 85 år 
lange selvstendige perioden. Da 
vil antallet bli overkommelig for 

en oversikt, men for lite for en 
filatelist. De første norske 
frimerkene bærer symbol på 
kongedømmet, Norge og . 
posttjenesten; eksempelvis 
kongekrone, løve, isbjørn, 
riksforsamling og posthorn. I 
denne sammenheng dukker 
Akershus opp som kombinasjon 
av nasjonalt minnesmerke og 
historisk symbol. Oppfølgeren 
blir Nidaros domkirke i en 
jubileumsserie for 900 år etter 
Hellig Olavs.død på Stiklestad 
(1930). Under annen verdenskrig 
settes vikingtiden delvis i 
høysetet som historisk periode, 
og det lages diyerse merker med 
forvrengt symbolverdi. I denne 
tiden feires et nytt jubileum: 
1941 med markeringen av Snorre 
Sturlassons død i 1241. Motivene 
hentes fra illustrasjoner av 
Snorres kongesagaer fra 1890-
tallet, og er samlingsmessig litt 
på kanten med kunstnerisk 
utfoldelse basert på hendelser i 
vikingtid og middelalder. Tiden 
etter krigen blir motiver brukt i 
tre sammenhenger: på 
brukSfrimerker, jubileumsutgaver 
og julefrimerker. På det sist
nevnte får motivet dekke større 
deler av billedflaten alene, og 
·''arkeologiske kopier'' kommer 
mer til sin rett. Fra dette felt kan 
vi nevne tre motiver fra det vevde 
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Baldisholteppet (1600-tall} fra 
stavkirken· på Nes, Hedmark 
(1976)og fire motiver fra tak
maleriene iÅl stavkirke (1975). 
Blant jubileumsfrimerkene. før 
både Oslo og Tønsberg by-

~ jubileum med henholdsvis Harald 
Hardråde (1950) og bysegl med 
Slottsfjellet (1971). Markering av 
800-årsjubileet for norsk 
erkebispesete i Nidaros i 1953 
med skulptur fra Nidarosdomen,' 
Håkonshallen hedret i 1961, 
Norges samling med bl.a. den 
"akademiske" dyrehodestolpe 
fra Oseberg (1972), og Magnus 
Lagabøters landslov fra 1274 
med initial fra Gulatingsloven, 
samt hovedperson i skulptur fra 
Stavanger domkirke (1974). 
Dekorasjon fra middelalder
skrifter følges opp med ''Aslak 
Bolts bibel" i tre frimerker fra 
1977. Serier med kjente byggverk 
er laget ved flere anledninger. Et 
yndet motiv er stavkirkene i sin 
arkitektoniske helhet eller 
gjengitt i detaljer som fra 
Urnesportalen (1969) og Hylestad 
billedportal (1976). Stavkirke-· 

motivet finnes både på såkalte 
Europamerker, og på ''innen
lands'' bruksfrimerker. Ved siden 
av stavkirkefremstillingene (type 
C) er helleristningene (type E) de 
eneste som har plassert seg på det 
daglige postvesenets papirmerke, 
med gjentatte opptrykk med 
variasjon i bunnfarge og verdi· 
angivelse. Den østnorske veide
ristningen med fisken, elgen og 
fellen er nok velkjent "brev
pynt". Denne artikkeJen er ikke 
en fullstendig oversikt over 
frimerker med "arkeologisk 
motiv", men kun et innblikk i 
filatelistens verden .... Bare en 
ting til slutt, i disse olympiade
tider: På en motivserie til ver
densmesterskapet i nordiske 
disipliner på ski i Oslo {1966) ble 
en helleristningsfigur av en 
skiløper brukt; Rødøymannen. 
Hva med kulturinnslag på 
frimerker for OL 1994? Frimerk
ene er en nasjonal representant i 
miniatyr. Dette har betydning for 
verdens filatelister, verdens 
sportsinteresserte og alle flittige, 
norske brevskriver "'··· · 

Litteramrliste: Han
dlerk.atalog, nr 10, 
1982, Bergen 
Norgeskatalogen 
1991, Oslo Pi-
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Foto: Hilde Mørch 

Charlotte Wankel, 

"Komposhjon ined 

esler", 1926, a.p .l., 
68 x 70 cm, Privat 

eie. 

