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Forord

Vi har gleden av å presentere Årbok for Bergen Museum for 2007–2008. Fra og 
med denne utgaven er årboken en ren populærvitenskapelig publikasjon med ulike 
artikler om museets virksomhet. Årsmelding for Bergen Museum finner du nå på 
Universitetet i Bergens nettsider (www.uib.no/arsmelding) og oversikten over museets 
publikasjoner ligger i databasen Frida (www.uib.no/form/intra/iframe_frida.html). 
denne utgaven dekker perioden 2007– 2008 og har derfor noen flere artikler.  Årboken 
for neste år vil komme i slutten av 2009.

Bergen Museum er et universitetsmuseum der forvaltning av samlinger og 
forskning er  grunnleggende oppgaver. kunnskapen som dette fører med seg, er 
utgangspunkt for museets tredje hovedoppgave; formidlingen til et allment publikum. 
Ved å vise gjenstander og objekter fra sine samlinger sammenstilt med forskning og 
kunnskap omkring dette materialet, har muséet en unik mulighet til å formidle vår 
natur- og kulturhistorie og vise hvordan dette er aktuelt for vår tid. Å fortelle dette 
på en spennende og god måte er en utfordring som krever stor kompetanse. Museet 
kommuniserer først og fremst gjennom sine utstillinger, men også ved å utdype og 
utvide formidlingen gjennom blant annet ulike publikumsarrangement, foredrag og 
ved å tilby et variert undervisningstilbud til alle trinn i skolen. Nettutstillinger og 
nettsider gjør det nå mulig for museet å nå raskere og lenger, utenfor museets fysiske 
vegger. dette åpner også for bedre muligheter for publikum til å kommunisere og 
komme med tilbakemeldinger.

Vi har fremdeles stor tro på at også det trykte mediet er viktig i kunnskaps-
formidlingen. Sammen med bøker, rapporter og ulike trykksaker tror vi at årboken 
er en kanal som viser bredden i museets faglige virksomhet. det er faktisk dette 
mangfoldet i artikler om både natur og kultur som er den røde tråden i denne utgaven 
av årboken. Her finner du lesestoff om ulike tema, fra blant annet botanikk, biologi, 
arkeologi, historie, sosialantropologi, etnologi og religionshistorie.

Et bredt utvalg 
I artikkelen Dyr eller menneske – beinharde bevis gir endre Willassen et innblikk i 
tidligere teorier knyttet til rasebiologi. den gir et interessant tidsbilde som vi i dag 
ser på med blandete følelser, mer som resultat av fordommer enn vitenskap. 

Flere artikler omhandler tema fra botanikken. Brynjulv Litlere og Bjørn Moe 
presenterer den nye Japanhagen i Botanisk hage på Milde som ble sluttført  i mai 2008. 
Hagen er et resultat av et tett samarbeid mellom muséets ansatte og den japanske 
landskapsarkitekten Haruto kobayashi. dagfinn Moe skriver om utskjæringene 
i Urnes stavkirke, sett fra en botanisk synsvinkel og Per Magnus Jørgensen og  
Hans Blom forteller om Jens Holmboes store undersøkelse om planten bergflettens 
utbredelse i Norge. Biogegografien forteller om artenes utbredelsesmønster og om 
årsakene som ligger bak. dette belyser trond andersen og Humberto Mendes i sin 
artikkel, ikke minst ved å se på Latin-amerikas fauna.
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Bak kongosamlingen på Bergen Museum skjuler det seg mange dramatiske 
beretninger, både om nordmenns eventyr i afrika på slutten av 1800-tallet og 
historier om hvordan gjenstandene kom til Norge og Bergen. espen Wæhle 
presentere noen av disse historiene i sin artikkel.

I artikkelen Mysteriet Marta beskriver eli kristine økland Hausken og odette 
tetlie hvordan Bergen Museum nå bruker drama som metode i formidlingen til 
skoleungdom om livet i det gamle bondesamfunnet. Gjenstander, dramatiseringer 
og det å stille deltakerne i valgsituasjoner er sentrale elementer i dette under-
visningsopplegget. 

Henrik von achens artikkel om en kiste i eketre i sen-renessanse, tilegner 
forfatteren alle museumsfolk. det handler om det møysommelige detektivarbeidet 
med å finne ut av gjenstandens historie både før, under og etter den er kommet 
på museum.

arkeologien er representert ved to artikler. den første er av ørjan engedal 
som presenterer den nye steinalderutstillingen i de kulturhistoriske samlinger 
og hvilke vurderinger som ligger bak presentasjonsmåten som er valgt. Søren 
diinhoff beskriver de arkeologiske utgravingene Bergen Museum har gjennomført 
i flere år i Gloppen i Nordfjord. artikkelen viser hvordan jordbruksbosetningen 
utviklet seg fram mot den yngre jernalder, og ikke minst forteller den om funnene 
fra stormannsgården på eide. 

Forestillinger, myter og tro er tema for de to siste artiklene. Jannicke Larsen 
Zehetner har undersøkt folks hverdagsforestillinger om drager og sjøormer i 
middelalderen, som for folk flest var like virkelige som forestillinger om andre 
eksotiske dyr som løver, elefanter og krokodiller. eli Heldaas Seland beskriver 
pilegrimsvandringen til Lourdes der hun spør om hva det er som gjør at tusenvis 
av mennesker hvert år besøker Maria- helligdommen i den lille byen sørvest i 
Frankrike.

Vi håper årets utgave av Årbok for Bergen Museum gir deg både gleder og ny 
innsikt. God lesing.

Siri Jansen
direktør

Jo Høyer
redaktør
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Gi oss hodene tilbake
Noen år seinere ble stridigheter mel-
lom samerepresentanter og anatomisk 
institutt ved Universitetet i oslo omtalt 
i avisene (se klipp fra dagbladet 1996). 
Minst ett av hodene fra henrettelsene 
etter kautokeinoopprøret skulle be-
finne seg ved instituttet sammen med 
tusenvis av andre «navnløse». Samenes 
talsmenn ville begrave skallene i samisk 
jord, men ved anatomisk institutt ville 
de nødig gi slipp på det som der ble an-

sett som verdifullt forskningsmateriale. 
Hvordan kunne det ha seg at universi-
tetets folk opprinnelig kunne være så 
interessert i hodeskaller? og hvordan 
kunne de seinere være så ufølsomt på-
holdende med etniske forfedre under 
en ny tidsånd, da HM kongen syntes 
han måtte unnskylde seg for nasjonens 
overgrep mot samene, og mange «ekte 
nordmenn» heller ville vært indianere 
enn cowboyer? La meg forsøke å belyse 
disse spørsmålene. 

Moses i vidjekrattet
Jens andreas Friis, født i Sogn, var 
Norges første professor i samisk språk. 
Hans fortellinger fra sameland gjen-
nom boka Lajla (1881) ble sannsynlig-
vis ganske betydningsfulle for folkelige 
oppfatninger om hva det innebar å 
være same. tør vi gjette på at den også 
har hatt stor betydning for samisk 
selvforståelse? Ved gjentatte filmatise-
ringer og oversettelser av Lajla til an-
dre språk, fikk Friis’ beretninger stor 
spredning. et av de underliggende mo-
tivene i denne såpeoperaen er det vi 
kan kalle genetisk determinisme. I in-
troduksjonen til problematikken lånte 
Friis bildemotiver fra gammeltesta-
mentet. Jøden Moses ble jo funnet i 
en kurv i sivet i Nilen og vokste opp 
hos egypterne. Nydøpte Lajla forsvant 
under dramatiske omstendigheter og 
ble funnet av en same i ei komse på ei 

Dyr eller menneske – beinharde bevis 
Endre Willassen

Tidlig på 1990-tallet fikk Universitetet i Bergen et brev fra en australsk 
urbefolkningsorganisasjon. De mente å ha opplysninger om at De naturhistoriske 

samlingene her hadde utstilt en hodeskalle av en australsk urinnvåner.  
De ba om å få skallen tilbake. Imidlertid viste det seg å være en gipsmodell 

som i seg selv neppe fortjente spesiell  pietet eller verdig begravelse. 

 Figur 1. To av mange modeller av skaller 
fra ulike deler av verden som angivelig skulle 
demonstrere beinharde bevis for naturlig 
 variasjon mellom mennesker, spesielt med 
hensyn til hjernekassen. Montasjene ble 
 relativt nylig fjernet fra en tidligere «perma-
nent» utstilling i De naturhistoriske samlinger 
ved Bergen Museum. Etikettene leser «Pata-
gonier Argentina (avstøpning)» (til venstre) 
og «Græker (avstøpning)».  FOTO: E. WILLASSEN
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lita øy i ei navnløs elv i Finnmark. Hun 
vokste opp i samisk miljø og var lyk-
kelig uvitende om sitt «norske» opphav 
inntil bryllupet med en velstående sa-
megutt var mer eller mindre klappet 
og klart. da begynner det antakelig å 
rive og slite så sterkt i Lajlas «norske» 
gener at hun vraker sin reinrike same-
gutt og velger kjærligheten til en norsk 
kjøpmann i stedet. Var det slik at hun 
som same ble pirret av den eksotiske 
nordmannen sørfra med butikk, eller 
kunne hun ubevisst ikke svikte sin ge-
netiske identitet? dessverre for Lajla 
viser det seg at hun ikke blir evig lyk-
kelig av et slikt valg. da kjøpmannen 
går konkurs, drives hun ut av paradiset 
på vidda og ender som en fattig kvinne 
i Bergen by. 

denne triste enden på historien om 
Lajla kan vi lese som nedvurdering av 
bylivet og en oppskatting av den for-
men for tilværelse som ble levd på vidda. 
det passer bra med det idealiserte bil-
det mange urbaniserte og sivilisasjons-
deprimerte europeere hadde i den tida, 
av «uskyldige og uforstyrrede natur-
mennesker» og deres «harmoniske 
tilværelse i skaperverket». Noen vil 
sikkert kjenne Jean-Jacques Rousseau 
som en av filosofihistoriens mest fram-
tredende representanter for slik tenk-
ning. Men svært mange andre hadde 
også sine egne erfaringer fra reiser, eller 
fra litterære beretninger om reiser som 
var mindre åpenbart fantasifulle og my-
tologiske enn odysseen. tilværelsen 
kunne være et slit, for ikke å si kjede-

 Figur 2. I «Mangfoldsåret» 2008 synes  filmen om opprøret i Kautokeino i 1852 å bli en formidabel publikumssuksess. Nå kjenner svært 
mange historien om Mons Somby og Aslak Hætta. Noen vil kanskje ha funnet sin samiske Che Guevara, eller til og med sin Osama bin Laden 
i denne framstillingen  (Giæver 2008, Strøksnes 2008). FOTO: SANdrEW METrONOME NOrGE/rUBIcON FILM

 Figur 3. Oppslag  
i Dagbladet fra 1996
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lig, og lengselen tilbake til den gude-
skapte, og derfor perfekte naturen synes 
å ha vært ganske utbredt. etter sin reise 
i Lappland i 1732 omtalte for eksempel 
Carl von Linné samene som «våre læ-
rere». Hvordan kunne han si noe slikt, 
han som ifølge noen kulturvitere var 
oppfinner av «den klassiske rasismen»? 
Hvordan kunne han si noe slikt, han 
som var medisinutdannet midt i kjer-
neområdet av europeisk opplysningstid 
med kunnskap som var oppsamlet og 
perfeksjonert helt siden de gamle gre-
kerne? Hadde Linné en hang til «det 
alternative», eller koketterte han bare 
med magiske tradisjoner når han lot 
seg avbilde med ei sjamantromme? 
Ifølge Snorre Sturlason opplevde olav 
tryggvason på sitt røvertokt til Nord-
Norge nærmere tusen år tidligere at 
«finnene», som han kalte noen av tje-
nestefolkene til Raud den Rame, for-
svarte innseilingen til Saltfjorden ved 
Bodø med meteorologiske tjuvtriks i 
form av magisk framkalt uvær. klart 
en blir litt engstelig for hva slike skap-
ninger kan finne på av djevelskap! Noen 
dengte de, noen drepte de og dermed 
var det distriktet kristnet.

Regissøren av filmen «Kautokeino-
opprøret» uttalte etter «Veiviseren», en 
tidligere filmsuksess fra samisk miljø, 
at samisk historie nærmest er helt blot-
tet for krig og vold. ekte samer er rene 
skjære blomsterbarna, dersom de ikke 
blir provosert av onde «tsjuder». Men 

nostalgisk dyrking av uskyldige natur-
barn er ofte full av paradokser. Ifølge 
Linneuskjenneren Lisbet koerner var 
Linné tilsynelatende helt blind for  
alle åpenbare tilfeller av sykdom og 
 sosial elendighet i det såkalte frie livet 
på vidda. og Rousseaus «uforstyrrete 
ville» kunne også forstås som tilbake-
stående utviklingshemmede som tyde-
liggjorde kontrasten til suvereniteten 
og for treffeligheten til en selv og ens 
egen folkegruppe. 

For en forholdsvis selvtilfreds globe-
trotter er det kanskje nær liggende 
å spørre: Hvordan kan det ha seg at 
noen erobrer verden, mens andre må 
lide i elendighet og kanskje bukke 
 under? Undertittelen på boka av Char-
les  darwin, som norske professorer i 
1996 kåret som tidenes viktigste, sier 
mye om hva reflekterte hjerner strevde 
med, etter sterke møter med annerledes 
 ansikter og fremmede kulturer: Preser-
vation of favoured races in the struggle 
for life. den tilkjennegir at noen raser, 
hva nå enn det måtte være, favoriseres 
i kampen for tilværelsen. 

 Figur 4. Etnisk forvirring? Samejenta Lajla, som viser seg å ha «norske gener» (venstre).  
I nederlandsk utgave er Lajla kledt i scooterdress som kan synes som en grønlandsbunad 
 produsert i Bangladesh. Ifølge professor Coons bok Races of Europe (1933) er menneskene 
rundt polen en forholdsvis ensartet gruppe. Kanskje var det slike ideer som gjorde at samer på 
utstillinger i Europa fikk slike instruksjoner: «vi såg inte tilräckligt vilda ut, så vi fick måla oss 
alldeles bruna i synen och klä os som eskimåer» (se Baglo 2007). Linné lot seg male i same-
drakt med noaideutstyr, inkludert den forbudte tromma (høyre).

 Figur 5. Etter møtet med fuegianerne skrev Darwin i dagboka si (side 286): How very little 
are the habits of such a being superior to those of an animal. By day prowling along the coast 
& catching without art his prey, & by night sleeping on the bare ground. Bilde fra N. Jardine et 
al (eds) Cultures of Natural History. Cambridge.
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Doggies catch otters,  
old women no
den unge Charles darwin ga ikke all-
tid en fullt så fordelaktig beskrivelse 
av «de ville» han fikk treffe på jord-
om seilingen med HMS Beagle. Spesi-
elt gjorde det inntrykk på han å se folk 
på Ildlandet, tierra del Fuego. I boka 
Descent of Man – Menneskets avstam-
ming skriver han: «Mens jeg observerte 
de barbariske innbyggerne på Tierra del 
Fuego, slo det meg at de ufravikelige for-
utsetningene for sivilisasjon er eiendom, 
et fast bosted og at mange familier er for-
ent under ett overhode. Slike vaner nød-
vendiggjør nesten dyrking av jorda ...» 

Hjemløse nomader uten sjef hadde 
han tilsynelatende ikke helt sansen for. 
Men i dagboka si skriver han om for-
hold som skulle antyde at han mener 
det er kulturelle, og ikke «rasemessige» 
forhold som avgjør hvordan folk fram-
står og oppfører seg. Musikalkjennere 
vet at i My Fair Lady eksperimenterer 
britiske overklassemenn med mulig-
hetene for å omskape ei rennesteins-
jente til høyklassedame med fine vaner 
og god språkføring. tilsvarende ekspe-
rimenter, om enn ikke nødvendigvis 
opprinnelig planlagte som hypotesetes-
ting, hadde sikkert vært utført tidligere 
ved mange anledninger. I darwins til-
felle var lærdommen i utgangspunktet 
basert på kidnapping. På en tidligere 
reise til Sør-amerika hadde nemlig 
kaptein Fitzroy på HMS Beagle tatt 
med seg «prøver» av innfødte kvinner 
og barn. dessverre hoppet mødrene på 
sjøen i panikk, og en av gislene døde 
seinere av sykdom. Men noen over-
levde, og etter tre år hos viktoriansk 
vertskap, skulle de nå sendes hjem med 
det samme toktet som unge darwin 
fikk delta i. de var tre ungdommer som 
engelskmennene noe respektløst kalte 
Fuegia Basket, Jemmy Button og York 
Minister. I dagboka skriver darwin om 
disse medpassasjerene: «... i motsetning 
til hva som ofte er blitt hevdet, har tre år 
vært tilstrekkelig til å forandre de ville til 

fullstendige og frivillige europeere med 
hensyn til atferd.» 

Forskjellene mellom ville og kulti-
verte fuegeianere beskrives klart i dag-
boka. de ville stjeler som ravner og 
framtrer med diverse ufin og motby-
delig atferd. Jemmy opplever sågar at 
hans egen bror stjeler fra han. attpåtil 
skryter de av sine korrupte bedrifter 
slik at de nylig hjemvendte, ufrivillige 
ambassadører til stormakten blir alde-
les skamfulle over sine genetiske slekt-
ninger. 

darwin skriver: «Stakkars Jemmy så 
heller trist ut og ville sikkert ha likt å 
reise tilbake med oss. Han sa: ’de var alle 
svært dårlige mennesker’...». dersom 
disse folkene skulle være representa-
tive for den opprinnelige menneskelige 
naturtilstanden, stemte den kanskje 
bedre overens med rettroende kristne 
forestillinger enn med Rousseau? en 
nordafrikaner som levde omtrent 400 
år etter kristus, og som seinere ble kalt 
Hellige augustin, hadde fått gjennom-
slag i kristen lære for sin biologiske 
doktrine om arvesynd: «– alle mennes-
ker får overlevert Adams synd gjennom 
sperma.» Gudene vet hvor han hadde 
kunnskapen fra, men han var ikke i tvil 
om at «... det kryper spedbarn rundt på 
golvet i helvete». Heldig da for Lajla at 
hun var døpt før hun havnet hos sa-
mene, for hele poenget med denne ma-
giske handlingen skal visstnok være en 
slags genterapi, som passiviserer arve-
synden og dermed berger nyfødte fra 
å havne på feil sted i etterlivet! 

og var det ikke omtrent slik filoso-
fen Thomas Hobbes, og mange med 
han, hadde framstilt den opprinnelige 
menneskelige naturtilstanden: en aso-
sial, brutal og ensom tilværelse med al-
les kamp mot alle? Slike ansamlinger av 
individer som knapt nok kunne kalles 
samfunn, uten «ett overhode», til for 
eksempel å tøyle konflikter sprunget 
ut av rein egoisme, kunne vel ikke an-
ses som siviliserte? 

og kanskje verst av alt, fuegianerne 

fortalte til darwins selskap at når det 
ble dårlig med mat, spiste de sine gamle 
kvinner. de hadde stor moro av å vise 
hvordan de kunne kvele en kvinne i 
røyken fra et bål, og da de fikk spørs-
mål om hvorfor de ikke heller spiste 
sine hunder, svarte de: «Hunder fanger 
oter, – gamle kjerringer nei!» Liten tvil 
om at det var behov for kristne misjo-
nærer der. Beagle hadde forøvrig med 
en slik innvandrer som skulle plantes 
der, men han måtte berges inn igjen 
etter aggressive anfall fra de innfødte. 
(Seinere har det etter sigende vist seg 
at fuegianerne lo seg skakke av å drive 
gjøn med britene ved å framstille seg 
som kannibaler.)

darwin ble melankolsk ved tanken 
på at de skulle sette de tre «temmede» 
fuegianerne ut igjen der de opprinnelig 
«hørte til»: «Jeg er redd for at hva enn re-
sultatet blir av deres utflukt til England, 
så vil det ikke være fordelaktig for følel-

 Figur 6. Fuegianerne som engelskmen-
nene kalte Fuegia Basket, Jemmy Button og 
York Minister. Bilde fra N. Jardine er al (eds) 
Cultures of Natural History. Cambridge.
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på oppfatninger av «essensielle lik-
heter» mellom objekter i og utenfor 
kroppen. Likheter vi mener å se, kan 
på en eller annen måte være uttrykk 
for samme eller tilsvarende årsaksfor-
hold. Hvis vi finner ut av slikt, kan vi 
håpe at verden blir forutsigbar og kon-
trollerbar. Men svært ofte er mellom-
menneskelige kontrollsystemer bygd 
på forfeilet, eller i beste fall upresis for-
ståelse av hvordan ting henger sammen. 
Førmoderne vitenskap er full av såkalt 
sympatisk korrespondanse mellom ob-
jekter som strengt tatt har lite annet til 
felles enn at de har masse og lar seg på-
virke av gravitasjon. Likevel kan slik 
form-mystikk «trollbinde» folk i fasi-
nasjon og forvirrede aha-opplevelser 
og gi rom for mer eller mindre bisarr 
praksis og magiske handlinger. Rett 
som det er hevdes de å ha terapeutisk 
virkning. 

Jordmåling, eller geometri, er et av 
de viktigste redskapene vi har for å ori-
entere oss om tid og rom, men vinkler 
og proporsjoner kan også være trylle-
formularer for forfeilet forståelse av 
verden dersom de blandes med mysti-
sisme i pytagoreisk tradisjon. de fleste 
av oss er kanskje tilbøyelige til å tenke 
på Leonardo da Vinci og albrecht 
dürer primært som store kunstnere, 
som med genialt øye for kroppslige 
forholdsmål kunne gjenskape natu-
ralistiske bilder av den virkelige ver-
den. Men hva tenkte de forøvrig om 
den verden de rekonstruerte? Geome-

trien kunne brukes til navigasjon og 
stjernetitting og til å konstruere fan-
tastiske byggverk. Mange av byggver-
kene hadde vært forsøk på å kopiere 
himmelhvelvingen og universet. I mid-
delalderkunst kan en observere projek-
sjoner mellom kroppens dimensjoner 
og elementer i et geosentrisk og hu-
mansentrert verdensbilde. Mystiske 
sammenligninger mellom universelle 
fenomener og kroppslige egenskaper 
ble «biologiske» forklaringsmodeller 
som vi i dag bare kan beundre for sin 
fantasifullhet.

den sveitsiske presten og filosofen 
Johann kaspar Lavater utga ved slutten 
av 1770-åra Fysiognomiske fragmenter 
til befordring av menneskekunnskap og 
menneskekjærlighet. Her gir han ut-
trykk for sin fasinasjon for det «fysi-
ognomiske systemet» som Ludvig den 
fjortendes hoffmaler Charles LeBrun 
hadde utviklet med sine sammen-
lignende studier av hodefasong og 
ansikts trekk hos mennesker og dyr. 

det som er slående med LeBruns 
menneskemodeller, er at dersom de på 
samme måte som dyrene han tegnet 
skulle være framstilt realistisk, så måtte 
de representere særdeles sjeldne eller 
forlengst utdødde mennesketyper. Sna-
rere er det vel slik at menneskeportret-
tene er karikaturer. Slike antropomorfer 
er jo vel kjente fra dagens visuelle po-
pulærkultur – tegneserier, animasjons-
film og science-fiction. de kan få oss til 
å tro at esel, okse eller løveaktige kvali-

sen av lykke. De har altfor stor intel ligens 
til at de ikke ser hvor enormt overlegen 
sivilisert livsførsel er over usivi lisert, og 
likevel er jeg redd det er det sistnevnte 
de må vende tilbake til.» 

dette skrev han i dagboka. Ifølge sei-
nere observasjoner gikk det ille med 
både Fuegia Basket og Jemmy Button. 
Fitzroy og darwin så Jemmy Button 
igjen et år seinere: «Denne stakkars 
mannen var Jemmy – nå en tynn ned-
slitt villmann med langt, uordnet hår, og 
naken bortsett fra et teppe rundt livet. Vi 
hadde forlatt han rund, feit, rein og vel-
kledd. Jeg har aldri sett slik fullstendig og 
forferdelig forandring.» det kunne se ut 
som alle Fitzroys velmente investerin-
ger i kultivering og foredling var gått 
tapt da de innfødte raskt falt tilbake til 
sin opprinnelige tilstand. Var dette de-
res egentlige natur? 

«Dyriske trekk» kan geometriseres
det fortelles at kaptein Fitzroy var 
skeptisk da darwin som teologiutdan-
net 22-åring fikk jobben som natura-
list på den andre ekspedisjonen med 
HMS Beagle i 1831. den 26 år gamle 
skipssjefen var sterkt påvirket av fysi-
ognomiske ideer og mente han kunne 
se ufordelaktige personlighetstrekk i 
darwins utseende. Fysiognomisk tenk-
ning har antakelig vært en disposisjon 
ved den menneskelige hjerne siden 
«tidenes morgen». det er en form for 
«kroppskunnskap» som gjerne bygger 

 Figur 7. Fysiognomi etter Charles Le Brun, Ludvig XIVs fremste hoffmaler. http://www.maitres-des-arts-graphiques.com/-EXBArchive.Physiognomie1.html
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teter er karakteristisk for ulike typer av 
menneskelige framtoninger. Men ett av 
problemene er at denne pseudozoolo-
giske kunnskapen helst refererer til my-
tologiske dyr, slike som varulver, løver 
med riksvåpen og krone, eller aslan, 
 eller også slanger med spesiell evne til å 
overtale kvinner til handlinger som får 
forferdelige eksistensielle konsekvenser 
for hele menneskeheten.  

av de mer oppsiktsvekkende illustra-
sjonene i boka til Lavater er framstil-
lingen av en transformasjon i 24 faser 
fra froskehode til en antropomorf gresk 
gud, apollo, via det han kaller ulike 
stadier av menneskelighet (se http://
www.mlahanas.de/Greeks/images/Frog-
Apollo.jpg). 

For så vidt ligner det på et eventyr 
vi kjenner. et prinsessekyss er det som 
skal til for en slik forandring. Lavater 
sier:

«Utallige forsøk har blitt gjort på å 
framstille gradene av form i mennesker 
og dyr, og regelmessig systematisere og 
 definere skjønnhet på en fysiognomisk-
matematisk måte, fra satanisk skrek-
kelighet og ondskap til guddommelig 
opphøyethet; fra det dyriske i frosken 
 eller apen, til den begynnende mennes-
keligheten i samojeden, og derfra til den 
av en Newton og en Kant. Disse forsøkene 
har ikke vært helt uten  suksess.» 

Han bruker flere sett av vinkler og 
proporsjoner for å illustrere sine gra-
der av styggedom og brutalitet, skjønn-
het, intelligens og menneskelighet. For 
eksempel: 

«La ei horisontal linje trekkes fra det 
ytre hjørnet av øyet til det andre, og dra 
så linjer fra ytterkanten av øyet til midten 
av munnen, slik at det danner en likesi-
det trekant og du vil ha min  ansiktsvinkel 
for hele fjeset. Denne vinkelen er 25 gra-
der i frosken og øker til 56 grader, en vin-
kel som Aristoteles, Montesquieu, Pitt og 
Fredrik den Store har til felles med den 
pythiske Apollon.»

om et annet vinkelmål: «… kine-
serne har syttifem, den skjønneste euro-

peer åtti, og intet virkelig naturlig hode, 
verken gresk, romersk, persisk  eller egyp-
tisk har noen sinne hatt mer.» «Det som 
er under sytti grader, gir ansiktet til ne-
geren fra Angola og kalmyken, og ved 
ytterligere forminsking mister det alle 
spor av menneskelighet ... orangutan-
gen har femtiåtte, den halete apen Si-
mia cynomolgus en vinkel på førtito 
grader, og hvis denne vinkelen minskes 
enda mer, har vi en hund, en frosk, en 
fugl, en rugde ...» 

dette peker naturligvis mot sam-
menlignende studier av skaller, og i 
et eget kapittel gjør Lavater ytterligere 
rede for forskjeller mellom folk i ulike 
nasjoner. Fire fortegnede skaller skal 
tilsvare spekteret av gradert mennes-
kelighet fra filosofen kant, represen-
tert ved en tysk skalle, til «samojeden», 
representert ved skallen til en kalmyk-
tartar, også kalt «vandrer». den sist-
nevnte, «nomaden», beskrives som 
betegnende for yttergrensen av men-
neskelighet. det var levende eksempla-
rer av slike som Frankfurter Zeitung i 
1897 rapporterte hadde ankommet 

zoologisk-etnografisk hage til erstat-
ning for utstillingen av samojeder (se 
Rothfels i Baglo 2007). 

Slike beinharde bevis for gradert 
menneskeverd forkynt av en guds tjener 
som elsket menneskeheten var det mu-
ligens vanskelig å overse, og de mange 
«fysiognomiske regler» som boka hadde 
å tilby gjorde nok susen for salget blant 
dem som hadde tjenerstab og annen 
«besetning» å administrere eller som 
skulle ut og kolonisere verden. den ble 
visstnok svært populær i det britiske 
aristokratiet, og ble trykt i flere utgaver. 
Her er én smakebit av de mange «fysio-
gnomiske reglene» (side 479): 

«LXIX: SOFISTER, KNEKTER: Små, 
svake, udefinerte øyne med vaktsomt 
blikk; blyfarget hud; glatt, kort, svart 
hår; oppstoppernese; en sterkt framskutt 
underleppe som vender oppover, kombi-
nert med ei velformet, intelligent panne 
finnes sjelden unntatt i  eksepsjonelt 
subtile, skamløse sofister; obsternasige 
kranglefanter, artistisk upålitelig, kon-
spirerende, mistenkelig, selvinteresserte, 
dårlige, motbydelige menn.»

 Figur 8. Fra kapittelet om skaller i Lavaters bok om fysiognomi: Skallene skal forestille  
1) tysker (venstre oppe), 2) etiopier, 3) østinder, 4) «vandrer eller kalmyk tartar».
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det er vanskelig å tenke seg at disse 
«reglene» var annet enn mytiske overle-
veringer og fantasifulle generaliseringer 
fra personlige møter med enkeltperso-
ner som hadde gjort et visst inntrykk – 
kanskje irriterende naboer eller  lokale 
helter i det sveitsiske presteskapet. I 
minst ett tilfelle er det særdeles tyde-
lig at personlige sympatier og politisk-
religiøse synspunkt ligger til grunn 
for hans estetisk-moralske vurdering 
av skallens fysiognomi. For Lavater var 
filosofen Voltaire, blant annet forfat-
ter av en biografi om svenskekongen 
karl XII, en Judas med sine ateistiske 
tilbøyeligheter. Han skriver: «Hvor 
 karakteristisk er skallen til Karl den 12.! 
Hvor forskjellig fra skallen til hans bio-
graf, Voltaire! Sammenlign skallen til 
 Judas med skallen til Kristus, etter Hol-
bein, og se bort fra de muskulære delene, 
og jeg tviler på at noen ville nøle dersom 
de ble spurt hvem som var den onde svi-
keren og hvem som var den uskyldige 
som ble sveket.» Lavater hadde neppe 

kunnet undersøke skallene til noen av 
de fire personene han omtalte her. Men 
han hadde sikkert sett bilder og tok det 
for gitt at maleren Holbein hadde gjort 
en anatomisk riktig avbilding av Jesus 
og Judas. Å skjelne helgener fra skur-
ker på døde mennesker var Lavaters 
spesialitet, ifølge ham selv. 

Graven til karl XII og andre kongs-
helter ble forresten stadig vekk åpnet 
for beinstudier av svensk storhet. 

«Psykoteknisk kvalitets-
bedømmelse» – alternativ til 
jobbintervju?
«trynefaktor» var en viktig kunnskaps-
kilde for kaptein Fitzroy, og fysiognomi 
var en populær overtro i europa på 
den tida. Fitzroy måtte være temme-
lig overbevist når han kunne få seg til 
å se at ansiktstrekkene til de kidnap-
pede  fuegianerne hadde forbedret seg 
litt under innflytelse av engelsk miljø 
og oppdragelse. 

 Som astrologi med dyretegn og 
andre møllspiste liksomvitenskaper 
er fysiognomien ennå ikke begravd. 
Stereotype forestillinger om psykiske 
kvaliteter og tilbøyeligheter som skal 
kunne leses ut av utseende holdes dag-
lig ved like av medieindustrien. en pro-
gramvareselger satser på at «gammel 
visdom» fremdeles har appell, spesielt 
dersom en påstår at geometriske for-
hold i portrettbilder kan avsløre skjulte 
trekk og personlighetsprofil hos et opp-
datert kjendisgalleri med blant annet 
Bin Laden, Jimi Hendrix og Charles 
darwin. de reklamerer for sitt data-
program, Digital Physiognomy, på føl-
gende vis: «Tenk deg at du møter en 
fremmed. Hvordan er hans personlig-
het? Hva kan vi finne ut bare ved å se 
på ansiktet hans?» Retorikken her er 
nokså lik innledningen i boka «När de 
döda vittna». der populariserer den 
svenske osteologen Carl M. Fürst sin 
«vitenskapelige rasisme» i 1920. Han 
innleder innføringen i sin vitenskap for 
allmennheten med å konstatere det de 
fleste vil ha problemer med å benekte: 
om en ser seg rundt, er det forskjell på 
folk. «Men det er utenpå ...» heter det 
i en antirasistisk barnesang fra etter-
krigstida. Spørsmålet er bare hvilken 
betydning en kan tillegge forskjellene 
en observerer. 

Hva «de døde» ifølge Fürst vitnet 
om, skal jeg komme tilbake til. La oss 
først stifte bekjentskap med dr. tand-
berg, i sin tid landskjent som praktise-
rende frenolog i Norge. I boka «Hjernen 
og sjælelivet. Populært fremstillet. Illus-
treret.», som ble trykt i Bergen i 1921, 
presenterte dr. tandberg det medisin-
ske kunnskapsgrunnlaget for sin yrkes-
valgfilosofi med henvisning til den 
såkalte lokalisasjonslæren. For et visst 
honorar kunne han gi en «kvalitetsbe-
stemmelse» av personligheten vurdert 
fra proporsjoner i hodefasong. Person-
lig konsultasjon var ikke nødvendig, for 
vurderingen kunne utmerket godt gjø-
res ut fra fotografi. 

 Figur 9. Til venstre (1, 2): Illustrasjoner av «mennesketyper» i ei bok utgitt i Bergen i 1921, 
Hjernen og sjælelivet. Populært fremstillet. Illustreret. Undertekstene leser: «Denne type inter-
esserer sig mest for mat og drikke,vil helst dovne sig og sove» og «Fremtredende erhvervsdrift»). 
Til høyre (3): «mennesketyper» i dataprogrammet Digital Physiognomy.
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Frenologi var basert på forestillingen 
om at de ulike typer mentale egenska-
per var lokalisert til bestemte områder 
i hjernen og at størrelsen på disse om-
rådene var avgjørende for hvor sterkt 
disse egenskapene gjorde seg gjeldende 
i den sammensatte personligheten. 
Franz Josef Gall og Johan Spurzheim 
gjorde stor lykke med denne psykolo-
giske læren. de hevdet at en kunne lese 
personlighetsprofiler ut av fasongen på 
kraniet fordi hodeskallen ble antatt å 
føye seg etter de bulker og hulrom som 
disse ulike «hjerneorganene» skapte. 
typisk nok hadde «høyverdige» sen-
tre, for eksempel «senteret for  moral» 
en høy nummerering i Galls opprinne-
lige system. de hadde plassering mot 
toppen av hodet, nærmere englene. 
Mer basale og «laverestående» tilbøye-

ligheter ble styrt av sentre i bunnen av 
hjernen. I forklaringer om de enkelte 
hjerneorganenes funksjon manglet det 
ikke på referanser til moralske symbol-
dyr, f.eks. løver og svaner. 

Vi kan forestille oss hvordan dr. 
tandberg kanskje rekrutterte ungdom 
med bulk ved ørene til handelsflåten 
med grunnlag i følgende kunnskap: «I 
forbindelse med centeret for apetit staar 
centeret for drikkelyst. Det gir interesse 
for flytende stoffer og drikkevarer. Det er 
sterkt utviklet hos sjømænd, svømmere 
og seilere.» en tilsvarende personlig-
hetstype skulle, ifølge et betydelig el-
dre engelsk fysiognomisk verk, være 
karakteristisk blant annet for kosmo-
logen Copernicus: «En avrundet eller 
svulmende fylde i kinnene, fra en halv 
til tre fjerdedels tommer utover, bakover, 

og litt oppover fra munnen, er den delen 
av ansiktet der forkjærligheten for væs-
ker først gir seg til kjenne.» Var det man-
gelen på slike trekk hos darwin som 
gjorde at Fitzroy følte han var uskikket 
til et liv på sjøen? I så tilfelle hadde han 
jo rett, for darwin var ikke sjøsterk.

en skulle tro at de fleste ville opp-
fatte kranier som nokså stive, og at 
det derfor ville være lite rom for for-
bedringer av svake prestasjoner av, for 

 Figur 10. Illustrasjon av hjernen med sine psykologiske «organer» som ifølge frenologien 
kunne tolkes fra fasongen på hode skallen. Herværende forfatter har merket «senteret for 
 erhvervsdrift», som det ble påstått hadde vokst fra generasjon til generasjon i amerikansk be-
folkning på grunn av intens trening i handelsvirksomhet.

