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F O R O R D 

Høsten 1982 deltok undertegnede i undersøkelsen av to kav

lebroer på Fisknes i Sparbu, Nord-Trøndelag. Andre anlegg av 

denne typen var på det tidspunkt ikke kjent for deltagerne i 

undersøkelsen, og det knyttet seg derfor mange ubesvarte 

spørsmål til undersøkelsen av dette anlegget. Diskusjonene i 

forbindelse med denne undersøkelsen dannet utgangspunktet for 

det foreliggende arbeidet. 

Det viste seg etter hvert nødvendig å foreta en rekke sup

plerende undersøkelser av flere broanlegg. Dette ville ikke 

ha vært mulig å gjennomføre uten praktisk og Økonomisk hjelp 

fra en rekke personer. Det samme gjelder innsamlingen av ar

kivmateriale og litteratur. I denne sammenheng må spesielt 

nevnes adm.sjef M.Almaas, Nord-Trøndelag Vegkontor og fylkes

konservatoren i Nord-Trøndelag som gjorde undersøkelsene av 

et broanlegg på Rygg i Sparbu mulig. Almaas har også bidratt 

med en rekke nyttige opplysninger i forbindelse med undersø

kelsen. Forøvrig har medstudenter og ansatte ved Universite

tets Oldsaksamling, UNIT museet og Riksantikvaren bidratt 

både med praktisk hjelp og nyttige tips. Jeg vil rette en 

takk til alle disse personene. 

Førsteamanuensis Oddmunn Farbregd og professor Stig Welin

der har hele tiden vært til uvurderlig hjelp i forbindelse 

med gjennomføringen av det praktiske arbeidet. De har dess

uten bidratt med nyttige diskusjoner, konstruktiv kritikk og 

oppmuntring i alle stadier av arbeidet. En spesiell takk til 

disse to. En takk også til Brit H. Amundsen som har skrevet 

manuskriptet på maskin. 

Det foreliggende arbeidet ble innlevert til magistergraden 

i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo vårsemesteret 

1987. Bortsett fra en del mindre rettelser er det ikke fore

tatt endringer i det opprinnelige manuskriptet. 

Til slutt vil jeg takke Norsk Vegmuseum som har bidratt 

med midler til trykking av avhandlingen. 

Oslo, april 1988 

Ingrid Smedstad 
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1. INNLEDNING 

1.1. Formål med undersØkelsen 

"Prehistorie roads and trackways existed in the past pro

bably in great ctbundance, variety and complexity, but they 

hardly exist today in clearly recognisable forms, and they 

tend therefore to be totally neglected by archaeologists" 

(Coles 1984,1). 

John Coles beskrivelse av arkeologers holdning til studiet 

av forhistoriske veier avspeiler situasjonen også når det 

gjelder norsk arkeologi. Veihistorie har i Norge i større 

grad vært et emne som har vært behandlet av historikere og 

andre, enn av arkeologer (se f.eks. Steen 1929, 1938). 

I den grad arkeologer har arbeidet med veier, har det ve

sentlig vært i sammenheng med bosetningshistoriske analyser. 

På grunnlag av artefaktfunn, fornminner og studiet av de natur

lige kommunikasjonslinjene i terrenget har man forsØkt åre

konstruere veinettet i de respektive områdene. 

Bare i mindre grad har de konkrete veisporene som fysiske 

manifestasjoner av når og hvor kommunikasjon har funnet sted, 

inngått i disse arbeidene. Enkelte eksempler på dette finnes 

likevel (bl.a. Grieg 1926; Pettersen 1931; Hougen 1947;Johan

sen 1976). 

Disse arbeidene har bakgrunn i Sophus Miillers teorier om 

forbindelsen mellom gravminner og veier, og dermed veienes 

betydning i studiet av den forhistoriske bosetningen (Muller 

1904). Miillers arbeide har i stor grad preget og preger fort

satt denne forskningen. 

Forhistoriske- og middelalderveier er i dag i en del til

feller bevart som hulveier - veifar, som på grunn av slitasje 

og errosjon har form av forsenkninger i terrenget. Ofte er 

bare korte strekninger av veiene bevart, og det er derfor 

vanskelig å se disse i forbindelse med bosetningen i de res

pektive områdene, eller som ledd i et kommunikasjonssystem 

over større områder. Det er også vanskelig å datere disse 
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veiene. Dette er trolig medvirkende årsaker til at veiforsk

ningen har fått en relativt liten plass i norsk arkeologi. 

HØsten 1982 ble en spesiell type veianlegg undersØkt på 

Fisknes i Sparbu, Nord-TrØndelag. Dette anlegget besto av to 

kavlebroer over en myrstrekning på ca. 300 m. Broanlegget var 

tidligere datert til middelalder. Bare ganske få anlegg av 

denne typen er undersØkt tidligere, og bare enkelte av disse er 

publisert. Dette er derfor en relativt ukjent fornminnetype i 

Norge. 

Kavlebroer kan defineres som trebroer over myr eller blØt 

mark. De hviler i hele sin utstrekning på terrenget. Dette i 

motsetning til brokonstruksjoner som stØtter seg på peler 

nedrammet i vann, eller konstruksjoner som fritt spenner 

over et elvelØp og er festet til terrenget på begge sider 

eller hviler på brokar som er oppbygd i elvelØpet (KLNM 1980, 

242). 

Disse broanleggene representerer en helt annen fornmin

netype enn hulveiene. Formålet med denne undersØkelsen vil 

derfor være gjennom studiet av disse brokonstruksjonene å 

forsØke å belyse problemer i tilknytning til kommunikasjon, 

samfunnsorganisasjon etc., som ikke tidligere har vært lagt 

særlig vekt på i veiforskningen i Norge. 

1.2. Forskningshistorisk oversikt 

Som nevnt er broanlegg fra forhistorisk tid og middelalder 

relativt ukjente fornminner i norsk arkeologi, og det eksis

terer fØlgelig ingen forskningstradisjon når det gjelder 

kavlebroer eller andre typer broanlegg i Norge. Bare et ti

talls kavlebroer er undersØkt, og som nevnt er bare enkelte av 

disse publisert. 

På 1950-tallet ble det foretatt en undersØkelse av en s.k . 

"stokkebro" i Sandar, Vestfold (Skjelsvik 1958). Anlegget er 

datert til fØrromersk jernalder. Det tolkes som bro over åpent 

vann og skiller seg derved fra kavlebroene både i konstruksjon 

og funksjon. Skjelsvik har valgt å se dette anlegget i en 
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bosetningshistorisk sammenheng, og har i liten grad lagt vekt 

på andre problemstillinger. 

Oddmunn Farbregds undersØkelser av kavlebroanleggene på 

Fisknes, Sparbu skiller seg derimot ut fra de Øvrige under

sØkelsene (Farhresd 1984). Han legger vekt på en rekke problem

stillinger i tilknytning til anleggenes kommunikasjons og 

samfunnsmessige betydning, i tillegg til spØrsmål i tilknyt

ning til selve anleggenes konstruksjon. Anleggenes sammenheng 

med den lokale bosetningsstrukturen i området blir derimot 

lagt liten vekt på. Farbregd bryter derved med tendensen i 

veiforskningen tilkunåla veiene inngå i en bosetningshis

torisk eller kommunikasjonsmessig sammenheng (jfr.kap.l). 

Bortsett fra Skjelsviks og Farbregds artikler foreligger 

det som nevnt bare enkelte artikler om emnet. Disse er enten 

rene materialpublikasjoner eller populærvitenskapelige ar

tikler (jfr.kap.3). En kort oversikt over emnet er gitt i 

KLNM (Elgvin 1980,242ff). 

De trebrolagte gatelØpene i middelalderbyene kan til en 

viss grad sammenlignes med kavlebroene i oppbyging og funk

sjon, men disse har bare i liten grad blitt behandlet som 

selvstendige forskningsobjekter. Det er derfor heller ingen 

forskningstradisjon når det gjelder denne typen veianlegg i 

norsk arkeologi. 

Til forskjell fra Norge har land som Tyskland og Danmark 

en til dels lang tradisjon når det gjelder studiet av trebro

anlegg fra forhistorisk tid og middelalder. Situasjonen i 

Sverige er tilnærmet lik den norske. Svært få anlegg er under

sØkt, og lite er publisert om emnet. 

Allerede på slutten av 1700-tallet ble de fØrste under

sØkelsene av trebrolagte veier over de store myrområdene i 

Nord-Tyskland, grenseområdene til Holland og det nåværende 

Øst-Tyskland foretatt. FØrst ca. hundre år senere ble de 

fØrste forsØk gjort på en systematisk innsamling av opplys

ninger om slike anlegg (von Alten 1879,1888). På denne 

tiden ble det også foretatt registrering og kartlegging av 

kjente broanlegg. En del nyregisteringer ble gjort (Prejawa 

1894,1896). 
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Helt fram til 14c metoden ble tatt i bruk på 1950-tallet, 

var veianleggenes alder et sentralt problem. Det ble tidligere 

hevdet at anleggene måtte skrive seg fra romernes krigstog mot 

Germania eller også fra Karl den Stores tid, fordi bare mili

tært organiserte grupper kunne utfØre slike omfattende og 

arbeidskrevende byggverk. 

Etter hvert kom man ved hjelp av ulike dateringsmetoder 

fram til dateringer som viste at anleggene var både eldre og 

yngre enn dette (Hahne 1918,Krliger 1936). 

Til tross for at de kronologiske problemene etter hvert ble 

lØst, og mulighetene forelå til å undersØke anleggene ut fra 

andre problemstillinger, har rene materialstudier fortsatt 

dominert denne delen av veiforskningen helt fram til i dag 

(Hayen 1978 og 1985). Det har vært lagt liten vekt på å sette 

anleggene inn i en bosetningshistorisk eller større kulturhis

torisk sammenheng. 

Et problem innen veiforskningen generelt har vært at den 

litteratur som finnes, har vært svært spredt og lite over

siktlig. Bare sjelden er den samlet i bibliografiske over

sikter (Denecke 1979). Behovet for en oversikt over tidligere 

undersØkelser og for et felles begrepsapparat for denne forn

minnetypen, var derfor årsaken til at Hayo Hayen på 1950-tal

let utarbeidet en typologi for de forskjellige trebroleg

ningene. Han foretok en svært omfattende analyse av de enkel

te konstruksjonselementene og av teknikkene som lå til grunn 

for byggingen av de forskjellige broanleggene. Dette arbeidet 

foreligger i form av artikkelen "Zur Bautechnik und Typologie 

der vorgeschichtlichen, frligeschichtlichen und mittelalter

lichen holzernen Moorwege und Moorstrassen" (Hayen 1957). 

Vi kommer tilbake til denne analysen og anvendbarheten av 

Hayens typologi på det norske materialet. Dette vil derfor 

ikke bli kommentert nærmere her. 

I Danmark er det også foretatt en rekke undersØkelser av 

forskjellige typer brolagte veier (Schou JØrgensen 1977b). 

Den litteraturen som foreligger, er i stor grad, som den tyske, 

preget av analyser av selve broanleggenes konstruksjon, disku

sjoner angående kronologi og anleggenes betydning i kommunika-
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sjonsmessig sammenheng (bl.a. Nielsen 1972; Thorvildsen 1973; 

Schou JØrgensen J976,1977b,1982). 

Enkelte har riktignok også forsØkt å sette disse anleggene 

inn i en større kulturhistorisk sammenheng (f.eks.Kunwald 1944, 

1963). I særlig grad gjelder dette broanlegg fra vikingtiden, 

som er tolket som resultat av en organisert, sentralt styrt 

militær virksomhet (f.eks. Ramskou 1977a,b; Schou JØrgensen 

1979; Roesdal 1980). 

I denne sammenhengen er det viktig også å nevne undersøkel

sene av titalls trebrolegninger av varierende type i The 

Somerset Levels, England (Somerset Levels Papers 1975-1986; 

Coles and Orme 1976,1980, Coles 1984). Disse er de eneste 

anleggene av denne typen som er nærmere undersØkt og datert, 

selv om det foreligger opplysninger om en rekke tilsvarende 

brolegninger i Storbritannnia (Taylor 1982,13). Som i Norge 

er det heller ikke der noen lang forskningstradisjon når det 

gjelder studiet av denne typen veianlegg. UndersØkelsene i 

The Somerset Levels er av stor betydning, fordi man der har 

undersØkt anleggene ut ifra andre problemstillinger enn det 

som tradisjonelt ~ar vært gjort i f.eks. tysk forskning. I 

tilknytning til brolegningene, som i tid strekker seg fra neo

littikum til eldre jernalder, er det registrert flere boplas

ser, og det er gjort en rekke artefaktfunn. Brolegningene 

har derfor naturlig kunnet settes inn i en bosetningshistorisk 

sammenheng, og man har også kunnet rekonstruere naturmiljØet 

omkring anleggene til forskjellig tid. Men ved studier av 

selve konstruksjonene har man også kunnet belyse problemstil

linger i tilknytning til selve arbeidsprosessen, organisering 

og utfØrelse av byggearbeidene, kommunikasjon og sosial 

organisasjon i de forhistoriske samfunn i en helt annen skala 

enn tidligere. 
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1.3. Problemstillinger 

De 11 anleggene som omfattes av undersØkelsen, er med to 

unntak datert til tiden ca. 1000 - 1400 AD. 

I Danmark, Tyskland og England er trebrolegninger i myr 

datert tilbake til neolittikum. Uten å påstå at tradisjonen 

går like langt tilbake her i landet, er det likevel sannsynlig 

at disse kavlebroene er resultat av en tradisjon, som går 

relativt langt tilbake i forhistorisk tid også i Norge. Det 

undersØkte broanlegget i Sandar, Vestfold er eksempel på at 

man har mestret brobyggingsteknikker allerede i fØrromersk 

jernalder i Syd-Norge. 

Den konsentrasjonen vi har av daterte anlegg til slutten av 

vikingtid og middelalder, kan i alle fall tolkes som indikasjon 

på at det skjer en markert Økning i byggingen av broanlegg i 

lØpet av denne tiden. Man har etter dateringene å dØmme, bygget 

kavlebroer gjennom størstedelen av middelalderen, mens de ser ut 

til å ha gått ut av bruk på 1400-1500-tallet. 

Perioden 1000 - 1400 AD er en tid da det skjedde en rekke 

viktige sosiale, politiske og Økonomiske endringer både i 

Norge og Europa forøvrig (Helle 1974;Sveaas Andersen 1977). I 

Norge startet rikssamlingen på slutten av 900-tallet. Den 

ansees som avsluttet omkring midten av 1000-tallet, men utbyg

gingen av mer permanente organer for rikets sentralmakt fort

satte også etter at den territorielle samlingen av landet var 

fullendt. 

Samtidig med endringer i styreform skjer overgangen fra 

hedendom til kristendom, og kirken blir etter hvert en viktig 

politisk maktfaktor i samfunnet ved siden av kongemakten. Fra 

fØrste halvdel av 1100-tallet legger både kongedØmmet og 

kirken flere og flere deler av samfunnet inn under sin myndighet, 

og det skjer en stadig vekst i statlig og kirkelig organisasjon 

utover på 1300-tallet. Gjennom det styringsapparatet som 

kirken etter hvert utviklet, utøvet kirken offentlig myndighet 

av samme karakter som kongedØmmet. 

På 1000-tallet begynte tettsteder og handelssentra å ut

vikle seg til byer som etter hvert Økte i omfang. Det fore-
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gikk samtidig en befolkningsØkning og en Økning i antallet 

gårder fØr krisen i senmiddelalderen satte inn på 1300-tallet 

med en betydelig nedgang i folketallet og dermed også en til

bakegang i bosetningen. 

Ser vi kavlebroene i sammenheng med samfunnsutviklingen i 

denne perioden, peker flere problemstillinger seg ut som in

teressante. 

Vi må kunne gå ut ifra at de endringene som skjedde i lØpet 

av vikingtid/middelalder, har medfØrt en markert Økning i sam

ferdselen, og dermed en Økt belastning på det eksisterende 

veinettet. Sannsynligvis har det derfor vært av betydning både 

for kongemakten og kirken at man hadde et godt utbygget kom

munikasjonssystem. Er derved kavlebroene resultat av en organi

sert utbygging av kommunikasjonsnettet i det aktuelle området 

i slutten av vikingtid og middelalder? Det er da viktig fØrst 

å avgjØre hvilken funksjon disse anleggene har hatt. Dersom 

de har inngått i et kommunikasjonssystem som har omfattet 

større områder, må det være en forutsetning at dette har 

vært rideveier (eventuelt kjØreveier). Som del av et slikt 

system, må vi anta at det har vært av stor betydning, at disse 

anleggene ble bygget og vedlikeholdt. Er anleggene av et 

slikt omfang, og har byggingen av disse krevet så store res

sursinnvesteringer at vi på den bakgrunn må kunne gå ut fra, 

at de har vært anlegg av stor samfunnsmessig betydning? 

Dersom kavlebroene har inngått i et system av hovedveier, 

må vi anta at broanleggene har ligget sentralt i forhold til 

bosetning, Økonomiske-, politiske- og religiØse sentra, og at 

de også kan inngå som deler av viktige naturlige veilinjer 

mellom disse. Kan anleggenes beliggenhet være kilde til kunn

skap om anleggenes betydning i kommunikasjonsmessig sammenheng? 

Dersom veihold i middelalderen etter hvert har blitt en 

viktig samfunnsoppgave, er det sannsynlig at dette må ha 

blitt organisert sentralt, enten gjennom kongemaktens 

organer eller kirken. Kan vi gjennom studiet av selve broan

leggene oppnå kunnskap om hvordan byggingen av disse anleggene 

og eventuelt veiholdet generelt er organisert? Hvem har utfØrt 

byggearbeidene? Med andre ord, kan vi ved studiet av anleggenes 
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teknologi oppnå kunnskap om sosial organisasjon og samfunns

forholdene forøvrig i vikingtid og middelalder? 

Kan brolegningene i tillegg til den rent kommunikasjons

messige betydningen også ha vært viktige i andre sammenhen

ger? Kan vi ved hjelp av skriftlige kilder belyse sider ved 

disse anleggene, som vi ikke uten videre kan få kjennskap til 

gjennom studiet av de konkrete broanleggene? 

Hulveiene har tildels vært problematiske forskningsobjek

ter ved at de er vanskelig daterbare, og ofte er bare korte 

partier av veiene bevart. Er det mulig å oppnå ny kunnskap 

om disse fornminnene og kommunikasjonsforholdene i forhistorisk 

tid og middelalder ved å se disse i sammenheng med kavlebroene? 
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2. UNDERSØKELSESOMRÅDET 

Valget av undersØkelsesområde var allerede i utgangspunk-

tet svært begrenset. De kavlebroanleggene som tidligere var 

undersØkt, lå alle innenfor fylkene MØre og Romsdal, SØr

TrØndelag og Nord-TrØndelag (fig.l). De tilleggsundersØkelsene 

som er foretatt av enkelte broanlegg, er derfor også lagt til 

dette området. Som nevnt er disse anleggene med enkelte 

unntak, datert innenfor tidsrommet ca. 1000-1400 AD. De 

trebrolagte gatelØpene i middelalderbyene er samtidige med 

disse gatebrolegningene og vil derfor bli anvendt som sammen

ligningsmateriale for kavlebroene. Det vil i hovedsak bli 

benyttet materiale fra Trondheim, som ligger innenfor undesØkel

sesområdet, men i enkelte tilfeller vil det også bli henvist 

til undersØkelser i Oslo og Bergen. 

De to TrØndelagsfylkene dekker et areal på tilsammen 4114648 

km2, Av dette arealet utgjØr 5129 km2, eller ca. 12%, myr 

under barskoggrensen. Tilsammen har derved sør- og Nord-TrØnde

lag den største prosentandelen myr under barskoggrensen av 

alle landets fylker (BrØgger et al.1963:28ff). Disse myrom

rådene sammenfaller i stor grad med jordbruksområdene i de 

to fylkene. 

Karakteristisk for kavlebroenes beliggenhet, er at de lig

ger i eksisterende eller tidligere myrområder i jord- og skog

bruksbygdene Ø og S for Trondheimsfjorden. Ingen anlegg 

ligger hØyere enn ca. 170 m.o.h. De ligger derved under den 

nevnte barskoggrensen, som varierer mellom ca. 300-600 m.o.h. 

i de forskjellige delene av de to fylkene (Helland 1911:481). 

Det har foregått en stor grad av oppdyrking av myr i disse 

områdene i nyere tid. Felles for alle anleggene er at de er 

oppdaget under opi•dyrkingsarbeide eller ved torvtekt i de 

samme områdene. 

De to anleggene i MØre og Romsdal ligger i myrområder i mer 

kystpreget landskap. Også her sammenfaller disse med jord

bruksområdene i fylket. 
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3. DET ARKEOLOGISKE KILDEMATERIALET 

3.1. Generell presentasjon av materialet 

3.1.1. Valg av kildemateriale 

FØlgende kriterier har ligget til grunn for utvelgelsen av 

broanlegg: 

- anlegget måtte falle inn under definisjonen av begrepet 

kavlebro (Jfr.kap.1.1) 

- anlegget måtte være undersØkt og dokumentert 

- anlegget måtte være 14c datert 

UndersØkelsen var i utgangspunktet begrenset til å omfatte 

anlegg i SØr- og Nord-TrØndelag. Det forelå opplysninger om 

tilsammen 7 broanlegg som oppfylte de nevnte kriterier fra 

disse to fylkene. To anlegg oppfylte delvis kriteriene ved at 

de var undersØkt, men ikke datert. Det ble derfor foretatt 

tilleggsundersØkelser og datering av disse. 

Hovedårsaken til at undersØkelsesområdet var avgrenset til 

de to TrØndelagsfylkene, var at det i utgangspunktet bare fan

tes opplysninger om arkeologisk undersØkte og daterte kavle

broer fra dette området. 

Etter hvert viste det seg at det også forelå opplysninger 

om to broanlegg i MØre og Romsdal. Grensen for undersØkelse·s

området ble derved utvidet til også å omfatte dette fylket. 

Det ene av anleggene (jfr.kap.3.10.) representerer en 

helt annen brotype enn kavlebroene, og oppfyller derved 

ikke de oppsatt~ kriteriene. Anlegget er likevel tatt med 

i undersøkelsen p.g.a. sammenfallende datering med flere 

av kavlebroene, og fordi det må antas å ha hatt samme 

funksjon som disse. 

Antallet anlegg er nokså jevnt fordelt på de to TrØnde

lagsfylkene med h.h.v. 4 anlegg i SØr-TrØndelag og 5 

anlegg i Nord-TrØndelag. I tillegg kommer de 2 anleggene i 

MØre og Romsdal (fig.2). De 11 anleggene er fordelt på 

i alt 7 prestegjeld og 7 kommuner (tab.l). I tre til-
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feller ligger flere anlegg innenfor samme prestegjeld. 

Fylke 

MØre og Romsdal 
li 

SØr-TrØndelag 
li 

Nord-TrØndelag 
li 

li 

Prestegjeld 

Nesset 

EdØy 

BØrsa 

Selbu 

N.StjØrdal 

Skogn 

Sparbu 

Kommune 

Nesset 

SmØla 

Skaun 

Selbu 

StjØrdal 

Levanger 

Steinkjer 

Antall 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

Tab.l. Fordelingen av broanlegg innenfor undersØkelses

området 

3.1.2. Vurdering av kildematerialets representativitet 

I forhold til de problemstillingene som dannerutgangs

punktet for undersØkelsen, er det nØdvendig å vurdere 

materialets representativitet. UtgjØr de 11 broanleggene 

et representativt utvalg av de anleggene som måtte finnes 

i undersØkelsesområdet? Gir disse anleggene et representa

tivt bilde av brobyggingen i forhistorisk tid og middelalder? 

Vi har ingen eksakte tall når det gjelder antallet kjente 

broanlegg i undersøkelsesområdet, men i lØpet av den tiden 

undersØkelsen har pågått, har det fremkommet en rekke opp

lysninger om kavlebroer i de to TrØndelagsfylkene. Notater 

om trebrolegninger i topografisk arkiv ved UNIT museet, i 

bygdebØker, reisebeskrivelser og annen litteratur fra området, 

viser også at en rekke slike anlegg er kjent fra tidligere. 

Ingen av disse er undersØkt eller datert, men ut fra beskrivel-



- 17 -

sene å dØmme, er det broanlegg av samme type som de undersØkte 

kavlebroene. 

Vi må på bakgrunn av disse opplysningene kunne gå ut fra 

at de undersØkte anleggene bare utgjØr en liten del av det 

totale antallet broanlegg i området. 

Som vist, er broanleggene relativt jevnt fordelt over de 

lavereliggende jord- og skogbruksområdene rundt Trondheims

fjorden, det vil ti under ca. 170 m.o.h. 

Alle anleggene er oppdaget under torvtekt eller grØfting og 

oppdyrking av myrområder. Nydyrkingsaktiviteten har derfor i 

stor grad vært avgjØrende for i hvilke områder kavlebroene er 

oppdaget. De er derved bare representative for brobyggingen 

i bestemte deler av undersØkelsesområdet - jord- og skogbruks

bygdene i de tre fylkene. 

I svært få tilfeller har grunneierne selv meldt fra til 

museet om funnene. Vanligst er det at meldingene kommer fra 

andre, som av ulike årsaker har fattet interesse for funnet. 

Ingen av anleggene er oppdaget som resultat av systematisk 

registrering og innsamling av opplysninger. Det synes derfor 

nokså tilfeldig hvordan opplysninger om de undersØkte kavle

broene er blitt kjent. Disse utgjØr derfor sannsynligvis et 

relativt tilfeldig utvalg av de brolegningene som er oppdaget. 

Årsakene til at nettopp de broanleggene som inngår i under

sØkelsen er undersØkt og datert, er også varierende. Enkelte 

av anleggene er undersØkt i forbindelse med nydyrking av 

områdene. Andre u11dersØkelser er rene forskningsgravninger 

eller resultat av innsats fra interesserte amatØrarkeologer. 

Selv om de undersØkte anleggene utgjØr et relativt be

skjedent antall, må vi på bakgrunn av de opplysningene som 

foreligger, kunne gå ut fra at de utgjØr et representativt 

utvalg av de broanleggene, som har ligget og fremdeles ligger 

i myrområdene i de nevnte delene av undersØkelsesområdet, og 

at disse er representative for de broanleggene, som har blitt 

bygget i området i forhistorisk tid og middelalder. 

En kildekritisk vurdering av undersØkelsene og dateringene 

av anleggene vil bli gitt i forbindelse med presentasjonen av 

de respektive anleggene (jfr.kap.3 og 4). 
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3.1.3. Beskrivelse av dokumentasjonsmaterialet 

Kildematerialet kan deles i to grupper: 

1) Broanlegg som er undersØkt t.o.m. 1984 innenfor rammen 

av fornminnevernarbeidet eller ved initiativ fra privat

personer. 

2) Broanlegg som i tillegg til tidligere undersØkelser, 

også er undersØkt av undertegnede i tiden 1984-85. 

Omfanget av undersØkelsene varierer fra korte befaringer 

til stØrre utgravninger. Formålet med undersøkelsene har også 

variert. Resultatet av dette er at mengden og kvaliteten av 

dokumentasjonsmaterialet er svært varierende. Opplysninger om 

enkelte av anleggene finnes kun i form av artikler i aviser 

og tidskrift, dateringsrapporter og brev. En del av dokumen

tasjonsmaterialet foreligger som notater og innberetninger i 

topografisk arkiv, UNIT museet. 

Fordi opplysningene om disse anleggene foreligger så spredt, 

og dette materialet ikke tidligere har vært behandlet samlet, 

vil det være nØdvendig med en detaljert beskrivelse av de 

enkelte anlegg tiOm grunnlag for videre analyse og tolkning av 

materialet. 

En kort oversikt over dokumentasjonsmaterialet er gitt i 

forbindelse med hvert anlegg, for å vise hva som ligger til 

grunn for den kunnskap vi har om anleggene. 

Som betegnelse på anleggene er i de fleste tilfellene an

vendt gårdsnavn med henvisning til sogn, prestegjeld og fylke. 

Dette fØlger arkiveringssystemet i topografisk arkiv, UNIT 

museet. I enkelte tilfeller er kavlebroene tidligere omtalt 

under andre navn. Disse blir fortsatt benyttet og er under

streket i overskriften for hvert anlegg. 

Det er nØdvendig kort å gjØre rede for den terminologien 

som blir anvendt i beskrivelsen av kavlebroene. Materialene 

i brolegningene er gitt betegnelse etter den form de har. De 

vanligste byggematerialene er hele og halvklØvde stokker 
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(halvklØvninger). 

I forbindelse med middelalderske trebygninger har man skilt 

mellom forskjellige typer materialer med rektangulært tverr

snitt - bjelke, planke og bord (Christie 1974,11). Når det 

gjelder kavlebroene, er det ikke relevant å gjØre bruk av så 

spesifikke betegnelser, fordi materialenes dimensjoner i stor 

grad synes å være preget av tilfeldigheter. Det er i enkelte 

anlegg benyttet halvklØvninger som er avflatet også på den 

runde siden, slik at de får et rektangulært tverrsnitt. I det 

fØlgende er disse gitt betegnelsen planker uten hensyn til 

materialenes tykkelse. I enkelte av innberetningene er 

"planke" benyttet også om halvklØvde stokker, men dette vil 

fremgå av sammenhengen i hvert enkelt tilfelle. 

Noen av anleggene har hatt flere byggefaser. Med byggefase 

menes et sammenhengende lag av stokker i hele kavlebroens 

lengde. Dette i motsetning til reparasjoner hvor det er lagt 

nye stokker eller stokkelag i bare deler av konstruksjonen. 

Jeg vil komme nærmere inn på disse begrepene i analysen av 

kavlebroene (kap.5). 
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3.2. Presentasjon av de respektive broanleggene 

3.3. HAGA av RYGG, gnr. 100/10, MÆRE s, SPARBU p, 

NORD-TRØNDELAG. 

Type undersØkelse 

Befaring 08.04.82 

Befaring 06.05.82 

PrØvegraving 

våren -82 

Utgraving våren -83 

Utgraving mai -84 

UndersØkt ved Type dokumentasjon 

Adm.sjef Brev fra M.A. til 

M,Almaas,Nord-TrØn- DKNVS museet 08.04.82 

delag Vegkontor 

l,amauensis 

O.Farbregd 

(inkl. kartavmerking) 

Notat 06.05.82 

M.Almaas,fylkeskon- Artikkel m/foto 

servator K.Dahle 

m. fl. 

M.Almaas,K.Dahle 

I.Smedstad 

Adresseavisen 

14.05.82 

Plantegninger av 

deler av feltet 

ro/kommentarer på lyd

bånd 

Innberetning nov.-84 

Dat.rapp.16.04.85 

3.3.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Kavlebrua går i SØ-NV retning i N del av Ryggamyra N for 

elva Figga (fig.3). 

Brolegningen er lokalisert med jordbor i en lengde av ca. 

500 m, men funn av stokker i fortsettelsen av brua mot SØ, 

tyder på at den kan ha vært noe lenger. I NV stopper broleg

ningen ved overgangen til fast mark. 

De delene av myrområdet hvor brolegningen ligger, er i dag 

dyrket mark. FØr oppdyrking av myra lå stokkene i kavlebroen ca. 
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50 cm under markoverflaten. Nå ligger det Øverste stokkelaget 

bare ca. 10 cm dypt. DreneringsgrØfter krysser broen med jevne 

mellomrom. Store mengder stokker er revet opp under plØying, og 

en del av de resterende er skadet av plogen. Anlegget var 

derfor tildels svært Ødelagt. Flere av stokkene var dessuten så 

dårlig bevart at det var vanskelig å skille de enkelte stokkene 

fra hverandre. Mindre bygningstekniske detaljer var av samme 

årsak heller ikke mulig å observere. 

3.3.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene 

av anlegget 

Tilsammen er ca. 10 mav kavlebroen undersØkt og dokumentert. 

Dette utgjØr ca. 2% av brolegningens totale lengde. Det fore

ligger ingen opplysninger om lengde og beliggenhet av de 

delene av brokonstruksjonen som ble undersØkt i 1982, men 

sammen med de senere undersØkelsene gir disse trolig et rela

tivt representativt bilde av brolegningen. 

3.3.3. Kavlebroens konstruksjon 

Undersøkelsene i 1982 

I fØlge de opplysningene vi har fra undersØkelsene i 1982 

(MA 08.04.82), besto brokonstruksjonen av to rekker langs

gående stokker med største lengde 6.65 m. På tvers av disse var 

det lagt stokker med største lengde 3.80 m. De tverrlagte stok

kene hadde "laftesnitt" som passet over hver av de langsgående 

stokkene. Stokker med diameter over ca. 15 cm var klØyvd i to. 

Alle stokkene var tilhogd. 
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Undersøkelsene i 1983 og 1984 

I beskrivelsen av de delene av kavlebroen som ble undersØkt 

i 1983 og 1984, vil jeg vise til plantegningene - plan I - IV. 

Stokkene er på tegningene gitt fØlgende bokstav- og nummer be

tegnelser: 

a + nr. - tverrliggende stokker 

b + nr. - alle langsgående stokker 

c + nr. - tverrliggende stokker i lag 2 

Felt B som ble undersØkt i 1984 ble lagt nær ved felt A som 

delvis ble undersØkt i 1983, slik at det samme målesystemet 

kunne anvendes. 

Felt A, lag 1 (plan I) 

Det Øverste laget besto, bortsett fra enkelte hele stokker, 

av halvklØvninger lagt med den flate siden ned. De dannet der

ved en regelmessig, flat og jevnt bred veibane. Stokkene hadde 

diameter på 20 - 30 cm og lengde ca. 1.60 m og var lagt på 

tvers av veien (fig.4). Stokkene var svært godt bevart, og de 

ble derfor tatt opp til konservering i 1983. Det foreligger 

ikke opplysninger om det ble observert plugger eller hull 

etter slike. Vi observerte derimot plugghull i 3 av stokkene i 

det underliggende laget (c28,c48,c65). Enkelte av stokkene i 

lag 1 kan derfor ha vært festet til underlaget med plugger, 

men det synes å ha vært nokså tilfeldig hvordan dette har 

blitt gjort. Stokkene i lag 1 var lagt direkte på det under

liggende stokkelaget. 
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Felt B, lag 1 (plan III) 

Lag 1 var svært fragmentarisk og stokkene var delvis skadet 

i denne delen av kavlebroene (fig.5). I NV del av feltet besto 

laget av parallelle tettliggende stokker på tvers av veien. 

Disse stokkene var av en noe annen karakter enn i felt A. 

Stokkene, både halvklØvninger og rundstokker, hadde en diameter 

på ca. 20 cm og lengde 1.5-2.0 m (fig.6). 

I veiens lengderetning på Ø siden av disse stokkene, lå en 

rund stokk (b4) i samme nivå som lag 1. Stokken hadde en ut

sparing i siden som passet til enden av en av de tverrliggende 

stokkene (a9). Denne langsgående stokkens funksjon har trolig 

vært å forhindre lag 1 i å forskyve seg. Det ble heller ikke i 

felt B observert at stokkene var festet til underlaget med 

plugger (fig.7). 

Under lag 1 lå det enkelte langsgående stokker (bl - b3). I 

en av disse (b3) var det laget utsparing for en av stokkene i 

lag 1. Disse langsgående dragerne har derfor fungert som støt

te og underlag for stokkene i laget over, og er av den grunn 

trolig av samme alder som disse (fig.8). 

Felt A og B, lag 2 (plan II,IV) 

Det underste laget i kavlebroen besto av parallelle, tverr

lagte rundstokker med diameter 10 - 20 cm, lengde ca. 2.2 m. 

Stokkene i dette laget var gjennomgående nokså dårlig bevart, 

og det var ofte vanskelig å skille dem fra hverandre (fig.8,9 

og 10). 

På V siden av stokkene i felt Avar det lagt stokker i 

veiens lengderetning (b5 - b8)(jfr.plan II). Disse stokkenes 

funksjon kan ha vært enten å hindre utglidning av stokkene i 

lag 2 eller å være underlag for stokkene i lag 1. Lag 1 var 

her forskjØvet ca. 50 cm mot V i forhold til de tverrgående 

stokkene i lag 2. Det var dermed behov for stØtte under disse, 

og det kan synes mest sannsynlig at de langsgående stokkene 

har hatt dette formålet. 

Tre av stokkene i felt B (c3 - c5) ligger i omtrent samme 

nivå som stokkene i lag 2, men de er bedre bevart og har en 

noe annen karakter enn de Øvrige stokkene i dette laget (jfr. 
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plan IV). Disse stokkene kan derfor være yngre enn det Øvers

te laget og tilhØre en senere reparasjon. 

Lag 2 ble bare fjernet i felt B. Det ble ikke observert noe 

eldre stokkelag under dette laget. Heller ikke var det langs

gående dragere under de tverrlagte stokkene. Det ble observert 

3 stokker i N hjØrne av felt B, men disse så ut til å være for

skjØvet i forhold til sin opprinnelige plassering. De tolkes 

derfor som del av lag 2. StikkprØver i felt A tydet heller ikke 

på at det var noe eldre stokkelag under denne delen av kavle

broen. Derimot ble det observert kvist og tynne greiner under 

stokkene i lag 2 i både felt A og B. Mellom og over stokkene 

fantes det dessuten en mengde never og huggflis. 

3.3.4 Sammenfattende beskrivelse av kavlebroens konstruksjon 

Denne kavlebroen har hatt en enkel og nokså ensartet bygge

måte, men det har likevel vært variasjoner i byggemåten i de 

forskjellige delene av broanlegget. Enkelte steder er det 

bare en byggefase bestående av et brodekke av tverrlagte 

stokker på langsgående dragere. I andre deler av kavlebroen er 

det to tydelig adskilte byggefaser. Den eldste veibanen har 

der bestått av tverrlagte rundstokker på et dekke av kvist 

og greiner. Veibanen har vært ca. 2.2 m bred. Enkelte steder 

kan det ha vært lagt stokker på langs for å hindre utglidning 

av veibanen. 

Det Øverste stokkelaget som representerer veiens yngste 

fase, har på samme måte som laget under, bestått av stokker 

lagt på tvers, men har vært noe mer forseggjort enn dette. I 

dette laget har det blitt benyttet stokker med større dimensjon, 

og de største stokkene har blitt halvklØvd. Denne veibanen har 

bare vært ca. 1.6-1.8 m bred. Det vil si at den har vært 

smalere enn den eldste veien. Den er desuten forskjØvet noe mot 

V i forhold til denne. 



- 25 -

3.4. FISKNES og NORDNES av FISKNES, gnr. 109/1,10, HENNING s, 

SPARBU p, NORD-TRØNDELAG. 

Type undersØkelse 

Befaring 12.07.79 

Utgravning sept.-82 

Utgravning juli/ 

aug.-84 

Myrstrat. unders. 

a ril-85 

UndersØkt ved 

O.Farbregd 

O.Farbregd 

I.Smedstad 

I.Smedstad 

Type dokumentasjon 

Innberetning 01.08.79 

Innberetning des.-82 

Innberetning nov.-84 

Innberetning april-85 

3.4.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Broanlegget på Fisknes består av et sammenhengende system 

av to kavlebroer - vei A og B. De to kavlebroene går over et 

myrområde på Fisknes ved N enden av Leksdalsvatnet (jfr.fig.3). 

Vei A går i sØ-NV retning mot utlØpet av Leksdalsvatnet. Den 

er lokalisert i en lengde av ca. 300 m (fig.11). I SØ stopper 

brolegningen der hvor myrområdet har gått over i fast mark. 

Vei A går tilnærmet parallelt med fylkesveien og krysses av 

denne omtrent midt på. 

Vei B kan fØlges ca. 110 m. Den går fØrst i Ø-V retning 

langs N del av myrområdet fØr den svinger mot S og krysses av 

fylkesveien. Den mØter så vei A ca. 50 m fra Leksdalsvatnet. 

På NØ siden av fylkesveien er myra oppdyrket, og kavlebroene 

er gjennomskåret av dreneringsgrØfter med jevne mellomrom. 

Det var delvis beliggenheten av disse grØftene som avgjorde 

hvor utgravningsfeltene ble lagt. Brolegningen lå ca. 40 cm 

dypt og dermed under plogdybde. Stokkene var derfor ikke 

skadet under dyrking og var svært velbevarte. På SV siden av 

fylkesveien er området ikke oppdyrket, og kavlebroen lå der 



- 26 -

urørt i en dybde av ca. 60 cm. Også der var stokkene svært 

godt bevart. 

3.4.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene 

av anleggene 

Tilsammen er ca. 20 mav vei A undersØkt og delvis doku

mentert. UndersØkelsene er foretatt i 4 ulike deler av kavle

broen i form av to større felt (Al og kryss) og 2 prØvesjakter 

(A2,A3) hvor brolegningen er helt eller delvis undersØkt (jfr. 

fig.11). Alle feltene er dokumentert med plantegninger og 

foto. 

Dette utgjØr ca. 7% av brolegningens totale lengde. Prosent

vis er altså en relativt liten del av kavlebroen undersØkt. 

Fordelingen av de fire undersØkelsesfeltene gjØr at disse like

vel må anses å gi et relativt godt bilde av konstruksjonen i 

hele brolegningen. 

I alt ca. 14 mav vei Ber undersØkt. Det utgjØr ca. 10% 

av kavlebroens lengde. UndersØkelsene av denne er fordelt på 7 

ulike felt i form av to større felt (Bl og kryss) og 5 prØve

sjakter (Bs 1-5). Feltene er undersØkt og dokumentert på samme 

måte som vei A. Sjaktene er derimot bare beskrevet uten 

nærmere dokumentasjon i form av plantegning eller foto. 

De to anleggene på Fisknes er derved de av de 11 anleggene 

hvor stØrst del av konstruksjonen er undersØkt og dokumentert. 

Det vil derfor i analysen av anleggene bli lagt spesiell vekt 

på disse. 

3.4.3. Kavlebroenes konstruksjon 

I det fØlgende vil jeg gjennomgå resultatene fra de forskjel

lige utgravningene for å gi et samlet bilde av kavlebroenes 

konstruksjon. 

Dokumentasjonen fra gravningene i 1982 og 1984 er svært ens

artet. Det er derfor av kildekritiske årsaker ikke nØdvendig å 
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skille mellom de forskjellige utgravningene. Jeg vil derfor be

skrive hver enkelt kavlebro i sammenheng felt for felt og 

behandle krysset mellom de to samlet til slutt. 

De forskjellig utgravningsfeltene er gitt ulike betegnelser 

(jfr.fig.11). Nedenfor er gitt en oversikt over feltene og de 

tilhØrende plantegningene: 

VEI FELT PLAN UTGR.AR 

A Al V 1982 
li A2 VI 1984 
li A3 li li 

li Kryss VIII,IX li 

B Bl VII 1982 
li 

Bs 1-5 Kart,fig.11 li 

li Kryss VIII,IX 1984 

I den fØlgende beskrivelsen vil jeg henvise til disse planteg

ningene. På tegningen er stokkene inndelt i grupper/ 

lag og gitt bokstav og nummerbetegnelse. Disse varierer fra 

plantegning til plantegning. Bare på plan VIII og IX er det 

felles betegnelser. 

Vei A, felt Al (plan V) 

I felt Al besto Øverste nivå av brolegningen i veien av to 

langsgående hele stokker, diam. ca. 15 cm, lengde ca. 6.0 m. 

Mellom disse lå to halvklØvde stokker med største bredde ca. 

30 cm (a2 og a5). Disse lå med rotenden i hver sin retning, 

slik at de dannet en jevnt bred veibane - ca. 90 cm bred. 

Utenfor og noe dypere enn de runde stokkene lå en langsgående, 

halvklØvning (al). Trolig tilhØrer den en eldre fase. De 

halvklØvde stokkene var lagt med den runde siden ned. Denne 

var noe avflatet slik at stokkene skulle ligge stØtt. Stokke-
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laget hvilte på tverrgående underliggere som vesentlig lå 

samlet ved enden av de langsgående stokkene. Flere steder var 

stokkene i det Øverste laget festet til underliggerne med 

treplugger (fig.12). 

I fortsettelsen av disse langsgående stokkene, men i et 

noe lavere nivå, var et ca. 5.5 m langt parti av tverrliggende 

stokker, både runde og halvklØvde, av ulik tykkelse og lengde 

(bl3:2-b62). De dannet et uregelmessig lag. De langsgående 

stokkene lå ut over disse s t okkene (fig.13 og 14). 

I SØ del av feltet fortsatte et nytt lag av langsgående 

stokker (dl-d3). 3 langsgående halvklØvde stokker var der 

lagt med flatsiden opp. De dannet en veibane med bredde ca. 80 

cm. Det ble ikke observert langsgående rundstokker på utsiden 

av disse på samme måte som i andre enden av feltet, men stokke

laget ble bare avdekket i en lengde på ca. 1.0 m. Dette Øvre 

stokkelaget hvilte også her på flere av de tverrgående under

liggerne, og var festet til disse med treplugger. 

Midt under de langsgående stokkene (a2-a5) lå en gruppe med 

tynne tverrliggende stokker med diam. 6 - 10 cm (b2-bl3:l) 

(fig.15). 

Disse lå parallelt ved siden av hverandre og i samme nivå. 

De var forskjØvet noe mot SV i forhold til veibanen forøvrig. 

Det samme var tilfelle med 8 stokker under i det store partiet 

med tverrliggere (el - c8). Disse hadde diam. ca. 20 cm, var 

av ulik lengde og dannet en uregelmessig kant. De lå under 

hovedlaget av tverrliggere og må være eldre eller samtidige 

med dette (fig.16). 

Under de tverrliggende stokkene i et ca. 25 cm tykt lag av 

sandblandet myrjord, lå en langsgående halvklØvd hartrestokk 

mellom to tynne bjØrkestokker. 

Sjakt A2 og A3 (plan VI) 

I vei A mellom Fv. og krysset mellom vei A og B (ca.120m V 

for felt Al) ble det gravet 2 enmeters brede prØvesjakter med 

en avstand av 3.0 m (jfr.fig.11). Myrlaget ble fjernet rundt 
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konstruksjonen, slik at det var mulig å dokumentere de forskjel

lige lagene uten at stokkene ble tatt opp. 