orsk kunst pleier før eller 
senere å gjenspeile inter

.,.,.·--J·--·-·- strømninger. 
Med unntagelse av kubis

men. Ved en gjennomgåelse av 
norsk kunsthistorie kan det se ut 
som om dennekunstretning med 
sans for de klare, geometriske 
former har satt merkelig lite spor 
etter seg. Men ved nærmere 
granskning av aviskritikker og 
annet materiale, viser det seg at 
det var forholdsvis mange norske 
kunstnere som i 1920-årene 
arbeidet etter kubismens idealer. 
Dette skjedde i kretsen rundt 
Fernand Leger på Academie 
Moderne i Paris. 
KUBISMEN 

Kubismen har sitt 
utgangsgpunkt i Paul Cezannes 
kunst i begynnelsen av dette 
århundre. Det var Pablo Picl,l.Sso, 
Georges Braque og Juan Gris som 
utviklet den videre. Deretter kom 
Fernand Leger med sitt levende 
og sprudlende formspråk, som 
etterhvert i stØrre grad løste opp 
de bundne former. Med ham 
begynte kuler, kjegler og pyra.
mider å danse rundt i rommet, 
og i disse formene aner man 
fabrikker, maskiner og byer. Han 
nærmer seg en form for kon
struktivisme som i 1920-årene 
utvikler seg til å bli strengere og 
mer avklaret. Flatene blir større, 
fargene mer metalliske og 
virvaret av ulike figurer samler 

ISTER 
seg til fastere komposisjoner. Han 
regnes som en av kubismens 
pionerer og fremste representiø-
, ter. I disse årene dro flere norske 
kuhstnere til Paris og ble elever· 
ved Academie Moderne, der 
Fernand Leger underviste. 
Ragnhild Keyser (1889-1943), 
Ragnhild Kaarbø (1888-1949).og 
Charlotte Wankel (1888-1969) 
var blant disse. De kom alle fra 
velstående familier, noe som 
gjorde det mulig for dem å reise · 
til Frankrike i lengre perioder for 
å utdanne, seg. 
HARRIET BACKERS 
MALERSKOLE 

De har alle en felles bakgrunn 
i elevtiden hos Harriet Backer, 
som evnet å gi dem et svært godt 

. grunnlag for deres senere kunst., 
nerkarrieret. I årene 1889-1912 
drev hun en malerskole som 
hadde et svært godt renomme. En 
lang rekke av datidens malere og 
malerinner var hennes elever. 

I årene før 1910 høstet de 
lærdom av hennes sikre 
kunnskaper og fikk forståelsesfull 
korreksjon og veiledning. Det er 
sannsynlig at det var på Harriet 
Backers malerskole at de stiftet 
hverandres bekjentskap, noe som 
resulterte i vennskap som kom til 
å vare livet ut. 

Det er mye som tyder på at 
Harriet Backer var den som 
oppmuntret Keyser, Kaarbø og 
W ankel til å dra til Paris for å 

l 
J 

i 
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lære mer. Hennes eget møte med 
fransk kunst i perioden 1878· 
1889, både det mersalongpre·· 
gede friluftsmaleriet og im
presjonismen, førte til deL ende
lige gjennombruddet i hennes 
kunst Hun arbeidet svært sys
tematisk og hadde i arbeidsmåte 
mange fellestrekk med fransk
mennene, i første rekke Paul 
Cezanne. Det konstruktive, billede 
oppbyggende element var så 
sterkt hos dem begge at im
presjonismens spontanitet. ikke 
fikk forlede dem til flyktighet De 
krevde at deres kunst skulle stå 
like fast som den kunsten de 
beundret hos gallerienes mestre. 

Paul Cezanne er også regnet 
for å være ''kubismens far'' og 
banebryter for modernismens 
kunst i dette århundre. At Keyser, 
Kaarbø og W ankel etter årene 
hos Harriet Backer valgte å 
utdanne seg videre hos noen av 
datidens mest radikale kunstnere i 
Paris, blir da lettere å forstå. 
DE FØRSJ:r; P ARISERÅR 

Allerde våren '191 O dro 
Charlotte Wankel til Paris, og var 
der i kon tid elev av Henri 
Matisse. Ragnhild Kaarbø var 
den neste, og dro ut i 1912. l to år 
var hun elev av den hollandske 
radikaler og fauvist Kees van 
Don gen. 