 Figur 11. Gammel utstillingsmodell ved 
Bergen Museum med markeringer av de 27 
områdene på skallen hvor de bestemte 
 mentale og personlighetsmessige kvaliteter 
befant seg ifølge Franz Josef Gall. Fra siden 
(øverst) ser vi 14: hukommelse for ord, 15: 
språksans, 16: fargesans, 17: musikalitet. 
Ovenfra (nederst) 3: vennskapssentret, 4: slås-
singsentret, 20: intelligens og visdom, 21: 
meta fysisk sans, 22: humoristisk sans, 23: 
 poetisk talent, 24:  medlidenhet og moral, og 
bakerst 26: taket til «religionsorganet».
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eksempel, «moralsentret». Italieneren 
dr. Lombrosco hadde dette determinis-
tiske standpunktet. Han la grunnlaget 
for fordomsfull juridisk praksis, og mu-
ligens for hvordan B-gjengen i donald 
duck ser ut, med sin påståtte påvisning 
av uforbederlige kriminelle i deres 
skallefasong. Men, som kaptein Fitzroy 
hadde antakelig dr. tandberg i utgangs-
punktet tro på at moral og manerer til 
en viss grad kan foredles. og resulta-
tet vil vise seg som forfinede kroppslige 
karaktertrekk, kanskje ikke helt som 
en gresk marmorstatue fra antikkens 
store mestre, men i det minste litt be-
dre. troen på at kroppslige egenskaper 
man tilegner seg i et livsløp kan bli ar-
velige, kalles i dag for lamarckisme etter 
Lamarck, som anså biologisk evolusjon 
som en framskritts- og foredlingspro-
sess. Linné ville trene tropiske planter 
til å leve i nordisk miljø, og i det anti-
darwinistiske Sovjetsamveldet skulle 
landbruksminister Lysenko tvinge di-
verse matplanter til «å fornekte» sine 
evolusjonære og økologiske begrens-
ninger. Med tøff «herding» over noen 
generasjoner skulle det gå bra å få kor-
net til å vokse på tundraen, tenkte man. 
(Stakkars den biolog som ikke trodde 
på dette og ble avslørt som darwinist. 
da fikk hun skikkelig herde seg!)

Svært mange, inkludert darwin, 
antok at trening og bruk av organer 
kunne komme framtidige generasjo-
ner til gode i form av biologisk arv, bare 
den så å si fikk satt seg. kroppsdyrking 
og linjegymnastikk blant massene ble 
viktige hjelpemidler for de sosialdarwi-
nistiske (egentlig sosiallamarckistiske?) 
helsetiltakene som ble satt i verk, ofte 
under røde flagg med sigd og ham-
mer. Men for darwins fetter, Francis 
Galton, som ofte kalles intelligensteste-
nes far, var problemet at de fordelaktige 
egenskapene som rasen eller klassen 
fortjent hadde tilegnet seg gjennom ge-
nerasjoner med hardt arbeid, kunne 
settes på spill dersom de ble blandet 
med «dårlige gener». Hans eugenikk, 

eller rasehygiene, ble inspirasjons-
kilde for sosialpolitikk som blant annet 
rammet samene. Med Gregor Mendels 
påvisning av «konstante arve faktorer 
«hadde det liten hensikt å trene genene 
lengre, og rasehygieniske tiltak måtte 
rettes mot reproduksjonsprosessen og 
selve genreservoaret. om tandberg var 
determinist når det gjaldt vurdering av 
psykologisk potensial hos et individ, 
så trodde han tilsynelatende likevel på 
muligheten for utvikling av materia-
let i folkemassen. Han viste til påståtte 
 observasjoner av evolusjon i nordame-
rikanske hodeskaller som følge av in-
tens bruk av «handlesenteret»: 

«Antropologene, som studerer men-
neskenes naturhistorie gjennem de for-
skjellige tidsaldre, har gjort en  interessant 
opdagelse for den nordamerikanske be-
folknings vedkommende. De har nemlig 
iagttat, at det hjerneomraade som be-
tegnes med ’erhvervs-drift’, har utviklet 
sig i løpet av faa slegtled.» Denne iagt-
tagelse støtter lokalisations-læren, like-
som den fra et psykoteknisk standpunkt 
let lar sig forklare. I Amerika blir cen-
trene for penge væsen, industri og for-
retning  sterkere end noget andet sted 
tat i bruk, og det er da ganske naturlig 
at disse centre ved intens øvelse og træ-
ning faar en fyldigere utvikling end de 
øvrige centre.»

om disse endringene virkelig var 
reelle, ville vi nok tilskrive dem helt 
andre årsaksforhold enn heftig børs-
megling hos far og sønn. ernærings-
situasjonen som følge av sosiale forhold 
kan gi store utslag på kroppens ut-
seende, og når alt kommer til alt, er 
det ikke alltid størrelsen det kommer  
an på. 

Selv om frenologien var særdeles 
svakt fundamentert vitenskapelig og 
fortoner seg som latterlig naiv i ettertid, 
fikk den et visst rotfeste blant folk, ikke 
minst i australia. Landet ble jo i sin tid 
befolket av forviste fanger. derfor var 
det god grobunn for omreisende freno-
loger som kunne tilby sine tjenester. I 

frenologiens glansperiode ble det også 
lagd elektroniske maskiner som skulle 
lese ut personlighet ved hjelp av følere 
på hodet (se http://www.sparkmuseum.
com/QUACK.HTM ).

Dyr eller menneske?
etter å ha sett hvilke vilkår mennes-
ker levde under på tierra del Fuego, 
skrev darwin:

«Hvor lite er vanene til en slik en over-
legne de til et dyr. Om dagen lusker han 
langs kysten og fanger sine byttedyr uten 
kunst, og om natten sover han på bare 
bakken.» Noen har uttrykt at darwin 
med sin evolusjonsteori bygde bro over 
det skarpe skillet mellom mennesker 
og dyr. Men folk hadde nok tenkt før, 
og Linné hadde, på samme måte som 
Lavater, vanskelig for å komme unna 
alle bygningsmessige likheter mel-
lom aper og mennesker. I romanen 
om Lajla finnes en scene som minner 
svært om darwins beskrivelse av fuegi-
anerne. en av hovedpersonene i roma-
nen er, i motsetning til Lajla, ekte same 
(kalt finne). Han heter Jaampa og var 
den som fant spedbarnet Lajla hjelpe-
løs på vidda. Liksom reinen han gjeter, 
pleier han å sove på bakken og da må 
han ofte skjære seg løs fordi håret har 
frosset fast i løpet av natta. Han er med 
andre ord så nær naturen at han faktisk 
sliter litt med kultiverte, menneskelige 
relasjoner. Slik beskriver Friis lappeste-
reotypen i Jaampa: «Jaampa var av ekte 
finsk utseende. Hans munn var temme-
lig stor, nesen liten og noe flat, öinene 
små og plirende, kinnbenene utstående, 
håret sort og filtret, og hele ansiktet 
 furet og rynket som et stykke skrumpet 
 never.» 

det skal ikke mye fantasi til for å 
finne overensstemmelser mellom Friis’ 
«ekte finne» og fysiognomipresten La-
vaters hypotetiske «menneske i natur-
tilstanden»: Det blir sagt om mennesket 
i naturtilstanden «at håret hans ville stå 
oppreist eller være ullent, spredt over fje-

14



set, og at panna ville være helt dekket 
med langt hår; at han ville miste storhe-
ten i sin framtreden; øynene ville være 
dekt, ville synes dypere senket, eller run-
dere som i et beist; at leppene ville være 
tjukke og utstikkende, nesen flat, utse-
endet tåpelig eller vilt; ørene, lemmene 
og kroppen rufsete; huden hard lik svart 
eller brunt lær, ... Derfor: Hvor vanske-
lig ville det være å se forskjellen mellom 
menneske og dyr!» 

For en som med sin kroppskunn-
skap mente å se mer eller mindre alle 
hovedgrupper av virveldyr representert 
i variasjonen av menneskelige ansikts-
uttrykk, synes det som nokså pussig at 
han med slike formuleringer så innbitt 
forsvarer grensene mellom mennesker 
og dyr. og var det ikke slik at han anså 
samojeder som knapt å være et begyn-
nerstadium til menneskelighet? 

På et tidspunkt i romanen om Lajla 
gjør Friis et litterært grep som trans-
formerer Jaampa til dyr. det skjer un-
der forfølgelsen av Russeulven fra Sibir. 
I den dramatiske jakten kaster han alle 
klærne, geværet, skiene og andre tek-
nologiske sivilisasjonspåfunn. Selv om 
han ikke på annen måte egentlig skifter 
form til dyr, er det klart at han har over-
skredet grensene for dydig atferd med 
sin aggresjon og nakenhet. Han blir i 
stand til å kommunisere språklig med 
ulven og leser en meget opphisset an-
klage over villdyret som kanskje kunne 
inspirere en moderne sauebonde: «(du 
og)... hele din forbannede slekt». «Nå 
skal du få smake ditt eget ulveblod i ste-
det» skriker han før det blinker i stål og 
han dreper ulven med kniv. 

Å skape seg om til dyr er visstnok 
noe sjamaner behersker. For øvrig er 
det en form for omskaping som er så 
vanlig i mytologien at det har fått et eget 
ord sammensatt fra de greske, therion, 
som betyr dyr, og anthropos, som er 
menneske. Når athene skapte seg om 
til ugle for å treffe sin elsker, var det en 
form for theranthropi. Nå finnes det jo 
andre måter å fly på, og i filmen «Fluen» 

ser vi historien om en theranthropisk 
omskaping fra mann til flue som er 
motivert av angsten for bioteknologisk 
«tukling med naturen». og trollkvin-
nen kirke drev med theranthropi da 
hun omskapte odyssevs’ menn til dyr. 
Henrik Ibsen var opptatt av slike dyre-
mennesker. I Peer Gynt er sfinksen en 
framtredende figur. På mørkeloft, i ek-
sotiske land, og i underjordiske boset-
tinger som «dovregubbens hall» møter 
vi et helt menasjeri av dyrefigurer og 
halvmennesker. de kan være allego-
riske bilder som skal beskrive krefter 
og tilstander i menneskesinnet. Hvor-
dan kan det ha seg at slike billedlige 
framstillinger har slik slagkraft dersom 
de ikke på en eller annen måte refererer 
til en naturalistisk verden? 

I renessanseforfatteren Giovanni 
Gellis improvisasjon av historien om 
kirke og odyssevs, får grekerne tilbud 
om å bli tryllet tilbake til mennesker 
igjen, men de vil ikke. de synes det er 
lettere å være østers, hare, hest osv., for 
da slipper de å forholde seg til dyder og 
ta ansvar for valg gjort med den frie 
vilje. en tidligere kvinne synes hun ble 
dårlig behandlet av menn og trives mye 
bedre som dådyr. kanskje er det når 
ideen om den frie viljen trues at noen 

fremdeles provoseres av sammenlig-
ninger mellom dyr og mennesker? 

Vi kan betrakte disse eksemplene 
som ulike uttrykk for mer eller min-
dre treffende refleksjoner over hva det 
innebærer å være menneske. det på-
stås at en keiser i Han-dynastiet i for-
akt for hvite mennesker hadde fått det 
for seg at de stammet fra aper. Men 
maureren Said fra andalusia, som 
levde fra 1029 til 1070, skrev følgende 
i Bok om kategorier av nasjoner: «Viten-
skapsmenn ble til for den noble grunn og 
ærbare kvalitet som demonstrerer men-
neskelige verdier og menneskenes over-
legenhet over andre skapninger. De har 
forkastet alle likhetene mellom mennes-
ker og dyr og hevet menneskerasen over 
løver og tigrer.» 

Men for andre ble det vanskeligere 
å forkaste likhetene mellom mennes-
ker og dyr. Lavater, som tilsynelatende 
fremdeles strevde med de bygnings-
messige likhetene mellom aper og 
mennesker, var likevel sikker på at:

«... eksakt observasjon og sammen-
ligning bare av skallene, selv om det  
er mye likhet mellom dem, vil gjøre 
den store forskjellen tydelig og gjøre  
det  mer enn sannsynlig at mennesket 
er uoppnåelig for apen. Jeg kan ikke 

 Figur 12. Theranthropi: I De statlige kunstsamlingene i Dresden finnes dette bildet (ven-
stre) på en vase fra ca. 460 f. Kr. Det viser trollkvinnen Kirke som forvandler Odyssevs’ menn til 
dyr (fra http://www.theoi.com/Gallery/T35.1.html). Darwin ble karikert med apekropp 
(høyre).
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 sammenligne, men de som kan, bør i 
det minste sammenligne skalle med 
skalle.»

Fra fysiognomi til fysisk 
antropologi 
Lavaters oppfordring til å sammen-
ligne skaller var nesten blitt til industri 
da darwin publiserte sin Menneskets 
avstamming. I en serie av fotnoter re-
fererte han for eksempel til titler som 
«Investigations in the Military and An-
thropological Statistics of American Sol-
diers», «Cranial forms of the American 
aborigines», «On the Australians», «On 
the Sandwich Islanders», «Observations 
on Crania». disse var sammenlignende 
studier av variasjon mellom populasjo-
ner av mennesker. For dem som holdt 
fast ved at de ikke trodde på evolu-
sjon, var det likevel de store afrikanske 
apene som var bunnivået for graderin-

ger av menneskelige egenskaper. For 
dem som trodde på evolusjon, skyld-
tes likhetene mellom aper og mennes-
ker nå at de måtte ha utviklet seg fra 
samme stamform. 

darwin foreslo at fylogeni og av-
stammingslinjer må avspeiles i den 
måten grupper av organismer klassi-
fiseres på. det var i prinsippet en god 
idé, men hvordan skulle en finne ut 
slektskapsforhold og avstammingslin-
jer når en egentlig bare hadde formlik-
het å bygge på? kunne en ta for gitt at 
«kortskaller» fra ulike deler av verden 
og fra ulike arkeologiske tidsaldre til-
hørte samme avstammingslinje? Said 
fra andalusia kunne hatt et lignende 
problem på begynnelsen av 1000-tal-
let, dersom allah ikke allerede hadde 
løst det for ham: «Inderne er, som alle 
nasjoner har kjent til i mange århundrer, 
essensen av visdom, kilden til rettferdig-
het og objektivitet.» 

«Til tross for at fargen deres er i før-
ste stadium av svarthet, som plasserer 
dem i samme kategori som de svarte, ga 
ikke Allah, i sin storhet, dem den lave 
karakteren, de dårlige manerene, eller 
de under ordnede prinsippene forbun-
det med denne gruppen og rangerte dem 
over et stort antall av hvite og brune 
folke slag.» 

Var det kanskje ikke Linné likevel 
som oppfant den «klassiske rasismen»? 
Forakt for folkegrupper i sosialt lag-
delte samfunn var vel heller ikke noen 
ny oppfinnelse i darwinismen. det nye 
er heller at de «ville», kvinner, og lavere 
samfunnsklasser forstås som kropps-
lige og mentale fortidslevninger (se 
darwin i Descent of Man) i ei tid med 
store endringer og globale forflyttnin-
ger av folkemasser. I The Races of Britain 
(1885) går John Beddoe nesten helt av 
skaftet med å identifisere akterutseilte 
eskimoer, mongoloider, afrikanere og 
andre prehistoriske etter latenskaper 
blant britiske europeere. Måten han 
ordla seg på, bør indikere at han selv 
kanskje ikke var fremmed for at han 
dreiv med rein spekulasjon: 

«... dersom vår eldre steinalderrase 
virkelig var forfedre til eskimoene,  eller 
i det minste nære slektninger, er det i 
det minste mulig at de har etterlatt seg 
etter kommere som har blandet blod med 
raser i yngre steinalder og deres etter-
kommere i dag. Nå tror jeg det er grunn 
til å mistenke at det finnes en mongoloid 
rase i den moderne befolkningen i  Wales 
og Vest-England.»

Beddoe observerte «tegn på primi-
tivitet» i såkalt prognathe trekk, det vil 
si litt framskutte kjever, hos walisere. 
disse tilhørte for det meste arbeider-
klasse, men det var også ett tilfelle av en 
framstående og svært dyktig walisisk 
geistlig, så bildet var kanskje litt for-
virrende. dessverre for dr. Beddoe var 
det også et typisk psykologisk felles-
trekk for denne «rasen» at de var mis-
tenksomme og viste stor motstand mot 
å bli utsatt for skallemålinger. det gikk 

 Figur 13.  Antropologer lette etter samsvar mellom «primitive» fysiske og sosiale/kulturelle 
trekk med referanse til aper.
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bedre når Beddoe hadde med seg ar-
keologkolleger til Irland. der kunne de 
iscenesette et smart spill som gjorde 
det lettere å lure de innfødte til å bli 
målt. Beddoe var så kry av dette intel-
ligente trekket at han «... ikke kunne 
motstå fristelsen til å fortelle om det» i 
avhandlingen.

I Menneskets avstamming refererer 
darwin til Beddoes studier: «Dr. Bed-
doe har nylig bevist at hos innbyggere i 
Britannia har visse yrker og bosted i byer 
en minskende innflytelse på (kropps)
høyden, og han slutter seg til at resulta-
tet til en viss grad er arvet, liksom i De 
forente stater. Dr. Beddoe tror dessuten 
at der en rase oppnår sitt maksimum 
av fysisk utvikling, stiger den høyest i 
energi og moralsk styrke.» Som i fysi-
ognomien, var det med andre ord tett 
sammenheng mellom fysiske og mo-
ralske kvaliteter.

Norske kropper
Landsdekkende anatomisk karakteri-
sering av befolkningen ble til antropo-
logisk normalvitenskap i mange land. 
Problemet med skeptiske skalleeiere 
som krevde for høy pris for å slippe 
antropologen til med sine måleappa-
rater ble genialt løst ved å rykke inn 
på rekruttskolene. ordrenekt kan få al-
vorlige konsekvenser i militæret. Slik 
fikk blant annet forskerne ved anato-
misk institutt i oslo store mengder av 
kroppsmål som de kunne ordne etter 
fylkesvis opprinnelse og sosial klasse-
bakgrunn. da håpte de både å kunne 
avdekke rasemessige forhold i geogra-
fiske områder av Norge og å avsløre 
eventuelle tendenser til evolusjon i 
nasjonen. I ettertidens lys er mye av 
databehandlingen og fortolkningene 
ofte nokså komiske. Hva trodde man 
en kunne slutte av å sammenligne gjen-
nomsnittlig sittehøyde hos en yrkes-
gruppe bestående av én fotograf, én 
sykepleier og én gjestehusvert med 21 
andre mer eller mindre like merkelige 

sammensetninger av yrkeskategorier 
(se fig. 17)? På en bisarr måte minner 
det oss om et særdeles viktig poeng i 
vitenskapelig metode så vel som i hver-
dagslig tenkning. kan det være noe sus-
pekt med kriteriene for kategoriene vi 
sorterer folk i grupper etter? 

to av de norske antropologene, H. 
Bryn og k. e. Schreiner, publiserte i 
1929 ei avhandling på størrelse med 
en telefonkatalog, som redegjorde for 
rase messige forhold i Norge. tittelen var 
«Die Somatologie der Norweger». Blant 
utallige mål og indekser var det sven-
sken Rezius’ indeks som lå til grunn for 
begrepet kort- og langskaller. ørehøyde 
ble ansett som en indikasjon på hjerne-
størrelse, og dermed på intelligens (se 
Lavaters skaller). en indeks basert på 
hodelengde + bredde + ørehøyde ble be-
regnet til gjennomsnittlig 47.137 cm, det 
vil si 27.35 % av kroppshøyden i Norge. 
det kunne se ut som islendingene i gjen-
nomsnitt var gløggere, for der var den 
målt til 47.75 cm, det vil si 27.51 % av 
kroppshøyden. Heldigvis for norsk selv-
bilde bemerker Schreiner at ikke min-
dre enn 21.6 % av de målte islendingene 
var akademikere. det var klart at kon-
kurransen landene imellom var urett-
ferdig på grunn av denne skjevheten i 
sammensetningen av materialet.

Bryn konstaterte at befolkningen på 
Jæren, som arbo hadde målt 460 av, var 
sterkt avvikende fra den nordiske rasen, 
med hele 81.6 % kortskaller. dessuten, 
skrev Bryn (s. 432): «Pene mennesker 
ser man sjelden på Jæren.» 

Regionenes historie og bevegel-
ser mellom land og by er interessante. 
Som Beddoe fant de norske antropo-
logene at kroppshøyden hos byboerne 
var mindre enn i de omkringliggende 
regionene. til gjengjeld er «apeindek-
sen», dvs. relativ armlengde, kortere 
hos de som vandrer inn til oslo fra om-
kringliggende fylker. Bryn tolker dette 
som naturlig utvalg av en «helt ny men-
nesketype» (som kvitter seg med pri-
mitive trekk). kanskje er framskrittet 

likevel i byene? Så får det bli som det 
blir med moralen! en kunne kanskje 
tro at de norske antropologene i sin tid 
bare var fordomsfulle bygdeorginaler. 
Men Bryn fikk kongens gullmedalje 
for slike studier. 

Samiske skaller
Forfatteren av Lajla hadde allerede i et 
par år etter «artenes opprinnelse» pu-
blisert sine etnografiske kart fra nord-
fylkene (se http://www.dokpro.uio.no/
friiskartene/1861/1861oversikt.html), 
som viste et broket bilde i befolk-
ningsgrunnlaget. de språklig og kul-
turelt sammensatte nordfylkene fikk 
selvfølgelig spesiell interesse hos an-
tropologene, og folk som C. arbo, H. 
Bryn, a. Schreiner og k. e. Schrei-
ner produserte mye av det stoffet som 
seinere refereres som samiske raseka-
rakteristikker i internasjonal littera-
tur. Professor Carleton Stevens Coon 
som assosieres med den kontroversi-

 Figur 14. Forsiden av et av mange norske 
bidrag til den såkalte fysiske antropologien, 
 utgitt av Det Norske Vitenskapsakademi i 
1929 med støtte fra Fridtjof Nansens Fond.
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elle, såkalt flerregionale modellen for 
opprinnelsen til Homo sapiens, skrev 
om særtrekkene til samene i «The Races 
of Europe». de refererte i stor grad til 
de norske antropologenes funn. Særlig 
trakk han fram k. e. Schreiners «Zur 
Osteologie der Lappen» som det vik-
tigste bidraget til forståelse av samisk 
rasehistorie i Norge. Her var grunn-
lagsmaterialet blant annet 300 skjelet-
ter fra graver langs norskekysten. 

Ifølge Coon er den kalde ringen av 
land rundt polhavet relativt rasemes-
sig uniform, med unntak av Island. 
dette synes å stemme dårlig overens 
med  genetikk, men ved Verdensutstil-
lingen i Chicago ble samer oppfattet 
som eskimoer. 

«Folkene der tilber bjørn og er vitne til 
at deres sjamaner foretar overnaturlige 
flukter mens de buktaler med åndene.» 
Coon skriver for så vidt i samsvar med 

det som av og til kommer fram i andre 
sammenhenger, og som kan fortone 
seg ganske kryptisk: «Flere forsøk har 
blitt gjort på å isolere «reine» samer, men 
denne isolasjonen må være relativ fordi 
de antakelig ble blandet før de ankom til 
nåværende Lappland.» en undres – rela-
tiv i forhold til hva? kan det leses på an-
nen måte enn at det egentlig er vanskelig 
å skille samer fra kortskallede Jærbuer i 
skjelettmateriale? Likevel lages det inn-
vandringhistoriske scenarioer som blant 
annet omfatter et gravfunn av en påstått 
hybrid mellom viking og same. 

Samer var ikke svensker på tidlig 
1900-tall. Carl M. Fürst, professor i 
anatomi i Lund, var svært så kategorisk 
i konklusjonene etter studier av diverse 
gravfunn i Sverige: «Att det är samma 
ras, som den dag i dag i stort sett befol-
kar vårt land, och som sedan den första 
tid, från vilken vi funnit människorester 
i vår jord befolkat det samma, hava våra 
förfäders ben visat, och därigenom blir 
det också fastslaget, at intet folk i Europa 
besitter sitt land med större stamorträtt 
än det svenska.» 

Hans forklaring på at det likevel byr 
på problemer å identifisere de rein-
rasede svenskene i det arkeologiske 
materialet er at det har forekommet 
 hybridisering eller raseblanding: «Med 
all säkerhet finnes i Sverige likasom i 
Norge, såsom den framstående norske 
antropologen Carl Arbo visat, en ljus 
kortskallig ras; men vi veta ännu så föga 
därom. De brunögda och mörkhåriga 
hava säkerligen aldrig saknats i landet, 
men det är ej otroligt, att det åtminstone 
tilldels varit såsom paria, d.v.s. såsom 
ett mera isolerat och kanske föraktat 
släkte, som sysslade med mindre ansedd 
yrke. Vi förstå dock alltför väl hur den 
långe, ljuse aristokraten än såg ned på 
och föraktade de små svarte kvinnorna, 
så stod han ej alltid emot hennes trollska 
ögon. Även detta förklarar, varför vi ej 
sällan i gravarna träffa på skallar med 
blandingsformers prägel.»

 Figur 15. Kart over fordelingen av ørehøyde. Fra Bryn og Schreiner 1929.
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 Figur 16. Definsjonen av kort- og langskaller.

 Figur 17. Tabell fra Bryn og Schreiner 1929. Bryn tolker den lavere «apeindeksen», dvs. relativ armlengde, hos innvandrere til Oslo som 
 «naturlig utvalg av en helt ny mennesketype». 
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Blant de fremste rasetrekkene ved 
samer, ifølge Coon, er en viss grad av 
«mongolisering» med barnslig utseende. 
Mer eller mindre suspekt kunnskap om 
samisk rase og kulturell egenart ble 
spredt rundt i europa og amerika med 
utstillinger, inkludert «Lappeleiren Ltd» 
på Laksevåg. I det som tyskerne kalte 
«Völkerschau» og andre kalte dyrehager 
var det viktig for utstillerne at samene 
overensstemte med stereotypiske opp-
fatninger og så tilstrekkelig ville ut (se 
Baglo 2007). Men de fysiske kriteriene 
for rasetilhørighet var ofte diffuse, og 
det «typiske» var neppe dekkende for 
en hel befolkning. Coon snakket om en 
liten oppstopper, slik som ifølge Lava-
ter finnes hos sofister og knekter. «Vi 
må huske at noen av de samiske sære-
genhetene, inkludert kanskje den spesi-
aliserte formen på nesetippen, kan også 
ha vært et fellestrekk med folk i eldre 
steinalder.» Slik får han sagt at samer 
er spesialiserte steinaldermennesker. 
Men kanskje er det fornuftig å huske 

på at nesetipper er bløte deler som sjel-
den ses på hodeskaller som har lagt i 
jorda så lenge, og at slike spekulasjoner 
derfor synes å tendere mot snikksnakk. 
det samme gjelder beskrivelsen av hud, 
hår og øyefarge hos Fürsts mytologiske 
små, svarte kvinner. Frykten for blant 
annet «mongolisering «av Sveriges be-
folkning var sikkert en medvirkende 
årsak til opprettelsen av Statens Insti-
tut för Rasbiologi i Sverige i 1921, med 
bred politisk støtte i Riksdagen. 

Men for alette Schreiner, som i 1929 
publiserte sin antropologiske under-
søkelse på soldater fra Nord-Norge, var 
taksonomiene langt mer uklare: «Jeg 
har imidlertid her kommet på  meget 
 vaklende grunn – hva vet vi egentlig 
om den gjensidige betydningen til de 
enkelte kroppslige og åndelige anlegg 
for utviklingen av hele formen til skal-
len og  ansiktet? (...) Vi må vel tilstå at 
der kan svært lite anses som fastlagt. 
Og så skal jeg derfor ikke befatte meg 
mer med formodninger som har gjort 

meg så lite klok at jeg foreløpig er sterkt 
fristet til å avslutte hele spørsmålet om 
egenarten til nordnorskene med den 
temmelig  uakademiske bemerkningen: 
Våre landsmenn nord for polarsirkelen, 
og ikke bare der, må jo for det meste ar-
beide så bitterhardt for å tilfredsstille sitt 
store næringsbehov og spise så meget for 
å kunne opprettholde sin fysiske kraft at 
vi tillater oss å være tilfreds når vi treffer 
på dem som velbygde og kraftige kjeve-
mennesker, uten å vente at de  under 
disse omstendigheter skulle vise seg alt 
for meget som pannemennesker.»

Var det slik at den samiske tilhørig-
heten kunne være vanskelig å avsløre 
dersom gutta byttet samedrakten med 
militær uniform? Måtte en ty til kultu-
relle kriterier for å identifisere samer? 

Vil en opphøre å være same, der-
som en ikke har rein, eller er det, slik 
som for rasehygienikerne, at det er 
den  genetiske historien som teller? 
da kan canadieren Joni Mitchell kan-
skje komme unna med å erklære seg 
som same, selv om hun spiller «neger-
musikk» framfor å joike, og forteller at 
der hun vokste opp, var det flaut å være 
indianer, så derfor ville faren holde det 
hemmelig. og da er vi igjen tilbake til 
spørsmålet som Friis tematiserte med 
sin historie om Lajla: Spørsmålet om 
ens «egentlige» identitet. 

Tore på sporet 
Siden oppfinnelsen av den såkalte po-
lymerase kjedereaksjonen (PCR) har 
gjort det mulig å kopiere og kartlegge 
dNa, er et utall organismer undersøkt 
for rekkefølgen av fire ulike byggestei-
ner i gensekvenser. aper og mennes-
ker har selvsagt hatt høyeste prioritet i 
slike prosjekter, og sammenligningene 
viser at sjimpansene, og dernest gorilla-
ene, uten tvil er de nærmeste nålevende 
slektningene til mennesket Homo sa-
piens. Noen biologer mener det er på 
tide at dette slektskapet gjenspeiles i 
vitenskapelige navn, slik at sjimpan-

 Figur 18. Illustrasjon fra Bryn og Schreiner 1929. Øverst norsk/svensk/kvensk fisker og 
 arbeider fra Alta. Nederst samisk/kvensk reingjeter fra Kautokeino. Kroppshøyde og diverse 
andre mål er oppgitt i bildeteksten.
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sene, Pan troglodytes og Pan paniscus 
skal hete Homo troglodytes og Homo 
paniscus. erkjennelsen at mennesker 
er dyr har blant annet viktige impli-
kasjoner for hvordan vi forholder oss 
til miljøet rundt oss. Sammenlignin-
ger mellom mennesker og dyr behøver 
slett ikke innebære en nedvurdering av 
menneskeverdet, som mange vil ha det 
til. Men kanskje kan det likevel trenges 
av og til. For framfor å være eskapis-
tiske himmelstormere med potensial 
for englevinger, plasserer det oss som 
jordbundne skapninger i et økologisk 
rom som vi kan påvirke med større 
effekter enn mange andre skapninger 
kan. det bør kanskje være et bedre ut-
gangspunkt for hvordan vi forsøker 
å forholde oss til tilværelsen og dens 
materielle og biologiske betingelser? 
Menneske og dyr – begge deler, men 
ikke antropomorfer og therantroper. 
Nettopp fordi vi er dyr, viser det seg 
at «nærhet til naturen» ikke nødven-
digvis er en garanti for at vi gjør kloke 
valg i forvaltningen. 

Fordi folk fasineres av mulighetene 
for å få vite det som – noe tvilsomt – 
oppfattes som en «egentlig identitet», 
har dNa-teknologien også skapt et 
marked for privat genetisk profilering. 
For en viss sum kan en for eksempel bli 
plassert i relasjon til 8000 globale gene-
tiske populasjoner i en eller flere av «36 
unike geografiske regioner» (se http://
www.dnatribes.com/). tore på sporet 
kan søke sin identitet helt tilbake til 
Cambrium om han vil (men da må han 
velge et annet firma). Flere humange-
netiske forskere ser nå på spørsmå-
let om samisk tilhørighet på nytt med 
dNa-teknologi. Resultatene er svært 
sprikende og ulike arbeider kan synes å 
plassere samiske gener i alle hjørner av 
europa, Nord-afrika og asia. en pu-
blikasjon hevder at samer er slektnin-
ger av berbere og senegalesere. er det 
forklaringen på at Mari Boine gjør suk-
sess med sin World Music? Ingmann 
og Gyllensten (2007) finner at svenske 

samer er 87 % europeiske og 13 % asia-
tiske i genetisk sammensetning. dess-
verre synes det å være lite å hente her 
for de europeere som identifiserer seg 
med indianere. Men skal vi tro Nati-
onal Geographics framstilling av den 
store genmarsjen ut av afrika, er vi på 
ett tidspunkt alle asiater, i det minste 
når det gjelder mitokondrielle gener 
som arves fra mor (se https://www3.
nationalgeographic.com/genographic/
journey.html). Ifølge det samme kartet 
kom Y-kromosomene over Storebælt 
og møtte mitokondriene, som kom fra 
nordøst, et sted i Vest-Norrland. er det 
historien om den lange, lyse aristokra-
ten og de små, svarte kvinnene som 
Fürst fantaserte om? Neppe, men det 
viser bare hvor vanskelig det kan være 
å oversette genhistorier til historien om 
folkegrupper. Ikke minst skyldes dette 
at det kan være svært dårlig samsvar 
mellom det genetiske bildet og det som 
kulturelle, sosiale og politiske prosesser 
har definert som etniske grupper. 

den nye teknologien har også skapt 
muligheter for å undersøke beinmate-
riale med nytt blikk. det kan tenkes at 
dette har bidratt til å motivere same-
representanter til å forsøke å stoppe 
utleveringen av skjelettmaterialet ved 
anatomisk Institutt. en forsker av 
skolte samisk slekt vil gjerne vite mer 
om sin stamme og mener alle kilder 
til informasjon om folkegruppen bør 
utnyttes (se http://www.nrk.no/nyhe-
ter/kultur/1.4720594). tilsynelatende 
er det dette National Geographic lover 
med sitt «Genographic Project». Her 
skal en, ved å levere sitt materiale til 
en gentest, få fastslått hvilken haplo-
gruppe en tilhører, og dessuten få vite 
«... når den oppsto og hvordan de levde». 
Spørsmålet er om den sistenevnte for-
men for kunnskap faktisk finnes, og 
om man ikke lover for mye i forhold til 
folks forventninger om hva «de døde» 
er i stand til «å vitne om» (for å si det 
med professor Fürst). er det en poten-
siell sak for Forbrukerrådet?

Mange finner mening i verden ved å 
sammenligne nåtid med fortid. Når vi 
egentlig har sparsomt med informasjon, 
finnes det derfor knapt et bedre vekst-
medium enn et evolusjonsperspektiv 
for å konstruere mytologier med mo-
ralistiske og politiske budskap. Viten-
skapshistorien viser at overtolkning av 
historiske data er ganske utbredt. ten-
densen til å «lese», ikke bare hud og 
hår, men også religiøse oppfatninger 
og personlig lykke ut av skjelettrester 
kan synes som en temmelig tvilsom 
foreteelse. I pakt med politisk korrekte 
strømninger har arkeologiske framstil-
linger av «hulemennesker» svingt fra 
å være brutale og stupide villmenn à 
la Lavater til å være noble naturbarn 
som lever i harmonisk enhet med na-
turen, lykkelig uvitende om «den hvite 
manns» vitenskapelige, teknologiske, 
geografiske og kulturelle erobringer. 
Ikke bare har vi spist frukter av kunn-
skapens tre. Nå er jordnære mennesker 
til og med villige til å ofre frukten for å 
dyrke biodisel! 

I dag kan vi delvis more oss kostelig 
over førkrigsantropologenes vitenska-
pelighet og deres misvisende målinger 
av mennesker (Gould 1981). Vi kan 
også dømme dem for deres systema-
tiserte bidrag til fremmedskepsis og 
for deres forbeinede klanideologiske 
heimstadlære, som fikk så tragiske 
konsekvenser for mange «hittebarn» 
i «sosialdarwinismens» glansperiode. 
er vi litt sjenerøse med empatien, kan 
vi til og med føle oss beskjemmet over 
det som i ettertid kan også fortone seg 
som litt stakkarslig famling etter for-
ståelse av menneskenatur og mang-
fold. de var tross alt preget av si tid, 
og når alt kommer til alt, ser det ikke 
ut som etniske og kulturelle konflikter 
ofte er selvforsynte med stammemot-
setninger? I alle fall, skal vi finne kil-
den til diskriminerende atferd mellom 
mennesker, holder det neppe å plassere 
skylda hos Linné og darwin. darwin 
selv stilte faktisk spørsmål ved realite-
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ten i de mange ulike rasekateogorier 
som var i bruk i hans egen tid. Mo-
derne genetikk har gitt ham rett i at det 
ikke finnes skarpe biologiske grenser 
mellom grupper av mennesker. Men å 
ha fordommer er en helt naturlig men-
neskelig egenskap. det innebærer ikke 
at de er bevaringsverdige. 
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Japanhagen – en ny attraksjon på Milde
Av Brynjulv Litlere & Bjørn Moe

«Dette er en hage for vennskap og forståelse mellom landene.»  
Slik uttrykker landskapsarkitekt Haruto Kobayashi seg når han skal beskrive 

det nye anlegget i Botanisk hage på Milde, ferdigstilt og innviet i mai 2008.