I begge sjaktene besto veien av langsgående stokker, både 

hele og halvklØvde, på samme måte som i felt Al. I sjakt A2 

besto det Øverste laget av 5 stokker (a5 - a8) - ytterst mot N 

en rundstokk, og innenfor denne to halvklØvde stokker på hver 

side av en rundstokk (fig.17). 

HalvklØvningene var lagt med flatsiden opp, og stokkene dan

net en jevn veibane - ca. 1.4 m bred. På SV siden av veien var 

stokkelaget noe forskjØvet, og det var derfor ikke mulig å si 

med sikkerhet om det også her har vært en rund kantstokk. 

Sannsynligvis har det vært det (sml.sjakt A3). Sjakten var 

helt tilfeldig lagt over skjØten m~llom to stokkelengder. I 

fortsettelsen av veien mot SØ kunne vi derfor se 2 runde 

stokker (a2,a3) som dannet midtpartiet av veibanen. De Øvrige 

stokkene lå utenfor sjaktkanten. Den skråttliggende stokken 

(a8) i SV del av sjakten kan ha vært en ytre stokk som er 

forskjØvet i veibanen utenfor a3. 

Under det Øverste stokkelaget lå nok et lag langsgående 

uklØvde stokker (bl,b2 ro.fl.). 

Under disse to lagene var 4 halvklØvninger (c2-c5) lagt på 

tvers av veien med flatsiden opp (fig.17). Oppå den ene av de 

4 stokkene lå det enda en tverrligger (el), slik at de langs

gående stokkene hvilte på denne og ikke på de 4 stokkene under. 

Denne stokken kan være lagt der for å justere nivået på de 

langsgående stokkene. 

Enkelte av stokkene i det Øverste laget var festet med plug

ger til underliggende stokklag. En av stokkene (a7) var festet 

med en gjennomgående pel med diam. ca. 10 cm. 

Brolegningen i sjakt A3 var en fortsettelse av stokkene i 

sjakt A2 (jfr.plan VI). Det Øverste laget besto av langsgående 

stokker (al-a7) som dannet en jevn flate bortsett fra de ytters

te stokkene som stakk litt hØyere opp enn de Øvrige stokkene 

i veibanen (fig.18). HalvklØvningene var lagt med flatsiden 

opp. Disse lå på nok et lag av langsgående stokker (bl m.fl.). 

Veibredden var ca. 1.40 m. Under dette laget var det lagt 

flere rundstokker på tvers av veien (cl-c5). 3 av disse lå 
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samlet midt under åpningen mellom to av stokkene i det Øverste 

laget. 

I det Øvre laget var de to ytterste stokkene på N siden 

festet med treplugger. På V siden av veien var det slått ned 2 

peler i torven på yttersiden av stokkene, for å hindre de langs

gående lagene fra å skli ut (fig.19). 

Vei A, kryss (plan VIII, IX) 

Den delen av vei A som går inn mot krysset mellom de to 

kavlebroene, besto av 3 halvklØvde stokker med flatsiden opp 

(cl-c3) og en rund stokk (c4) på en side. På motsatt side lå 

det en dårlig bevart stokk (cO). Det var vanskelig å avgjØre 

hvordan denne har sett ut, men antageligvis har den vært halv

klØvd (plan IX,fig.20). Stokkene i denne delen av veien var 

til dels dårlig bevart, og vi kan ikke utelukke at det opp

rinnelig har vært en kantmarkerende rund stokk også her. 

Fortsettelsen av vei Aut i krysset vil bli beskrevet i 

sammenheng med vei B. 

Vei B, felt Bl (plan VII) 

Denne veien representerer en helt annen type konstruk-

sjon enn vei A. I feltets V del lå det et lag av tverrliggen

de, jevnlange stokker, lengde 1.7-1.9 m og diam. ca. 15-18 cm 

(al-al7). De fleste stokkene var halvklØvninger lagt med 

flatsiden ned (fig.21). 

Dette laget lå delvis inn over et lag med 8 langsgående 

stokker, både runde og halvklØvde med diam. 15-20 cm, lengde 

ukjent (bl-b8). Disse dannet en vegbane med bredde ca. 1.40 m. 

Stokkene lå i et noe lavere nivå enn de Øvrige. Under disse 

langsgående stokkene lå det flere tilsvarende stokker i for

skjellig nivå (fig.23). 

To av stokkene (al3,al7) i det tverrliggende laget var 

festet til underliggende stokker med treplugger. Forøvrig 
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ble det ikke obse~vert andre festemåter for stokkene i denne 

delen av brolegningen. 

Prøvesjaktene Bs 1-5 (fig.11) 

FØlgende observasjoner ble gjort i de 5 prØvesjaktene i vei B: 

SJAKT ST0KKERETNING 

1 langs 

2 tvers 

3 li 

4 li 

5 langs 

VEIBREDDE 

1.6 m 

2.2 m 

2.3 m 

2.2 m 

1.1 m 

DYBDE UNDER 

MARKOVERFLATEN 

0.2 m 

0.4 m 

li 

li 

0.2 m 

Disse observasjonene viser et klart mønster. I hver ende av 

vei B NØ for Fv. består brolegningens Øverste lag av langs

gående stokker. 

I felt Bl skifter brolegningen fra langsgående til tverrlag

te stokker i det Øverste laget. Kavlebroen ser så ut til å ha 

hatt tverrlagte stokker over en strekning av ca. 50 m fØr den 

igjen skifter til langsgående mellom sjakt 4 og 5. 

De delene av vei B hvor stokkene er lagt på tvers av veiens 

lengderetning, svinger svakt fra Ø mot SV. Endring i konstruk

sjonsmåte kan eventuelt ha en sammenheng med dette. 

Der hvor veibanen består av langsgående stokkelag, ligger de 

Øverste stokkene hØyere enn der hvor stokkene er lagt på tvers 

av veiens lengderetning. Brolegningen er også betydelig 

smalere der hvor stokkene er lagt på langs. 

Vi vet ikke om det ligger langsgående stokker under de 

tverrliggende i sjakt 2,3 og 4. Arsaken til at stokkene er 

lagt på tvers av veibanen i denne delen av vei B, kan derfor 

være andre enn den rent tekniske som antydet ovenfor. 

Farbregd forklarer forskjellene i byggemåte og nivå med at 
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myra trolig var blØtest akkurat der hvor brua var blitt bygd 

på med tverrliggende stokker, og at disse derfor lå dypere ned 

enn de langsgående. Han antar at konstruksjonene i sjakt 2-4 

har vært lik den vi ser i felt Bl (OF des.-82). 

Farbregd nevner dessut~n at tilveksten i myra var raskere 

der, og at kavlebroen også av den grunn måtte bygges på. 

Uten ytterligere og større undersøkelser er det vanskelig 

å avgjØre hva som har vært årsaken til endring i byggemåte. 

Jeg vil komme tilbake til dette siden. 

På samme måte som i vei Avar det også i vei Bet 10-15 cm 

dypt lag med sandblandet myrjord under og mellom de underste 

stokkene. Det ble ikke observert kvist eller tynne stokker. Vi 

må derfor anta at de underste langsgående stokkene represen

terer kavlebroens eldste fase. 

Vei B, kryss (plan VIII,IX) 

I krysset mellom vei A og B besto vei B av et Øvre lag av 

tverrliggende hele og halvklØvde stokker av forskjellig stør

relse (al-a36)(plan VIII,fig.23). Deler av dette laget var 

svært fragmentarisk og det var derfor i enkelte tilfeller 

vanskelig å avgjØre om stokkene hadde vært runde eller halv

klØvde. Laget av tverrliggende stokker fortsatte inn over vei 

A, der de to brolegningene mØttes og dannet en sammenhengende 

veibane fra vei B over vei A. I denne delen av brolegningen 

var det brukt stokker som gjennomgående hadde en større diameter 

(ca. 20 cm) enn i laget forøvrig (a37-a46). Stokkene var også 

noe bedre bevart (fig.24). Alle stokkene med unntak av 3 styk

ker (a41, a41,a45), var halvklØvninger, og disse var lagt med 

enten den runde eller den flate siden opp. For å passe med 

retningene på stokkene i vei A, var stokkene dreid noe mer mot 

Senn de andre stokkene i det samme laget. Disse stokkene kan 

være yngre enn <le Øvrige stokkene i dette laget og representere 

en reparasjon av konstruksjonen. 

Stokkene al - a36 var festet til et underliggende lag av 

langsgående dragere med treplugger. Der hvor laget utgjorde en 
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del av vei A, var bare en av stokkene festet til underliggende 

stokk. På yttersiden av laget utenfor stokk a46 var det 

slått ned 3 peler med diam. 8-10 cm. Disse pelenes funksjon 

har sannsynligvis vært å forhindre stokkene i å forskyves mot 

SV. 

Det Øverste stokkelaget (gruppe a) i vei B var lagt på et 

lag av ni langsgående stokker (kl-k9)(plan.IX,fig.25). Disse 

stokkene var svært godt bevart. Stokkene var uklØvde og lå 

skiftevis med rotenden og toppen i samme retning, slik at de 

dannet en jevnt bred veibane - ca. 1.2 m bred. De 2 ytterste 

stokkene var mye kortere og tynnere enn de andre og så ut til 

å ha hatt liten betydning for selve konstruksjonen. Tre andre 

stokker på yttersiden av kl lå nokså tilfeldig plassert, og de 

ble derfor ikke tolket som del av denne gruppen av stokker. 

Stokkene hadde ingen spor av slitasje, og de har trolig hele 

tiden vært dekket av overliggende stokkelag. 

Som underlag for disse stokkene var det i NØ lagt en kraftig 

rundstokk (diam. 20 cm) på tvers av veien. I motsatt ende hvil

te stokkene på et lag av tverrliggere (gruppe i), som dannet 

fortsettelsen av vei A (fig.26). 

2 av stokkene (k2 og k7) skilte seg ut ved at de hadde en 

rekke plugghull fordelt over hele stokkenes lengde. Noen av 

disse stemte overens med hull og plugger i stokker i det over

liggende laget (gruppe a), andre hadde ingen sammenheng med 

disse (jfr.plan IX,fig.25). Trolig har det ligget flere tverr

liggende stokkelag oppå de langsgående dragerne. Disse har 

blitt skiftet ut etterhvert. Gruppe a er den siste av flere 

slike. Plugghull i endene på k2 og k7 kan ha vært brukt til 

plugger som festet stokkene til underlaget, men de kan også 

stamme fra plugger i overliggende lag. 
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Vei A, kryss (plan VIII,XI) 

Der de langsgående stokkene (c0-c6) i vei A stoppet, fort

satte kavleleggingen med fem tverrliggende halvklØvninger 

(dl-d5), diam. 10-20 cm og lengde ca. 1.7 - ca. 2.0 m (plan 

VIII,fig.24). Disse var lagt med enten den runde eller den 

flate siden opp. Stokkene dannet en ujevn overflate, og enkelte 

var trolig forskjØvet i forhold til sin opprinnelige plassering. 

Stokkene i gruppe d lå inn under en del av stokkene i gruppe 

a (t.o.m. a36). F.o.m. a37 lå endene på stokkene i gruppe a 

inntil d5. Stokkene i gruppe a er trolig lagt slik for å få 

samme nivå på veibanen i vei A som i vei B. 

En av stokkene (d3) stikker noe inn under k8. Sannsynlig

vis har den blitt skjØvet inn under denne. Vi kan i alle fall 

ikke slutte ut fra dette at stokkene i gruppe d skulle være 

eldre enn stokkene i gruppe k. Trolig er de heller yngre eller 

like gamle. 

Under stokkene i gruppe a og d var det i fortsettelsen av 

vei A fra gruppe c til NV enden av feltet lagt et sammenhen

gende lag tverrliggende uklØvde stokker (il-i24). Stokkene 

hadde diam. 10-20 cm, lengde 1.7-2.3 m. Enkelte steder lå det 

flere oppå hverandre, og de dannet en ujevn overflate (plan 

IX,fig.27). 

De langsgående dragerne i vei B (k2-k8) hvilte på en del av 

stokkene i gruppe i. Disse må derved være lagt ned fØr eller 

samtidig med de langsgående stokkene i vei B. 

Stokkene il-ill var lagt på et lag av tettliggende langs

gående stokker (pl-p7), diam. ca. 20 cm, lengde ukjent. 

Stokkene i gruppe i ble ikke fjernet, og gruppe p ble derfor 

dokumentert på grunnlag av det vi så mellom stokkene i laget 

over. SØking med jordbor under gruppe p viste at det ikke var 

noe stokkelag ~yp~re ned, og dette var derfor det eldste stokke

laget i denne delen av veianlegget. 

En del av stokkene i gruppe i var festet til underlaget med 

plugger. Også i denne delen av konstruksjonen var det slått 

ned peler for å hindre lagene i å forskyve seg. 
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3.4.4. Sammenfattende beskrivelse av anleggets konstruksjon 

Fra undersøkelsen av de forskjellige delene av vei A, kan 

vi slutte at i siste fase har denne hatt en brolegning av 

langsgående halvklØvde stokker 2-3 i bredden og med rundstokker 

som markering av den ene eller begge veiens ytterkanter. Noen 

steder har det også vært lagt ned rundstokker midt i veien, 

men da slik at de lå i samme nivå som de halvklØvde stokkene. 

Det har altså vært viktig å bygge en vei med en jevn og plan 

veibane. 

Bredden på veibanen varierer mellom ca. 0.8-1.2 m. I de 

eldre fasene er det vanskelig å si hva slags konstruksjon som 

har vært dominerende, men trolig har det vært en veibane av 

langsgående stokker også da. 

De tverrlagte stokkene i felt Al representerer trolig en 

reparasjon, hvor man i alle fall delvis har benyttet halvklØv

ninger fra den eldre veibanen. Avstanden mellom de to partiene 

med langsgående stokker i dette feltet tilsvarer ca. en stokke

lengde (jfr. plan V,a2-a5). 

Der hvor de to brokonstruksjonene mØtes, endrer vei A helt 

karakter. Brolegningen består her av flere lag tverrlagte 

stokker som danner en ujevn overflate. Brolegningen i vei B 

fortsetter inn over disse tverrlagte stokkene i vei A og danner 

derfor et stykke med langsgående stokker i vei A. Under de 

tverrlagte stokkene i vei A er det mot NV lagt et lag av 

stokker på langs av veiens retning. Om denne brolegningstypen 

fortsetter i vei A videre mot Leksdalsvatnet, var det ikke 

anledning til å undersøke. 

Forskjellige metoder er benyttet for å forhindre stokkene i 

veibanen fra å forskyve seg. Vanligst er treplugger som blir 

slått gjennom hull i stokkene ned i underliggende stokk. Det er 

også et eksempel på at en stor pel er brukt på samme måten. 

I flere tilfeller er det slått ned peler i torven på yttersiden 

av brolegningen for å hindre utglidning. Runde stokker er 

jevnet på undersiden for å ligge stØtt på underlaget. 
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Det samme sandblandete myrlaget ble observert under vei A 

som under vei B. Noe kvist og greiner ble også observert i dette 

laget. 

Vei B 

Byggemåten i vei B har variert noe. Den delen av brolegnin

gen som mØter vei A, har bestått av et Øvre lag av tverrliggen

de hele stokker og halvklØvninger. Disse er lagt på et lag av 

tettliggende langsgående dragere, som hviler på stokker i vei 

Ai SV og en tverrliggende drager i NØ. 

Lenger mot NØ har kavlebroen bestått av langsgående stokker, 

sannsynligvis i flere lag. I midtre del av vei B hvor den 

svinger mot Ø, har det Øverste stokkelaget bestått av tverr

liggende stokker. De siste ca. 30 mav konstruksjonen har 

igjen bestått av langsgående stokker i flere lag. 

Stokkene har vært festet til underlaget med treplugger. 

Enkelte steder har det vært slått ned peler på yttersiden av 

brolegningen for å hindre forskyvning. 

Under og mellom de underste stokkene i vei Ber det et 

sandblandet myrlag. Det er ikke observert kvist og greiner i 

dette laget. 
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3.5. TANGSVEET AV GRYTE, gnr. 59/2, TANGEN gnr.58/1, ALSTADHAUG 

s, SKOGN p, NORD-TRØNDELAG. 

Type undersøkelse 

Diverse befaringer 

Befaringer 1962 

PrØvegravning juni-84 

Myrstratigrafisk 

undersØkelse april-85 

UndersØkt ved 

P.Vannebo 

O.Ertsaas 

I.Smedstad 

I.Smedstad 

Type dokumentasjon 

Notat.Arbeideravisa 

17.11.59 

Brev til DKNVS Museet 

06.05.60 

Notat sept. -62 

Artikkel v/N.Halland 

Levangeravisa ca. 1970 

Innberetning nov.-84 

Innberetning 30.04.85 

3.5.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Kavlebroen er lokalisert i en lengde av ca. 100 m. Den har 

gått i NØ-SV retning over et myrområde NV for gården Tangsveet 

(jfr.fig.28). Halvparten av brolegningen ligger på Tangsveets 

grunn, og denne delen av myra er drenert og oppdyrket. Den 

Øvrige delen ligger på gården Tangen i en del av myrområdet 

som var udyrket ved undersØkelsen i 1984. 

I fØlge opplysninger fra grunneieren skal brolegningen fØr 

oppdyrking av myra ha ligget ca. 1.0 m dypt. Da undersØkelsen 

av brolegningen ble foretatt i 1984, var torvlaget over kon

struksjonen mellom 30 cm og 60 cm dypt. Stokkene i brolegningen 
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var svært godt bevart, bortsett fra de delene som var Ødelagt 

ved grØfting. 

3.5.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersøkelsene av 

anlegget 

Ved undersØkelsen i 1984 ble ca. 2.0 mav brolegningen under

sØkt. Det utgjØr ca. 5% av brolegningens totale lengde. Hvor 

stor del av brolegningen som er undersØkt tidligere, er ukjent. 

Fordi bare 2.0 mav konstruksjonen ble undersØkt, kan dette 

teoretisk representere en reparasjon av kavlebroen. Men våre 

observasjoner stemmer godt overens med tidligere beskrivel-

ser av konstruksjonen, og det er derfor sannsynlig at den delen 

av brolegningen som ble undersØkt, er representativ for hele an

legget. 

3.5.3. Kavlebroens konstruksjon 

I fØlge de opplysningene som er gitt av P. Vannebo, besto 

kavlebroen av: 

"tverrgående stokker fra 5 til 15 cm i tverrmål og fra 160 

til 190 cm lange. Det var tydelige merker etter slitasje 

på oversiden. Stokkene var av gran og tydelig hugget med 

Øks" ( PV 0 6 • 0 5 • 6 0 ) • 

I det feltet som ble undersØkt i 1984, besto brolegningen av 

stokker med diam. 6-15 cm og lengde 2.0-2.5 m lagt på tvers av 

veibanen (fig.29 og 30). Det lå flere stokker oppå hverandre, 

og disse dannet en svært ujevn overflate. Alle stokkene var 

uklØvde, bortsett fra 2 planker som må ha vært sekundært brukt 

i veien. Disse vil jeg komme tilbake til. 

Det ble ikke observert stokker lagt i veiens lengderetning. 

Under de underste stokkene lå det greiner og kvist i et ca. 
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20 cm tykt sandblandet torvlag. Stokkene var ikke festet til 

underlaget. 

3.5.4. Sammenfattende beskrivelse av konstruksjonen 

Dersom vi ser de observasjonene vi gjorde ved undersØkelsen 

i 1984 i sammenheng med de øvrige opplysningene om kavlebroen, 

synes det som om dette har vært en enkel, ca. 2.0 m bred broleg

ning av relativt tynne stokker (største diam. ca. 15 cm) lagt 

på tvers av veiens retning. Stokkene har vært lagt på et lag 

av kvist og greiner, muligens også et lag sand. Etter hvert 

som stokkene har blitt slitt eller tråkket ned, har man lagt 

på nye stokker. 



- 40 -

3.6. SETNAN, gnr. 189, LANKE s, NEDRE STJØRDAL p, NORD-TRØNDELAG. 

Type undersØkelse 

Befaring 

Befaring juni-85 

UndersØkt ved 

Konservator 

S.Marstrander 

I.Smedstad 

Type dokumentasjon 

Innberetning feb.1952 

Søk d 14c d . na om atering 

10.12.57 

Spesifikasjon for prØve 

til 14c dat. 27.02.59, 

K.R.MØllenhus, 

Daterings rapport 

13.04.59 

Kart. Foto 

3.6.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Kavlebroen går i rett linje SV-NØ retning i NV del av Set

nanmyra, parallelt med bygdeveien mellom Setnan og Veset (jfr. 

fig.31). Brolegningen er lokalisert i en lengde av ca. 300 

meter. Beskrivelsen av detaljer i konstruksjonen tyder på at 

stokkene i de delene av brolegningen som ble undersØkt i 1952, 

var svært velbevarte. Den delen av anlegget som ble torvet av 

i 1985, var også godt bevart. 

I fØlge Marstranders opplysninger lå veibanen i varierende 

dybde fra ca. 1.0-1.5 m under myroverflaten. Den delen av bro

legningen som ble undersØkt i 1985, lå bare ca. 10 cm dypt. Det 

er uvisst hvor mye hensyn man har tatt til kavlebroen under de 

fortsatte uttakene av torv, men trolig er kavlebroen delvis 

skadet av denne aktiviteten. 
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3.6.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersøkelsene av 

anlegget 

I fØlge Marstrander ble det tatt opp torv i "brede teiger" 

på tvers av brolegningen, som ble påvist flere steder i en 

samlet lengde av ca. 300 m. 

Fra beskrivelsen av konstruksjonen kan vi slutte at et eller 

flere felt på minimum 6-7 m må ha vært undersØkt. Vi mangler 

opplysninger om hvilke deler av kavlebroen som er undersØkt, og 

hvor stor prosent dette utgjØr av konstruksjonens totale lengde. 

Vi må likevel kunne gå ut fra, på bakgrunn av de opplysningene 

som foreligger, at de i hovedtrekkene er representative for 

hele anlegget. 

Marstranders opplysninger om konstruksjonen stemmer også 

overens med de observasjoner vi selv gjorde av et tilfeldig 

valgt parti av brolegningen. Beskrivelsene er såpass detaljerte 

at det på tross av manglende plantegninger, er mulig å 

danne seg et bilde av konstruksjonen. To fotografier gir også 

et inntrykk av kavlebroens Øverste stokkelag. 

3.6.3. Kavlebroens konstruksjon 

For å beskrive kavlebroens konstruksjon, vil jeg referere 

Marstranders observasjoner (SM feb.-52). De er også dek

kende for de observasjonene jeg selv gjorde av brolegningen. 

"Selve "veibanen" består av to brede flatØksede planker med 

en bredde som nokså konstant ligger mellom 55 og 60 cm (56 

og 58 cm er målt). 

Veibanen kantes av stokker som er fra ca. 4 til ca. 7 m 

lange, og hvis ender er felt inn i hverandre. Stokkene dan

ner en sammenhengende kant på begge sider av veibanen, på 

innsiden av stokkene skal det være iakttatt slitasje. 

Stokkenes diam. er ca. 15-20 cm. Endel av dem er Økset 

til tverrsnittet er firkantet. 

Med ca. 6-7 m's mellomrom er det innunder veibanen stuk-
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ket tverrliggere, sviller. De er ca. 1.4 m lange og er av 

lignende dimensjoner som kantstokkene langs veibanen. I en 

lengde av ca. 75-80 cm er svillene hugget innsnitt hvor 

"veibanen" hviler. Kantstokkene og svillene er passet inn 

i hverandre ved en slags lafting. Svillene understØttes 

flere steder av korte stokker som er lagt under enden av 

svillene i lengderetningen. Dette er tydeligvis gjort for 

å få en mest mulig plan veibane. 

TØmmerarbeidet var presist og ordentlig utfØrt. De fine 

snittflatene en kunne se flere steder på stokkene, ga inn

trykk av at en hadde gode og skarpe Økser. Flere steder lå 

det spåner etter tilhuggingen nede i myra". 

3.6.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

Brolegningen har bestått av to planker lagt side om side i 

veiens lengderetning. Veibanen er kantet av runde/firkantede 

stokker som er felt inn i hverandre ende mot ende (fig.32). 

Stokkene i veibanen hviler på tverrliggende stokker lagt 

med 6-7 m mellomrom. Enkelte av disse dragerne er noen steder 

understØttet av korte stokker lagt i veiens lengderetning 

under hver av dragernes ender. 

Midtstokkene i veibanen ligger i utsparinger i de tverrlig

gende dragerne og forhindres i å forskyves til sidene. Kant

stokkene og svillene er tilhugget slik at de passer i hverandre 

som en slags lafting og holdes derved på plass. 

Det foreligger ikke opplysninger om at det har vært noen 

slags form for fundament av stokker, kvist, sand el.l. under 

veibanen. 
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3.7. TØMRA av SETSÅS, gnr. 30/8, SELBU s.p., SØR TRØNDELAG. 

Type undersøkelse 

PrØvegravning 

03.10.53 

Uttak av 14c -

prØver sept.-57 

Befaring juni-85 

UndersØkt ved 

K.R.MØllenhus 

K.R.MØllenhus 

I.Smedstad 

Type dokumentasjon 

Innberetning 20.11.53 

Spesifikasjon for prøve 

til 14c dat. 27.02.59 

Daterings rapport 

29.10.59 

Kart 

3.7.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

I fØlge innberetningen fra 1953 har kavlebroen gått i til

nærmet rett linje over et myrområde som strekker seg flere 

hundre meter nordover fra TØmra st., på Østsiden av Rv. 705 

til StjØrdalen. Kavlebroens lengde blir angitt til å være mini

mum ca. 200 m. Det foreligger ingen opplysninger om i hvilken 

retning brolegningen gikk eller over hvilken del av myra den 

var lagt. 

Ved befaringen i 1985 kunne vi fastslå at brolegningen går 

i NNV-SSØ retning over det ovenfor beskrevne myrområdet og 

skrår i SØ over det som i dag er Ø enden av idrettsbanen på 

stedet (fig.33}. 

Kavlebrua er nå delvis Ødelagt av husbygging og idrettsbane 

i Ø. Forøvrig er den krysset av et ukjent antall drenerings

grØfter. Deler av myrområdet er også oppdyrket. Fra beskrivel

sen av konstruksjonen å dØmme, har stokkene vært godt bevart da 

anlegget ble undersØkt i 1953. Den lå da ca. 80 cm under 

myroverflaten. 
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3.7.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene av 

anlegget 

Ca. 14 mav kavlebroen er undersØkt i et sammenhengende felt. 

Brolegningen er lokalisert tre andre steder i grØfter som 

gikk på tvers av brolegningen. MØllenhus angir kavlebroens leng

de til minimum ca. 200 m. Dersom vi regner at brua var 200 m 

lang, er ca. 7% av brolegningen undersØkt. Fordi flere stokke

lengder er avdekket i et sammenhengende felt, kan vi trolig se 

bort fra at denne delen av konstruksjonen utgjØr en reparasjon, 

og sannsynligvis er den representativ for størstedelen av 

kavlebroen. (Sml. kavlebroen på Setnan som har hatt tilsvarende 

type brolegning). MØllenhus opplyser at han kunne: "konstatere 

brolegningen på 3 andre steder" (KRM 20.11.53). Dette kan 

tolkes slik at han observerte den samme typen brolegning i 

grØftene som i det undersØkte feltet. Dersom brolegningen 

hadde vært annerledes, må vi anta at han hadde notert dette. 

3.7.3. Kavlebroens konstruksjon 

Kavlebroen på TØmra har ifØlge MØllenhus' innberetning (KRM 

20.11.53) bestått av 2 eller 3 klØvde langsgående "planker" 

lagt side om side med den flate siden opp (plan X). MØllenhus 

har konsekvent brukt betegnelsen "planker" om stokkene som 

er halvklØvd. Jeg vil i fortsettelsen bare bruke betegnelsen 

"halvklØvninger" og "stokker" i beskrivelsen av konstruk

sjonen (jfr.kap.3.1.3.). 

Stokkenes len3de har variert fra ca. 4.5 - 6.0 m, og de har 

hatt en diam. på 20-30 cm. 

MØllenhus understreker at: "det var tydelig at man under 

anleggelsen ikke har vært bundet av noen prinsippiell standard

bredde av de stokker som ble klØvd, men at en smalere og en 

bredere planke godt kunne utfylle hverandre for å oppnå den 

Ønskede bredde av veibanen. Likedan var som nevnt antallet 

planker ikke konstant". 

Under hver ende av de langsgående halvklØvningene har det 



- 45 -

vært lagt ca. 1.5 m lange uklØvde stokker på tvers av veiens 

retning. Disse stokkene har hatt en diam. på ca. 0.25 m. I 

tverrliggerne var det en utsparing for de langsgående stokkene, 

som var tilhugget på undersiden for å ligge stØtt. Bredden på 

utsparingene tilsvarte bredden på selve veibanen, et sted målt 

til 70 cm. 

Utenfor og langsmed brolegningen var det enkelte steder 

lagt lange kvister og "stranger". MØllenhus tolker disse som 

"avstivning av myra". Det blir ikke opplyst om slike også ble 

observert under nrolegningen, men på plantegningen ser det ut 

til at slike har ligget under de langsgående stokkene mellom 

svill 1 og 2. Dersom de bare har ligget utenfor brolegningen, 

er det tvilsomt om de har hatt noen "avstivende" effekt, slik 

som MØllenhus antar. 

I tillegg til at stokkene var tilhugget på undersiden for å 

forhindre utglidning, og at de samtidig var lagt ned i uthuggede 

partier av de tverrlagte dragerne, var det slått ned 75 cm 

lange peler på skrå på "hver side av de langsgående plankene 

og litt innenfor tverrliggerne". MØllenhus antar at disse opp

rinnelig har vært faste sett av peler, 2 ved hver ende av de 

langsgående stokkene. Det ble ikke observert trenagler i 

brolegningen. 

Et sted var brolegningen reparert ved at nye, kortere 

halvklØvninger "var skjØtt til de opprinnelige som enten var 

avbrutt eller morknet". 

Det opplyses at en del av stokkene var skråhugget i den ene 

enden, mens den andre alltid var tverr. 

3.7.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

Kavlebroen har bestått av langsgående, halvklØvde stokker 

lagt med flatsiden opp, slik at de har dannet en ca. 0.7 m 

bred veibane. 

Stokkene er lagt på tverrgående dragere med en utsparing for 

de langsgående stokkene. 

Peler på yttersiden av brolegningen hindrer sammen med ut-
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sparingene .veibanen i å forskyves. 

Enkelte steder er det lagt kvist og greiner, sannsynligvis 

som fundament for brolegningen, eller som en forelØpig arbeids

vei i forbindelse med byggingen av anlegget. 
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3.8. EIDEM, gnr. 56, SELBU s.p., SØR-TRØNDELAG. 

Type undersøkelse UndersØkt ved 

Befaring nov.-57 K.R.MØllenhus 

Befaring juni-85 I.Smedstad 

Type dokumentasjon 

Brev av 25.09.57 til 

Utv. for radiol.dat. 

SØknad om 14c datering 

10.12.57 

ForelØpig notat 

16.01.58 

Dateringsrapport 

13.04.59 

Kart 

3.8.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Kavlebroen har angivelig gått ca. 50 mi Ø-V retning over et 

myrområde ca. 250 m Ø for gården. Myra gikk i 1958 helt ned til 

SelbusjØen, og kavlebroen har gått parallelt med sjØen i en av

stand av ca. 50 m og ca. 3 mover daværende vannstand (jfr. 

fig.33). 

Da MØllenhus undersØkte brolegningen, lå den ca. 55 cm 

under myroverflaten og var etter beskrivelsen å dØmme, godt 

bevart. Det var gravet flere grØfter i området, men bare en 

av disse krysset brolegningen. 

Området er i dag dyrket mark, og det er tett bebyggelse Ø 

for det tidligere myrområdet. I fØlge tidligere eier er broleg

ningen fjernet. 
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3.8.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene av 

anlegget 

Av gårdens tidligere eier fikk vi opplyst at brolegningen 

kan ha vært ca. 50 m lang. MØllenhus undersØkte bare en del av 

brolegningen som var synlig i en av de halvmeter brede dre

neringsgrØftene, som var gravet i flere retninger i myrområdet. 

Bare en svært liten del av anlegget er altså undersØkt. Det 

foreligger ingen opplysninger om at brolegningen er observert 

andre steder i myra. Grunnlaget for å si at dette er en kavle

bro, kan derfor sies å være noe spinkelt. Med grunnlag i 

MØllenhus' beskrivelse av stokkenes karakter og plassering, og 

ved å sammenligne opplysningene med lignende konstruksjonstyper 

i andre anlegg (jfr.Fisknes,Setnan og TØmra), vil jeg likevel 

ta med dette anlegget i undersØkelsen. 

De sparsomme opplysningene som finnes om anlegget kan bare 

gi oss en antydning om hvordan brolegningen opprinnelig kan ha 

sett ut. Stokkeleggingen er ikke dokumentert hverken med teg

ning eller fotografi. 

Kartleggingen jeg selv har foretatt er utfØrt med utgangs

punkt i MØllenhus' beskrivelse og opplysninger fra tidligere 

grunneier. Den er derfor ikke basert på nøyaktige observasjoner. 

3.8.3. Kavlebroens konstruksjon 

På grunn av dokumentasjonsmaterialets art vil jeg som be

skrivelse av kavlebroens konstruksjon, referere deler av MØllen

hus' notat: 

"Tvers over en grØft ca. 50 m fra sjøen og bare 3 mover nå

værende vannstand gikk parallelt 3 tykke halvklØvde stokker 

med den flate side opp. De lå forholdsvis tett inntil 

hverandre, og den gjennomsnittlige dybde ned på stokkene 

fra myras overflate var 55 cm. Under graving av grØften 

var dessuten tre andre stokker blitt kuttet av, slik at de 

nå bare kunne sees i snittet på begge sider av de bevarte 
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stokkene. Brolegningen besto således av 6 langsgående 

stokker i bredden. Den går parallelt med sjØen, og etter 

hva eieren opplyste skal det her ha gått en vei i gammel 

tid". 

I et brev omtaler MØllenhus anlegget på Eidem sammen med 

kavlebroen på TØmra og Setnan: 

"Alle tre anlegg viser i store trekk overensstemmelse i kon

struksjonen, med langsgående, halvklØvde stokker som hviler 

på tversgående underliggere"(KRM 25.09.57) 

MØllenhus antar altså at kavlebroen på Eidem har hatt tverr

liggende dragere under hver ende av de langsgående stokkene. 

3.8.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

På bakgrunn av de konkrete observasjonene som er gjort, kan 

vi anta at kavlebroen har bestått av inntil 6 halvklØvde stokker 

lagt side ved side i kavlebroens lengderetning. Vi har ikke opp

lysninger som viser at disse stokkene har hvilt på underliggen

de stokker eller noe form for fundament (fig.34). 

Vi vet ikke hvordan stokkene har vært holdt på plass i bro

legningen. 
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3.9. EIDSLI, gnr. 53, SKAUN s., BØRSA p., SØR-TRØNDELAG. 

Type undersØkelse 

PrØvegravning 1948 

Befaring 19.09.48 

Befaring juni 1960 

Befaring juni-85 

Innlevering av 

tØmmerfragm. fra 

brolegningen 

19.07.85 

UndersØkt ved 

E.Saltnessand 

S.Marstrander 

K.R.MØllenhus 

I.Smedstad 

J.Krangsaas 

Type dokumentasjon 

Artikkel.Nidaros 

22.07.50 

Artikkel.Trondheim 1950 

Innberetning 20.09.48 

Kartskisse 

Avisnotat.Nidaros 

04.06.60 

Spesifikasjon for prØve 

til 14c datering 

12.12.60 

Dateringsrapport 

05.06.61 

Artikkel.Adresse

avisa 26.08.61 

Notat v/0.Farbregd 

26.07.85 
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3.9.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Kavlebroen har gått i Ø-V retning over den såkalte "Eidsli

myra" ca. 750 m NV for gården i en lengde av ca. 80 m. Rv. 

709 mellom Hove og BØrsa går i dag rundt myra på N siden av 

denne (jfr.fig.35). 

Veien lå ved undersØkelsen i 1948 10-20 cm under myrover

flaten, andre steder noe dypere. Det var tatt ut torv i myr

området, men dette hadde åpenbart ikke skadet stokkene i 

nevneverdig grad. De var ved undersØkelsen svært godt bevart. 

Myrområdet er i dag oppdyrket, og stokker fra brolegningen er 

samlet i utkanten av området. 

3.9.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene av 

anlegget 

De opplysningene vi har om denne kavlebroen, er svært begren

set. Marstrander har gitt en kort beskrivelse av brolegningen. 

Det foreligger ingen tegninger eller fotografier av stokkene. 

Derimot er kavlebroens beliggenhet tegnet inn på en kartskisse 

over området. På bakgrunn av de opplysningene som foreligger, 

kan vi stedfeste kavlebroen med nokså stor nØyaktighet. 

Angivelig har kavlebroen vært ca. 80 m lang. Hvor stor del 

av brolegningen som er undersØkt, og i hvilken del av broen 

undersØkelsen er gjort, er ikke dokumentert. Iflg. Mar

strander ble det tatt "stikkprøver" forskjellige steder, og 

det ble da konstatert at brolegningen var bevart "praktisk 

talt over hele myra". Vi må derfor kunne regne med at de opp

lysningene som er gitt, er representative for store deler av 

anlegget. 

Det finnes enkelte supplerende opplysninger om kavlebroens 

konstruksjon i dP. nevnte artiklene, men dokumentasjonsmate

rialet er likevel svært begrenset. Det samme gjelder dokumenta

sjonen i forbindelse med uttak av dateringsprØver. 
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3.9.3. Kavlebroens konstruksjon 

De beskrivelsene som foreligger av broanleggets konstruksjon, 

er svært kortfattet, og disse vil derfor bli referert i sin hel

het som en beskrivelse av konstruksjonen. 

Iflg. Marstranders innberetning er kavlebroen" ... en liten 

mi bredde. Langs begge sider er lagt ned en fortlØpende rekke 

av runde tømmerstokker. Mellom disse er i lengderetningen lagt 

"klØvninger" med flatsiden opp, slik at stokkene danner en 

smal vei" (SM 20.09.48). 

Saltnessand beskriver brolegningen noe mer detaljert: 

li 

ca. 

ger 

stokkene lå her på langs. - Ytterst - i en avstand av 

90 cm lå digre furustokker. I mellom var lagt klØvnin

med flatsiden opp" (Saltnessand 1950,14f). 

"Den var nesten en meter bred og bestod av tre store tømmer

stokker i bredden med en smalere stokk på hver side. Ved 

stokkendene ble det lagt en tverrstokk på undersiden for 

å holde sammen og bære opp i myren. Tynne stokker var 

slått ned på sidene for å holde tømmerveien på plass" 

(Adresseavisen 26.08.1961). 

I tillegg til disse opplysningene, kommer de 3 stokkene som 

ble bragt inn til museet i 1985. Dette var fragmenter av større 

halvklØvde stokker. I 2 av dem var det ca. 3 cm brede gjennom

gående hull, som må antas å ha vært hull etter treplugger. 

3.9.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

På bakgrunn av disse opplysningene kan vi danne oss fØlgende 

bilde av kavlebroen på Eidsli (fig.37). 

Konstruksjonen har bestått av 2-3 halvklØvde tømmerstokker, 

lagt side om side 0 pa langs i veiens lengderetning. Utenfor 

disse har det ligget langsgående runde stokker som markering 

av brolegningens ytterkanter. Til sammen har disse dannet en 
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ca. 90 cm bred veibane. 

Endene av de langsgående stokkene har hvilt på tverrlagte 

dragere. 

Stokkene i brolegningen har blitt holdt på plass av peler, 

som er slått ned på yttersiden av stokkene. Enkelte av de 

langsgående halvklØvningene kan også ha vært festet til under

laget med treplugger. 

Det finnes ingen opplysninger om evt. fundamentering av 

stokkelagene, reparasjoner av brolegningen el.l. 
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3.10. RØD, gnr. 76/2, BØRSA s.p., SØR-TRØNDELAG. 

Type undersøkelse UndersØkt ved 

Befaring juni 1960 K.R.MØllenhus 

Befaring 18.06.85 I.Smedstad 

Type dokumentasjon 

Artikkel.Nidaros 

04.06.60 

- Spesifikasjon av prØve 

for 14c dat. 12.12 . 60 

- Adresseavisen 26.08.61 

- Dateringsrapport 

05.08.61 

- Radiocarbon 1960 

vol. 2, 94 

- Innberetning aug.-85 

3.10 . 1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Brolegningen har gått i SØ-NV retning over et myrområde ca. 

1 km sØ for gården i en antatt lengde av 100-150 m (jfr.fig.35). 

Flere dreneringsgrØfter er gravet i myrområdet, hvorav en 

krysser brolegningen. SØ del av området er oppdyrket. Stok

ker fra kavlebroen ble observert også i denne delen av myrom

rådet. 

Stokkene lå ved undersØkelsen 60-70 cm dypt og var relativt 

godt bevart. Fordi deler av myrområdet ikke er oppdyrket, må 

vi anta at store deler av kavlebroen fremdeles er intakt. 
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3.10.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene av 

anlegget 

Svært få opplysninger foreligger om denne kavlebroen. Den er 

kun nevnt i forbindelse med brolegningen på Eidsli som en paral

lell til denne. Det foreligger ingen beskrivelse av konstruk

sjonen, kartskisse eller fotos fra undersøkelsen i 1960. 

Den kunnskap vi har om denne kavlebroen, bygger i stor grad på 

opplysninger fra E. Gjelstad, som observerte brolegningen 

under dreneringsarbeider og nydyrkning av området. Han deltok 

dessuten i undersØkelsen i 1960. 

I fØlge Gjelstad ble et felt på 2-3 meter av brolegningen 

avdekket og undersØkt i 1960. Det utgjØr anslagsvis ca. 2% av 

anleggets totale lengde. Gjelstads opplysninger om konstruk

sjonstype stemte godt overens med de opplysningene vi hadde 

fra fØr. 

Tatt i betraktning at han også har observert andre deler av 

broanlegget enn det som ble undersØkt, må vi kunne gå ut ifra 

at opplysningene vi har om brolegningen, er representative for 

anlegget som helhet. 

3.10.3. Kavlebroens konstruksjon 

Kavlebroen besto av 4-5 ca. 25 cm brede "planker" lagt ved 

siden av hverandre i veiens lengderetning. På yttersiden av 

disse var det slått ned peler på skrå i myra for å holde bro

legningen på plass. Pelene sto parvis rett overfor hverandre. 

Hvorvidt kavlebroen har hatt kanter av uklØvde stokker, er 

usikkert. I sammenheng med beskrivelsen av kavlebroen på Eidsli, 

beskrives broanlegget på RØd som "en ganske tilsvarende vei" 

(Adresseavisen 26.08.61). Det vil altså si at også den har hatt 

smale rundstokker på hver side av langsgående halvklØvde stok

ker, som er lagt med den flate siden opp. 
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3.10.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

Kavlebroen har bestått av et lag langsgående halvklØvde stok

ker, lagt side om side i veiens lengderetning, slik at de har 

dannet en ca. 1.25 m bred veibane. Det er usikkert om veibanen 

har vært kantet med langsgående uklØvde stokker (fig.38). 

Under hver en~e av stokkene i brodekket er det lagt tverr

gående runde stokker som dragere. 

Brodekket har blitt holdt på plass av peler, som er slått 

ned parvis på hver side og ved enden av de ytterste stokkene i 

veibanen. Det foreligger ingen opplysninger om underliggende 

lag av sand, kvist eller greiner. 
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3.11. TILTEREIDET, TOVEN gnr. 35, EIDE gnr. 50, EIDSØR gnr. 5, 

NESSET s.p., MØRE OG ROMSDAL. 

Type undersØkelse 

Befaring 

Befaring 1932 

PrØvegravning 

14.10.52 

PrØvegravninger 

PrØvegravning 

Befaring 17.11.67 

Befaring 25.06.68 

UndersØkt ved Type dokumentasjon 

J.Olafsen-Holm Arsskrift åt Romsdals 

sogelag. Molde 1931-32, 

s. 41-46 

A.Ording 

A.Frostad 

M.Angvik 

A.Frostad 

H.Toven 

K.R.MØllenhus 

K.R.MØllenhus 

Meddelelse fra den 

norske myrselskap 1934, 

s. 88-94 

Artikkel.Romsdals Bud

stikke 10.12.52. 

Heimen IX 1952-54, 

s. 328-332 

Artikkel . MØre Dagblad 

24.08.54 

Artikkel.Romsdals Bud

stikke 27.12.59 

Artikkel. Romsdal 

Folkeblad 20.10.67 

Romsdal Sogelag Ars

skrift 1967.P.Fisker

gård s.74-79 

Notat 3 0 . 11. 6 7 

Notat.Plantegning.Foto 

22.05.69. 

Dateringsrapport 

10.03.69 
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3.11.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Kavlebroene over Tiltereidet er påvist flere steder 

på det ca. 8 km brede eidet mellom EidsØra og Eidsvåg, og har 

sannsynligvis vært deler av en vei over eidet (jfr.fig.38). 

Spor av denne veien er påvist ned mot sjØen ved EidsØra i NØ i 

en lengde av ca. 300 m (Ording 1934:89). 

Videre mot V er trebrolegninger lokalisert i NØ-SV retning 

i et myrområde på gården EidsØr. Hvor stort område som har 

vært brolagt her, er ukjent. Kavlebroen krysser i SV grensen mot 

gården Eide, hvor den er påvist i en lengde av ca. 150 m. Bro

legningen er så lokalisert videre mot SV i den s.k. "Stormyra" 

S for gården Toven, hvor den går i Ø-V retning parallelt med 

dagens vei i en lengde av ca. 300 m. Trebrolegninger skal være 

registrert frem til ca. 1 km Ø for Eidsvåg. Brolegningene i 

dette området har i henhold til de opplysningene vi har, ikke 

blitt undersØkt. 