Ragnhild Keyser fortsatte ikke 
sin kunstneriske utdannelse før i 
1916, da hun i to år framover var 
elev av Pola Gauguin ved hennes 
malerskole i Kristiania. 
Krigsårene satte også en stopper 

for videre utdanning i utlandet. 
I begynnelsen av 1920-årene 

befant de seg alle i kunst
metropolen og var da elever av 
Andre Lhote og/eller Pedro 
Araujo. Norge kunne på den tiden 
ikke by på den varisjon i nye, 
radikale retninger innen kunsten. 
Her hjemme var det fortsatt deu 
trauste naturalismen som domin
erte innen kusntmiljøet, en 
retning som ikke rommet mange 
muligheter for nytenkning. 
FERNj\ND Lf;;,QER.QQ. 
ACAQEMIE MODERNE 

Academie Moderne holdt til 
på eiendommen 86, rue Notre
Dame-des-Champs. Skolen ble 
opprettet i 1912 med Madame 
Hamelin som administrativ leder 
og maleren Othon Friesz som 
første lærer. Denne rollefordelin·· 
gen bestod uforandret da Fernand 
Leger i begynnelsen av 1924 til
trådte som lærer på skolen. Friesz 
og Leger fordelte undervisningen, 
Friesz om formiddagen og Leger 
om ettermiddagen. For deL meste 
var det franske elever som mottok 
undervisning av Friesz, mens 
lÆger enerhvert mottok nere og 
flere utenlandske elever. Våren 
1924 var det faktisk ikke en 
fransk elev i kullet, som klart ble 
dominert av østeuropeere og 
skandinaver. 

Ragnhild Keyser og Ragnhild 
Kaarbø begynte som elever 
høsten 1924, mens Charlotte 
Wankel kom til i 1925. Alle 
hadde de annetsteds fått moder· 
nistisk undervisning og var derfor 

Charlotte. W ankel, 

"Stående figur", 

1926, a.p.l. 

60,5 x 64 cm, 

Nasjonalgalleriet. 



godt motivert for å følge Legers 
instruksjoner. Undervisningen be
stod i at Leger ga korrektur to 
ganger ukentlig. Resten av tiden 
arbeidet elevene på egenhånd 
med faste oppgaver som Leger 
laget til dem i form av modellar
rangementer. Arrangementene 
var ofte kompliserte med en 
liggende eller stående modell, 
omgitt av et større antall objekter 
med forskjellig form. l sam
mensetning dannet de et innviklet 
komposisjonelt samspill av 
mange kontrasterende småformer. 

Til formålet hadde skolen en 
stor mengde forskjellige spesial
rekvisitter; fra kasser i mange · 
formater til rørstykker, krukker, 
sylindriske kjegler og 
dråpeformede vaser. I tillegg 
fantes noen underlige stiliserte 
"kvinnebyster" og hattestativer 
av pappmach6. Både modell og 
omgivelser gjennomgikk en 
kubistisk og komposisjonen be-

Raguhild Keyser, handling, der selv fargen fikk en 
"Jernbane I", gjennomført konstruktiv billed-

1925, a.p.!., funksjon. Bildet framtrådte kon-
83 x 63,5 cm, sek vent renset for alle naturalis-

Privat eie. tiske elementer. Dette resulterte i 
en samlet figurativ helhet av stil
iserte billedformer, hvis ut
forming og innbyrdes samspill 
alene kunne føres tilbake til bil
dets egne og selvstendige kom
posisjonsprinispper. 

I sin undervisning anvendte 
Leger uttrykket "les courbes et 
les droites" ("kurver og rette 
linjer") når han snakket om 
komposisjon. Dette elementære 

motsetningsforhold mellom 
krumme og rette linjer, mellom 
buede og rette flater, mellom 
flate og runde former ble 
etterhvert et hovedtema i Kaarbø, 
Keyser og Wankels kunst. 

CharlotteWankels "Kom
posisjon med esler" fra 1926 
(fig. 1) viser en S$rlig raffinert 
utnyttelse av "courbe-et~droite"- · 
prinsippet Et helt esel og deler 
av et eselhode er plassert inn i en 
komposisjon som ellers består av 
runde og rette nonfigurative 
former. Koloritten er dempet, 
holdt i ulike gråtoner, bortsett fra 
den sterkt røde hjulignende 
formen i bildets nedre halvdel. 
Den fungerer som et blikkfang 
som igjen fører blikket innover i 
bildet. 