Fra idé til Japanhage
en botanisk hage skal dekke mange 
brukerbehov. På Milde er det gode na-
turlige forutsetninger, tatt i betraktning 
de varierte naturforholdene med lauv-
skog, barskog, åpen mark og vann- og 
sumpvegetasjon. dette har gitt grunn-
lag for etablering av store plantesam-
linger til nytte for forskning, hagebruk 
og allmennheten. Botaniske hager har 
også tradisjon for å vise andre hage-
kulturer, og i vestlige land er det mange 
som har blitt inspirert av fjerne østen, 
særlig Japan. 

Spørsmålet om en japansk hage på 
Milde kom opp etter at mosehagen var 
blitt etablert i 1999. etter et initiativ fra 
kulturattacheen ble professor Per Mag-
nus Jørgensen kontaktet av den japan-
ske ambassadøren med spørsmål om 
ikke mosehagen kunne utvides til en 
større japansk hage. Jørgensen svarte 
positivt på henvendelsen, og etter å ha 
fått ryggdekning fra ledelsen ved UiB, 
var prosessen i gang. 

det ble tidlig klart at prosjektet 
trengte en ekspert som kunne tegne 
 hagen og lede arbeidet. Landskaps-
arkitekt olav tveitnes hadde en be-
kjent i Japan, Haruto kobayashi, som 
ble kontaktet for å høre om muligheten 
for faglig bistand. kobayashi stilte seg 
positiv, og han har fulgt utbyggingen 
med flere turer til Milde i løpet av pro-
sjektperioden. kobayashi er en aner-

kjent internasjonal landskapsarkitekt 
som har laget tilsvarende anlegg flere 
steder i verden. Han har også represen-
tert Japan og asia på mange internasjo-
nale faglige sammenkomster.

Brynjulv Litlere har hatt den dag-
lige prosjektledelsen på Milde. det har 
gått utallige e-poster mellom Japan og 
Milde mens utbyggingen pågikk. 

arkitekt Åge Vallestad har vært 
enga sjert som tolk. Han behersker ja-
pansk meget godt, og som fagmann 

og kjenner av japansk tradisjon, har 
han hjulpet til gjennom hele byggepe-
rioden. Vallestad har loset prosjektet 
gjennom en rekke kommunikasjons-
barrierer. 

økonomisk er hagen blitt realisert 
takket være støtte fra Universitetet i 
Bergen og et japansk fond (eXPo-fon-
det), i tillegg til meget sjenerøse bidrag 
fra trond Mohn. total kostnadsramme 
for Japanhagen har vært på over 9 mil-
lioner. 

 Fra seremonien da prosjektet med Japanhagen startet den 24. mai 2005. De første spade-
stikkene ble tatt av (f. v.): Brynjulv Litlere (prosjektleder), Lisbeth Iversen (byråd), Kirsti Koch 
Christensen (daværende rektor ved UiB), Haruto Kobayashi (hagens arkitekt) og Fumiko Saiga 
(daværende japansk ambassadør).  FOTO: KIErAN W. KOLLE
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Oppstarten
oppstarten på Japanhagen ble mar-
kert med en seremoni den 24. mai 2005. 
da plantet ambassadør Fumiko Saiga 
et kirsebærtre ved inngangspartiet. 
kirse bærtreet symboliserer landet og 
har ofte vært brukt tidligere som venn-
skapsgave mellom Japan og andre land. 
Håpet er at dette vil styrke forståelsen 
mellom Norge og Japan, to land som 
ligger geografisk fjernt fra hverandre. 

Året 2005 var også hundreårsmar-
keringen for unionsoppløsningen, og 
Japan var tidlig ute med å anerkjenne 
Norge som selvstendig nasjon. Følge-
lig var dette året hundreårsjubileet for 
opprettelsen av de diplomatiske forbin-
delsene mellom Japan og Norge. Venn-
skapshagen, som Japanhagen kalles, er 
dermed forankret i det gode forholdet 
mellom de to landene. 

Vennskapshage i norsk natur 
Landskapsarkitekt Haruto kobayashi 
har hatt hovedansvaret for planleggin-
gen. Lokalt har han samarbeidet nært 
med olav tveitenes, som er vår plan-
legger for Botanisk hage på Milde. 

Haruto kobayashi og hans stab i 
tokyo har utarbeidet planene for  hagen, 
men han og kollegaene har jevnlig vært 
på Milde for å følge arbeidets gang. 
Med tegningene har han gått omkring 
i anlegget og kontrollert at alle ele-
mentene ble plassert slik han hadde 
tenkt. Hver gang han kom til Milde og 
fikk arbeidsklær på og det avknekte 
riveskaftet i handa, var han en del av 
 arbeidsteamet. 

Vi ble noe bekymret da kobayashi 
tok med i planene den siden av Våg-
elva som ligger på eiendommen til vår 
nabo. da han ble gjort oppmerksom på 

at dette ikke var vår mark, var  svaret 
ganske enkelt at den ble vi nødt til å 
sikre oss, da den var vesentlig for det 
arkitektoniske inntrykket. kobayashi 
fikk viljen sin, og i dag må vi kunne si 
at Vågelva er blitt en sentral og viktig 
del av Japanhagen. 

Når kobayashi arbeidet så tett opp til 
den praktiske utførelsen, var det natur-
lig at han kom med en del forandringer 
etter hvert. det var ikke alltid dette pas-
set med vår arbeidsmåte for planlegging, 
men når vi ser resultatet, må vi være 
glade for at han fikk friheten. etter å ha 
fulgt kobayashi gjennom disse årene, 
er inntrykket at han er en kunstner i 
 arbeid. Han hadde et fast fundament å 
arbeide etter, men mange praktiske til-
pasninger ble gjort underveis.

Gjennom hele prosessen har kobay-
ashi vært opptatt av kulturutveksling 

 Det tørre bekkegjelet og den store steinbroen. Mange busker og trær i Japanhagen får fine høstfarger.  FOTO: BJørN MOE
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og gjensidig forståelse mellom Norge 
og Japan. dette skulle ikke være en kopi 
av et historisk anlegg i kyoto. Som han 
sa mange ganger – han kom til Norge 
og fant en natur der han ville legge inn 
japanske grunnelementer. Han ville 
lage en japansk-norsk vennskapshage 
med klassiske japanske elementer byg-
get inn i norsk natur og tradisjon. Han 
mente at dette ville øke nærheten og gi 
de besøkende inntrykk av den  harmoni 
og ro som symboliserer de japanske 
 hagene. 

kobayashi reiste mye rundt på Vest-
landet for å gjøre seg kjent med naturen. 
Han uttalte flere ganger at naturen her 
er jo som japanske hager. kommenta-
ren kan ha vært inspirert av krokete 
furu trær blant mose på bergknauser, 
eller kanskje vannet med bekkefar, fos-
ser og gjel. Likhetstrekkene mellom 
norsk natur og japanske hager gjør at 
en sitter igjen med inntrykk av at Japan 
og Norge ikke ligger så langt fra hver-
andre som geografien tilsier. 

Tre års byggeprosses
Mye av de tyngre arbeidene er utført av 
lokale anleggsgartnere med flere under-
entreprenører. de tilsatte på arbore-
tet og Botanisk hage på Milde har også 
vært aktivt med i arbeidet. Vi startet 
med inngangspartiet, og det første som 
kom på plass til seremonien den 24. 
mai 2005, var skifersteinen foran bam-
busgjerdet. Seinere på året, i  oktober, 
startet hovedarbeidet med de to gang-
vegene: «filosofistien» langs nordsiden 
av Vågelva, og «de fire årstiders sti» på 
sørsiden av elva. 

Vegen krysser Vågelva på den 
lange trebroen som vinkler seg fram 
over sumpen like innenfor inngan-
gen. denne broen måtte fundamente-
res der det ble slått peler ned på fast 
grunn på fem meters dyp i sumpen. til 
å gjøre denne jobben ble det benyttet 
en kjempekran med et tungt lodd som 
presset bærestokken ned. den andre 

trebroen er kortere og krysser elva i et 
spennende, naturlig miljø av gammel 
svart or og høgvokst takrør. 

Mange av elementene i hagen har 
kommet fra Japan. allerede til opp-
starten kom det en container med de 
første steinlyktene og materialer til 
bambusgjerdet. tidlig i prosessen ble 
vi spurt om vi ville ha naturlig bambus 
eller en plastetterligning. Vi tok ikke 
spørs målet helt seriøst fordi vi tenkte at 
det selvsagt måtte være ekte vare. Men 
da en gruppe fra Milde var på studie-
tur til Japan, ble det erfart at det bru-
kes svært mye etterligninger – og de 
tar seg godt ut. det er mulig at et plast-
gjerde ville stått seg bedre i det fuktige 
vestlandsklimaet enn det naturproduk-
tet vi har i dag. Likevel, bambusgjerdet 
ble montert av arbeidsfolk fra Japan i 
 februar 2006.

Under det samme besøket fikk vi 
 japanernes hjelp til å utforme bekke-
gjelet. dette arbeidet er krevende fordi 
de store steinblokkene i gjelet må hei-
ses på plass og legges slik at det ikke 
skal se ut som om det er kunstig anlagt. 
Gjelet er lagt opp med steiner fra Matre 

og dale i Nordhordland, og kobayashi 
har vært med i felten for å plukke ut de 
«riktige» steinene. Plassering av stei-
nene er nøyaktig tilpasset under kom-
mando av kobayashi. Når det ble spurt 
om hvilket system han bruker, kommer 
det konkret svar om at steinene skal se 
ut som de alltid har ligget der. Steinene 
skal være delvis mosegrodde og gjerne 
tilvokst med småbusker for å symboli-
sere lang kontinuitet. 

Bekkegjelet har sitt utspring fra 
visdomskilden. Herfra renner van-
net gjennom gjelet og ut i grushagen. 
det er ikke brukt vann i flytende form, 
men en lys grus som skal gi en illusjon 
om vann. den lyse grusen kommer 
fra anotorsittbruddet i Nærøydalen. 
denne delen av hagen var lenge et stort 
 anleggsområde. Grushagen ligger oppå 
en 5–7 m dyp sump med kvikkleire i 
enden av Mildevatnet. Med flere lag 
duk og grus ble underlaget stabilisert 
til å tåle vekten av de tunge steinmas-
sene. etter kobayashis anvisninger ble 
det etablert små øyer av steinblokker 
og mose i dammen. alt ble rammet inn 
med strandlinjer og små høydedrag. 

 Haruto Kobayashi leder arbeidet med plassering av store steinblokker i grusdammen. 
 Anleggsgartner Jon Kleveland og lastebilsjåfør Cato Frotveit (t.h.) er medhjelpere.  

 FOTO: BryNJULv LITLErE
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Under arbeidet på kulturmarken 
på sørsiden av Vågelva ble det avdek-
ket en spennende fjellknaus. Bergens-
buene viser sitt rette ansikt og gir et 
ekstra spenningsmoment inn i Venn-
skapshagen. På denne knausen står den 
elegante steinpagoden, og berget med 
dets fine strukturer er bevart uten å 
beplante den. Berget veksler mellom 
mørke, grønnsorte lag (amfibolitt) og 
lyse lag av granittisk type, en blanding 
som kalles amfibolittisk gneis. 

det siste byggetrinnet i prosjektet var 
tepaviljongen. Huset er plassert i kanten 
av myra, og det måtte peles ned på ca. 
6 m for å nå trygg grunn. Grunnarbei-
det med steinmuren ble utført av nor-
ske firmaer. alle materialene kom fra 
Japan i en stor container den 5. april, og 
allerede den 11. april var det klart for et 
norsk-japansk kranselag. da hadde fire 
japanske spesialsnekkere sammen med 
to nordfjordinger gjort en stor innsats. 

Fra tepaviljongen stod ferdig, hadde 
vi noen uker på oss til å etablere plener 
og å få de siste plantene i jorda slik at 
anlegget ble ferdig til åpningsseremo-
nien den 20. mai 2008. 

Grunnprinsipper  
for Japanhagen

Ferdsel
På grunn av slitasje er de klassiske 
 japanske hagene ofte stengt for vanlig 
ferdsel, og hagen må betraktes på av-
stand fra en gangvei, en trapp, en byg-
ning eller lignende. Vi har mye besøk 
på Milde, men folketettheten er natur-
ligvis langt mindre enn i tokyo eller 
kyoto. kobayashi sier derfor at ferd-
sel er greit de fleste steder, bare den 
ikke skader mosen og beplantningen. 
Ferdsel er ikke tillatt i bekkegjelet og 
visdomskilden, og særlig mosen på 
steinene i dette området er ekstra sår-
bar overfor tråkk og slitasje. 

Mose
det er viktig at jorda er godt dekket 
med planter. Praktiske forhold må av-
gjøre om dette skal være mose, gras, 
stauder eller busker. I grushagen skal 
steinene som stikker opp, ha en inn-
ramming av mose ved grunnen. Stein-
blokkene og mosen skal se ut som små 
øyer som stiger opp av vannet, her sym-

bolisert med lys grus. Større områder i 
randsonen av grushagen er dekket med 
planter og gras. 

omkring steinene i grushagen og 
i visdomskilden er det mye mose. Vi 
har brukt mest bjørnemose. den fikk 
en del tørkeskade våren 2008, så det er 
mulig vi må se etter andre mose typer. 
 tradisjonelle japanske hager har et stort 
utvalg av mosetyper, så her kan vi sik-
kert finne noe som både er  japansk og 
som tåler vårt klima. Vi bør også prøve 
ut flere norske mosearter.  Moser kan 
være vanskelig å flytte fordi de man-
gler røtter. det beste grunn laget for 
å  anlegge en mosehage finner vi der 
mosen har etablert seg på  naturlig 
måte. Med den høge nedbøren har vi 
gode, naturlige forutsetninger på Vest-
landet. 

Planter
kobayashi uttrykker at valget av plan-
ter i en japansk hage ikke må følge faste 
prinsipper. det er form og farge som 
er avgjørende. Generelt bør en være 
forsiktig med sterke farger. anlegget 
på Milde ligger i en botanisk hage, og 
dermed har det vært naturlig å sette litt 
mer krav til arter som bør være repre-
sentert. det er krav til at plantene må 
ha japansk opphav, enten reine arter 
som vokser naturlig i Japan eller for-
edlinger av disse. Vi har mange japan-
ske planter i samlingene på Milde, så i 
praksis var det ikke vanskelig å finne 
noe som passet. 

tilplanting er en lang prosess. til 
nå har vi brukt mye pieris, einer, kir-
sebær og flere forskjellige dvergbus-
ker.  Nåletre som småbiota, furu og 
 skjermgran er også representert. det 
er også plantet en rekke stauder i  
området, samt bambus og andre gras-
typer. 

Stein
Stein er viktig, og denne finnes i alle 
størrelser, fra små singelstein til store 
steinblokker. Bruken er mangfoldig. 

 Anemone hupehensis var. japonica står like bak bambusgjerdet ved inngangen.  
Plantene i hagen skal ha japansk opphav. FOTO: BJørN MOE
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 Fra omvisningen under seremonien den 20. mai 2008, ledet av Haruto Kobayashi (hagens arkitekt). Videre til høyre ser vi Brynjulv Litlere 
(prosjektleder), Åge Vallestad (tolk), Hisao Yamaguchi (japansk ambassadør), Per Magnus Jørgensen (utbyggingsleder) og Anne Gro Vea 
 Salavnes (prorektor). FOTO: TErHI POUSI

 Under seremonien deltok flere japanske kvinner iført fargerike kimonoer – den tradisjonelle japanske nasjonaldrakten. FOTO: TErHI POUSI
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På de små gangstiene brukes ofte flate 
steiner som ligger på rekke. de skal 
ikke ligge helt på linje, men gjerne litt 
uregel messig. det er avgjørende at stei-
nene ligger støtt. alle linjene på steinen 
må skrå utover. Steinene må ligge så 
dypt at linjene innover på undersiden 
ikke er synlige. dette ser vi tydelig på 
steinblokken ved inngangen og på stei-
nene på øyene i grushagen. Prinsippet 
skaper stabilitet og harmoni. 

For steinene i visdomskilden og 
bekkegjelet er det andre forhold som 
gjelder. Her er det lagt opp store stei-
ner med naturlig beliggenhet som i et 
skredområde. Formen på de store stei-
nene i anlegget er ikke tilfeldig. de skal 
ikke ha skarpe kanter, men heller ikke 
være avrundet som elvestein. Se bare 
på den største steinen i hagen, på høyre 

 Grushagen med Tepaviljongen er plassert i sumpen ved Mildevatnet. FOTO: BJørN MOE

 Tepaviljongen kom som byggesett fra Japan og ble reist etter en enkel tegning på en treplate. 
 FOTO: BryNJULv LITLErE
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side ved inngangspartiet – den veier 
hele 13 tonn og er hentet i Haugs dalen 
ved Matre i Masfjorden.

Vann
I japanske anlegg brukes vann både 
i naturlig form og som en illusjon 
i form av lys singel. Lokale forhold 
må bestemme hva som bør velges. På 
Milde ble vann valgt bort og erstattet 
med grusdam fordi grusen virker både 
spennende og vedlikeholdsmessig mye 
enklere. dessuten var den lettere å til-
passe terrenget omkring. Vann er for 
øvrig representert naturlig i Vågelva. 

Hovedelementer  
i anlegget på Milde

Broer
Japanhagen har to trebroer. den stør-
ste finner vi innenfor hovedinngangen, 
og den er laget av solide furuplanker. 
Broen har flere knekker, noe som er ty-
pisk japansk. det finnes sikkert mange 
grunner til å lage knekkene, men  etter 
kobayashis forklaring ble disse lagt 
inn for at de som går på broen, skal 
skifte synsfelt. Forutsetningen er at en 
ser i gå-retningen. anlegget har også 
en  solid steinbro i overgangen mellom 
bekkegjelet og grushagen. 

Steinlyktene
dette er et svært gammelt innslag i ja-
panske hager, og det finnes flere hun-
dre beskrevne og navnsatte lyktetyper. 
Bruksmåten kan variere. På Milde har 
vi åtte forskjellige typer, og her er de 
satt opp som orienteringspunkter for å 
vise retningen innover i området. Lyk-
tene våre har ikke innlagt lys, men det 
er plass til små utelys som settes inn i 
en åpning i lykten. Plassering og mon-
tering av lyktene er et eget håndverk, og 
en japansk spesialist har sørget for at 
lyktene er i forskriftsmessig stand. 

Meditasjonshøyden
Høyeste punktet i Japanhagen er blitt 
kalt Meditasjonshøyden. der er det 
plassert en benk til å sitte eller ligge 
på. Fra høyden er det god utsikt, og 
sanseinntrykkene herfra skal gi plass 
til ro og meditasjon. Ved spesielle an-
ledninger legger vi et rødt klede over 
benken.

Visdomskilden med bekkegjelet 
øverst i bekkegjelet ligger noen runde 
steiner. det skal se ut som vannet kom-
mer opp og renner nedover bekke -
gjelet. Herfra renner det under den 
store steinbroen og ut i grushagen. 
tørre bekkegjel og lys singel som gir 
en illusjon om vann er vanlig i japansk 
hage kunst. 

Grushagen
dette er en større flate med hvit grus 
og steinblokker med øyene som stik-
ker opp. Midt i området er det to øyer 
som skal symbolisere Japan og Norge. 
disse sammen med to små punkter bak 

Japan, danner det japanske skrifttegnet 
for hjertelighet. det finnes også andre 
symboløyer. Vi har en som kobayashi 
kaller evighetsøyen. 

Tepaviljongen
Vi kjenner begrepet tehus fra Japan, som 
til vanlig er en forholdsvis lukket byg-
ning. Huset på Milde er mer åpent med 
god utsikt i tre retninger, og det kal-
les derfor en paviljong. Her kan vi sitte 
og betrakte naturen utenfor. Én lang-
side vender mot grushagen og  videre 
mot bekkegjelet og visdomskilden. de 
store åpningene på sidene gir en har-
monisk innramming av synsinntrykket 
fra  hagen og naturen omkring. 

Selve huset er bygget av japanse-
der (Cryptomeria japonica). dette er 
et vanlig japansk skogstre som vokser 
godt også på Vestlandet. Huskonstruk-
sjonen er satt opp med trenagler, og 
det er nesten ikke benyttet spiker  eller 
skruer. taket er grønt og skal være en 
meget slitesterk legering av aluminium 
og jern. •••

 Høststemning med japansk lønn og steinpagoden på knausen. FOTO: BJørN MOE
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ofte ble symbolikken benyttet 
som et middel under preke-
nene for å synliggjøre innhol-

det i teksten for menigheten, for mange 
arter i plante- og dyreverdenen hadde 
helt spesielle symbolske verdier. en 
del av plantemotivene har fulgt med 
til  nyere kirker, som f. eks. i barokken. 
Her ble de nok nesten utelukkende sett 
på som dekorasjoner, og i langt mindre 
grad som «brukskunst». 

den totale mangelen på trykk saker 
gjorde det helt nødvendig å sørge for 
tjenlige illustrasjoner som kunne bru-
kes under gudstjenester gjennom hele 
middelalderen, og vel så det. en må 
derfor snarere se på det vi finner av 
billedlige illustrasjoner som primære 
hjelpemidler for presten enn som en 
dekorasjon, sett med dagens øyne. «Bil-
dene brukes i kirkene, slik at de, som 
ikke kan lese likevel, gjør det, ved å se 
det på veggene det som de ikke kan lese 
i  bøkene», sitat etter pave Gregor den 
Store fra ca. år 600. Bildene i kirkene 
skulle altså være folkets bøker, og ved 
at presten forklarte bildene under pre-
kenen, kunne menigheten lese det 
kristne budskapet. 

etter at boktrykkerkunsten tok over, 
kan en lett se for seg at en del av den 

tidligere kunsten ble mindre brukt, og 
om det ikke var veggfast, ble det kan-
skje solgt eller gitt vekk. 

det var viktig å gjengi symbolene så 
godt som mulig. Men grunnen til at få 
har engasjert seg i studiet av disse, er 
at det ofte er vanskelig å identi fisere 
hva kunstneren har ment å skape. 
dette gjelder også for det som finnes i 
 Urnes stavkirke. om norske aktører var 
på banen, hadde de nok en begrenset 
kunnskap om arter med symbolverdi 
fra Sentral- eller Sør-europa. kanskje 
har vedkommende heller ikke hatt 
noen sjablong til hjelp. I noen til feller 
ser en imidlertid at kunstneren vis-
ste hva han skulle lage. I slike tilfeller 
har en mulighet for å identifisere arter 
i de illustrasjonene som finnes gjen-
gitt i kirkebygg, gjennom treskjæringer 
 eller illustrasjoner direkte på veggene 
eller i egne bilder. 

om Urnes stavkirke ligger litt van-
skelig tilgjengelig i indre Sogn, er den 
desto mer kjent og omtalt, spesielt de 
praktfulle utskjæringene på utsiden, 
gamle som de er. Helt spesielle er de 
mye omtalte dyreskikkelsene i nord-
portalen, på utsiden av bygget. Men 
innsiden av middelalderkirken har 
også sitt å by på av forskjellige utskjæ-

ringer og illustrasjoner på bl.a. preke-
stolen, de sentrale søylene og enkelte 
partier i koråpningen. Flere av utskjæ-
ringene på disse stokkene gjengir  hoder 
av dyr, men det kan være vanskelig å 
identifisere hvilken art som gjengis 
i hvert enkelt tilfelle (fig. 7a). Beteg-
nelsen «fabeldyr» kan i grunnen bru-
kes som en fellesbetegnelse på mange 
av dem. For plantenes vedkommende 
har vi flere eksempler, men presisjons-
nivået med hensyn til hva de var tenkt 
å vise, varierer – vindruer og akantus 
er ord man gjerne hører benyttet. dette 
skal vi se nærmere på.

Kopiert kunst
For en god del år siden hadde tidligere 
professor Robert kloster ved Univer-
sitetet i Bergen og jeg en lengre sam-
tale om utskjæringer og dekorasjoner 
i kirker. Vi møttes blant annet både i 
Mariakirken i Bergen og i Voss kirke. 
Vi syntes å enes om at gjengivelsen av 
blant annet planter i Mariakirken, var 
noe mer presis enn i kirken på Voss. 
Hadde det en årsak, eller var det en til-
feldighet? Hvordan kunnskapen var og 
utsmykning skjedde i løpet av middel-
alderen og tiden rett etter, er noe uklart. 

Utskjæringene i Urnes stavkirke 
– sett fra en botanisk synsvinkel

Av Dagfinn Moe

Urnes stavkirke er datert til ca. 1050–60, og en god del er skrevet om den og 
om utgravninger som har funnet sted. Mens dyreornamentikken er omtalt 

flere ganger sammen med akantus og en og annen drueklase, finnes det 
lite norsk materiale om bruken av planter og dyr i kristen symbolikk, og 

Urnes stavkirke er ikke noe unntak. Men symbolikken var viktig.
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om det var kirkens egne folk som stod 
for utsmykningen eller ikke, vet man 
lite om. 

etter reformasjonen, og spesielt midt 
på 1600-tallet, kom en rekke utenland-
ske kunstnere og håndverkere til Ber-
gen fra land som tyskland, danmark 
og Nederland. Vi vet at sjablonger ble 
benyttet, og slike fant sikkert veien også 
til Norge. at noen kunstverk også fulgte 
med, må ikke utelukkes. de importerte 
håndverkerne gikk trolig til faste opp-
drag da de kom, men nye arbeider kom 
helt sikkert til etter hvert. det natur-
lige var nok at lokale aktører lærte seg 
teknikker og trender, og spredte ny, 
 «kopiert» kunst videre langs kysten 
og inn i landet. om illustrasjoner for 
oss er uklare og diffuse og vanskelige 
å  definere, kan årsaken være at de ikke 
har kjent planten og ikke visste hvordan 
den så ut. om dyr eller planter er gjen-
gitt med karakteristiske og gjenkjenne-
lige trekk, er sannsynligheten stor for at 
vedkommende kunstner har kjent til 
hva som skulle gjengis. Men sjablong-
illustrasjoner var heller ikke ukjent, så 
her kan vi bli litt lurt.

Symbolikkverdien og rikdommen 
er stor innen plante- og dyre verdenen. 
Fra litteraturen ser vi at flere arter 
kunne dekke det samme religiøse inn-
holdet en ville ha frem, og valg av farger 
var viktig. I tillegg kunne den enkelte 
kunstner eller hver periode ha sine 
 farger og favorittsymboler. aktuelle 
religiøse temaer gjennom tidene har 
nok også utviklet mangfoldet i symbol-
verdenen. I noen tilfeller var det kan-
skje kunstneren selv som valgte hvilke 
arter eller symboler som skulle bru-
kes, andre ganger var det kanskje den 
 aktuelle presten som hadde ønsker. Slik 
som middelalderkirkene står i dag, har 
de åpenbart arbeider med varierende 
håndverksmessig kvalitet. Variasjonen 
i symboler må være avhengig av kunn-
skap, moter og aktører. 

Når det gjelder planter, er det  alltid 
snakk om deler av planter, kun  blader 

eller deler av slike, kanskje rakler, 
fruktstand, blomster, og nesten alltid 
mer eller mindre stiliserte. Stiliserings-
arbeidet er i seg selv en egen kunst eller 
en egenskap en kunstner etter hvert til-
egner seg. derfor bør en også lære seg 
å tolke en slik utsmykning, noe som 
ikke alltid er like enkelt (se for øvrig 
Moe 2006a).

Utskjæringer og illustrasjoner  
i kirkeskipet 
Vi skal se nærmere på hva som fin-
nes i hovedskipet, mens takdekorasjo-
nene i koret og annet innhold må vente. 
Uten å plassere de funn som er gjort 
i en tidsmessig sammenheng, er det i 
denne omgang litt spennende bare å se 
på hva som finnes. 

om man beveger seg inn i kirken, 
festes blikket i første omgang på por-

talen inn til koret. Her ser man to 
symmetrisk plasserte kuler, ca. 15 cm 
i diameter, som henger under midt-
stokken (figur 2). Hver av kulene er 
sammensatt av en mengde små kuler. 
tradisjonelt er disse tolket som to klaser 
med vindruer (Vitis vinifera), og noe 
annet godt alternativ er det vanskelig å 
komme på. Utformingen av klasene er 
ikke særlig naturtro. de fremtrer noe 
stilisert og litt for symmetriske. en 
 vanlig drueklase er vanligvis ujevn i for-
men, og slike er også teknisk sett lettere 
å gjenskape i malerier enn i utskjærin-
ger. den stiliseringen som er gjort, kan 
tyde på at kunstneren har hentet mo-
tivet fra et annet sted. Han har tenkt 
mer på symmetri enn på å gjengi noe 
mer naturalistisk, under forutsetning 
av at han har sett hvordan slike klaser 
har sett ut. 

 Figur 1. Urnes stavkirke.  FOTO: dAGFINN MOE
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Druelignende former
Vindruen og vinen er kjente elementer 
helt tilbake til det gamle orienten, og 
tradisjonene er mange. I Bibelen nev-
nes ofte vinstokken og Jesus i samme 
åndedrett, der vinranken symbolise-
rer disiplene. at vinen ganske tidlig ble 
knyttet til Jesu blod, er kjent. Vinen ble 
også brukt som legemiddel, ofte uttyn-
net med vann. at det hadde en positiv 
effekt på mennesker, var også kjente 
elementer, uten at alkohol som sådan 
ble nevnt.

I kirken finner vi flere druelignende 
dekorasjoner. Under prekestolen (fra 
1695) henger en klase sammensatt av 
en rekke små frukter (figur 3). Igjen 
kan det være snakk om vindruer, noe 
annet godt alternativ finnes heller ikke 
her. at klasen i tre henger under preke-
stolen, må symbolisere menigheten i 
forhold til presten høyere oppe. klasen 
passer også godt som en avsluttende 
dekorasjon under selve stolen.

om vi ser på de andre dekorasjo-
nene, er en annen av «drueklasene» 
malt opp-ned direkte på undersiden 
av preke stolen, og har et litt annet preg 
(figur 4). Formen på klasen, som står 
på en stilk, passer med en drueklase. 
Bladene, derimot, gjør det ikke,  heller 

ikke blomstene. Stilken er sentralt plas-
sert, kanskje ikke helt passende for en 
drueklase, men det er likevel stor sann-
synlighet for at kunstneren har tenkt 
på en drueklase. at vedkommende har 
tatt seg den frihet både å snu klasen 
og pynte på det hele, er en annen sak. 
drue klase som symbol er den samme 
som for klasen som henger under 
preke stolen. 

en annen rund, oppadrettet frukt-
stand finnes på bjelken over åpningen 
til koret (figur 5a). den runde formen 
utelukker drueklase. Her bør en lete 
etter alternative planter i den religi-
øse symbolikkverdenen. et gammelt 
norrønt symbol er vår kjære fjellkvann 
(Angelica archangelica ssp. archange-
lica), brukt som symbol i flere sam-
menhenger. Fruktstanden hos kvann 
er helt kulerund og står på toppen av 
en stilk (figur 5b), og har fungert som 
et fallossymbol med ønske om frukt-
barhet. 

Hva annet kan det være? oppad-
strebende, falloslignende symboler er 
ikke ukjent, bl.a. dunkjevle (Typha). en 
oppadstående kjevle hos denne er imid-
lertid smal og lang og neppe aktuell i 
dette tilfellet. det samme kan sies om 
våre munkehetter, f. eks. flekkmunke-

hette, eller «aron stav» (Arum macu-
latum) i myrkonglefamilien. denne er 
for øvrig kjent fra et importert vegg-
skap brukt i eksingedal kirke, og ut-
stilt på Bergen Museum. Men igjen er 
fruktstanden hos munkehette normalt 
mer avlang enn rund. I Norge finnes en 
annen art, myrkongle (Calla palustris) 
i samme familie som «aron stav», som 
i hovedtrekk ser lik ut, men som nor-
malt er mer rund enn de forannevnte. 
den er imidlertid ikke kjent benyttet 
som noe symbol i kirkelig sammen-
heng. 

om man leter etter andre alterna-
tiver, dukker konglen av pinje (Pinus 
 pinea) opp. dette mediterrane furutreet 
får med årene en meget karakteristisk 
form, en høy stamme med en paraply-
formet trekrone. konglene blir runde, 
8–15 cm lange og ca 10 cm brede, og 
har et skjellformet utseende forårsaket 
av dekkbladene rundt hvert frø (figur 
5c). konglene finnes ofte brukt i reli-
giøs sammenheng, også i førkristen tid, 
og er knyttet til død, men også til evig 
liv og fruktbarhet.

den kulerunde formen på utskjæ-
ringen (figur 5a) kan derfor tale for 
flere planter med litt forskjellig symbo-
likk. Pinjen skal ikke glemmes helt, selv 

 Figur 2. Trolig klaser av druer som  henger 
sentralt i kirken.  FOTO: dAGFINN MOE

 Figur 4. Oppreist fruktstand (igjen druer) 
malt under prekestolen (se tekst).  
 FOTO: dAGFINN MOE

 Figur 3. Drueklase malt hengende under 
preke stolen. FOTO: dAGFINN MOE
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om den både er og må ha vært mindre 
kjent hos oss. de andre nevnte alterna-
tiver er mindre aktuelle, med  unntak av 
kvann. Utformingen tyder på kvann, 
med en markert stilk under, en plante 
som lokalt var godt kjent. tradisjonen 
med bruk av kvann er omtalt i våre  
sagaer og diskutert flere ganger. det 
er ikke utenkelig at dette symbolet har 
vært videreført fra førkristen tid og 
inn i middelalderen. Generelt vet man 
at en del førkristne elementer ble nyt-
tet i tidlig kristen tid, for ikke å bryte  
helt med tidligere tradisjoner. Men 
bruk av kvann som symbol i middel-
alderen er tidligere ikke kjent eller 
 diskutert.

en kan fundere på hva de spiral-
lignende utskjæringene som finnes 
symmetrisk plassert på begge sider av 
de siste kulene, skulle være (figur 5a). 
Noe kunstnerisk element er det neppe, 
så detaljert som mye av det andre er 
 laget. Rakler med tusenvis av blomster-
støv av et eller annet treslag, er mulig. I 

så fall er dette lite kjent, men vil åpen-
bart henlede på en symbolbruk om-
kring fruktbarhet.

Frukter og nøtter
en siste, rund fruktstand finnes til ven-
stre i figur 6. Noen drueklase er det av-
gjort ikke, for ser man nærmere etter, 
finner man at det gjengir en samling 
frukter/nøtter som er plassert i en ty-
delig formet skål. Skålen synes å være 
sammensatt av en krans av trekant-
formete små «blader». Fruktene kan 
nesten være hva som helst, men den 
markerte skålen er viktig. en logisk 
tolkning er at utskjæringen fremstiller 
en stilisering av en skål laget av flere 
småblader (forblader), eller en hams, 
som en finner hos hassel og eik, men 
vel å merke én hams for hver nøtt. Ut-
formingen av hamsen tyder på at en 
her har med hassel (Corylus avellana) 
(figur 6b) å gjøre, og ikke eik, som har 
en annen utforming av hamsen. Ham-
sen er gjengitt med klare karaktertrekk, 

enten det er tilfeldig eller ikke, kan en 
ane at det kan ha vært brukt en annen 
farge på hamsen enn på nøttene.

Én nøtt med hams er alene et religi-
øst bilde hvor hamsen peker på kristi 
kjøtt med lidelsens bitterhet. Nøtte-
skallet viser til korsets tre og kjernen 
på det guddommelige. Mange nøtter 
har i kristen tid først og fremst vært 
benyttet som symbol på fruktbarhet, 
og her har man knyttet dette sammen 
også med hams og nøtt isolert sett. 

til høyre i figur 6a ser vi en  annen 
stilisert frukt eller fruktstand. Ut skjær-
ingen viser en gjennomskåret, sammen-
satt frukt eller et bær bestående av et 
fast midtparti omgitt av et stort antall 
småfrukter. Sannsynligheten er stor 
for at vi her har med en frukt av mor-
bær (Morus sp.) å gjøre. Morbær slekten 
tilhører morbær- eller fiken familien 
(Moraceae), om man vil. Slekten har 
to arter i europa, svartmorbær (M. 
nigra) og hvitmorbær (M. alba). den 
første av disse, et tre på mellom 6 og 

A C

B

 Figur 5a. Oppreist fruktstand i koråpningen, trolig kvann; b. Fruktstand av fjellkvann (Angelica archangelica ssp. archangelica); kongle av 
pinje (Pinus pinea) (se for øvrig tekst).  FOTO: BJørN MOE, dAGFINN MOE
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10 m, gjerne litt høyere, har vært dyrket 
gjennom svært lang tid og vokser vilt i 
Sør- europa. den har vært attraktiv på 
grunn av sine saftige og velsmakende 
frukter, om man venter til de er helt 
modne og har fått en mørklilla til svart 
farge. den andre er mest kjent for at 
bladene er hovednæring for silkeormer, 
og ikke er kjent før på 1100-tallet.