Myrområdet på Toven hvor trebrolegninger fØrst ble oppdaget 

under nydyrkning, var grØftet 15 år tidligere. Myrlaget over 

brolegningen var av den grunn bare ca. 25 cm dypt. Myra hadde 

iflg. grunneierne sunket 25-30 cm etter grØftingen. Broleg

ningen har derfor tidligere ligget ca. 60-70 cm under myr

overflaten. TØmmeret i brolegningen var på tross av dette, 

åpenbart svært godt bevart. 

Da de siste restene av kavlebroen på Toven ble undersØkt i 

1967, var enkelte partier sterkt medtatt på grunn av mange års 

dyrking av området, men en del av tømmeret var godt bevart. 

Det samme gjelder også de Øvrige delene av brolegningen. 

3.11.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene av 

anlegget 

På grunn av dokumentasjonsmaterialets karakter er det vans

kelig å få oversikt over hvor store deler av broanleggene 

som er undersØkt og dokumentert. Brolegningen ble lokalisert 

flere steder på det ca. 8 km brede Tiltereidet. 
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Tilsammen ble ca. 300 mav kavlebroen påvist på gården Toven. 

Flere forskjellige deler av den er der torvet av og undersØkt i 

tillegg til at det flere steder er gravet prØvesjakter. 

På gårdene Eide og EidsØr er brolegninger lokalisert og un

dersØkt i en lengde av tilsammen ca. 150 m. Tilsammen er 

400-500 m brolegning lokalisert, og store deler av dette er 

undersØkt. 

I fØlge Ording har sannsynligvis minst 4 km av veien gått 

over myr, og store deler av denne strekningen må antas å ha vært 

brolagt. Det er likevel ikke mulig å si eksakt ut fra de opp

lysningene vi har, hvor stor del av strekningen over Tiltereidet 

som har vært trebrolagt, og derved hvor stor% av brolegningene 

som er undersØkt. Vi vet derfor ikke hvor representative 

de opplysningene vi har er. 

Dette er sannsynligvis det av de 11 broanleggene hvor størst 

del av konstruksjonen er undersØkt. Selv om dokumentasjonen 

er mangelfull, får vi likevel et inntrykk av de ulike konstruk

sjonstypene som er representert og den variasjonen i typer som 

åpenbart finnes. 

3.11.3. Kavlebroenes konstruksjon 

Forskjellige byggemåter er representert i de brolagte par

tiene av veien og det foreligger en rekke beskrivelser av disse. 

De viktigste observasjonene av brolegningene vil derfor bli 

referert som beskrivelse av konstruksjonene. Disse vil til 

slutt bli vurdert under ett. 

På gården Toven ble fØlgende observert: 

"Veien var bygget av tre lag tømmer: FØrst runde tømmerstok

ker av 3.5-4 m lengde tvers over veibanen i bunden med ca. 

2 m mellomrom; på disse hviler så selve veibanens langbjel

ker, som altså ligger i veibanens retning - to - muligens 

tre parallelt liggende rader av rundtØrnmer lagt ende i 

ende. Oppå disse var så selve brobanen lagt av utkilte 

treplanker på tvers av langåsene. Dekket var holdt på 
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plass ved trepeler drevet i jorden ved plankenes ytter

ender, altså ikke ved nagler" (Olafsen-Holm 1931-32). 

I fØlge Ording, som vi må anta har undersØkt det samme feltet 

som Olafsen-Holm, besto veibanen av grove, hugne furuplanker 

med bredde opp til 30 cm og tykkelse opp til 10 cm. Disse har 

dannet en ca. 2.5 m bred veibane (Ording 1934:BBff). I tillegg 

nevner han at hvert tredje eller fjerde bord i veibanen 

har vært skiftet ut med runde stokker. På en tegning av broleg

ningen har Ording tegnet inn en pel som er slått gjennom en 

av plankene i trebrolegningen, for å holde denne på plass. Or-

ding har altså her dokumentert en annen festemåte for stokkene 

enn den som beskrives av Olafsen-Holm. 

Under utgravningen på Toven i 1952, ble fØlgende observert: 

"Vi kunne også vise at vegen ikke var 2.5 m bred dvs. den 

var nok 2.5 m bred i bredden somme steder, men det varierte 

fra 2 til opptil 4 meter" (Romsdals Budstikke 10.12.52). Det 

ble ikke funnet s.k. "stØttepilarer" ved denne undersØkelsen. 

Videre ble det obsevert at "underlaget i vegen forandret seg 

etter som fastheten i myra var. Var myra riktig blaut, kunne 

det være opptil 5 langsgående stokker i det andre laget. Av og 

til kunne vi også finne i alt tre lag stokker, det ene laget 

over det andre. - Når myra ikke var så blaut, var det som regel 

ikke mer enn 2-3 langsgående stokker" (op.cit.). 

Særlig på et sted var samtlige av de tverrliggende stokkene 

tynnest på midten. Andre steder var stokkene brukket av midt 

på. 

MØllenhus undP.rsØkte i 1968 et ca. 3.0 m langt parti av bro

legningen på Toven (plan XI). Brolegningen besto der av 

3 stokker lagt ved siden av hverandre med en avstand av 0.6 -

1.0 mi veiens lengderetning. Stokkene har hatt en diameter på 

ca. 10 cm. Oppå disse stokkene var det lagt et ca. 3 m bredt 

tversgående lag av både halvklØvde stokker og planker, som 

var flatehugget på hver side. Disse stokkene har hatt største 

diameter ca. 30 cm. Det ble ikke observert flere lag med 

stokker under de langsgående dragerne. 
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Brolegningen på EidsØra og Eide var noe annerledes enn på 

Toven. 

På EidsØra ble et felt på 5 meter avdekket (Angvik 24.8.54) 

Det besto av ca. 20 halvklØvde stokker lagt side om side på 

tvers av veiens lengderetning med flatsiden ned. Stokkene 

hadde lengde ca. 2.0 m og diam. 15-20 cm. 

Ved plØying kom 36 nye stokker for dagen sammen med 4 

"stØttepilarer". Lannsynligvis har også disse stokkene ligget 

på tvers av veibanen. Stokkene var tatt opp og lagt til side 

da undersØkelsen ble foretatt. Stokkene var 1.5-2.5 m lange 

og hadde en diam. på 10-25 cm. Det var anvendt både hele og 

halvklØvde stokker og en del planker, som var tilhugget på hver 

side. 

Blant stokkene ble det funnet 4 antatte "stØttepilarer". Disse 

var ca. 60 cm lange, 5-10 cm i diam. og tilspisset i den ene 

enden. 

Der hvor kavlebroen fortsatte på naboeiendommen Eide, var 

brolegningen av en annen karakter. Angvik beskriver brolegnin

gen slik: 

li her lå stokkene på langs i vegretningen, i motsetning 

til de jeg hadde funnet fØr, som alle lå på tvers. 

disse langsgående stokkene strakte seg over et område på 

30 m, og deretter kom det igjen tversgående stokker. Styk

ket med tversgående stokker var ca. 20 m langt, og borten

for det fant jeg igjen langsgående stokker. Slike stokker 

lå det helt vest til skogkanten, en strekning på ca. 

100 m" (MØre Dagblad 24.08.54). 

Alle de langsgående stokkene var halvklØvninger, som lå med 

den flate siden opp. Et felt i hver av de to partiene med 

langsgående stokker ble avdekket. Stokkene hadde diam. mellom 

20-40 cm. På det ene stedet lå det 5 stokker i bredden og 

dannet en ca. 1.5 m bred veibane. På det andre stedet var 8 

stokker lagt ved siden av hverandre, slik at veibanen ble ca. 

2.0 m bred. 

I de delene av brolegningen hvor stokkene var lagt på tvers, 
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besto den også av bare ett stokkelag. Alle stokkene var halv

klØvninger som lå med den flate siden ned. De hadde en lengde 

på 1.6 - 1.8 m, diam. 15-25 cm. 

Under stokkene ble det observert et lag greiner og stein. 

Et sted var det ved enden av en av tverrstokk~ne slått ned en 

pel som ble oppfattet som en s.k. "stØttepilar". 

Enkelte steder har det ifØlge de opplysningene vi har, ikke 

vært noen sammenhengende brolegning men spredte enkeltstokker 

i traseen. 

"Det avdekkede av "veien" utgjØr bare en liten del av strek

ningen over det ca. 800 m lange myrdrag på Tiltereidets 

toppparti og den trebygde veibane kan forfØlges på begge 

sider som tettlagt bro, hvor myren ligger flat; på de 

avsnitt av eidet hvor grunnen er tørrere finnes ikke helt 

tredekke men bare enkelte tverrstokker med ca. 1/2 alens 

mellemrom ... " (Olafsen-Holm 1931-32:40). 

Olafsen-Holm refererer også til tradisjon i området: 

li i Langfjordsbygdene går sagn om en gammel vei over 

Tiltereidet (mellom Langfjorden og Tingvollfjorden) som 

var merkverdig derved at der efter veien var nedlagt 

"lunner" d.v.s. dragstokker hvorpå båter og fartøyer 

blev trukket over land. - Slike lunner finnes også til 

EidsØr i jorden på hele strekningen fra Eidsvåg." 

Ording bygger trolig på de samme kildene som Olafsen-

Holm, når han skriver: "På meget grunn myr og på fastmark har 

det visstnok også ligget tverrstokker, men da kanskje med en 

viss avstand mellom kavlene" (Ording 1934:89). 

3.11.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

Kavlebrolegningen er undersØkt på to forskjellige steder 

over Tiltereidet. 

På gården Tovens grunn har brolegningen bestått av tverr-
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lagte stokker - hele og halvklØvde og tilhugde planker. Vei

banens bredde har variert mellom ca. 2.5-4.0 m. Under de 

tverrlagte stokkene har det vært lagt et varierende antall 

langsgående stokker. Avhengig av myras beskaffenhet har det 

enkelte steder ligget nok et lag tverrlagte stokker under 

disse to stokkelagene. 

Stokkene i veibanen har blitt holdt på plass på to for

skjellige måter - ved peler som er slått ned på yttersiden 

av stokkene, eller ved at peler er slått gjennom stokkene. 

På gårdene EidsØra og Eide har det også vært tverrlagt bro 

legning. På EidsØra besto brolegningen av ett lag tverrlagte 

hele- og halvklØvde stokker og planker. De halvklØvde stokkene 

var lagt med den flate siden ned. Peler utenfor endene av en

kelte av stokkene, har hindret stokkene i å forskyves til siden. 

På Eides grunn er stokkene i brolegningen i en lengde på ca . 

30 m lagt på langs i veiens retning - 5 i bredden. Stokkene er 

halvklØvde og lagt med den flate siden opp. Deretter fØlger et 

ca. 20 m langt parti med tverrlagte stokker. Disse var alle 

halvklØvde stokker lagt med den flate siden ned. Forøvrig har 

dette tilsvart det ovenfor beskrevne partiet. De neste ca. 

100 mav veien er brolagt med et langsgående stokkelag - denne 

gangen med 8 stokker i bredden. 

I deler av veien hvor grunnen har vært forholdsvis tØrr, har 

det bare vært enkeltstokker med avstand ca. 30 cm. 
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3.12. KULØY, gnr. 14/5, EDØY s.p., MØRE OG ROMSDAL. 

Type undersØkelse 

Utgravning 

1983/84 

UndersØkt ved Type dokumentasjon 

Forskningsass. Foto, kart, notater 

K.Pettersen 

Forslag om 14c date

ring 29.10.84 

Spesifikasjon for 

prØve for 14c dat. 

29.10.84 

Rapport ang. treslags

bestemmelse v/ 

O.J.Tveitdal.27.11.84 

Daterings rapport 

14.10.85 

3.12.1. Beliggenhet, utstrekning og tilstand 

Broanlegget antas å ha gått ca. 100 mi NNØ/ssv retning over 

et nå oppdyrket myrområde N for Kuligårdene (jfr.fig.39). Broen 

har gått i tilnærmet samme retning som den nye veien, men denne 

har trolig krysset broen omtrent halvveis. 

På grunn av drenering og oppdyrking av myrområdet, er kon

struksjonen bare svært fragmentarisk bevart. 
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3.12.2. Generell beskrivelse og vurdering av undersØkelsene av 

anlegget 

Et felt på ca. 13 m lengde, dvs. ca. 13% av broanlegget, er 

undersØkt. Fordi bare enkelte elementer av konstruksjonen 

er bevart, er de opplysningene vi har om anlegget svært spar

somme. 

Det er klart at dette anlegget representerer en annen type 

broanlegg enn kavlebroene. Ved sammenligning med tilsvarende 

anlegg i f.eks. Danmark og Tyskland, kan vi på tross av de 

mangelfulle opplysningene vi har om anlegget på KulØy, likevel 

danne oss et bilde av hva slags type dette har vært. 

3.12.3. Broanleggets konstruksjon 

I det utgravde feltet ble det registrert i alt 5 stolpehull 

(plan XII). 4 av disse stolpehullene har hatt steinsko-

ning. I 3 av hullene sto stolpene fremdeles på plass, i det 

4. hullet lå stolpen ved siden av. En 5. stokk uten stein

skoning ble også registrert. To dreneringsgrØfter i ØNØ-VSV 

retning krysser utgravningsfeltet. I kanten av den sydligste 

av disse grØftene ble det observert avtrykk av en 6. stokk som 

er revet opp under grØftingsarbeide. 

Stokkene har hatt en diameter på 20-25 cm og er bevart i en 

lengde av 30-40 cm. Stolpene ser ut til å ha stått etter 

hverandre i to rekker med en innbyrdes avstand på ca. 2.0-2.3 

m. To av stolpene sto dessuten rett overfor hverandre med en 

avstand på ca. 60 cm. 

Pettersen antar at konstruksjonen har bestått av to rekker 

parvis nedrammede stolper. P.g.a. de to nevnte drenerings

grØftene og en annen grØft i SSØ-NNV retning, er det bare be

vart ett eksempel på dette. I tillegg til de loddrette kon

struksjonselementene og stolpehullene ble det registrert enkelte 

fragmenter av planker. Pettersen tolker disse som rester av 

brolegningen som har hvilt på de loddrette stolpene. 
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NØyaktig hvordan broanleget på KulØy har vært konstruert, 

er uklart. RekonstruksjonsforsØk av tilsvarende anlegg i 

Danmark (Kunwald 1965; Nielsen 1972,1973; Ramskou 1977, Schou 

JØrgensen 1977b) og Tyskland (Unversagt und Schuldt 1963) kan 

likevel gi oss en ide om hvordan broanlegget har sett ut 

(jfr.fig.40). 

3.12.4. Sammenfattende beskrivelse av broanleggets konstruksjon 

Med utgangspunkt i de opplysningene vi har, må vi anta at 

stolpene har tilhØrt en brokonstruksjon, som har bestått av to 

rekker parvis nedrammede stolper. De to stolperekkene har stått 

med en avstand av ca. 60 cm. Stolpene i hver rekke har hatt en 

innbyrdes avstand på 2.0 - 2.5 m. Stolpehullene har hatt 

steinforing. 

Fordi mesteparten av stolpene er råtnet bort, kan vi vanske

lig si noe om hvordan selve broen har vært konstruert. Funnene 

kan tyde på at den har bestått av et brodekke av planker på 

loddrett nedrammede stolper. 
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4. DATERING 

Når det gjelder kavlebroene, Ønskes flere forhold datert. 

FØrst og fremst gjelder det byggetidspunktet for de respektive 

anleggene. Ved en nøyaktig datering av byggetidspunktet for 

konstruksjonene vil vi kunne knytte byggingen av anleggene 

til kjente historiske hendelser og forhold som kan belyse de 

bakenfor liggende årsakene til byggingen av anleggene og de 

forhold, som har gjort byggingen av disse mulig. 

Dernest har det vært Ønskelig å datere byggefaser og repara

sjoner i konstruksjonene. Derved vil vi kunne belyse problem

stillinger i tilknytning til anleggenes brukstid, reparasjoner, 

arbeidsmengde osv. 

Flere ulike dateringsmetoder er forsØkt anvendt i denne for

bindelse. Det gjelder radiologisk datering, dendrokronologisk 

datering og datering ved pollenanalyse. 

Disse metodene gir dateringsresultat med varierende grad av 

nøyaktighet, og de kan derved anvendes til å datere forskjel

lige forhold i brokonstruksjonen. 

I det fØlgende vil det bli gitt en vurdering av de respek

tive dateringsmetodene i tilknytning til en kildekritisk vur

dering av dateringen av de enkelte anleggene. 

4.1. Datering ved 14c metoden 

Et av kriteriene ved utvelgelsen av broanlegg som skulle 

inngå i undersØkelsen, var at anleggene måtte være radiologisk 

datert. 

Det foreligger tilsammen 17 14c dateringer fra de 11 bro

anleggene. Prøvene er datert ved Laboratorium for Radiologisk 

Datering, NTH, Trondheim (app.l). 

Formålet med disse dateringene har vært å bestemme tids

punktet for byggingen av kavlebroene. I de tilfellene hvor det 

har vært flere byggefaser, har også disse kunnet dateres. 

Som nevnt innledningsvis, er nØyaktige dateringer av kavle

broene av betydning for å kunne knytte byggetidspunktet for 



- 68 -

anleggene til kjente historiske hendelser som kan belyse år

sakene til byggingen av anleggene. På grunn av standardavvik 

på~ minimum 50 år for disse 14c dateringene, er ikke denne 

dateringsmetoden egnet for en nøyaktig datering. Dette har 

likevel vært den eneste anvendbare metoden for tidfesting av 

anleggene. 

For å komme nærmest mulig en riktig datering, er dateringene 

kalibrert i henhold til en annen kalibreringskurve enn MASCA 

kurven som anvendes av Laboratoriet for Radiologisk Datering 

i Trondheim (MASCA Newsletter 1973 Vol.9. Nr.l). 

I 1982 ble det av Minze Stuiver lansert en ny kalibrerings

kurve som hevdes å gi mer nøyaktige resutat enn andre kali

breringskurver (Stuiver 1982). Forksjellen mellom MASCA og 

Stuiver kalibreringene for dateringene av kavlebroene er vist i 

fig. 41. Kalibreringene er foretatt etter Stuiver 1982. Som 

det fremgår av diagrammet, har de Stuiverkalibrerte dateringene 

en tendens til å bli yngre enn de Mascakalibrerte. Det kan 

bety en forskyvning i tid på opp til hundre år. I en del 

tilfeller er dateringene så og si sammenfallende. 

Fordi en forskjell på hundre år har betydning når det gjel

der dateringer innenfor vikingtid og middelalder, har jeg 

valgt å anvende Stuivers kurve. I det fØlgende vil derfor alle 

dateringen være kalibrert etter denne (fig.42). 

Man må regne hele perioden innenfor~ 1 standardavvik som 

nær likeverdig m.h.t. hvor korrekt datering mest sannsynlig 

finnes. FØrst innenfor området gitt av~ 2 standardavvik er 

verdier nærmest yttergrensene ikke særlig sannsynlige (Gullik

sen 1974:14). I det fØlgende vil derfor hele den aktuelle 

tidsperioden for de kalibrerte dateringene innenfor+ 1 

standardavvik bli oppgitt og ikke middelverdien med+ og -

verdier som vanlig. 

Ved 14c datering er det avgjØrende hva slags materiale som 

dateres. Når det gjelder dateringen av stokkene i kavlebroene, 

antar vi at fellingstidspunktet for trærne er tilnærmet sam

tidig med anvendelsen av tømmeret i konstruksjonene. Det er 

derfor viktig at det er stokkenes ytterste årring som dateres. 

For nyere dateringer er tiden korrigert i forhold til yt-
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terste årring der hvor det er mulig (R.Nydal,pers.med.). Det

te gjelder derimot ikke de eldste dateringene T99, TlOO og 

TlOl, fra henholdsvis Setnan, TØmra og Eidem. Det er nØdvendig 

åta hensyn til dette ved anvendelsen av disse dateringene. 

Angående dateringene T274 og T275 foreligger det ingen opp

lysninger om hvilken del av prØven som er datert. Vi må derfor 

gå ut ifra at disse dateringene er korrigert i forhold til 

ytterste årring. 

4.1.1, Kildekritisk vurdering av prøvematerialet fra anlegg med 

en 14c datering 

I tillegg til de feilkildene som er forbundet med selve 

dateringsmetoden, ligger det i utvelgelsen av prøvematerialet i 

hvert enkelt tilfelle også muligheter for feildatering. Det er 

derfor nØdvendig åta stilling til hva dateringene represen

terer. 

Når det gjelder broanleggene på Setnan, TØmra, Eidem, Eids

li, og RØd foreligger det ingen opplysninger om fra hvilken 

del av konstruksjonene dateringsprØvene er tatt ut. Felles 

for disse anleggene er at de representerer samme konstruksjons

type og består av et langsgående brodekke på enkelte tverr

lagte underliggere. 

Etter alt å dØmme er brodekke og underlag samtidige i disse 

konstruksjonene. Vi kan likevel ikke utelukke at brodekket 

kan ha vært skiftet ut som f.eks. i vei B, Fisknes (jfr.s.33), 

og at dateringsprØvene, dersom de er tatt fra brodekket i kon

struksjonene, representerer en yngste byggefase. 

Det forekommer også, som nevnt, eksempler på at deler av kon

struksjonene er reparert. I de tilfellene hvor bare en liten 

del av broanlegget er undersØkt (f.eks. Eidem), kan daterings

prØven være tatt fra en reparasjon, og representerer derved 

ikke tidspunktet for byggingen av broanlegget. 

Det ser ikke ut til at det er alminnelig med sekundært 

brukte materialer i kavlebroene (jfr.kap.6.3.2.).Det finnes 

likevel eksempler på at slike forekommer. Ved utvelgelsen av 
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prøvemateriale fra anleggene på Rygg, Fisknes og Tangsveet er 

det forsØkt tatt hensyn til dette. Hvorvidt dette også er 

vurdert for de Øvrige anleggene, er ukjent. 

I de tilfellene hvor uttaket av prøvemateriale ikke er til

strekkelig dokumentert, må vi derfor ta et visst forbehold når 

det gjelder hva dateringene faktisk representerer - om det er 

eldste byggefase, yngre byggefaser, reparasjoner eller even

tuelt sekundært brukt materiale. 

Det er stor grad av sammenfall i tid mellom de respektive 

anleggene (jfr.fig.41 og 42) . 

4 av dateringen ligger i henhold til dette innenfor tiden 

ca. 1000 - 1300 AD. Anlegget på Eidem er datert til 1240 -

1420 AD og overlapper derved bare delvis med de Øvrige 

dateringene. 

For 3 av dateringene er det, som nevnt, nØdvendig å korrigere 

dateringen i forhold til ytterste årring. Datert del av de 

respektive prøvene er: 

T 99 (Setnan) 

T 100 (TØmra) 

T 101 (Eidem) 

- ca. 
li 

li 

30. årring fra barken (dat.rap.13.04.59) 

20. 

20. 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

(dat.rap.29.10.59) 

(dat.rap.13.04.59) 

Dette medfØrer likevel små endringer av dateringene og har in

gen avgjØrende betydning for tolkningen av brolegningene. 

Fra brolegningene over Tiltereidet foreligger det, som fra de 

f 1 ° b ' 14c d ' (T 758) oven or nevnte an eggene, ogsa are en atering - . 

Dateringen av dette anlegget skiller seg i avgjØrende grad 

fra de Øvrige, og det er derfor nØdvendig å vurdere denne 

spesielt (jfr.fig.42). Prøvematerialet skal i dette tilfelle 

være tatt fra en uklØvd stokk i brolegningens underlag (KRM 

30.11.67, 20.05.69). I denne delen av brolegningen har kon

struksjonen bestått av hele langsgående stokker under et 

brodekke av tverrlagte halvklØvninger og planker. Det fremgår 

ikke tydelig av dokumentasjonen om prøvematerialet er tatt opp 

under en av UNIT museets undersøkelser, eller om den er tatt 
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fra en stokk so111 er oppbevart på stedet. Det knytter seg 

derfor stor usikkerhet til hva denne dateringen representerer. 

Dateringen skiller seg avgjØrende fra de Øvrige dateringene i 

tid. PrØven ble datert til 1470 + 70 BP, dvs. 532-645 AD. 

Selv iberegnet~ 2 standardavvik er det stor forskjell mellom 

denne dateringen og dateringen av de Øvrige anleggene. 

Tiltereidets sentrale beliggenhet i kommunikasjonssammenheng 

taler mot at det skulle være bygget kavlebroer (evt. båtdrag} 

over dette eidet i folkevandringstid, og at trafikken så har 

opphØrt i yngre jernalder (jfr.kap.8.2.2.}. Det er også derfor 

grunn til å sette spØrsmålstegn ved om denne dateringen faktisk 

representerer brolegningens fØrste byggefase, eller om den 

daterer eldre aktivitet på stedet. 

Broanlegget på KulØy er også datert med kun en datering 

(T 5881}. Som vist i foregående kapitel, er denne konstruksjonen 

svært fragmentarisk bevart. Det er derfor ikke mulig å avgjØre 

om det kan ha v~rt flere enn en byggefase i dette anlegget. 

DateringsprØven er tatt fra en av de loddrette fundament

stolpene, og det er derfor rimelig å anta at denne represen

terer broanleggets byggetidspunkt (KP 29.10.84}. 

Anlegget ble datert til 980 ~ 60 BP, dvs. 990 - 1155 

AD. Denne dateringen sammenfaller derved godt med de Øvrige 

dateringene (jfr.fig.42}. 

4.1.2. Kildekritisk vurdering av dateringene fra anlegg med to 

f 14 d . eller lere C ateringer 

Hver av de Øvrige 4 kavlebroene (Rygg, Tangsveet, Fisknes 

A og B} er representert med flere 14c dateringer. Anleggene 

består av flere byggefaser, og disse er fØlgelig forsØkt 

datert. 

For å kunne vurdere dateringene, er det nødvendig fØrst å 

se på den vertikale stratigrafien i det enkelte anlegg, for 
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deretter å vurdere de respektive dateringene i forhold til 

denne. 

Kavlebroen på~ besto som vist av to klart adskilte lag. 

Det Øverste laget utgjorde halvparten av det underliggende 

lagets bredde og var noe forskjØvet i forhold til dette (jfr. 

kap.3.3.3.) Stokkene i Øverste stokkelag hvilte delvis på de 

underliggende stokkene. Mellom de to stokkelagene var det 

dannet et tynt torvlag. Disse faktorene indikerer at de to 

lagene representerer to adskilte byggefaser. Hvor lang tid 

det har gått mellom de to fasene er det imidlertid ikke mulig 

å avgjØre stratigrafisk. 

Det er heller ikke mulig å avgjØre sikkert om anlegget har 

vært i kontinuerlig bruk. Det tynne torvlaget tatt i betrakt

n i ng, er det lite sannsynlig at den eldste brolegningen har 

vært gjenvokst og ute av bruk i lengre tid, fØr det nye bro

dekket ble lagt. Dette Øverste laget er riktignok noe for

skjØvet i forhold til det underliggende, men det kan ha en 

teknisk/Økonomisk forklaring. For å spare ressurser, har man 

valgt å bygge en smalere brolegning i annen byggefase enn i 

den fØrste. Den delen av det eldste brodekket som ikke er 

dekket av det overliggende stokkelaget, kan ha blitt utnyttet 

som møteplass el.l. Dersom den nye veibanen var blitt lagt 

midt på den foregående, ville denne bare ha dannet smale felt 

på hver side av den nye brolegningen. Disse feltene ville 

ha vært for smale til å ha hatt noen praktisk funksjon. 

Fra denne kavlebroen foreligger det to dateringer. Daterings

prØvene er valgt ut fra hvert av de to lagene. PrØvestokkene er 

markert med en ramme på plantegningene (plan III,IV). Underste 

stokkelag ble datert til 890 + 70 BP (T 6024), Øverste lag 

til 440 + 60 BP (T 6019). Omregnet i kalenderår tilsvarer 

dette 1025 - 1255 AD og 1415 - 1495 AD. Det er derved ingen 

overlapping i tid mellom de to lagene (jfr.fig.42). Heller 

ikke med~ 2 standardavvik overlapper dateringene hverandre. 

Dateringen av byggetidspunktet for eldste fase i kavlebroen 

sammenfaller godt med dateringen av byggetidspunktet for de 

Øvrige anleggene. Dateringen av yngste byggefase skiller seg 

derimot markert ut fra de Øvrige dateringene. Dersom vi antar 
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at broanlegget har vært i kontinuerlig bruk, slik undersØkelsen 

av konstruksjonen indikerer, vil et tidsrom på ca. 150 år som 

utgjØr forskjellen mellom de to gateringene, iberegnet+ 1 stan

dardavvik, sannsynligvis være for lang tid fØr stokkene i underste 

lag trengte utbedring. 

Dersom begge dateringene ligger i ytterkant av de tidsperio

dene som omfattes av+ 2 standardavvik, kan det ha gått minimum 

ca. 50 år mellom de to fasene. FØrste byggetrinn i kavlebroen 

ville da ha blitt utfØrt i siste halvdel av 1200-tallet,og den kan 

så ha blitt påbygget på begynnelsen av 1300-tallet. 

Men det er svært liten sannsynlighet for at dateringene 

ligger i ytterkant av tidsperiodene angitt av+ 2 standard

avvik (jfr.s.68), og det har derfor trolig gått mer enn 50 år 

mellom fasene. 

I det undersØkte partiet av kavlebroen på Tangsveet var det 

ikke mulig å skille ut flere enn en byggefase i stokkelaget 

(jfr.kap.3.5.3.). Det var bare mulig å påvise et skille mellom 

det underste grein/kvistlaget og selve brolegningen, som besto 

av flere lag tverrlagte stokker. På bakgrunn av dette kan vi 

tenke oss at den eldste brolegningen på stedet har bestått av 

ett lag tverrlagte stokker på et lag av kvist og grener. Kvist 

og grenlaget ville derved være samtidig med de underste stok

kene. 

I neste byggefase kan flere tverrlagte stokker ha blitt på-

fØrt brolegningen, 

flere byggefaser i 
14c d . ater1ngene 

men som nevnt, kan vi altså ikke skille ut 

kavlebroens konstruksjon. 

gir et annet bilde av kavlebroens utvikling. 

Også disse dateringene sammenfaller godt med dateringene av 

de Øvrige anleggene. Kvist/grenlaget under selve brolegningen 

er datert til 840 + 60 BP (T 6025). Øverste stokkelag er 

gitt dateringen 640 ~ 60 BP (T 6026). Kavlebroen er ifØlge 

dette bygget en gang i lØpet av perioden 1045 - 1260 AD, og er 

siden sannsynligvis .påbygget i tidsrommet ca. 1285-1395 AD. 

Siden det i~ke har vært mulig å påvise noe klart skille 

mellom lagene i konstruksjonen, kan også dette broanlegget ha 

vært i kontinuerlig bruk. Det er da lite sannsynlig 
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at dateringene faller i ytterkant av de angitte tidsperiodene. 

Dersom vi beregner+ 2 standardavvik, vil dateringen av 

de to lagene overlappe med ca. 100 år (jfr.fig.42), og det kan 

være samtidighet mellom de to lagene. Sannsynligheten er stor 

for at dateringene ligger innenfor de fØrst angitte tidsrom

mene. Hvor lang tid det har gått mellom de to byggefasene, 

kan vi derimot ikke avgjØre, hverken ved undersØkelser av 

stratigrafien i selve konstruksjonen eller ved hjelp av de 

radiologiske dateringene. 

For både anlegget på Rygg og Tangsveet er det fare for 

feildatering av det Øverste stokkelaget. Bare en liten del av 

brolegningen på Tangsveet er undersØkt, og de Øverste stokkene 

i denne delen av konstruksjonen kan derfor representere en 

reparasjon. Enkelte av stokkene i kavlebroen på Rygg kan også 

representere reparasjoner som er yngre enn den yngste bygge

fasen, men prØvestokken ble der spesielt vurdert med henblikk 

på dette. Vi må derfor kunne gå ut fra at dateringen i dette 

tilfelle angir tiden for yngste byggefase i anlegget. 

Fra de to kavlebroene på Fisknes er det utfØrt i alt 6 14c 

dateringer - h.h.v. 4 fra vei A og 2 fra vei B (jfr.app.l). 

Alle dateringsprØvene fra vei A er tatt ut i felt Al. Prøvene 

fra vei Ber tatt ut i felt Bl. Det vil i fortsettelsen bli 

henvist til plantegningene,plan V og VII. 

Den eldste dateringen av vei A (T 4830) er utfØrt på en tynn 

bjØrkestokk i gren-/kvistlaget under de underste stokkene i kon

struksjonen. Dette kvistlaget kan ikke være særlig mye eldre 

enn det eldste stokkelaget. I felt Al er det noe uklart hvordan 

den eldste brolegningen har sett ut. Oppå gren-/kvistlaget ble 

observert enkelte langsgående stokker, dessuten var det oppå 

disse flere lag av tverrlagte stokker i en del av feltet. De 

underste av dem kan ha utgjort deler av det eldste brodekket. 

Fordi det ved undersØkelsen av feltet ikke systematisk ble 

registrert plugghull i stokkene, er det ikke mulig å avgjØre 

om stokkene a2 - a5 er erstatning for et tilsvarende eldre 

lag, som er fjernet (jfr.vei B,kryss). Stokk al kan i så fall 

t olkes som rester etter et slikt lag. Selv om vi altså 
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ikke kan påvise et sammenhengende eldste stokkelag i denne 

delen av konstruksjonen, er det tydelig at den består av 

flere ulike byggefaser. Dateringen av gren-/kvistlaget 

må representere fØrste fase i brolegningen. Laget ble datert 

til 810 ~ 80 BP, dvs. 1155-1285 AD. 

Den yngste dateringen (T 4831) fra denne delen av konstruk

sjonen, er valgt ut fra en av de langsgående halvklØvde stok

kene (dl) i brolegningens Øverste stokkelag. Tilsvarende langs

gående stokker danner Øverste brodekke i store deler av kavle

broen. Vi må derfor gå ut fra at dette laget representerer 

den siste byggefasen i vei A. Vi må da se bort fra de repara

sjoner som er foretatt senere (jfr. stokkene bl8 - b53, plan V). 

Dette laget ble datert til 660 + 80 BP, dvs. 1265 - 1400 AD. 

En tredje datering (T 5534) fra vei A representerer en grup

pe stokker (b2 - bl3) under de langsgående stokkene i felt Al. 

Denne samlingen stokker kan representere en mellomfase i kon

struksjonen, da den ikke kan sees å ha noen direkte sammenheng 

med hverken noe underliggende lag eller med de langsgående 

stokkene i det overliggende brodekket. Vi kan likevel ikke 

helt utelukke muligheten for at stokkene er samtidige med en 

av de Øvrige fasene. Resultatet av dateringen ble 750 + 50 

BP, dvs. 1220 - 1290 AD. 

De 4 dateringene fra vei A dekker tidsrommet 1155 - 1410 AD 

(jfr.fig.42). DateringsprØven T 3505 fra en tilfeldig valgt 

stokk i konstruksjonen, er da medregnet. Det er delvis over

lapping mellom alle disse dateringene, selv om vi bare regner 

med+ 1 standardavvik. Teoretisk kan derfor alle lagene 

være samtidige, men det er en gradvis forskyvning i dateringene 

fra underste til Øverste stokkelag. Det er derfor sannsynlig 

at de representerer flere byggefaser, slik som det også frem

gikk av selve konstruksjonen. 

Dersom vi beregner~ 2 standardavvik på dateringene, 

ligger de innenfor tidsrommet 1020 - 1425 AD. Tidsrammen blir 

derved utvidet med 135 år bakover i tid. Men fordi det er så 

stor grad av sammenfall mellom de fire dateringene, er det 

stor sannsynlighet for at de faller innenfor den tiden som 

omfattes av bare+ 1 standardavvik, og at tiden for byggingen 
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av anlegget og for senere byggefaser derved har vært 1200 -

1300-tallet. 

Dateringene sammenfaller dessuten svært godt med dateringene 

fra vei B. Det er også av den grunn sannsynlig at dateringene 

ligger innenfor det nevnte tidsrommet. 

Det er ikke noe i konstruksjonen som tyder på at den har 

ligget ubrukt i lang tid mellom eldste og yngste byggefase. 

Vi skulle i så fall ha forventet at det hadde dannet seg et 

tydelig torvlag mellom stokkene. Noe slikt ble ikke påvist. 

Fra vei Ber det utfØrt 2 14c dateringer (T 4833, T 4832). 

Felt Bl var bare 4 m langt, og bare deler av stokkene i kon

struksjonen ble tatt opp under undersØkelsen. De to prøvene er 

valgt fra stokker i underste (stokk d3) og Øverste lag (stokk 

a3) i konstruksjonen, som besto av flere lag stokker (jfr.kap. 

3.4.3.). De må derfor antas å representere eldste og yngste 

byggefase i vei B. Hvorvidt det Øverste stokkelaget represen

terer en sammenhengende byggefase i hele brolegningens lengde, 

er vanskelig å avgjØre ut fra de delene av konstruksjonen 

som er undersØkt. 

Underste lag i konstruksjonen ble datert til 800 ~ 50 BP, 

dvs. 1165 - 1280 AD (T 4833). Øverste stokkelag ble datert til 

660 + 60 BP, dvs. 1280 - 1395 AD (T 4832). 

Med+ 1 standardavvik etterfØlger de to dateringene hver

andre i tid. Med+ 2 standardavvik overlapper de hverandre 

med 45 år (jfr.fig.42). 

Disse lagene kan derfor være samtidige, selv om sannsynlig

heten for dette er liten. Selv om det er vanskelig å skille 

mellom de forskjellig byggefasene i felt Bl, viser undersØkel

sen av andre deler av konstruksjonen (kryss), at det må ha 

vært flere faser også i vei B. Vi må derfor kunne gå ut fra 

at de to dateringene representerer ulike byggetrinn i konstruk

sjonen. Hvor lctng tid det er mellom disse, er derimot ikke 

mulig å avgjØre. 

Stratigrafien i de to kavlebroene på Fisknes, er mer kompli

sert enn i de to foregående kavlebroene. 

Det er vanskelig å knytte lagene i de forskjellige delene av 

kavlebroene sammen. I felt Al var det da brolegningen ble av-
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dekket, et hovedlag av stokker (jfr.plan V), og enkelte grupper 

av stokker som kan ha tilhØrt en tidligere fase. 

I felt A2 og A3 består brolegningen av 2 lag av langsgående 

stokker. I krysset består den derimot bare av ett slikt lag, 

på samme måte som i felt Al (jfr.plan VI,VIII). 

Hvor mange faser kavlebrua har hatt, er vanskelig å avgjØre 

med sikkerhet. Det ser ut til at det i alle fall må ha vært 

minimum to byggefaser. 

Det samme gjelder for vei B. I felt Bl besto konstruksjonen 

av flere lag langsgående stokker (jfr.plan VII). I deler av 

feltet var disse dekket av ett lag tverrlagte stokker. Hvorvidt 

disse stokkene rei•resenterer en helt ny byggefase eller bare 

enkeltreparasjoner, er usikkert. Dersom vi ser på vei Bi 

krysset mellom de to brolegningene, har det åpenbart vært flere 

byggefaser evt. reparasjoner. Plugghull i de langsgående 

dragerne som ikke stemmer overens med plugghull i overliggende 

lag, indikerer dette. Tverrlagte stokker tilsvarende gruppe a 

har blitt fjernet og erstattet med nye stokkelag flere ganger. 

Ut fra stratigrafien i krysset, ser det ut til at vei A 

er bygd fØrst, og at vei B så er bygd ut fra denne (jfr. plan 

IX). 

Lagene i krysset kan tolkes på fØlgende måte: Stokkene i 

gruppe p og i er lagt i NV - SØ retning og utgjØr de underste 

lagene .i krysset. Disse lagene er samtidige og utgjØr den eldste 

delen i vei A på dette stedet. De langsgående stokkene kan 

ha fortsatt mot SØ med et lag av stokker som nå kan ligge under 

gruppe c, men som ikke er synlig, fordi vi ikke tok opp disse 

stokkene (sml. sjaktene A2 og A3 plan VI, hvor det er to lag av 

langsgående stokker tilsvarende gruppe c). 

Gruppe k, som utgjØr det underste hovedlaget i vei B, 0 

rna 

være samtidig med eller yngre enn stokkene i gruppe p og i, 

fordi det hviler oppå en del av stokkene i gruppe i. Vi kan 

tenke oss at det kan ha ligget et eldre stokkelag i vei B, som 

er fjernet og erstattet av grupp~ k, eller at gruppe k faktisk 

representerer den fØrste brolegningen i denne delen av kavle

broen. Disse stokkene har åpenbart vært underlag for flere 
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forskjellige stokkelag tilsvarende gruppe a. Det kan derfor 

ha ligget et eldre stokkelag over gruppe k, som har vært sam

tidig med dette og gruppe p og i. Stokkene i den nåværende 

gruppe a utgjØr vei B's yngste fase, og er trolig samtidig med 

eller eldre enn gruppe q og c i vei A. Forutsatt at dendro

analysen er riktig, er gruppe c 3 år yngre enn gruppe a. 

Det er svært vanskelig å se en sammenheng i lagene mellom 

de forskjellige delene av de to kavlebroene, også i krysset. 

For å komme nærmere en nøyaktig relativ datering, forsØkte vi 

å datere stokkene dendrokronologisk (jfr.kap. 4.2.). Resultatet 

av denne analysen ble at to av stokkene i gruppe a (a38 - a39) 

sannsynligvis er stokker fra samme tre. Disse ligger ved siden 

av hverandre i det samme stokkelaget. UndersØkelsen viser 

derfor bare at stokkene i denne delen av laget er lagt ned 

samtidig. 

Det andre resultatet av undersØkelsen viser at stokk c2 kan 

være 3 år yngre enn stokk a8 (plan VIII). Dette resultatet må 

behandles med svært mange forbehold. Men hvis dette er riktig, 

kan det bety at det yngste stokkelaget (gruppe a) i vei Ber 

lagt ned 3 år fØr det yngste stokkelaget (gruppe c) i vei A. 

En annen mulighet er at de er bygget samtidig, men at det 

er brukt tØmmer som har ligget i 3 år, fØr det ble benyttet i 

vei B, mens det i vei A er brukt nytt tØmmer. 

Uten et større antall dateringer, og med undersØkelser av 

bare deler av de to kavlebroene, er det vanskelig å komme 

nærmere en nøyaktig datering av de forskjellige lagene. Men 

med utgangspunkt i de opplysningene vi har, kan vi si med stor 

grad av sikkerhet, at de to kavlebroene har hatt minst to, 

sannsynligvis tre bygningsfaser og en rekke reparasjoner. Det 

er godt sammenfall mellom 14c dateringene fra vei A og vei 

B. Undersøkelsen av krysningspunktet mellom de to viser også 

at de er samtidige, selv om det kan ha gått noen år mellom de 

forskjellige byggefasene. 

FØrste byggetrinn er sannsynligvis utfØrt en gang mellom 

ca. 1150 og 1300 AD. Det er så foretatt påbygninger av kon

struksjonene en gang mellom ca. 1200 og 1400 AD. Dette sammen

faller godt med en rekke av dateringene fra de andre kavle-



- 79 -

broene. 

På grunn av 14c dateringenes store feilmarginer, kan date

ringene ligge nokså nær hverandre i tid. Det er heller ikke 

trekk i selve konstruksjonene, som tyder på at det har gått 

flere hundre år mellom byggefasene. 

På bakgrunn av retningen på kavlebroen, og også stokkenes 

plassering i forhold til hverandre i krysset, ser det ut til 

at vei A har blitt bygget fØrst, og at vei B så er bygget inn 

til denne. 

4.2. Dendrokronologisk datering 

Med et standardavvik på minimum+ 50 år for 14c dateringer 

i den aktuelle perioden, er radiologisk datering som nevnt in

gen velegnet metode til nøyaktig datering av anleggenes bygge

tidspunkt, og av de enkelte byggefasene. For å oppnå en abso

lutt datering av anleggene, eventuelt en relativ kronologi for 

lagene i de respektive konstruksjonene, ble dendrokronologisk 

datering forsØkt anvendt i enkelte av anleggene. 

Anvendelsen av denne metoden var i utgangspunktet begrenset 

ved at det bare var mulig åta ut prøvemateriale fra de kavle

broene, som ble undersØkt i perioden 1982-84, dvs. Rygg, Fisknes 

og Tangsveet. 

Kavlebroene på Fisknes så i utgangspunktet ut til å være 

svært godt egnet for en dendrokronologisk analyse. TØmmeret 

i konstruksjonene hadde store dimensjoner og var svært godt 

bevart. Konstruksjonen hadde dessuten flere byggefaser. 

Fra feltene Al og Bl ble det tatt ut prØver av tilsammen 

35 stokker. Prøvestokkene er markert med ramme på planteg1-

ningen, plan V og VII. Analysen av prøvene ble foretatt av 

Terje Thun, Botanisk inst. - NLHT (Rapport v/Thun 15.09.83) 

Materialet viste seg å være dårlig egnet for både relativ 

og absolutt datering. Bare 6 av 35 prØver inneholdt et til

strekkelig antall årringer (min.50) til at de var anvendbare 

i en dendrokronologisk analyse. Disse 6 prØvenes årringskurver 
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samsvarte dessuten ikke nok til at man kunne trekke noen 

konklusjoner m.h.t. stokkenes relative datering. 

På det tidspunkt da prØvene ble analysert, var det ikke opp

rettet noen sammenhengende årringskronologi for TrØndelagsom

rådet, og det var derfor heller ikke mulig å foreta noen abso

lutt datering av kavlebroene. 

På grunn av de negative resultatene fra denne undersØkelsen, 

ble det ikke tatt prØver til dendrokronologisk datering fra 

kavlebroene på Rygg og Tangsveet. Stokkene i anlegget på Rygg 

var dessuten svært dårlig bevart, slik at bare enkelte av stok

kene ville ha vært egnet som prøvemateriale. 

Ved undersØkelsen av krysset mellom de to kavlebroene på 

Fisknes ble det på tross av de negative erfaringene fra tidli

gere, tatt ut prøver for dendrokronologisk datering ved under-

sØkelsen i 1984. Det ble valgt ut prØver fra 10 stokker. 

Prøvene ble undersØkt våren 1985 av Thomas Bartholin, Kvartar

geologiska avd., Lunds Universitet. 