Hennes "Stående figur" fra 
samme år (fig. 2) er et annet 
eksempel på hvilke prinsipper 
hun arbeidet etter i den første 
tiden hos Fcn1and Leger. Her er 
en halvt ryggvendt mann plassert 
sentralt i bildet, men hans hode 
og ben tangerer bildets over- og 
underkant. Han står med hendene 
vendt opp mot seg, som en slags 
gest. Nede til høyre for ham er 
der plassert et slags enøyd hode 
som skjelmsk titter mot ham. 
Disse tilnærmet figurative ele
menter er plassert inn i en ellers 
nonfigurativ komposisjon, der 
rette og runde former stilles opp 
mot hverandre. 

Flere av Femand Legers egne 
maskinbilder inneholder overho
det ingen mekaniske elementer 



som viser til klart gjenkjennelige 
maskiner eller maskindeler uten
for bildet. Det er vanlig å 
oppfatte disse bilder som 
''billedmaskiner" i ordets videste 
betydning, altså billedkon-

, struksjoner uten et egentlig 
maskinmotiv.Maskinen var for 
ham det overordnede ideal for en 
funksjonsdyktig billedkomposi
sjon. Denne skulle med andre ord 
.kunne "arbeide" effektivt og 
knirkefritt som en maskin; den 
kompqsisjonelle oppbygning 
skulle være gjennomført med den 
største presisjon. Selv den aller 
minste detalj skulle ha sin strengt 
funksjonsbestemte form og plas- . 
. sering. Tilfeldige og unødvendige 
elementer i bildet ble betraktet 
som "grus" i maskineriet. 

Til tr(}SS for sine klare og kate~ 
goriske standpunkter var Leger på 
ingen måte en doktrinær og teo
retiserende lærer. Selv om han 
både som skribent og foredrags
holder flittig spredte sin 
''maskinestetiske'' kunstoppfat-

. telse og anviste nye veier for 
billedkunsten, søkte han aldri å· 
foreskrive en "riktig" fram
gangsmåte gjennom fastleggelse 
av bestemte regler og.former. 

I Keyser, Kaarbø og Wankels 
kubistiske arbeider støter man 
sjelden på gjenkjennelige 
maskindeler . .Allikevel er det 
tydelig å se ~t de arbeidet etter. 
hans'' 'billedmaskin' ':prinsipp, 
der det komposisjonene ble ilagt 
sterk vekt. Allikevel bragte de · 
sine høyst personlige trekk og 

løsninger til den felles stil som 
grenset mot det nonfigurative. 

Ragnhild Keysers kubistiske 
komposisjon ''Jernbane I'' fra 
1925·(fig. 3) er et meget 
selvstendig arbeide, der hun viser 
at hun er istand til å ha egne; 
n:lodne løsninger på konstruktive 
problemstillinger. Hun har brukt 
de elementer av kraft som hum 
fant i.jernbanemotivet; skinnene, 
tunnelen, signalskiltene, og har . 
gitt det et sterkt uttrykk i farge og 
form. Et rødt felt er plassert i bil
dets nedre halvdel og får be
trakteren til å føre blikket innover 

"''"<ouuJu Keysei, 
"Rustning", ca. 1926, 

a.p. I:, 103~5 x 50 cm·, 
Nasjonalgalleriet. 



Ragnhild Kaarbø, 

"Komposisjon" 

ca. !926 ·· 26; 

a.pJ. 80 x 42 cm, 

Harstad kommune. 

i bildet Her er noen få avrundede 
former !lettet inn i en intrikat 
flatekomposisjon med hovedvekt 
på rette former.. 

I hennes asketiske komposi
sjon "Rustning", antagelig fra 
1926 (fig. 4), har hun benyttet seg 
av de samme prinsipper. Hun har 
tatt utgangspunkt i en rustning, 
og har så malt det hun sterkest 

·har assosiert med dette. Kom-
posisjonen er holdt i velavveid, 
sterkt begrenset koloritt, med 
hovedvekt på hvitt, grått og sort. 
I midten av det hvite feltet, som 
er plassert i bildets midtfelt, er 
det ført inn enkraftig, rund og 
rød fargekontrast. Dette er gjort 
uten at den harmoniske orden 
rokkes. 