I litteraturen og billedkunsten er 
svartmorbær kjent fra oldtiden fra 
 India, Persia og kina tilbake til om-tilbake til om-
kring 2700 år f. kr. et eller annet sted i 
Sentral-asia har nok vært dens opprin-
nelsessted. Planten er omtalt av flere, 
avbildet i Pompeii (78 e. kr.), og om-
talt i Bibelen både av Jesaja 40,20 og i 
Lukas 17, 5–6. den dukker etter hvert 

opp i kirkesammenheng og mange ste-
der som fast innslag i klostrene, brukt 
som legemiddel og symbol på klokskap. 
Utskjæringen taler mest sannsynlig for 
svartmorbær (Morus nigra). 

Akantus – en gjenganger
en gjenganger i litteraturen med hen-
syn til kirkedekorasjoner er akantusen, 
med enkeltblader eller ranker.  akantus 
(Acanthus) er en planteslekt vi ikke fin-
ner hos oss, men i Sør-europa. Bruken 
av denne som utgangspunkt for dekora-
sjon, er kjent tilbake til gresk storhetstid, 
og finnes bl.a. på toppen av korintiske 
søyler, altså lenge før kristen tid. Plan-
tene kan bli opp til et par meter høye 

med en kraftig blomsterstand og store, 
flikete blad (figur 7b). Bladformen er 
enkel og lett å stilisere. den er derfor 
velegnet for bruk i utskjæringer, stein-
arbeider, i bilder og i mer profane deko-
rasjoner. akantus er ikke kjent knyttet 
til religiøs symbolikk, men opptrer som 
et dekorativt element. 

akantus er for en botaniker ingen 
slyngplante, så termen «akantusranke» 
er et kunstnerisk begrep, hvor bladfrag-
menter liksom er montert etter hver-
andre. I kirken finner vi dem flere 
steder, bl.a. på de firkantede kapitlene 
av de store, bærende søylene, hvor små 
 biter av blader ofte kan synes å ha vært 
forbilde for halene for mange av våre 
fabel dyrdekorasjoner (figur 7a).

 Figur 6a. To forskjellige utskjæringer til venstre for koråpningen, trolig skål med hassel-
nøtter og en svartmorbær; b. Hasselnøtter med hams; c. Svartmorbær. Den svarte frukten er 
bygd opp som bringebær og jordbær (se for øvrig tekst).  
 FOTO: dAGFINN MOE
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over kordøren finnes en vakker ut-
skjæring som med all tydelighet hen-
speiler på fiken (Ficus carica) (fig. 8a). 
ofte ser en blader i dekorasjoner som 
kan være vanskelig å bestemme, eller 
hvor flere arter kan være aktuelle, for 
eksempel blad av fiken, humle og vin-
drueplanten. Bladene er her så naturtro 
laget at en må tro at kunstneren selv har 
sett slike blader (figur 8b). Fikenfruk-
ten var, sammen med vindruer, kjent 
tilgjengelig på Bryggen i Bergen i mid-
delalderen, og i perioder har den også 
vokst på friland. det er derfor ikke 
utenkelig at noen av plantens karakte-
ristiske blader har funnet veien hit av 
en eller annen grunn. 

 Figur 7a. Hjørnestokk med fabeldyr, kanskje med en akantus-inspirert hale; b. Akantusblad (Acanthus mollis), ca 40–60 cm langt.  

 FOTO: dAGFINN MOE
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Mellom bladene finnes noen små 
perlerader, som avgjort hører til den 
lille grenen med fikenblader (figur 8a). 
Noen naturlig gjengivelse av frukter og 
deres plassering på grenen er det av-
gjort ikke. Vi aner at kunstneren neppe 
vet hvordan fikenfrukten er plassert, og 
har laget noe etter eget hode. Fint, men 
avslørende.

Bruken av fikenblad er ikke uvanlig 
i kristen sammenheng og finnes i bil-
der som symboliserer Paradisets hage, 
hvor ofte kun et minimum av bekled-
ning var nødvendig, eller knapt nok det. 
Sammen med fiken henspeiler også vin-
ranken og olivenen (Olea europaea) på 
forholdene i Paradiset og de sorgløse 
tilstander som var der. Ifølge gnostisk 

og islamsk lære, derimot, symboliserer 
fiken treet sammen med oliventreet use-
delighet og er et forbudt treslag samme 
sted. Men bruken av fikenblad i stav-
kirken peker klart mot Paradiset. 

Noen refleksjoner
det ville vært naturlig å ta en faglig og 
helst en tverrfaglig diskusjon om de 
botaniske funn som er gjort i Urnes 
stavkirke ut over det professor Robert 
kloster engasjerte meg i, men det har 
dessverre vært vanskelig å få til. 

Innhold i åndelige strømninger 
gjennom tiden, må ha vært et viktig 
element i hva som til enhver tid ble 
valgt av tema og illustrasjoner. Symbol-
bruken har i alle fall vært variert og rik. 
Spesielt for noen er nok de mange sym-
boler knyttet til fruktbarhet, og flere 
arter blitt brukt om og om igjen, som 
fiken, nøtter og druer i en eller annen 
form. Vi må i alle fall ikke glemme at 
store deler av befolkningen døde i eu-
ropa som følge av Svartedauden, og at 
kirken med det apparat eller nettverk 
den hadde, på egen hånd eller direkte 
ble anmodet om å oppfordre til befolk-
ningsøkning. 

Noe spesielt vil det være om det er 
vår kjære fjellkvann som ble tatt i bruk 
også i middelalderen. det må foreløpig 
stå ubesvart og sees på i en mer fler-
faglig sammenheng, med tanke på en 
endelig bekreftelse. 

Mens noen av arbeidene har vært 
 relativt enkle å identifisere, er andre 
mer vriene, men spennende like fullt. 
en annen aktør, i en annen periode 
med bruk av andre teknikker, kan ha 
vært på ferde, det være seg trearbeid 
eller et malerstykke. drueklasen som 
er malt opp-ned under prekestolen, 
mangler mye på et skikkelig presisjons-
nivå og er kanskje noe av det svakeste 
bidrag så langt. 

Når det gjelder Urnes stavkirke, er 
kvaliteten på utførelsen av trearbei-
dene avgjort svært høy. Man kan nes-

ten fundere på om kunstneren har vært 
utlending, eventuelt skolert i utlandet, 
så stor er presisjonen.

dessverre er det få tilsvarende nor-
ske undersøkelser, så noen sammen-
ligning med andre stavkirker er det 
vanskelig å gjøre i dag. denne lille 
 botaniske undersøkelsen må derfor 
stå på egne ben til nye arbeider duk-
ker opp – måtte dette bli et tema fra 
 ansvarlig hold.

artikkelen er basert på et foreløpig 
dokument (Moe 2006).

Jeg vil takke Per Harald Salvesen, 
Henrich von achen, Per Magnus Jør-
gensen, Marit Bøen, Laura Sadori og 
Jon Brænne for hjelp, kommentarer og 
innspill. 
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Holmboe var blitt lært opp av 
 sin lærer professor Wille i 
 axel Blytts teori fra 1876 om 

innvandringen av Norges flora. Han sa 
at floraelementene og deres innvand-
ring under vekslende klimatiske for-
hold, var dårlig understøttet av fakta. 
Selv var Holmboe blitt satt til å studere 
makrofossiler i norske myrer og fant 

at Blytts teori stemte dårlig med dette 
materialet.

Programerklæringen
I 1906 fikk Jens Holmboe stilling som 
konservator ved Bergens Museum, 
og kom da med følgende program-
erklæring: 

«Hvad botaniken angaar, byder Vest-
landets natur navnlig rig anledning til 
viktige studier paa plantegeografiens 
omraade… Den store mængde af in-
teressante problemer som knytter sig til 
den vestlige Norges kyst- og fjordnatur, 
trænger i høy grad at gjøres til gjenstand 
for planmessige undersøgelser. Nærlig-
gende oppgaver er bl.a. aarsagerne til 
Vestlandets avskogning og betingelserne 
for kunstig skogplanting, vegetationens 

Jens Holmboes undersøkelse  
av bergflettens utbredelse i Norge

Av Per M. Jørgensen & Hans H. Blom

På et møte i Bergen filatelistklubb kom andreforfatteren over et brev fra Bergens 
Museum. Dette viste seg å inneholde en original av spørreskjemaet til Jens Holmboes 

store undersøkelse om bergflettens utbredelse i Norge. Bakgrunnen var hans ønske 
om å forklare enkeltarters utbredelsesmønstre i særdeleshet på Vestlandet.

 Figur 2. Jens Holmboe, eneste bilde som 
er kjent fra den tiden han var ansatt ved 
 Bergens Museum (1906–25).

 Figur 1. Brevet med spørreundersøkelsen, påtegnet av avdelingslederen Oscar Hagem.
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indvandringshistorie (langs kysten, gjen-
nom fjeldpassene og over havet), plante-
vekstens livsvilkår paa fjordenes nord- og 
sydskråninger, osv.» det var dette ambi-
siøse programmet han forsøkte å sette 
ut i livet, selv om han allerede i 1907 
ble museets nye direktør etter Brun-
chorst, en stilling som egentlig ikke 
passet ham.

Holmboe var i utgangspunktet over-
bevist om at man måtte være forsiktig 
med å bruke dagens utbredelsesmøn-
stre til å tolke fortiden slik Blytt hadde 
gjort det i sin teori. Hans oppfatning 
var at enkelte arter var individualister 
og nok hadde sin egen spesielle historie 
og egne voksekrav. det var derfor viktig 
å undersøke hver art nøye. Han begynte 
med kristtornen (Ilex aquifolium) som 
han så på som noe av en karakterart for 
regionen. I sin Bergenstid rakk Holm-
boe bare én undersøkelse til, om berg-
fletten (Hedera helix). denne var lagt 
opp etter samme modell som den fore-
gående. Senere fulgte reve bjellen (Digi-
talis purpurea) og han fikk også inn en 
god del av sine ikke helt avsluttete stu-
dier i det populære verket «Våre ville 
planter» (Lagerberg/Holmboe 1937–
40), bl.a. en om purpur lyngen (Erica 
cinerea).

Spørreundersøkelsen
Holmboe, som var en meget grundig 
forsker, kartla først alt som var kjent 
om arten, spesielt hva som fantes i våre 
herbarier. Han forsøkte selv å besøke 
så mange lokaliteter som mulig, men 
det var ikke mulig å rekke overalt. Han 
hadde derfor stor tro på å aktivere  lokal 
plantekunnskap. derfor utarbeidet han 
et omfattende spørreskjema som ble 
sendt ut høsten 1916, fortrinnsvis til 
skoler (fig. 3). Slike spørreskjemaer 
hadde ikke vært brukt før i botanisk 
sammenheng her i landet, men var 
ikke uvanlig i folkloristisk og språklig 
sammenheng, noe som Holmboe med 
sin brede faglige orientering naturlig-

vis var klar over. Selv hadde han gjort 
noe liknende med kristtornen og fikk 
da inn ganske mange svar.

Spørreskjemaet er meget omfattende, 
og det følger med gode illustrasjoner av 
planten (fig. 4) for å forsikre seg om 
at en fikk svar om rett art. Åpenbart 
var Holmboe meget opptatt av å få 
skilt mellom viltvoksende (spørsmål 
1–6) og plantede eksemplar (7). Spørs-
målene er kvalitative, og der er ingen 
spørsmål om antall planter (popu-
lasjonsstørrelse) som er observert. I 
dag ville dette vært meget aktuelt for 

bedømmelse av sjeldenhet i rødliste-
sammenheng. Holmboes siktemål var 
imidlertid et annet, han ville forklare 
bergflettens utbredelse. Han legger 
 likevel inn et lite sideprosjekt av etno-
botanisk karakter, om lokalnavn, som 
han også gjør rede for i publikasjonen. 
det var nettopp i slike sammenhenger 
at spørreskjemaer av denne typen var 
blitt brukt tidligere. Holmboe sier selv 
i publikasjonen at han fikk flere hun-
dre svar, men vi vet ikke hvor mange 
han sendte det til.

Figur 3. Selve spørreskjemaet.
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Resultatene
Undersøkelsen resulterte i et større 
 arbeid som ble ferdig i november 1917 
og ble trykket i Bergen Museums År-
bok 1918–19, men som først kom ut 
våren 1920. Her publiserte han et kart 
der alle data var lagt inn sammen med 
vintertemperaturisobarer (fig. 5 ). Han 
kom imidlertid frem til at bergfletten 
ikke har nådd hele sitt utbredelses-
potensiale fordi den modner fruktene 
for sent om høsten og således ikke klarer 
å spre seg nordover der den kan over-

leve som plantet og steril. I det hele var 
han svært opptatt av å registrere hvor-
vidt de rapporterte plantene var vilt-
voksende eller ikke, og brukte mye tid 
på å forsikre seg om dette. Holmboe er 
på dette grunnlag sikker på at bergflet-
ten er en sen innvandrer i vår flora, noe 
pollenanalysen har vist ikke stemmer. 
arten innvandret i den boreale perio-
den og hadde en større utbredelse i den 
postglasiale varmetiden enn i dag, spe-
sielt på østlandet. På Vestlandet er det 
imidlertid mulig at dens nordgrense 

representerer en frømodningsgrense. 
Fægri (1960) mener likevel at den kan 
være klimatisk begrenset, slik de iso-
barer Holmboe presenterer, kan tyde 
på. Selve plantens vegetative stadier 
 tåler ikke mer frost enn disse viser. 

Holmboe kom frem til andre resul-
tat når det gjaldt de to andre artene han 
undersøkte. klarest vintertemperatur-
relatert er utbredelsen av klokkelyng 
(Erica cinerea). Han ble derigjennom 
helt overbevist om at hans tese om 
 artenes individualitet var holdbar, noe 
han ifølge Rolf Nordhagen fremholdt 
bestemt i sine forelesninger (Fægri 
2001). Holmboe var klart forut for sin 
tid i tilnærmingen til disse utbredelses-
problemene, men dessverre rakk han 
ikke å avslutte dette prosjektet etter at 
han kom til oslo i 1925. da gikk han 
over i en mer humanistisk fase av sin 
virksomhet, noe som tydelig viser igjen 
i hans arbeid med revebjellen.
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Figur 5. Holmboes kart over bergflettens utbredelse relatert til vintertemperaturen.
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Biogeografien er studiet av hvor  
 ulike organismer lever og hva 
 som ligger til grunn for utbre-

delsen av ulike arter. For å forklare 
artenes utbredelse, må vi gjerne ha 
kunnskap om så ulike fagfelt som tak-
sonomi, systematikk, evolusjon, øko-
logi, geologi og klimaforskning. det er 
enighet om at evolusjon og kontinental-
drift har vært to sentrale krefter for å gi 
de utbredelsesmønstrene vi ser på klo-
den i dag. Forklaringsmodellene kan 
derimot variere avhengig av hva man 
vektlegger, og det er ulike tradisjoner 
innen plantegeografi og dyregeografi. 

dyregeografi er et fagfelt i rask utvik-
ling, og fremdeles er bare noen få pro-
sent av klodens arter beskrevet. Uten et 
bedre taksonomisk fundament, vil for-
ståelsen av mange dyregruppers syste-
matikk og utbredelse forbli mangelfull. 
Systematikken til mange dyregrup-
per er i hovedsak basert på morfolo-
giske eller anatomiske karakterer, men 
 nyere metoder som dNa-sekvensering 
gir også viktige bidrag til forståelsen av 
ulike gruppers evolusjonære slektskap. 

Menneskene bidrar også til å spre 
arter. artsdatabanken ga i 2007 ut en 
svarteliste på rundt 2500 fremmede 
 arter som i den senere tid er kommet 

til i Norge. de fleste har vel etter hvert 
stiftet bekjentskap med Iberiaskog-
sneglen, Arion lusitanicus (Mabille), 
en immigrant fra den iberiske halv-
øya. Selv om den er vakker å se på, er 
det en immigrant som de fleste hage-
eiere kunne klart seg uten.

Teori om evolusjon og 
kontinentaldrift 
dyregeografi ble eget fagfelt tidlig 
på 1800-tallet, da man særlig så på 
 utbredelse av pattedyr og fugler. Man 
fant at kloden kunne deles inn i seks 
fauna- regioner: Nord-amerika (den 
nearktiske regionen); Latin -amerika 
(den neotropiske regionen);  europa, 
Nord-afrika, Russland, kina og  Japan 
(den palearktiske regionen); asia 
sør for  Himalaya (den orientalske 
 regionen); afrika sør for Sahara og 
sørøstlige  deler av den arabiske halvøy 
(den afro tropiske regionen); og aust-
ralia, New Zealand og Papua Ny Gui-
nea (den australske regionen) (figur 1). 
disse  regionene er relativt godt adskilt 
fra hverandre av hav, ørkener eller fjell-
kjeder. 

den best kjente dyregeografen på 
1800-tallet var engelskmannen  alfred 

Russel Wallace (1823–1913). Han drev 
feltarbeid først i amazonas i Sør-ame-
rika og senere i Indonesia. Han er sær-
lig kjent for å ha påvist skillet mellom 
den orientalske og den australske 
faunaregionen, kalt «Wallaces linje». 
dette skillet går mellom Borneo og 
Sulawesi og gjennom Lombokstredet 
mellom Bali og Lombok. Selv om Lom-
bokstredet bare er 35 kilometer bredt, 
har Bali en klart orientalsk fauna, mens 
faunaen på Lombok viser klare likhets-
tegn med den australske faunaen. Lom-
bokstredet har således vært en effektiv 
barriere gjennom titalls millioner av år, 
selv om enkelte fugler og flaggermus 
har flydd over stredet. 

det vi i dag kaller historisk dyre-
geografi, baserer seg i stor grad på evo-
lusjonsteorien og på kontinentaldrift. 
den engelske naturforskeren Charles 
darwin (1809–1882) la grunnlaget for 
den moderne evolusjonsteorien, og 
dette ga den Linneiske systematikken 
et teoretisk fundament som gjorde det 
mulig å gi en vitenskapelig forklaring 
på klodens enorme artsmangfold. 

teorien om kontinentaldrift ble først 
lansert av den tyske meteorologen al-
fred Wegener (1880–1930) i 1912. Men 
teorien ble ikke allment akseptert før 

Hva forteller fjærmyggen? 
– dyregeografi i Latin-Amerika

Av Trond Andersen & Humberto F. Mendes

Arter blir i dag utryddet i langt raskere tempo enn noen gang. Menneskeskapte 
klimaendringer, hogst av regnskog og annen miljøødeleggelse fører til at mange 

arter forsvinner fra leveområdene de har i dag. Samtidig bidrar både mennesker 
og et varmere klima til å spre fremmede arter. Biogeografien gir oss verdifull 
og aktuell kunnskap om artenes utbredelse; de mønstrene vi ser i dag, skyldes 

evolusjon, geologiske prosesser, klimaendringer og menneskers virksomhet.
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lenge etter Wegeners død. Lenge ba-
serte dyregeografene seg på å postulere 
eksistensen av landbroer mellom kon-
tinentene når man skulle forklare hvor-
dan enkelte dyregrupper hadde spredd 
seg fra ett kontinent til et annet. det var 
først på 1960-tallet at teorien om konti-
nentaldrift for alvor slo igjennom.

Artsdannelse
I systematikken er arten den basale ka-
tegorien, og enhver organisme hører til 
kun én art. Ifølge det biologiske arts-
begrepet er arter grupper av naturlige 
populasjoner som forplanter seg med 
hverandre, og som er forplantnings-
messig isolert fra andre slike grupper. 
I praksis er dette artsbegrepet vanske-
lig å anvende. Når vi beskriver nye arter, 
diagnostiserer vi dem gjerne på likhe-
ter i ytre og indre kroppsbygning. dette 

vil selvsagt være avhengig av skjønn 
og erfaring, og arter beskrevet på slike 
kriterier kan senere bli synonymisert 
 eller splittet. Nye arter oppstår ved at 
to populasjoner av en art blir adskilt fra 
hverandre med en geografisk barriere 
over lengre tid. evolusjonen fører så til 
at de utvikler seg i forskjellig retning, 
og når de ikke lenger kan forplante seg 
med hverandre, er den opprinnelige 
 arten splittet i to «søsterarter». 

Geografiske barrierer kan oppstå 
ved at kontinentene glir fra hveran-
dre, eller at det dannes fjellkjeder eller 
ørkenområder som artene ikke len-
ger kan krysse. klimaendringer kan 
føre til isolasjon, for eksempel ved at 
vidt utbredte, kuldetolerante arter et-
ter en istid søker opp i fjellområder, 
og at det varmere lavlandet fungerer 
som en effektiv barriere. Videre kan 
store innsjøer tørke opp og etterlate 

flere mindre sjøer hvor populasjoner 
av tidligere vidt utbredte arter kan ut-
vikle seg i isolasjon. 

Kontinentene skiller lag
Jordskorpen består i hovedsak av 14 pla-
ter som alle er i konstant bevegelse. Når 
to plater beveger seg fra hverandre, får 
vi det som kalles havbunnsspredning 
som er markert ved midthavsrygger. 
Magma strømmer opp i sprekksonene 
og danner undersjøiske, vulkanske 
fjellkjeder, slik som den midtatlantiske 
ryggen. Når to plater beveger seg mot 
hverandre, vil den ene platen synke 
ned under den andre. Langs disse sub-
duksjonssonene får vi vulkansk aktivi-
tet, og det kan dannes høye fjellkjeder. 
Himalaya er dannet ved at India kolli-
derte med asia. andesfjellene er dan-
net ved at Sør-amerika beveger seg 

 Figur 1. De dyregeografiske regionene slik de ble foreslått av Alfred R. Wallace. I dag regnes også Antarktis som egen region. 
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vestover oppå Stillehavsplaten.  Platene 
kan også gli langs hverandre, og vi får 
forkastningssoner med stadige jord-
skjelv, slik som San andreas-forkast-
ningen langs Nord-amerikas vestkyst. 
Platetektonikk er vitenskapen om jord-
skorpens bevegelse.

opprinnelig var jordens landmas-
ser samlet i ett stort kontinent som vi 
kaller Pangea, som begynte å dele seg 

i to for ca. 240 millioner år siden (figur 
2a). den nordlige delen, Laurasia, be-
sto av det som i dag er europa, asia og 
Nord-amerika, mens den sørlige delen, 
Gondwanaland, er dagens India, Mada-
gaskar, afrika, australia, New Zealand, 
Sør-amerika og antarktis (figur 2B).

Mens områdene i nord mer eller 
mindre alltid har vært i nær kontakt 
med hverandre, skilte platene i sør lag. 

India og Madagaskar begynte å bevege 
seg nordover for ca. 160 millioner år 
siden. Resten av Gondwanaland hang 
sammen frem til for ca. 100 millioner 
år siden, da afrika skilte seg fra resten. 
New Zealand, senere fulgt av australia 
og Ny Guinea, skilte seg ut for ca. 85–
75 millioner år siden. antarktis og Sør-
amerika hang sammen frem til for ca. 
40 millioner år siden.

 Figur 2. Oppsplittingen av kontinentene. A – Pangea for omkring 240 millioner år siden. B – Laurasia og Gondwanaland for omkring 160 
millioner år siden.

 Figur 3. Dannelsen av Sentral-Amerika og De karibiske øyer 
for omkring 5 millioner år siden.

 Figur 4. Sentral-Amerika og De karibiske øyer slik vi kjenner dem i dag.  
Panama-landbroen ble først dannet for omkring 3 millioner år siden.
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Latin-Amerika  
– Den neotropiske regionen
den neotropiske regionen består av 
Sør- og Sentral-amerika, samt de ka-
ribiske øyer. Skillet mot den nearktiske 
regionen går gjennom Mexico; fjellene 
i de sentrale delene av landet tilhører 
den nearktiske regionen, mens de kyst-
nære lavlandsområdene tilhører den 
neotropiske regionen. 

Foruten oppsplittingen av Gond-
wanaland har dannelsen av landbroen 
mellom Nord- og Sør-amerika vært 
avgjørende for utviklingen av faunaen 

i regionen. tre plater er involvert i 
denne prosessen. den atlantiske pla-
ten som beveger seg vestover, Stille-
havsplaten som beveger seg østover 
og den karibiske platen i midten, som 
blir presset opp av de to andre platene 
(figur 3). Langs de to kollisjonssonene 
fikk vi etter hvert dannet kjeder av øyer. 
Langs den østlige kollisjons sonen lig-
ger disse øyene fremdeles igjen som 
antillene, Puerto Rico, Hispaniola, 
 Jamaica og Cuba. Langs den vestlige 
kollisjonssonen var aktiviteten større, 
og øyene ble etter hvert til en sammen-

hengende landmasse som vi i dag 
 kjenner som Sentral-amerika (figur 4). 
den  endelige forbindelsen mellom Sør- 
og Nord-amerika,  Panamá-landbroen, 
ble først dannet for omkring 3 millio-
ner år  siden.

den neotropiske regionen kan deles 
i flere subregioner. de sørlige delene 
av argentina og Chile kalles den pata-
gonske subregionen. det er i dette om-
rådet vi finner flest arter som har sine 
nærmeste slektninger i australia, New 
Zealand eller Sør-afrika. enkelte kaller 
resten av Sør-amerika for den brasili-

 Figur 5. Seksringet beltedyr (Euphractus sexcinctus) lever på de Søramerikanske savannene øst for Andesfjellene, fra Surinam og Brasil i 
nord, sør til sentrale deler av Argentina.  FOTO: ANA IrENE F. MENdES
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 Figur 6. Stor maursluker (Myrmecophaga tridactyla) er utbredt fra sørlige deler av Mexico gjennom Sentral-Amerika og i Sør-Amerika øst 
for Andesfjellene sør til nordlige deler av Argentina. Den lever både på savannene og i regnskogene, hvor den ernærer seg av maur og termitter.

  FOTO: MArcOS A. vIOLANTE

 Figur 7. Flodsvin eller kapivar (Hydrochaerus hydrochaeris) er verdens største gnager med en kroppslengde på opp til 1.3 m. Den er utbredt 
i Colombia og vestlige deler av Venezuela og i resten av Sør-Amerika øst for Andesfjellene, sør til sentrale deler av Argentina. Den lever i  elver, 
sumper og innsjøer hvor den spiser vannplanter.  FOTO: ANA IrENE F. MENdES
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anske subregionen, mens mange bruker 
denne betegnelsen kun på lavlandet i de 
østlige delene av Sør-amerika. andes-
fjellene, som strekker seg gjennom hele 
Sør-amerika, har ikke bare vært en 
spredningsvei nord-sør for arter som 
er tilpasset livet i høyfjellet, de har også 
vært en effektiv barriere mellom lavlan-
det på øst- og vestsiden av fjellkjeden. 
Sentral-amerika og karibia regnes også 
gjerne som egne subregioner.

Sør-Amerikas pattedyrfauna
Pattedyr er en dyregruppe med relativt 
få arter, og deres økologi og utbredelse 
er gjennomgående godt undersøkt. Her 
foreligger det mye fossilt materiale som 
gjør at de egner seg godt til dyregeo-
grafiske studier. etter at Sør-amerika 
løsrev seg fra Gondwanaland, var kon-
tinentet fullstendig isolert over en svært 
lang periode. dette førte til utviklingen 
av en unik pattedyrfauna. opprinnelig 
besto denne faunaen av pungdyr (Mar-
supialia) og gomlere (edentata) som 
beltedyr (dasypodidae) (figur 5), maur-
slukere (Myrmecophagidae) (figur 6) 
og dovendyr (Bradypodidae), samt en 
artsrik gruppe av hovdyr (Notoungu-
lata) som i dag er utdødd. det er også 
funnet fossiler av et nebbdyr (ornithor-
hynchidae) i argentina. Nebbdyrene 
tilhører kloakkdyrene (Monotremata), 
en dyregruppe vi i dag bare finner i den 
australske regionen.

Pungdyrene finner vi også i den 
australske regionen, og gruppen viser 
et tidlig Gondwanaland-mønster, hvor 
dyrene spredte seg mens det ennå var 
kontakt mellom Sør-amerika og aust-
ralia via antarktis. I dag er det opossu-
mene (didelphimorphia) som er den 
mest artsrike ordenen i Sør-amerika 
med 4 familier, 15 slekter og 66 arter. 
ordenen Paucituberculata er en annen 
gruppe pungdyr, som i dag er utbredt 
med 2 slekter og 7 arter i de vestlige de-
lene av Sør-amerika. den tredje orde-
nen, Microbiothera, med arten monito 

del monte, Dromiciops australis, finner 
vi i det sørlige Chile. 

I Sør-amerika utviklet det seg for-
mer som tok opp nisjer som på de 
nordlige kontinentene var okkupert 
av arter fra andre dyregrupper. dette 
kalles parallell seleksjon. Blant pung-
dyrene fantes for eksempel rovdyr som 
sabeltann-pungdyret (Thylacosmilus), 
som liknet svært på den nordlige halv-
kules sabeltiger. Blant hovdyrene hadde 
Thoatherium bare én tå og liknet på en 
hest, Pachyrukhos liknet på en kanin, 
Trigodon på en flodhest, osv. Mange 

arter, spesielt blant doven dyrene, ble 
svært store. den største arten var kjem-
pedovendyret (Megatherium), med en 
kroppslengde på 6 meter og en vekt på 
4–5 tonn. en annen gruppe gomlere 
som ble svært store, var Glyptodontene. 
de lignet på nåtidens beltedyr med et 
ytre panser med benplater i  huden. 
dette panseret besto av tre deler, en 
liten «hatt» oppe på hodet, et stort 
skillpaddeliknende ryggskjold over 
kroppen og et sylinderformet, leddelt 
dekke på halen. enkelte arter hadde til 
og med kraftige pigger ytterst på halen 

 Figur 8. Brun kapusiner (Cebus apella) er utbredt i regnskogene i Venezuela, Guyana og 
Brasil. Arten lever i grupper på 8 til 15 individer og ernærer seg av frukt og insekter.   

 FOTO: MArcOS A. vIOLANTE
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som fungerte som en kølle. den største 
arten, Glyptodon, skal nesten ha vært 
på størrelse med en folkevogn.

to dyregrupper spredte seg til Sør-
amerika fra afrika for omkring 25–30 

millioner år siden, da avstanden mel-
lom de to kontinentene var mye min-
dre enn i dag. Mest sannsynlig har de 
kommet med drivved som drivende 
mangrovetrær. Først kom en gruppe 

gnagere, som vi i dag kjenner som flod-
svin (Hydrochaerus) (figur 7), chinchilla 
(Chinchilla) og trepiggsvin (erethizonti-
dae). deretter kom apene, som utviklet 
seg til vestapene (Platyrrhini). Platyr-
rhini betyr «flatnese» og de skiller seg 
fra østapene (Catarrhini) spesielt ved at 
neseskilleveggen er meget bred, slik at 
neseborene står langt fra hverandre og 
peker ut til siden. av de mer kjente sør-
amerikanske apene finner vi slekter som 
tamariner (Saguinus), løve aper (Leon-
topithecus), kapusiner  (Cebus)  (figur 8) 
og brøleaper (Alouatta).

 Figur 9. Jaguar (Panthera onca) er utbredt fra sørvestlige deler av U.S.A., gjennom Sentral-Amerika og i Sør-Amerika øst for Andesfjellene 
sør til nordlige Argentina. Den foretrekker skogsområder, men kan også påtreffes i mer åpent landskap.  FOTO: MArcOS A. vIOLANT

 Figur 10. Ringhalet nesebjørn (Nasua 
 nasua) er utbredt fra Arizona i USA., gjennom 
Sentral-Amerika og i Sør-Amerika øst for 
Andes fjellene sør til Uruguay og nordlige 
 Argentina. Den lever både i skogsområder og 
mer åpent landskap, og spiser alt fra insekter, 
edder kopper, mus og frosk til frukt. 
 FOTO: ANA IrENE F. MENdES
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da landbroen mellom Nord- og Sør-
amerika ble dannet for ca. 3 millioner 
år siden, vandret en rekke arter inn fra 
Nord-amerika. I denne perioden kom 
hovdyr som lama (Camelidae) og tapir 
(tapiridae). Lama er beslektet med ka-
meler, og tapiren med neshorn. Videre 
kom det mange rovdyr som kattedyr 
(Felidae) (figur 9), hunder (Canidae) 
og halvbjørner (Procyonidae) (figur 
10) (Ursid). I den første tiden etter at 
landbroen oppsto vandret også mange 
søramerikanske arter nordover. Men 
disse klarte ikke å konkurrere med de 
pattedyrene som hadde utviklet seg 
på den nordlige halvkule. Bare noen 
få arter av opossum, beltedyr og tre-
piggsvin har overlevd i Nord-amerika 
frem til i dag. 

I Sør-amerika førte  innvandringen 
av arter nordfra til at store deler av den 
opprinnelige faunaen døde ut. alle rov-
dyrformene av pungdyrene forsvant, og 
det samme gjorde samtlige av de sørlige 
hovdyrene, selv om enkelte overlevde i 
en periode. også de fleste gomlere og 
samtlige av kjempene forsvant. Grun-
nen til at de nordamerikanske dyrene 
var mer fremgangsrike, var at de nord-
lige kontinentene var større. I en peri-
ode var det landbro mellom asia og 
Nord-amerika over Bering stredet, og 
arter kunne vandre frem og tilbake. de 
nordlige artene var således mer vant 
til å konkurrere og hadde lettere for å 
tilpasse seg.

Hva forteller fjærmyggen?
Fjærmygg (Chironomidae) er en artsrik 
gruppe insekter på omkring 7000 be-
skrevne arter på verdensbasis (figur 11). 
de fleste har larver som lever i vann, 
og de voksne insektene står gjerne og 
svermer i nærheten av elver eller tjern. 
de er svært viktige i de fleste akvatiske 
økosystemer. de kan bli så individrike 
at de voksne insektene kan være til sje-
nanse for oss mennesker under sver-
mingen, men de stikker ikke. de er mye 

brukt som bioindikatorer, blant annet 
ved overvåking av forurensing av vass-
drag. de har også vist seg å være svært 
godt egnet til å kartlegge klimavariasjo-
ner gjennom de siste 20 000 årene, noe 
som i dag er svært aktuelt.

Selv om det er beskrevet nesten like 
mange arter fjærmygg som fugler, er 
fjærmyggfaunaen i de fleste tropiske 
områder fremdeles svært dårlig kjent. 
I tropene har mange arter også et spesi-
alisert levevis. enkelte arter lever i små 
vannansamlinger i planter tilhørende 
familien Bromeliaceae, og mange arter 
er også helt landlevende. de finnes for 
eksempel i mose eller lav på stein eller 

trestammer. I Sør-amerika finner vi 
også den eneste slekten (Ichthyocladius 
Fittkau), som er parasitter på fisk. 

de siste 10–15 årene har forskere 
og studenter fra Bergen Museum dre-
vet feltarbeid i Mellom og Sør-ame-
rika, og beskrevet en rekke nye arter 
og slekter av fjærmygg. I dag vet vi at 
den neotropiske regionen er den regi-
onen som har den mest mangfoldige 
faunaen på underfamilienivå. 10 av de 
11 nålevende underfamiliene er kjent 
fra den neotropiske regionen. Bare un-
derfamilien Usambaromyiinae ander-
sen et Sæther er fremdeles ikke funnet 
i regionen. om faunaen i amazonas 

 Figur 11. Fjærmygg er små til middelstore tovinger med fjærformede antenner. Bildet  viser 
en ubeskrevet Coelotanypus Kieffer art fra Calakmul biosfære reservat på Yucatán-halvøya i 
Mexico.  TEGNING:  T. ANdErSEN
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undersøkes bedre, er det ikke umulig 
at også arter av denne underfamilien 
dukker opp. 

Fjærmygg er en svært gammel 
gruppe og bør speile de samme geolo-
giske hendelser som pattedyrene. Selv 
om de fleste fjærmygg kan fly, er det 
vanskelig å tenke seg at arter som er 
sterkt spesialisert til livet i for eksempel 
fjellbekker på flere tusen meters høyde 
i andesfjellene, vil overleve om de leg-
ger ut på en flytur fra ett kontinent til 
et annet. også når det gjelder fjærmygg, 
er det mer sannsynlig at de spredte seg 
mens kontinentene hang sammen, og 
at det etter oppsplittingen ble utviklet 
nye arter på de ulike kontinentene. et 
slikt mønster kaller vi for «vikarians», 
og de to nærstående artene som vika-
rierer for hverandre på de ulike konti-
nentene, kalles «søsterarter».

Lars Brundin
På 1950- og 60-tallet arbeidet svensken 
Lars Brundin med fjærmyggfaunaen i 
australia, på New Zealand, i Sør- afrika 
og Sør-amerika. I 1966 publiserte han 
arbeidet Transantarctic relationships 
and their significance, as evidenced by 
chironomid midges, hvor han påviste 
søstergruppeforhold innen flere slekter 
i underfamiliene aphroteniinae, Po-
donominae og diamesinae (figur 12). 
dette arbeidet fikk ikke bare stor be-
tydning for vår forståelse av fjærmyg-
genes utbredelse, det var også sentralt 
for at teorien om kontinentaldrift ble 
allment anerkjent. om de sørlige kon-
tinentene hang sammen for 100 millio-
ner år siden, var utbredelsesmønstrene 
til disse fjærmyggene langt enklere å 
forklare enn å basere forklaringen på 
landbroer i fjerne tider, noe det ikke 

er geologisk bevis for. For sitt arbeid 
med de sørlige fjærmyggene ble pro-
fessor Brundin utnevnt til æresdoktor 
ved Universitetet i Bergen.