Disse stokkene var heller ikke godt egnet som prØvemateria

le. Bare 1 a 10 prøver hadde mer enn 50 årringer. 10 prøver 

var dessuten ikke tilstrekkelig til å kunne foreta en 

statistisk behandling av materialet. Det ble på tross av 

dette foretatt en analyse av prøvene. Resultatet av denne 

analysen ble svært begrenset. To av prøvene (fra to forskjel

lige stokker) må antas å tilhØre samme tre. Det ble dessuten 

påvist en aldersforskjell mellom to av prØvene fra to ulike 

lag på 3 år (jfr.kap.4.1.2.). 

På tross av det spinkle resultatet, antyder disse under

søkelsene likevel hvilke muligheter som ligger i en analyse 

av denne typen. FØrst og fremst vil det ved fremtidige under

sØkelser av kavlebroer være nØdvendig med et mye større prøve

materiale, selv om mengden av prØver ikke alene er avgjØrende 

for resultatet. Ved en undersØkelse av en kavlebro i Skagers

hultamossen, Tångeråsa sn, Narke, Sverige ble det tatt ut 

over 100 prØver til dendrokronologisk analyse. Heller ikke i 

dette tilfelle kunne anlegget dateres absolutt. På grunn av 

spesielle vekstforhold for trærne som var benyttet, ble en 

relativ datering bare delvis vellykket (Thomas Bartholin, 
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pers.med.). 

Anvendbarheten av denne dateringsmetoden på materiale fra 

kavlebroer vil altså være avhengig av flere ulike faktorer. 

Dendrokronologi synes å være den eneste metoden hvor mulig

hetene foreligger til å kunne opprette en vertikal strati

grafi for de forskjellige fasene i et anlegg. En nøyaktig 

datering av hugsttidspunktet for tømmeret ville kunne gi en 

rekke opplysninger om forhold ved byggingen av disse anlegg, 

som vi i dag ikke kan få kjennskap til. 

Med den store mengden av velbevart tØmmer som ligger i 

kavlebroene, vil det være av stor betydning å gjØre forsØk 

med denne dateringsmetoden ved fremtidige undersØkelser. 

4.3. Pollenanalytisk datering 

I tillegg til de nevnte dateringsmetodene, er enkelte av 

kavlebroene også forsØkt datert ved pollenanalytisk datering. 

Det gjelder anleggene på Setnan, TØmra og Eidem. På bakgrunn 

av pollenanalyser fra de aktuelle myrområdene, er disse an

leggene datert til eldre jernalder (Egede Larssen 1954, KRM 

25.09.57). 

Det har senere vist seg at alle disse dateringene er feil på 

grunn av en for tidlig datering av granens innvandring (K.Hen

ningsmoen,pers.med.). De stemmer heller ikke over ens med 14c 

dateringene av anleggene. Vi må derfor se helt bort fra disse 

pollenanalytiske dateringene. 

På 1930-tallet ble broanlegget over Tiltereidet forsØkt 

datert med utgangspunkt i torvstratigrafien i myrene (Ording 

i932). Det er alt for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til 

denne undersøkelsen. Det vil derfor heller ikke bli tatt hen

syn til disse dateringsresultatene i diskusjonen av anleggene. 
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4.4. Sammenfattende vurdering av dateringsresultatene 

DateringsprØvene kan deles i to forskjellige grupper. Grup

ED omfatter de prøvene som representerer tidspunktet for de 

respektive anleggenes fØrste byggefase. Denne gruppen omfatter 

derfor dateringer fra alle de 11 anleggene. Gruppe 2 består 

av de Øvrige dateringene fra de kavlebroene hvor det er påvist 

flere enn en byggefase. Det gjelder broanleggene på Rygg, 

Fisknes og Tangsveet. 

Det viser seg at dateringsresultatene grovt sett fordeler 

seg på to grupper tilsvarende de ovenfor nevnte, innenfor 

tidsrommet ca. 900 - 1500 AD. Dette omfatter alle dateringene 

iberegnet~ 1 standardavvik (jfr.fig.42). 

Dateringene fra Tiltereidet (T 758) skiller seg som nevnt 

markert ut fra de Øvrige dateringene (jfr.kap.4.1.1.). Det 

hefter seg stor usikkerhet til denne dateringen. Det vil derfor 

bli lagt liten vekt på den. 

Dateringen av Øverste stokkelag i kavlebroen på Rygg (T 6019) 

skiller seg også ut fra de Øvrige, ved at den bare overlap-

per de Øvrige dateringene med ganske få år innenfor+ 1 stan

dardavvik, Etter stratigrafien i brolegningen å dØmme og etter 

sammenligning med eldste datering ligger tidspunktet for byg

gingen av denne f&sen sannsynligvis innenfor det tidsrom som 

omfattes av+ 2 standardavvik. Det er derved godt sammenfall 

med de Øvrige dateringene. Det er lite sannsynlig at tidspunktet 

for byggingen av denne fasen ligger på 15- eller 1600-tallet, 

tatt i betraktning dateringen av det eldste laget. 

Det er altså en klar tendens i fordelingen av dateringene. 

Dateringene av brolegningenes eldste byggefase (gruppe 1) er 

konsentrert til tidsrommet ca. 1000 - 1300 AD. Det gjelder 

alle anleggene bortsett fra kavlebroen på Eidem, som er datert 

til 1240 - 1420 AD, og som bare delvis faller innenfor dette 

tidsrommet. 

Brolegningenes yngre faser (gruppe 2), er konsentrert til 

tiden ca. 1250 - 1400 AD. 

Ut fra den tendensen i fordelingen av dateringene som synes 

å fremkomme, kan det se ut til at byggingen av nye anlegg har 
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foregått fra overgangen vikingtid/middelalder, gjennom hele 

fØrste del av middelalderen frem til ca. 1300 AD. 

Eventuelle påbygninger kan ha foregått i siste del av 

perioden, eventuelt utover i sen-middelalderen. 

Med det relativt spinkle dateringsmaterialet som foreligger, 

må dette inntil videre betraktes som en hypotese, som eventuelt 

kan bekreftes ved fremtidige undersøkelser. 

Men selv om materialet er for spinkelt til å trekke noen 

sikre konklusjoner, viser likevel fordelingen av dateringene 

en tendens som er viktig å få frem. 
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5. KAVLEBROENES KONSTRUKSJON - TYPOLOGISK ANALYSE 

For å kunne forstå de bakenforliggende årsakene til valg av 

konstruksjonstype og variasjoner i de enkelte konstruksjons

detaljene, er det nØdvendig å foreta en systematisk analyse av 

de enkelte anleggenes konstruksjon. 

Det viser seg å være mange felles trekk mellom kavlebroer 

i de forskjellige land. Hayo Hayens typologi for tyske trebro

legninger er derfvr hensiktsmessig å anvende også på det norske 

materialet. 

I det fØlgende vil det bli gitt en kort presentasjon av 

Hayens typologi (kap.5.1.). Denne vil så bli anvendt som ut

gangspunkt for en typologisk analyse av det norske materialet 

(kap.5.2.). Analysen av disse anleggene vil også omfatte en 

gjennomgang av de enkelte konstruksjonsdelene og enkelt

elementer i konstruksjonen. I tillegg til at dette vil være 

utgangspunkt for en diskusjon av årsakene til variasjoner i 

konstruksjonstyper, vil det også danne basis for en analyse 

av byggeprosessen og for beregninger av ressursforbruk i 

forbindelse med byggingen av kavlebroene (kap. 6 og 7). 

5.1. Presentasjon av Hayens typologi 

Hayens forsØk på en typologisk analyse av trebrolegninger 

og andre typer veianlegg i myr, ble fØrst presentert i en kort 

artikkel i 1955 ( h ayen 1955). I 1957 forelå en større og mer 

grundig analyse av materialet i form av artikkelen ''Zur Bau

technik und Typologie der vorgeschichtlichen, frligeschicht

lichen und mittelalterlichen holzernen Moorwege und Moor

strassen". Den fØlgende presentasjonen av Hayens typologi 

bygger på denne artikkelen (Hayen 1957). 

Hayens analyse omfatter vesentlig nordtyske anlegg, men 

også brolegninger som er undersØkt i grenseområdene til Holland 

og i det nåværende Øst-Tyskland. Dokumentasjonsmaterialet fra 

disse undersØkelsene forelå svært spredt og var av varierende 

kvalitet. Det hersket stor forvirring i terminologien når 
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det gjaldt disse anleggene. Formålet med analysen var derfor 

å systematisere et stort materiale fra tidligere gravninger i 

de nevnte områdene og opprette en enhetlig terminologi for 

denne typen fornminner. 

Utgangspunktet for Hayens analyse er brokonstruksjonenes 

"grunnform". Denne består av underlag (Unterbau), brodekke 

(Deckschickt) og topplag (Auflage). I tillegg til disse kan 

brolegningene bestå av vertikale bygningselementer i form av 

plugger og peler, og horisontale bygningselementer oppå 

selve brodekket. Dis~e elementene forbinder de forskjellige 

delene av konstruksjonen. 

Hensikten med brolegning over en myrstrekning er å gjØre 

denne farbar i de tilfellene hvor myroverflaten er for svak 

til å kunne tåle belastningen av en vei. Prinsippet som 

ligger til grunn for dette er at ved å legge stokker på myr

overflaten, fordeles trykket ved belastning på en større 

flate. Myroverflaten vil derved kunne bære større tyngde enn 

dersom den ikke var stokkelagt. Myroverflatens bæreevne er 

derfor av betydning for valget av brolegningstype, konstruk

sjonens størrelse etc. 

Som grunnlag for den typologiske inndelingen av broan

leggene har Hayen valgt konstruksjonens brodekke. Denne delen 

av konstruksjonen vil alltid være representert i motsetning til 

under- eller topplaget. 

Underlagets utstrekning og omfang er svært avhengig av 

myroverflatens beskaffenhet. Fordi denne kan være svært 

varierende, vil underlaget i brolegningen sjelden være det 

samme i hele konstruksjonens lengde. I mange tilfeller mangler 

dette laget helt (fig.43). Det samme gjelder topplaget. Dette 

lagets funksjon er å jevne ut veibanen og å beskytte treverket 

i brolegningen. Topplaget er tilpasset brodekket og kan bestå 

av torv, sand og grus og/eller kvist og greiner. Dette laget 

er derfor ikke en del av selve trekonstruksjonen. Svært ofte 

mangler også dette laget. Hverken underlaget eller topplaget 

er altså egnet som utgangspunkt for en typologisk analyse. 

Hayen deler fØrst broanleggene inn i 4 grupper etter 

materialenes form (fig.44) 
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1. HalvklØvde stokker, planker eller segmenter av stokker 

2. Hele stokker 

3. Greiner og kvist 

4. Peler 

Disse gruppene deles så inn i 8 hovedtyper {Grundformen) 

med bokstavbetegnelser fra A - H. Denne inndelingen er gjort 

ut fra materialenes plassering i brodekket. De kan være lagt 

enten på tvers {type A,D) eller på langs {type B, C, E og F) 

av veien. Typene G og H skiller seg noe ut fra de Øvrige. 

I brolegninger av type G består hele konstruksjonen av 

kvist og greiner. Det er derved ikke mulig å skille mellom de 

forskjellige lagene i henhold til materialenes plassering, slik 

som i broanlegg med stokker i brodekket. Type H representerer 

også en noe annerledes type vei. Dette er ingen trebrolegning, 

men markering med trepeler av en veitrase over myr. 

Konstruksjonenes underlag inngår i beskrivelsen av hoved

typene A-E {Hayen 1957,170), men variasjoner i dette laget 

har som nevnt, ingen betydning for inndelingen av anleggene 

i hovedtyper. I visse tilfeller er underlaget derimot grunn

lag for inndeling i undertyper {jfr.nedenfor). 

De 8 hovedtypene inndeles i undertyper som innenfor hver 

hovedgruppe er gitt nummerbetegnelser {Fig.45 og 46). Grunn

laget for inndelingen i disse undertypene er variasjoner i 

brodekket i form av varierende antall stokker, variasjon i 

materialenes form, og anvendelse av ulike former for vertikale 

konstruksjonselement. 

Enkelte av disse undertypene inndeles i nye typer på grunn

lag av fØlgende: 

- utsparinger på stokkenes underside 

- ulike former for horisontale konstruksjonselementer oppå 

brodekket 

- spesielle former for vertikale konstruksjonselementer 

- enkelte former for underlag 

- mindre variasjoner i brodekket 
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Disse typene er gitt bokstavbetegnelsene a, b, c osv. (Hayen 

1957:174ff}. 

Som det fremgår av fig. 45 og 46, er variasjoner i de 

vertikale konstruksjonselementenes form og plassering 

kriterier for inndeling i undertyper. Denne gruppen elementer 

består av svært mange forskjellige typer plugger og peler 

(fig.47}. Det er derfor plasseringen i konstruksjonen og måten 

disse elementene forbinder de Øvrige delene av konstruksjonen 

på, som er grunnlaget for typeinndelingen. Elementenes form er 

uten betydning dersom de ikke er direkte funksjonsbestemt og 

har tilknytning til konstruksjonen som f.eks. type Al5 - A26, 

(jfr.fig.45). 

Nær sammenheng med de vertikale konstruksjonselementene 

har plugghull og andre typer utsparinger i brodekket. Bare 

dersom disse er av en bestemt form og er plassert regelmessig 

på samme måte i et større parti av brolegningen, har de verdi 

som typologiske element (jfr. fig.45 og 46}. På grunn av den 

store variasjonen i plugghullenes (og pluggenes} form, har det 

ikke vært hensiktsmessig å foreta en typeinndeling bare på 

grunnlag av disse. 

Det vil ofte finnes flere ulike typer plugghull og utspar

inger side om side i en konstruksjon. Disse er derfor skilt 

ut som en egen gruppe med betegnelsen L (Lochungen}(fig.48). 

Hver type innenfor gruppen betegnes med en bokstav/tall-kom

binasjon, al, a2 osv. etter plugghullets/ utsparingens form 

og plassering. 

5.2. Typologisk analyse av kavlebroene 

I Hayens typologiske skjema (fig.44} er de forksjellige 

konstruksjonstypene systematisert med utgangspunkt i materi

alenes form, dvs. om stokkene er hele, halvklØvde osv. 

Til forskjell fra dette skjemaet vil de konstruksjonstypene 

som er representert i det norske materialet bli behandlet med 

utgangspunkt i materialenes plassering i brodekket, dvs. om 

stokkene er lagt på langs eller tvers av veien. Årsaken til 
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dette er at det i de norske anleggene ofte er anvendt stokker 

av varierende form side om side i samme konstruksjon (se neden

for). 

Av de 8 konstruksjonstypene er 4 typer representert i vårt 

materiale. Det gjelder typene A, B, Dog E. Flere steder fore

kommer en kombinasjon av typene A og D, ved at både hele og 

halve stokker er anvendt. Denne blandingsformen kan oppfattes 

som en variant av type D, men for å markere forskjellen til 

type D, er den gitt betegnelsen D/A og blir i det fØlgende 

behandlet som en egen type. 

Fordi type A og D kan forekomme i forskjellige deler av en 

og samme konstruksjon, blir disse behandlet samlet. Dette vil 

også gjelde for brokonstruksjoner av type Bog E med langs

gående stokker. 

I gjennomgangen av de forskjellige konstruksjonstypene vil 

fØrst brodekket i hver enkelt type bli behandlet. Deretter 

vil det bli gitt en samlet vurdering av underlaget i de for

skjellige typene. Til sist vil det bli foretatt en samlet 

vurdering av vertikale konstruksjonselement og ulike typer 

festemetoder for de forskjellige konstruksjonsdelene. Dette 

danner så utgangspunktet for en vurdering av årsakene til valg 

av brolegningstype. 

Type D: 

Type Der bare representert i kavlebroene på Tangsveet og 

Rygg (felt B lag 1, felt A og B lag 2). I brolegningen på 

Tangsveet fantes det enkelte bearbeidete planker i brodekket. 

Disse kan være deler av reparasjoner og er derfor ikke repre

sentative for konstruksjonen forøvrig. 

Stokkene i denne konstruksjonstypen er lagt på tvers av 

veiens lengderetning. Dette er den enkleste av konstruksjons

typene, og stokkene i disse broanleggene ble bare kvistet og 

kappet i passe lengder fØr de ble anvendt i brodekket (se 

fig.45). 

Brolegningen på Tangsveet og deler av anlegget på Rygg 

(lag 2) har ikke noe underlag av langsgående stokker under 
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brodekket. Disse representerer derfor den aller enkleste 

formen for brolegning. 

Hayen skiller mellom brodekke av stokker som var nØye kvis

tet og kappet (type D2), og de som var mer tilfeldig bearbeidet 

(type Dl) (Hayen 1957:178). I de to ovenfornevnte anleggene 

er bare type D2 representert (tilsv.type Al,fig.45). Også i de 

Øvrige kavlebroene er alle stokkene nØye tilhugget. Det er 

ingen eksempler på at hele trær eller stokker uten noen form 

for bearbeidelse er anvendt i kavlebroene. 

Type A: 

Type A er også en enkel konstruksjon. Som type D består bro

legninger av denne typen av tverrlagte stokker i brodekket med 

eller uten underlag. Denne konstruksjonstypen er likevel mer 

forseggjort enn type D. Stokkene ble i tillegg til kapping 

også klØvd fØr de ble anvendt i brodekket. Det er bare to 

eksempler på type Ai vårt materiale. Det gjelder deler av 

kavlebroen på Rygg (felt A, lag 1) og deler av brolegningen 

på Tiltereidet. HalvklØvningene er der lagt med den runde 

siden opp. Man har altså ikke forsØkt å bygge et flatt brodekke. 

Derimot har effekten blitt den samme som om man hadde anvendt 

hele stokker. KlØvningen er derfor sannsynligvis resultat av 

at en del av materialene har hatt for store dimensjoner. For å 

få et brodekke med samme nivå på alle stokkene, har det vært 

nØdvendig å anvende klØvde stokker i deler av konstruksjonen. 

Type D/A: 

Også i de tilfellene hvor hele og halvklØvde stokker er 

anvendt side om side i en konstruksjon, må hensikten ha vært å 

oppnå en så jevn veibane som mulig. Også da er halvklØvningene 

lagt med den flate siden ned, og brodekket gir inntrykk av å 

bestå av bare hele stokker. Fordi denne konstruksjonen skiller 

seg noe fra type D, er den gitt en egen typebetegnelse D/A. 
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Type D/A er, foruten i anlegget på Rygg, også representert på 

Fisknes (vei B kryss og felt Bl) og på Tiltereidet. Det har 

tydeligvis ikke vært av avgjØrende betydning for konstruksjonen 

om stokkene har vært hele eller klØvde. Hovedsaken har vært å 

bygge en enklest mulig brolegning, og man har tilpasset materia

lenes form til de varierende forholdene. 

I vei A Fisknes (felt Al) består konstruksjonen i en del av 

feltet av tverrlagte hele og halvklØvde stokker. Disse tolkes 

som en reparasjon av brolegningen og er derved ikke represen

tative for selve konstruksjonen. Brodekket i krysset må også 

sees isolert når ~et gjelder konstruksjonstype, fordi konstruk

sjonen der er resultat av tekniske lØsninger i krysset mellom 

de to brolegningene. Disse tilfellene er derfor spesielle og er 

ikke representative for brolegningen som helhet. 

Underlag i type A, Dog A/D: 

Underlaget i disse konstruksjonene varierer (jfr.fig.43). 

Som nevnt ble det ikke observert langsgående stokker under 

brodekket i kavlebroen på Tangsveet, deler av brolegningen på 

Rygg (felt A og B, lag 2) og Tiltereidet. I andre deler av kavle

broen på Rygg var det derimot et lag langsgående stokker som 

underlag for det Øverste stokkelaget. I tillegg fungerte det 

eldste laget som underlag for det overliggende brodekket i 

deler av anlegget. Det samme gjelder også på Tiltereidet. 

Enkelte steder mangler underlaget, andre steder har det bestått 

av opptil 2 lag av langsgående og tverrliggende stokker i 

varierende antall. 

I vei B, Fisknes er det eksempel på et svært solid underlag 

av ett eller flere lag tettliggende, langsgående stokker. 

Enkelte steder hviler disse igjen på tverrliggende stokker 

(jfr.kryss). Antallet stokker i underlaget har åpenbart sam

menheng med myroverflatens bæreevne (jfr. kap. 5.1.). Denne 

kan variere innenfor ett og samme myrområde, og konstruksjonene 

er nØye tilpasset dette forholdet. Underlaget i en del av en 

kavlebro er derfor ofte ikke representativ for hele anlegget. 
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Vei B, Fisknes er åpenbart den av de tverrlagte brolegnin

gene hvor det har vært stØrst behov for et solid underlag for 

brodekket. Ikke i noen av de andre anleggene, bortsett fra 

enkelte steder på Tiltereidet, er det eksempel på så solide 

konstruksjoner som i denne brolegningen. 

I anleggene med brodekke av tverrlagte stokker er altså de 

fleste typer underlag representert. Det varierer fra opptil 2 

lag tverrlagte og langsgående stokker til et lag av 2 - 3 

langsgående stokker eller manglende underlag. 

I vei B, Fisknes og på Tangsveet er det observert et under

liggende lag av sand og kvist som må tolkes som del av et 

fundament for brolegningen. Dette forekommer også i forbindelse 

med brolegninger av type B. En nærmere analyse av dette laget 

er derfor gjort i forbindelse med beskrivelsen av denne typen 

(jfr. s.94-96). 

Type B: 

I forhold til den formen typene A og D har i de ovenfor 

beskrevne anleggene, er konstruksjoner av type B av en helt 

annen og mer komplisert form. Hayen oppfatter enkelte former 

for konstruksjoner av type A som de mest avanserte (Hayen 

1960,180). Dette gjelder variasjoner av type A som ikke fore

kommer i det norske materialet. Type B må derfor forelØpig 

betraktes som den mest kompliserte av de konstruksjonstypene 

som er representert i de norske anleggene. 

I 7 av de 10 kavlebroene er type B representert. I 6 av 

disse er bare denne konstruksjonstypen anvendt. Det gjelder 

fØlgende anlegg: Vei A Fisknes, Setnan, TØmra, Eidem, Eidsli, 

RØd. På Tiltereidet forekommer den i enkelte deler av broleg

ningen. Selve brodekket i anleggene av denne type består av 

langsgående halvklØvde stokker med eller uten hele kantstokker 

på sidene (jfr.fig.46). 

Stokkene er lagt med topp- og rotenden mot hverandre. 

Derved utfyller de hverandre og danner en jevnt bred veibane. 

Antallet halvklØvde stokker i bredden kan variere (Hayen 1957: 
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114ff). Det må ha vært den Ønskede veibredden og materialenes 

dimensjoner som er avgjØrende for antallet stokker som anvendes. 

Enkelte eksempler finnes også på at hele stokker er lagt mellom 

de halvklØvde for å oppnå Ønsket veibredde (Fisknes, sjakt A2 

og A3). 

Kantstokker (Saumholzer) er uklØvde stokker på en eller 

begge sider av brodekket (fig.46). Vanligvis danner disse en 

kant med et noe hØyere nivå enn de halvklØvde stokkene i bro

dekkets midtparti. Kantstokkene er vanlige i tyske kavlebroer 

av denne typen, og Hayen har inndelt disse i 5 ulike typer 

(B3-B7) etter stokkenes antall og plassering. 

Forskjellige forklaringer er gitt angående "kantstokkenes" 

funksjon (Hayen 1957:121). Ved svært smale brolegninger (type 

C, jfr. fig.46) er stokkene tolket som en utvidelse av brodek

ket og/eller som en markering av brodekkets kant. 

Men kantstokker forekommer også i broanlegg med bredde opp 

til 4 m hvor det sannsynligvi s er lite behov for utvidelse av 

brodekket eller kantmarkerinq. I konstruksjoner av en viss 

bredde er derfor stokkene antatt å være begrensningskanter for 

et topplag. 

2 eller 3 av de 7 kavlebroene har ~n kantstokk på hver side 

av brodekket i hele brolegningens lengde (B4). Det gjelder 

anleggene på Setnan og Eidsli (eventuelt også RØd). Avstanden 

mellom kantstokkene i disse brolegningene varierer fra 55-90 

cm. Fordi kantstokkene danne r en oppstikkende kant i forhold 

til brodekket forøvrig, kan disse ikke ha hatt betydning for 

brolegningens bredde. 

Det er ikke observert noen form for topplag i disse anleg

gene, og kantstokkene kan derfor heller ikke ha dannet en beg

rensningskant for et slikt lag. Det er dessuten observert 

slitasje på innsiden av stok ene i et av anleggene (Setnan). 

Dersom det hadde ligget et topplag oppå brodekket, ville det 

trolig ikke blitt slitasje av denne typen på kantstokkene. 

En alternativ forklaring er at stokkene i visse tilfeller 

har fungert som stØttekanter for en form for slede eller drag. 

Stokkene har dannet en sammenhengende kant ved at de enten er 

falset sammen i endene, eller at de er lagt ende mot ende. De 
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er holdt på plass i brodekket ved utsparinger i tverrliggende 

stokker i underlaget. Hensikten med å feste stokkene til hver

andre kan derfor ikke ha vært å forhindre utglidning til sidene. 

Derimot kan den sammenhengende kanten av stokker ha hatt en 

funksjon i forbindelse med bruken av broanlegget som en kant

markering for en ~mal slede, drag eller lignende. Selv om ikke 

kantstokkene i kavlebroen på Eidsli har vært falset sammen, har 

de dannet en sammenhengende kant. De kan derfor ha hatt samme 

funksjon som i anlegget på Setnan. 

Også i en del av vei A, Fisknes er det kantstokker på hver 

side av brodekket (felt Al), men i de Øvrige delene av kavle

broen er kantstokkene anvendt på flere ulike måter. Enkelte 

steder forekommer det flere enn en kantstokk på hver side av 

brodekket (type B5), eller flere kantstokker på en side av det

te (type B6,B7). Noen deler av konstruksjonene mangler kant

stokker (type B3). 

Bredden på brodekket dvs. avstanden mellom kantstokkene 

varierer mellom 55 - 80 cm som i de Øvrige anleggene av denne 

typen. I krysset er bredden 1.2 m. Dette kan ha sammenheng med 

den spesielle konstruksjonen i krysset, og bredden der er derved 

ikke representativ for resten av brolegningen. 

Siden det er kantstokker på begge sider av brodekket bare i 

en liten del av brolegningen i vei A, er det lite sannsynlig 

at disse har hatt noen funksjon som begrensningskanter i bro

legningen. At de har dannet begrensningskanter for et topplag 

er også lite sannsynlig. Det er ikke observert noe topplag 

over brodekket, og enkelte steder finnes det bare kantstokker 

på en side av kavlebroen. Stokkene i dette anlegget kan ha 

fungert som markeringer av kantene. I de tilfellene hvor det 

bare finnes kantstokk på en side av brolegningen, kan årsaken 

være at det bare har vært nødvendig å markere kanten på den 

ene siden på grunn av forskjeller i myroverflatens beskaffenhet 

på hver side av brolegningen. Dette kan også forklare hvorfor 

det i enkelte anlegg ikke har vært benyttet kantstokker i 

konstruksjoner i det hele tatt. Inntil mer materiale forelig-
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ger, er dette en av flere mulige forklaringer på disse stok

kenes funksjon. 

Type E: 

I vei B felt Bl, Fisknes er det eksempel på nok en type 

brolegning av langsgående stokker. Brodekket består der av 

hele stokker i motsetning til halvklØvde stokker i type B. 

Fordi stokkene er uklØvde danner de en noe ujevn overflate. 

Bredden på denne delen av brolegningen var som i vei B forøvrig 

ca . 1.40 m. Langsgående brolegning har derfor ikke bare vært 

anvendt i smale konstruksjoner, men også i anlegg av samme 

bredde som f.eks. type A og D. Det var ingen kantstokker i 

denne konstruksjonen (type ES), og konstruksjonen var forøvrig 

svært enkel uten noen form for underlag av tverrliggende 

stokker. 

Underlaget i konstruksjoner av type Bog E: 

På samme måte som for type A og D, varierer underlaget i 

brolegninger av type Bog E. Enkelte steder mangler det helt, 

som i deler av kavlebroen på Tiltereidet (type Be) og på Fisk

nes, felt Bl (type ES). I de Øvrige anleggene er brodekket 

lagt på et underlag av tverrlagte stokker. Mest alminnelig er 

at endene av de langsgående stokkene hviler på en tverrlagt 

underligger (Setnan, TØmra og RØd). Antallet underliggere kan 

variere (felt Al, Fisknes). På Setnan er det som en ekstra 

forsterkning av underlaget lagt langsgående kubber under endene 

av de tverrlagte underliggerne. 

Under kavlebroene på Fisknes og Tangsveet var det et lag av 

sandblandet torv og kvist. Sandlaget var begrenset til området 

under brolegningene og har åpenbart hatt en forbindelse med 

disse. 

De tre anleggene, representerer alle de forskjellige kon

struksjonstypene. På Fisknes har sand/kvistlaget sammenheng 
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med solide konstruksjoner av både langsgående og tverrlagte 

stokker i brodekket, og opptil flere lag stokker. 

På Tangsveet er derimot forholdene annerledes med en enkel 
brokonstruksjon uten noen form for underlag av stokker. Sandla

get har derfor ingen sammenheng med bestemte typer konstruksjoner. 

En hypotese er at sand/kvistlaget har vært del av et fundament 

for brolegningen. 

Også i enkelte tyske anlegg er det observert sandlag under 

stokkene i kavlebroene. Sanden er der tolket som restene av et 

topplag som har blitt skylt bort under oversvømmelser og 

havnet under brolegningen (Prejawa 1894:197ff;Hayen 1957:106f). 

Hvorvidt dette kan være tilfelle for de tyske anleggene er 

vanskelig åta stilling til ut fra de opplysningene som fore

ligger. Dersom sandlaget hadde vært deler av et topplag, 

skulle vi forvente å finne spor av sand også oppå og mellom de 

Øverste stokkene. Dette ble ikke påvist i anleggene på Fisknes 

og Tangsveet. Sanden var derimot konsentrert mellom og under 

de underste stokkene. Sanden må derfor ha blitt påfØrt fØr 

stokkene i brolegningen ble lagt ned. Det samme gjelder kvist

laget. 

Det er en rekke eksempler på bruk av kvist/greiner som 

fundament i tyske og danske kavlebroanlegg (Hayen 1957:109ff; 

Nielsen 1972;Schou JØrgensen 1982:143). Sand/grus som funda

ment nevnes ikke i denne sammenheng. Derimot er sand anvendt 

i forbindelse med rene kvist og greinveier for å stabilisere 

veibanen (f.eks. Schou JØrgensen 1977a). Det er altså en klar 

forbindelse mellom anvendelse av kvist og sand i veianlegg i 

myrområder. 

Det samme forholdet er også nevnt i beskrivelser av kavle

broer/kvistveier i nyere tid. Kvistveier som skulle være far

bare for hest, måtte påfØres leire og grus (Ræder 1897, Feltar

beider 1927). I enkelte tilfeller har det vært tilstrekkelig 

med bare grus direkte på myroverflaten (Feltarbeider 1927). 

For skogsbilveier over myr med dybde under ca. 70 cm, kan det 

være tilstrekkelig med en veibane av ris/kvist og fyllmasse 

(Lindemann 1960:173). Det finnes altså en rekke eksempler på 

kombinasjonen sand/kvist i forbindelse med veier over myr både 
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fra nyere og forl1istorisk tid. Sand og kvist er i mange til

feller også anvendt uavhengig av hverandre. Det er derfor 

sannsynlig at sand-/kvistlagene på Fisknes og Tangsveet har 

hatt en funksjon som underlag for stokkelagene i konstruk

sjonene. Samtidig kan de også ha fungert som arbeidsvei for 

brobyggerne. Schou JØrgensen har også vært inne på denne teo

rien for de danske anleggene (Schou JØrgensen 1982:143). Vi 

kan heller ikke utelukke at sand/kvistlagene kan representere 

en eldre vei på stedet. Men med den lille mengden sand og 

kvist som er observert på Fisknes og Tangsveet, er dette lite 

sannsynlig. 

Tilsvarende sand/kvistlag som på Fisknes og Tangsveet er 

ikke observert i de andre anleggene. Men både på Rygg og Til

tereidet har det vært varierende mengder kvist og greiner 

under stokkelagene. Trolig er dette også deler av fundament 

for konstruksjonene. 

Dermed er flere ulike former for underlag og fundament 

representert i de norske anleggene, fra de enkleste anleggene 

uten noen form for underlag til de mest kompliserte med flere 

lag stokker oppå lag av sand og kvist. 

Vertikale konstruksjonselement i typene A, B, D, E: 

I de tyske anleggene er det anvendt en rekke ulike metoder 

for å forhindre forskyvning av stokkene i konstruksjonene 

(jfr. fig.45,46 og 47). Bare enkelte av disse metodene er repre

sentert i de norske kavlebroene. Dette er: plugger gjennom 

stokkene i brodekket (type A8,A9,Bll), plugger/peler utenfor 

eller mellom stokkene i brodekket (type A6 (D7),Al3,B9,Bl2) og 

utsparinger på undersiden av stokker i brodekket (type Ab,Bb). 

I tillegg kommer utsparinger for brodekket i stokkene i under

laget. Disse forskjellige metodene er enten anvendt alene 

eller i kombinasjon med en eller flere av de andre. 

Anlegget på Tangsveet er som nevnt det enkleste av de 10 

kavlebroene. Det er ikke noen form for vertikale elementer 
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eller utsparinger i denne konstruksjonen. Stokkene i brodek

ket er lagt direkt på myroverflaten uten noen form for festing 

til underlaget (type Al(D2),Be). Dette gjelder også deler av 

brolegningene på Rygg (felt A lag 1 og felt A og B lag 2) og 

Tiltereidet. 

I andre tilfeller ligger brodekket på et underlag av stokker 

(eventuelt kvist) uten å være festet til dette (type A2(D3), 

B8). Dette gjelder også deler av kavlebroen på Rygg, Tilter

eidet og delvis Setnan. 

I anleggene på Fisknes er treplugger gjennom stokkene i 

brodekket anvendt i alle de undersØkte partiene av brolegningen. 

Pluggene har gjennomgående en diameter på 3-4 cm og lengde ca. 

10-30 cm. I bare to tilfeller er det observert plugger med 

firkantet tverrsnitt (plan IX,stokk i7 og i8). Forøvrig har 

alle plugger rundt tverrsnitt. Det samme er tilfelle med plugg

hullene. Det er bare anvendt runde plugghull i de under-

sØkte anleggene og disse har også gjennomgående samme diameter . 

Plugghullene er trolig laget med bor i motsetning til i eldre 

anlegg hvor hullene er hugget med Øks (Hayen 1957:95; Coles 

and Orme 1976). 

Pluggene er slått ned nær endene av både de langsgående 

(type Bll) og de tverrlagte stokkene (type A8/A9), men de 

forekommer også uregelmessig andre steder i brodekket. I vei 

A (felt Al) er pluggene kombinert med utfalsede spor i stok

kenes undersider. Enkelte steder (sjakt A3 og kryss) er det 

også anvendt peler på yttersiden av brolegningen (type B9/12, 

Al3). Pelene varierer i lengde, men har gjennomgående en 

diameter på ca. 10 cm (jfr.plan V,VI,VIII og IX). 

De to anleggene på Fisknes er de eneste hvor det systematisk 

er anvendt plugger i brodekket. På Rygg og Eidsli viser hull i 

stokkene at plugger delvis er anvendt også der. 

Plugger kan ha vært anvendt enkelte steder i anlegget på 

Tiltereidet, der hvor brodekket består av tverrlagte stokker 

(type A8). 

Forøvrig er peler den vanligste metoden for å holde stokkene 

på plass i konstruksjonen. Som nevnt er det brukt peler enkelte 
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steder i anleggene på Fisknes. I kavlebroene på TØmra, RØd og 

Eidsli er peler systematisk slått ned parvis utenfor endene 

av de langsgående stokkene (type B9,B12) i hele anleggets 

lengde. I anlegget på TØmra er pelene kombinert med utsparinger 

i både stokkene i brodekket type Bb) og i underliggende stok

ker. Tilsvarende er ikke påvist på RØd og Eidsli, men på Eidsli 

kan pelene som nevnt ha vært kombinert med plugger. 

I anleggene på Rygg og Ti l tereidet er peler bare anvendt 

enkelte steder i konstruksjonene (type D7,Al3). 

Kavlebroen på Setnan har mange felles tr~kk med anlegget på 

TØmra, men den har ikke noen former for vertikale konstruksjons

elementer. Stokkene blir holdt på plass ved at de ligger i ut

sparinger i stokkene i under l aget. Enkelte av stokkene i bro

dekket er også tilhugget for å passe til de underliggende 

stokkene (type Bb). 

Også på Rygg (felt B lag 1) er det utsparinger i de tverr

liggende stokkene, slik at disse ikke forskyves i forhold til 

underlaget (type Db). Heller ikke der er det anvendt plugger 

eller peler sammen med utsparingene. 

Hayen beskriver i tillegg til de vertikale bygningselemen

tene forskjellige former for overbygninger som har som formål 

å forhindre forskyvning av stokkene i konstruksjonene (jfr.fig. 

45 og 46). Det finnes ingen eksempler på slike overbygninger 

i det norske materialet. 

Sammenfattende vurdering 

De vertikale konstruksjonselementene som er anvendt i de 

norske anleggene, er svært enkle sammenlignet med en del av de 

tyske. 

Peler som er slått ned på yttersiden av stokkene i brodek

ket, er den enkleste måten å forhindre forskyvning av stokke

lagene på. Det er også den metoden som er hyppigst anvendt i 

kavlebroene. Men det har ikke alltid vært tilstrekkelig med 

bare peler. I mange tilfeller har pelene måtte kombineres med 
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plugger og/eller utsparinger i stokkene. Enkelte steder fore

kommer plugger og utsparinger sammen eller hver for seg, uten 

at peler er anvendt. 

De ulike metodene for festing av stokkene i en konstruksjon 

har ingen sammenheng med bestemte konstruksjonstyper. Det er 

andre faktorer som myroverflatens beskaffenhet og derved kon

struksjonens utforming uavhengig av type, belastningsmengde 

o.l., som har avgjort hvilken type vertikale konstruksjons

elementer som skulle anvendes, og hvor i konstruksjonene disse 

skulle plasseres. 

5.3. Vurdering av årsak til typevalg i kavlebroene 

Begge de to hovedtypene av konstruksjoner er representert 

i de 10 kavlebroene. Det gjelder konstruksjoner hvor stokkene 

i brodekket er lagt på tvers av veiretningen (type A,D og A/D), 

og konstruksjoner hvor brodekket består av langsgående stokker 

(type Bog E) (jfr. fig.44). 9 av de 10 anleggene er datert 

til vikingtid/middelalder. I 6 av disse er type B representert. 

Den er derved den dominerende konstruksjonstypen i disse kavle

broene. 

I de eldre anleggene på Tiltereidet er konstruksjoner av 

både type Bog A/D representert. Den delen av brolegningen som 

består av langsgående halvklØvninger (type B), er av en noe enk

lere form enn i de Øvrige anleggene av denne typen, men kon

struksjonsprinsippet er det samme. Dersom dateringen av disse 

anleggene er korrekt, viser anleggene på Tiltereidet at de to 

hovedtypene av brokonstruksjoner var kjent i dette området 

~llerede i eldre jernalder. 

Med den store graden av samtidighet det er mellom daterin

gene av de Øvrige 9 anleggene, er det ikke mulig å se noen 

kronologisk fordeling av typene i disse anleggene. Type Ber 

representert både i de eldste og yngste anleggene. 

De to kavlebroene på Fisknes viser at de to konstruksjons

typene har vært anvendt samtidig. Det må derfor være andre 

årsaker som har fØrt til forskjeller i konstruksjonstype, enn 



- 100 -

de kronologiske. Det gjelder også for de andre anleggene, 

hvor det er sammenfallende dateringer mellom anlegg med tverr

lagte og langsgående stokker i brodekket. 

De to typene har begge vært i bruk inn i nyere tid. I 

fØlge Gerhard SchØnning var kavlebroer: " ... stokker, som 

enten i tu klØvne, eller hele legges tvers over myrer og morad

ser, enten jevnsides langs etter veien, eller tvers over den, 

etter hverandre" (SchØnning 1979:16). 

I beskrivelser av kavlebrolegninger for det militære og 

skogbruket nevnes både type A,B,C og D (Ræder 1897, Veiledning 

1906, Palling 1926, Feltarbeider 1927, Vibstad 1960, Hærens 

brevskole 1963). Disse brolegningstypene har vært anvendt helt 

frem til i dag. Det er derfor ikke mulig å se noen typologisk 

utvikling i hovedtrekkene i disse konstruksjonstypene. 

Hvor langt tilbake typene kan dateres i Norge er uvisst. 

Kavlebroanlegg av type D går i Tyskland tilbake til neoliti

cum (Hayen 1960). I Somerset Levels, England er brolegninger 

av type A datert til ca. 2500 BC og Tyskland og Danmark til 

yngre bronsealder (Somerset Levels Papers 1976 nr. 2;Hayen 

1960;Thorvildsen 1973). Eldste datering av type Ber i Tysk

land eldre bronsealder, i England yngre bronsealder (Hayen 

1960: Somerset Levels Papers 1976 nr. 4). Type Ber etter 

alt å dØmme ikke påvist i danske kavlebrolegninger, når vi ser 

bort fra brolegninger i middelalderbyene (Schou JØrgensen 

1977b). 

Det gjenstår å se om kavlebroer med tilsvarende dateringer 

også finnes i Norge. De to hovedkonstruksjonstypene kan ha 

blitt anvendt parallelt i vikingtid og middelalder i Midt

Norge (jfr.kap.4.1.1.) og har sannsynligvis tradisjoner langt 

tilbake i tid. Det er derfor ikke kronologiske årsaker til 

forskjeller i konstruksjonstype i de forskjellige anleggene. 

Typefordelingen i kavlebroene har heller ingen sammenheng 

med anleggenes geografiske fordeling (fig.49). Dersom 

vi ser på de anleggene som har vikingtids og middelalderdate

ring, er type B representert i hele undersØkelsesområdet. 

Type A, Dog D/A forekommer derimot bare i den nordlige delen 

av området, dvs. i anleggene i Sparbu og Skogn. Broanleggene 
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på Fisknes er eksempel på at to ulike konstruksjonstyper har 

vært kjent og anvendt i samme område til samme tid. Det gjelder 

også kavlebroen på Rygg som delvis overlapper i tid med anleg

gene på Fisknes. Innenfor et område på ca. 6 km er det derved 

eksempler på tre forskjellige brolegningstyper i anlegg som 

kan være bygget eller har vært i bruk samtidig. 

Selv om brolegningstypene med tverrlagt brodekke, er kon

sentrert til en del av undersØkelsesområdet, kan vi derved 

ikke slutte at årsaken til dette er, at konstruksjonstypen ikke 

var kjent i de Øvrige delene av området. Typene A og Der som 

tidligere nevnt ne enkleste av brokonstruksjonene. Gatebroleg

ningene i Trondheim, som i stor grad representerer disse kon

struksjonstypene (jfr. kap.9.2), viser at brolegninger med 

tverrlagt brodekke også har vært kjent i den sørlige delen av 

undersØkelsesområdet fra tidlig middelalder og fremover. 

Arsaken til at type Ber valgt fremfor en enklere konstruk

sjonstype, er derfor hverken kronologisk eller geografisk betin

get. De to typene er anvendt til samme tid og i samme geogra

fiske område, og årsakene til valg av konstruksjonstype må 

derfor forklares ut fra helt andre forhold. 
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6. BYGGEPROSESSEN 

6.1. Materialvalg i brolegningene 

Det har vært en utbredt oppfatning at man tidligere bare 

har anvendt furu som byggemateriale i kavlebroene. Begrunnel

sen for dette har vært at furu ville være mer holdbar enn 

gran eller lØvtrær på grunn av den harde malmkjernen. 

Tilsammen 11 prØver fra kavlebroene på Fisknes er vedana

tomisk undersØkt. En prØve ble tilfeldig valgt ut ved den 

fØrste undersøkelsen av anlegget (dat.rap.24.04.80). De Øvrige 

10 prøvene ble valgt ut fra de forskjellige lagene i krysset 

mellom vei A og vei B. Disse tilsvarer de prøvene som ble dend

rokronologisk analysert (jfr.kap.4.2.). I tillegg til disse 

stokkene, ble 4 plugger fra krysset undersØkt. Prøvene må 

derved ansees som representative for materialene i kavlebroene. 

Resultatet av analysen viste at alle prøvene fra stokkene i 

brolegningen var gran. Av pluggene var 2 gran og 2 furu. (De 

vedanatomiske analysene ble foretatt av forsker Bohumil 

Kuchera, Institutt for treteknologi, NLH - As,februar 1986). 

Stokkene i brolegningene på Fisknes var generelt svært godt 

bevart. Det ser derfor ikke ut til at det har vært av betyd

ning for brolegningens holdbarhet, om man har anvendt gran eller 

furu. 

Materialene i kavlebroen på Rygg var derimot mye dårligere 

bevart. I alt 7 prØver fra stokker i brolegningens to lag ble 

vedanatomisk undersØkt (undersØkelse v/B.Kuchera,februar 1986). 

FØlgende stokker ble treartsbestemt: a3,a5,a7,a8,c2,c8,cl6 

(jfr.plan III og IV). Resultatet av analysen viste at 6 av 

stokkene var gran og en furu (c8). Furustokken skilte seg for

øvrig noe ut ved at den lå Øverst i felt B lag 2 i en gruppe 

stokker, som kan ha vært reparasjon av lag 1. Stokken var også 

både kortere og tynnere enn de Øvrige stokkene. Det er derfor 

usikkert om den er representativ for stokkene i konstruksjonen. 

Vi må på grunn av de øvrige stokkenes enhetlige preg kunne anta 

at store deler av kavlebroen er bygget av gran, og at furu bare 
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er anvendt i enkelte tilfeller. 

Til forskjell fra anleggene på Fisknes som lå ca. 50 cm dypt 

i udrenert myr, lå brolegningen på Rygg bare ca. 10 cm under 

markoverflaten i oppdyrket myr. Bevaringsforholdene har der for 

vært helt annerledes enn på Fisknes. 