I sin attest til Ragnhild Keyser 
skriver Leger blant annetat han 
betrakter henne smn "en av de 
mest begavede skandinaviske· 
malere som har studert hos meg i 
løpet av de senere år. Jeg er over 
bevist om at hennes talent som 
maler vil utvikle seg heldig, og at 
hun vilnå.frem til å skape en 
kunst som allcrde nå bærer preg 
av stor verdi" *. 

Ragnhild Kaarbøs ''Kom
posisjon" er udatert (fig. 5), men 
med stor s<mnsynlighct malt en 
gang i 1925 eller 26. Motivet 
viser en type oppst.illing som hun 
ofte malte. Som billedelement har 
hun benyttet seg av en bok, en 
profil av en krukke og et speil. 
Disse er blitt abstrahert i plan 
kubistisk retning, slik at de bare 
antyder utgangspunktet. Kolorit-

*Attest fra F. Leger li/ Ragnhild Keyser. 
Pruis 1934. Privat eie. 

ten er holdt i vare jordfager, sort 
og hvitt, mens det i speilet er 
påi~lrt to sterke gule feller som 
illuderer ryfleksen. 

Hennes kubistiske komposi· 
sjon "Hode" er fra samme 
periode (fig. 6). Et større hode i 
profil inngår i komposisjonen, 
som består av et innviklet 
flatemønster som til tross for de 
mange ulike elementer formidler 
en egen ro og harmoni. 
.6Rr<;ITI~KT'll]3,. 

Både Kcyser, Kaarbø og 
Wankels maleri viser at de var 
opptatt av arkitektur. Allerede 
tidlig i 1920-årene er det mulig å 
spore dette. Det var slett ikke 
uvanlig at kubismens og kon- · · 
struktivismens utøvere hadde 
arkitektur-utdannelse. Leger selv 
hadde studert arkitektur før han 
begynte å male. I begynnelsen av 
1920-årene tegnet Charlotte 
Wankel et funksjonalistisk Iuis til 
seg selv, sin mor og sin brors 
familie på Høvik, uten selv å 
formell arkitektur-utdannelse. 

Hennes ''Kubistisk komposis· 
jon med byfragmenter'' fra 1926 
(fig. 7) er et praktfullt stykke 
billedarkitektur som ligger i 
grenselandet mellom det figura
tive og nonfigurative. Det er 
stramt oppbygget, og mellom 
bygningselementene anes profiler 
av rør og krukkelignende former. 
Koloritten er holdt i dempede 
funkisfarger. 
UT.S.TITJ,"TNGEN L' ART: 
P'AUJOURO'HUI 

Høsten 1925 deltok Ra~nhild 



Keyser og Charlotte Wankel på 
utstillingen L' Art d' Aujourd'hui. 
Det store utstillingsarrangementet 
i Rue de la Ville-l'Eveque ble en 
stor begivenhet; den største inter
nasjonale utstilling av 
avantgarde-kunst etter krigen. 
Blant de utstillende kunstnere var 
Pablo Picasso, Albert Gleizes, 
Sonja og Robert Delaunay, 
Amedee Ozenfant, Charles
Edouard Jeanneret (Le Corbusier) 
og Fernand Leger. Fra Academie 
Moderne deltok foruten Keyscr 
og Wankel en rekke Leger·· 
elever; Otto Carlsund, Waldemar 
Lorentzon, Vera Meyerson, 
Bengt Osterblom, for å nevne 
noen. 

Ragnhild Keyser var represen
tert med tre kubistiske komposi
sjoner, blant annnet det tidligere 
omtalte "Jernbane I" (fig. 3), 
mens Charlotte Wankel stilte ut 
tre bilder som ally hadde tittelen 
"Paysage". 