Senere er det også beskrevet en 
rekke nye arter og slekter fra de sør-
lige delene av Sør-amerika som har 
sine nærmeste slektninger i australia 
og på New Zealand. en betydelig del av 
fjærmyggfaunaen i Patagonia kan såle-
des spores tilbake til oppsplittingen av 
Gondwanaland.

Afrikansk-søramerikansk fauna
Selv om oppsplittingen mellom Sør-
amerika og afrika kom relativt sent, 
er det få grupper som viser et rent 
søstergruppeforhold mellom de to 
kontinentene. Slekten Manoa Fittkau 
(underfamile Chironominae) ble be-
skrevet basert på en art fra Manaus i 
Brasil. I 1997 beskrev vi arten Manoa 
tangae andersen et Sæther fra de vest-
lige Usambarafjellene i tanzania. Se-
nere er det også beskrevet en art fra 

 Figur 12. Kart over Den sørlige halvkule som viser hovedmønstre for utbredelsen av de 
sørlige fjærmyggene. (Fra: Brundin, L. (1966) Transantartic relationships and their significance, 
as evidenced by chironomid midges. Kungliga Svenska Vetenskapsakademins Handlingar 
11(1): 1–472).

 Figur 13. Detalj av bakkroppsspissen til 
en ubeskrevet art av slekten Colosmittia 
 Andersen et Sæther fra staten São Paulo i 
 Brasil.  TEGNING:  T. ANdErSEN
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 Figur 14. Detaljer av bakkroppsspissen til 6 arter av den endemiske slekten Oleia Andersen et Mendes fra Brasil. A-O. boraceia Andersen et 
Mendes, São Paulo. B-O. bipartita Andersen et Mendes, Santa Catarina. C-O. hamata Andersen et Mendes, Santa Catarina. D-O. ultima  Andersen 
et Mendes, Rio de Janeiro. E-O. amazonica Andersen et Mendes, Amazonas. F-O. camura Andersen et Mendes, Santa Catarina. 
TEGNINGEr: T. ANdErSEN; PUBLISErT I ANdErSEN, T. Ed. (2007). cONTrIBUTIONS TO THE SySTEMATIcS ANd EcOLOGy OF AqUATIc dIPErA. A TrIBUTE TO OLE A. SæTHEr. THE cAddIS PrESS, cOLUMBUS,

OHIO, 358 SIdEr
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Florida i det sørlige USa. arten fra 
tanzania er svært lik arten fra Brasil, 
og slekten har antakelig vært utbredt 
på begge kontinenter før oppsplittin-
gen. Utbredelsen av arten fra Florida 
kan forklares med spredning etter at 
Panama-landbroen ble dannet. 

Helt nylig fant vi en ny art av slek-
ten Colosmittia Sæther et andersen 
(orthocladiinae) fra kystfjellene i det 
sørøstlige Brasil (figur 13). Slekten 
 Colosmittia opprettet vi for en art fra 
tanzania, og når vi beskriver den nye 
arten fra Brasil, vil vi vurdere hvor nær-

stående de to artene er. også innen mer 
artsrike og vidt utbredte slekter, som for 
eksempel Nilothauma kieffer,  finner vi 
søstergruppeforhold innen enkelte arts-
grupper mellom  afrika og Sør-ame-
rika. av denne slekten  kjenner vi nå 13 
ubeskrevne arter fra Sør- amerika. de 

 Figur 15. Detaljer av bakkroppsspissen til 6 brasilianske arter av slekten Antillocladius Sæther. A-A. atalaia Mendes et Andersen, Rio de 
 Janeiro. B-A. axitiosus Mendes et Andersen, Rio de Janeiro. C-A. brazuca Mendes et Andersen, Santa Catarina, São Paulo og Rio de Janeiro.  
D-A.  gephyrus Mendes et Andersen, Santa Catarina. E-A. plicatus Mendes et Andersen, Bahia. F-A. ultimus Mendes et Andersen, São Paulo og 
Rio de Janeiro. TEGNINGEr: T. ANdErSEN, PUBLISErT I ZOOTAxA (2008) 1887:1-75.
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mest «primitive»  artene ser ut til å leve 
i denne regionen, slik at slekten antake-
lig stammer fra dette kontinentet.

Endemiske arter
Mens Sør-amerika var helt isolert fra 
andre kontinenter, har det utviklet seg 
en rekke unike (endemiske) former. en 
underfamilie, Chilenomyiinae Brun-
din, er endemisk for Sør-amerika. den 
er kun kjent som voksne eksemplarer 
av én art, Chilenomyia paradoxa Brun-
din, som lever i skogsområder med små 
bekker i det sørlige Chile. Lars Brun-
din beskrev den i 1983, og til tross for 
at mange har lett etter den senere, er 
den ikke blitt funnet igjen. 

en rekke fjærmyggslekter finnes 
kun i Sør-amerika. da vi i 2000 tok 
til å arbeide med faunaen i Brasil, var 
det kun kjent 7 arter av underfamilien 
orthocladiinae fra landet. Vi har nå 
nær tidoblet dette tallet. Når vi arbei-
der med denne faunaen, finner vi at 
over en tredjedel av de nye artene vi 
samler inn, ikke kan plasseres i kjente 
slekter. Spesielt i kystfjellene, Mata at-
lântica, langs Brasils østkyst, finner vi 
svært mange arter vi må opprette nye 

slekter for. I 2007 beskrev vi fem nye 
slekter som alle viser helt spesielle ka-
raktertrekk. Slekten Oleia andersen et 
Mendes har for eksempel en helt spe-
siell oppsplittet gonostylus med kraf-
tige pigger (figur 14). av den sistnevnte 
slekten beskrev vi 7 nye arter som er ut-
bredt fra Santa Catarina i sør til ama-
zonas i nord. Under feltarbeid i Brasil 
i vår fant vi ytterligere 7–8 nye arter av 
denne slekten, blant annet en helt skin-
nende hvit art i regnskogene nord for 
Manaus i amazonas. 

Spredningen 
etter at landbroen i Panama ble dan-
net, har andesfjellene fungert som 
spredningsvei sørover for nordlige 
 arter.  Monodiamesa mariae ander-
sen, som vi beskrev fra Puerto aisen 
i sørlige Chile, tilhører underfamilien 
Prodiamesinae. denne underfamilien 
er mest artsrik i de nordlige delene av 
de  nearktiske- og palearktiske regio-
nene, og det var tidligere ikke beskre-
vet  arter fra den Neotropiske regionen. 
etter hvert som faunaen i andesfjellene 
blir kartlagt, kan vi nok regne med at 
også andre arter vil dukke opp. 

Slekten Antillocladius Sæther ble 
beskrevet i 1981, basert på A. antecal-
vus Sæther fra St. Vincent i antillene. 
I dag har vi beskrevet 19 arter fra den 
 neotropiske regionen, fra det sørøstlige 
Brasil i sør og nord til  Mexico (figur 15). 
Videre er det fra den nearktiske regio-
nen beskrevet én art, fra den palerak-
tiske regionen (kina og Japan) tre arter 
og fra den orientalske regionen (India 
og Thailand) to arter. en forklarings-
modell for et slikt utbredelsesmønster 
er at slekten utviklet seg i Sør-amerika 
og spredte seg nordover. enkelte arter 
utviklet seg så i Nord-amerika, og slek-
ten spredte seg videre via landbroen 
over Beringstredet, og har nå nådd så 
langt sør som til Thailand og India.

også en rekke andre slekter er ut-
bredt både i Sør- og Nord-amerika. 
det er ikke alltid enkelt å avgjøre om 
artene har spredd seg nordfra eller sør-
fra. Mens faunaen i Nord-amerika er 
relativt godt undersøkt, er faunaen i 
Sør-amerika fremdeles så dårlig kjent 
at forsøk på utrede utbredelsesmønstre 
må betraktes som foreløpige. •••
 
artikkelen er basert på Humberto F. Mendes prøve-
forelesning for Phd-graden ved Universitetet i Bergen, 
desember 2007.
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d    ette var innledningen til en 
  utveksling om små hverdags- 
  dramaer i Bergen mellom to 

opptatte herrer. Gustafson gikk inn i en 
travel feltsesong som arkeolog. Sam-
tidig skulle han også ivareta museets 
etnografiske samlinger og meget  annet. 
Scharffenberg hadde giftet seg med 
anna Siewers i Molde, og sammen var 
ekteparet i full gang med å forberede 
avreise til kongo i juni. 

Men konservator Gustafson måtte 
vente forgjeves på Grand. Forklarin-
gen var at han satt i første etasje og 
Scharffenberg i annen. kort etter fikk 
han problemer med å berolige hotell-
vert Smeby. Før han hadde historien 
bekreftet fra kongofareren selv, ville 
ikke Gustafson betale Scharffenbergs 
hotell (og bryllupsreise?) med oppgjø-
ret for den lille samlingen.2 det skulle 
ta sin tid, for Scharffenbergene hadde 
allerede reist til afrika.

Ettertraktet 
Bare 15 år tidligere hadde man i Vest-
europa større kunnskap om månens 
overflate enn hva som måtte gjemme 
seg i Sentral-afrika. oppdagelsen og 

senere koloniseringen av Fristaten 
kongo fikk voldsom offentlig opp-
merksomhet i Vesten, og området var 
i en periode det aller mest attraktive 
å samle kulturhistoriske gjenstander 
fra. kongosamlinger var noe Gustafson 
måtte sikre til Bergen Museum. I eu-
ropa var det stor konkurranse mellom 
innsamlere, museer, byer og land, og 
minst 6500 kongogjenstander havnet 
i norske samlinger. at kongogjenstan-
dene var ettertraktet i Bergen, frem-
går tydelig av museets årbok fra 1893: 
«Ved privat innsamling er det lykkedes 
at tilveiebringe midler til erhvervelsen af 
en større etnografisk samling fra Kongo, 
sammenbragt under tre aars reiser paa 
Kongofloden af kapt. Andersen i Kjøben-
havn. Central-Afrika, der i vor tid har 
faaet saa stor almindelig interesse først 
ved Livingstones, Camerons og Stanleys 
af alle kjendte reiser og derefter ved dan-
nelse af den nye Kongostat og de ivrige 
franske og tyske kolonialvirksomhed i 
vore dage, men hvorfra der ikke tidli-
gere fandtes gjenstande i museets sam-
ling, er derved paa en smuk og værdig 
maade repræsenteret, saa at den del nu 
tilhører det bedre materiale museet be-
sidder». (Bergens Museum 1893:55). 

Forhandlingene omkring innkjøp av 
andersen-samlingen var i ferd med å 
avsluttes da Scharffenberg meldte sin 
interesse. Hele korrespondansen viser 
tydelig at det skulle gode tilbud og tøffe 
forhandlinger til. Samtidig måtte mu-
seet med beskjedne innkjøpsmidler på 
sponsorjakt for å finansiere de etter-
traktede innkjøpene.

Sammen med andre sjøfolk fra 
Norge, Sverige og danmark hadde 
Scharffenberg fra april 1889 bidratt til å 
utvikle det transportsystem som skulle 
understøtte et av historiens mest bru-
tale koloniregimer. Johannes Scharf-
fenberg var med fra pionertiden, da 
kolonien skulle utforskes og territoriet 
besettes. elvetrafikken var livsnerven 
i fristaten, og selskaper håndplukket 
av kong Leopold II av Belgia stod et-
ter hvert for det meste av transport, 
ressursutvinning og handel. Scharf-
fenberg ble tilbudt å bli med på en ek-
spedisjon til katanga, men skadet øyet 
da et måleglass i maskinen sprakk. om 
det var dette, hans stadig tilbakeven-
dende malaria anfall eller fordi han en 
gang «…ble hårdt såret i kamp med de 
indfødte …» som gjorde at han kom 
hjem før utløpt kontrakt i august 1891, 

Historier bak Kongosamlingen
Av Espen Wæhle 1

I mai 1893 foreslo konservator Gabriel Gustafson på Bergen Museum å møte ingeniør 
Scharffenberg på Grand Café, der de to også hadde møttes tidligere. Johannes 

Scharffenberg ville tilby museet noen gjenstander fra Fristaten Kongo. Der han hadde 
tjent to perioder som maskinist i elvetrafikken for Societé Anonyme Belge, blant 

sjøfolk vel kjent som SAB. Med det latinske sitatet «Quid novi ex Africa» uttrykte 
Gustafson at det ville vært morsomt å høre nytt fra Afrika. Og Scharffenberg 

hadde særlig dramatiske beretninger å komme med fra «Afrikas hjerte».
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er uvisst. Scharffenberg hadde dog vært 
det eneste europeiske øyenvitne til en 
episode som skulle få store konsekven-
ser for både kongos kolonisering og for 
Vestens litteraturhistorie.

Drama på Kongofloden 
Med den danske kaptein J.H.F.F. Frei-
esleben til rors på den lille floddampe-
ren «Florida», kom Scharffenberg og 
mannskap i slutten av januar 1890 til 
landsbyen tshumbiri langs kongoflo-
den. de var på vei til Stanleyville (nå 
kisangani) og la til for å skaffe ved til 
maskinen. enkelte fra mannskapet dro 
innover til selve landsbyen. da høv-
dingen fikk høre at en gammel kone 
hadde solgt to høner til kapteinens og 
maskinistens middag, ble han rasende. 
Høvdingen konfiskerte hønene. Han 
forbød salg til hvite og beordret mann-
skapet tilbake til damperen. tretten år 
tidligere hadde oppdageren Henry M. 

Stanley ledet den første ekspedisjon 
langs kongofloden, tvers over afrika 
fra Zanzibar til Boma, nær kongoflo-
dens munning. Stanley skrev i 1878 at 
ingen lurte ham så  grundig som «kon-
gen av tshumbiri». detaljene omkring 
kontroversen er ikke kjent, men høv-
dingen hadde grunn til å være skeptisk 
til de nye inntrengerne. da «Florida»s 
mannskap forlangte pengene tilbake, 
nektet høvdingen, og i tumultene som 
fulgte ble én person såret. Freiesle-
ben og Scharffenberg ble varslet, og 
de bestemte seg for ikke å trappe opp 
konflikten. de nøyde seg med å putte 
hver sin revolver i lommen og begav 
seg til landsbyen, femten minutters 
marsj fra kongofloden. I landsbyen 
fant de et blødende besetningsmed-
lem mens høvdingen ladet en børse. 
da de spurte om årsaken til angrepet, 
svarte høvdingen at de sannsynlig-
vis hadde kommet for å plyndre dem. 
de hadde å returnere til båten, ellers 

ville de bli drept. Som vanlig var ble 
det forlangt kompensasjon for den så-
rede, hvilket gjorde høvdingen alde-
les rasende. Scharffenberg fryktet da 
for sitt liv. Revolverne kom frem, og 
sammen med tre av mannskapet tok 
Freiesleben og Scharffenberg høvdin-
gen til fange. Mens følget beveget seg 
mot damperen, ropte og skrek høv-
dingen konstant, men ingen av de til-
stedeværende kjente det lokale språket.  
da de kom inn i skogen, kastet høv-
dingen seg til jorden, og SaB-folkene 
ble beskutt med en rekke munn-
ladningsgevær i et angrep ledet av 
høvdingens sønn. Freiesleben døde 
 momentant etter treff i magen og 
 hjertet. Såret i arm og ben klarte 
Scharffenberg sammen med mann-
skapet å komme seg tilbake til båten. 
Med moderne bakladergevær holdt de 
angriperne stangen, mens de  febrilsk 
arbeidet med å få opp dampen og 
komme seg vekk. 

 Figur 1. Spyd fra Aruwimi-elven (BME 1156, innkommet 1893). Johannes Scharffenberg har som de fleste andre samlet mange spyd. Spyd 
er i det hele tatt den mest alminnelige gjenstandskategori i etnografiske museumssamlinger fra Kongo. Kongofarerne har både byttet til seg 
og kjøpt spyd, men også tatt med spyd fra slagmarken. Dette spydet var særlig interessant på Scharffenbergs tid da det stammet fra de  relativt 
ukjente «dvergfolkene» eller «pygmeene» i Kongo.  BErGEN MUSEUM. FOTO: SvEIN SKArE, 2008
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Et vendepunkt  
i litteraturhistorien
Freiesleben var den første europeer 
som ble drept i kongo. den unge kolo-
nimakten satte seg i respekt da lands-
byen ble fullstendig utslettet en måned 
senere, mange av beboerne ble drept og 
andre tatt til fange. Hevnen over det 
lille opprøret i tshumbiri skulle bli 
 typisk for kongostatens brutale frem-
ferd for å sikre interesser og høste av 
de rike naturressursene. Mens Scharf-
fenberg opplevde dramatiske dager i 
kongo, satt den polske sjømann Józef 
teodor konrad korzeniowski i Lon-
don og skrev gjentatte ganger til direk-
tør albert Thys i SaB for å få arbeid 
i kongo. korzeniowskis tante tilhørte 
sosieteten i Brussel og la inn et godt 
ord for ham. Sjømannen hadde begren-

set fartstid, og først da SaB manglet en 
styrmann etter Freiesleben, fikk polak-
ken, som hadde skiftet navn til Joseph 
Conrad, en sjanse. det er lite å finne i 
Conrads dagbok og loggbok fra kongo, 
det meste vi vet om hans korte fire  
måneder i landet, kommer fra danske 
kapteiner han arbeidet sammen med. 
kaptein Ludvig koch lærte Conrad å 
navigere på kongofloden, og da kap-
teinen var mye syk, fikk styrmannen 
stå til rors. Conrad var også med på 
et lengre bergingsforsøk av damperen 
«Florida». På hjemvei tilbragte Conrad 
noe tid med kaptein Sigfried duhst. 
det er ikke umulig at Scharffenberg 
traff Conrad under bergingen eller på 
 annet tidspunkt, men det finnes intet 
belegg for det. Conrad ble dypt sjok-
kert over koloniregimets og mennes-

kers brutalitet i kongo. Noen år senere 
debuterte han som forfatter. Romanen 
«Mørkets hjerte» regnes av mange som 
selve forløperen til den moderne roma-
nen, og hovedpersonen Marlow fortel-
ler tidlig i boken3 om hvordan den ene 
manns død ble den annen manns brød. 
 Johannes Scharffenberg var altså del 
av den episode som på mange måter 
ledet til en av verdens aller mest be-
rømte og mest rystende romaner, men 
han kom aldri til å kommentere dette 
forholdet.

Med piano i bagasjen
Hverken forholdene i kongo eller de 
dramatiske begivenhetene under første 
opphold skremte Scharffenberg. Han 
var i rekonvalesens i Norge fra august 

 Figur 2. Nakke-støtte fra Ubangi-floden (BME 3529, innkommet 1893). De enkle og vakkert utførte nakkeskamlene fra det nordvestre Kongo 
har fascinert samlere fra de første kontakter til våre dager. Metalldekorasjonen kan tyde at dette eksemplaret opprinnelig tilhørte en vel stående 
eller høyt rangert person.  BErGEN MUSEUM. FOTO: SvEIN SKArE, 2008
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1891 til mars 1892. Han ble også sendt 
hjem syk fra kongo i februar 1893. det 
var etter det andre oppholdet at han 
utviklet sin første forretningsidé om å 
selge sine kongogjenstander til museet 
i Bergen. Han var heller ikke redd for 
å returnere til kongo, kanskje også be-
æret, da han var blitt tilbudt stillingen 
som sjefsmaskinist på SaBs verft og 
verksteder i Leopoldville (dagens kin-
shasa). I Leopoldville skapte anna og 
Johannes et kjært møtested for skandi-
naver på arbeid og gjennomreise. det 
er ikke utenkelig at handelen med Ber-
gen Museum skulle finansiere en ekstra 
flyttekostnad. de hadde nemlig med 
seg et piano fra Norge og serverte både 
kaffe og musikk til gjestene.

Våren 1894 fikk de selskap av  annas 
yngre bror axel. Han var en av de 
mange sjøfolk som Johannes vervet til 
SaBs virksomhet. Som mange andre 
hadde axel allerede fått helseproble-
mer på karavaneveien fra Matadi til 
Leopold ville. etter noen harde måne-
der i Leopoldville fikk han i oppdrag 
å seile opp Ubangi, men måtte gjøre 
vendereis til Leopoldville, der han 
døde knapt 22 år gammel. Rundt 25 
prosent av de nordiske kongofarerne 
døde i kongo. en like stor andel slet 
med strenge fysiske og psykiske pro-
blemer i ettertid. til tross for familie-
tragedien ble Scharffenbergfamilien i 
kongo til høsten 1895. 

La Société Norvegienne au Congo
de var igjen i kontakt med Bergen 
Museum om salg av gjenstander. det 
var stor oppmerksomhet om kongo i 
Norge, særlig stas var det at vi hadde 
folk som «gikk i Stanley og Livingstones 
fotspor i afrika». Johannes Scharffen-
berg ble intervjuet både i Morgenbla-
det og dagbladet, og han fikk den store 
ære å holde to foredrag i Geografisk 
Selskab. Sverige-Norge hadde sammen 
med danmark og kolonimaktene del-
tatt på Berlinkonferansen i 1884–85. 

Våre land ønsket blant annet å skape 
handel- og skipsfartsmuligheter i kjøl-
vannet av kolonialismen. I Norge ble 
det utlyst handelsstipendier med tanke 
på eksportfremstøt. 

etter en vinter med mange forbere-
delser fikk Johannes ikke bare handels-
stipend, han skulle også markedsføre 
varer for Moss Preserving, Løiten 
Brænderi, aug. Pellerin, Viking tørr-
melk, Nittedal tændstikfabrik, Chris-
tiania Stentøimagasin, drammens 
kjæksfabrikk, Norsk Frugtpreserve-
ring, Schous Bryggeri, fiskeprodusen-
ten Wollert konow, Gundersen & co. 
fra kristiansand, og trehusfabri kanten 
Thams fra trondheim.4 Høsten 1896 
var paret igjen i kongo der anna og 
 Johannes bygde det første steinhuset  
i havnebyen Matadi og åpnet han-
delshuset La Société Norvegienne au 
Congo.

Fra atlanterhavet kan man seile opp 
til Matadi. Igjen ble de hyllet som et 
hjemlig samlingspunkt for skandinaver, 
men det var neppe noen tilfeldighet 
at de slet med lønnsomheten. direk-
tør albert Thys i SaB var opprinnelig  
ordonnansoffiser for kong Leopold. 
det var nærmest som stråmann han 
fikk anledning til både å stifte SaB 
og selskapet som bygde koloniens til-
trengte jernbane fra Matadi til Leopold-
ville.5 kolonien var fra naturens side 
utstyrt med et nærmest ferdig trans-
portapparat på elvene, men stryk og 
fossefall mellom de øvre og nedre deler 
av kongofloden måtte overvinnes.

Med utsikt til åpning av jernbanen 
var Scharffenberg optimistisk, men 
hverken han eller andre kjente til kon-
gostatens egentlige natur. Riktignok 
gav Berlintraktaten fri tilgang til navi-
gasjon og handel i kongo, mens kong 
Leopold og hans forbundne i all hem-
melighet konstruerte et sinnrikt system 
med chartrede selskaper, store konse-
sjoner og en masse hemmelige tiltak 
som skulle drive alle konkurrenter ut 
av kongo. kongostaten ble da også ko-

lonitidens mest profitable koloni, men 
det var kun kongen og hans folk som 
fikk ta del i eventyret. det var ingen 
god tid hverken for Scharffenbergene 
eller for kongoleserne. I begynnelsen 
av 1899 ville anna forsøke å redde han-
delshuset og reiste hjem til Norge for 
å skaffe frisk kapital. en måned  etter, 
bare 35 år gammel, døde Johannes av 
malaria under en jakttur, ikke langt fra 
Matadi.6 

Norske kolonialister?
Utstillingen Norske kolonialister? Glem

 te historier fra Afrika og Oseania åpner 

på Bergen Museum våren 2009 og 

vil formidle forskningsresultater fra 

det Bergensbaserte prosjektet In the 

wake of colonialism. Norwegian entre

preneurs in Africa and Oceania (http://

global.uib.no/colonialism/ ). 

Artikkelen bygger på foreløpige 

forskningsresultater som er kommet 

frem under forberedelser til utstillin-

gen. Samlingen til Anna og Johannes 

Scharffenberg vil bli presentert i et nytt 

perspektiv, sammen med Kongosam-

lingen til kaptein Andersen fra Køben-

havn, maskinist Anton J. Johannesen 

fra Laksevåg og daniel Schumann Krü-

ger fra Os. Utstillingen skal illustrere 

hvordan enkelte relativt uforvarende 

ble virvlet inn i noen av kolonitidens 

dramatiske konflikter. Kongogjenstan-

dene vil få selskap av museets samlin-

ger fra Sør-Afrika,  Etiopia, cook øyene, 

Salomonøyene, Hawaii og vanuatu, 

samt nye gjenstander fra Mosam-

bik. På denne måten vil vi formidle 

både informasjon om folk og historie 

i Kongo, Afrika og Oseania, om kolo-

nitidens historie og om hvordan også 

nordmenn den gang jaktet på arbeid, 

eventyr, investeringer og profitt.

8
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Den helt store tragedien
Foredragene Johannes Scharffenberg 
holdt i det Geografiske Selskab, ble pu-
blisert i deres tidsskrift. I ettertid ser vi 
at det var uhyre sjelden at kongofarere 
publiserte bitende kritikk av koloniens 
utplyndring av folk og natur. Scharffen-
berg, derimot, utpensler hva som var 
den helt store tragedie i Sentral-afrika. 
det er ikke utenkelig at hans åpenhjer-
tige kritikk kan ha bidratt til handels-
husets problemer. dette er i hvert fall 
kjent fra et annet tilfelle. Hvis Scharf-
fenberg hadde utgitt sine analyser av 
forholdene på fransk eller engelsk, ville 
han ha oppnådd dokumentarisk be-
rømmelse som ikke hadde stått langt 
tilbake for Conrads roman. den sven-
ske baptistmisjonæren e.V. Sjöblom ble 
viden kjent for sine tidlige rapporter fra 
1890-tallet om overgrep i kongo. Sam-
tidig er det motstridende og fler tydige 

utsagn hos Scharffenberg. Han uttryk-
ker både aktelse og hengivenhet for 
kongoleserne og slår fast at den hvite 
mann neppe noen gang kan tilbake-
betale den gjeld som ble skapt gjen-
nom den transatlantiske slavehandel. 
Scharffenberg fortsetter med å under-
streke at «... congonegerne behøver san-
delig ikke os hvide; paaskuddet hvorfor 
vi hvide er trængt ind i de sortes land, 
er jo for at udbrede saakalt europæisk 
 civilisation og kristendom, men frug-
terne, den første har baaret, bør man 
nok helst tale saa smaat om, thi disse er 
værre end ingenting; thi drukkenskab, 
udskeielser, dovenskab og sykdomme, 
som negerne aldrig har kjendt eller 
anet, før vi hvide bragte dem dit, er nok 
hvad nu daglidags møder ens øie over-
alt, hvor de hvide har været bosatte en 
tid. Det er intet under, at negerne ei vil 
anerkjende os hvide som sine overord-

nede, det er sandt som negerne siger: «Vi 
var bedre og lykkeligere før I hvide kom 
til vort land, vi havde alt, hva vi behø-
vede og manglede intet, men nu man-
gler og behøver vi alt»». (Scharffenberg 
1896:43–44).

tshumbiri-opprøret og utvikling av 
tvangsarbeid som metode i kongo set-
tes i relieff i følgende observasjon: «I 
ethvert civiliseret samfund er der jo skat-
ter at betale til staten og den alminde-
lige værnepligt at aftjene; hvad havde 
saa kong Leopold at gjøre, da han ved 
Berlinerkonferancen blev udnævnt til 
«Congo free states» protektor, landet 
skulde kultiveres. For at udføre dette, 
maatte der indkaldes hvide; disse skulde 
baade lønnes og have føde; dampskibe 
og jernbaner skulde anlægges, kort sagt, 
der fordredes masser af penge. Saa fandt 
man paa, at negerne skulde betale som 
en skat til os hvide en tribut, som det 

 Figur 3. Høvdingestol, fra Bolobo (BME 3506, innkommet 1896). En flott stol som denne var et rangsymbol, en kategori som også var et 
 yndet innsamlingsobjekt for Kongofarerne. Bolobo ligger langs Kongofloden, et stykke nord for Tshumbiri. BErGEN MUSEUM. FOTO: SvEIN SKArE, 2008 
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kaldtes, for at vi hvide skulde beskytte 
dem mod overfald. Negerne, som jo 
 aldeles ikke havde bedt eller ønskede, at 
vi hvide skulde være der, nægtede natur-
ligvis paa mange steder at betale denne 
tribut; saa en vakker dag bliver den 
hvide nødsaget til at skaffe sig selv og 
sine soldater føde og med vaabenmagt 
angribe negerne. Alt hvad de finder af 
spiseligt tages saa, men dette er jo ikke 
nok; staten maa jo have sin tribut, men 
negerne eier intet af værdi. Saa fandt 
de hvide paa at beholde krigsfangerne; 
disse tilhører saa staten i 7 aar, og maa 
i den tid arbeide for staten, men faar 
mad og lidt tøi hver maaned». (Scharf-
fenberg 1896:47–48).

Scharffenberg hadde også kritiske 
 punkter omkring det han mente var 
kongolesernes verste feil: «… menneske-
æderiet, flerkoneriet og fetischdyrkelsen.» 
Han var heller ikke uten selvkritikk, 
samtidig som han ivret for norsk øko-
nomisk engasjement i kongo, for å ut-
nytte landet og ressursene. På ironiske 
vis bemerker han: «… det lader ikke 
til at vi europæere er saa ømfindtelige, 
om det gaar endel negere med i vasken, 

naar vi blot faar vore pengepunge godt 
fyldte» (sitert i Sørensen 1977:24). I 
etter tid virker det som en veldig falsk 
og paradoksal holdning å uttrykke dyp 
sympati for kongoleserne, sterk koloni-
kritikk og samtidig starte forretning i 
landet. Man skal imidlertid huske at på 
Scharffenbergs tid var det en  genuin 
begeistring og tro på Livingstones 
motto om at nøkkelen til afrikas ut-
vikling lå i handel, kristendom og sivil-
isasjon. Scharffenberg var kritisk mot 
fristatens form for kolonipolitikk, men 
hadde  tydeligvis tro på en annen og 
mer human form for kolonialisme.

Kongo og  
Scharffenberg-samlingen
Scharffenberg var seks og et halvt år 
i kongo. Isolert sett fremstår Scharf-
fenberg-samlingen som en spredt og 
tynn samling. Ikke minst når man 
også tar i betraktning at landarealet i 
kongo er 60 prosent av størrelsen til 
Vest- europa og at hundrevis av folke-
grupper  lever der. det er eksempelvis 
en øks fra Luebo i kasai i det sørlige 
sentralområdet og et spyd fra «busk-
negrene» (pygmeene) ved aruwimiel-
ven nordøst i landet. Fra nordvest og 
Ubangielven kommer en nakkestøtte. 
et «gude bilde» i dyreform har Scharf-
fenberg notert er fra «Bajensierne», 
«befolkning i det indre». denne kan 
være fra tsumbiri-området. Han om-
taler folket annen steds som «Bajenshi». 
I våre dager bor folkegruppen  batiene 
omkring der kwamouth munner ut 
i kongo floden, altså ikke langt fra 
 tshumbiri. det kan være disse Scharf-
fenberg omtaler, de er språklig beslek-
tet med bayansi eller bayanzi, som bor 
lenger vekk fra floden.

Som mange i samtiden forsøkte 
Scharffenberg å gjøre forretning av å 
selge de så ettertraktede kongogjen-
standene. Selv om kongo var enormt 
attraktivt å samle fra, hadde Gustafson 
like før Scharffenbergs henvendelse 

sikret en stor dansk samling til mu-
seet. derfor ble Scharffenberg kun et 
supplement: «Kongosamlingen [Ander-
sens samling] ble strax efter erhvervelsen 
paa en heldig maade kompletteret ved 
indkjøb fra en nordmand, der i flere aar 
har været beskjæftiget i Kongo og i den 
forløbne sommer besøgte Bergen, med-
førende etnografiske samlinger» (Ber-
gen Museum 1893:56). derved kunne 
Gustafson plukke det han selv betegnet 
som godbitene, og det gikk flere brev 
frem og tilbake der de på beste han-
delsvis forhandlet om pris og utvalg. 
På Gustafsons tid ble kongogjenstan-
dene først og fremst utstilt for å vise 
folkegrupper og samfunnsutvikling i 
Sentral-afrika. korrespondansen viser 
at Gustafson monterte Scharffenberg-
samlingen umiddelbart etter innkjøp, 
og Bergenspublikummet kunne der-
for hurtig se de nye ervervelsene fra 
kongo. av museets protokoller ser det 
ut til at det gikk mange år innen de 
ble registrert og katalogisert. Scharf-
fenberg hadde opplagt mer gjenstander 

  Figur 4a og b. Johannes og Anna Scharf-
fenberg, portretter gjengitt fra Jenssen-Tusch 
1902–05.  FOTOGrAF OG År UKJENT
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enn de enn han fikk solgt. det er ennå 
uklart om Scharffenberg forsøkte å 
selge samlinger til andre museer, etno-
grafisk Museum i oslo kjøpte først 14 
Scharffenberg-gjenstander på en døds-
boauksjon i november 1899. 

Noter
1 takk til Henrik von achen, Sonja Innselset, 

 Inger-alice L. Loftesnes, knut M. Rio og Frode 
Storås ved Bergen Museum, samt Bjørn Godøy, 
som alle har ytt verdifull hjelp under arbeidet 
med artikkelen.

2 deler av korrespondansen mellom Gustafs-
son og Scharffenberg, i 1893 og 1896, er 
bevart på kulturhistorisk seksjon, Bergen 
Museum. av andre primærkilder kan nev-
nes: korrespondanse mellom Gustafson og 
Rasmus Chr. andersen, Bergen Museum; 
Hovedkatalog, etnografisk Museum, oslo; 
NBo Ms.fol. 2588 1939–1946, korrespon-
danse, Ms. Fol 2590, meddelelser 1947–60, 
Norske kongoveteraners arkiv, Håndskrift-
samlingen, Nasjonal biblioteket, oslo; S-1125 
Indredep., a ktr Serie e, Hyllenr. 3a 131 2/4, 
eske 0038, Søknader om «kommersielle sti-
pendier», 1896–97, MaPPe: Indredep. a ktr. 
Søknader om «kommersielle stipendier», 
ca. år 1896–97, Folder: afrika, Riksarkivet, 
oslo.

3 På side 15–16 i den norske 1992-utgaven av Si-
gurd Hoels oversettelse får vi Conrads  litterære 
utgave av drapet på «Fresleven». Conrad var 
dog ikke med på å berge Freies lebens jordiske 
levninger i mars 1890, da var han fremdeles 
i europa. det var danske kaptein Madsen på 
«Ville de Gand» som tok skjelettet med og sør-
get for begravelse på en katolsk misjonsstasjon 
nedstrøms for tshumbiri.

4 Utførlige beskrivelser og analyser av Scharf-
fenbergenes og andre nordmenns virke i 
kongo er under publisering av historikeren 
Bjørn Godøy.

5 etter 1893 røk Thys uklar med kong Leopold, 
da prinsippet om frihandel i kongo ble forlatt. 
allikevel tjente Thys store penger på mange 
av investeringene i fristaten.

 6 Som et ekstra litterært apropos kan nevnes 
at Johannes’ enke anna senere giftet seg med 
broren til dikteren Sigbjørn obstfelder.
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cOLLEcTION MUSéE rOyAL d’AFrIqUE cENTrALE, TErvUrEN, BELGIA. FOTO: F. dUBrEUcq, 1905
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Mysteriet Marta er et drama- 
 forløp som utspilles i Ber- 
 gen Museums bygdesam-

ling og med det gamle bondesamfunnet 
som tema. det er et undervisningsopp-
legg for videregående skole, ledet av 
en dramapedagog. Mysteriet Marta er 
et annerledes opplegg bygd på  andre 
metoder enn den tradisjonelle omvis-
ningen. Ungdommene får ta del i et 
komplekst mysterium der dramatiske 
uttrykksformer og arbeidsmetoder 
tas i bruk. Gjennom å skape forståelse 
for en annen tid, gjennom spill, for-
handlinger og møter med ulike rolle-
figurer, skal elevene løse mysteriet om 
hva som har skjedd med den savnede 
17-åringen. elevene må forholde seg til 
problem stillinger knyttet til kjærlighet 
og forelskelse, lover og regler, trolldom, 
religion og folketro. 