På samme måte som på Fisknes lå brolegningen på Tangsveet 

ca. 50 cm dypt, og på tross av drenering og oppdyrking av om

rådet var stokkene relativt godt bevart. 

Fra denne kavlebroen er 3 prØver treartsbestemt (unders . 

v/B.Kuchera,feb.-86). Disse prøvene representerer alle broleg

ningens faser (jfr.kap.4.1.2.). Også disse prøvene viste seg 

å være gran. Ved tidligere undersØkelser av anlegget ble det 

bare observert stokker av gran (PV 06.05.60). 

Ut fra de undersøkelsene som er foretatt, må vi kunne anta 

at det hovedsakelig er anvendt gran i alle disse anleggene . 

LØvtre har ikke blitt benyttet i særlig grad. Enkelte 

tynne stokker i kvist/grenlaget under brolegningene på Fisknes 

var lØvtre, i hovedsak bjØrk. I kavlebroen på Rygg ble det 

enkelte steder mellom stokkene observert bjØrkenever og annen 

type bark fra lØvtrær. Enkelte av stokkene må derfor antas å 

være lØvtre. Bortsett fra disse tilfellene, ble det ikke 

observert lØvtre i noen av brolegningene. 

Den gode bevaringsgraden i brolegningene på Fisknes og 

Tangsveet viser at det ikke har vært av avgjØrende betydning 

for kavlebroenes holdbarhet, om det ble anvendt gran eller furu 

i konstruksjonene. Arsaken til valg av gran fremfor furu eller 

lØvtre må derfor ha vært en annen. 

Da disse kavlebroene ble bygd, hadde granskogen i stor grad 

fortrengt furuskogen i områdene Ø for Trondheimsfjorden. 

Granen ble etablert i dette området allerede omkring 600 AD, 

men fullstendig erobring av området skjedde fØrst mellom 900-

1000 AD (Nydal 1979). I områdene S for Trondheimsfjorden skjed

de etableringen av granskogen fØrst omkring 1200 AD, eventuelt 

noe tidligere (Hafsten et al,1979:182f). V for Trondheims

fjorden ble den fØrst etablert omkring 1300 AD. Tidligere 

dominerte furuskogen i hele dette området. 

Gran har altså vært det dominerende treslaget i området Ø 
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for Trondheimsfjorden på den tiden kavlebroene ble bygget. Man 

har sannsynligvis benyttet de materialene som var lettest til

gjengelig i kavlebroene, og i disse tilfellene har det vært 

gran. 

IfØlge denne hypotesen skal anleggene på Setnan og i Selbu 

også være bygget av gran, mens det i de Øvrige anleggene i hen

hold til tidspunktet for granens utbredelse skal være anvendt 

furu. 

Dessverre har det ikke vært mulig å foreta vedanatomiske 

analyser av stokker fra disse anleggene for å bekrefte, even

tuelt avkrefte hypotesen. De eneste opplysningene som forelig

ger, er at dateringsprØvene fra anleggene på Setnan, TØmra og 

Eidsli er bartre. Det foreligger ingen nærmere spesifikasjon 

av treslag. En prøve fra broanlegget fra KulØy er bestemt til 

furu (rapport v/J.Tveitdal,27.11.84). Dette er for få opp

lysninger til å kunne trekke noen sikre slutninger angående 

treslag i disse brolegningene. 

LØvtre har som nevnt bare blitt anvendt i svært liten måle

stokk. Årsaken til dette er sannsynligvis at det var vanske

lig å skaffe tilstrekkelige mengder lØvtrær av den riktige 

lengde og dimensjon til de konstruksjonstyper man hadde valgt. 

Konklusjonen på disse undersØkelsene må være at man i 

vikingtid og middelalder sannsynligvis har tatt tØmmer til 

kavlebroene fra de respektive områdene, hvor anleggene ble 

bygget. Dette har både vært gran og furu. Man har ikke trans

portert tØmmer over store strekninger for å skaffe materialer 

av en bestemt type. LØvtre forekommer bare i kvist/grenlagene 

under brolegningene og enkelte steder hvor stokkene i brodekket 

består av små dimensjoner. 

6.2. Hugst og transport af byggematerialer 

En viktig del av arbeidsprosessen i forbindelse med byggin

gen av kavlebroene, har vært hugst og frembringelse av tØmmer 

til broanleggene. TØmmerdriften må ha utgjort en stor del av 

arbeidet med byggingen av anleggene (jfr.kap.7.2.). Den kunn-
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skap vi har om tømmerdrift i vikingtid og middelalder bygger 

vesentlig på arkeologisk materiale i form av redskapsfunn, 

bygningsrester og andre typer konstruksjoner. En annen viktig 

kildegruppe er det skriftlige materiale, særlig i form av 

lovmateriale og diplomer. I tillegg har man benyttet opplys

ninger om tØmmer~rift fra nyere tid. I det fØlgende vil vi ved 

materialene i kavlebroene forsØke å vise hvordan tømmerdriften 

i forbindelse med byggingen av anleggene har foregått. Også 

her vil vi anvende skriftlig kildemateriale og teknologiske 

paralleller. 

6.2.1. Hugst 

Hugsten har omfattet flere ulike arbeidsoperasjoner. I til

legg til fellingen av selve treet, omfatter den kvisting, 

barking, kapping og diverse andre mindre operasjoner. I alle 

de 4 anleggene Rygg, Fisknes A og Bog Tangsveet var det tyde

lige huggespor i stokkene. Det var åpenbart at alle trærne var 

felt, kvistet og siden tildannet med Øks. Enkelte steder var 

Øksehuggene så tydelige at spor etter skader i selve Økseeggen 

var synlige i hugstflaten. Det nevnes i beskrivelsene av 

flere av de Øvri~e anleggene at det også der er anvendt Øks. 

I forbindelse med fellingen av trærne må vi anta at stok

kene også har blitt kvistet fØr de ble transportert til bygge

plassen. Det er ikke observert særlig store mengder grener og 

kvist i tilknytning til kavlebroene, slik vi skulle ha for

ventet dersom kvistingen fØrst hadde blitt foretatt i for

bindelse med selve byggingen av konstruksjonene. Det ville 

dessuten være svært upraktisk å transportere tømmeret med 

kvistene på. Kvisting i tilknytning til hugsten har også vært 

det vanlige i nyere tid (Munthe-Kaas 1979:169f}. 

TØmmeret som skulle benyttes i kavlebroene, har derimot 

ikke blitt barket. I flere av kavlebroene er det observert 

stokker med barken sittende på eller liggende som et lag under 

de enkelte stokkene (Rygg, Fisknes A og B, Tangsveet). I de 

fleste tilfellene er likevel stokkene frie for bark. Årsaken 
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til dette er trolig slitasje, og at barken har råtnet bort. 

Vi må derfor anta at stokkene har blitt hugget og deretter 

kvistet ute i skogen, men at man har latt være å barke dem. 

Trærne ble sannsynligvis også kappet fØr de ble transportert 

til byggeplassen. I nyere tid har det vært vanlig å kappe 

tØmmeret i 6-7 meters lengder (Munthe-Kaas 1979:164). Det 

tilsvarer også lengden på de lengste stokkene i brolegningene 

(jfr.plan V). 

På bakgrunn av det tilgjengelige materialet og de undersØkel

ser som er utfØrt, er det ikke mulig å si hvor trærne til de 

forskjellige anleggene er hugget, og derved hvor langt det 

var nØdvendig å transportere materialene. Mange faktorer kan 

ha vært avgjørende i denne sammenheng. Dersom det var grunn

eierne som bygde anleggene, kan disse også ha vært forpliktet 

til å skaffe tØmmer fra egen skog. Var brobygging et felles 

anliggende for flere av grunneierne i bygda, kan det har vært 

en felles plikt for alle disse også til å skaffe tØmmer. Mate

rialene kan da komme fra forskjellige steder. 

Hva vi forøvrig med sikkerhet kan si i 3 av tilfellene, er 

at tømmeret må være hentet utenfor selve myrområdene. Under

sØkelser av torvstratigrafien på Rygg, Fisknes og Tangsveet 

har vist at det ikke vokste hverken gran eller furuskog på 

disse myrene på det tidspunkt kavlebroene ble bygget, slik som 

det delvis gjØr i dag (IS april-85). Det vokser i dag skog 

innenfor en radius på 1 km fra alle de aktuelle myrområdene. 

Dette kan også ha vært tilfelle på den tiden kavlebroene ble 

bygget, og det har derved ikke nØdvendigvis vært stor avstand 

mellom hugststedet og byggeplassen. 

6.2.2. Transport av tømmeret 

TØmmerdriften var sannsynligvis relativt godt utviklet og 

organisert allerede i tidlig middelalder. TØmrneret ble benyttet 

til en rekke formål, og det foregikk etter hvert en utstrakt 

eksport av trelast fra Norge. 

Vi har få konkrete opplysninger om hvordan selve trans-
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porten av tØID1~eret foregikk. Det har sannsynligvis blitt be

nyttet flere ulike transportmetoder, men disse er vanskelige 

å spore i det arkeologiske materialet. Bare dersom transporten 

har satt spor i tømmeret, slik som tilfellet er i en del tømmer 

i middelalderbyene, kan vi slutte noe om transportmetodene ut 

fra det arkeologiske materialet. 

I de norske middelalderbyene er det funnet stokker med hull 

i den ene enden for feste av tau, kjetting el.l., slik at stok

kene kunne slepes etter en form for drag, eller henges sammen i 

store flåter for transport til vanns. AsbjØrn Herteig beskriver 

dette slik: "I store "lås" har tØmmeret kommet fra bygdene og 

inne i fjordene. Tallrike bord og bjelker har bevart sine 

karakteristiske "slepehull" fra denne seilasen" (Herteig 1969: 

187}. 

TØmmeret kunne også transporteres på land på tilsvarende 

måte med såkalt dragkjØring som er kjent fra nyere tid. "Drag

kjØre er at kjØre TØmmer eller Last ved Lænker i Draget uden 

at benytte Slede" (Saxlund 1885:25). Munthe-Kaas beskriver 

denne dragkjØringen også kalt "hankekjØring" mer inngående. 

"TØmmeret ble fØrst Øyet dvs. at man hogg et hull gjennom 

stokkenden. Man lenket så stokkene sammen med vidjer. 

Stokkene ble slept etter et sk. "hankedrag" som ble spent 

etter hesten. Det kunne være flere stokker i bredden og 

stokkene var lenket sammen i flere lengder etter hver

andre" (Munthe-Kaas 1979: 93f}. 

I stokkene i anleggene på Fisknes forekommer det en mengde 

hull som er blitt tolket som plugghull for festing av stokkene 

til underlaget. I noen tilfeller kan disse hullene ha vært 

"slepehull", men dette er svært usikkert. Det samme gjelder 

enkelte av stokkene på Rygg. 

Metoden med slep av stokkene fra hugstplassen til broanleg

gene kan derfor ha vært benyttet på Fisknes og Rygg. Når det 

gjelder de Øvrige kavlebroene foreligger det ingen opplysninger 

om noen former for tilsvarende hull i stokkene. 

På Fisknes og Rygg er det forøvrig observert andre merker i 
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stokkene som kan ha hatt tilknytning til transporten. I en del 

av stokkene er det hugget en spesiell type hakk. Hakkene ser 

umiddelbart ut som primitive laftehakk. De er hugget med Øks, 

og er tilsynelatende nokså tilfeldig hugget (fig.50 og 51). 

Hakkene dekker hele stokkens bredde, og har dybde lik, eller 

noe mindre en halvparten av stokkens diameter. Hakkene varierer 

både i størrelse og dybde. Felles for alle sammen er at de er 

hugget nær den ene enden av stokkene - dvs. ca. 15-20 cm fra 

denne. Stokkenden er i disse tilfellene alltid skråhugget. Den 

vanligste formen på hakkene er en rett side nærmest enden av 

stokken, mens motsatt side kan være skrå eller i noen tilfeller 

rett. I to tilfeller er det observert hakk med V-form. 

Hakkene finnes alltid bare i den ene enden av stokkene, og 

i de fleste tilfellene er det hugget hakk bare på den ene siden 

av stokken. Men det finnes også eksempler på 2 hakk i samme 

stokk. Disse er da hugget rett overfor hverandre på hver sin 

side av stokken. Det har ikke vært mulig å se om hakkene har 

vært hugget i rotenden eller toppenden av stokkene. 

På Fisknes er det observert tilsammen ca. 15 slike hakk. An

tallet er noe unøyaktig fordi ved undersØkelsen i 1982 ble 

dokumentasjon av disse hakkene ikke prioritert. Av tilsammen 

ca. 100 stokker i krysset mellom vei A og B hadde 6 av stokkene 

hakk, Alle de aktuelle stokkene lå her i de delene av kavle

broene hvor stokkene var lagt på tvers av veiens retning (grup

pe D, plan VIII og IX). Både i felt Bl og i sjakt A2 ble det 

observert hakk også i langsgående stokker. I felt Al var de 

aktuelle stokkene med hakk konsentrert i den sØ delen av 

feltet hvor stokkene lå på tvers. 

I kavlebroen på Rygg lå det stokker med hakk i begge utgrav

ningsfeltene. De var representert med to stokker i hver av de 

to bygningsfasene (felt A stokk C37,C68 og felt B stokk a8, 

a9). I tillegg ble det registrert et stort antall stokker med 

hakk i den store mengden av stokker som var fjernet under 

dyrkingen av myrområdet, og som var samlet i utkanten av området. 

Slik stokkene var plassert i brokonstruksjonen, hadde hakkene 

ingen funksjon. De så dessuten helt annerledes ut enn de ut

sparingene i stokkene som var laget i forbindelse med brokon-
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struksjonene (fig.52). 

I stokker som var samlet opp fra en kavlebro på gården BjØr

gan, gnr. 148, Beitstaden p, Namdalseid (innb.v/0.Farbregd, 

des.-82), observerte vi samme type hakk som i kavlebroene på 

Fisknes og Rygg. Dette broanlegget er ikke undersØkt og datert. 

Forøvrig nevner M. Angvik i sin beskrivelse av brolegningene 

over Tiltereidet noe som kan være tilsvarende type hakk: 

"På tre av stokkene fant jeg et spor 15-20 cm fra den ene 

enden. Sporet var 4-7 cm djupt, 10 cm langt, og gikk over 

hele stokkens bredde. Det er grunn til å tro at sporet 

har snudd opp da merker etter skjerpeplogen som ble brukt 

under rydningsarbeidet fantes bare på den ene siden der 

sporene var" (MØre Dagblad 02.08.1954). 

Det foreligger ingen tegninger eller fotografier av disse 

sporene, men beskrivelsen Angvik har gitt, stemmer svært godt 

overens med de hakkene vi har observert i de andre kavlebroene. 

Når det gjelder de Øvrige kavlebroene, foreligger det ingen 

dokumentasjon av tilsvarende fenomen. En gjennomgang av detalj

tegninger av stokkematerialet fra utgravningene i Trondheim 

viste imidlertid at det finnes tilsvarende type "hakk" i stok

ker også der. De er i en del tilfeller beskrevet som "lafte

hakk". De primitive hakkene kan lett forveksles med slike, og 

det er derfor nØdvendig å vurdere funnkonteksten for disse 

stokkene nØye. 

I denne forbindelse kan det også nevnes at det ble obser

vert noe som etter alt å dØmme må være samme type hakk som 

beskrevet ovenfor, i en kavlebro i Corlona Bog, Irland. Denne 

er datert til eldre jernalder. 

"Recangular or trapezoidal mortices had been cut 

carefully into the ends of a number of the sleepers." 

"Many of the timbers had mortices cut into them; some 

had double mortices. It was noticeable, however, 

that in every instance the mortices occured at one 

end of the timber. In no case was a peg found 

within a mortice" (Raftery 1986:Slf). 



- 110 -

Det blir ikke gitt noen forklaring på disse hakkenes funksjon 

i denne sammenhengen. 

Fordi hakkene ikke har noen sammenheng med selve brokon

struksjonen, kan vi tenke oss flere mulige forklaringer på 

den funksjon disse har hatt. 

Hakkene kan ha vært laftehakk i stokker fra laftede - eller 

grindbygde hus (Gjerder 1977;Vreim 1943). Stokkene vil da ha 

vært brukt sekundært i kavlebroene. Hakkene minner som nevnt 

om enkle laftehakk slik disse beskrives av Halvor Vreim: 

''Det består av et enkelt - litt forskjellig formet hogg i 

over - eller underkant av stokken, til dels begge steder, 

og er den enkleste formen for hjØrneforbindelser i tømmer

hus. Den eldste form for vagehogg er vel at det bare 

hadde en skore i overkant av stokken" (Vreim 1943:38). 

Eksempel på slike enkle laftehogg finnes i gravkammeret fra 

Osebergskipet. 

Ved nærmere undersØkelse synes det på grunn av hakkenes 

uensartede form og grove tilhugging lite sannsynlig at de skul

le være laftehakk i hustØmmer. lfØlge arkitekt Arne Berg var 

det bare enkelte av stokkene hvor hakkene kanskje kunne være 

laftehakk (pers.med.). Forøvrig anså Berg det som lite sann

synlig at hakkene hadde hatt en funksjon i forbindelse med hus

konstruksjoner. 

Stokkenes svært gode bevaringsgrad taler også mot at de er 

sekundært brukt bygningstØmmer. Dersom stokkene tidligere hadde 

vært benyttet i en veggkonstruksjon, ville de blitt utsatt for 

slitasje, og dette ville vært synlig på stokkene. Det gjelder 

særlig stokkene på Fisknes. På Rygg var stokkene dårligere be

vart. Det var derfor ikke mulig å se hva som eventuelt var 

spor etter tidligere anvendelse av stokkene, og hva som var re

sultat av slitasje og dårlige bevaringsforhold, etter at de 

var anvendt i kavlebroen. 

Konklusjonen blir derfor at stokkene kanskje med enkelte unn

tak, ikke har vært brukt tidligere som hustømmer. De har blitt 

lagt direkte ned i konstruksjonen. Vi kan derved utelukke denne 
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typen sekundærbruk av materialene. 

En annen mulig forklaring på hakkenes funksjon er at stok

kene har vært anvendt i eldre faser i brolegningen. Enkelte 

stokker i konstruksjonene (eks. Rygg, Setnan) har utsparinger 

og innhugg slik at stokkene i de forskjellige lagene skal 

passe sammen og danne et jevnt brodekke, og for å forhindre 

brolegningen i å forskyve seg. 

Det kunne tenkes at stokkene med hakk er brukt sekundært 

i konstruksjonen, og at de tidligere har hatt tilsvarende 

funksjoner som nevnt ovenfor. Mye taler mot en slik forklaring. 

AvgjØrende i denne sammenheng er hakkenes form. Det er ikke 

observert noen utsparinger i stokker i de undersØkte konstruk

sjonene som tilsvarer hakkenes form og plassering. Den gode 

bevaringsgraden taler også mot sekundærbruk i denne sammen

hengen. Dersom stokkene hadde vært anvendt i brolegningen 

tidligere, skulle det ha vært mulig å se spor etter dette på 

stokkene. Selv om stokker fra en eldre fase i brolegningen i 

enkelte tilfeller er anvendt på nytt i reparasjoner av brodek

ket (jfr.kap.3.2.4.), har dette trolig vært et unntak. Ved 

større reparasjoner og nybygging av brodekket har bare nytt 

tØmmer blitt anvendt. Stokkene med hakk er derfor ikke sekun

dært brukte stokker fra eldre faser i brolegningene. 

En tredje hypotese angående hakkenes funksjon er at disse 

har sammenheng med transporten av tømmeret. I sammenheng med 

beskrivelsen av den enkleste formen for laftehakk skriver 

H. Vreim: 

"Etter opplysninger av lektor Olav Sandnes er i Sunnfjord 

vagehogst det hakk en hogg i en stokk når den skulle kjØres 

hjem på en vage eller vagge - en enkel sort treslede med 

bare tremeier" (Vreim 1943: 38). 

Det har ikke vært mulig å finne tilsvarende opplysninger noe 

annet sted i litteraturen. Dette er likevel et kjent fenomen 

også på Østlandet. Omkring 1900 ble det på Jevnaker, Oppland 

i visse tilfeller hugget hakk i de underste stokkene i et 

lass for å holde dem på plass på sleden under transport. 
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Sleden hadde da en tverrstokk som stokkene hvilte på. Stokkene 

som lå hØyere opp i lasset, ble bundet fast til de underste 

stokkene på forskjellige måte. Dette ble særlig gjort ved trans

port nedover bakke i bratt terreng. Hakkene ble da hugget slik 

at de fikk en tverrside lengst bort fra stokkens ende. Stokken 

ble derved forhindret fra å gli forover i det bratte terrenget 

(H.BjØrklund,Oslo,pers.med.). 

Hakk i stokkene i forbindelse med transporten av tØmmeret 

har altså vært benyttet i nyere tid. Det er sannsynlig at hakkene 

i stokker som har blitt anvendt i kavlebroene i vikingtid/middel

alder, også kan ha hatt den samme funksjonen. 

Hakkene finnes som nevnt bare i enkelte av stokkene i bro

legningene. Arsaken til dette kan være at stokkene ble slept 

til kavlebroen i større lengder og ble kappet der. FØlgelig 

vil bare enkelte av de kortere stokkene ha hakk. Dersom det 

var flere stokker på lasset, kan de Øverste stokkene være uten 

hakk fordi disse trolig bare har blitt festet til de Øvrige 

stokkene med tau el.l. 

Som nevnt forekommer det i enkelte tilfeller stokker med 

dobbelthakk, ett på hver side av stokken. Disse hakkene er 

ofte forskjellige på en og samme stokk. Umiddelbart er det 

vanskelig å se hva slags funksjon dette andre hakket i stokken 

har hatt i forbindelse med transporten av stokkene, men dette 

må trolig også sees i sammenheng med festing av stokkene til 

sleden eller draget. 

Når det gjelder kavlebroene ved enden av Leksdalsvatnet og 

de Øvrige anleggene, som er beliggende ved vann, (Tangsveet, 

TØmra, Eidem, Tiltereidet,KulØy) kan transporten av tØmmeret 

også ha foregått til vanns. Hakkene kan derfor også ha hatt en 

funksjon i en slik sammenheng, som alternativ lØsning til de 

tidligere nevnte "slepehullene". 

Sammenfatning 

Stokker med slepehakk er representert i alle byggefasene i 

kavlebroene på Fisknes og Rygg. Disse er også påVist i en u-
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datert kavlebro i Namdalseid og sannsynligvis også i brolegnin

gene på Tiltereidet. Slepehakk er altså et vanlig fenomen som 

forekommer i forbindelse med flere kavlebrolegninger. 

Transport av tømmeret ved hjelp av enkle sleder, drag, 

flåter eller lignende har derfor sannsynligvis foregått i for

bindelse med byggingen av kavlebroer i dette området gjennom 

hele middelalderen. Dersom dateringen fra Tiltereidet represen

terer tidspunktet for byggingen av brolegningen, kan "slep

kjØring" også ha foregått i eldre jernalder. 

Andre transportmetoder har sannsynligvis også blitt benyt

tet, men disse har det ikke vært mulig å spore i det arkeo

logiske materialet. 

6.3. Bygging av konstruksjonene 

Hayen har i sin gjennomgang av byggematerialene i trebroleg

ningene skilt mellom hele og klØvde stokker, samt sekundært 

brukt materiale og hugstavfall (Hayen 1957:89ff). I kavlebroene 

som inngår i undersØkelsen, forekommer alle disse materialfor

mene. 

6.3.1. Bearbeidelsen av materialene og bygging av konstruk

sjonene 

Både kapping og klØving av materialene har sannsynligvis 

foregått på byggeplassene i forbindelse med byggingen av 

brokonstruksjonene. For å belyse dette kan vi ta utgangspunkt 

' i anleggene på Fisknes. De to kavlebroene er de best undersØkte 

av anleggene og det foreligger der materiale som kan belyse 

forhold i forbindelse med bygging av kavlebroene generelt. 

To halvklØvninger som lå ved siden av hverandre i Øverste 

stokkelag i krysset mellom vei A og B, var to halvdeler av samme 

stokk (plan VIII, a42 og a43). Stokkene passet nØyaktig sammen, 

og det var synlige spor i stokkenes flatsider etter redskapene 

som ble benyttet under klØvningen. Svært mange av stokkene i 
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dette laget var halvklØvde. 

Som tidligere nevnt, er det benyttet halvklØvde stokker i 

alle de undersØkte kavlebroene med unntak av kavlebroen på 

Tangsveet. 

Mellom vei A og vei Bi samme nivå som underste stokkelag 

i disse ble det funnet en treklubbe av et grovt tilhugget tre

stykke {T-20645a). Denne besto av et ca. 45 cm langt skaft som 

skrånet jevnt over i et ca. 25 cm langt hode. Den var noe 

skadet i den ene enden og har derfor opprinnelig vært noe 

lenger (jfr.plan IX og fig 53). I tillegg til denne ble det 

funnet en trekile {blei) med lengde ca. 20 cm, diam. ca. 5 cm 

( T-20645b). 

Med utgangspunkt i praktiske forsØk beskriver Anders Sandvig 

en fremgangsmåte for klØving av stokker: 

"Etter at stokken var snorslått tok klØyvingen sin begyn

nelse fra den ene ende. Det må alltid to mann til dette 

arbeidet. Den ene satte seg overskrevs på stokken for å 

styre bleggØksen, mens den annen drev den ned i stokken 

med en tung trekØlle som var av bjerk eller en annen hård 

tresort .... Når Øksen var drevet passe inn, sattes en 

trekile i sprekken foran, som ytterligere ble drevet 

videre inn, derpå blev Øksen eller Øksene flyttet lengere 

bakover efter snorslaget og på nytt slått inn i stokken 

med kØllen. Slik fortsattes vekselvis med bleggØksene og 

trekilene til stokken var delt" {Sandvig 1931:7ff). 

Hvorvidt man har anvendt de s.k. "bleggØksene" til dette arbei

det eller en annen type Øks diskuteres {H.Svane,mag.avh. under 

arb.), men dette er av mindre interesse i denne sammenheng. Av 

betydning er derimot at man også har anvendt treklubbe og 

trekiler for å klØve stokkene. 

De funnene som er gjort på Fisknes, tilsvarer de redskaps

typene som Sandvig nevner. Fordi disse funnene er gjort nær 

brolegningene, må vi gå ut fra at stokkene i kavlebroene på 

Fisknes er klØvd på stedet. Også de to halvklØvningene fra sam

me tre som ble funnet ved siden av hverandre, tyder på at 
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stokkene fØrst ble klØvd, når de skulle anvendes i konstruk

sjonen. 

Om stokkene skulle klØves eller ikke, har trolig vært avhen

gig av flere faktorer. FØrst og fremst var det avgjØrende hva 

slags type konstruksjon som skulle bygges, dernest stokkenes 

tykkelse og hvor i konstruksjonen de skulle plasseres (jfr. kap. 

5.2.). Det er derfor rimelig å anta at også stokkene i de 

andre kavlebroenP fØrst ble klØvd i forbindelse med byggingen 

av broene på samme måte som på Fisknes. 

Treklubben fra Fisknes kan i tillegg til å bli brukt i for

bindelse med klØving av stokkene, også ha blitt anvendt i andre 

sammenhenger under byggingen av konstruksjonene. 

Lignende treklubber er funnet i forbindelse med kavle

broer i Tyskland og England (Convents 1897:66ff;Coles 1978:31). 

Disse klubbene er riktig nok datert til neolitikum, men de 

kan likevel ha hatt samme funksjon som klubben fra Fisknes og 

har blitt benyttet i sammenheng med byggingen av trebroleg

ningene. 

I Norge er grovt tilhugde treklubber av forskjellig type 

funnet bl.a. under utgravningene på SØndre Felt, Oslo (C 34573, 

C 34761). Den ene av disse (C 34761) er av tilsvarende type som 

klubben fra Fisknes. Klubbene fra Oslo er datert til tiden ca. 

1050-1150 AD. Andre typer klubber er funnet ved utgravningene 

i Bergen (Herteig 1969). Det ser altså ut til at disse klubbene 

har vært vanlige redskap i forbindelse med byggingen av for

skjellige typer trekonstruksjoner både i middelalderen og i 

forhistorisk tid. 

Stokkene ble som tidligere nevnt, sannsynligvis transportert 

i lengder på 6-7 meller mer. De har derfor blitt kappet i 

' ko~tere lengder på byggeplassen. Huggflis i torvlagene i og 

rundt brokonstruksjonene på Fisknes er sannsynligvis rester 

etter kapping og tilhugging av stokkene. Flis er også observert 

ved flere av de andre broanleggene. 

Den dendrokronologiske undersØkelsen av stokkene på Fisknes, 

har vist at to av stokkene sannsynligvis er fra samme tre 

(T.Bartholin,pers.med.). De lå ved siden av hverandre i samme 

lag i brolegningen (plan VIII, stokk a38 og a39). Dette illu-
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strerer også at stokkene har blitt kappet i kortere lengder på 

byggeplassen, selv om dette bare er enkeltstående eksempel. 

I tillegg til at stokkene er bearbeidet på forskjellig måte, 

er tilpasning av plugger og plugghull en del av byggeprosessen. 

Plugghullene må være laget etter at stokkene var lagt på plass 

i konstrukksjonen. Det illustreres ved at pluggene går gjennom 

to stokkelag, og ved at plugghullene ofte er laget slik, at de 

delvis overlapper eldre hull (jfr.plan IX,stokk k2 og k7). 

Plugghullene ble enten laget med et vanlig bor eller med Øks 

(Christie 1972). I kavlebroene er det bare eksempler på runde 

hull, og det er åpenbart bare anvendt bor ved tildannelsen av 

disse. 

6.3.2. Sekundærbruk av materialer 

I de danske og tyske trebrolegningene forkommer det ofte 

sekundært brukte materialer. Dette gjelder brolegninger både 

fra forhistorisk tid og middelalder (Schou JØrgensen 1976; 

Hayen). Materialene som er anvendt i disse anleggene, er 

ofte vogn- og slededeler. 

I middelalderbyenes gatebrolegninger har det også vært be

nyttet sekundært materiale som oftest i form av bygningstØm

mer, men deler av vogner, sleder, båtdeler o.l. forekommer også 

(bl.a. Christoffersen og Nordeide 1986). 

I de utenlandske anleggene hvor det er anvendt avfallstØmmer 

i brolegningene, har dette ofte vært lagt ned som fyllmasse og 

fundament under brolegningen, men dette kan også være anvendt 

i selve brodekket. I byene er de sekundært brukte materialene 

anvendt både som fundament og som gatedekke. 

Fra de undersØkte kavlebroene finnes det bare to sikre 

eksempler på at materialene er sekundært brukt i brolegningen. 

Det gjelder materialer i Øverste lag i brolegningen på Tang

sveet. Brolegningen besto der av bare rundstokker, men to plan

ker Øverst i brolegningen skilte seg tydelig ut fra de Øvrige 

materialene. 

Den ene planken var ca. 2.0 lm lang, 20 cm bred. Midt på 
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planken med 40 cm mellomrom var det 3 sirkelrunde hull med 

diam. 3 cm. Planken var rett i den ene enden og noe avrundet 

i den andre. 

Den andre planken hadde en noe annerledes form, og var noe 

smalere enn den ovenfor nevnte. I den ene enden var planken 

tilhugget slik at den der dannet et noe smalere parti. Forøvrig 

var det slått inn flere små treplugger (dØmlinger) med avstand 

ca. 20 cm på plankens ene flatside. 

Det har ikke vært mulig å avgjØre hva slags funksjon disse 

to plankene har hatt, men de har åpenbart vært anvendt tildigere 

i en annen sammenheng. 

Enkelte av stokkene med "hakk" på Rygg og Fisknes kan være 

sekundært brukt hustømmer, men det gjelder i tilfelle en svært 

liten del av materialene i brolegningen (jfr.kap.6.2.2.). 

Bortsett fra de nevnte tilfellene, er det ikke observert 

sekundærbruk av materialer i kavlebroene i det aktuelle området. 

Årsakene til at kavlebroene i TrØndelag er bygget av nytt tøm

mer, mens det i f.eks. Danmark, Tyskland og Englang og i mid

delalderbyene er mer alminnelig å finne sekundært brukt tØmmer 

i trebrolegninger og gatedekker, kan bl.a. være knapphet på 

byggematerialer i de nevnte områdene. 

I de områden e hvor de undersØkte kavlebroene ligger, har 

det etter alt å dØmme vært mye skog og dermed nok bygningsmate

riale. TØmmer har sannsynligvis vært kostbart å fremskaffe i 

middelalderbyene. Til forskjell fra bygdene har det i byene 

vært stor tilgang på hustØmmer som av ulike årsaker ikke lenger 

var brukbart som bygningsmateriale. Det har derimot vært full

godt som materiale i gatebrolegningene. Det er også eksempler 

på gjenbruk av materialer i bygninger. Det er derfor åpenbart 

at man har forsØkt å Økonomisere med materialene. 

Slitasjen på brolegningen i byene har sannsynligvis også 

vært stØrre enn på kavlebroene, og behovet for vedlikehold og 

utskiftning av materialer har derved vært større der enn på 

landsbygda. Også dette kan være årsak til at man ikke har 

investert mer arbeid/kapital i gatebrolegningene enn nØdven

dig. 

I de konstruksjonene som består av langsgående stokker, 0 

rna 
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hustømmer o.l . dessuten ha vært svært lite egnet som bygge

materialer. Forholdet er noe annerledes i de tilfellene hvor 

brolegningen bestå r av tverrlagte stokker som f.eks. på Tang

sveet og Rygg. 

Sammenfatning 

En stor del av materialene i kavlebroene består av halvklØv

de stokker og i noen tilfeller planker. På bakgrunn av de 

observasjoner som er gjort av brolegningen på Fisknes, 

anta at bearbeidelsen av disse materialene har foregått 

byggeplassen. Det ser ut til at stokkene er fraktet til 

0 • rna vi 
0 pa 

bygge-

plassen i store lengder, og har så blitt kappet i kortere leng

der fØr de skulle benyttes i brolegningen. 

Det er svært lite sekundært brukt materiale i de undersØkte 

kavlebroene. Årsaken til dette er sannsynligvis at man i de 

aktuelle områdene har hatt rikelig tilgang på tømmer. Hoved

årsaken til sekundær bruk av materialer i trebrolegninger 

andre steder er mest sannsynlig knapphet på materialer. 

6.3.3. Reparasjoner av brolegningene 

En del av arbeidet med kavlebroene har bestått i vedlikehold 

og reparasjoner. I flere av kavlebroene er det foretatt repara

sjoner av deler av konstruksjonene. I flere tilfeller er også 

brodekket i hele anlegget fornyet. 

I felt Al, Fisknes besto deler av brodekket av tverrlagte 

stokker. Dette var både halvklØvde og hele stokker. Det tverr

lagte partiets lengde tilsvarte en stokkelengde i de delene 

av brodekket som besto av langsgående stokker. Trolig har man 

ved reparasjon av broanlegget tatt opp de langsgående stokkene, 

kappet dem i kortere lengder og anvendt dem på nytt i brodek

ket i tillegg til nytt tØmmer. 

Man har altså ikke forsØkt å reparere konstruksjonen, men 
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valgt å legge stokkene relativt tilfeldig ned på tvers av vei

banen. 

I vei B-kryss har de langsgående stokkene i underlaget 

plugghull som ikke stemmer overens med pluggene/plugghullene 

i laget over. Det er derfor tydelig at det Øverste stokkelaget 

har blitt skiftet ut flere ganger. En del fragmenter av stokker 

utenfor brolegningene i krysset, kan være rester av stokker i 

et eldre brodekke. I dette tilfellet har man altså fjernet 

stokkene i de delene av brodekket som var utslitt, og har er

stattet disse med nye stokker. 

På TØmra var deler av de langsgående stokkene erstattet av 

nye, kortere stokker. Disse var skjØtt på de eksisterende der 

hvor disse var Ødelagt (KRM 20.11.53). Der har altså bare 

enkelte av stokkene i brodekket blitt erstattet med nye i mot

setning til hele partier av brodekket - som på Fisknes. 

Disse eksemplene viser at reparasjonene har blitt utfØrt på 

forskjellig måte, og at man ved mindre reparasjoner har forsØkt 

å Økonomisere med ressursene både med hensyn til materialfor

bruk og arbeidstid. 

De store investeringene i arbeide og materialer har åpenbart 

blitt lagt i nyanlegg av hele brodekket som f.eks. de Øverste 

lagene i vei A og B på Fisknes og Rygg. Det har da blitt 

lagt nytt brodekke i store deler av eller hele konstruksjonen. 

Man har da enten erstattet det allerede eksisterende brodekket 

med nytt, eller lagt det nye stokkelaget oppå det eldste laget. 

Hvor ofte slike reparasjoner har vært nØdvendig, har vært 

avhengig av mange ulike faktorer som trafikkmengde, klima, kon

struksjonstype etc. Brolegningens holdbarhet vil derfor variere 

fra sted til sted og over tid. 

6.4. Tidspunkt for utfØrelsen av byggearbeidene 

Når det gjelder tidspunktet for felling av tømmeret og 

for byggingen av kavlebroene, er det få opplysninger å hente 

i de arkeologiske materialet. Det var ikke mulig å avgjØre 

nøyaktig ved de v~danatomiske undersØkelsene av materialene 



- 120 -

fra broanleggene på Fisknes (jfr.kap.4.2.) når på året disse 

trærne var felt. De kan være hugget når som helst bortsett fra 

tiden mai/juni (T.Thun,brev av 13.02.84). Når det gjelder de 

10 prøvene fra krysset mellom vei A og B på Fisknes, er det 

usikkert om den ytterste årringen i prøvene representerer den 

siste årringen. Det er derfor heller ikke mulig å si noe sik

kert om fellingstidspunktet for disse trærne (T.Bartholin,pers. 

med,). 

Ved eventuelle nye undersØkelser av kavlebroer vil det sann

synligvis være mulig å angi fellingstidspunktet for tØmmeret 

dersom prøver blir tatt ut spesielt for dette formålet. Med det 

foreliggende materialet er altså ikke dette mulig. Ut fra 

opplysninger om tømmerdrift med hest i nyere tid kan vi likevel 

få en ide om hvordan og når dette arbeidet har blitt utfØrt 

i vikingtid og middelalder. 

Hugsttiden ble helst lagt til tider med frost og lite snØ, 

men for kjØringen var det en fordel med snØ og stabile tempera

turforhold. Dette var særlig viktig i de tilfellene hvor man 

benyttet slederedskap (Munthe-Kaas 1979:24). Ved å legge dette 

arbeidet til vinterhalvåret, unngikk man også de arbeidsinten

sive sesongene i jordbruket, og det var da større tilgang på 

arbeidskraft enn i sommerhalvåret. Det er ikke grunn til å 

tro at dette arbeidet ble utfØrt særlig annerledes i middel

alderen enn i nyere tid. De samme forholdene som er nevnt oven

for, har trolig også vært av betydning da. Selv om man har vært 

uavhengig av sesongene i jordbruket, har tømmertransporten like

vel foregått lettest på vinterføre. Vi må derfor kunne anta at 

tømmerdriften i forbindelse med brobyggingen har blitt utfØrt i 

vinterhalvåret, men at mindre mengder tØmmer f.eks. til repara

sjoner også kan ha blitt hugget ellers på året. 

TØmmerdriften og byggingen av broanleggene kan ha foregått 

samtidig, men mest sannsynlig har tØmmeret ligget på bygge

plassen fram til våren/sommeren og fØrst da blitt anvendt i 

kavlebroene. By~gearbeidene må ha foregått på en tid da myrom

rådene har vært snØfrie (jfr.kap.6.4.). 

Nærmere angivelse av tidspunkt for byggingen av kavlebroene 

kan vi forelØpig ikke komme ved hjelp av det arkeologiske 
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materialet. Dette gjelder også tidspunktet for utførelsen av 

vedlikehold og reparasjoner på anleggene. 

I de gamle lovene finnes enkelte bestemmelser angående 

tidspunktet for utførelse av veiarbeide (jfr.også kap.9.1.). 

Dette gjelder Frostatingsloven og senere Magnus LagabØters 

Landslov og Erkebiskop Jons kristenrett. Gulatingsloven har 

derimot ingen tidsangivelse for veiarbeide. 

IfØlge Frostatingsloven skulle dette arbeidet utfØres: 

"På den arbeidsdag som er nærmest fØr jonsokaften(23.06) 

... Men hvis noen nødvendighet umuliggjØr den dagen, må 

dette utfØres innen petersmesse (29.06)" (NGL I:153,NGL 

II:382). 

I Landsloven er tidsrommet for veihold utvidet: 

"Kongens ombudsmann skal kreve veiarbeide på midfastetinget 

og påby veiarbeide der hvor bØndene finner det heldigst å 

bØte på veiene i herredet, og sette bØndene lovlig stevne 

til, fra sneen er av til plogen kommer ut; den andre 

termin er fra våronnen er slutt til hØyslåtten; den 

tredje begynner når grØden er i gården og varer til sne 

kommer på taksponen. Dette er de lovbestemte stevner 

til veiarbeid; det kalles "onnemillom". Alt det som der 

imellom spildes, det skal bØtes på i disse terminer" 

(Taranger 1979:144f). 

Vi må anta at dette er gjentatt i Landsloven som skulle omfat

te hele landet, fordi det etterhvert generelt har blitt et 

Økende behov for veiarbeide, og tidsrommene for dette arbeidet 

måtte fastsettes og utvides i forhold til de eldre lovene. 

IfØlge disse lovtekstene har veiarbeidet og sannsynligvis 

brobygging foregått i sommerhalvåret. De angitte periodene i 

Magnus LagabØters Landslov sammenfaller med de mindre arbeids

intensive periodene i jordbruket. 

Byggingen av kavlebroene har i mange tilfeller åpenbart tatt 

mer tid enn den ene dagen som er avsatt til dette i henhold til 
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Frostatingsloven. Det er derfor rimelig å anta at de rolige 

periodene i jordbruket har blitt utnyttet til veibygging, også 

fØr bestemmelsene i Magnus LagabØters Landslov ble satt i kraft 

i TrØndelag. 

Veiarbeidet har åpenbart blitt tilpasset bØndenes arbeids

oppgaver. Som nevnt tidligere, har sannsynligvis hugst og frem

kjØring av tØmmeret til anleggene foregått om vinteren. Det 

Øvrige arbeidet har blitt utfØrt i lØpet av de snØfrie delene 

av året avhengig av det Øvrige arbeidet som skulle utfØres på 

gårdene. Arbeidet kan derved ha blitt fordelt over relativt 

lang tid. 
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7. RESSURSFORBRUK 

En forutsetning for å kunne vurdere kavlebroenes samfunns

messige betydning er kjennskap til ressursforbruket i disse 

anleggene. En stor investering av materialer og arbeidskraft 

i kavlebroene kan tolkes som en indikasjon på at dette var 

betydningsfulle anlegg, hvor det har vært nØdvendig å inves

tere store ressurser. 

Som vist tidligere, er flere ulike konstruksjonstyper repre

sentert i de undersØkte anleggene (jfr.kap.5.2.). På grunn av 

store variasjoner i materialer og konstruksjon er det ved en 

beregning av ressursforbruk nØdvendig å behandle hver enkelt 

konstruksjonstype separat. 

Som utgangspunkt for beregningene er valgt vei A, Fisknes 

og broanlegget på Rygg. Disse to anleggene representerer de to 

hovedtypene av konstruksjoner - brolegninger med brodekke av 

langsgående stokker (type B) og tverrlagte stokker (type D). 

Anleggene er dessuten de best undersØkte og dokumenterte. Ved 

å vurdere materialforbruket og arbeidsmengden i begge disse 

konstruksjonstypene, vil det være mulig å vise eventuelle 

forskjeller i ressursforbruk mellom de to typene, og på det 

grunnlag vurdere om ressursforbruket har hatt konsekvenser for 

valg av konstruksjonstype i de forskjellige anleggene. 

7.1. Beregning av materialforbruk 

Som utgangspunkt for beregninger av materialforbruket i kon

struksjoner av type B, er valgt vei A Fisknes,felt Al lag 1 

(plan V). Brodekket besto der av 2 langsgående halvklØvde 

stokker med leng~e ca. 6,0 m og største diam. ca. 30 cm. Kant

stokkene har hatt tilsvarende lengde, men disse stokkenes dimen

sjon har vært noe mindre, største diam. ca . 20 cm - minste 

diam. ca. 12 cm. I denne delen av brolegningen hviler brodek

ket på flere underliggere. For å forenkle beregningene noe, 

kan vi gå ut fra at det har ligget en tverrligger under hver 

ende av de langsgående stokkene tilsvarende de 
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Øvrige anleggene av denne typen. Tverrligerne har hatt en 

lengde på ca. 2,0 m og diam. ca. 30 cm eller noe mindre. 

Trærne som er benyttet i brolegningen, har vært av varieren

de størrelse, men grunnlaget for beregningene er det s.k. 

"normaltreet" (fig.54) som har en total lengde på 22 m og 

største diam. 30 cm ( "Rettlederen 81"). 

Dersom de to langsgående halvklØvningene er to halvdeler av 

samme stokk, har det i denne delen av brolegningen gått med 

3 hele stokkeraca. 6 m. Disse har hatt største diam. ca. 30 

cm og minste diam. ca. 12 cm. Sammenligner vi disse målene med 

"normaltreet", st~mmer disse godt overens. De 3 stokkene kan 

være deler av ett tre. Det vil derved ha gått med ett tre pr. 

6 m brodekke - dvs. ca. 16 trær pr. 100 m brodekke. De delene 

av treet som ikke har blitt anvendt i brodekket, kan ha blitt 

benyttet andre steder i konstruksjonen, f.eks. som del av 

underlaget (jfr.plan V). 

I tillegg til materialene i brodekket kommer stokkene i 

underlaget. Disse underliggerne har vært av varierende dimen

sjon avhengig av myroverflatens beskaffenhet. Grunnlaget for 

beregningene er at det er anvendt 2 stokkeraca. 2,0 m pr. 