Utstillingen forl<;atte som en 
vandreutstilling i USA i årene 
1926 .. 27 med en noe endret sam
mensetning av kunstverk. Van .. 
dreutstillingen ble arrangert av 
Societe Anonyme og fikk tittelen 
"International Exhibition of 
Modem Art''. 
ACAD~MIE MODERN~S 
ELEVUTSTILUNG 

Academie Moderne arrangerte 
i 1926 en elevutstilling, som ble 
vist i Galerie d' Art Conlemporain 
på Boulevard Raspail. Blant de 
tretten utstillende elevene var 
både Ragnhild Keyser og Ch;.u--

lotte Wankel. Et interessant 
fenomen er at av de tretten var 
åtte kvinner. I den anledning 
skriver LÆonce Rosenberg, inne
haver av galleriet L 'Effort Mod·· 
erne i Rue de la Baume, dagen 
etter vernissageh i et brev til 
Leger: ''I forbindelse med deres· 
frigjørelse beriker kvinmme 
menneskeheten med nye og 
uventede verdier. Utstillingen fra 
Deres kunstskole er et nytt bevis 
på det". "Gjennom tusener av år 
ble verdiene alltid rekruttert fra 
det maskuline element. I dag har 
forholdene endret seg, og de 
kvinnelige verdier vil nå føye seg 
til de mannlige, hvorved men· 
ncskeslekt.ens skatt av åndelige 
verdier vil bli beriket". Og han 
avslutter med følgende ord: ''Det 
er derfra vår arme slekts redning 
skal komme. Harmonien vil råde 
den dag det feminine element 
leverer de komplementære 
verdier"*. 

Hans tanker om kvinnenes 
ilmtreden på kunstarenaen var 
nye og modige, hvis man tar i 
betraktning tiden han levde i. Og 
at de kom fra en mann som i sin 
stall hadde en rekke av kubis
mens og postkubismens koryfeer 
som f. eks. Picasso, Braque, Gris, 
Leger og Ozenfant, gjør det desto 
mer interess~mt. 
QPJ)BRlJDD 

Ragnhild Keyser og Ragnhild 
Kam·bø forlot AcademieModerne 
i 1926, mensCharlotte Wankel 
fortsatte encla et år. I denne tiden 
fikk hun mye korrektur av puris-

*Fredriksen, Finn Terman: Randers 
1974: Franciska Clausen. 
"Udlandsårene 1899-1931" 



Ragnhild Kaarbø, 

"Hode"ca. 1925- 26 

a.p.!., 65 x 95 cm, 

Privat eie. 

ten Amectee Ozenfant, noe hen
nes bilder i høy grad bærer preg 
av, både da og senere. Allerede i 
1925 vikarierte Ozenfant for 
Leger, og ble senere en regulær 
lærer ved akademiet. 

Kunstnerforbundets utstilling 
"8 skandinaviske kubister" 

I mars 1927 gikk de skandi
naviske elevene ved Academie 
Moderne sammen om å stille ut 
sine arbeider i Kunstnerforbundet 
i Oslo. Foruten Keyser, Kaarbø 
og Wankel, stilte svenskene C. O. 
Carlsuild, Vera Meyers, O. 
Osterblom, Kalle Lundstrøm og 
danske Franciska Clausen ut. I 
Paris hadde de alle opplevd en 
viss anerkjennelse, og sjokket ble 
desto større da utstillingen her 

hjemme simpclten ble en fiasko. 
Kritikere og kunstkjennere var 
nokså ensidige i sin dom; kubis
men var noe stort vrøvl og dens 
skandinaviske representanter var 
bare noen dårlige etterapere. Man 
var i Norge så langt utenfor det 
som foregikk ute i kunstverdenen 
at inan med kubismen forbandt 
en foreldet og avdød mote,. en 

·vits fra gamle vittighetsblad som 
man måtte lengre ut på landet 
med enn til den ærverdige 
hovedstad Oslo. · 

Jappe Nilsen var blant de 
fremste refsere, og skriver blant 
annet: "Jeg tror ikke man vilde ta 
meget feil, om man simpelthen 
betegnet den hele retning som en 
beklagelig villfarelse, som bare 



har sinket utviklingen, og for
styrret enkelte svake hoder. De 
rikeste utrustede blandt kunst
nerne, de frodigste talenter vil 
naturligvis lettest kunne befri sig 
.for de kvelertak, som kubismen 
har tatt om deres kunst, men de 
andre, alle de mange som har lig
get under for den samme fristelse 
og som ikke eier så store re
sourser i sig selv, de har kanskje 
fått et ulivsår for alle dager". 
Han avslutter med følgende 
salve: "Og lad oss så til slutning 
bli enig om at kubismen, i hvert 
fall i den form, den har antatt her, 
det er matematikk, det er geo
metri, det er konstruksjonstegn
ing, hvad man vil, men det er i all 
evighet ikke kunst''*. Pressen var 

*lappe Nilssen, Dagbladet, mars .1927. 

nesten enstemmig hånlig og 
sterkt nedlatende. At så mange av 
utstillerne var kvinner, gjorde 
ikke saken bedre. 