Formidling i ny drakt 
Bergen Museums bygdesamling omfat-
ter inventar, redskap og draktmateriale 
som tradisjonelt har vært kalt «bygde-
kultur» og «folkekunst». dette er en 
 eldre utstilling som ikke tidligere har 
hatt et organisert undervisningstilbud. 

opplegget gir en innføring i hvor-
dan vanlige folk kan ha hatt det i det 
gamle bondesamfunnet. Mye av skole-

undervisningen fra denne perioden 
opererer på makronivå og konsen trerer 
seg om de større historiske linjene. 
«Mysteriet Marta» ser på enkeltskjebner 
og lar elevene ta del i hverdags livet til 
innbyggerne i bygden Litladal, med de 
problemer og bekymringer man  finner 
der. Ved å ta utgangspunkt i gjenstan-
dene i utstillingen, får elevene lære om 
tidligere tider. de møter problemstil-
linger som ikke lar seg forklare ut fra 
dagens virkelighetsoppfatning, og elev-

ene må sette seg inn i et annet tanke-
sett hvor andre tiders lover og regler 
er gjeldende. 

Å lære ved å gjøre
den pedagogiske debatten i senere tid 
legger vekt på å støtte opp om elevenes 
ulike læringsstiler. det er et mål å lage et 
undervisningsopplegg på en slik måte at 
elevene selv blir engasjerte i sin lærings-
prosess. Pedagogen John deweys kon-

 «Litladal»: Mysteriet Marta foregår i den konstruerte bygden Litladal. 

 ILLUSTrASJON: ELLINOr MOLdEKLEv HOFF

Mysteriet Marta
Av Eli Kristine Økland Hausken & Odette Tetlie

Året er 1626: Vi befinner oss i den lille bygda Litladal på Vestlandet. 
17-åringen Marta Soleng er bygdens solstråle. Fra hun var 12 år har hun vært 

trolovet med Torjus, sønnen til storbonden Truls. Om nøyaktig en måned 
står bryllupet, og storgårdene Soleng og Stautland slås sammen. Marta 

har nå vært forsvunnet i tre dager. Hva har hendt med henne?
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sept «learning by doing», setter eleven i 
sentrum, og de norske læreplanene leg-
ger vekt på at elevene skal være aktive, 
handlende og selvstendige. de skal lære 
ved å utforske og prøve ut ideer i arbei-
det frem mot kunnskap og forståelse. 
det legges også stor vekt på at læring 
skal skje gjennom kreative uttrykksfor-
mer, opplevelser og refleksjoner.

Undervisningsoppleggene ved Ber-
gen Museum tar hensyn til dette, og 
bruker et mangfold av undervisnings-
metoder og virkemidler i kunnskaps-
formidlingen. et overordnet mål fra 
museets side er å fremme refleksjon. 
det hentes elementer fra forskning, og 
slik får elevene en smakebit på og inn-
syn i hvordan kunnskap bringes frem 
og hvordan den formidles. 

Drama i museal sammenheng
Ved å bruke drama som arbeidsmåte, 
ivaretas det kreative, utforskende og 
skapende i læringsprosessen, og elev-
ene involveres aktivt i undervisningen. 
dramapedagogen leder elevene i et to 
timers langt undervisningsopplegg, 
gjennom dialog, ulike dramametoder 
og ved å portrettere ulike skikkelser 
fra det gamle bondesamfunnet. Bygde-
samlingen blir omgjort til bygda Litla-

dal, og elevene går inn og ut av spill 
som bønder. de blir delt inn i familie-
grupper, alle med sine hemmeligheter, 
drømmer og motiver. Hver elev får så-
ledes en rolle i mysteriet om hva som 
hendte Marta. 

Midt under slåtten får bøndene i 
Litla dal en tragisk beskjed. Marta, som 
har vært forsvunnet i flere dager, er fun-
net død i fossen. om en måned skulle 
hun ha stått brud og således bundet 
gårdene Soleng og Stautland sammen. 
Hva har skjedd? Hva skjer nå?

elevene møter og samhandler med 
forskjellige personer underveis. Per-
sonene leder dem gjennom dramafor-
løpet, kommer med informasjon og 
reiser spørsmål om hva som kan ha 
hendt Marta. Gjennom diskusjonen 
dukker muligheten opp for at Marta 
kan ha tatt sitt eget liv. Presten Hendrik 
er ikke nådig i sin fordømmelse: 

– Det å ta sitt eget liv går imot Guds 
vilje, hun har gått imot de ti bud, man 
skal ikke ta et liv! Det er Gud som be-
stemmer når et liv skal være utspunnet, 
ikke mennesket! Marta får nå ikke bli 

begravd i vigslet jord, men blir begravd 
som en hund! Hun har dømt seg selv 
til helvetes pinsler og brakt skam over 
 familien sin! 

datidens syn på selvmord overras-
ker elevene. de reagerer på prestens 
tordentale, men begynner samtidig 
å innse forskjellene mellom da og nå. 
tankeprosessen er i gang, og andre mu-
lige løsninger dukker opp. tok Marta 
virkelig sitt eget liv?

– Nei, nei, nei! Det er ikke sant! Det er 
helt umulig. Hva er det presten påstår? 
Min datter ville aldri ha tatt sitt eget liv, 
hun ville aldri ha gått imot Guds vilje, 
hun var en skikkelig jente! Ja, hvilken 
grunn skulle hun hatt? Med barn, sier 
dere? Det skulle jo stå bryllup om en må-
ned. Ungdom er nå ungdom. Vi ventet 
nå ikke, han Martin og jeg heller. Men 
det liker nå ikke han Martin å snakke 
om. Så jeg har ikke sagt noe om den lille 
kulen på Martas mage til ham. Men jeg 
har nok sett den. Men det skal jeg for-
telle dere – at det er nå absolutt ingen 
grunn til at hun skulle ta livet sitt. Og 
hvem kjenner henne vel bedre enn hen-

 «Prest»: Presten Hendrik, dramapedagog 
Odette Tetlie, konfronterer elevene. 

 FOTO: KArI K. KrISTOFFErSEN

 «Klok kone»: Sladrekjerringa Annka, dramapedagog Odette Tetlie, forteller elevene om 
noen av de mange mørke hemmelighetene som finnes i Litladal.  FOTO: KArI K. KrISTOFFErSEN
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nes egen mor. Ungdom er nå ungdom. 
Hun skulle jo gifte seg! Ja, hun skulle stå 
brud i min gamle drakt. Ja, kom, så skal 
jeg vise dere. 

Martas mor fører elevene videre inn 
i bygdesamlingen og viser dem for-
skjellige gjenstander som alle flettes 
inn i historien. Hun forteller et sagn 
om hvordan huldrekronen kom til går-
den og viser mangletreet Martas tro-
lovede har laget til henne. 

En jente i bondesamfunnet
Undervisningsopplegget leder elevene 
gjennom Litladals historier og hemme-
ligheter. Gjennom ulike personer blir 
elevene kjent med forskjellige sider ved 
Marta, og de finner ut at hun førte et 
dobbeltliv. Marta drev både med troll-
dom og var muligens forelsket i og gra-
vid med en annen mann. det viser seg 

at flere i Litladal hadde motiv for å øn-
ske Marta død. det blir elevenes opp-
gave å finne ut av hvem som eventuelt 
har drept henne.

de forskjellige avsløringene i mys-
teriet har som formål å belyse ulike 
 sider ved det gamle bondesamfunnet. 
elevene tar del i diskusjoner om troll-
dom, forelskelse og selvmord og dati-
dens lover, regler og forestillinger om 
dette. På denne måten tilegner elevene 
seg kunnskap om en historisk periode, 
samtidig som de utfordres til å sette seg 
inn i en annen tids virkelighetsoppfat-
ning for å forstå de ulike rollefigurenes 
motivasjon og handlinger. 

Ved å la elevene delta i spill sammen 
med rollefigurer, oppstår det en helt 
annen dynamikk enn i ordinær under-
visning. elevene får selv ta del i å skape 
mysteriene rundt Martas død, og det er 
til sist elevene selv som løser mysteriet 

gjennom kunnskapen de har tilegnet 
seg om leveviset i Norge på 1600- tallet. 
det finnes ikke et klart svar på hva som 
har skjedd i Litladal, elevene reflekterer 
seg fram til en løsning basert på det de 
har lært og erfart.

Fiksjon og virkelighet
Skolene er en viktig publikumsgruppe 
for museet. Undervisning som foregår 
ved museet, har ikke som mål å erstatte 
undervisning som foregår i skolen, den 
skal være et tillegg og utfylle skolens 
egen formidling. det er derfor avgjø-
rende å utvikle og drifte gode og solide 
undervisningsopplegg som bygger opp 
om og dekker ulike deler av læreplanen. 
Slik kan skolene bruke oppleggene som 
ledd i elevenes undervisning. de ulike 
oppleggene som presenteres for skolene, 
har direkte tilknytning til museets ulike 

 «Brudekronen»: Elevene får høre sagnet om hvordan en av bygdens brudekroner kom til Litladal.  FOTO: KArI K. KrISTOFFErSEN
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samlinger. Hvert opplegg blir utviklet i 
tett samarbeid med vitenskapelig an-
satte som står ansvarlig for det faglige 
innholdet. det hentes også inn konsu-
lenter fra andre fagområder ved behov. 

Undervisningsopplegget «Mysteriet 
Marta» er et konstruert mysterium 
basert på vår kunnskap om det gamle 

 «Mangletre»: Gjenstander fra samlingen er en viktig del av dramaforløpet. FOTO: KArI K. KrISTOFFErSEN

bondesamfunnets forestillingsverden.  
I fiktive Litladal får elevene møte sterke 
personligheter og spennende temaer. 
Ved å sette ting på spissen, oppnår vi 
både å gi elevene smakebiter fra en 
fascinerende og spennende periode i 
norsk historie, samtidig som de ser kon-
trastene til vår moderne tid. drama-

forløpet skaper en veksling mellom 
forskning, innlevelse og undersøkelse, 
spill mellom deltagerne, forhandlinger 
og  refleksjoner. dramaforløpets tema 
og metode er hentet fra læreplanene og 
er en morsom og annerledes innfalls-
vinkel til hvordan mennesker levde i 
Norge på 1600-tallet. •••
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Her følger en beretning fra selve 
 museumsfronten, om løsnin- 
  gen av et helt vanlig problem. 

Ingen spektakulær innsats som flytter 
forskningen fremover med syvmilssteg, 
men en historie fra museumsverdens 
skyttergraver, fylt med slit og stress, 
mudder og piggtråd. og som i hvert 
fall forteller gjenstandens kulturhisto-
rie både før, under og etter den kom på 
museum. tilegnet alle museumsfolk!

Man skulle tro at museets oppteg-
nelser kunne gjøre oss klokere på slike 
spørsmål, men det er dessverre en vanlig 
erfaring at protokollene synes mer opp-
tatt av beskrivelser enn av det vi kaller 
proveniens og kontekst. Selv om det kan 
være til å forstå i en tidsalder hvor man 
ikke kunne fotografere så raust som vi 
kan i dag, er det like fullt fortvilende at 
så mange protokollinnføringer består av 
beskrivelser side opp og side ned om alt 
det vi alltid kan se. Mer sjeldent tar de 
med opplysninger som bare kunne inn-
hentes ved mottak av gjenstanden. 

Den som leter, skal finne
Se godt på fig. 1! det er et utsnitt av 
en side i en tilvekstprotokoll. I dagevis 
hadde jeg, en sliten professor, sittet og 

lest side på side i en rekke protokoller, 
årsberetninger, tilvekstfortegnelser, år-
bøker osv. time etter time, dag  etter 
dag. og mens blikket gled nedover 
en endeløs rekke av innkomne sjødyr, 
primstaver, alterskap, spiker, dyreskje-
letter, brynesteiner, sølvmedaljer, fibu-
laer og hva som ellers i en stri strøm fløt 
inn i museets samlinger i siste halvdel 
av 1800-tallet, mintes jeg min gamle 
latinlærer på gymnaset. Når vi skulle 
høres og blikket flakket desperat rundt 
i bøkene etter små håndskrevne over-
settelser, runget det vellystig ut i klasse-
rommet: «De higer og søger i gamle 
bøger, med spejdende øje i oplukte høje, 

MEN FINNER DET IKKE!» det var fra 
adam oehlenschlägers dikt «Gullhor-
nene», avslutningen var imidlertid en 
ekte axel Jensen. 

Men altså, se godt på fig. 1, for til 
sist kom jeg også til denne protokol-
len. og det var her, på forsiden av  folio 
88, at jeg faktisk etter mange timer fant 
hva jeg søkte, nemlig opplysninger om 
en kiste: Plutselig var den der, liten og 
forsagt, men umiskjennelig; et innkjøp 
til museet, foretatt den 12. juni 1877: 
«En udskaaret Kiste af Egetræ opbeva-
ret paa Søndmøre. Solgt af Peter Fyl-
ling … 11 Spd». Videre står det skrevet 
at prisen for transporten til Bergen var 

«Kiste i eketre, senrenaissance,  
med bibelske motiver»  

– en beretning fra museumsfronten
Av Henrik von Achen

Overskriften «Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver» rommer absolutt 
alt det Bergen Museum i sin tid mente å vite om en kiste i Bysamlingen. Hvor den 
kom fra, hva den forestilte og når den var kommet inn, visste man ingenting om. 

 Figur 1. Protokoll over «Indkomne Sager ved Gaver og Kjøb til Bergens Museums hist.- 
antikvariske Afdeling fra 1869 til 1878», folio 88r. Utsnitt. FOTO: HENrIK vON AcHEN
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to speciedalere. Latinlæreren skulle 
ha lest i den Gode Bok. der heter det 
nemlig: den som leter, skal finne!

Om hedersmannen  
Peder Fylling
Ja vel, så kjøpte museet en kiste i 1877. 
Hvorfor var nå det så interessant? Jo, 
for hvem kjøpte de den av? av en Peter 
Fylling. og hvem var så det? Vel, Peder 
Fylling (1818–90) var en kjent mann 
på Sunnmøre, så kjent at Jarle Sule-
bust har skrevet en hel bok om ham: 
Huldrefolk, bygdefolk og venstrefolk. 
Kulturminnesamlaren og folkeopplysa-
ren Peder Fylling sitt liv og arbeid, ut-
gitt av Sunnmøre historielag, Ålesund 
2002. Fyllings helbred var svak, hvilket 
medførte at han ifølge Bergen Muse-
ums tidsskrift Urda fra 1847 var «min-
dre skikket til strængt Bonde-arbeide, 
overga sig heller til Læsning af hvad 
gode Bøger, han fik ihænde, og øvede 
sig flittigt i at skrive og regne». Hans 
helbred ble ikke bedre av at en pike ved 
et uhell hugget ham i høyre bein med 
en ljå, i tillegg fikk han  etter 1843 nokså 
kroniske magesmerter. Slik slapp han 
både gårdsarbeid og militæret, men ble 
i stedet hva Urda kalte «lystvandrende 
efter sit Hjertes Hu til nye Undersøgelser 
i Sagnets og Historiens Spor». 

Nå hadde det seg slik at jeg, for å 
gjøre opp for en utillatelig treghet 
med å skaffe en historiker noen opp-
lysninger om gjenstander knyttet til 
Veøy kirke, i slutten av april måtte lese 
gjennom flere arkivbokser med gam-
mel korrespondanse til og fra museet. 
Mens jeg gjorde det, fant jeg plutse-
lig noe helt annet, slik det så ofte skjer, 
nemlig et brev datert 7. august 1847, 
fra Peder Fylling til museets direktør 
Christie. Brevet var vedlagt et lite hånd-
skrevet hefte med forsidetittelen «Be-
mærkninger af P. Fylling 1847». disse 
«bemerkninger» var resultatet av en an-
tikvarisk rundreise på Sunnmøre, og 
Fylling hadde den 2. juli faktisk møtt 

Christie der oppe, og nevnt beretnin-
gen. Nå ble den renskrevet og sendt 
museet i Bergen. Idet jeg nå trodde at 
intet menneskelig øye hadde sett dette 
siden Christie, oppdaget jeg at heftet i 
sin helhet fantes publisert i Sulebusts 
bok på s. 195–199. Men hva har alt 
dette med en kiste å gjøre?

den aller første bemerkningen i hef-
tet gjelder nettopp en kiste: 

et af de sjældneste kunststykker som har for-
kommet mig paa mine antiqvariske Iagttagelser i 
Borgunds Præstegjeld, er en meget skjøn, og med 
Billedhuggeri prydet gammel kjiste som oppebe-
vares paa gaarden Store engeseth, og eies af kaar-
mand Peder Pedersen sammesteeds (: i Skodje i 
Sogn :). denne kjiste der bestaar af mørk eg, og 
er 2 alen 1 Qvart 4 tommer lang, 1 alen bred og 
1 alen høi, er udenpaa prydet med skjønt Billed-
huggerarbeide saaledes, at hvær Gavl udgjør en, 
og Forsiden tre Medailloner, hvor imellem saa-
væl som over og neden under, er anbragt skjønne 
Pillare, og prydet med arabesker og Løvværk. 
Laaget saavæl som Laagsiden er derimod uden 
Zirater (fig. 11).

Så følger beskrivelsen av de fem sce-
nene, deretter avslutningen:

kjistens Laas og Nogel, og noget af det øvrige 
Jernbeslag er af et meget udmærket arbeide, saa 
at det var at ønske at denne antiqvitet efter mit 
Skjøn burde reddes fra at komme i uskjønsom-
mes Hænder, og saaledes at forringes paa nogen 
Maade, hvilket jeg tror er læt at forbygge, efter-
som eieren har yttret for mig at han hellere vil 
overlade den mod Betaling til Foreningen for 
oppebevaringen af de norske Mindesmærker, 
end til nogen anden, og at kjisten var værd at 
conserveres det tror jeg, og det forsikrer jeg, at 
dersom en kunstkøbsmand der var nøie fortro-
lig med Middelalderens kunststykker anstillede 
Betragtninger over den, da skulde han finde, at 
hva man holder Correkt og skjønt er der tilstede. 
og hvad Stykkets alder angaar, da tror jeg, at ef-
ter den Smag, og i den aand Billederne udhugne, 
da er det næppe yngre end fra det 16de aarhun-
drede, men snarere langt ældre.

angivelig gjaldt dette altså en fornem, 
kanskje senmiddelalderlig kiste med 
utskårne scener. Nå finnes en mengde 
ting lagret i selv et forholdsvis enkelt 
professorhode. og noen av disse kan 
trekkes frem, krysskoples og gi førin-
ger for den retning hvor man søker 
sitt svar. Så da jeg leste Peder Fyllings 
beskrivelse av kisten, ringte bjellene 

et  eller annet sted, ganske visst langt 
borte, men likevel. og jeg undret på 
om dette kunne være den kisten i mu-
seets samlinger som har fem motiver 
fra tobits bok. 

Om Reformasjonen og fromme 
fortellinger i folks stuer 
kirkesamlingens basisutstilling ble åp-
net i mars 1998, og her inngår også et 
«verdslig» barokkrom. I dette rommet 
finnes det mellom annet en kiste som 
ingen visste noe om, men som ved nøy-
ere undersøkelse viste seg å presentere 
den gammeltestamentlige «tobits bok». 
da jeg i 1995 planla utstillingen, hadde 
vi et rom med et gammelt rankemalt 
tak fra 1700-tallets første del, en barokk 
kaminomramning i kleberstein og en 
laftevegg fra et vertshus ved Stadspor-
ten omkring 1680. Å demontere dem 
ville innebære et omfattende og kost-
bart arbeid, og dessuten skaffe oss et 
betydelig lagringsproblem. en utstil-
ling er alltid også det muliges kunst, 
så jeg valgte i stedet å gjøre en dyd av 
nødvendigheten og bruke rommet til 
å vise hvordan mangfoldigheten i den 
kristne ikonografi etter reformasjonen 
flyttet seg fra kirkerommet til daglig-
stuen. Især velhavende folk kunne og 
ville omgi seg med gjenstander som var 
bærere av bibelske bilder. 

Reformasjonen, men især i den mer 
radikale, kalvinsk-inspirerte perioden i 
siste del av 1500-tallet, hadde jo avvist 
bilder av helgener og deres liv som en 
form for avgudsdyrkelse. det var den 
gang prestesynoden i Bergen i 1589 
mente at de gamle altertavlene skulle 
bort. I stedet la man opp til såkalte 
«kate kismustavler», dvs. tavler som 
bare viste tekst og ingen bilder. Sola 
scriptura, Skriften alene, og alt det der. 
Slike nye tavler ble da også satt opp i 
mange kirker i årene etterpå, men  etter 
hvert ble dette litt småtrist. 

I stedet for spennende historier fra 
det (nesten) virkelige liv, fikk man 
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nokså kjedelige allegoriske figurer, slik 
som på galleriet fra Stord kirke, oppsatt 
omkring 1625. den hellige diakon Lau-
rentius i Roma presenterte de fattige og 
syke for keiseren som kirkens største 
skatt. Som den gylne legende i middel-
alderen kunne berette, var han ubryte-
lig trofast mot sitt overhode, paven. Ja, 
han forble urokkelig i sin kristne tro, 
selv da han ble stekt langsomt på en rist 
over glødende kull. da han etter hvert 
var stekt tilstrekkelig på den ene siden, 
husket han til og med å melde fra om 
at han nå måtte snus! 

etter reformasjonen måtte man i 
stedet for gode historier nøye seg med 
en tørr fremstilling av dydene «tro, 
håp og kjærlighet», fromme kjortel-
kledde kvinner med oppadvendte 
blikk og med kors, anker og småbarn. 
Gjesp!Men bildene vendte tilbake igjen, 
litt forsiktig til å begynne med. I Årdal 
i Sogn lanserte man i 1616 en fifty-fifty-
modell, bilder øverst og skrift nederst. 

Men bortsett fra i minnesmerkene, de 
såkalte epitafiene, over fromme, av-
døde prester og deres familier, var det 
i kirkerommet satt nokså snevre ram-
mer for utfoldelsen. det betydde ikke 
at en rikere ikonografi ikke fantes, som 
for eksempel den eksotiske fortellingen 
i tobits bok. Men den slapp til et helt 
annet sted, nemlig i folks hus og på de-
res husgeråd – i danmark for eksempel 
på en himmelseng fra 1630-årene på 
Nationalmuseet, i Nord-tyskland på 
en kiste med fire felter fra 1670 på Lan-
desmuseum Schloss Gottorp. denne 
siste kisten, fra ditmarsken i det vest-
lige Schleswig, kan man så nyte synet 
av Heinrich kreisels bok fra 1968, Die 
Kunst des deutschen Möbels.

allerede i 1529 hadde Luther selv 
anbefalt bruk av bibelske bilder i 
hjemmene «for barns og enfoldige 
menneskers skyld». Ikke minst de 
mange spennende og saftige fortellin-
gene fra det gamle testamentet ble da 

det rettroende alternativet til helgen-
legendene, og samtidig et spennende, 
underholdende og dermed også peda-
gogisk best egnet alternativ til allego-
rier og attributter. For de som likevel 
kunne lese litt, hadde ovennevnte nord-
tyske kistes fire tobias-motiver dess-
uten nokså fyldige underskrifter som 
beskrev hvert motiv. det er hva Luther 
i 1529 kalte «historier med tekster». Re-
formatoren hadde faktisk selv anbefalt 
tobits bok som glimrende stoff for et 
oppbyggelig skoledrama. Så, mens man 
i danmark kunne oppføre Christiern 
Hansens spill om den hellige dorothea 
i 1530, måtte det senere bli gammel-
testamentlig skikkelser som den kyske 
Susanna eller den fromme tobias 
som ble underholdende eksempler på  
gudelig dyd.

 dette perspektivet på religiøse bilder 
etter reformasjonen var altså ikke noe 
vi bare fant på fordi vi på  museet ikke 
 orket å demontere vegg, tak og  kamin. 

 Figur 2. Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver.   

FOTO: SvEIN SKArE
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 Figur 3. Tobias presenterer sin reisekamerat for sin blinde far og for sin mor.  FOTO: SvEIN SKArE
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et rom med 1600-tallets gjenstander, 
 utsmykket med religiøse  motiver, selv 
om de hadde helt vanlige, verdslige funk-
sjoner, kunne vise hvordan alt det man 
omga seg med, dannet et religiøst miljø 
og formidlet religions undervisning nes-
ten «intra venøst». I 1993 hadde vi da 
også på Bryggens Museum vist en ut-
stilling om nettopp dette.

Om å vite hva man ser,  
og nytten av en skytsengel 
Peder Fylling hadde i sin tid lært å 
regne, lese og skrive. det var imidlertid 
det nye testamentet som ble brukt i un-
dervisningen den gang, ikke det Gamle, 
så han gjenkjente ikke motivene. Ved å 
beskrive hvert motiv inngående, ga Pe-
der Fylling seg i kast med en umåtelig 
vanskelig øvelse: Han skulle beskrive 
noe han ikke ante hva var. omtrent 
som hvis jeg skulle beskrive ikonogra-
fien på et buddhistisk tempel. Fylling 
kunne derfor ikke kalle noen ved navn, 
han visste ikke hvor scenene eventuelt 
var hentet fra, kjente ingen faguttrykk 
og måtte simpelthen forlate seg på ren 
observasjon. det er vanskelig. Vanske-
lig å gjenkjenne hva man ikke kjenner, 
og derfor vanskelig å identifisere. Han 
innser at han da heller ikke er i stand 
til å gi noen dekkende og presis beskri-
velse av kistens motiver, men vil likevel 
«omtale dem saavit jeg kan».

Hva var det da Peder Fylling beskrev 
i 1847? det var fem scener fra tobits 
eller tobias’ historie (fig. 2–4). teksten 
ble skrevet tidlig i det andre århundre 
før kristus, og ble tidlig populær. opp-
byggelig var den, og spennende. den 
gjorde det klart at Gud er trofast mot 
den som er trofast mot ham. og hva er 
så det for en historie? Vi  sakser skam-
løst fra sammendraget i Wikipedia: 

Boken handler om en from jøde, tobit, som bor 
i eksil i Assyria. Han velger å bryte loven da en 
annen jøde blir drept, ved å gi ham en verdig be-
gravelse. Neste morgen blir han blindet av fugle-
møkk fra en gruppe spurver. en slektning Raguel 
i byen Ekbatana skylder ham ti talenter sølv, og 

han sender sønnen tobias til Rages i Media for 
å hente pengene.

Tobias ansetter en fremmed som fører på 
veien, asaria. den fremmede viser seg senere å 
være erkeengelen Rafael. Underveis blir tobias 
angrepet av en kjempefisk fra elva tigris. Fisken 
blir fanget, og på råd fra engelen tar tobias vare 
på fiskens hjerte, galleblære og lever.

I mellomtiden er Raguels datter Sara holdt 
fanget av en ond demon, asmodæus, som dreper 
ektemennene hennes etter tur. drapene skjer på 
bryllupsnatten før ekteskapet er fullbyrdet. Når 
tobias kommer frem, får han råd om å gifte seg 
med Sara, og engelen viser ham igjen hvordan 
han kan bli kvitt demonen ved å brenne  fiskens 
hjerte og lever. det lykkes, og sammen drar 

de tilbake, der tobias bruker fiskens galle til å 
 helbrede farens blindhet. Når tobias skal betale 
føreren sin, blir det avslørt at han er «Rafael, en 
av de syv englene som står omkring og går inn 
i Guds herlighet.

dette var en fortelling som nok kunne 
underholde gardsfolket i vinterens 
lange kvelder. og uten fromme poen-
ger var den aldeles ikke. kistens fem 
scener viser fra venstre mot høyre at 
1) tobias presenterer sin reisekamerat 
for sin blinde far og for sin mor (kap. 
5), 2) belæres av sin far om et dydig liv 

 Figur 4. Tobias belæres av sin far om et dydig liv.  FOTO: SvEIN SKArE
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(kap. 4), 3) er hos Raguel, edna og Sara, 
der han troloves med Sara (kap. 7), 4) 
røyker ut den onde ånden asmodæus 
av Sara ved å brenne fiskehjertet på ild-
stedet, mens Rafael bringer den onde 
ånden til et fjernt sted (kap. 8), og en-
delig at 5) Rafael gir seg til kjenne og 
tobias’ foreldre kaster seg ned for Gud 
(kap. 12).

Når det gjaldt Peder Fylling, be-
skrev han feltet med fremstilling av 
scenen der tobit røyker ut den onde 
ånden asmo dæus av Sara ved å brenne 

et fiske hjerte på ildstedet, mens Rafael 
bringer den onde ånden til et fjernt 
sted, slik: 
5te M[edaljon]: til høire Side i feltet staar noget 
der ligner et alter, og foran en knælende Mand, 
bag denne staar en Person og vænder sig bort fra 
den førstnævnte Mand. ovenfor staar en engel 
og stirer op i Luften, hvor han synes at blive var 
et lidet dyr, af Figur som et Barn, skjønt med 
tvende noget store Horne, og en sid Hale. I Bag-
grunden sees tvende Porte. 

kanskje kan vi imponere med følgende 
dypsindighet: det er vanskelig å vite 
hva man ser når man ikke vet det.

Om ekteskapets  
prøvelser og velsignelser
På stilkritisk grunnlag, dvs. ved å sam-
menlikne med periodens møbelkunst 
og dens former og særpreg, må vi utvil-
somt datere kisten til omkring 1650. 
den kan være utført i Nord-tyskland, 
men kanskje vel så sannsynlig i Ber-
gen. Uansett er det et luthersk område. 
I katolsk sammenheng var tobits bok 
simpelthen en del av det gamle testa-
mentet, det var dette med gode histo-
rier. I protestantisk sammenheng ble 
den imidlertid kun nevnt under apo-
kryfene, dvs. de «skjulte» bøker, som 
ikke på samme måte som resten var 
direkte inspirert av Gud. kanskje var 
det dette med skytsengler, onde ånder, 
kjempefisker og fiskehjerter som ble 
litt i overkant? I hvert fall forekom-
mer  motivet ikke noe sted i norsk kir-
kekunst etter reformasjonen. På den 
 annen side erkjente man at historien 
for så vidt var oppbyggelig. I Chr. IVs 
bibel fra 1633 står det i fortalen at er 
historien sann, er den en vakker og hel-
lig historie, er den oppdiktet, dreier det 
seg dog om et nyttig og vakkert dikt 
(fig. 5). dessuten var det et velegnet 
motiv på brudeutstyret. 

av fortellingen kan man lære, sukker 
fortalen, at det er mye motgang i ekte-
skapet, men at gode ektefolk må vise 
tålmodighet i håp om evighetens glede 
til sist. tobias sendes bort, men forblir 
bestandig i troen, sies det videre i for-
talen. Her har vi så endelig noe som 
kan måle seg med Laurentius. Han gir 
vesentlig bedre underholdning enn 
dydige jomfruer med himmelvendte 
øyne. og asmodæus, lyder det i for-
talen, er den husdjevel som gjør at alt 
går galt hjemme, og at verken barn eller 
tjeneste folk gjør som de skal. Heldig-
vis har Gud gitt dem hjelp i sin engel, 
for uten at Gud holder hus og hjelp, 
kunne ektefolk ingen steder være i fred 
for husdjevelen. enhver husfar kunne 
nikke ettertenksomt for seg selv med 
et sideblikk på konen, avkommet  eller 

 Figur 5. Tobias oppholder seg hos Raguel, Edna og Sara, der han troloves med Sara.   

 FOTO: SvEIN SKArE
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gårdsdrengen. derfor er tobits bok et 
godt, kristent dikt, fastslår fortalen fra 
1633. 

Med tobias’ historie kunne man alt så 
slå et slag for kyskhet, trofasthet og 
kristent ekteskap. Når den lede djevel 
i et teaterstykke om tobias fra omkring 
1600, henvendte seg direkte til publi-
kum i frustrasjon over folks trang til å 
inngå ekteskap i stedet for å leve ukyskt, 
kunne tilskuerne rykke gysende tilbake 
for hans frivole oppfordringer: 

 du som er løs, lyd du mig,  
 aldrig skal du binde dig! 
 tag i rams med andre, hvor du kan få! 
 den lov står først udi min skrå.  
 … 
 I skal have for mig god ro, 
 tager frit i flæng ho! ho! ho! 

 Nei, nei, heller de fromme, tobias og 
Sara, på kisten! også tidligere hadde 
tekster som ikke hørte til Bibelen, vært 
viktige som leverandører av gode moti-
ver, slik det var allerede i tidlig middel-
alder med beretninger i de apokryfe 
evangeliene Proto-Jacobus og Pseudo-
Matteus. I løpet av 1570-årene kunne 
danskene få med seg Peder Jensen 
Hegelunds oppbyggelige skuespill Su-
sanna. dette populære motivet bygget 
på en apokryf gammeltestamentlig 
tekst om en flott, men dydig dame 
belurt av to gamle griser mens hun 
badet. de fikk selvsagt sin straff. Her 
på vår kiste  leverte altså tobits bok en 
beretning som oppfylte barns og enfol-
diges behov for en «deylig/lystig/Gude-
lig Comedie». 

I en periode der ortodoksien sto 
strengt og sterkt, kunne fortellingen 
nok sies å være oppbyggelig. Sa ikke 
den gamle tobit at man alle sine  dager 
skulle ha Gud i sitt indre og frykte ham, 
slik at man ikke begår synd eller over-
treder ett av hans bud (tob 4,5)? også 
jesuitten Peter Canisius hadde i 1555 i 
sin store katekismus sitert  tobias’ far 
når det gjaldt Guds rettferdighet. Hva 
kunne man ønske mer av en oppbygge-
lig fortelling som hver dag kunne for-

midles i bilder i ens egen stue, bilder 
som hjalp en til å erindre hele histo-
rien. Barmhjertighet og rettferdighet, 
respekt for foreldrene og for ekte skapet, 
Guds omsorg og hjelp, alt kunne man 
vri ut av tobits bok – om den enn var 
 aldri så apokryf sett med lutherske øyne. 
Unge tobias var en riktig premie gutt, 
lydig og gudfryktig, den gamle  tobit 
en strålende patriark som, lik Job, tro-
fast utholdt ulykke etter ulykke, for så 
å belønnes av Gud. I danmark fantes 

det faktisk omkring 1600 et humanis-
tisk skoledrama, «tobiæ Comoedia», 
slik at  elevene på denne måten kunne 
lære seg de nødvendige dyder. denne 
oppbyggelige historien var altså slett 
ikke ukjent på 1600- tallet. I Solo thurn 
i Sveits satt godtfolk også og fulgte med 
store øyne et fromt spill av en  Georg 
Gotthart om Tobias – stykket ble tryk-
ket og utkom i både augsburg og 
Luzern i 1619. Ikke rart motivet under-
tiden forekom på folks inventar!

 Figur 6. Tobias røyker ut den onde ånden Asmodæus av Sara ved å brenne fiskehjertet på 
ildstedet, mens Rafael bringer den onde ånden til et fjernt sted.  FOTO: SvEIN SKArE
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Hvem, hvordan, hvorfor  
og for hvor mye? 
dersom jeg ikke tilfeldigvis hadde lest 
Peders Fyllings beskrivelse fra 1847, 
ville vi ikke ha visst at kisten kom fra 
gården engeset i Skodje. Siden den var 
fornemt utskåret, har man nemlig i sin 
tid antatt at den kom fra et bymiljø. 
det gjorde den for så vidt også når det 
gjelder verkstedet som laget den, men 
derimot neppe med hensyn til det si-
kre bruksstedet, som jo var en gård på 
Sunnmøre. Valget mellom innlemming 

i by- eller bygdesamling er aldri helt en-
kelt med denne typen gjenstander. en 
rosemalt kiste er grei, men en flosshatt 
brukt i Strandebarm kommer i Bygde-
samlingen, den samme flosshatten ville 
endt i Bysamlingen dersom den hadde 
vært brukt i Bergen. dermed er vi inne 
på det vi kaller proveniens, egentlig: 
hvorfra kommer gjenstanden? det vi 
ut fra Fyllings beskrivelse vet, er at den 
i august 1847 befant seg på gården Store 
engeset ved Skodje. eieren var «Kaar-
mand Peder Pedersen sammesteeds». 

Hvis vi nå finner frem til andre 
bind av Louis Giskes Bygdebok for 
Skodje: gard og slekt, som i 1986 ble 
utgitt av Skodje sogelag, ser vi at det 
i 1650-årene var fem brukere på Store 
engeset. den eneste som i 1847 til dag-
lig ble kalt Peder Pedersen, er så vidt jeg 
kan se Nils Bernt Peder Pedersen ekrol 
(1774–1859). Han bygslet hele bruk 
nr. 4, arne garen på Store engeset, i 
1799. I 1847 var han gift for  andre gang 
med enken på Lille engeset,  Malene. 
Fra sitt første ekteskap hadde han to 

Figur 7. Rafael gir seg til kjenne og Tobias’ foreldre kaster seg ned for Gud. 