6 m brolegning. De må ha hatt liten avsmalning for å danne et 

jevnt underlag for brodekket. De delene av treet hvor avsmal

ningen har vært størst, dvs. topp-partiet, har derfor ikke 

blitt benyttet. Hvis vi antar at ca. 16 mav rotenden av et 

tre tilsvarende "normaltreet" er anvendt, vil hvert tre gi 18 

stokker a 2,0 m, dvs. ett tre pr. 24 m brolegning og ca. 4 

trær pr. 100 m. 

Tilsammen vil det ifØlge disse beregningene anvendes ca. 20 

trær eller ca. 11 m3 tØmmer pr. 100 m kavlebrolegning av type 

B. I vei A, Fisknes vil det i henhold til dette, ha blitt an

vendt ca. 60 trær, eller ca. 34 m3 tØmmer i hele brolegningen. 

Som eksempel på konstruksjonstype Der valgt kavlebroen på 

Rygg. Eldste byggefase (lag 1) i denne kavlebroen besto av ca. 

2,0 m lange tverrlagte stokker med diameter 10-20 cm (jfr. 

plan II,IV). I gjennomsnitt er det lagt ca. 8 stokker a 2.0 m 

pr. meter brodekke i dette laget. I dette tilfelle kan ikke 

"normaltreet" anvendes som beregningsgrunnlag fordi stokkene 
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har en annen dimensjon enn det som tilsvarer dette. Det må ha 

vært benyttet mindre trær i denne konstruksjonen, dvs. trær med 

største diameter ca. 20 m. Dersom vi antar at disse trærne 

har hatt en lengde på ca. 15 m, vil et tre gi 6 stokker å 
ca. 2 m med minste diameter ca. 10 cm. Pr. 100 m brolegning 

av type D, vil det derved ha gått 

ca. 25 m3 tømmer. I den ca. 500 m 

det ha blitt anvendt ca. 585 trær 

for type B må vi gå ut fra at de 

med minimum ca. 

lange kavlebroen 

eller ca. 130 m3 

delene av trærne 

117 trær 
0 

Rygg pa 

tømmer. 

som ikke 

dvs. 

vil 

Som 

kunne brukes i brodekket, kan ha blitt anvendt andre steder i 

brolegningen eller til andre formål, jfr. langsgående stokker 

i felt A, Rygg (plan Il, stokk b5-b8). 

Sammenfatning 

Beregningene av materialforbruket i de to brolegningstypene 

viser at det anslagsvis har gått med ca. 11 m3 tømmer pr. 100 m 

brolegning av type B. Tilsvarende tall for type Der ca. 26 m3 

pr. 100 m brolegning. Materialforbruket i type Der derved til

nærmet 2 1/2 gang så stort som i type B. Overført til de kon

krete broanleggene betyr dette at det er brukt ca. 4 ganger 

så mye tømmer i kavlebroen på Rygg som i vei A på Fisknes. 

Disse tallen må oppfattes som absolutte minimumstall p.g.a. 

den forenklingen av konstruksjonene som ligger til grunn for 

beregningene. Feilkilder som variasjon i trærnes størrelse etc. 

må også tas i betraktning. Med disse forbeholdene gir tallene 

likevel en antydning om materialforbruket i de to konstruksjons

typene, og viser en tydelig forskjell mellom de to. 

7.2. Beregning av antatt arbeidsmengde . 

På grunn av forskjeller i materialforbruk i de to hovedkon

struksjonstypene - type Bog D - er det sannsynlig at også 

investert arbeidsmengde i de to konstruksjonstypene er for

skjellig. 
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Byggeprosessen kan inndeles i tre trinn: hugst og bear

beidelse av materialene, transport, bygging av konstruksjonene 

(jfr.kap.6). Disse vil i det fØlgende bli vurdert hver for 

seg. 

7.2.1. Hugst og bearbeidelse av tømmeret 

Grunnlaget for beregning av arbeidstiden ved hugst og bear

beidelse av byggematerialene fØr transport til byggeplassen er: 

1. Materialforbruket i de to brolegningstypene Bog D 

( jfr. kap. 7. 1. ) 

2. En prosentvis beregning av arbeidstiden for de enkelte 

arbeidsoperasjonene i forhold til den totale arbeidsmengden 

(Håndbok for huggere 1939:45). Beregningene forutsetter en 

gjennomsnittstemperatur på - 12°c. Med utgangspunkt i det 

såkalte "normaltreet" med max. diameter 30 cm og lengde 

22 m for type Bog trær med max. diameter 20 cm og lengde 

15 m for type D kan vi foreta fØlgende beregning av arbeids

tiden pr. tre: se tab. 2,s. 127. 

Til en kavlebro av type B vil det ifØlge disse beregningene ha 

tatt ca. 17 timer (3 arbeidsdager) for en person å hugge og be

arbeide materialene til 100 m brolegning. Tilsvarende tall for 

type Der ca. 50 timer (ca. 9 arbeidsdager) pr. 100 m broleg

ning. 

Det vil herved ha tatt ca. 3 ganger så lang tid å hugge 

tØmmer til 100 m brolegning av type D som til type B. 

I det fØlgende vil alle omregninger fra timeverk til dags

verk være basert på 6 timers arbeidsdag. Sannsynligvis har 

arbeidsdagen vært lenger enn dette. Men fordi gange til og 

fra arbeidsplassen, pauser, etc. ikke er inkludert i tidsbereg

ningene for de enkelte arbeidsoperasjonene vil det være nØdven

dig å beregne dette i tillegg. 6 timeverk tilsvarer derfor en 

arbeidsdag. 
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Type % av tat.arb. Arb.mengde pr. Arb.mengde 

arbeide mengde pr. tre tre. Type B pr. tre. Type 

Felling 7 10 min. 5 min. 

Kvisting 12 17 li 9 li 

Barking 64 

Kapping 4 6 li 3 li 

Øvrige 13 18 li 9 li 

operasjoner 

100 % 51 min. 26 min. 

Tab. 2. Tabellen viser antatt arbeidstid pr. tre for 

hugst av tØmmer til brolegningstypene Bog D. 

7.2.2. Transport 

FØr tØmmeret ble transportert til byggeplassen, må vi anta 

at stokkene har blitt slept fra hugststedet til en samlings

plass i nærheten (lunningsplassen). 

D 

UndersØkelser av lunning med hest i nyere tid viser at under 

gode forhold kan en hest slepkjØre ca. 10 m3 tØmmer pr. dag, 

dersom virket er tatt ved stubben, og kjØreavstanden er mindre 

enn en kilometer. (Håndbok for kjØrere 1955:93). Dersom vi 

anvender disse tallene på lunning av materialer til de to 

brolegningstypene, vil det ha tatt 1 - 1 1/2 dag å lunne 

tømmeret til 100 m brolegning av type B, og ca. 3 dager å lunne 

tØmmer til 100 m brolegning av type D. 

Flere metoder kan ha vært anvendt i forbindelse med trans

port av materialene fra lunningsplassen til byggeplassen. 

TØmmeret kan ha vært transportert på en eller annen form for 

slede eller ved slep-/eller hankekjØring (jfr.kap.6.2.2.). Vi 
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vil derfor foreta beregninger av transporttiden for begge 

disse metodene. 

Med en såkalt "geitdoning", som består av to korte bred

meiete sleder forbundet med et lenkedrag, kan en hest 

trekke et lass på ca. 2 m3 . Med en kjØrevei på 2 km vil en 

hest kunne kjØre 4 slike lass pr. dag, dvs. 8-10 m3 virke 

(Håndbok for kjØrere 1955:93). Dersom vi antar at tØmmeret 

har blitt transportert i 6 meters lengder, vil det til en 

konstruksjon av type B gå ca. 10 stokker å 0.19 m3 pr. lass. 

I lØpet av 1 1/2 dag vil en hest med slede ha kunnet transpor

tere tØmmer til 100 m brolegning av type B. Tilsvarende vil 

det til en konstruksjon av type D ta ca. 3 1/2 dag å transpor

tere tØmmer til 100 m brolegning. Det er da forutsatt at man 

har kunnet transportere ca. 18 stokker å 0,11 m3 pr. lass. 

Med "hankekjØring" kan ifØlge opplysninger fra nyere tid, 

en hest trekke fra 4 opptil ca. 20 lengder dvs. 120-130 m 

tømmer om gangen (Munthe Kaas 1979:144). størrelsen på slepene 

har vært avhengig av flere faktorer. Som grunnlag for bereg

ningene er derfor valgt et gjennomsnitt av det oppgitte 

antall lengder, 12 lengder pr. slep (ca. 2,3 m3 ) for type B. 

Med en kjØrelengde på 2 km og 4 turer pr. dag (som ovenfor) 

vil det ha tatt mellom 1 og 1 1/2 dag å transportere tØmmer 

til 100 m brolegning av type B. Transport av tilsvarende 

mengde tØmmer, dvs. ca. 20 lengder å 0,11 m3 til en konstruk

sjon av type D vil ha tatt ca. 3 dager pr. 100 m brolegning. 

Ut fra disse beregningene har det tatt omtrent like lang 

tid å transportere tømmer til 100 m brolegning med slede som 

med hankekjØring. Dette gjelder for tØmmer til både type Bog 

D. Tiden for transport av tØmmer til 100 m brolegning fra 

luningsplassen til byggeplassen er derved 1 - 1 1/2 dag for 

type Bog for type D ca. 3 - 3 1/2 dag. 

Tilsammen kan det ha tatt ca. 3 dager å transportere tØmmer 

til 100 m brolegning av type B fra hugststedet til byggeplassen. 

For lunning og transport av tømmer til 100 m brolegning av type 

D kan det ha tatt ca. 7 dager. 
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7.2.3. Bygging av konstruksjonene 

Også byggingen av de to konstruksjonstypene har medfØrt for

skjeller i arbeidsmengde p.g.a. variasjoner i materialbruk og 

konstruksjon. 

Det arbeidet som har gjenstått for konstruksjoner av type B 

etter at materialene var transportert til byggeplassen, var 

kapping av underliggere, klØyving av stokker, evt. fundamen

tering og selve byggingen, som også medfØrte tilhugging og 

festing av stokkene. 

Materialene til type D skulle kun kappes og plasseres i bro

legningen. I visse tilfeller har det også der vært nØdvendig 

med forskjellige former for stabilisering av underlaget. Hvor 

lang tid disse arbeidsoperasjonene har tatt, er vanskelig å 

beregne på grunn av mange ukjente faktorer. Beregningen av 

arbeidsmengden for selve byggingen av de to konstruksjonstypene 

er derfor basert på antatt tid og vurdert i forhold til bereg

ningene av materialmengde og arbeidstid (jfr.kap 7.1, 7.2.1). 

Vi tar utgangspunkt i at tØmmeret tidligere er kappet i 6 m 

lengder (tab.2). Kapping omfatter bare kapping av disse stokke

lengdene i 2 m lengder for h.h.v. underlag i type Bog brodekke 

i type D. På grunnlag av tidligere beregninger er tiden for 

kapping anslått til å være gjennomsnittlig ca. 7 min. for 

materialer anvendt i type Bog ca. 5 min. for materialer i 

type D. Tiden for kapping er halvert i tabellen for å være 

sammenlignbar med tiden for de Øvrige arbeidsoperasjonene, som 

er antatt å være utfØrt av 2 pers. 

Tiden for klØving av stokker til brolegningstype Ber be

regnet til ca. 15 min. pr. stokk. Stokkene i type Der ikke 

klØvd. 

Byggetiden for konstruksjoner av type Ber antatt å være 

ca. 45 min. pr. 6 m brolegning. For type Der tiden for byg

ging beregnet til ca. 5 min. pr. m brodekke. 
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Kapping 

KlØving 

Bygging 
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Arbeidsmengde pr. 100 m 

brolegning. Type B 

84 min. 

240 li 

720 li 

1044 min.(ca.18 t.) 

Arbeidsmengde pr. 100 m 

brolegning. Type D 

1170 min. 

500 li 

1670 min.(ca.28 t.) 

Tab. 3. Tabellen viser antatt arbeidstid for bygging 

av 100 m brolegning av type Bog D. 

Tallene angir antall timer pr. 2 mann. IfØlge disse beregnin

gene har det tatt 2 mann ca. 18 timer eller 3 dager å legge 

100 mav type B. For type D kan 2 mann ha brukt ca. 28 timer 

eller ca. 5 dager på bygging av 100 m brolegning. 

IfØlge disse beregningene har det altså tatt ca. 2 dager mer 

å bygge 100 m brolegning av tverrlagte stokker (type D) enn 

den mer kompliserte konstruksjonen med langsgående stokker i 

brodekket (type B). 

7.3. Sammenfattende vurdering 

Den totale arbeidsmengden ved byggingen av de to brolegnings

typene har ifØlge beregningene utgjort ca. 71 timeverk pr. 100 

m brolegning av type Bog ca. 148 timeverk pr. 100 m brolegning 

av type D. Dette omfatter både hugst og transport av materialer 

og bygging av anleggene. 

Dersom vi antar at arbeidet har blitt utfØrt av minimum 2 per

soner, vil det ha tatt ca. 6 dager å bygge 100 m brolegning av 

type B, og ca. 12 dager å bygge en tilsvarende lengde av type D. 

Det tar derved dobbelt så lang tid å bygge en kavlebro av 

tverrlagte stokker (type D) som av langsgående stokker (type B). 

Dette på tross av at type Ber en mer komplisert konstruksjon 
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enn type D. 

Ved å sammenligne arbeidstiden for de enkelte leddene av 

byggeprosessen (fig.55) finner vi at selve byggingen av kon

struksjonen i type B utgjØr ca. 50% av arbeidstiden til for

skjell fra type D, hvor bare ca. 38% av tiden er benyttet til 

bygging av anlegget. For type B tar derved hugst og transport 

av tømmeret og byggingen av anlegget like lang tid, mens 

hugst og transport er den mest arbeidskrevende del av bygge

prosessen for type D. 

Årsaken til at det på tross av den kompliserte konstruk

sjonen i type B, totalt er mer tidkrevende å bygge en konstruk

sjon av type D, er materialforbruket i denne brolegningstypen. 

Til 100 mav type Der forbruket av tØmmer ca. 2 1/2 gang så 

stort som i type B. Dette får fØlger for tidsforbruket i hele 

arbeidsprosessen, også for byggingen av konstruksjonen. 

Som vist tidligere, er type B representert i 6 av de 10 under

sØkte kavlebroene. Årsaken til at denne typen ser ut til å være 

dominerende, kan derfor være at den har vært den minst ressurs

krevende av de to hovedkonstruksjonstypene. Dette gjelder både 

materialforbruk og arbeidsmengde. 

Inntil et større materiale foreligger, er dette å betrak

te som en av flere mulige årsaker. 

På grunn av de store forskjellene i anlggenes konstruksjon 

og lengde, har ressursforbruket i de respektive anleggene 

variert. IfØlge beregningene vil det ha tatt to personer ca. 

5 dager å bygge anlegget på Eidsli, som må antas å ha hatt en 

lengde på ca. 80 m. Vei A, Fisknes som er av samme konstruk

sjonstype, vil det derimot ha tatt to personer ca. 18 dager å 

bygge. Brolegningen på Rygg som består av tverrlagte stokker 

i brodekket, kan det ut fra våre beregninger ha tatt ca. 55 

dager å bygge. 

Disse eksemplene viser at det er stor forskjell mellom an

leggene m.h.t. hvor ressurskrevende disse har vært. Som tidli

gere nevnt (jfr. kap . 6.2.) har hugst og transport av byggemate

rialer sanr1synligvis foregått om vinteren. Byggingen av anleg

gene har derimot foreyått i de snØfrie delene av året. Arbeidet 

med kavlebroene har d~rved blitt fordelt over lengre tid. 
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For broanlegget på Eidsli kan hugst og transport av tøm

meret ha tatt 2-3 dager i lØpet av vinteren. Byggingen av 

anlegget har tatt tilsvarende tid. Byggingen av en kavlebro i 

en slik størrelsesorden kan ikke ha medfØrt noen stor belast

ning for den (de) som har utfØrt arbeidet hverken med hensyn 

til arbeidsmengde eller materialforbruk. 

Forholdet er derimot noe annerledes f.eks. for vei A,Fisknes. 

Til denne kavlebroen kan det ha tatt ca. 9 dager å skaffe til

veie byggematerialer og tilsvarende tid å bygge konstruksjonen. 

Ser vi begge anleggene på Fisknes i sammenheng, vil det ha tatt 

flere uker å hugge og transportere tømmeret og tilsvarende tid å 

bygge anleggene. Det samme gjelder anlegget på Rygg. Byggingen 

av denne kavlebroen kan ha utgjort ca. 123 dagsverk. Det vil si 

ca. 5 1/2 ukes arbeid for to personer i lØpet av vinteren og 

ca. 3 1/2 uke til selve byggingen av konstruksjonen senere på 

året. For den enkelte grunneier må det ha medfØrt en ekstra 

stor merbelastning i tillegg til det Øvrige arbeidet på gården 

å bygge anlegg av et slikt omfang. De større anleggene har 

også medfØrt en stor materialinvestering. Det er derfor lite 

sannsynlig at enkeltpersoner har gjennomfØrt prosjekter av 

denne størrelsesorden på eget initiativ. Dersom den enkelte 

grunneier har vært ansvarlig for byggingen av disse anleggene, 

må vi kunne gå ut fra at at dette er en oppgave som er pålagt 

ham, og at broanleggene derved har hatt en viktig funksjon i en 

større sammenheng. 

Dersom brobyggingen derimot er utfØrt av bØndene i et om

råde i fellesskap (jfr.kap.9.3.), kan det ikke ha vært noen 

stor belastning for den enkelte. Et slikt samarbeide må 

ha vært resultatet av en vel planlagt og organisert virksomhet. 

Brobyggingen må derved ha vært et viktig fellesanliggende, og 

har vært resultat av et felles behov. Brobyggingen vil også i 

en slik sammenheng ha hatt en viktig samfunnsmessig funksjon. 

Ut fra beregninger av ressursinvesteringene ved bygging av 

kavlebroene, kan vi trekke den konklusjon at mange av disse 

anleggene har vært ressurskrevende med hensyn til material

forbruk og arbeidsmengde, selv om det ser ut til at man har 

foretrukket den minst ressurskrevende konstruksjonstypen. 
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8. KAVLEBROENES FUNKSJON I KOMMUNIKASJONSSAMMENHENG 

En del stein- og trebrolegninger i de Øvrige nordiske lan

dene, Tyskland og England har hatt tilknytning til spesielle 

aktiviteter i myrområdene. Brolegningene kan ha hatt en funk

sjon i forbindelse med offerhandlinger og andre typer religiØse 

aktiviteter (Arbmann 1945; Becker 1947; Dygve 1955; Hayen 1955), 

eller de kan ha vært forbindelsesledd mellom bosetninger ute i 

myrområdene og områdene omkring (BrØndsted 1936; Malmer og 

Bartholin 1983; Coles and Orme 1980). 

Karakteristisk for disse brolegningene er at de forbinder 

deler av myrområdet med omkringliggende områder. De krysser 

ikke myrområdet som del av en kommunikasjonslinje over dette. 

Andre typer brolegninger har hatt forbindelse med gravan

legg (Darnell 1985). 

Det er ikke gjort funn eller observasjoner som indikerer at 

kavlebroene har hatt tilsvarende funksjon som disse. Anleggene 

kan heller ikke sees i sammenheng med torvtekt (Becker 1971) 

eller andre former for aktiviteter i myrområdene. Kavlebroene 

har derimot, til forskjell fra de nevnte anleggene, gått tvers 

over myrområdene og har forbundet områdene på hver side av 

disse med hverandre. Disse anleggenes funksjon har derfor, 

etter alt å dØrnrne, værtåknytte forbindelse over vanskelig 

tilgjengelige områder. 

Kavlebroene må antas å ha inngått i vikingtidens og middel

alderens kommmunikasjonssystem. For å kunne forstå hvilken 

funksjon broanleggene har hatt innenfor dette systemet, vil det 

være nØdvendig fØrst å analysere de opplysninger som foreligger 

om denne tidens veistruktur i det skriftlige kildematerialet. 

8.1. Vikingtidens og middelalderens veistruktur belyst ved 

skriftlige kilder 

En generell oppfatning om veier i forhistorisk tid og mid

delalder er at disse har gått fra gård til gård gjennom bygdene. 
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Den faktiske situasjonen har trolig vært mye mer kompleks enn 

dette. 

I de gamle norske lovene og diplomene nevnes flere ulike 

typer veier. Disse kan inndeles i 3 grupper etter funksjon og 

beliggenhet i forhold til de ulike bosetningsenhetene. Gula

tingslovens og Magnus LagabØters Landslovs bestemmelseromfat

ter fØrst og fremst tjodveien, dvs. folkeveien eller almanna

veien. Denne veien gikk i fØlge Landsloven "gjennom bygden 

fra ende til annen ( ... ) og fra fjell til fjære'' (Taranger 

1979:141). Tjodveien var hovedveien som knyttet de forskjel

lige bygdene og landsdelene sammen. Disse har derved fungert 

som kommunikasjonsårer for fjerntrafikken over større områder. 

Men tjodveien gikk også gjennom bygdene og også ha dekket deler 

av det lokale kommunikasjonsbehovet innenfor disse områdene. 

Landsloven ble fØrst nedskrevet i 1274, men i fØlge loven 

skulle landevei, setervei og alle feveier "være således som de 

har været fra gammel tid" (Taranger 1979: 139f}. Denne bestem

melsen er overfØrt direkte fra kapittelet om almannaveien i 

Gulatingsloven (Robberstad 1969:117). Vi må derfor kunne gå ut 

fra at beskrivelsen av veiene i Landsloven også er representativ 

for veistrukturen i tidlig middelalder og sannsynligvis også 

lenger tilbake i tid. 

I tillegg til tjodveien besto veinettet innenfor bygdene 

av tverrveier. I Landsloven defineres disse som: "Alle andre 

veier som lØper til folks gårder" (Taranger 1979:141). 

Beskrivelsen av tverrveienes beliggenhet, og derved også 

hovedveienes beliggenhet i forhold til bosetningen, kan tolkes 

på flere måter. Det har derfor som utgangspunkt for den videre 

analysen, vært nØdvendig å sette opp tre alternative modeller. 

Disse er illustrert ved fig. 56. 

1. Tverrveiene kan ifØlge Landsloven være alle de andre veiene 

som til forskjell fra hovedveiene, går til folks gårder. 

Det vil med andre ord si at hovedveiene var lagt utenom 

bebyggelsen og var knyttet til gårdene med tverrveiene. 

Tverrveiene har i tillegg også gått mellom gårdene (fig. 

56 I). 
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2. Tverrveiene kan alternativt tolkes som alle de andre veiene 

som i tillegg til hovedveiene, gikk til folks gårder. Hoved

veiene kan dermed: a) ha gått innom hver eneste gård. Tverr

veiene har da gått mellom de gårdene som ikke ble direkte 

knyttet sammen av hovedveien (fig.56 II). b) ha gått innom 

bare enkelte av gårdene. Tverrveienes funksjon har da vært 

å knytte de Øvrige gårdene til hovedveien (som i alt.l) og 

å knytte sammen de gårdene som ikke lå ved hovedveien (som 

i alt. 2a)(fig.56 III). 

Hovedveien har altså hatt en funksjon både på makronivå som for

bindelsesledd mellom flere bosetningsområder (bygder), og på 

mikronivå som ledd i det lokale kommunikasjonssystemet innenfor 

en bygd. Det er derimot noe uklart nøyaktig hvor hovedveien har 

gått i forhold til gårdene og derved også i forhold til tverr

veiene. 

Tverrveien har vært ledd i den lokale veistrukturen innenfor 

bygden, dvs. på mikronivå, og har derved bare gått mellom går

dene, eventuelt mellom gårdene og hovedveien. 

I tillegg til tjodveien og tverrveiene nevnes en 3. gruppe 

veier i de skriftlige kildene. Det gjelder heimrast (vei fra 

gården til utmarka), reksterveg (fevei/driftevei) og sætrgotu 

(vei fra gården til setrene). I diplomene er i tillegg til 

disse beskrevet andre typer veier som skotuveg, sperruveg, 

sladveg og slæpa- eller slæpuveg. Disse veiene har tilknytning 

til tømmerdriften på gårdene. 

Alle de ovenfor nevnte veiene har spesiell tilknytning til 

gårdsdriften, og de kan derfor defineres som en egen gruppe. 

Som det fremgår av lovene, har veienes beliggenhet nær 

sammenheng med bosetningsstrukturen i de respektive områdene. 

Hoved- og tverrveiene er resultat av et behov for kommunika

sjonslinjer mellom og innenfor de forskjellige bosetningsom

rådene, og de er derfor orientert i forhold til disse. Også 

driftsveiene har nær tilknytning til bosetningen i det enkelte 

område, ved at de forbinder gårdene med de ulike aktivitetsom

rådene i tilknytning til disse. 

Fordi både hoved- og tverrveiene ligger i nær tilknytning 
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til bosetningen i bygdene, kan disse delvis ha sammenfallende 

beliggenhet i forhold til bosetningen i området. Driftsveiene 

har helt andre funksjoner enn de to Øvrige veitypene. De har 

helt andre mål enn hoved- og tverrveiene, og har fØlgelig i 

stor grad en annen beliggenhet i terrenget. 

Bosetningsstrukturen i de forskjellige bygdene er i stor 

grad et resultat av den lokale topografien i områdene. Og den 

varierer derved fra område til område. 

Strukturen i gårdsbosetningen vil være svært forkjellig i 

f.eks. områder som Gudbrandsdalen, hvor gårdene i forhistorisk 

tid og middelalder hovedsakelig har ligget i midtlia langs 

dalsiden (Valen-Senstad 1956), og en flatbygd på Østlandet 

eller i TrØndelag hvor gårdene har ligget mer jevnt fordelt 

over et større område (Grieg 1926;Hagen 1953;Herteig 1955). 

I tillegg til bosetningskonsentrasjonene i bygdene har de 

forskjellige handelsstedene og byene vært mål for hovedveiene 

utover i middelalderen. Disse har dessuten vært knutepunkt 

for ferdselen i det enkelte område og har spilt en viktig 

rolle i kommunikasjonsstukturen. 

Andre viktige mål kan ha vært ulike typer religiØse anlegg. 

Det gjelder særlig i middelalderen med kirkene og klostrene, 

men også i hedensk tid kan forskjellige typer religiØse anlegg 

ha vært viktige reisemål. Det samme gjelder tingsteder og 

eventuelt andre offentlige samlingssteder. 

Veienes beliggenhet i terrenget har også nær sammenheng med 

den lokale topografien. Dette gjelder veiene både på mikronivå 

innenfor bygdene og på makronivå utenfor disse. 

Inntil moderne veibyggingsmetoder ble tatt i bruk på 1800-

tallet, fulgte veiene i stor grad de naturlige veilinjene i 

terrenget. Det vil si der hvor man lettest kunne ferdes til 

fots eller med hest. Eksempler på slike er hØydedrag, dalfØrer, 

dalsider i forhold til myrlendte og vanskelig tilgjengelige 

dalsØkk, fjellpass etc. I tillegg til dette kommer vannveien, 

både i innlandet og langs kysten. 

Traseenes beliggenhet kan ha variert noe over tid, men 

veiene har ofte fulgt de samme veilinjene i store trekk gjennom 

hele forhistorisk tid og frem til i dag. Eksempler på dette er 
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de store dalfØrene på Østlandet og i TrØndelag. 

Erling Johansens undersØkelser av veistrukturen i forhistorisk 

tid i Tune, Østfold er eksempel på hvordan topografien har vært 

avgjØrende for veienes beliggenhet i landskapet (Johansen 

1976). Johansen antar at hovedveien gjennom området i forhis

torisk tid har fulgt raet. På grunnlag av utbredelsen av funn 

og fornminner i området, rekonstruerer han hovedveien gjennom 

området. I tilslutning til hovedveien er det registrert en 

rekke hulveier med retning mot denne. Johansen tolker disse 

som rideveier som knytter deler av bosetningen til hovedveien. 

Dette er et godt eksempel på hvordan hovedveien har fulgt 

hØydedragene i terrenget som har vært lett fremkommelig. Side

veiene skrår så ut mot de lavere delene av raet og områder 

utenfor dette. 

Veienes beliggenhet i dette området er eksempel på at hoved

veien bare har gått forbi enkelte av gårdene. De Øvrige gårdene 

er knyttet til denne ved sideveiene (tverrveier). Dette til

svarer veistrukturen i modell 2b (jfr.fig.56 III). 

I både Gulatingsloven og Magnus LagabØters Landslov er det 

som nevnt bestemmelser angående veitraseenes beliggenhet. I 

tillegg omfatter lovene bestemmelser om endring av traseene. 

"No ligg ålmannveg yver ein bØ, då kan eigaren fØra vegen 

av bØen sin på det vilkår at han legg ein ny veg utangards 

jamngod til å fara i turt og i vått, då skal folk bruka 

den vegen um han er lengre" (Robberstad 1969:117;Taranger 

1979: 140). 

Vi må på dette grunnlaget altså kunne anta at veiene i 

vikingtid og middelalder i stor grad har fulgt traseer som har 

opprinnelse langt tilbake i tid. Dette utelukker likevel ikke 

at veiene ikke kunne legges om, eller at det også ble ryddet 

nye veier. 

Man kan derfor tenke seg en utvikling av veistrukturen ved 

at hovedveien gjennom en bygd opprinnelig har gått innom hver 

eneste gård (fig.56 II). Etter hvert som antallet bosetnings

enheter har Økt, har man knyttet disse til hovedveien og til 



- 138 -

hverandre med sideveier (tverrveier). Resultatet av en slik 

utvikling ville være at man i middelalder hadde en komplisert 

veistruktur som vist i modell 2b (fig.56 III). 

Men som allerede nevnt, har bosetningsstrukturen variert 

fra område til område. Det har også skjedd endringer i denne i 

lØpet av vikingtid/middelalder med nyrydding og gårddeling. 

Dette vil også ha fØrt til at veienes beliggenhet i forhold 

til bosetningen har variert i de forskjellige områdene. 

Alle veier omtales i lovene og i diplomene som gang/ride

veier. Et par steder nevnes kjØreveier, men det er da bare 

tale om vinterveier og sommerveier for kjØring med slep (drag) 

eller slede (Steen 1929:198). Det finnes ikke hverken arkeo

logisk eller skriftlig kildemateriale som vidner om vognen som 

alminnelig transportmiddel i norsk forhistorie eller middel

alder. Osebergvognen må betraktes som et absolutt unntak i 

en slik sammenheng. 

Selv om det bare dreide seg om gang- og rideveier, har det 

vært stilt visse lovbestemte krav til veiens bredde og kvalitet. 

IfØlge Gulatingsloven skulle tjodveien: 

"vera so breid at ein mann skal sitja på sala hest og setja 

eit spjotskaft ned på jordi og nå med bunnen opp til falen, 

og spjotet skal vera ei spann langt derifrå og upp, det 

skal dei leggja ned tvert yver vegen, breidare skal vegen 

ikkje vera" (Robberstad 1969:117). 

Den samme ordlyden er gjentatt i Landsloven men spydskaftets 

lengde er der nØyaktig angitt til 8 alen: 

''Man skal måle et spydskaft, som er 8 alen langt og gjØre 2 

vidjehanker dertil, og hænge den ene på odden og den anden 

på skaftet. Herredsmændene skal opnævne den bonde, som de 

vil, han skal stige tilhest og lægge spydskaftet foran sig 

tvers over hesteryggen og ride midt efter landeveien; 1 

Ørtug sØlv skal bØtes til kongen for hvert træ, som river 

hank av skaftet" (Taranger 1979:14lf). 
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I henhold til det korte alenmålet vil en veibredde på 8 alen 

tilsvare en bredde på 3,70 m (Steinnes 1936:123ff). 

Noen nøyaktig definisjon av begrepet veibredde er ikke gitt 

i lovene. Det er derfor uklart om angivelsen av veibredde 

gjelder selve veibanen, eller om det også omfatter et felt som 

har vært ryddet for vegetasjon på hver side av denne. Til

sammen skulle dette da utgjØre et ca. 4 m bredt felt med fri 

passasje - dvs. fritt for vegetasjon. 

Mange steder vil det på grunn av de topografiske forholdene 

ha vært umulig å ha en 4 m bred veibane. Det synes derfor mest 

sannsynlig at kravene til veibredden omfattet veibanen og et 

ryddet område langs denne på begge sider. Veibanens bredde vil 

derved være svært varierende fra sted til sted avhengig av 

topografien, om veien var hyppig anvendt o.s.v. 

IfØlge Gulatingslovens bestemmelse skulle veien ikke være 

bredere enn spydets lengde. Det finnes ingen bestemmelser an

gående noen minste veibredde i loven. Dette kan derfor også 

tyde på at det er rom for variasjoner i veibredden i henhold 

til disse. 

Sammenfatning 

I det skriftlige kildematerialet er 3 ulike grupper veier 

nevnt, tjodveien, tverrveien og forskjellige typer driftsveier. 

Disse veiene har bare vært beregnet for gående eller ridende. 

Veienes beliggenhet i terrenget er avhengig av særlig to 

faktorer; bosetningsstrukturen i de forskjellige områdene og de 

topografiske forholdene. Man har i stor grad fulgt de naturlige 

veilinjene i terrenget. Veienes beliggenhet i forhold til gårds

bosetningen er ikke nØyaktig definert i lovene, og veistrukturen 

har sannsynligvis variert over tid og fra område til område. 
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8.2. Kavlebroene som del av vikingtidens og middelalderens 

kommunikasjonssystem 

Analysen av kavlebroenes konstruksjon har vist at dette til 

dels er store, ressurskrevende anlegg. Flere av broanleggene 

kan ha vært anvendt i opp til flere hundre år. I lØpet av disse 

årene har de blitt holdt ved like, reparert og påbygget. 

Disse faktorene indikerer at flere av kavlebroene har vært 

veianlegg av stor betydning, og at de må ha dekket et behov ut 

over det lokale behovet for veilinjer mellom gårdene i en bygd 

eller innenfor den enkelte gården. 

Sett i sammenheng med de opplysningene som foreligger om 

veistrukturen i vikingtid og middelalder i de skriftlige kildene, 

kan kavlebroene ha representert hovedveiene i denne strukturen. 

I det fØlgende vil vi forsØke å teste denne hypotesen. 

En metode for å undersØke hvilken funksjon kavlebroene har 

hatt i vikingtidens- og middelalderens veistruktur, ville være 

en bosetningshistorisk analyse av områdene omkring hvert enkelt 

anlegg sammen med en registrering av veifar i området, for så 

på det grunnlagårekonstruere veinettet som kavlebroene har 

vært en del av. 

Fortsettelsen av kavlebroene i veifar utenfor myrområdene 

har ikke i noen av tilfellene blitt påvist. Myrområdene hvor 

kavlebroene ligger, er i de fleste tilfellene oppdyrket. Det 

gjelder også områdene omkring disse, og fØlgelig er sporene 

etter veifar utenfor myrene fjernet. Enkelte steder er områdene 

riktignok ikke Ødelagt av dyrking. En omfattende registrering 

av eventuelle veifar ville ikke være mulig å gjennomføre innen

for rammen for denne undersØkelsen. Jeg har derfor valgt å 

anvende andre metoder for å avgjØre kavlebroenes funksjon. 

FØrst er det viktig å avgjØre kavlebroenes anvendelseområde. 

En forutsetning for at broanleggene skal kunne tolkes som deler 

av vikingtidens og middelalderens hovedveier, er at de har vært 

rideveier og har en veibredde som tilsvarer dette. I tillegg må 

broanleggene i områder som har vært bosatt i det aktuelle tids

rommet, ligge i tilknytning til gårdene innenfor det enkelte om-
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råde. Men fordi tjodveiene også gikk mellom bygdene, skulle 

kavlebroene som deler av disse, også kunne lokaliseres til om

råder som var mer perifere i forhold til bosetningen. Som del 

av tverrveiene i et område ville kavlebroanlegg derimot bare 

være bygget i nær tilknytning til gårdsbosetningen i det enkelte 

område, og ikke i de ubebodde områdene mellom disse. 

Det er derfor nØdvendig å vurdere kavlebroenes beliggenhet 

i forhold til vikingtids/middelalderske bosetningskonsentra

sjoner. I tillegg vil også beliggenheten i forhold til han

delssentra, religiØse sentra o.l. være avgjØrende for å kunne 

bestemme anleggenes funksjon i veistrukturen. 

Driftsveiene har ligget i nær tilknytning både til gårdsbo

setningen og i mer marginale områder som forbindelse mellom 

disse og bosetningsområdene. Disse traseene vil derfor i 

enkelte tilfeller kunne sammenfalle med de Øvrige veitypene 

og være vanskelig~ å skille ut fra disse. Et kriterium for 

at kavlebroer i utkantområder skal kunne ha vært deler av 

hovedveier, er derfor at de må kunne sees som del av en forbin

delse mellom to bosetningsområder i motsetning til driftsveiene, 

som har gårdene som utgangspunkt og ulike former for ressurs

områder (beite, seter, fiskevann etc.) som mål. 

I tillegg til veienes beliggenhet i forhold til bosetnings

strukturen er beliggenheten i forhold til de sentrale naturlige 

veilinjene viktig. Dersom kavlebroene kan sees i sammenheng med 

slike, er det også sannsynlig at de er deler av hovedveinettet 

gjennom et område. Det samme gjelder beliggenhet i forhold til 

sentrale, naturlige knutepunkt for samferdselen i et område. 

Som nevnt skulle veien i fØlge lovene så langt det var mulig, 

fØlge de gamle traseene (jfr.kap.8.1.). Dette har i stor grad 

vært tilfelle helt opp i nyere tid. Dagens veier fØlger i mange 

tilfeller de samme traseene som har vært benyttet langt tilbake. 

Beliggenheten i nærheten av dagens veier, kan derfor også være 

et kriterium for at kavlebroene representerer de tidligere 

hovedveiene. 



- 142 -

8.2.1. Kavlebroenes anvendelsesområde 

På grunnlag av kavlebroenes bredde og slitespor i brodekket 

kan vi si med stor sikkerhet at disse anleggene har vært benyt

tet som gang- og rideveier. KjØring med drag eller en smal 

slede kan i enkelte tilfeller ha forekommet. Broanleggene er 

derimot ikke beregnet for kjØring med vogn. 

I anlegg av type A med tverrlagte stokker, varierer bredden 

på brodekket mellom ca. 2.6 m (Rygg,lag 2) og ca. 1.6 m (Rygg, 

lag 1, Tangsveet, Fisknes A og B). Bredden på veibanen varierer 

også innenfor det enkelte broanlegget. Kavlebroene over Tilter

eidet er utelatt i denne sammenheng fordi disse også kan ha hatt 

funksjon som båtdrag (jfr.kap. 3.11.). Bredden er derved ikke 

sammenlignbar med de Øvrige anleggene. 

Når det gjelder broanlegg av type B, varierer veibanens 

bredde mellom ca. 0.55 - 1.20 m. Som i brolegningene av tverr

lagte stokker varierer også bredden på brodekket innenfor den 

enkelte kavlebro. 

Bredden på kavlebroene varierer altså mellom ca. 0.55 -

2.60 m. IfØlge opplysninger om bygging av kavlebroer i nyere 

tid har det vært tilstrekkelig med en bredde på 0.50 - 1.00 m, 

i en brolegning som skulle anvendes som ridevei (Ræder 1897). 

På bakgrunn av kavlebroenes bredde kan vi utelukke at anleg

gene har blitt bygget som gangbroer. De har alle sammen vært 

rideveier. 

I tre av anleggene (Fisknes A, Tangsveet og Tiltereidet) -

ble det observert slitespor langs brolegningenes midtparti (fig. 

16). I vei A, Fisknes var disse sporene synlige i det partiet av 

veien hvor stokkene var lagt på tvers i brodekket (felt Al, stokk 

bl7 - b54). I et ca. 50 cm bredt parti langs midten av brodekket 

var stokkene tydelig slitt. Tilsvarende slitasje ble ikke 

observert i de delene av brolegningen der stokkene var lagt på 

langs. På Tangsveet og Tiltereidet ble samme type slitasjespor 

langs stokkenes midtparti registrert (PV 06.05.60;Frostad 

1954). Stokkene i kavlebroen på Rygg var derimot så dårlig 

bevart at eventuell slitasje ikke kunne skilles ut fra forvit

ring av stokkene. Disse slitesporene må tolkes som slitasje 
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etter en ridevei. Dersom brolegningene kun var anvendt som 

gangveier, ville ikke denne typen slitasjespor langs broleg

ningens midtparti ha oppstått. 

Brolegningene av type A har hatt tilstrekkelig bredde for 

kjØring med vogn. Men dersom broanleggene hadde en slik funk

sjon, skulle vi forvente å finne hjulspor i stokkene, slik 

tilfellet er i f.eks. tyske trebrolegninger av tilsvarende 

type (Hayen 1957:130f;l985) og i trebrolegning i byene (Lunde 

1977:120). Det ble ikke gjort slike observasjoner hverken på 

Tangsveet eller Fisknes. 

8.2.2. Anleggenes funksjon vurdert i forhold til beliggenhet i 

terrenget og til bosetningen i de respektive områder 

I det fØlgende vil hvert av broanleggene bli vurdert i for

hold til de kommunikasjonsmodellene som er skissert i kapitel 

8.1. Anleggenes beliggenhet i forhold til bosetningsstrukturen, 

Økonomiske, politiske og religiØse sentra samt de topografiske 

forholdene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Kavlebroene på Fisknes og Rygg kan ha vært deler av samme 

veisystem og vil derfor bli vurdert under ett. De ligger i 

det samme bosetningsområdet med en avstand på ca. 6 km og har 

delvis sammenfallende dateringer (fig.57). 

Anleggene ligger i Sparbu p. som er inndelt i tre sogn -

Mære, Henning og Ogndal - alle områder som har hatt en konti

nuerlig bosetning fra forhistorisk tid og frem til i dag (Sand

nes 1970). 

De 3 kavlebroene ligger alle på gårder som man antar ble 

ryddet i forhistorisk tid, og som har blitt drevet gjennom hele 

middelalderen. Disse gårdene var iflg. skriftlige kilder i 

drift i 1520, og de antas derfor å ha vært drevet gjennom hele 

middelalderen. Også de omkringliggende gårdene kan dateres 

tilbake til forhistorisk tid ut fra arkeologiske funn, navne

studier og skriftlig kildemateriale (op.cit.) 

I dag går den indre veien Rv. 759 fra Verdalen til Steinkjer 
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langs Østsiden av Leksdalsvatnet og gjennom Henning parallelt 

med elva Figga til utlØpet av denne S for Steinkjer. Ved 

N-enden av vannet tar Fv. av mot V og knytter Rv. 759 til 

områdene i V del av Sparbu. Vi må anta at dette har vært 

viktige kommunikasjonslinjer også i vikingtid/middelalder. 

S for Leksdalsvatnet går Verdalen i Ø-V retning med hoved

forbindelsen fra TrØndelag til Sverige. Dette har vært en 

viktig kommunikasjonslinje i forhistorisk tid og middelalder. 

Den indre veien mellom Verdalen og Steinkjer (Rv. 759) starter 

ved Stiklestad. Dette området må ha vært et sentralt kommunika

sjonsknutepunkt fvr Ø-V gående og N-S gående trafikk også i 

middelalderen. Ø siden av Leksdalsvatnet har vært et alterna

tiv for den N-S gående fjerntrafikken i tillegg til veien 

mellom Verdalen og Steinkjer på Ø siden Borgenfjorden forbi 

Mære, eller sjøveien om Beitstadfjorden. 

Kirken på Stiklestad var i middelalderen et viktig reisemål 

for pilgrimer, og har av den grunn vært viktig i kommunika

sjonssammenheng. 

Fra Steinkjer har veien fortsatt mot Namdalen i N og Snåsa 

i NØ. Steinkjer har kommunikasjonsmessig også vært et knute

punkt med god havn innerst i Beitstadfjorden og med adkomst 

videre til et rikt omland. Steinkjer har trolig vært et senter 

langt tilbake i tid. Det er gjort rike arkeologiske funn fra 

eldre og yngre jernalder som vidner om stor aktivitet på går

dene i området i forhistorisk tid. 

Middelalderkirken på gården Egge i Steinkjer indikerer også 

at dette har vært et sentralt sted i tidlig/hØy middelalder. I 

Olav den Helliges saga omtales dessuten Steinkjer som handels

plass på begynnel~en av 1000-tallet (Snorre, ed.Holstmark og 

Seip 1964:236). Vi må derfor kunne gå ut fra at det kan ha 

vært et handelssenter på stedet, selv om det ikke er gjort 

arkeologiske funn som direkte bekrefter dette. 

I Sparbu er det kjent 3 middelalderkirker. Kirken på Mære 

står fremdeles, de Øvrige har ligget i Henning og i Ogndalen 

(B.C. Lange,Kirkeregister III A 324 R.A.A.) (Fig.58). 

De 3 kavlebroene i Sparbu ligger sentralt i forhold til 

alle de ovenfor nevnte stedene. 
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Kavlebroene på Fisknes ligger i et myrområde på gården 

Fisknes ved N-enden av Leksdalsvatnet. Vei A går i SØ-NV ret

ning mot enden av vannet. Vei B skrår inn mot vei A fra N og 

møter denne omtrent halvveis (fig.3 og 11). N for myrområdet 

ligger gården Langli, og på motsatt side av Leksdalsvatnet 

ligger gården Sem. Dette er gårder som går tilbake til forhis

torisk tid, og som sannsynligvis har vært drevet gjennom hele 

middelalderen (~andnes 1970:168ff). 

De to kavlebroene kan derfor ha vært lokale veier mellom 

Langli og Sem, og Fisknes og Sem. Det er lite sannsynlig 

ut fra den sentrale beliggenhet disse anleggene har, at de 

bare har vært del av det lokale veinettet mellom gårdene. 

Tilnærmet parallelt med vei A går i dag Fv. fra Veimo i 

Henning til Sparbu og Mære. Omtrent midt på vei A krysser fyl

kesveien kavlebroen og fortsetter mot utlØpet av Leksdalsvatnet, 

hvor den går i bru over elva Figga. Kavlebroen ender i strand

kanten ca. 20 m S for dette. 
o d o o Omradet ved utlØpet av Leks alsvatnet rna apenbart ha vært 

et viktig knutepunkt for kommunikasjonslinjene i området. 