Asbjørn Aamodt skriver det 
ganske direkte: "Da mitt arbeid 
som anmelder innskrenker sig til 
omtale av foreteelser som faller 
inn under begrepet kunst, ligger 
denne utstillingegentlig utenfor 
rammen av min virksomhet". 
Han fortsetter: "Da de utstilte 
gjenstander til og med har en viss 
ytre likhet med maleriet, kim vi 
jo allikevel ofre noen ord på disse 
gjengivelser av moderne mekani
ske leketøi, fremstillet 
hovedsakelig av nidkjære kvinne
hender''. ''Det eneste man savner 
er troverdige fremstillinger av de 

Charlotte Wankel 

"Kubistisk 

komposisjon", 1926, 

a.p.l.,66 x66 cm, 

Privat eie. 



hjul og skruer som åpenbart 
mangler i hjernen på disse mal
erkunstens stivkrampepatienter'' .. 
"Til slutt vil jeg tilføie som min 
overbevisning, at kubismens store 
far, Picasso, som trett av alt ved
tatt og ~merkjent i kunsten, 
forsøkte å sprenge sig nye veier, 
og åpne for nye muligheter innen 
maleriet, men som selv for 
mange år siden har begravet sitt 
dødfødte barn, ikke vilde 
vedkjenne sig dette smarte 

· damehåndverk. "* 
I en annen avis prøver en 

kritiker seg med et ensomt 
motangrep: Om de tre norske 
kubister skriver han: "De kan 
iallfall ta de flirende beskyldnin
ger med ro. Det er ikke alle som 
har hatt en så god skole - de er 
nemlig elever av Harriet Backer, 
som altså kan kalles den norske 
kubismens mor. Alle tre har 
adskillige års strengt arbeid bak 
sig, de har hatt mange lærere og 
er slett ikke å regne for små 
parisfarere som nu kommer hjem 
og skal vise de nye sprell. Det er 
damer som har besøkt mange 
land, som har utstillet i New 
York og ridd blandt røvere i 
Madeiras fjell, og som meget 
godt vet hva de vil med sin 
kunst"*;~<. 

Henrik Sørensen opptrådde 
som utstillingens forsvarer mot 
den uforstående presse. Han 
kastet Aftenpostens medarbeider 
på dør, og forårsaket tre måned
ers presseboikott av Kunstnerfor
bundet. Det var svært til ridderlig 

*Asbjørn Aamodt, Arbeiderbladet, mars 
1927. 

**K-g. ",Dagbladet, lørdag 5. mars 
1927. 

innsats av ham, men de skulle 
senere erfare at hans intensjoner 
dessverre var å få dem til å 
fornekte og glemme det de hadde 
lært i Paris og til å gå inn i 
kretsen rundt Georg Jacobsen. 
HJEMKOMST 

I slutten av 1920-årene 
besluttet Keyser, Kaarbø og 
Wankel å vende hjem til Norge, 
til tross for all motgangen de 
hadde møtt etter utstillingen i 
Kunstnerforbundet. Deres 
kubistiske formspråk ble 
dessverre ikke gitt livets rett, og 
skulle de overleve som kunstnere 
i hjemlandet, måtte de i noen 
grad tilpasse seg. Fra å være 
tilnærmet abstrakte og svært 
asketiske i utforming av sine 
kubistiske komr>osisjoner, gikk de 
over til å male landskaper og 
portretter som mer samsvarte 
med den norske malertradisjon" 

I 1930-årene malte Charlotte 
W ankel mange _svært særegne 
portretter, men som bærer preg av 
hennes fortid som kubist 
Etterhvert utviklet hun et non .. 
figurat.ivt formspråk, som på 
mange måter er i slekt med Piet 
Mondrians neoplastisisme (non
figurativ plangeometrisk kunst·· 
retning, 1912-24). I senere år 
malte hun også komposisjoner 
som kan minne om Vasilij 
Kandinskijs senere arbeider. 