FOTO: SvEIN SKArE
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 jenter, en som døde i 1816 og en som 
giftet seg i 1823. Med Malene fikk han 
 ingen barn. Selv hadde han fått skjøte 
på arne garen i 1834, men bare for som 
mellommann umiddelbart å selge går-
den videre til skredder ole olsen i Ytre 
Skodje. I 1847 levde det gamle ekte-
paret altså på kår; kisten sto vel i kår-
huset og ble brukt til oppbevaring av 
tekstiler eller annet. Mest sannsynlig 
hadde den fulgt med gården da Peder 
bygslet det hele i 1799, men hvor den 
var før den tid, er ikke godt å si. da 
kisten ble laget, tilhørte Store engeset 
soknepresten i Borgund – til den som 
sagt ble en selveiet gård i 1834. Skodje 
sokn (jf. «sokneprest») lå under Borg-
und prestegjeld frem til 1858.

dersom kisten kom til Store enge-
set gjennom soknepresten i Borgund, 
måtte det dreie seg om Hans Gaas, som 
døde i 1644 etter å ha satt i gang den 
imponerende bruskbarokke utsmyk-
ningen av sin soknekirke. kanskje har 
han fått snekkere og billedskjærere til 
å jobbe litt på si for presten selv etter 
arbeidstid? eller kanskje var det hans 
etterfølger, magister Christoffer Peder-
sen Hjermand, som kapret fagfolkene? 
Hvis da ikke hans andre kone i 1680 
hadde kisten med seg hjemmefra? Fra 
1645 var Hjermand sokneprest i Borg-
und, og i 1679 døde hans første kone i 
en alder av 80 år. den 20 år yngre enke-
mannen giftet seg da med enken etter 
rådmann Henning Hansen i Bergen, 
Margrethe Rasmusdatter Stoud. kisten 
kan således også ha kommet til Store 
engeset med Margrethe. Som datter 
av borgermester Rasmus Stoud kom 
hun så absolutt fra den bergenske over-
klasse, akkurat slike folk som kunne ha 
skaffet seg en sådan kiste. Imidlertid 
var det jo slik at det var brukerne som 
faktisk satt på de ulike brukene, pre-
stene fikk bare deres del av inntektene. 
På bruk nummer 1 satt knud Pedersen 
til i hvert fall omkring 1670, på bruk nr. 
2 satt en annen knud, han levde lenge 
og døde etter 1680, mens den første 

på bruk nr. 4 var Nils Pedersen Store 
engeset, som var født rundt 1635 og 
levde til 1707. Så om det nå var Hans, 
Christoffer, Margrethe, knud, knud 
eller Nils som anskaffet kisten, er det 
ikke mulig å si noe sikkert om. den kan 
ha kommet som arv utenfra eller fulgt 
med en brud, hva vet vi? det eneste 
sikre er i hvert fall at den på forsom-
meren 1847 befant seg i kårhuset på 
arnegaren, hos Peder og Malene.

Nå husker vi fra Peder Fyllings «Be-
merkninger» at Peder Pedersen i 1847 
var mer enn villig til å selge sin kiste, 
særlig da til Fortidsminnesmerke-
foreningen, slik at stykket ikke skulle 
komme i «uskjønsommes Hænder». 
Ingenting tydet på at dette skjedde 
umiddelbart, direksjonens forhand-
lingsprotokoll nevner ingenting om 
noe kjøp, og så døde Christie allerede 
i 1849. Året etter døde Peder Peder-
sens kone, og siden begge hans døtre 
for lengst var døde, hadde han ingen 
arvinger. I 1859 døde han så selv. Men 
hva med kisten? For eventuelt å finne 
svar på dette spørsmålet, satt jeg og 
leste alt hva jeg kunne komme over 
for å finne ut av hva som hadde skjedd. 
det var jo en ubestridelig kjensgjerning 

at kisten faktisk på et eller annet tids-
punkt hadde funnet vei til våre sam-
linger. 

Om 11 speciedaler som vris ut av 
museets budsjett
I museets arkiv over innkomne skriv, 
finnes et brev av 2. november 1876, fra 
Peder Fylling til museets konservator 
anders Lorange. Lorange hadde i 1873 
blitt ansatt som konservator ved den 
historisk-antikvariske avdeling, og der-
med tok forbindelsen mellom museet 
og Fylling seg opp igjen. og museet 
hadde åpenbart ikke mistet interessen, 
for i brevet omtales mellom  annet en 
kiste: 

den omspurgte gamle udskaarne egetræskiste, 
er jeg fremdeles eier af, og jeg agter ikke at skille 
mig ved hende, undtagen til en antikvitetssam-
ling, thi just til en saadan hørte den hjemme. Jeg 
kan nok ikke tilbageholde den frygt, at kisten, 
efter min død vil komme paa Vildspor,  eller 
i uskjønsomme eieres Hænder, da jeg ingen 
Livsarvinger har, men Ulykken er, at min øko-
nomiske Forfatninger ei tillader mig at overlade 
den til nogen uden erstatning.

Hint, hint! Lorange kan umulig ha 
unngått å oppfatte signalet, igjen er 
det det som i sin tid var frykten for de 

 Figur 8. Nøkkelen til kisten er laget i smijern, er 137 mm lang og veier 99 gram.  

 FOTO: HENrIK vON AcHEN
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«uskjønsomme hender». den 23. no-
vember skriver Fylling igjen til Lorange, 
og her synes det som om konservato-
ren i Bergen har bitt på:

Hva angaar den udskaarne kiste, da er jeg villig 
at overdrage den til Museets eiendom mod at er-
holde mine udlagte Penge, 11 Spd:, dog faar de 
selv bekoste Fragten, hvilken vil blive noget be-
sværlig, da den er saa tung, at 2 Mand med Nød 
kan løfte den i og ud af en Baad. (…) der ligger 
et stort ansvar paa, at kisten med dens Billeder, 
ikke lider Skade under transporten, thi jeg inde-
staar for, at et lignende alderdommelig Møbel 
ikke før er kommet i Museets eie.

Fylling hadde foreslått at kisten skulle 
hentes med hest og vogn og bringes 
på dampskipet ved Søholt. av en på-
skrift fremgår det at Lorange svarte på 
brevet den 21. desember, og dermed 
gikk handelen i orden. Her kommer 
så opplysningen som ble funnet i pro-
tokollen over gaver og innkjøp 1869–
78. Mest sannsynlig er det slik: Peder 
Pedersen solgte aldri kisten, men da 
han døde, ble det anledning til å kjøpe 
gjenstander i boet, kanskje rett og slett 

på auksjon. og da Peder Fylling siden 
1847 hadde kjent til hva han oppfat-
tet som et av de mest sjeldne kunstver-
ker i Borgund prestegjeld, var han på 
pletten i 1859 og ervervet kisten. Sule-
bust skriver da også at Fylling var fast 
gjest på de mange auksjonene rundt 
om i distriktet. da Lorange fra Bergen 
Museum i 1876 ytret interesse for kis-
ten, endte det med at han solgte den 
for det han i sin tid hadde gitt , nemlig 
11 speciedaler, dvs. 44 kr. I 1877 hadde 
man gått over til kronen, men Fylling 
opererte stadig med prisen han betalte 
rundt 1860. at dette var en meget gun-
stig pris, fremgår av at museet bare en 
uke senere fra en gård i Sogn fikk til-
budt et stort, utskåret renessanseskap 
som eieren ville ha hele 60 spd. for. det 
virker således som om Sulebust har rett 
når det gjaldt Peder Fylling, nemlig at 
innsamlingen av kulturhistoriske gjen-
stander ikke ble oppfattet som en måte 
å tjene penger på, men som en nasjonal 
oppgave (s. 71). 

På dette tidspunkt hadde nemlig 
bøndene på Vestlandet for lengst opp-
daget at gamle gjenstander nå hadde 
fått større verdi for de to institusjoner 
som faktisk reiste rundt og foretok opp-
kjøp, nemlig museet i Bergen og For-
tidsminnesmerkeforeningen. Så tidlig 
som i 1830-årene hadde Christie opp-
levd en betydelig prisstigning når det 
gjaldt antikviteter i privat eie. omkring 
midten av århundret var det simpelt-
hen i ferd med å utvikle seg et regu-
lært antikvitetsmarked. derfor kunne 
Fyllings Bemærkninger fra 1847 også 
nevne en nokså ny tittel i Norge, nem-
lig «kunstkjøpmann». konkurransen 
ble hardere for museet. I 1886 var det 
kommet så vidt at den historisk-anti-
kvariske årsberetningen kommenterte 
problemet med følgende bekymrede 
melding: «Antallet af Gaver bliver sta-
dig mindre, næsten alt maa kjøbes, og 
Priserne stiger med den voxende Efter-
spørgsel». akkurat på dette punktet 
skulle livet aldri siden bli lettere å leve 
for frustrerte og kronisk underbemid-
lede museumsarbeidere!

 

Om museumsfolk som 
«forfremmedis i Vijsdom,  
Alder oc Naade»
transporten av kisten gikk bra; et brev 
av 28. juli fra Fylling til Lorange be-
gynner nemlig slik: «af deres sidste 
Brev til mig, ser jeg, at den udskaarne 
kiste lykkelig er andkommet i Mu-
seets Samling.» Siden juni 1877 har 
den altså vært på Bergen Museum. 
Fylling mente at den måtte være fra 
1500- tallet,  trolig eldre, men som sagt 
må den utvilsomt dateres til bruskba-
rokkens tid, ca. 1650. Rundt 1640 pu-
bliserte snekkeren Friedrich Unteutsch 
i Frankfurt en modellbok for snekkere, 
nemlig Neues Zierathenbüchlein. Her 
var det bruskbarokken som dominerte. 
Nettopp en slik bok kunne et Bergen-
sverksted ha anskaffet seg sammen 
med noen  kobberstikk eller tresnitt av 

 Figur 9. Tresnitt ved innledningen til TOBIE BOG i Chr. IVs bibel 1633. Omramningen er 
 modernisert, men selve motivet er fra Fr. IIs bibel som utkom i 1589.  FOTO: HENrIK vON AcHEN
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 motiver fra tobits bok. det var jo slik 
møblene ble laget: en treskjærer ut-
førte motivene etter grafiske forelegg, 
snekkeren skar dekoren, og så ble alle 
deler naglet og limt sammen (fig. 2). 
Nokså moderne kobberstikk var hel-
ler ingen mangelvare på den tid, og i 
flere tyske billedbibler kunne man for 
eksempel finne tobias-motiver i rikt 
monn. I Bergen var det på 1600-tal-
let bred og jevnlig kontakt med de 
nordtyske og nederlandske områder; 
det som var moderne der, kunne kjapt 
bli mote også i Vestlandets hovedstad. 
Faktisk kan vår kiste være en av mo-
tivets mest om fattende relieffserier i 
Nord-europa over hodet! 

konservator Lorange synes allerede 
fra begynnelsen av å ha datert kisten 
til første halvdel av 1600-årene. Sule-
bust kan nemlig fortelle at den kom 
sammen med gjenstander fra Borg-
und kirke. Borgund kirke, ja – det 
rike inventaret fra 1640-årene ble til-
intetgjort ved brannen i 1904. kanskje 
var kisten et biproduktet av opp draget 
med kirken? disse gjenstandene var 
i hvert fall tenkt plassert i et rom på 
museet forbeholdt treskjærerarbei-
der fra Christian IVs tid, og hans tid 
var som kjent omme i 1648. Så ble 
kisten altså plassert i dette rommet i 
den nokså nye museumsbygningen på  
Muséplass, og fulgte i 1927 med resten 
av de kulturhistoriske samlingene over 
til nybygget «Historisk museum» på 
Nygårdshøyden. 

Men omstendighetene omkring kis-
tens innlemming i samlingene var al-
lerede da gått i glemmeboken. den sto 
ganske visst i utstillingen, men det var 
også alt. I 1920 innførte museet en ny 
form for nummerering av de kultur-
historiske samlinger med unntak av 
arkeologien. Uansett om gjenstanden 
tilhørte by, bygd eller kirke, fikk den 
nå et x-nummer med fem sifre. det var 
ingen storartet idé, og i 1938 gikk man 
da også tilbake til det gamle systemet. 
Ved omleggingen i 1920 ble mange 

gjenstander imidlertid registrert for 
første gang, ikke i kronologisk orden 
etter hvert som de hadde kommet inn, 
men som en art samlet revisjon. en 
rekke kister ble da nummerert, fra X 
124.65-82, og vår kiste fikk museums-
nummer X 124.69. I X-protokollen fin-
ner vi den slik: «X. 124.69 (med senere 
rødt blekk) B 3412 kiste i eketre, sen-
renaissance, med bibelske motiver i 3 
brede felter», så en merknad (med svak 
blyant): «ca. 1640». dersom vi nærle-
ser katalogene, virker det som om man 
tidlig om våren i 1930 hadde kommet 
til kistene. Sannsynligvis har man først 
skrevet arkivkortet, etterpå har man så 
ført gjenstanden inn i X-katalogen med 
et kortfattet sammendrag. det forklarer 
hvorfor to av relieffene forsvant i kata-
logteksten. til gjengjeld fikk man så en 
stilbetegnelse, nemlig «senrenessanse», 
så hvem kan klage? Når det gjelder vår 
tobias-kiste, kan det etter håndskriften 
å dømme ha vært studinen frk. agne-
the Mohn som skrev både arkivkort og 
protokoll. Hun var da også engasjert 
som assistent ved den kulturhistoriske 
samlingen dette året. Før og etter fin-
ner vi for øvrig som ventet konservator 
einar Lexows håndskrift. Hva skrev så 
frøken Mohn i mars 1930?

kiste  X. 124.69

i eketre hvilende på fire kuleføtter. Forsiden inn-
delt i tre felter ved utskårne karyatider med sterkt 
fremtredende maveparti. I feltene er der bibel-
ske motiver i bueformet innfatning. 

På toppen av hver bue et englehode.

over dette parti tre udskårne lister, hvorav de 
to ytre har et englehode, det midtre en maske, 
alle omgitt av fruktklaser. kortsidene prydet på 
samme måte. Mellem listene øverst spor efter 
hode, kun et finnes nu.

l. 1,54 m. br. 67  h. 82 cm.

Så vidt frøken Mohn – men alt dette 
kunne jo enhver student se og måle 
seg til. Hadde hun tatt et fotografi og 
brukt krefter på å gjennomsøke arki-

vene for innkomstår og proveniens, 
hadde hun spart en stresset professor 
for mye  arbeid. det eldste fotografiet 
vi har av kisten, stammer fra omkring 
1936. kunne man ikke ha tatt det seks 
år tidligere? På den annen side, hadde 
frøken Mohn gjort det med alle gjen-
stander hun kom over, hadde samlin-
gen aldri blitt registrert. Så her stanger 
vi hodet mot det evige dilemmaet ved 
store museer: for store samlinger, for 
liten tid – og mangel på arbeidskraft. 
de øverste hodene som mangler, er for 
øvrig englehoder med vinger. opprin-
nelig var det åtte slike i frisen under 
lokket, men kun ett har «overlevd». 

kisten var altså kommet på museum, 
og helt ubemerket av fagmiljøet for-
ble den ikke. da Robert kloster i 1942 
 publiserte et hefte med tittelen Fra 
snekkermøbler til fabrikkmøbler, viste s. 
14 nettopp tobias-kisten med følgende 
billedtekst: «kiste i bildthuggerstil». 
kanskje ikke så rart, siden han på dette 
tidspunkt var konservator ved museets 

 Figur 10. Tittelblad til Georg Gottharts 
spill om Tobias, utgitt i 1619. 

 FOTO: HENrIK vON AcHEN
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kunst- og kulturhistoriske samling. det 
eneste navn som nevnes her, er  Peter 
Negelsen, en nordtysk billedhugger og 
snekker som tok borgerskap i Bergen i 
1644. Han kan meget vel ha utført vår 
kiste – særlig da det trolig var han som 
på den tid hadde oppdraget med det 
nye inventaret i Borgund kirke. Harry 

Fett så det ved selvsyn få år før brannen 
i 1904 og mente at prektigere  inventar 
fra den tid knapt fantes i landet. det var, 
sa han, utført under sokneprest Hans 
Gaas; Fett må således ha funnet den-
nes navn et eller annet sted. I hvert fall 
var arbeidet i det minste satt i gang før 
presten døde i 1644. 

kisten vår er altså utført i «bildthug-
gerstil», og alle synes å dele Peder Fyl-
lings begeistring over dens kvalitet, ikke 
bare hadde kloster et bilde av den, men 
den må utvilsomt høre til den gruppen 
som ble beskrevet av  eivind engelstad 
og aage Schou i Møbelboken, oslo 1951: 
«omkring 1650 får vi så en gruppe kis-
ter på Vestlandet som både ved sin fine 
intarsia og sine billed relieffer  hører til 
det beste vi har her hjemme.» Nå ja, 
 intarsia (innlagt tre i ulike farger og 
mønstre) finnes det lite av på vår kiste, 
men billedrelieffer er der så det holder. 
Vår kiste ble faktisk også omtalt i en 
dansk Phd-avhandling om 1600- tallets 
billed huggerkunst, innlevert ved kø-
benhavns universitet i 1998. 

kunnskapsnivået lå på stedet hvil 
frem til 1995, da kisten skulle brukes 
i kirkesamlingens nye basisutstilling. 
Som sagt var det i den forbindelse at 
motivene ble identifisert som scener 
fra tobits bok – muligens den lengste 
billedskårne sekvens med dette motiv 
i Nord-europa! og nå, i 2008, har vi 
altså fått supplert med proveniens og 
innkomstår, slik at nivået har steget til 
imponerende høyder: 
By 3412 kiste i eik, ca. 1650, muligens av Peter 
Negelsen i Bergen i forbindelse med arbeidene 
i Borgund kirke. kisten sto på Store engeseth 
gård, Skodje, Borgund prestegjeld, Sunnmøre. 
trolig kjøpt av Peder Fylling på auksjonen etter 
Peder Pedersen 1859/60, og solgt av Fylling til 
museet i juni 1877. Billedfeltene viser scener fra 
den gammeltestamentlige tobits bok.

Resultatet er kanskje ikke all verden, og 
uten en slik frontberetning blir det van-
skelig å forstå hvor mye kulturhistorie 
en slik museumsgjenstand faktisk rom-
mer, og hvor hardt og lenge stakkars 
underbetalte museumsfolk, lik Moses, 
må slå staven mot klippen før vannet 
fosser ut! •••

 Figur 11. Peder Fyllings rapport.
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I april 2008 opna den nye steinalder-
utstillinga ved Bergen Museum, 
Den lengste historia – kort fortalt. 

Når me i samband med denne har sett 
eit utval av autentiske steingjenstandar 
i skaft att, har me hatt tre rette snorer. 
den eine var å respektere at dette ein 
gong var heilskapar som måtte fun-
gere – i daglege, tunge, viktige, farlege 
eller vanskelege gjeremål. den andre 
var å rette på ei altfor vanleg misfor-
ståing – at steinaldermennesket hadde 
nok med å overleve, og hadde lite vilje, 
evne eller tid til å late kjensler for este-
tikk  influere arbeidet med reiskap og 
våpen. den tredje var å gjere medvitne 
val grunna i tolkingar av dei kultur-
historiske horisontane og fenomena 
gjenstandane var ein del av. 

Pilspissen sett i eit pilskaft med 
styre fjør vil knapt skape kontrovers. 
ein annan spiss festa inn i ein fangst-
reiskap som tek opp ein heil monter 
åleine, krev argumentasjon. Nedan-
for skal me sjå nærare på val og kom-
promiss i rekonstruksjonane i den nye 
utstillinga. kvifor har me laga ein ski-
ferharpun med fangstline, skinnflottør 
og kastetre? 

Øks, sigd og dolk
to ulike steinøksar frå to ulike perio-
dar av steinalderen er skjefta. den eld-
ste, ei såkalla trinnøks, er skjefta som ei 
tverrøks. dette noko uvanlege prinsip-
pet i våre auge, er utbreidt i andre de-
lar av verda, og ser ut til å ha vore det 
vanlege i store delar av vår heimlege 
steinalder. det t-forma skaftet er laga 
av ei grein slik at toppen på t-en kjem 
frå stamma, og denne er hòla ut slik at 
den runde øksekroppen ligg støtt. ei 
surring av ugarva skinnreimar held 
øksa fast i skaftet. det er vanskeleg å 
sjå andre skjeftingsløysingar for nett-
opp trinnøksa, sjølv om enkelte eksem-
plar i prinsippet kunne ha vore dreia 90 
grader rundt til ei rettøks. 

den andre øksa, ei såkalla tjukk-
nakka, rettegga øks, er skjefta som ei 
rettøks. det er eit prinsipp me er meir 
familiære med. ei slik symmetrisk sli-
ping av øksebladet ser ut til å verte det 
vanlege i siste del av steinalderen. Skaft 
til slike og liknande økser er velkjende 
frå danske funn, og det var også her litt 
uvisse om skjeftingsmåte. Her kunne 
me dessutan bruke skaftet laga til den 
gamle steinalderutstillinga. 

to flintdolkar ligg utstilt i jord-
bruksmonteren, den eine med rekon-
struert slire. den kvasse spalteeggen 
var ein særs ømtolig egg, og skjerping 
av  flintdolken var ein kompleks og 
omfattande prosess. om den kvasse 
eggen var eit vesentleg aspekt ved dol-
ken som heilskap, så er det også truleg 
at  dolkane vart borne i slire. ein lik-
nande dolk med bevart slire er funne 
i ei myr i Wiepenkathen i Nieder-
sachsen i  tyskland. denne har vore 
 modell for rekonstruksjonen, som er 
gjort i rårandslær, eller halvgarva lær, 
frå storfe. Ho er vidare fôra med vovne 
tekstilar i saueull, med ei reim av saue-
skinn. det er såleis ei stiv slire som held 
forma, med eit fôr som både vernar og 
lagar friksjon nok til at dolken sit godt 
i slira. 

I same monteren heng ein skjefta 
flintsigd. Ingen skaft til slike sigdblad er 
bevarte, og rekonstruksjonen er såleis 
relativt fri. Skaftet er laga av ei natur-
leg vaksa askegrein. den frambøygde 
skaftenden finn ein på mange sigdskaft, 
mellom anna på eit dansk sigdskaft frå 
yngre bronsealder. også våre eigne his-
toriske sigdar hadde gjerne denne av-

Ein skiferharpun og andre rekonstruksjonar  
i den nye steinalderutstillinga

Av Ørjan Engedal

Det er steinen i enden av skaftet me sit att med. Arkeologar lærer seg å leve 
med dette sørgjelege faktumet, så godt at me til tider gløymer å undre oss over 

resten. Berre sjeldan finn me heile reiskapen eller våpenet. Oftast må me til 
fjernare himmelstrok for å sjå korleis stein har vore skjefta og brukt – til stader 

der liknande reiskapar har vore brukte fram til nyleg. Ein nyttig lærdom frå 
denne reisa er at steinen berre er ein del av ein nøye tilpassa heilskap. 
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sluttinga på skaftet. denne gjorde at 
skaftet kunne dreie fritt inne i hand-
flata, utan å gnage. 

Prosjektila
Fleire av rekonstruksjonane er prosjek-
til, der steinen er den skarpe, skjerande 
spissen som skal lage eit dødeleg sår i eit 
levande mål. det er skaftet som skal syte 
for at denne odden flyg treffsikkert over 
lange eller korte avstandar, frå ein arm, 
ein boge eller eit kastetre. Lengde, vekt, 
tjukne, og eigenskapane til ulike tresor-
tar vert av jegeren nøye tilpassa både 
spissen og dyret som skal drepast. dess-
utan er det teke omsyn til om våpenet 
skal støytast, kastast eller skytast med 
boge. dei minste spissane er tolka som 
pilspissar, og rekonstruert med pilskaft, 
styrefjør, boge og bogestreng. Skafta er 
av varierande lengde, spissar og fjører er 
surra med senetråd på nokre piler, med 
plantefiber på andre. Bjørkebek er nytta 
som lim på nokre av spissane og styre-
fjørene. denne variasjonen er lagt inn 
mest av alt for at me ikkje skal gløyme 
at dei fem pilene er eit tverrsnitt av 7000 
år med bogejakt. 

andre små såkalla mikroflekker er 
sette inn som skjerande eggar i ein bein-
odd i eit noko større skaft, til eit kaste-
spyd. Slike beinoddar finst i  materialet 
vårt, og ein original ligg i botnen på 
monteren. desse har ofte vore sette i 
samband med jakt på nye store patte-
dyr som kom med den varme kjære 
lauvskogen. Villsvinet vert ofte nemnt, 

men både hjorten og elgen var også 
større og meir seigliva enn reinsdyret. 
Mangelen på pilspissar saman med 
føre komsten av flinteggspydet kan også 
tolkast som at det like mykje var snakk 
om ei flintegg-pil. 

ein stor flintspiss frå den eldste 
steinalderen heng i inngangspartiet til 
utstillinga. Spissen skil seg markant frå 
den store mengda små spissar i perio-
den, men berre i storleiken. den store 
tyngda og det breie tangepartiet krev 
eit kraftig skaft. det er nærliggjande 
å tenkje seg spissen brukt til eit anna 
formål enn pila, først og fremst kor-
tare hald, moglegvis eit anna dyr. Skil-
naden var i alle tilfelle eit mykje større 
sår, større skade på indre organ og 
større blodtap. Rekonstruksjonen tek 
utgangspunkt i ei tolking av spissen 
som del av ei lanse til støyt heller enn 
kast. Ut frå dette er skaftet laga krafti-
gare i bakre del enn det som ville vere 
naturleg for eit kastespyd. dei to nær-
liggjande byttedyra, reinsdyret og selen, 
kan overraskast på kort hald først og 
fremst i sjø eller vatn. det kan òg ten-
kjast at lansa først og fremst vart nytta 
til avliving av eit dyr som var skada og 
utmatta av andre metodar. 

 Figur 1. Skiferspissar frå 1)Våge, Sande, Møre og Romsdal (B 12840); 2) Nordpoll, Vågsøy, 
Sogn og Fjordane (B 10334); 3) Bud, Fræna, Møre og Romsdal (T 10394); 4) Tingvoll, Tingvoll, 
Møre og Romsdal (T 6640); 5) Mykletun, Lindås, Hordaland (B 8948).  TEIKNING ø. ENGEdAL 

 

 Figur 2. Nordpoll-spissen sin biografi rekonstruert.   TEIKNING ø. ENGEdAL
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Sjølv om mange val måtte gjerast 
i samband med desse rekonstruksjo-
nane, er dei lite kontroversielle i høve 
til faglitteraturen og rekonstruksjonar 
i andre steinalderutstillingar. dei to 
skifer spissane øvst i den fjerde mon-
teren skil seg i så måte ut. 

«hullenes funksjon …»  
– eit forskingshistorisk sveip 
det som skil desse spissane frå dei meir 
gjengse spydspissane i skifer, er parvise 
hòl framom tangen. dei få eksemplara 
er nok årsaka til at fenomenet ikkje har 
stått sentralt i norsk steinalderforsking. 
at dei i tillegg er spreidde over fleire mu-
seumsdistrikt, har ikkje gjort saka betre. 
Likevel har desse spissane si eiga, lange 
forskingshistorie. det var karl Rygh 
som i 1913 først tok opp spørsmålet 
om korleis spissar i skifer hadde vore 
skjefta (Rygh 1913). Utgangspunktet var 
eit nytt funn frå Bud i Møre og Roms-
dal (fig. 1,3). Rygh hevda her at mykje 
av skiferspissane sine typetrekk hadde 
med surringsfeste og vern av festesur-
ring å gjere. det me vanlegvis omtalar 
som mothakar, eller agnorer, rekna han 
for å vere til vern av surringa. Hòla på 
Bud-spissen tolka han som hjelp til ei 
fremre surring. I tillegg til Bud- spissen 
kjende Rygh til to andre skiferspissar 
med hòl: ein utan mothakar med to hòl 
frå tingvoll i Møre og Romsdal (fig. 1,4), 
og ein liknande utan tange med berre 
eitt hòl, frå Åfjord i Sør-trøndelag.

desse tankane vart vidareførte av 
Guttorm Gjessing, og han kunne i til-
legg presentere to andre relaterte funn, 
eitt frå Sanna i træna i Nordland, og 
eitt frå Mykletun i Lindås kommune. 
Mykletun-spissen er av ein yngre 
 generasjon skiferspissar, den såkalla 
Sunderøy/Sandtorg-typen, men altså 
med to hòl framom den konkave  basen. 
det var erik Hinsch som for alvor tok 
til å grunde over skiferspissane med 
hòl. Heller enn til skaftsurring, såg 
han hòla i tilknyting til produksjon av 
spissane. det var særskilt det siste til-
skotet til samlinga, ein spiss frå Nord-
poll i Vågsøy kommune (fig. 1,2), som 
stod sentralt i argumentasjonen. tek-
nikken, hevda han, kunne samanlik-
nast med den som vart nytta for å lage 
fiske krokar i gevir. Nordpoll-spissen, 
med knekt tange og spor etter fire 
hòl, såg Hinsch som ein uferdig spiss 
som hadde vorte øydelagd under til-

verkinga. Hòla vart bora for å hjelpe 
når stykket mellom tange og mothake 
skulle fjernast. Han såg likevel problem 
med denne hypotesen når det galdt den 
komplette spissen frå Bud – skulle dette 
vere ei feilboring? Han la her fram ein 
tredje hypotese om spissane: 
det er lite sannsynlig at steinsmeden i begge til-
fellene [Bud og tingvoll] har beregnet feil og bo-
ret hullene for langt inn. en må da anta at den 
nåværende utformning av basispartiet er den 
opprinnelige tilsiktede, men hullenes funksjon 
har snarere vært å gi feste for en fangline enn for 
surring om skaftet. Spissene har i så fall tjent som 
ytterste ledd i en sammensatt harpun eller et lik-
nende redskap med fangline. (Hinsch 1958: 17). 

På denne bakgrunnen kan me no leg-
gje fram endå eit nytt eksemplar, frå 
Våge i Sande kommune (fig. 1.1). om 
ein skulle få leggje til noko i debatten 
om funksjonen til hòla, måtte det vere 
at den siste hypotesen til Hinsch skulle 
kunne gjelde også for Nordpoll-spissen. 
Skadane er ikkje produkjonsfeil, men 

 Figur 3. Kvalfangst med harpun. Zalavruga, Vyg, Nordvest-Russland.  ETTEr LINdqvIST 1994

 Figur 4. Orginal beinspiss til venstre, og rekonstruert beinspiss med innsett egg av bergkrystall og flint.  FOTO: KArI KrISTOFFErSEN
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Figur 5. Flintdolk  
i rekonstruert slire. 
Foto: KAri KristoFFErsEn



skadar etter bruk. Nordpoll-spissen 
fortel såleis ei heil lita soge om fangst-
utstyr som måtte reparerast og til sist 
var moge for utskifting (fig. 2). altså 
har me gått ut frå at hòla var mynta på 
ei harpun-line. Likevel er det først no 
me så å seie kjem på djupt vatn med 
tanke på rekonstruksjon. Harpunar er 
kjende frå dei heilt enkle til dei særs 
komplekse og spesialiserte. kvar i dette 
landskapet skulle me leggje oss? 

Streiftog i skiferkomplekset
Grunngjevinga for å vende seg mot det 
komplekse finst ikkje i sjølve spissane, 
men i dei geografiske og kulturhisto-
riske omgjevnadene deira. Spissane frå 
Nordpollen, Våge og Mykletun var sør-
lege utløparar av eit fenomen som fyrst 
og fremst prega kysten frå Fræna og 

nordetter. Her fanst spissar i ei rekkje 
former og storleikar, og dessutan dol-
kar og knivar i same råstoffet. dette 
«skifer-komplekset» har av mange 
vore sett i samband med fangst, flåing 
og partering av maritimt storvilt som 
sel og kval. dette kan underbyggjast 
med handfaste funn frå havet. to kraf-
tige spydspissar vart fiska opp utanfor 
både Hitra og Vada, inst i trondheims-
fjorden frå djupner på 25 og 50 fam-
nar. ein lang, slank skiferspiss kom opp 
med trålen i Varangerfjorden. det er 
også i nord me finn bilete av båten 
og den maritime jakta. Ved kvitsjøen 
finn me fangsten skildra i klåre drag, 
som er karakteristisk for den nordlege 
bergkunsten (fig. 3). Her ser me store 
fangstbåtar kring kvalen. Fremst i kvar 
av dei står harpunøren, og frå han går 
harpunlina til dyret. 

dei siste åra har det komme fleire 
nye bidrag til skiferstudiet. Medan 
tidlegare forsking var fokusert kring 
avgrensing av skiferkulturen og inn-
haldet i denne, synest det no som eit 
nytt spørsmål melder seg: Kva ser me i 
dei sørlege utløparane frå dette kjerne-
området? Kva prosessar var den sørlege 
skiferen del av? Spissen frå Mykletun 
kan tolkast som at skiferspissane med 
linefeste høyrer til i overgangen til sein-
neolitikum, kring 2400 f. kr. denne 
tidshorisonten vert vanlegvis granska 
i lys av flintimport frå Jylland, etable-
ring av jordbruk og dei fyrste langhusa. 
det vert rekna som det klåraste dømet i 
vestnorsk førhistorie på spreiing av eit 
sørleg kompleks, kanskje til og med ein 
migrasjon. det har ofte vore ei suksess-
historie om nettverk som bytte flint-
dolkar frå Jylland like til altafjorden. 

 Figur 6. Rekonstruert harpun til venstre, rekonstruert boge og piler til høgre. FOTO: KArI KrISTOFFErSEN
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Mindre fokus har det vore på rørsler 
frå nord mot sør, anna enn at det tru-
leg var pels som vart bytt mot flinten. 
den vesle gruppa med spissar med 
linefeste gjer denne prosessen meir 
innfløkt og fasettert. at denne tids-
horisonten handla om å tileigne seg 
åkerbruk og husdyrhald, er sjølvsagt 
etterpåklokskap. I tillegg til at me sit 
att berre med odden, kviler det ei anna 
forbanning over oss: Me veit så godt 
korleis soga endar. Skiferspissen med 
linefeste ber på ingen måte bod om det 
nye, men kanskje var han likevel eit ve-
sentleg hjul i etableringa av jordbruk-
samfunnet? 

kven var så desse innovative fanga-
rane som trassa bårene i Hustadvika 
og på Stadhavet, og sette så få spor 
over eit så stort område? Ser me her 
ein alternativ strategi til flinten, lang-
huset, åkeren og smalen? dei hadde 
truleg tilgang til to vesentlege element 
i etableringa av det sørlege jordbruks-
komplekset: pels og fangstprodukt som 
bytemiddel, og komplekse maritime 
teknologiar. denne spesialiseringa av 
jakta og fangsten kan tolkast som stra-
tegiar for å kunne overleve på gamle-
måten i ei verd i endring. det kan òg 
tolkast som mindre matnyttige strate-
giar. det er ingenting som tyder på at 

byttedyra vart sjeldnare enn før, og at 
nauda dreiv folk til jordbruket. Skifer-
harpunane kan ha vore del av innova-
sjonar og konkurranse knytt til fangst, 
ikkje av den daglege føda, men av 
overskot som pels, skinn, spekk, bein 
og gevir. Nye artar kan også ha vorte 
aktuelle byttedyr i møtet med ein ny 
marknad, og ført til utvikling av nye 
fangstmetodar. at  Jærbuane padla over 
Skagerrak til flintsmedane i Jylland, er 
etablert kunnskap. at fangstfolk frå 
Midt- Noreg til same tid dreiv fangst 
like sør til alver straumen, kan endre 
biletet vårt av denne viktige perioden. 
kanskje var det meir rørsle og kulturell 
kompleksitet langs kystlina vår enn me 
har skapt inntrykk av?