Dette er det nærmeste stedet hvor man kan komme over til mot

satt side av vannet uten å bruke båt, for gårdene på Ø og V 

siden av vannet. Det har også vært naturlig at fjerntrafikk 

fra Sparbu til Ø siden av Leksdalsvatnet og videre til Verdalen 

gikk her. Avstanden fra enden av kavlebroen til motsatt side av 

vannet er i dag ca. 50 m. Vannet er relativt grunt på dette 

stedet, og det ~å ha vært mulig å vade over her eller eventuelt 

benytte en flåte. 

Det ca. 1 mil lange Leksdalsvatnet må dessuten også ha vært 

en viktig ferdselsåre. Broanleggene på Fisknes må derfor også 

sees i sammenheng med trafikken på vannet særlig i sommerhalv

året. Elva Figga har i nyere tid vært flØtbar (Hustad 1913:4) 

og kan derfor også ha blitt anvendt i transportØyemed i middel

alderen. Vi forutsetter da at vannstanden i Leksdalsvatnet har 

vært den samme på 1100-tallet som i dag. 

Vi kan derved tenke oss fØlgende veistrukturer i dette om

rådet (jfr.fig.57). Hovedveien fra Verdalen til Steinkjer har 

fulgt bosetningen langs Ø siden av Leksdalsvatnet gjennom 
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Henning parallelt med Figga til Steinkjer. Det vil si at den 

i større og mindre grad har fulgt den samme traseen som Rv. 

759. Dette har også vært den naturlige forbindelsen mellom 

Verdalen og Steinkjer. Denne veien har samtidig vært kirkevei 

for gårdene i Henning. Vi kan tenke oss denne veien omtrent 

som modell 2b dvs. at den har gått innom enkelte gårder. De 

Øvrige gårdene er forbundet til hovedveien og hverandre med 

tverrveier (jfr.fig.56 III). Både vei A og vei B har utgangs

punkt i denne N-S gående veilinjen, og har knyttet denne til 

områdene V for Leksdalsvatnet. 

Ved Fisknes har veien til Sparbu og Mære tatt av mot V om

trent som fylkesveien i dag. Dette har derved vært den indre 

hovedveien mellom Mære og Verdalen. Den kan som nevnt, også ha 

vært benyttet som lokalvei mellom gårdene Fisknes og Sem. Vei 

A inngår derved som del av denne hovedveien, som også har hatt 

en funksjon i den lokale veistrukturen. 

Vei B som kommer inn på vei A fra NNØ, kan ha vært del av en 

forbindelse mellom hovedveien fra Mære og de N delene av Hen

ning hvor den har mØtt hovedveien fra Verdalen til Steinkjer. 

Vei B kan derved ha hatt en funksjon både som del av veinettet 

mellom gårdene, og som del av hovedveinettet. 

Det er altså sannsynlig at begge kavlebroene på Fisknes har 

vært deler av hovedveisystemet i området. De har begge to vært 

rideveier og kan også ha blitt benyttet til kjØring med drag 

eller slede. De ligger i nær tilknytning til gårdsbosetningen 

i området, gårder som har vært bosatt på den tiden broanleg

gene ble bygget og var i bruk. 

Kavlebroene har dessuten en sentral beliggenhet i forhold 

til Leksdalsvatnet som må ha vært en viktig transportåre. 

Beliggenheten ved utlØpet av vannet gjØr at de ligger sentralt 

i forhold til et knutepunkt for kommunikajonene i området. 

Kavlebroene kan også sees som en del av veilinjene mellom 

kirkestedene i området, dvs. Stiklestad og Øvrige kirker i V 

del av Verdalen, Henning, Egge (Steinkjer) og Mære. 

Kavlebroen på Rygg går parallelt med den nevnte Rv. 759 mel

lom Verdalen og Steinkjer i Ø-V retning over Ryggamyra på 

gården Rygg. Riksveien er lagt på fast mark ca. 50 m N for 
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kavlebroen. Myra er i S avgrenset av elva Figga, i V av et N-S 

gående hØydedrag og i Nav en SØ-NV gående åsrygg med tildels 

bratte knauser. Riksveien fØlger den naturlige veilinjen gjen

nom området. Som kavlebroene på Fisknes kan, også dette broan

legget ha vært en lokal tverrvei mellom gårdene Ryan og Rygg som 

begge har vært bo~att i middelalderen (Sandnes 1970:168ff). Men 

på grunn av den sentrale beligenheten i forhold til den Øvrige 

bosetningen i området og forbindelsen til Steinkjer, er det 

rimelig å anta at kavlebroen har vært del av hovedveien mellom 

Verdalen og Steinkjer, som derved har fulgt tilnærmet den samme 

traseen som i nyere tid. Kavlebroen ligger også sentralt i for

hold til kirkestedet i Henning. 

Kavlebroen på Tangsveet i Skogn, har på samme måte som kavle

broene på Fisknes, en sentral beliggenhet i forhold til den mid

delalderske gårdsbosetningen i området og til naturlige kom

munikasjonslinjer og knutepunkt i terrenget. 

Kavlebroen ligger på en tange som stikker ut mellom de to 

vannene Heklingen og Movatnet (fig.28). En tilsvarende tange 

stikker ut fra S, og sammen danner disse to et skille mellom de 

to vannene. Bare et smalt sund utgjØr forbindelsen mellom dem. 

Kavlebroen har retning mot dette smale sundet og har vært del av 

en vei over dette. På den tiden kavlebroen var i bruk, var det 

bosetning på begge sider av sundet. Gårdene Gryte og Strømmen 

var bosatt allerede i eldre jernalder, muligens også tidligere, 

og de var ifØlge de skriftlige kildene begge bebodd i hØymiddel

alderen (Mo 1982;Sandnes 1970). Kavlebroen på Tangsveet kan 

derfor være del av veiforbindelsen mellom disse to gårdene. 

På grunn av den sentrale beliggenheten ved overgangen 

mellom de to vannene må vi kunne gå ut ifra at den også har 

dekket et behov ut over det lokale veibehovet mellom de to 

gårdene. 

Som kavlebroene i Sparbu går også denne kavlebroen tilnærmet 

parallelt med den eksisterende veien. I dette tilfelle fylkes

veien mellom Skogn/Markabygda og Asen. 

Skogn har hatt en kontinuerlig bosetning langt tilbake i 
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tid. I middelalderen har også dette vært et sentralt boset

ningsområde (Vestrum 1926; Halland 1964; Sandnes 1970). 

Gjennom Skogn hadde man fra områdene rundt Movatnet og Heklin

gen adgang til sjØen i N (fig.59). 

Kirkene i Skogn lå dessuten konsentrert i de N delene av 

bygda. Tilsammen 6 kirker er kjent fra middelalderen i Skogn; 

Alstadhaug, Levanger, Ekna, Svendgård, Veie og Hallan (Marka

bygda) (jfr.fig.58). 

En adkomstvei til sjØen og leia sørover har fra Markabygda 

vært langs S siden av Heklingen til Asen og videre mot Asen

fjorden i V. 

Hovedveien mellom StjØrdalen og Verdalen har sannsynligvis 

gått over Skjelstadmarka. I dette området er det gjort funn av 

flere kavlebroer, men disse er ikke undersØkt eller datert 

(notat v/O.Farbregd 18.01.85). Hovedveien har ikke fulgt den 

samme traseen som den gjØr i dag fra Skatval til Asen. Veien 

kan derfor ha gått over Gryte, eventuelt kan dette ha vært 

en av flere N-S gående hovedveier. Sundet mellom Heklingen 

og Movatnet ligger altså svært strateisk til både for lokal

trafikken mellom gårdene i området for fjerntrafikken mellom 

Asen og Skogn/Markabygda og eventuelt for den N-S gående tra

fikken mellom StjØrdalen og områdene lenger nord. Vi må derfor 

på grunnlag av kavlebroens beliggenhet kunne anta at den kan ha 

vært del av hovedveien gjennom området i middelalderen. 

Kavlebroene i Lånke og Selbu kan også sees som deler av et 

større veisystem, i dette tilfelle som deler av hovedkommunika

sjonslinjene mellom Selbu og StjØrdalen (fig.60). Felles for 

alle disse er som for de tidligere nevnte, at de fØlger samme 

retning som de veiene som er i bruk i dag. Traseen kan være 

noe forskjØvet i forhold til kavlebroene, men retning og belig

genhet er i hovedsak den samme. De ligger dessuten alle på 

gårder som har vært bosatt i tidlig- og hØymiddelalderen, da 

broanleggene ble bygget. 

Kavlebroen på Setnan går i NØ-SV retning på N siden av og 

parallelt med elva Leksa. Myrområdet er i dag avgrenset i Sav 
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Rv. 705 StjØrdalen - Selbu og i Nav en bygdevei mellom gårdene 

Setnan og Veset (fig.31). Begge disse gårdene var etter alt å 

dØmme bebodd gjennom hele middelalderen (Sandnes 1970; Salvesen 

et al.1977). Kavlebroen kan derfor sees som del av en forbin

delsesvei mellom disse to gårdene. 

Den kan også være ledd i en veiforbidelse mellom Trondheim, 

StjØrdalen og Selbu. En gammel veilinje fra Trondheim har gått 

over Mostadmarka til Fossen i Leksdalen (fig.60). Derfra fØlger 

den elvedalen videre mot Ø over Setnan til Elvran hvor veien 

har svingt mot S og fortsatt på V siden av TØmmerdal mot Selbu. 

Ved Elvran skal den ha kom.met inn på veien fra StjØrdalen. Ved 

Elvran har en vei fortsatt mot Ø til Ytteråsen (Leirfall 1968: 

28lff;Salvesen et al.1977). Ytteråsen er i dag en typisk ut

kantbygd. I jernalder og fØrste del av middelalderen var dette 

derimot et område med en betydelig bosetning (Salvesen et al. 

1977). Fra Ytteråsen har veien fortsatt videre mot N ned i 

StjØrdalen. 

Kavlebroen på Setnan ligger altså sentralt både i forhold til 

middelalderbosetning og til de kjente veifarene i området. Dis

se veiene fØlger de naturlige veilinjene i terrenget. Vi må 

derfor ut fra den sentrale beliggenheten i forhold til disse 

kunne tolke dette broanlegget som del av hovedveien gjennom 

området. 

Veien fra Lånke til Selbu skal delvis ha fulgt den samme 

traseen som Rv. 705, men nær fylkesgrensen mellom Nord- og 

sør-TrØndelag har den gått opp i hØyden V for dalen og fortsatt 

videre parallelt med TØmmerdalen mot S. Denne veien gikk frem 

til Setsås ved SelbusjØen. 2 - 3 km fØr denne veien nådde Setsås, 

tok det av en vei mot SØ mot elva TØmra (Leirfall 1968:288). 

Kavlebroen på TØmra kan være del av denne veien som derved 

har vært i bruk helt fram til nyere tid. Om dette tilsvarer 

middelalderveien fra Lånke til Selbu er selvsagt usikkert, 

men denne veien var ifØlge skriftlige kilder i bruk på 1600-

tallet (Harstad 1972:357), og veien mellom StjØrdalen og Selbu 

kan derved også ha fulgt denne traseen i middelalderen. 

Kavlebroen går i NV-SØ retning mot utlØpet av TØmra i Selbu-
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sjØen. Dette er nok et eksempel på at kavlebroen ligger sentralt 

i forhold til viktige vadesteder i elvene (fig.33). Den ligger 

også sentralt i forhold til SelbusjØen, og må derved også sees 

i sammenheng med kommunikasjonen på sjØen (jfr. Fisknes A og 

B, Tangsveet). 

Veien har fortsatt videre langs Ø siden av SelbusjØen. Det 

har vært en relativt sammenhengende bosetning langs denne siden 

av sjØen i middelalderen (Sandnes 1970). Kavlebroen kan derfor 

sees i sammenheng med det lokale veibehovet mellom gårdene 

innenfor bygda i tillegg til at den utgjØr forbindelsen mellom 

StjØrdalen og Leksdalen i N og områdene SØ for SelbusjØen, 

Selbu og Tydal. 

Kavlebroen på Eidem, ca. 6 km S for TØmra kan også ha vært 

del av denne veien. Gården Eidem ligger på et N-S gående nes i 

den Ø enden av Selbusjøen. Ø for gården, innenfor neset har 

kavlebroen gått i Ø-V retning tvers over et nå oppdyrket 

myrområde ca. 50 m fra sjØen (fig.33). 

I dag går Rv. 705 langs sjØen parallelt med kavlebroen på 

Eidem på S siden av denne. 

Ø for Eidem har sannsynligvis veien tidligere delt seg i to. 

Den ene av veiene har fortsatt mot Eidem og videre langs sjØen 

(Haarstad 1972:356). Kavlebroen må ansees å være del av denne 

veien, men den kan også sees i sammenheng med kommunikasjonsbe

hovet mellom gårdene i området. 

Kavlebroene på Setnan, TØmra og Eidem må også som de Øvrige 

sees i sammenheng med kirkestedene i de respektive områdene 

(jfr.fig.58). 

Kavlebroen på Eidsli fØlger, som alle de Øvrige kavlebruene i 

undersØkelsen, den eksisterende hovedveien gjennom området. Rv. 

709 mellom Hove og BØrsa i Skaun, langs N siden av MalmsjØen 

(fig.35). Like Ø for elva Eisa krysser kavlebroen et myrom-

råde i Ø-V retning. Riksveien går på N siden av dette området 

fØr den krysser elva V for dette. 

Bosetningskonsentrasjonene i vikingtid og middelalder har 

ligget ved NØ enden av MalmsjØen omkring Hove og i Skaun NV for 
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sjØen. Den korteste veien mellom disse områdene har vært langs 

N siden av MalmsjØen. Fra Hove har veien videre til Melhus og 

Trondheim sannsynligvis gått langs NV siden av AnØyen og 

videre mot NØ (fig.60). 

Gårdene i området S og SV for AnØyen kunne knyttes til veien 

Melhus-Skaun ved en vei langs V siden av AnØyen hvor også bo

setningen er konsentrert. Kavlebrua på Eidsli får derved en 

sentral plassering i kommunikasjonsnettet i dette området. Bort

sett fra Eidsli som har vært bosatt i hØymiddelalderen og der

ved kan ha vært ryddet i fØrkristen tid, er det ikke kjent 

andre gårder i nær tilknytning til denne kavlebrua (Sandnes 

1970:351). Dette taler også for at den har vært del av hoved

veien gjennom området og ikke har hatt noen funksjon som tverr

vei mellom to gårder. Den ligger utenfor et sentralt bosetnings

område, men den har likevel en sentral beliggenhet mellom to 

bosetningskonsentrasjoner i Skaun. Vi kan derved også utelukke 

at den har hatt funksjon som en driftsvei for gården Eidsli. 

Kavlebroen på RØd ligger i en annen del av Skaun enn broan

legget på Eidsli og kan ikke umiddelbart sees i sammenheng 

med dette anlegget (fig.35). 

Gården RØd har vært bosatt i vikingtid og tidlig middel

alder. Det samme gjelder også flere av de andre gårdene i om

rådet. Kavlebroen ligger noe i utkanten av dette boset

ningsområdet og kan ikke sees som direkte forbindelse mellom 

to eller flere gårder. Det er derfor lite sannsynlig at denne 

representerer en lokal vei innenfor bygda. Alternativet er 

derfor at den har vært del av hovedveien mellom denne delen 

av bygda og gårdene omkring Syrstad Ø for RØd gårdene. Veien 

kan der ha fortsatt videre mot Ø til den har mØtt den tidligere 

nevnte hovedveien mellom Skaun og Hove. Mot V kan veien ha 

fortsatt over til OrkladalfØret (fig.60). 

Kavlebroen kan alternativt ha vært en av gårdsveiene fra RØd 

til utmarka, eventuelt en setervei. Kavlebroen kan ikke sees 

direkte i sammenheng med noen av de eksisterende hovedveiene 

gjennom området. Dette betyr likevel ikke at hovedveien ikke 

kan ha gått på dette stedet i middelalderen, men vi har 
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ingen holdepunkter hverken i bosetningsstrukturen i området, 

veiens beliggenhet i forhold til naturlige veilinjer eller 

strategiske knutepunkter i terrenget for å tolke denne kavel

broen som del av tjodveien. 

Anleggets størrelse og likhet i byggeteknikken taler mot at 

dette skulle ha vært en lokal vei, men uten nærmere undersØkel

ser kan denne kavlebroens funksjon ikke avgjØres. 

Kavlebroene over Tiltereidet har hatt en svært sentral 

beliggenhet i forhold til kommunikasjonslinjene i området. 

Tiltereidet strekker seg fra Eidsvågen ved enden av Langfjorden 

i SV til Sunndalsfjorden i NØ. Det ca. 8 km lange eidet utgjØr 

det smaleste partiet mellom disse to fjordarmene (fig.61). 

For å unngå den åpne havstrekningen over Hustadvika, har 

man kunnet seile innover i fjordene og krysset Tiltereidet til 

fots eller hest eller ved å dra båtene over, for så å fortsette 

leia videre mot N ellers. Det er relativt bratt terreng fra 

sjØen opp til midtre del av eidet som flater ut. Det er derfor 

noe usikkert om det har vært mulig å dra båter over her. I 

alle fall har kavlebroene hatt funksjon som rideveier. 

Tiltereidet ligger også sentralt i forhold til ferdselen 

gjennom Sunndalen til og fra Oppdal og omkringliggende områder. 

For ferdselen sørover vil det ha kortet veien betraktelig å 

krysse over Tiltereidet i motsetning til å seile hele veien 

rundt Hustadvika. 

Kavlebroene går delvis parallelt med dagens vei over Tilter

eidet. Funn og fornminner viser at det har vært bosetning i 

området både i eldre og yngre jernalder og middelalder (tap.ark. 

reg.1978). Brolegningene kan derfor ha hatt en funksjon i det 

lokale veinettet i området i alle disse periodene. I henhold 

til dateringen skal broanleggene være bygget i eldre jernalder, 

men fordi det er stor usikkerhet knyttet til denne dateringen, 

kan vi ikke utelukke at brolegningene over eidet er lagt ned 

mye senere. Med d~n Økningen i samferdselen som åpenbart har 

foregått i vikingtid og middelalder, er det lite sannsynlig at 

anleggene har blitt bygget i eldre jernalder for så å ha gått 

ut av bruk i de periodene da behovet for et utbygget kommunika-
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sjonsnett har Økt betraktelig. 

Dersom kavlebroene er bygget i vikingtid/middelalder, er 

det naturlig også å se dem i sammenheng med ferdselen til og 

fra VeØykaupangen som ligger ca. 4 mil SV for Tiltereidet i 

Langfjorden (Herteig 1954). 

Uavhengig av hvilken datering anleggene har, må vi på bak

grunn av den sentrale beliggenheten kunne gå ut fra at veien 

over Tiltereidet har vært del av en hovedferdsellinje i området, 

samtidig som den har fungert som lokal vei mellom gårdene. 

Selv om ikke broanlegget på KulØy har vært konstruert på 

samme måte som kavlebroene, vil anleggets funksjon i kommunika

sjonssammenheng likevel bli vurdert her. 

Broanlegget på KulØy, SmØla har gått i NNØ-ssv retning over 

et myrområde N for gården KulØy på den NØ delen av Øya (jfr. 

fig.62). Gravfunn, enkeltliggende gravminner og større gravfelt 

viser at dette har vært et sentralt område i yngre jernalder 

(Alterskjær 1980, Pettersen 1986). Pettersen antar at KulØy 

har vært et senter i området fram til omkring år 1000 AD, da 

senteret ble forflyttet til naboØya EdØy hvor kirken ble bygget. 

Broanlegget ligger sentralt i forhold til fornminnene på 

Øya, og det må derfor antaes å ha ligget sentralt også i for

hold til bosetningen i området. Broanlegget har derfor sann

synligvis hatt en funksjon i det lokale veinettet på Øya. 

Også dette anlegget har gått tilnærmet parallelt med dagens 

vei som krysser Øya. I den sammenheng må nevnes Kulisteinen, 

som har stått like ved gården KulØy. Steinen har hatt fØlgende 

innskrift: 

·
11 Tore og Hallvard reiste denne steinen etter Ulv 

Tolv vintre hadde kristendommen vært i Norge" 

(NiyR 1957). 

Steinen er datert til omkring år 1000 AD. Dette stemmer godt 

overens med dateringen av broanlegget. Broanlegget har retning 

mot stedet hvor steinen har stått og det kan derfor ha vært en 

sammenheng mellom disse. Broanlegget må sannsynligvis også 
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settes inn i en større kommunikasjonsmessig sammenheng. KulØy 

har hatt en sentral beliggenhet i forhold til skipsleia og 

broanlegget her må på samme måte som på Tiltereidet, sees i 

sammenheng med ferdselen på sjØen. 

8.3. Sammenfattende vurdering 

De skriftlige kildene omtaler en veistruktur bestående av 3 

grupper veier - hovedveier, tverrveier og driftsveier. Hoved

veiene har hatt en funksjon både på mikronivå som forbindelse 

mellom gårdene, og på makronivå, som forbindelse mellom flere 

bosetningsområder. Tverrveiene har bare hatt en funksjon på 

mikronivå innenfor bygden. Det samme gjelder driftsveiene .. 

Ved å vurdere kavlebroenes beliggenhet i forhold til topo

grafien og de naturlige veilinjene og i forhold til viktige 

kommunikasjonsknutepunkt i hvert enkelt område, viser det seg 

med et unntak at alle kavlebroene ligger i nær tilknytning 

til disse. Kavlebroene kan derved knyttes til hovedveiene 

gjennom bygdene og mellom de forskjellige bosetningsområdene, 

handelssentra og kirkesteder. 

UndersØkelsen av de 11 broanleggene viser også at alle an

leggene ligger sentralt i forhold til gårdsbosetning i viking

tid og middelalder. Med ett unntak ligger alle kavlebroene 

mellom flere gårder og kan derved ha hatt en funksjon som del 

av det lokale kommunikasjonsnettet innenfor en bygd. 

I ett tilfelle - kavlebroen på RØd - kunne ikke anlegget 

umiddelbart settes i forbindelse med viktige veilinjer gjennom 

området. Vi kan derved ikke utelukke at denne også represen

terer en av hovedveiene gjennom området, men den kan også ha 

vært en bro tilknyttet driftsveiene på gården. 

Kavlebroene e~ ressurskrevende anlegg og kan på grunn av 

sin sentrale beliggenhet i forhold til samtidig gårdsbosetning, 

religiØse og Økonomiske sentra og sin tilknytning til naturlige 

veilinjer og kommunikasjonsknutepunkt i terrenget antas repre

sentere hovedveiene i vikingtiden og middelalder. 

Broanlegget på KulØy viser at også andre typer broanlegg på 

samme måte som kavlebroene, har inngått i vikingtidens veinett. 



- 155 -

9. ORGANISERING OG UTFØRELSE AV VEIARBEIDE 

9.1. Opplysninger om veiarbeide i skriftlige kilder 

Kavlebroenes størrelse, konstruksjon og alder indikerer at 

disse er resultat av et velorganisert arbeide. For å kunne be

lyse problemstillinger i forbindelse med organiseringen og 

utfØrelsen av dette arbeidet, er det nØdvendig også å anvende 

skriftlig kildemateriale. 

Aktuell i denne sammenheng er fØrst og fremst Frostatings

loven, når det gj~lder forholdene i fØrste halvdel av middel

alderen for TrØndelagsområdet (Sveaas-Andersen 1977:21). Fra 

og med slutten av 12OO-tallet har denne delvis blitt erstattet 

med Magnus LagabØters Landslov som var ment som en felles 

verdslig rett for hele landet (Helle 1974:136f). I TrØndelags

området har Erkebiskop Jons kristenrett hatt betydning. Denne 

har de samme bestemmelsene angående veihold som Frostatings

loven, bortsett fra mindre forskjeller i angivelsen av bØtenes 

størrelse. Det er noe uklart hvilken av de to lovene, Lands

loven eller Kristenretten som var gjeldende i undersØkelses

området. Det vil derfor være nødvendig å vurdere disse paral

lelt. 

Når det gjelder organiseringen av veiarbeidet, skulle ifØl

ge Frostatingsloven og Erkebiskop Jons kristenrett biskopens 

årmann "stevne folk til dette (arbeidet) med bodstikkesending 

og kunngjØring ved kirken" (NGL I:153;NGL II:382). Angående 

selve utfØrelsen av veiarbeidet foreligger fØlgende bestem

melser i disse lovene: 

"På den arbeidsdag som er nærmest fØr jonsokaften (23. juni) 

skal alle arbeidsføre menn (uth.her) forbedre veiene, 

hver i sitt fylke, der hvor det er mest nØdvendig i hver 

skipsreide. Men hvis noen nØdvendighet umuliggjØr den 

dagen, må dette utfØres innen petersmesse (29. juli). Og 

hvis noen forsømmer sin plikt, må hver av dem bØte en Øre 

i sØlvmål til bispen. Og hvis en husbonde ikke gir sine 

arbeidsfolk ledig tid til det, må han bØte for dem begge. 
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Men hvis en arbeidsmann ikke vil fare og hans husbonde gir 

ham lov t i l det, da må han selv svare sØksmålet. Over alle 

tverråer skal man bygge broer, hver i sitt herred og bruke 

dertil den dag som er avsatt til veiforbedring i de 12 

månedene broa er under bygging, men etterpå skal alt gå 

for seg som det ovenfor er bestemt ( ). Og brobygging 

skal en tilskynde slik som de klokeste menn i hvert herred 

finner at man kan greie" (NGL I: 153). 

Bestemmelsene i Erkebiskop Jons kristenrett har den samme ord

lyden som Frostatingsloven, bortsett fra en noe klarere pre

sisering av fordelingen av og størrelsen på bØtene (NGL II:382). 

IfØlge disse lovtekstene har altså veiholdet i TrØndelagsom

rådet i fØrste halvdel av middelalderen vært underlagt kirken. 

Biskopens ombudsmenn hadde plikt til å innkalle til veiarbeide, 

og bØter for misligholdelse av loven skulle tilfalle biskopen. 

Arbeidet har blitt utfØrt av "alle arbeidsfØre menn". Det 

vil med andre ord si at veiarbeidet har vært en oppgave som 

ble utfØrt av bØndene i et område i fellesskap. Sannsynligvis 

har dette tidligere vært den enkelte grunneiers plikt på til

svarende måte som i Gulatingsloven. IfØlge Gulatingslovens 

kapitel 19 "Um Almannveg" var ikke veiarbeidet underlagt noen 

overordnet myndighet, og det foreligger heller ingen generelle 

bestemmelser om hvem som skulle utfØre veiarbeidet: 

"No ligg ålmannveg yver ein bØ, då kann eigaren fØra vegen 

av bØen sin på det vilkår at han legg ein ny veg utangards, 

jamgod til å fara i turt og i vått, då skal folk bruka den 

vegen um han er lengre ( ). No bryt nokon ein bru av 

på ålmannvegen, han skal gjera henne like god som ho var 

og leggja 3 merker sØlv til den som åtte brui ( ... ). 

No ranar nokon annanmann for ålmannvegen, då skal han 

bØta til kongen 3 merker ( ... )"(Robberstad 1977:21). 

Gulatingsloven representerer det eldste bilde av rettstilstan

den i Norden (Robberstad 1969:8ff;Sveaas Andersen 1977:21). 
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lfØlge denne er almannveien definert som enkeltpersonerseien

dom. Dette gjelder også broene på denne veien. I og med at det 

ikke finnes bestemmelser om ansvarsforhold ved veihold generelt, 

må vi derfor kunne gå ut fra at dette har vært den enkelte 

grunneiers ansvar. Dette understrekes også av det forhold at 

eventuell flytting av veien ifØlge loven, var tillagt grunn

eierne. 

Da Gulatingsloven representerer den eldste rettstilstanden 

i Norden, er det rimelig å tenke seg at forholdene i TrØndelag 

har vært omtrent tilsvarende dette, fØr veiholdet ble lovfestet 

i Frostatingsloven. De aller eldste broanleggene kan derfor 

være resultat av den enkelte grunneiers arbeide også i dette om

rådet. Dette i motsetning til anleggene som er bygget på 11- og 

1200-tallet, hvor vi må anta at arbeidene er utfØrt av bØndene 

i fellesskap, som et resultat av pålegg fra kirkens side. Det 

forutsetter at kavlebroer er ansett som en del av almannveien. 

Dersom Magnus LagabØters Landslov har vært den gjeldende i 

TrØndelagsområdet fra og med slutten av 1200-tallet, har an

svarsforholdet med hensyn til organisering av veiarbeidet vært 

et helt annet. Landsloven omfatter deler av både Gulatingsloven, 

Frostatingsloven og den Østlandske lovbok, men inneholder i 

tillegg mer detaljerte bestemmelser angående veiarbeide enn 

noen av disse. En vesentlig forskjell fra Frostatingsloven er 

at kongens ombudsmann er tillagt ansvaret for innkalling til 

og utfØrelsen av veiarbeidet i Landsloven: "Kongens ombudsmann 

skal kreve veiarheide på midfastetinget og påby veiarbeide der 

hvor bØndene finner det heldigst å bØte på veiene i herredet 

( ) " (Taranger 1979:140). 

Angående utfØrelsen av veiarbeidet har landsloven delvis 

de samme bestemmelsene som Gulatingsloven (jfr.ovenfor). I 

tillegg er enkelte kapitler tatt fra den Østlandske lovbok: 

"Paa midfastetinget skal man kræve veiarbeide som fØr er 

sagt, men bØnderne er skyldige at gjØre det, hvor de ser 

at det hØver bedst i herredet ) Nu hvis der over 

landeveien falder slike elver som ikke er farbar med skib, 

da skal de gjØre veien farbar, som eier jorden på begge 
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sider, og gjØre bro over ( ... )" (MLL VII,45.1-3). 

"Herredsmændene skal opnævne den bonde, som de vil; han 

skal stige tilhest og legge spydskaftet foran sig tvers 

over hesteryggen og ride midt efter landeveien; 1 Ørtug 

sØlv skal bØtes til kongen for hvert træ som river hank 

av skaftet. D~tte har, fra gammel tid hedt "baugreid". 

Alle halvmarkssekter for veifald aabyrges den, som eier 

jorden; men alle andre (sekter), som er mindre, aabyrges 

leilændingen og være skyldig at bØte på veiene og likesaa 

paa heimrastene. Men heimraster skal være saa lange, som 

de har været fra gammel tid, til hvermands gaard. Men alle 

veier som lØper over almenninger, da har alle herredsmænd, 

som bruker og eier den almenning, aabyrgden for dem" 

(Taranger 1969:14lf). 

Med den nye landsloven Økte den kongelige myndighet i forvalt

ning, rettshåndhevning og offentlig regulering av samfunnet 

(Helle 1974:136). En konsekvens av dette for veiholdet, var at 

kongens ombudsmenn fikk ansvaret for dette i motsetning til 

biskopens ombudsmenn, som angitt i Frostatingsloven. 

På samme måte som i Gulatingsloven, har ifØlge Landsloven 

hver enkelt grunneier etter alt å dØmme plikt til å utfØre vei

arbeidet på sin eiendom, der hvor bØndene i fellesskap har 

avgjort at det er nØdvendig. Dette er også sannsynlig ut ifra 

det forhold at bØtene for manglende vedlikehold pålegges den 

enkelte grunneier og leilendinger på de aktuelle gårdene. Det 

kan bety at det også var disse som var pålagt den generelle 

vedlikeholdsplikten av veiene. 

Som tidligere nevnt har Landsloven og Erkebiskop Jons kris

tenrett vært i bruk samtidig. SpØrsmålet er derfor hvilken av 

disse som har vært gjeldende i TrØndelagsområdet i siste halv

del av middelalderen. 

Kirken hadde i dette området en sterk stilling gjennom hele 

middelalderen, og som en fØlge av dette kan ansvaret for ved

likeholdet av veiene ha ligget under biskopene i dette området 

også etter at Landsloven ble gjort gjeldende for landet forøv-
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rig. Det vil si at den ikke har fått gjennomslag i TrØndelags

området. 

Som del av hovedveinettet må kavlebroene ha blitt omfattet 

av disse lovbestemmelsene. Investeringen av ressurser i kavle

broene kan tyde på at byggingen av anleggene er resultat av en 

felles arbeidsinnsats fra flere. Det gjelder i særlig grad de 

store anleggene f.eks. på Fisknes og Rygg. Som tidligere vist, 

må byggingen av disse brolegningene ha vært en stor belastning 

for den enkelte grunneier dersom dette arbeidet var pålagt ham 

alene (jfr.kap.7). 

Det er derfor sannsynlig at Frostatingslovens bestemmelser 

angående veiarbeide har vært gjeldende i TrØndelagsområdet 

helt fra dette arbeide ble organisert og lagt inn under kirkens 

ansvarsområde i tidlig middelalder og også utover på 1300-tal

let. FØlgelig har veiarbeide og dermed byggingen av kavlebroene 

blitt utfØrt av bØndene i et området i fellesskap, dvs. av 

"alle arbeidsfØre menn" i bygda. FØr Frostatingslovens bestem

melser trådte i kraft, kan veiarbeidet ha blitt organisert og 

utfØrt av den enkelte grunneier. 

9.2. Organisering av bygging og vedlikehold av gatebrolegnin

gene i byene 

I samtlige av de undersØkte middelalderbyene i Norge har 

det vært benyttet trebrolegninger som veidekke i gatene. Det 

samme gjelder også byer bl.a. i de Øvrige skandinaviske landene. 

Gatebrolegningene er i hovedsak konstruert på samme måte 

som kavlebroene. De består av et brodekke av tverrlagte eller 

langsgående halvklØvde stokker eller planker på et underlag av 

dragere lagt på langs eller tvers av veiens retning. Som i 

kavlebroene forekommer det imidlertid en rekke varasjoner i 

dissse hovedkonstruksjonstypene. 

Trebrolegningene i gatene og kavlebroene har hatt en felles 

funksjon, å gjØre et vanskelig tilgjengelig område farbart. 

Gatene har i de fleste tilfellene opprinnelig ikke vært bro

lagte. Etter hvert som gatene ble opptråkket og ufremkommelige, 
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var det behov for et fast gatedekke, og det ble bygget kavle

broer også i byene. Bl.a. undersØkelsen på "Mindets tomt" i 

Oslo viser klart at trebrolegningene fØrst ble bygget etter at 

gatene hadde vært i bruk i lang tid. 

"Det er neppe riktig å anta at brolegningen av ferdselsårer 

betyr at de er anlagt fØrst på dette tidspunkt. Grenselin

jene mellom 1200-tallsbebyggelsen og gatelØpet og plassen 

som begrenser den, kan jo fØlges tilbake til langt eldre 

bebyggelsestrinn" (Linden 1977:70). 

Det samme er også observert i f.eks. Bispealmenningen i Oslo 

(Enger 1955) og i de forskjellige gatelØpene i Trondheim (Long 

1976;Lunde 1977;Hodkinson 1985;Christoffersen og Nordeide 

1986). 

De eldste gatebrolegningene i Trondheim er datert til 

1000-tallet. De er samtidig med eller noe yngre enn de eldste 

kavlebroene som inngår i undersØkelsen (jfr.fig.42). Broanleg

gene over Tiltereidet er utelatt i denne sammenhengen på grunn 

av usikkerhet med hensyn til dateringen av disse. 

Trebrolagte gatelØp er påvist i alle de undersØkte delene 

av middelalderbyen i Trondheim. Som eksempel er valgt "Krambu

gaten" som har gått i NV-SØ retning over "Folkebibliotekstom

ten" (Hodkinson 1985;AlstrØm & Hodkinson 1985;Christoffersen 

og Nordeide 1986). Den eldste brolegningen besto der av ca. 

1.0 m lange tverrlagte stokker (dragere) under et brodekke av 

langsgående planker. Dragerne hvilte på stein som var lagt 

under hver ende av disse. Dette er en parallell til kavlebroen 

på Setnan, hvor korte trekubber var lagt under dragerne som 

fundament (jfr.kap.3.6.3.). 

Vi må anta at denne eldste brolegningen har utgjort en ca. 

1 m bred veibane. I de yngre fasene har brolegningens bredde 

Økt, og den har enkelte steder i den yngste byggefasen vært 

3-4 m (Christoffersen og Nordeide 1986). 

Selv om brolegningenes bredde har variert, har prinsippet 

for konstruksjonen vært det samme i de fleste fasene. Gaten har 

i hovedsak bestått av langsgående trebrolegning på ett (eller 
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to) lag med dragere. Enkelte steder forekommer også brolegning 

av tverrlagte planker eller halvklØvninger på langsgående 

dragere (fig.63). 

I mange tilfeller består brolegningen av sekundært brukte 

materialer. Dette er i særlig grad hustømmer som har blitt an

vendt på nytt, men også skipstømmer og andre typer materialer 

forkommer. Sekundær bruk av materialer i brolegningen er 

vanlig forekommende i alle middelalderbyene. Dette utgjØr der

ved en klar forskjell i materialbruk mellom gatebrolegningene 

og kavlebroene (jfr.kap.6.3.2.). 

Karakteristisk for brolegningen i Krambugaten og også i de 

øvrige trebrolegningene i byen (Lunde 1977:115ff), er at flere 

ulike konstruksjonstyper anvendes i samme fase i brolegningen. 

Brodekkets konstruksjon kan være forskjellig på hØyre og 

venstre side av gatens midtlinje slik at gaten er delt i to 

selvstendige halvdeler (fig.63). Forskjellen sees tydeligst i 

de tilfellene hvor det er langsgående brodekke i den ene gate

halvdelen og tverrlagte i den andre. Skillet mellom gatehalv

delene kan f.eks. også sees som manglende overensstemmelse 

mellom dragerne på de to sidene av gaten i tilfeller hvor 

samme konstruksjonstype er anvendt. Brodekket på den ene siden 

av gatens midtlinje kan dessuten være reparert og/eller fornyet 

uavhengig av den motsatte siden. 

I en del tilfeller er gatebrolegningen bygget sammen med 

veggene i husene langs gaten (f.eks.Lunde 1977;Nordeide 1986). 

Det er også eksempler på at gatebrolegningens ene halvdel er 

bygget ny i forbindelse med byggingen av nye hus på den til

stØtende siden av gaten (Nordeide 1986). Disse forholdene er 

også påvist ved undersØkelsen i de Øvrige middelalderbyene. 

· ved undersØkelsene i Soderkoping på 1920-tallet tolket E. 

Lundberg forskjellen i gatedekket på hver side av midtlinjen 

som et resultat av at vedlikeholdet, og byggingen av gatebro

legningen var de forskjellige gårdeiernes oppgave. Eiendomsgren

sene har gått langs gatenes midtlinje, og skillet mellom de to 

gatehalvdelene er det samme i mange lag (Lundberg 1928). 

Denne tolkningen er akseptert også for de norske midelalder

byenes vedkommende (Liden 1977;Lunde 1977:120;Lunde 1982;Mar-
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strander 1983;Christophersen og Nordeide 1986). 

Vedlikeholdsansvaret for gatenettet i byene er ikke defi

nert i lovene på samme måte som veiene forøvrig (jfr.kap.9.1.) 

FØrst i Magnus LagabØters Bylov fra 1276 er gatene nevnt, men 

loven omfatter bare angivelse av gatenes utforming. Bestem

melser angående organiseringen og utførelsen av veiarbeidet 

er ikke nevnt i Byloven. 

"Men om nogen som har ret til det, vil la bygge hus, da 

skal han herefter sætte det slik som lagmanden (var. og 

sysselamenden) og gjaldkeren eller raadmanden ser er ret

test, både til gate og brygger og likesaa til almenningen 

og veiter. Sa~ skal og hver gate(-stykke) være jevnt 

hØit med de andre og 12 alen (Oslo var. 8 alen) bredt, 

og likesaa bryggene. De skal gjØre sine brygger lavere 

som var for hØye, ( ... ) 

Almenninger skal være 8 alen brede, men veiter 3 alen 

mellom gaardene" (Robberstad 1923:25). 

Gatene nevnes altså i Byloven sammen med regler for husbygging 

og bestemmelser om bryggeeiernes vedlikeholdsplikt for bryggene. 

Det er derfor nærliggende å tolke loven slik, at det var de 

enkelte grunneierne som var ansvarlige for bygging og vedlike

hold av gatene som lå på deres eiendom. Dette stemmer også 

overens med resultatene av de arkeologiske undersøkelsene som 

viser at skille i brolegningene fØlger gatens midtlinje, som 

derved antas å være eiendomsgrense. 

Ansvarsforholdet kan ha vært noe annerledes ved vedlikehold 

og bygging av almenningene enn for gatenettet forøvrig. Disse 

er da også nevnt spesielt i Byloven (jfr.ovenfor). Undersøkel

sene av Dreggsalm~nningen i Bergen har vist at denne har hatt 

et enhetlig brodekke (Marstander 1983). Det samme gjelder Bis

pealmenningen i Oslo (Enger 1955). Marstrander tolker dette 

slik at vedlikehold og fornyelse av almenningene har vært et 

offentlig ansvar. Han antar at dette forholdet er spesielt for 

Bergen og Oslo (Marstrander 1983:130). 

IfØlge Byloven og skriftlige kilder forøvrig (DN I,692) har 
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det også vært almenninger i Trondheim i middelalderen (Robber

stad 1923;Blom 1956). Fordi utgravningene ikke har avdekket 

noen av disse, har vi ikke kjennskap til konstruksjonen av 

disse almenningene. Det har derved ikke vært mulig å fastslå 

om konstruksjonene av disse adskiller seg fra den Øvrige gate

brolegningen i byen eller almenningene i de Øvrige byene. 

Bortsett fra angivelsen av veibredden har Byloven som nevnt 

ingen bestemmelser for vedlikehold av almenningene for Oslo, 

Bergen eller Trondheim tilsvarende f.eks. Landslovens bestem

melser om almannveiene (Marstrander 1983:132). 

Nå viser det seg at det heller ikke er nærmere definert i 

Byloven hvem som skulle utfØre vedlikeholdet av de Øvrige 

gatene i byene. Loven inneholder derfor ingen bestemmelser om 

hverken offentlig eller privat vedlikeholdsansvar. 

Gatenettet i byene ble dannet flere hundre år fØr Byloven 

ble nedskrevet i 1276. De arkeologiske undersØkelsene har vist 

at allerede de eldste brolegningene har vært underlagt et 

systematisk vedlikehold og at dette sannsynligvis ble utfØrt 

av de enkelte gårdeierne. Arsaken til at dette ikke er nevnt 

i loven, kan derfor ha vært at dette har vært en innarbeidet 

ordning som har fungert tilfredsstillende, og det har derfor 

ikke vært nØdvendig å gjenta dette i loven. Det har derimot 

vært viktig å innskjerpe at alle gatene hadde en felles 

bredde og et jevnt hØydenivå for å oppnå en enhetlig gatestruk

tur. FØlgelig har man innfØrt lovbestemte retningslinjer for 

akkurat dette. 

9.3. Ansvarsforhold ved bygging og vedlikehold av kavlebroene 

I byene blir altså forskjeller og enhetlige trekk i gatebro

legningenes konstruksjon tolket som indikasjoner på privat 

eller offentlig vedlikehold. 

Når det gjelder kavlebroene, blir spørsmålet derfor om vi 

på tilsvarende måte kan avgjØre ut ifra kavlebroenes konstruk

sjon hvorvidt bygging og vedlikehold av broanleggene har blitt 

utfØrt av bØndene i fellesskap eller av den enkelte grunneier. 
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I henhold til vår tolkning av Frostatingsloven skulle "alle 

arbeidsføre menn" i fellesskap utfØre vedlikeholdet av al

mannaveien og fØlgelig også kunne forvente at brolegningen 

i den enkelte kavlebro og i anlegg innenfor et område (bygd) 

hadde et enhetlig preg. 

En enhetlig brolegning innenfor det enkelte anlegget ville 

sannsynligvis også bli resultatet dersom byggingen og vedlike

holdet var utfØrt av de respektive grunneierne. Bare i de til

fellene hvor en kavlebro krysset flere eiendommer, skulle vi 

kunne forvente forskjeller i konstruksjonstype dersom hver 

grunneier hadde ansvaret for sin del av broanlegget. Forskjel

ler i konstruksjonene må derfor oppfattes som indikasjon på at 

byggearbeidet er utfØrt av forskjellige personer, slik det 

er eksempel på i byene. Vi ser da bort fra mindre variasjoner 

i brodekket som er resultat av variasjoner i myroverflatens 

beskaffenhet og derved kravene til konstruksjonens bæreevne. 

Av de undersØkte kavlebroene, er det kun anleggene på 

Fisknes, Setnan, TØmra og Eidsli, hvor de undersØkte delene 

av brolegningen må antas å være representative for hele an

legget og hvor vi kan teste hypotesene angående bØndenes ved

likeholdsansvar. Kavlebroene på Setnan, TØmra og Eidsli har 

sannsynligvis hatt et ensartet brodekke i hele sin lengde. 

Anleggene på Fisknes er derimot eksempel på flere ulike 

typer konstruksjoner, og variasjoner av disse er representert 

innenfor mindre partier av brolegningen. F.eks. er det i vei 

B lagt stokker vekselvis på langs og på tvers i hele kavle

broens lengde. Disse forskjellene i byggemåten har etter 

alt å dØmme bygningstekniske årsaker. Vi må derfor på tross 

av disse mindre variasjonene også betrakte brolegningen i 

respektive vei A og B som enhetlige. De skiller seg likevel 

ut fra de ovenfor nevnte anleggene. Fordi disse to kavle

broene er forbundet med hverandre til en sammenhengende kon

struksjon, kan de oppfattes som ett broanlegg og de er da 

eksempler på at helt ulike konstruksjonstyper er anvendt 

innenfor forskjellige deler av samme anlegg. 

Kavlebroene på Fisknes er altså bygget i det samme myr

området og går delvis over de samme delene av dette området 
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(jfr.fig.11). Det er derfor sannsynligvis ikke ulike krav til 

konstruksjonenes bæreevne som har forårsaket valget av broleg

ningstyper i de to kavlebroene. Vei A og B representerer to 

helt ulike konstruksjonstyper (jfr.kap.5.2.). Materialene i 

de to kavlebroene er delvis av samme type og dimensjon. For

skjellene kan derfor ikke forklares ut fra tilgangen på 

byggematerialer. 