Ragnhild Keyser og Ragnhild 
Kaarbø mal te i 1930-40-årene 
mest landskaper, med unntak av 
visse nonfigvrative komposis
joner i de senere år. De tre maler-



innene malte ofte sammen, Ikke 
rent sjelden dro de om sommeren 
tilKaarbøs hjemby Harstad for å 
måle midnattssolen og .det 
naturskjønne landskapet som. 
omgir byen. Om vinteren dro de 
ti' utlandet, bl. a. til Tunisia, 
Italia og Madeira. De holdt sam
men og støttet hverandre i de 
vanskelige årene etter hjem
komstenfra Paris. 

Det var ingen av dem som 
noen gang giftet seg, til tross for 
at. det var nære på for alle tre. Det 
er sannsynlig at dette var et 
bevisst. valg, idet d~ innså van
skelighetene med å forene kunst 
og familieliv. Sel~ om de som 
ugifte kvinner ikke hadde mann 
ogbarn å stille opp for, hadde de 
en rekke forpliktelser de måtte 
oppfylle overfor sine familier. De 
stelte gamle foreldre, noe som til 
tider var en alvorlig og tid
krevende oppgave. 
KEXSER. KAARBØ OG 
WANKELS BETYDNING 
FOR NORSKE KUNSTNERE 

Forandringen av deres 
formspråk til mer hjemlige 
former, førte til at deres kubis
tiske kunst gikk i glemmeboken.· 
Først mot slutten av 1940-årene 

·~ ble det konstruktive formspråk 
igjen tatt opp av norske kunst
nere, men uten å ha kjennskap til 

~ hva som hadde skjedd i tiårene 
forut Det var allikevel på 
Academie Moderne hos Fernand 
Leger at grunnlaget ble lagt for 
den konstruktive og kubistiske 
kunsten både i 1920-årene og slik 

den framsto i norskkunst etter 
den 2. verdenskrig. 

Selv omKeyser, Kaarbø og. 
Wankel ikke selv opplevde å få 
den oppmerksomhet de fortjente, 
er det mye som tyder på at de · 
fikk betydning for en rekke 
norske kunstnere. Ifølge malerin
nen Doro Ording, som var ung i 
1920-årene, hadde datidens unge 
kunstnere stor respekt for Keyser, 
Kaarbø og W ankels kunst. De 
hadde vært mange år i ut
lendighet og stod for noe nytt og 
friskt i det norske kunstliv *-. 

I Charlotte Wankels nonfigu-: 
rative arbeider helt tilbake til 
tidlig i 1930-årene, foregriper 
hun Johs Rians senere så 
karakteristiske ''klump
lignende'' fargekomposisjoner. I 
Harald Kihles arbeider fra slutten 
av 1.930-årene ses også påfal
Jende trekk med Wankels 
malemåte. 
FRAMILYSET 
· I 1980-årene er det gjort flere. 

framstøt for å trekke 1920-årenes 
norske kubister fram i lyset. Dette 
skjedde først via Fankrike. Det 
ble vist flere utstillinger i Paris, 
og i 1986 arrangerte Henie
Onstad Kunstsenter utstillingen 
"Fire norske kubister'', med en 
fjerde norsk kubist, Thorvald 
Hellesen. Dersom det norske 
kunstmiljø hadde tatt vare på de 

. spirer til et avansert formspråk 
disse begavelsene representerte, 
er det mulig at norsk kunsthisto
rie hadde fortonet seg noe 
annerledes i dag. 

*Eget intervju med Dora Ording, Oslo 
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Bildet viser 

professor Gabriel 

Gustafson sittende 

blant gjenstander fra 

Oseberggravningen 

som ble konservert i 

kjelleren pli Historisk 

Museum. 

Den arkeologiske 

undersøkelsen fant 

sted sommeren 1904 

pli Oseberg i 

Vestfold. Gustafson 

ledet utgravningen, 

og den unge 

arkeolo.gen Haakon 

Shetelig var hans 

assistent. Fotografiet 

er er dobbelt

eksponert; et 

fremmed ansikt er 

kommet med i 

bakgrunnen. 
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