UndersØkelsen uv stratigrafien i krysningspunktet mellom de 

to brolegningene viste at de er samtidige, og det kan derfor 

heller ikke være tidsforskjell mellom de to som har resultert 

i forskjellige konstruksjonstyper. 

Dersom broanleggene har vært bygget fØr bestemmelsene i 

Frostatingsloven trådte i kraft, kan vi tolke forskjellene 

mellom de to anleggene som resultat av grunneiernes ansvar for 

veihold på egen eiendom på samme måte som i gatebrolegningene 

i byene. Dersom kavlebroene derimot er bygget av "alle arbeids

fØre menn" i området, kan forskjellene i konstruksjonstype 

være resultat av at flere arbeidslag har utfØrt byggearbeidene. 

Dette kan også være forklaring på forskjellen mellom anlegget 

på Rygg og Fisknes. 

De Øvrige anleggene (TØmra, Setnan og Eidsli) har alle en 

enhetlig brolegning. Det kan være resultat av de respektive 

gårdenes veiarbeidsplikt som antydet ovenfor, men de kan også 

være resultat av et samarbeide mellom flere. 

Også kavlebroene over Tiltereidet består av flere konstruk

sjonstyper. Dette kan delvis skyldes variasjoner i grunnforhol

dene. Brolegningen strekker seg i dag over flere eiendommer. 

Dette kan også ha vært tilfelle på den tiden broanleggene ble 

bygget, slik at brolegningene er resultat av de respektive 

grunneieres arbeide. 

Det er altså forelØpig ikke mulig å avgjØre hvem som har 

utfØrt byggearbeidene ut ifra det arkeologiske materiale. 

For å komme nærmere et svar på disse spØrsmålene ved frem

tidige undersØkelser, vil det være nødvendig å avdekke bro

legningene i hele sin lengde. Derved vil man kunne avgjØre om 

konstruksjonen er enhetlig og om årsakene til eventuelle varia

sjoner i brodekket skyltes tekniske årsaker som grunnforhold, 
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reparasjoner o.l., eller om man kan se et tydelig skille som 

eventuelt kan knyttes til eiendomsgrenser. Med det materialet 

som finnes, er det dessverre bare mulig å antyde de mulighetene 

som foreligger til å oppnå kunnskap om vikingtidens og middel

alderens organisasjonsformer når det gjelder disse anleggene. 
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10. BROBYGGING I RELIGIØS SAMMENHENG 

Som vist i foregående kapitel, var veiholdet i middelalderen 

ifØlge Frostatingsloven og Erkebiskop Jons kristenrett kirkens 

ansvar. Biskopens ombudsmenn skulle innkalle til veiarbeide, 

og bØter for forsømmelse av veiarbeidsplikten tilfalt ifØlge 

disse lovbestemmelsene biskopen. 

I Gulatingsloven og Landsloven er ansvaret for utfØrelsen 

av veiarbeidet tillagt kongens ombudsmenn. Ansvarsforholdet 

med hensyn til veiarbeide varierer altså fra område til område 

ifØlge lovene. Det viser at det både for kongemakten og 

kirken var viktig med et godt utbygget kommunikasjonsnett 

og dermed en organisert utbygging og vedlikehold av dette. 

Vedlikeholdet av veiene har vært en viktig samfunnsoppgave, 

og betydningen av dette må ha Økt utover i middelalderen som 

en fØlge av utviklingen i samfunnet forøvrig. På grunn av 

den betydningen veiene etter hvert fikk, utnyttet kirken 

dette i tilknytning til utøvelsen av sin jurisdiksjonsmyndig

het og som vederlag for forskjellige typer kirkelige hand

linger. 

10.1. Brobygging ~om botshandling 

Et godt utbygget kommunikasjonssystem var viktig for kirken 

av flere årsaker. 

De geistlige drev en omfattende reisevirksomhet for å ut

fØre sine embedsplikter. I den fØrste misjonstiden på 1000-

tallet, var den kirkelige aktiviteten basert på prestenes og 

biskopenes omreisende virksomhet som del av kongens hird 

(Sveaas-Andersen 1977). Etter hvert som kirkesystemet ble ut

bygget, ble de geistlige mer stasjonære, men det foregikk 

fremdeles utstrakt reisevirksomhet i tilknytning til utfØrelsen 

av de kirkelige tjenester. 

En stor del av kirkens inntekter besto av ulike former for 

ytelser fra bØndene i de forskjellige områdene. Dette var 

ytelser i form av veitsler, reide (fast årlig kostytelse), 
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sportler (engangsytelser for bestemte tjenester), bØter og 

tiende. Tienden som ble innfØrt i fØrste halvdel av 1100-tallet, 

utgjorde etter hvert betydelige inntekter for kirken, men også 

fØr innførelsen av denne skatten var ytelsene til kirken av 

betydelig størrelse. Inntektene ble i stor grad ytt i form av 

naturalier. En stor del av dette tilfalt prestene i de respek

tive områdene, men en del var også ytelser til biskopene. 

Innkrevingen av disse skattene og transport av disse i de 

tilfellene de ble ytt i form av naturalier, har medfØrt at det 

var av stor betydning for kirkene at veier ble bygget og ved

likeholdt, og at kommunikasjonsnettet fungerte. 

BØndenes ytelser i form av korn etc. fØrte til en viss grad 

til handel med disse varene fra kirkens side og dermed Økt 

kommunikasjon. 

Andre årsaker til at veiene var av stor betydning for kirken, 

var bl.a. den store aktiviteten i forbindelse med bygging av 

kirker og klostre. Det var da viktig at transporten av bygge

materialer var sikret, og siden at kirkeveien for menigheten 

og prestene ble holdt ved like. 

Strømmen av pilgrimer til de hellige stedene omkring i 

landet medfØrte også en Økning i samferdselen og derved belast

ningen på veinettet. 

Påbudene i lovene kan tyde på at veiarbeide ikke var blitt 

tillagt særlig vekt tidligere. Årsaken kan ha vært at behovet 

for skikkelige veier fØrst ble kjent som et resultat av Øk

ningen i samferdselen i vikingtid og tidlig middelalder, og 

det har da vært av avgjØrende betydning å få veiholdet inn 

i organiserte former ved lovbestemt veiarbeide. 

Den betydningen dette har fått illustreres godt ved det 

forhold at veiarbeide ifØlge Frostatingsloven og Erkebiskop 

Jons kristenrett er pålagt bØndene "i stedet for den frigiv

ning av treller, som står i lovene våre, og som alle har lovet 

til Guds takk" (NGL I,153;NGL II,382). 

Trellholdet minket sterkt i lØpet av 1100-tallet og for

svant helt i lØpet av hØymiddelalderen. I annen halvdel av 

1200-tallet var trellene så og si forsvunnet helt som sosial 

gruppe i lovene (Helle 1974;Sveaas-Andersen 1977). Veiholdet 
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som var blitt en ny og viktig samfunnsoppgave, ble derved inn

fØrt som en erstatning for denne frigivningsplikten, som etter

hvert opphØrte. 

At veiarbeide og brobygging likestilles med frigivelse av 

treller og andre typer sosiale handlinger, har parallel-

ler utenfor Norge. Dette fremkommer i skriftlige kilder fra 

bl.a. England og Italia på 1000- og 1100-tallet (LiestØl 1973). 

Brobygging og andre typer veiarbeide nevnes der som botshand

linger for å oppnå syndsforlatelse på linje med frigivelse av 

treller, gaver til kirker og klostre, almisser etc. Denne 

typen bØter ble pålagt enhver som gjorde brudd på kristenretts

bestemmelsene. 

Veiarbeide ble også utfØrt for å oppnå avlat fra kirken. 

Denne typen "broavlat" er svært vanlig gjennom hele middel

alderen i alle land (Kinander 1961). 

Veiarbeide nevnes som en av flere typer botshandlinger 

bl.a. i et manuskript fra York. Manuskriptet tilskrives av 

enkelte erkebiskop Wulfstan og omhandler botferdige, og hvilke 

bØter disse kan utfØre. Kirkebygging nevnes der som en type 

botshandling. Videre sies det at det er og vel om han "betrar 

farvegen for folk med bruer over djupe vann og sØylete vegar 

og gir villig ut det han har så mykje han på nokon måte kan". 

Videre skal han ta seg av fattige, enker, foreldrelØse, frem

mede, fri sine treller, kjØpe fri andres treller osv. (LiestØl 

1973:73). 

I manuskript til en homilie fra samme tid som ovenfornevnte, 

er nevnt en rekke gode gjerninger som må utfØres for å få 

syndsforlatelse bl.a. å gi almisser, være gjestfri mot alle, 

elske kirken osv. Angående brobygging heter det: 

li lat oss alltid gjera bru og bØte henne. Om det 0 sa 

berre er det at nokon tar ein stein og legg i en sØyle

dam, slik at fattigmannen kan trØ med den eine foten 

på den reine sida, så vil det vera stor almisse for han 

og stor lØn av Gud. Sjela treng også på dommens dag ein 
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bein og rein veg og ei stØ bru over den sleipe vegen med 

helvedesskremslene" (LiestØl 1973:72). 

Andre eksempler på at brobygging og veiarbeide ble ansett som 

velgjørende handlinger, er en skriftlig meddelelse fra pave 

Alexander II (1159-1181), hvor han gir avlat for byggingen av 

en bro over Arno ved Fucecchio. Dette er det eldste bevarte 

dokumenterte avlat for brobygging (Kinander 1961:9). 

Fra pave Alexander stammer også et brev til e·rkebiskopen av 

Canterbury angående avlat som gjenytelse for brobygging. Dette 

er tatt med i den offisielle samlingen av pavelige dekreter, 

og fikk derved stor betydning for dette spesielle avlatsvesenet. 

Denne typen botshandlinger var altså vanlige i kirken i hele 

middelalderen. Bestemmelsene i de norske lovene om brobygging 

som erstatning for frigivelse av treller, må derfor sees i 

direkte sammenheng med dette. 

Det finnes iKke skriftlig kildemateriale som viser at man 

i Norge har måttet utfØre brobygging som botshandling eller 

for å oppnå avlat. Vi må likevel kunne gå ut fra at dette har 

forekommet. Lovtekstene viser at veiarbeide ble verdsatt av 

kirken som en fortjenstfull og samfunnsgagnlig handling, og 

at det er blitt satt i sammenheng med frigivelse av treller. 

P.g.a. den norske kirkens utgangspunkt på de britiske Øyer, 

og den nære kontakten mellom de to landene gjennom hele middel

alderen, har de norske geistlige åpenbart hatt kjennskap til 

de ideene som kommer til uttrykk i skriftene. 

Kontakten til pavekirken i Roma ble opprettholdt gjennom 

hele middelalderen, slik at den norske kirken også har blitt 

påvirket direkte derfra. 

Det store behovet for et godt utbygget kommunikasjonssystem 

i middelalderen har altså resultert i at kirken har pålagt 

folk veiarbeide som botshandlinger og som gjenytelse for for

skjellige former for kirkelige tjenester. 
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10.2. Broanlegg som symbol og minnesmerke 

I Sverige er det registrert over hundre runeinnskrifter 

som nevner brobygging. Disse er alle datert til 1000-tallet 

(Brate og Wessen 1924-36;Kinander 196l;Jansson 1963). Innskrif

tene forteller om en person som har latt bygge eller har byg

get bro etter en avdØd, som regel en slektning. De to per

sonenes navn og slektskapsforholdet mellom dem er vanligvis 

nevnt. I enkelte tilfeller har enkeltpersoner også bygget bro 

for seg selv. I de fleste innskriftene er i tillegg til dette, 

formålet med brobyggingen nevnt, som i fØlgende eksempler: 

"Jarlabanke lat resa dessa stenar efter sig, medan han 

levde, och gjorde denna bro for sin sjal ( ... ). Gud 

hjalpe hans ande". 

"Nase och hans broder reste denna sten till minne av Jarl, 

sin gode fader, och de gjorde bron till Guds valbehag". 

"Livsten lat gora broarna till sjalabot for sig och sin 

hustru Ingerun och sina soner Jarund och Niklas och 

Luden" (Jansson 1963:108f). 

De aller fleste av de svenske broinnskriftene har et religiØst 

innhold. 

I Danmark er det registrert 3 slike runeinnskrifter, i 

Norge 2 (Jacobsen og Moltke 1942;LiestØl 1972;0lsen 1941). 

Sverige dominerer derved i antall innenfor Norden. De få 

eksemplene på broinnskrifter fra Danmark og Norge viser like

vel at ideene og forestillingene som ligger til grunn for 

brobyggingen i denne sammenheng, har vært kjent også i de 

andre skandinaviske landene. 

Alle disse runesteinene er datert til 1000-tallet. Det vil 

med andre ord si det fØrste århundredet etter kristendommens 

innfØrelse i Norden, og en tid da den gamle religionen ikke 

helt hadde sluppet taket. 

IfØlge disse innskriftene, har man altså bygget bro som 

sjelehjelp for en avdØd, Dette har sammenheng med de forestil

linger man har hatt om dØden både i de hedenske religionene 
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og i kristendommen. Sentralt i disse forestillingene står den 

ferden den dØde måtte gjØre til den annen verden. IfØlge saga

litteraturen bega den dØde seg ut på en lang reise. Også i 

henhold til kirkens lære måtte den dØdes sjel gjØre en lang og 

vanskelig ferd (Olsen 1936). 

I middelalderens kristne forestillingsverden fylte store 

bunnlØse myrer en stor del av de dØdes verden, og sinket sjelens 

vandring til bestemmelsesstedet. Myrene virket derved som 

sonings- og straffesteder. Dette skildres bl.a. i middelalderens 

visjonslitteratur. 

Draumkvedets skildringer av sjelens ferd over "tornemo", 

"Gjallarbru" og "Våse- og Gaglemyrene" gjenspeiler f.eks. noen 

av disse forestillingene man har hatt om dØdsriket (LiestØl 1927). 

Ved å bygge en bro over en elv eller over et myrområde, har 

man i tillegg til å gjØre en samfunnsnyttig handling også 

Ønsket å hjelpe den dØde og gjØre ferden for den avdØdes sjel 

i dØdsriket mindre vanskelig. Man har villet tekkes Gud ved 

å gjØre gode gjerninger og har derved håpet å oppnå fordeler 

for seg selv eller andre i dØdsriket. 

I denne sammenheng kan vi oppfatte broanlegget som symbol 

på veien gjennom dØdsriket. Det har derved hatt en symbolsk 

funksjon i tillegg til den rent kommunikasjonsmessige. 

Innskriftene på de 2 norske steinene fØlger det samme møns

teret som de svenske og danske. "Dynnasteinen" fra Dynna på 

Hadeland er den mest kjente av de to runesteinene. Teksten på 

denne er fØlgende: 

"Gunvor gjorde bro, Tryderiks datter etter Astrid, 

sin datter, hun var hendigste mØ på Hadeland" 

(NiyR I: 200f). 

Billedfremstillingene på steinen av de hellige tre konger viser 

at dette på sar:u-ne måte som de svenske broinnskiftene er en 

innskrift med et kristent innhold. Det har ikke vært gjort 

undersØkelser for å avklare hva slags type bro som er bygget i 

forbindelse med denne steinen. Det kan ha vært et broanlegg 

over elven Vigga ved Dynna, men det kan også ha vært en bro 
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over myrstrekningene i bunnen av dalen S for gården. 

Den andre steinen med broinnskrift er funnet på Eik, Sokn

dal, Rogaland (LiestØl 1973;Næss 1973). Innskriften på denne 

steinen har en annen ordlyd enn Dynnasteinen: 

"Sakse gjorde denne brua for å oppnå Guds godvilje for 

sin mors sjel, Turid" (LiestØl 1973:67ff). 

"Eiksteinen" var plassert på N bredden av elva Sokna og har mar

kert byggingen av en bro over denne. 

Begge disse runeinnskriftene er altså uttrykk for en kristen 

trosoppfatning, og formålet med innskriftene er å sikre en dØd 

slektnings sjel i dØdsriket. 

De to runesteinene representerer to helt forskjellige deler 

av landet. Det tyder på at de forestillinger som ligger til 

grunn for brobygging som sjelefrelse, ikke bare har vært kjent 

i et enkelt område, men over større deler av landet. Selv om 

dette bare i to tilfeller har kommet til uttrykk i form av 

runeinnskrifter, kan vi ikke utelukke at brobygging har blitt 

utfØrt med et slikt formål også andre steder i landet, men da 

uten at dette har blitt markert med runesteiner. 

I tillegg til broanleggenes symbolske betydning har disse 

anleggene også hatt en funksjon som monument over den dØde. 

IfØlge enkelte av de svenske innskriftene er broanlegget 

bygget til minne om den avdØde (Sernander 1905-08;Lindquist 

1914;Brate og Wessen 1924-26). Også i de tilfellene hvor dette 

ikke er uttrykt i runeinnskriften, vil broanleggene være et 

minnesmerke over den personen de er bygget for ved at vedkom

mendes navn er nevnt. 

Disse runesteinene er reist i kristendommens fØrste tid 

i Norge. Religionsskiftet medfØrte endringer på flere områder. 

Bl.a. ble det gjennomfØrt betydelige endringer i gravskikken. 

De store gravminnene i form av hauger, rØyser, steinsettinger 

osv. opphØrte og gravene ble lagt under flat mark. Behovet 

for å markere og minnes den dØde har utvilsomt fortsatt vært 

til stede også etter religionsskiftet. Vi kan derfor tenke 

oss broanleggene med runesteiner som en fortsettelse av den 
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tradisjonen de store gravminnene var del av i forhistorisk 

tid, og som en erstatning for disse. 

I tillegg til at runesteinene og broanlegget var minnes

merke over den avdØde, har disse også vært monument over ved

kommende som fikk bygge,t anlegget og reist steinen. 

10.3. Sammenfatning 

I henhold til de gamle norske lovene er veiarbeid sannsyn

ligvis fra og med 1100-tallet pålagt bØndene som erstatning 

for plikten til frigivelse av treller. Brobygging blir som del 

av dette definert som en samfunnsnyttig handling. 

Tilsvarende er det eksempler på i skriftlige kilder fra den 

engelske kirken og pavekirken i Roma. Brobygging ansees ifØlge 

disse som en god gjerning og pålegges de kristne bl.a. som 

botshandling. Brobygging ble også utfØrt for å oppnå avlat 

fra kirken. Veiholdet og brobyggingens rolle i denne sammen

heng understreker hvor viktig kommunikasjonssystemet var for 

kirken. 

Broanleggene har i tillegg til den rent kommunikasjonsmes

sige funksjon, også blitt tillagt en mer symbolsk betydning i 

kraft av at byggingen av broer ble oppfattet av kirken som 

sjelehjelp for en avdØd. Bygging av broanlegg skulle hjelpe 

den dØdes sjel på veien til dØdsriket. Disse forestillingene 

kommer til uttrykk bl.a. i en rekke svenske runeinnskrifter 

fra 1000-tallet. Men det er grunn til å tro at disse ideene 

også må ha vært kjent i Norge i tidlig middelalder, selv om 

det bare er kjent to slike runeinnskrifter her i landet. 

I tillegg til den symbolske betydningen kan broanleggene 

også ha hatt en funksjon som minnesmerke over en avdØd og/ 

eller over vedkommende som bygde broanlegget. 
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11. SAMMENFATNING OG KONKLUSJON 

Forskjellige typer konstruksjoner er represntert i de 11 

undersØkte broanleggene. 10 av disse anleggene er kavlebroer 

av forskjellig type. I et anlegg har brodekket, til forskjell 

fra de ti Øvrige, ikke hvilt direkte på myroverflaten, men 

på peler som er nedrammet i grunnen. Dette anlegget er tatt 

med i undersØkelsen fordi det har sammenfallende dateringer 

med kavlebroene, og også har hatt samme beli_ggenhet og funk

sjon. 

Felles for alle anleggene er at de har vært rideveier. 

Enkelte av anleggene har flere byggefaser. Det er også fore

tatt reparasjoner av konstruksjonene. Hvor lang tid det har 

gått mellom byggefasene i hvert enkelt anlegg, og hvor hyp

pig konstruksjonene har vært reparert, har det ~kke vært 

mulig å fastslå nøyaktig. Ved dendrokronologiske analyser 

av anlegg i fremtiden vil det sannsynligvis være mulig å 

komme frem til svar på dette. Det gjelder også den nøyaktige 

dateringen av anleggenes byggetidspunkt, og eventuelt hvor 

lenge disse har vært i bruk. 

14c dateringer av anleggene er med to unntak konsentrert 

til tiden ca. 1000 - 1400 AD. Anleggenes byggetidspunkt synes 

å ligge innenfor fØrste del av dette tidsrommet. Påbygginger 

av anleggene har etter dateringene å dØmme foregått i tids

rommet ca. 1200 - 1400 AD. Kavlebroene ser så ut til å ha 

gått ut av bruk i lØpet av 1400-tallet, i enkelte tilfeller 

også tidligere. 

Konsentrasjonen av dateringer til slutten av vikingtid og 

middelalder tyder på at det har skjedd en markert Økning i 

byggingen av broanlegg på denne tiden. Det er derfor nærlig

gende å se årsakene til dette i de endringer som skjedde i 

samfunnsforholdene på denne tiden med kongemaktens konsoli

dering, overgangen til kristendommen og fremveksten av byer 

og handelssentra. Alle disse endringene må ha fØrt til en 

Økning i samferdselen og et stort behov for et godt utbygget 

veinett . . 

Broanleggenes sentrale beliggenhet i forhold til bosetning, 
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politiske, religi~se og Økonomiske sentra, samt nær tilknyt

ning til naturlige veilinjer og kommunikasjonsknutepunkt i 

terrenget, indikerer at dette har vært anlegg av en viss be

tydning i kommunikasjonssammenheng. Dette synes også til en 

viss grad å fremgå av ~nleggenes omfang. Kavlebroene varierer 

i størrelse fra korte brolegninger på under 100 meters lengde 

med bare en byggefase til store anlegg med en lengde på flere 

100 meter og med flere byggefaser og kompliserte konstruksjoner. 

Beregninger viser at bygging av de store broanleggene har vært 

relativt ressurskrevende både med hensyn til materialforbruk 

og arbeidsmengde. Det må derfor ha vært en relativt stor 

belastning, dersom ansvaret for utfØrelsen av byggearbeidene 

lå hos den enkelte grunneier. Det er på dette grunnlaget rime

lig å anta at byggearbeidene er utfØrt av flere personer i 

fellesskap f.eks. av bØndene i de respektive områdene. Forhol

det kan ha vært noe annerledes når det gjelder de mindre bro

anleggene. 

De skriftlige kildene (lovene og diplomene) skiller mellom 

tre grupper av veier; hovedveier, tverrveier og driftsveier i 

tilknytning til den enkelte gården. Dette er etter alt å dØrnrne 

en veistruktur som går langt tilbake i tid. 

På bakgrunn av kavlebroenes beliggenhet og omfang må vi 

kunne anta at de fleste av de undersØkte anleggene inngår i 

middelalderens (evt. vikingtidens) hovedveier i TrØndelags

området. 

IfØlge lovene var hovedveiene underlagt offentlig veisyn. 

I Gulatingsloven er det bare definert en generell vedlikeholds

plikt for den enkelte grunneier. I de Øvrige lovtekstene er 

organiseringen av og oppsynet med veiarbeide definert som kon

gens eller kirkens ansvar. I TrØndelagsområdet har det ifØlge 

Frostatingsloven og senere Erkebiskop Jons kristenrett vært 

biskopens ombudsmann som skulle innkalle til veiarbeide og 

etterse at dette ble utfØrt. Arbeidet var pålagt bØndene i 

fellesskap. Tidligere, fØr veiarbeidet var regulert ved lov, 

kan veiholdet ha vært organisert av bØndene selv i fellesskap 

eller eventuelt av den enkelte bonde. 

Det forhold at det synes å skje en Økning i byggingen av 
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broanlegg i tidlig middelalder, kan være et resultat av at 

veiarbeidet ble organisert sentralt og var pålagt bØndene 

ved lov. 

At biskopens ombudsmenn var pålagt ansvaret for organise

ring av veiarbeide, viser at det har vært av stor betydnin9 

for kirken at veiene ble vedlikeholdt. 

Dette fremgår også i skriftlige kilder, som omtaler bro

bygging som botshandling. Det ble også utfØrt for å oppnå 

avlat. 

I tillegg til den rent kommunikasjonsmessige betydningen, 

har brobygging vært knyttet til den kristne ideverden i for

bindelse med sjelens vandring til dØdsriket. Dette fremgår 

av middelalderens visjonsdiktning, men også av innskrifter 

på en rekke svenske og enkelte norske runesteiner. Disse 

nevner brobygging for å redde de dØdes sjel og lette sjelens 

vandring. Dette er tanker som må ha vært kjent i Norge fra og 

med kristendommens innfØrelse. Selv om vi ikke har konkrete 

bevis for at de undersØkte kavlebroene har hatt andre funk

sjoner enn de rent kommunikasjonsmessige, kan vi ikke utelukke 

at brobygging i Norge også har hatt betydning i religØs sam

menheng. 

Broanleggene er dessuten bygget på en tid da det ikke len

ger ble bygget store gravminner over de dØde. IfØlge inn

skrifter på svenske runesteiner har broanlegg blitt bygget 

til minne om enkeltpersoner. Kavlebroene kan derfor i enkelte 

tilfeller ha fungert som minnesmerke over en avdØd, og kan 

derved oppfattes som en erstatning for de store gravminnene. 

Også i dagens samfunn kan vi se eksempler på vei/gate som 

minnesmerke, ved at disse oppkalles etter bestemte personer. 

IfØlge lovene ble veiarbeide i lØpet av middelalderen på

lagt bØndene som erstatning for plikten til frigivelse av 

treller. Dette viser at veiarbeide generelt ble oppfattet som 

en samfunnsgagnlig handling, og at det var av stor betydning 

at dette arbeidet ble utfØrt. Dette omfatter sannsynligvis 

også bygging og vedlikehold av kavlebroene som ledd i hoved

veinettet. 

På samme måte som det ser ut til å ha skjedd en markert 
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Økning i brobyggingen i tiden ca. 1000 - 1300 AD, opphØrte 

tilsynelatende byggingen av kavlebroer og vedlikeholdet av 

de eksisterende broanleggene så og si helt i lØpet av 1400-

tallet. Anleggene gikk ut av bruk og vokste etter hvert 

igjen. 

Dette sammenfaller med krisen i senmiddelalderen som var 

særlig tydelig fra midten av 1300-tallet og fremover i dette 

området. Anleggene ligger i områder med en delvis betydelig 

tilbakegang i befolkningstall og bosetning i senmiddelalderen. 

Det ser derfor ut til at krisen også avspeiler seg i kommunika

sjonsnettet i disse områdene. Samferdselen har minket, opp

synet med vedlikeholdet av veiene kan ha sviktet i større og 

midre grad, og ingen nye broanlegg har blitt bygget. De eksis

terende brolegningene har etter hvert vokst igjen, og fØlgelig 

må veitraseene sannsynligvis ha blitt lagt utenom myrområdene. 

Vedlikehold av rideveier utenfor myrområdene må åpenbart ha 

krevet mindre investering av ressurser, og fØlgelig har et 

organisert veihold ikke vært av avgjØrende betydning. 

Den antatte klimaendringen i senmiddelalderen kan ha resul

tert i at gjengroingen av myrene har skjedd raskere enn tid

ligere, og at disse områdene har blitt vanskeligere tilgjen

gelige. 

På grunn av variasjoner i undersØkelsenes størrelse og 

kvaliteten av dokumentasjonsmaterialet, vil teorien om en 

sammenheng mellom et tilsynelatende opphØr i brobyggingen og 

krisen i senmiddelalderen forelØpig måtte stå som en hypo

tese. Dette gjelder også svarene på en rekke av de Øvrige 

spØrsmålene som var utgangspunktet for undersØkelsen. Men ved 

problemrettede undersØkelser av kavlebroer, er det med det 

potensialet som ligger i disse anleggene, åpenbart store 

muligheter for å kunne arbeide videre med de problemstillin

gene som er skissert i denne undersØkelsen. I kombinasjon med 

studiet av hulveier vil man også kunne belyse spørsmål i til

knytning til ko~munikasjon og samfunnsforhold i forhistorisk 

tid og middelalder på en helt annen måte enn tidligere. 
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"The character and extent of a country's roads provide a 

mirror of its organisation, its sentral control or lack 

of it, the regularity of links between its main units, 

and its general need for cohesion". 

" ... to ignore the precision offered bya study of 

routes and roads would seem to represent a failure on 

the part of the archaeologist who seeks to understand 

the nature of past societies" (Coles 1984:1,20). 
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Appendix 1 

OVERSIKT OVER 14 c DATERINGER 

MASCA Stuiver * 
Sted T-nr. BP AD AD 

Rygg T6019 440!60 1 445::'.:55 1415-1 495 ( 1325-1 625) 

li T6024 890:70 1100:80 1 025-1255 ( 1 015-1280) 

Fisknes A T3505 620!60 1320:60 1290-141 0 ( 1265-1425) 

li T4831 660:80 1290::'.:70 1265-1 400 ( 121 5-1425) 

" T5534 750!50 1235::'.:55 1220-1290(1165-1380) 

" T4830 810!80 1150:90 11 55-1285 ( 1 020 - 1380) 

Fisknes B T4832 660!60 1290!60 1280-1395(1255- 1415) 

" T4833 800 : 50 1155::'.:65 1165-1280 ( 1045-1290) 

Tangsveet T6026 640 : 60 1305!65 1285-1395(1260-1420) 

" T6025 840 ! 60 1135 : 85 1045-1260(1025-1285) 

Setnan T99 800 ! 90 1155:95 1065-1280(1005-1390) 

Tømra T100 800 :100 + 
1155-105 1050-1240(1000-1395) 

Eidem T 1 01 610!90 1320!80 1240-1420(1225-1445) 

Eidsli T274 900!140 1080!140 900-1280(795-1390 ) 

Rød T275 920:1 00 · 1065!115 995-1255(8 95-1285) 

Tiltereidet T758 1 470::'.:70 515!85 535-645(410-675) 

Kuløy T5881 980!60 995:65 990-1155(900-1210) 

* Tidsrommet som omfattes av :2 standardavvik, er oppgitt 

i parentes. 
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Fig. 1. Kart over Norge. 
Undersøkelsesområdet er skravert. 
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Fig. 3. 
Utsn. av M711-kart, 
Kavlebroene på Rygg 
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Fig.4. Rygg. 
(Foto: 

Felt A, lag 
K.Dahle) 

og 2. Mot S. 

Fig.5. Rygg . SØ del av felt B, lag 1 og 2 . 
Mot S . 





Fig . 6 . Ry gg . 
lag 1 

NV del av utvidet felt B, 
og 2 . Mot S . 

F i g . 7 . Rygg . Utsparing i stokk b4, felt B. 
Mot S . 





Fig . 8 . Rygg . NV 
N. Stokk 
liggende 

del av felt B, lag 2 . Mot 
b3 med utsparing for over 
lag sees til venstre . 

Fig . 9 . Rygg . SØ del av felt B, lag 2 . 

Mot N. 





Fig . 10 . Rygg . Felt A, lag 2. Mot NV. 
(Foto : K.Dahle) 
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Ka v lebruene på Fisknes med de respektive utgrav 
ningsfeltene er avmerket . 
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Fig . 12 . Fisknes. Vei A, felt A1. Mot ØSØ. 
(Foto : O . Farbregd) 

Fig . 13. Fisknes. Vei A, felt A1. Mot VNV. 
(Foto : O . Farbregd) 





Fig.14. Fisknes . Vei A, felt A1. Tverr:
liggere i Ø del av feltet. Mot S . 
(Foto : O.Far bregd) 

Fig.15. Fisknes . Vei A, felt A1. Lag av tynne stokker 
(b2-1 3) under langsgående stokker i brodekket . 
Mot N. (Foto : O . Farbregd) 





Fig . 16 . Fisknes . Vei A, felt A1. Flere 
lag av tverrliggere i feltets 
midtparti . Slitasjespor sees midt 
på stokkene i øverste lag. Mot N. 
(Foto : O. Farbregd) 





Fig . J 8. Fisknes. Vei A, 
sjakt AJ. Mot SV. 

Fi g .17. Fisknes. Vei A, 
sjakt A2. Mot SV . 





Fig.19. Fisknes. Vei A, sjakt AJ . Øverste 
stokke la g . Peler som forhindrer 
forskyvning av brodekket sees i 
øvre del av bildet. Mot SV. 

Fig.20. Fisknes. Kryss mellom vei A og . B . Mo t 
SV. Vei A krysser fra venstre mo t 
høyre. Vei Bi forgrunnen . Øverst e 
st ok kelag er fjernet i deler av feltet . 





F . 21 Fi"sknes . Vei B, felt B1. Mot V. lg . . 
(Foto : O. Farbregd) 

Fig . 22. Fisknes. Vei B, felt B1 . Mot V. 
Øverste lag av tverrliggende stokker 
er fjernet. (Foto : O. Farbregd) 





Fi g . 23 . Fisknes . Vei B, kryss . Mot VSV . 

Fi g . 24 . F i sknes . Kryss mellom vei A og B . 
Mot N. Vei B skrår inn mot vei A 
f ra høyre . Stokkene a36-46 sees 
midt på bildet . 





Fig . 2 5 . Fisknes . Vei B, kryss . Mo t VSV . 
Øverste stokkelag er f je rnet. 

Fig . 2 6 . Fisknes. Kryss mellom vei A og B . 
Vei A skrår inn fra høyre . Langs 
gående dragere i vei Ber synlige 
øverst til V. (Foto : O. Farbregd) 





Fig.27. Fisknes. Kryss mellom vei A og B. 
Stokkene i1-24 er synlige i høyre 
del av bildet. Stokker i vei B 
ligger inn over disse. 
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Fig . 28 
Utsn . av M711-kart, 
Kavlebroen p å Tangsveet 

7622 

og markert med pil 
Målestokk 1: 50000 . 
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Frosta. 
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Fig . 29 . Tan gs veet. Øverste lag i broleg 
ningen. Mot NØ. 

Fig.J O. Tangsveet . Øverste lag i broleg 
ningen . Mot SØ . 
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Fig.31 
Utsn. av M711 -k art, 1 6 21 I Stjørdal. 
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~ ~ 

Kavlebroen på Setnan er avmerket og ~' 
markert med pil. Målestokk 1: 50000 . ..,B 
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Fig. 32 . Skisse av kavlebroen på Setnan. 
Skissen viser tverrsnitt av 
konstruksjonen. 
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Fig. 33 
Utsn. av M711-kart, 1621 I Stjørdal 
og 1621 II Selbu. Kavlebroene på 
Tømra og Eidem er avmerket og markert 
med pil. Målestokk 1: 50000. 
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Fig . 34 . Skisse av konstruksjonen i kavle 
broen på Eidem . Skissen viser tverr 
snitt av konstruksjonen . Usikre 
kon s tr u ksjonselement er stiplet. 





Fig. 35 
Utsn. av M711-kart, 1521 II Hølonda. ~i" 
Kavlebroene på Eidsli og Rød er av-

1 

merket og markert med piler. 
Målestokk 1: 50000. 
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Fig. 36. Skisse av kavlebroen på Eidsli. 
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Skissen viser tverrsnitt av 
konstuksjonen. 
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Fig. 37. Skisse av kavlebroen på Rød. 
Skissen viser tverrsnitt av kon
struksjonen. Usikre konstruksjons
element er stiplet. 
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Fig. 38 
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Utsn. av M711-kart, 1320 I Tingvoll. 
Kavlebroene over Tiltereidet er av
merket og markert med pil. ( Avmerkin
gene er er ikke nøyaktige) 
Målestokk 1: 50000. 
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Fig . 39 
Utsn . av M711-kart, 
Broanlegget på Kuløy 
og markert 
Målestokk 

, , 
,. 

, ,. , 

med pil 
1 :50000. 
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er avmerket l(je,, 

_/~ . 

("'.'. 
L 

,OSl!fela 
I. 





- - - - -- ----

Fig . 40 . Forslag til rekonstruksjon av brotyper . 
Rekonstruksjonen bygger på funn av bro 
konstruksjoner fra vikingtid i Tyskland 
og Danmark . Broanlegget på Kuløy kan ha 
vært bygget som en av disse. 
(Etter Schou-Jørgensen 1977b, fig.18) 





AD 500 700 900 1 1 0 0 1300 

Til t e r eidet T- 758 

Kulø y T- 5881 

Eidsli T- 274 

Rød T- 27 5 

Rygg T- 602 4 

Tangsvee t T- 6025 

Tømra T-1 00 

Fiskne s A T- 4830 

Setnan T- 99 

Fisknes B T- 4833 

Fisknes A T- 5534 

Fisknes A T- 4831 

Fisknes B T- 4832 

Tangsveet T- 6026 

Eidem T- 101 

Fis kne s A T- 350 5 

Ry gg T- 6019 

C::=J MASCA 

- Stuiver 

Fig . 41 . Diagrammet viser fo r skjellene mellom 14 c
dateringer kalibrert etter MASCA og Stuiver 
kalibreringskurver . 
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AD 300 500 700 900 1100 1300 

Tiltereidet T-758 

Eidsli T-274 

Kuløy T-5887 

Rød T-275 

Rygg T-6024 

Tangsveet T-6025 

Tømra · T- 100 

Setnan T- 99 

Fisknes A T-4830 

Fisknes B T-4833 

Fisknes A T-5534 

Eidem T-1 01 

Fisknes A T-4831 

Fisknes B T- 4832 

Tangsveet T- 6026 

Fisknes A T-3505 

Rygg T- 6019 

- ~1 standardavvik 

r==J +2 standardavvik 

Fig. 42. Diagram ove r 14 c dateringene av broanleggene . 
Dateringene er kalibrert etter Stuivers kali
breringskurve. 
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ukalf a':!gefegt 2 unt ere 

- Uingsholzer. 
ohne Unterbau. 
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· El : ~Li 

5 
un/ere Lcingss 
u. Querholzer: 

6 
mehrere Schich JEWEILS 
ten dich/ an a) ohne 

dichl b} mit 
S/rauchwerk 

1-----~-1 ___ ~ 

I 

Fig . 4 3 . Fo rskjelli g e typer 
t ve rrla g t brod e kke 
(Etter Hay e n 1 95 7, 

underlag i brolegni n ge r med 
(type A og D) . 
abb. 20 ) 
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Fi g .4 4 . Oversikt o v e r d e f or s kjellige hovedtypene trebroleg 
nin g er i myr. 
(Etter Hayen 1957, ab b.44) 
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Fig.45 . Oversikt over variasjoner i brokonstruk
sjoner med tverslagt brodekke (type A og D). 
(Etter Hayen 1957, abb.45) 
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Fig . 46. Variasjoner i brokonstruksjoner med langs
gående brodekke (type B, C og E) 
(Etter Hayen 1957, abb.47) 
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Fig.47. Forskjellige typer loddrette konstruksjons
element for feste av brodekket i konstruk
sjonene. 
(Etter Hayen 1957, abb . 29) 
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Fig.48. Forskjellige typer plugghull og 
utsparinger for l oddrette kon
struksjonselement. 
(Etter Hayen 1957, abb.6) 
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Fig.49. Fordelingen av brolegningstyper 
innenfor undersøkelsesområdet . 





Fig.50. Hakk i stokker fra vei A, Fisknes. 
Hakkene forekommer bare i en ende 
av stokkene . (Foto: O. Farbregd) 

F . 51 Hakk i stokkene i22 og i23, vei A ig . . 
kr y ss, Fisknes . 





Fi g . 52 . Stokker me d hakk slik de ligger i 
konstruksj o nen. Fi sknes, vei A 
felt A1. (Fot o : O. Farbregd) 

Fi g . 5 3 . Tr eklubbe og kile (T 20645 a og b) 
fu nn et ved krysset mellom ve i A o g 
B , Fisknes. Målestokk 1 : 5 . 
(Foto : UNIT Museet) 





D 1 , 3 = 30cm 

0 D1 = 25cm ... 

6m D2 20cm 'D1 = 

D3 = 1 4cm 
E ., ., 

0 

1."---ø 

Fig.54 . "N ormaltre " 

(Etter "R ettlederen " 81 , fig.3) 





TYPE B TYPE D 

51 % 38% 

D -hugst og bearbeidelse 

- transport 

0 -bygging 

Fig.55. Pr o s e nt v is f o rd e l i n g av arbeidstiden for 
d e f or sk je lli ge a r beidsoperasjonene ved 
by ggi n g av br o l egni ngstypene Bog D . 
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Fig . 56 . Beskrivelsene av veienes beliggenhet i 
forhold til bosetningsenhetene innenfor 
en bygd er noe uklart formulert i lovene . 
Flere tolkninger er derfor mulige . Disse 
er illustrert ved fi g .I- Ill . 
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• - broanlegg 
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100 km 
Fig.58. Broanleggenes beliggenhet i 

forhold til sikre middelalder 
kirker og klostre i området. 
(Etter Sandnes 1971, fig.12) 
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Fig . 59 Oversiktskart over deler av 
Utsnitt fra Cappelens Norge 
Målestokk 400 000. 

Nord -Tr øndelag . 
atlas, 1965. 

Kavlebroen på Tangsveet, Skogn er avmerket. 
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Fig.61. Oversiktskart over deler av Møre 
Utsnitt av Cappelens Norge atlas, 
Målestokk 1 :400 000. 

og Romsdal 
1965. 

Kavlebroene på Tiltereidet Nesset er avm. 
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Fig . 63 . " Krambugaten ", Trondheim. 
Fase 7, Felt FM og FG - vest . 
(Fra Christoffersen og Nordeide, 1986) 
Plantegningen viser skille i brolegnings 
type langs midten av et g ateløp •. 

I L 
22 9y 





I 

~ 

5y 

+'y 

I 

I 

\ _, .- -- .- '-

· - · - ·- - - -- ---- -- -- -- -- --

/ ' 
V '---- - --- . - --

- · - - - -,\ 

\ 

' · 

-- ~ -- . -- N 
·-·--

---- . ...._ 

---- ' ...... 
...... 

--... 

----- . - . -, 

- - -- - - - - -- -- --3y · - •< 

"'" bl( 7 x !/X 9)( 0)( // x l~x 

,...., 

Kavlebro - Felt A, lag 1. 
Haga av Rygg, gnr . 100/10. 
Mære s, Sparbu p, Steinkjer k, 
Nord-Trøndelag. 
Tegnet av: K.Dahle. ·1983 
Målestokk: 1 : 20 
Rentegnet av: I.Smedstad 
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Kavlebro - Felt A, lag 2. 
Haga av Rygg, gnr. 100/10. 
Mære s, Sparbu p, Steinkjer k, 
Nord-Trøndelag. 
Tegnet av: K.Dahle. 1983 

S.W.Nordeide. 12.05 . 84 
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Kavlebro - Felt B, lag 2 . 
Ha ga av Rygg, gnr . 100/10. 

-'X-

Mære s , Sparbu p, Steinkjer k, 
Nord-Trøndelag. 
Tegnet av : I.Smedstad. 1 2 . 05 . 84 
Målestokk: 1 : 20 
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~ Kavlebro - Felt B, lag 1. 
"-.. Haga av Rygg, gnr . 100/10. 

,.., 
~ Mære s, Sparbu p, Steinkjer k, 

N Nord-Trøndelag. 
Tegnet av : I.Sm edstad . 11.05. 84 
Målestokk : 1 :2 0 
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Kavlebr o , vei A - felt A 1 . 
Nordnes av Fisknes, 109/10, Henning s' 'i::l Sparbu p' Nord-Trøndelag. r 

:r,. Te g net av: 0.Farbregd, L.Stenvik og z 
I.Smedstad. Sept. 1982. < 

(Rentegnet v/I.Smedstad) 
Målestokk 1 : 2 0 





b1 
a.-1 • 

I 'f. ,1!1 

a.t • 
. ~ ... 

a~ 

a· · 

a.5 

°'" : 
" 3_,, 

\11:io., 
•1 I 

1 I \I I 

I I I I ' 
I I I I l 
t I I 
I 1'll11 I I 
I : .. ,,l I 

• I I 
I. I I I 
I \ •. ,J I I 
c:=t 
I I I I ' 
I ,, "'1 I 

I I 

i 
•I 

~j;"'I. 

~ 

L ______ --~ 

I 

I I 
~-- ·- ·-·- ·- . -

A3 

I <>I. 

I 
·a.l 
I 

i 
! ·- · - ·- ·_J 

A.2. 

'f . .:U 

N 

~ 
Kavlebro, vei A - sjakter . 
Fisknes, gnr . 109/1, Henning s, 
Sparbu p, Steinkjer k, N.Trøndelag . 
Te gne t av: S.W . Nordeide, I.Smedstad. 

Juli 1 984 . 
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Kavlebro, vei B - felt B1. 
Nordnes av Fisknes, 109/10, Henning s, 
Sparbu p, Nord-Trøndelag. 
Tegnet av : O.Farbregd , L . Stenvik og 

I.Smedstad . Sept. 1982 . 
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Kryss mellom to kavlebroer. 
Fisknes, gnr. 109/1, Henning 
Steinkjer k, Nord-Trøndelag. 
Tegnet av: I.Smedstad. Juli 
Målestokk: 1 :20 
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Kryss mellom to kavlebroer . 
Fisknes, gnr . 109/1, Henning 
Steinkjer k , Nord - Trøndelag . 
Tegnet av : I.Smedstad . Juli 
Målestokk : 1: 20 
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PLAN X 

Tverrsnitt av 
1. sville 

1 rn 

Plan av den avdekte 
brolegningen 

Skisser av trebrolegningen på 
Tømra (Setsås g.nr.30), 
Selbu s. og pgd.J S.Tr.lag 

Kristen R. Møllenhus 

(Rentegn. v/ I.Smedstad) 
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KAVLVEIEN PA TILTEREIDET 
TOVEN G.NR 35 
NESSET S. OG PGD. 

MØRE OG ROMSDAL 

UTSNITT AV PLAN 

1968 Kr. R. Møllenhus 
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Broanlegg . 
Kul øy, gnr. 14/5, Edøy s p., M.ore og Romsdal. 
Tegnet av : ICPGttersen, 1984 . 
( R e n t eg n . v / I. Sm ed s tad ) 
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