Harpunen i monteren
ein skikkeleg harpun skal ha minst 
éi laus samanføying. dette er for at 
 våpenet ikkje skal brotne ved anslag, 
ved dyret sine rørsler, eller av eiga vekt. 
kvar og korleis denne lause saman-
føyinga er gjort, varierer mykje. Medan 
skaftet vanlegvis er i tre, er dei fremre 
delane gjerne i eit hardare, tettare og 
meir vassavstøytande materiale som 
bein, horn, stein eller metall. det er 
såleis mange andre løysingar på pro-
blemet enn det me ser i skiferspissen. 
I vårt tilfelle er utfordringa løyst ved 
å inkorporere odd, mothakar og line-
auge i eitt og same stykke. I rekon-
struksjonen er eit delbart ledd lagt 
til tangen av skiferspissen, som kan 
pressast laust inn i eit mellomstykke 
i bein. denne er igjen sett laust inn 
over treskaftet. Lina går frå lineauga i 
spissen og gjennom eit hòl i mellom-
stykket, og sikrar såleis begge desse 
når harpunen deler seg i tre. den re-
konstruerte lina er eit enkelt tauverk 
av plante fiber, og heller grov saman-
likna med mange av dei sirkumpolare 
fangst linene. desse var ofte fletta av 
senetråd, med innlagde trådar i ulike 
fargar, til pynt åleine. Figur 7. Rekonstruert flintsigd og tjukknakka, rettegga øks. FOTO: KArI KrISTOFFErSEN
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Spørsmålet er vidare: kva var i en-
den av lina? På Grønland og på aleu-
tane fanst ulike variantar. ein hadde 
lina festa midtvegs på skaftet, slik at 
det såra og flyktande dyret måtte dra 
skaftet etter seg på tvers i sjøen. På ein 
annan var lina festa til ein mindre flot-
tør, som igjen var festa i enden av skaf-
tet. I ein tredje variant var lina festa til 
ein flottør som låg i båten ved sida av 
jegeren. ein slik flottør skal trøytte ut 
dyret. Han skal syte for at jegeren kan 
observere dyret i flukta, og til sist halde 
lina flytande så jegeren kan dra opp eit 
bytte som er i ferd med å søkkje. ein 
kan ikkje rekne med at ein slik skinn-
ballong held seg oppblåsen lenge, difor 
var dei grønlandske flottørane utstyrte 
med munnstykke med propp til opp-
blåsing. 

og endeleg, kva skaft sat spissen i? 
Harpunprinsippet kunne nyttast på 
heile spekteret frå det lette pil skaftet 
som er skote fram med ein boge, via 
slanke kastespyd til lange, tunge og 
kraftige skaft. det lette, tynne, vel  
150 cm lange skaftet med styrefjør 
er  inspirert av lette harpunar brukt 
 særskilt til fangst av symjande sel og 
sjøoter. 

kastetreet som er montert i kaste-
stilling på harpunen, er nok det mest 
kontroversielle elementet i monte-
ren. kanskje er dette fordi me tenkjer 
på kastetreet som ein spesialisert rei-
skap knytt til historisk tid på Grøn-
land. dette er ikkje tilfelle. kastetre er 
også kjende frå Nord-, Mellom- og Sør-
amerika, australia og Ny-Guinea. ein 
klubbeforma gjenstand frå steinalderen 
i danmark er også tolka som eit kaste-
tre (andersen 1997: 81, fig. 28, sjølv 
om det er noko uklårt korleis denne 
skulle fungere). kastetreet er ein rei-
skap som gjer kastearmen til jegeren 
lengre, og muskelkrafta får såleis verke 
gjennom ei lenger kasterørsle. Forde-
lane er fleire: kastet vert lengre, krafti-
gare og meir presist, og det kan gjerast 
sitjande i ein båt, utan store rørsler. 

kastetreet er også meir stabilt i våte 
tilhøve enn pilbogen. det er også slik 
at den lette harpunen vår utan kaste-
tre ville vore lite funksjonell. For å sig-
nalisere rekonstruksjonen sitt band til 
historiske sirkumpolare fangstkulturar, 
henta me i tillegg inn eit autentisk kas-
tetre frå dei etnografiske samlingane 
ved museet.

Rekonstruksjonane i den nye stein-
alderutstillinga freistar å vise større 
heilskapar og formidle arkeologiske 
tolkingar utan lange tekstar eller teik-
ningar. Nokre av desse tolkingane er å 
rekne også som fagleg meiningsbryting, 
og forhåpentlegvis er ikkje siste ordet 
sagt verken om skaft til steinøksar  eller 
skiferspissar med hòl i. 

 Figur 8. Rekonstruert boge og piler, trinnøksa på veggen i bakgrunnen.  
 FOTO: KArI KrISTOFFErSEN
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Stormandsgården på Eide
– jordbrugsbosætningen i Gloppen  

frem mod yngre jernalder
Av Søren Diinhoff

Introduktionen af nye udgravningsmetoder har ændret vor forståelse af den 
forhistoriske bosætning. Vi ser således et stabilt jordbrug etableret på Vestlandet 

meget tidligere end antaget. Vi ser ingen kulturel isolation, men derimod 
tætte kontakter til europæiske naboer. Denne artikel ser nærmere på hvordan 
jordbrugsbosætningem udvikler sig frem mod yngre jernalder (200 e. Kr.).  Vi 

retter fokus mod lokaliteter med påvist langhusbebyggelse i et område som 
vi har et godt arkæologisk kendskab om, nemlig Gloppen i Nordfjord. 

 Figur 1. Fladeafdækning sommeren 2008. Lokaliteten Hjelmeset ligger nær Sandane lufthavn i et skovområde. Efter at skoven er hugget 
ned er arkæologer og gravemaskine i gang med at fjerne dækkende jordlag. I den lyse undergrund i forgrunden er der fremrenset spor efter 
 forhistorisk bosætning.  FOTO: T. BrUEN OLSEN
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Når man graver bosætninger 
med langhuse anvendes en 
metode der kaldes maskinel 

fladeafdækning. kort beskrevet består 
den af at man med gravemaskine fjer-
ner overjord ned til undergrund eller 
til jordlag hvor spor efter bygninger er 
tydelige. arkæologer dokumenterer og 
udgraver derefter de påviste spor, som 
kan være stolper og ildsteder m.m. det 
kan virke dramatisk at skrælle tykke 
jordlag bort over bosætninger, men de 
fleste forhistoriske jordbrugsbosætnin-
ger befinder sig under dagens dyrkede 
mark, og de dækkende jordlag er for 
længst oppløjede. Man kan derfor fjerne 
overjorden ned til et intakt niveau som 
ofte er toppen af undergrund. 

Ny udgravningsmetode  
– ny forståelse 
Maskinell fladeafdækning har været an-
vendt som udgravningsmetode i mere 
end 50 år, men det var først i slutnin-
gen 1980´erne at metoden blev intro-
duceret i Norge og i realiteten først fra 
midten af 1990´erne at den blev almin-
delig anvendt. Frem til da havde man 
primært baseret sin viden på undersø-
gelser af ødegårde som lå bevarede med 
vægvolde f.eks. i sydvestnorske land-
skaber. disse bygninger blev dateret 
sent i tidsrummet fra folkevandrings-
tid og middelalder, og det førte til tan-
ken at langhuse og jordbrug egentlig 
først etablerede sig fast omkring 4–500 
e. kr. Mens det øvrige europa siden 
sen stenalder havde haft fuldt etableret 
agerbrug, så mente man at man i Norge 
have haft en nomadisk blandingskultur 
hvor gamle økonomiske fangststrate-
gier havde holdt sig i live. 

Introduktionen af maskinel flade-
afdækning førte hurtigt til at man 
fandt tidlig jordbrugsbosætning med 
både lang stedkontinuitet og intensiv 
dyrkning. Hustyper og agerbrug viste 
 tydelige paralleller til nordeuropæiske 
naboområder, og grundlaget for den 

hidtidige særegne kulturmodel var der-
med forsvundet. Fra sen stenalder kan 
der således beskrives en udviklet bon-
dekultur i Norge som har været nært 
beslægtet med samtidige nabofolk i 
Nord-europa. Her skal anledningen 
benyttes til at præsentere denne opda-
terede kulturmodel for udviklingen af 
jordbrugsbosætningen i et vestlands-
landskab.

Forhistoriske gårde med 
langhuse langs Gloppefjorden
I Gloppen kommune har Bergen Mu-
seum haft mange arkæologiske under-
søgelser, og det gør det muligt at opstille 
en regional model for den forhistoriske 
bosætning. Blandt de mange lokali teter 
vi har udgravet skal de med påvist lang-
husbebyggelse anvendes. de aktuelle 
lokaliteter præsenteres kort, og der efter 

skal der skitseres en model for udvik-
lingen i jordbrugsbosætningen frem til 
yngre jernalder.

Vereide
I forbindelse med omlægningen af 
Riksvei 14 langs Gloppefjorden gennem-
førte det daværende Historisk Museum 
(nu Bergen Museum) i begyndelsen 
af 1990´erne en række undersøgelser 
langs ny vejtracé (diinhoff 1997). der 
blev undersøgt op mod et halvt hun-
drede lokaliteter med forskellige spor ef-
ter forhistorisk aktivitet. det er specielt 
påvisningen af tidlige omfattende dyrk-
ningslag fra sen stenalder og bronzeal-
der (2000–500 f. kr.) som har fået stor 
betydning. På den lille lokalitet 26 som 
ligger på de lave skåninger nord for Ve-
reidefladen, blev der afdækket spor ef-
ter ældre jernalders langhuse. der var 
tre bygninger som kunne dateres til ro-

 Figur 2. Lokaliteter med langhuse i Gloppen. 1: Vereide lokalitet 26, 2: Evebø, 3: Eide,  
4: Sandane lufthavn lokalitet 5, 5: Hjelmeset, 6: Gloppestad, 7: Myklebustflata. Baggrundskort 
efter /www.gislink.no/gislink
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mersk jern alder (50 f. kr. –400 e. kr.). 
På andre lokaliteter i området rundt om 
pladsen blev der ligeledes påvist stolpe-
huller og ildsteder, og de må høre til det 
samme bosætningsområde som givet 
har rummet gårdsbosætning igennem 
et langt tidsrum i forhistorien. 

Vereide lokalitet 26 var en af de 
første bopladser i vort museumsom-
råde (Sunnmøre, Sogn og Fjordane og 
Hordaland), som blev afdækket med 
brug af fladeafdækningsmetoden. om 
end feltet var lille og resultaterne be-
grænsede, så varslede udgravningen 
hvad de kommende år skulle bringe.

Evebø
På terrassen Mona som ligger ovenfor 
Sandane centrum gennemførte museet 
to arkæologiske udgravninger i 2000 
på lokalitetene evebø og eide. Loka-
liteten evebø rummede spor  efter en 
ældre jernalderbosætning. der blev af-
dækket otte bygninger, to gravrøyse og 
dyrkningslag fra første halvdel af før-
romersk jernalder (ca. 400–190 f. kr.).

 Figur 3. Lokalitet 26 fra Vereide. Det lille udgravningsfelt viste spor efter tre bygninger fra ældre jernalder. GrAFIK: S. dIINHOFF

 Figur 4. Et af otte langhuse udgravet på lokaliteten Evebø. Fotoet viser de udgravede 
stolpe huller. I husets midtakse ses de to rækker tagbærende stolper. Rundt om ses bygningens 
 vægstolper.  FOTO S. dIINHOFF

87



de påviste huse tolkes som spor ef-
ter en enkeltgårdsbebyggelse der med 
intervaller har genopført sine bygnin-
ger i det samme område. 

Eide
den anden udgravning fra 2000 på 
Mona var eide, denne gang et par hun-
drede meter længere mod syd. Her blev 
der afdækket bosætning fra romersk 
jernalder og folkevandringstid (diin-
hoff 2001). Ældst er et langhus fra æl-
dre romersk jernalder, det erstattes af 
en storgård som har været i drift til ind 
i folkevandringstid. Bosætningen har 
eksisteret her fra omkring 100 til 500 e. 
kr. Rundt om gården blev der afdækket 
marker, indhegninger, et kogegrube-
felt og for år tilbage blev der undersøgt 
samtidige grave.

Sandane Lufthavn
I 2007 og 2008 har Bergen Museum 
gennemført arkæologiske undersøgel-
ser på flere pladser rundt om Sandane 
lufthavn. Specielt på lokalitet 5 er der 
gjort gode bosætningsspor. Feltarbej-
det er i skrivende stund endnu ikke 
fuldført så resultater er foreløbige. der 
er afdækket flere hustomter og dyrk-
ningslag som daterer sig fra bronze-
alder til ind i middelalder. Lokaliteten 
viser måske en sjælden fire tusinde års 
stedskontinuitet frem til dagens gårds-
brug.

Hjelmeset
Lidt nord for udgravningsfelterne på 
Sandane lufthavn har vi ligeledes i 2008 
undersøgt en boplads. I et skovområde 
har vi afdækket spor efter op mod ti 

langhuse fra bronzealder og tidlig jern-
alder. Flere mulige små gravrøyse ligger 
op til husene. Resultaterne er for tiden 
under bearbejdning.

Gloppestad
På et lille felt blev der i 2008 afdækket 
to bygninger fra bronzealder eller tid-
lig jernalder. Rundt om bygningerne 
 ligger der kogegruber. Udgravningens 
 resultater er endnu under bearbejd-
ning.

Myklebustflata
På denne lokalitet er der gennem-
ført en registreringsundersøgelse ved 
Sogn og Fjordane fylkeskommune. det 
 registrerede areal ligger på Mona nogle 
få ti-meter fra den udgravede lokalitet 
evebø. der blev der påvist spor efter 

Diinhoff 2000
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 Figur 5. De arkæologiske undersøgelser ved Eide viste en imponerende storgård fra sen romertid og folkevandringstid.  GrAFIK: S. dIINHOFF
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to bygninger fra førromersk jernalder. 
Langhusene knytter sig givet til den 
ovenfor omtalte bosætning på evebø.

Jordbrugsbosætning frem til 
yngre jernalder
agerbruget og bosætningen udvikler 
sig gennem forhistorien. det sker som 
følge af ændringer i samfundets sociale 
strukturer, som resultat af teknologisk 
udvikling og økologisk tilpasning. Æn-
dringerne forløber ikke efter et fast 
mønster, der er ikke tale om ensrettet 
evolution, men om situationsafhæn-
gige forandringer. der ses lange perio-
der med stabilitet som brydes af hurtig 
forandring. disse store ændringer kan 
følges parallelt over hele Nord-europa 
og de grunder i omfattende økonomi-
ske og kulturelle skift på kontinentet.

Det tidlige jordbrug
I slutningen af sen stenalder (2400–
1700 f. kr.) indtraf der store forandrin-
ger i bosætningsmønstret i Vest-Norge. 
Frem til da havde man baseret sig på 
jagt og fiskeri, og folk var bosat langs 
kysten nær de marine resurser. I Nord-
fjord er adskillige sådanne fangstplad-
ser blevet undersøgt ved Skatestraumen 
nær fjordens udløb. Men, for godt fire 
tusinde år siden skete et skifte mod 
jordbrug. de gamle fiskepladser blev 
affolket, og nye bosætninger dukkede 
op langs fjordene på lune terrasser med 
frugtbar jordbund. Her findes nu lang-
husbebyggelse med tydelige spor efter 
agerbrug og dyrehold. 

der kan muligvis påvises indslag af 
jordbrug og dyrehold langs yderkysten 
længere tilbage i tid samtidig med jagt- 
og fiskepladserne, men det har været 
isolerede indslag som på ingen måde 
var ophavet til de store kulturfor-
andringer vi nu ser i den udløbende 
sten alder. Udviklingen skete da på bag-
grund af ydre påvirkninger som kan 
følges i gennemgribende kulturforan-
dringer over hele Nord-europa. det var 

et kontinentalt levevis som blev indført, 
og dette nye jordbrug var  uafhængig af 
tidligere sporadiske forsøg.

Vi har endnu ikke fundet hustom-
ter fra denne periode i Gloppen, men 
det er nok en tilfældighed, for vi har 
tomter fra Hennebygda på den anden 
side af Nordfjorden i eid kommune. 
Nede i Gloppefjorden har vi udgravet 
marker med tidlig dyrkning og de til-

hørende bopladser med langhuse må 
have  ligget i umiddelbar nærhed. Når 
vi finder periodens langhuse, så er det 
er ikke uvanligt at finde flere bygnin-
ger på den samme plads og det viser 
bofasthed over lange tidsrum.

der er tale om jordbrug, hvor korn 
blev dyrket på små marker i et rota-
tionssystem med lange brakperioder. 
I årene mellem opdyrkning græssede 

 Figur 6: Lokalitet 5 ved Sandane lufthavn. Billedet viser væggrøften af et stort langhus fra 
 ældre jernalder.  FOTO: T. BrUEN OLSEN
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husdyr på arealerne. Markerne var 
små på omkring 4–600 m2 og de har 
ligget spredt ud i landskabet fra går-
dene som ruder på et skakbræt. det var 
et areal krævende ekstensivt brug, og  
botanikere kan med pollenanalyser 

netop vise hvorledes det gamle skov-
dækkede landskab blev åbnet op i 
denne  periode. 

 
Intensivering af agerbrug  
og hushold 
efter en lang periode med stabilitet ses 
der igen forandringer. Rundt tusinde-
skiftet før vor tidsregning, i midten af 
bronzealderen, blev jordbruget yder-
ligere intensiveret. Fundbilledet fra 
 perioden 1000 f. Kr–200 e. Kr. præ-
ges af stabile bosætninger som lig-
ger i indmark/udmarksystemer. Nær 
gårdene har markerne været dyrket 
intensivt og permanent. de blev ryd-
det for sten, de blev gødslede, og det 
viser sig ved rydningsrøyse og tykke 
mørke  dyrkningslag. Længere væk fra 
gården blev markerne derimod dyrket 
 ekstensivt.

I Gloppen kendes periodens lang-
huse fra Vereide, evebø, eide, Sandane 
lufthavn, Hjelmeset, Gloppestad og 
Myklebustflata. Her er der afdækket 
hustomter som svarer til det mønster 
vi kender fra Vestlandet i øvrigt og som 
har klare  paralleller i nabo områder 
udenfor Norge. Gårdene bestod af en 
hovedbygning som var et treskibet 
langhus på rundt 16 meters længde og 
5–6 meters bredde. det rummede bolig 
for husholdet i den ene ende og havde 
stald i den anden (fig. 9). der kan have 
ligget en eller to småbygninger op til 
langhuset. der synes at være tale om 
enkeltgårde som hver har  været bosat 
af en familie. Gårdene synes jævnstore, 
og store nok til at have været selvfor-
synende. 

Bosætningen bredte sig i denne per-
iode videre ud i landskabet. Resurser 

 Figur 7: Lokaliteten Hjelmeset lå i et skovområde og det var kompliceret at frilægge fladen. På fotoet ses mørke stolpehuller og kogegruber 
imellem de genstående træstubbe.  FOTO: T. BrUEN OLSEN

 Figur 8: To-skibet langhus fra sen sten-
alder. Bygningen blev udgravet i Henne-
bygda i Eid kommune. På udgravningsfladen 
ses de  snittede stolper efter husets væg- og 
tagkonstruktion.  FOTO: A. BrUEN OLSEN
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på fjeldet og langs kysten blev nu ud-
nyttet i højere grad. der blev igen fisket 
på de gamle kystpladser og det ser ud 
til at en form for sæterbrug var etab-
leret. den øgede udnyttelse af forskel-
lige økologiske zoner hvilede på at der 
nu var etableret effektive udvekslings-
systemer som sikrede handel med pro-
dukter fra de forskellige områder.

Fundmaterialet fremtræder umid-
delbart egalitært og på mange  måder 
var der også tale om et kollektivt 
 organiseret samfund. det ses blandt 
andet i kulten som viser fællesskab. På 
bakkefremspring med godt udsyn over 
fjord eller elv, i naturområder imellem 
gårdene, findes felter med kogegruber. 
Her blev de fælles offermåltider som 
havde en central funktion i stammens 
årlige religiøse fester forberedt (diin-
hoff 2005). der synes heller ikke at 
kunne spores forskelle i gravmateria-
let. Små stenbyggede røyse uden grav-
gaver er fundet op til bosætningerne 
ved Vereide, evebø og Hjelmeset. det 
er imidlertid forkert at tolke den sene 
bronzealder og tidlige jernalder som 
samfund uden sociale forskelle. til-
bage igennem bronzealderen havde 
stammens ledere centrale funktioner 
i forhold til handel, metalproduktion 
og religion, og det betød sociale for-
skelle. disse funktioner blev opretholdt 
ind i jernalder. dertil blev det kollektivt 
organiserede stammesamfund i yngre 
bronzealder erstattet af en ny slægts-
baseret organisation. det betød at de 
enkelte gårde blev selvstændige fami-
liebaserede produktionsenheder og at 
værdier kunne akkumuleres individu-
elt. Grundlaget for et økonomisk indi-
viduelt lagdelt samfund var lagt, men 
det er først i de påfølgende århundre-
der at forskelle for alvor bliver mærk-
bare i det arkæologiske materiale.

Stormandsgården på Eide
et par hundrede år inde i romersk jern-
alder, omkring 200 e. kr., mærkes store 
forandringer i de arkæologiske fund. I 

gravmaterialet ses nu tydelige sociale 
forskelle hvor enkelte grave skiller sig 
ud som specielt rige. det samme kan 
spores for bosætningen, og netop fra 
Gloppen finder vi det bedste eksempel 
fra denne periode (200–600 e. kr.).

På lokaliteten eide blev der afdæk-
ket bosætningsspor fra ældre jernalder. 
det ældste hus på fladen er et langhus 
fra tidlig romertid (fig. 10). Bygningen 
var kun delvist bevaret, men den kan 
beskrives som et treskibet langhus på 
godt 18 meters længde og 7,5 meter på 
det bredeste. Bygningen har haft 7–8 
par tagbærende stolper og en vægkon-
struktion med planker sat i væggrøft.

denne første bygning bliver i løbet 
af yngre romertid erstattet af et impo-
nerende gårdsanlæg som holder sig ind 
i folkevandringstid (fig. 11). det består 
af en 44 meter lang og 8 meter bred 
halbygning og parallelt liggende der-
med en 24 meter lang og 7 meter bred 
staldbygning. Begge har været treski-
bede konstruktioner med plankevægge 
sat i sylstok. Hallen har haft spåntag og 
stalden tørvedækket tag. området mel-
lem de to bygninger udgør gårdsplad-
sen som var afsluttet med hegn i den 
ene ende og en geil i den anden (fig. 5). 
Gården var i brug i lang tid. Halbygnin-
gen slides ned, men den genopføres med 
samme udseende og samme placering. 

Gården er bemærkelsesværdig alene 
i kraft af sin størrelse. Med 520 m2 
 under tag er den meget større end de 
små familie baserede bedrifter der også 
kendes fra perioden på Vereide og må-
ske Sandane lufthavn. det er klart at 
der er tale om en stormandsgård med 
øget produktion og stort hushold. 

 Figur 9: Langhus fra ældre jernalder. Den viste bygning er tegnet på baggrund af et dansk 
langhus, men de vestnorske har været efter samme grundplan. GrAFIK: EFTEr ETHELBErG M.FL. 2003

 Figur 10: Ældre romertidshus fra Eide. 
Øverst de spor som blev afdækket i felt og 
derunder en tegnet rekonstruktion af hvor-
dan bygningen har set ud.  GrAFIK: S. dIINHOFF
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det store langhus kan opdeles i tre 
funktionsområder (fig. 12). Mod nord-
vest ligger to rum hvor storbondens 
 familie havde ophold. Ud mod gavlen 
er der et arbejdsområde med spor  efter 
metalproduktion og maling af korn. 
derefter ligger den centrale husarne. 
Her havde storbondens familie sit leve-

sted. efter denne afdeling følger hal-
len på godt 100 m2. Hallen var det sted 
hvor stormanden udførte sine admini-
strative funktioner i samfundet. det var 
her han forestod domsafsigelser, indgik 
alliancer og handelsaftaler, og det var 
her han stod for de store årlige religiøse 
fester. kulten var blevet centraliseret 

med stormanden i rollen som gode. de 
gamle kollektive felter med kogegruber 
ude mellem gårdene gik efterhånden 
ud av brug og de rituelle fester blev lagt 
ind til storgårdene, som det store ind-
hegnede kogegrubefelt ved eidegården 
viser (fig. 5). Hallerne var vigtige byg-
ninger og de kendes omtalt i samtidige 

 Figur 11: Stormandsgården på Eide. Bygningen til venstre er gårdens halbygning, mens stalden ligger til højre. GrAFIK: ArKIKON

 Figur 12: Den store halbygning vist i snit. Set fra venstre ligger produktions- og opholdsrum for gårdens ledende familie. Derefter følger 
 hallen og fra midten af bygningen ud mod højre følger produktions- og opholdsrum for tjenestefolk. GrAFIK: ArKIKON
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germanske sagn. der er for eksempel 
danernes kongshal Hjortshøj i fortæl-
lingen om krigeren Bjoewulf og Finns-
borg som var jydernes hal. efter hallen 
følger to til tre rum som har huset går-
dens tjenestefolk og som har rummet 
forskellig produktion. der er spor ef-
ter tekstilproduktion og fiskeri. Under 
bygningens otte meter høje tag har der 
været loft med magasinering. 

Parallelt med halbygningen ligger 
stalden. Båsadskillelser viser at den 
har haft plads til op mod 40 større dyr. 
der er et rumskille i bygningen og det 
er tænkeligt at f.eks. heste og ungdyr 
har været opstaldet i det nordlige rum, 
mens malkekvæg har stået i det store 
sydlige. der ses tydeligt en grebning 
ned gennem stalden som er spor efter 
arbejdet med at opsamle gødsel.

På den tidlige jernalders gårde var 
der sjældent opstaldet mere end 6–8 
større husdyr, så stalden på eide viser 
et specielt stort dyrehold. det er også 
bemærkelsesværdigt at stalden er skilt 
ud som en egen bygning. eide er for-
modentlig den første norske gård med 
dette træk.

den ændring vi ser på eide, hvor et 
mellemstort landbrug erstattes af en 
imponerende storgård, har sin bag-
grund i de økonomiske og sociale pro-
cesser, som tog fart i romersk jernalder. 
Man handlede råstoffer og luksusva-
rer med sine germanske naboer, og i 
stigende grad med keltere, romere og 
grækere længere mod syd. Med den 
romerske ekspansion op i europa de 
første par århundreder efter vor tids-
regning opstod der ganske vist militære 
konflikter, men der fulgte også øget 
handel og kulturkontakt i kølvandet. 
Gårde som var i stand til at øge sin pro-
duktion kunne her afsætte sine råvarer 
og følgende akkumulere værdier. Be-
tingelsen for at kunne ekspandere var 
at man måtte udvide sin arbejdsstyrke, 
dvs. knytte flere mennesker til gårdene. 
den betingelse synes opfyldt fordi leve-
vilkårene generelt var blevet forbedret 

med omlægningerne i perioden forud. 
der var et befolkningsoverskud som 
blev knyttet til storgårdenes produk-
tion, således ser vi at eidegården har 
huset flere mennesker end den ledende 
familie. På denne baggrund har famili-
erne på de rigeste gårde opnået en cen-
tral position i samfundet.

I jordbruget ser vi en effektivi-
sering af dyrkningsmetoder. På ind-
marken dyrkes stadig korn og andre 
kulturplanter, men nu i et intensivt 
sædskifte. Markerne ser ud til at blive 
omlagt og de vokser i størrelse. Pløje-
metoden skifter samtidig fra den gamle 
krydspløjning til parallellpløjning. Bag 
dette ligger formodentlig indførelse af 
nye plovtyper som nok var tungere 
og mere arbejdskrævende, men som 
også var mere effektive. de fjernere 
liggende marklodder hvor der tidli-
gere blev dyrket korn efterfulgt af år 
med braklægning, omlægges nu helt 
til græsproduktion. det er de samme 
arealer vi genfinder nær den histori-
ske gårds udmarksgærde som slåtte-
mark. Flere af vore undersøgelser har 
vist at det historiske landbrugs arealud-
nyttelse netop kan gå tilbage til midten 
af jernalderen.

Eidehøvdingen
der er tale om en bemærkelsesvær-
dig gård på eide og set sammen med 
områdets øvrige fund kan der gives en 
 fascinerende kulturhistorisk fortælling. 
Gården var i brug ind i folkevandrings-
tid, og den er således samtidig med den 
meget rige gravlægning for «eidehøv-
dingen» der ligger nogle få hundrede 
meter nord for bopladsen. arkæolo-
gen Gustafson – som senere blev kendt 
for udgravningen af osebergskibet – 
under søgte her i slutningen af det 19. 
århundrede resterne efter en meget rigt 
udstyret mandsgrav. der blev fundet 
tekstilrester efter en imponerende klæ-
dedragt, der var et stort tveægget sværd 
med sølvbeslået sværdskede, skjold, to 
spydspidser, pile, et sølv beslået glas-
bæger, træspand, kar og skrin i træ, 
bæltebeslag med ildslagningssten, 
skålvægt og blylodder, sax, medaljon 
af guldsolidi m.m. det er udstyr som 
vidner om en gravlagt af høj byrd. 

den gravlagte mand var først og 
fremmest bonde, men gravens indhold 
fortæller også om de andre funktioner 
han havde haft i livet. Han var kriger, 
og kombinationen af våben  viser at han 
havde en ledende officersrolle, måske 

 Figur 13: I Eidegården er stalden skilt ud 
som en separat bygning. Den har rummet op 
mod 40 større husdyr.  GrAFIK: ArKIKON
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som hærleder. Pragtsværd som det han 
havde med i graven var det kun få for-
undt at eje. Skålvægt og vægtlodder 
kan vise til at han drev med handel. 
en anden funktion som vægt og lod-
der har haft var ved udmåling af den 
mængde guld der skulle betales som 
bod i straffesager. 

den østromerske guldmønt/medal-
jon i graven dateres til 408–450 e. kr. 
men den kan være endt i graven lidt se-
nere, da sværdets sølvbeslag må dateres 
lidt op mod 500 e. kr. dateringerne for 
storgårdens sluttid og graven er samti-
dige, og det er overvejende sandsynligt 
at «eidehøvdingen» var den reside-
rende stormand på eidegården.

Kundskabsproduktionen 
Sæsonen 2008 har været en travl tid 
for feltarkæologien på Bergen Museum. 
det er tider med økonomisk vækst og 
det fører til øget byggeaktivitet, og 
dermed følger stadig flere arkæolo-
giske undersøgelser. Resultaterne fra 
de mange udgravninger fører til øget 
kundskabsproduktion og dermed sta-
dig større kendskab om forhistorien. 
den skitserede nye model for udvik-
lingen af bosætningen på Vestlandet er 
givet mere rigtig end traditionelle be-
skrivelser. Man skal imidlertid huske at 
arkæologi ikke er nogen eksakt viden-
skab, den bygger på tolkninger af det 
arkæologiske materiale som til enhver 
tid er tilgængelig. det er således tæn-
keligt at også dagens model vil blive 
korrigeret i fremtiden. det er arkæolo-
gien ved Bergen Museums opgave altid 
at søge en sådan ny viden.
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dette sa ifølge kongespeilet 
 unggutten til sin far, kongen, 
som en kommentar til farens 

fortelling fra en indisk bok. kongespei-
let var en av guttens lærebøker. den er 
trolig skrevet på Holmen i Bergen i 2. 
halvdel av 1200-tallet og er formet som 
en samtale mellom far og sønn. 

I tidligere tiders forestillingsverden 
levde drager og sjøormer side om side 
med eksotiske skapninger, som løver, 
elefanter og krokodiller. Både kongs-
sønner og andre trodde at dragen var 
et levende dyr i middelalderen. denne 
troen har satt sine spor både på bygnin-
ger, interiør, husgeråd og kunst, og altså 
også i skriftlige samtidskilder. I maga-
sinene til Middelaldersamlingen, som 
er en del av de kulturhistoriske sam-
linger, Bergen Museum, kan vi fremde-
les møte drager fra middelalderen. de 
fleste av disse er relativt små og uanse-
lige uten et spesielt skremmende ytre. 
I denne artikkelen ønsker jeg å se nær-
mere på dragetroen i den norske mid-
delalderen. Hvor kommer troen på 
drager fra, og hvordan ble den opp-
rettholdt gjennom den kristne mid-
delalderen? avslutningsvis ønsker jeg 
å se nærmere på noen av dragegjen-
standene fra Bryggen i Bergen. Finnes 
det norske hverdagsdrager?

Drager og ormer
Hvilket opphav ordet drage egent-
lig har er usikkert, men opprinnelsen 
til vår bruk av ordet finnes nok i det 
greske ordet drakon, som betyr «den 
skarpt seende». I Nord-europa hadde 
fantasidyret opprinnelig form som 
slange, men ble etterhvert et fryktinn-
gytende dyr med føtter og store klør, 
vinger, lang hale og en uhyggelig kjeft 
som spydde ut ild og slukte mennes-
ker. denne beskrivelsen passer også på 
lindormen som er en nordisk avart av 
dragen, om enn i mange tilfeller mer 
lik en slange. ansiktet kunne ligne et 
menneskehode, øynene var som tinn-
tallerkener, den hadde kløvet tunge og 
sprutet eiter. Både lindormen og dra-
gen var velkjente i nordisk heraldikk i 
middelalderen. 

Tradisjon og religion
dragen har symbolisert styrke og 
makt, noe som er tydelig i ulike faser 
av dyre stilen som vi finner på arkeolo-
giske gjenstander og som strekker seg 
minst 1500 år bakover i tid. dragelig-
nende dyr og dragehoder var de van-
ligste dyredekorasjonene i Norden fra 
forhistorisk tid og inn i kristen tid. I det 
norrøne verdensbildet stod både Mid-

gardsormen og Yggdrasil sentralt. dra-
ger, ormer og andre dyr som slynger 
seg, hadde sentrale posisjoner i viking-
tidens verdensbilde. disse fabeldyre-
nes betydning i forestillingsverdenen 
ble ikke mindre med innføringen av 
kristendommen, men deres rolle ble 
endret. Når den kristne troen over-
tok ved inngangen til middelalderen, 
ble dragen, sammen med slangen, et 
vanlig symbol for Satan som symbo-
liserte motstand mot kristendommen. 
I Johannes’ Åpenbaring blir den felles 
betydningen for orm, drage og Satan 
spesielt tydelig: Den store drake ble styr-
tet, den gamle slange, han som kalles 
djevelen og Satan og som forfører hele 
verden, han ble kastet ned på jorden og 
hans engler med ham. 

Selv om dragen i noen deler av ver-
den blir fremstilt som intelligent og 
omtenksom, gjerne med vernende, tele-
patiske og lykkebringende evner, er den 
i Norden først og fremst ond og gru-
som. Bare tapre eller kloke mennesker 
kan drepe den, slike som St. Jørgen, St. 
Margreta, St. Mikael og Sigurd Fåvnes-
bane. Ved å drepe en drage bekjempet 
man altså djevelen og mørke mak-
ter, og slik ble heltedåden desto større. 
Forestillingene om dragen og dragens 
egenskaper ble altså tilpasset det nye 

Norske hverdagsdrager i middelalderen
Av Janicke Larsen Zehetner

«Om eg skulde segja meg undren over einkvan tingen som er omtala i boki, då synest det 
meg ikkje minste underet, at små menn kan temja dei sterke flygedrakane som er der i 
fjelli eller i øydemarkene – slik som den boki talar om – soleis at dei kan rida dei som 

hestar kvar helst dei vil, slike grimme og eiterfulle dyr som dei er meg sagde å vera, og dei 
har ikkje natur til at folk kan vera dei nær, og endå minder til å tola kuing eller temjing.» 
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trosbildet. Satan selv blir noen ganger 
fremstilt som en syv-hodet drage, hvor 
hvert hode er et symbol for en døds-
synd: hovmod, gjerrighet, lidenskap, 
misunnelse, vrede, livstrøtthet og fråt-
seri. kanskje ikke rart at inngangen til 
helvetes port gjerne fremstilles som et 
vidåpent dragegap i kirkens skildringer 
av verdens undergang. 

Selv om det finnes mange muntlige 
tradisjoner både om lindormer og dra-
ger i Norge, ses de sjelden i de skriftlige 
kildene fra middelalderen. Ynglinga-
sagaen nevner drager i Russland, olav 
tryggvasons saga forteller om en stor 
drage som vokter for Våpnafjord på 
 Island, mens kongespeilet altså for-
teller om drager i India. Som illus-
trasjoner forekommer de også i ulike 
sammenhenger, som for eksempel i 
Margrete-psalteriet (kong Håkon Hå-
konsons vordende dronning Margretes 
kalender fra ca. 1220) og lovverkene, 
for eksempel kong Magnus Lagabøtes 
Landslov fra 1274. 

 

Bestiarier og fysiologi 
I dag kan det være vanskelig å forstå at 
folk før i tiden kunne tro på drager, til 
tross for at både tradisjon og religion 
har vært sterke, bevarende komponen-
ter. For hvilke forutsetninger hadde 
middelaldermennesket i Norge for å 
avskrive dragene som fantasifostre, og 
samtidig tro på at det eksisterte ele-

fanter og krokodiller? Hvorfor var det 
akkurat dragen en skulle sette spørs-
målstegn ved? 

Bibelen og tradisjonen fikk videre 
støtte i vitenskapen. det svenske be-
stiariet Dyalogus Creaturarum Mora-
lizatus fra 1483 bygger i likhet med 
tilsvarende, samtidige tekster for en 
stor del på den antikke skriften Fysio-
logus. Bestiariene var middelalderens 
referanseverk om dyr. korte kapitler 
beskrev dyrene og deres særtrekk med 
den hensikt å formidle kristne, moral-
ske ideer. Beskrivelsene var av både 
fabel dyr og virkelige dyr, og det ble 
ikke skilt mellom det vi i dag regner 
som fakta og fantasi. 

et eksempel på moralsk budskap, 
hentet fra bestiariet fra 1483, ligger i 
historien om geparden og enhjørnin-
gen som slåss mot dragen (fig. 1). Ge-
parden beskrives her som et uvanlig 
sint og blodtørstig dyr som ikke kan 
temmes. den har tapt en kamp mot 
dragen og ber innsmigrende enhjør-
ningen, som er overlegen i krigskunst, 
om hjelp til å felle den. enhjørningen 
lar seg overtale til å stikke hornet i hal-
sen på dragen når den angriper gepar-
den. Når kampen starter, går dragen 
imidlertid til motangrep, spruter ille-
luktende ild ut av munnen og bøyer seg 
vekk idet enhjørningen angriper, slik at 
denne treffer bakken i stedet. På døds-
leiet sier enhjørningen at den som vil 
blande seg i andres saker må være vil-

lig til å risikere sitt eget liv. Beskrivelsen 
avsluttes med henvisning til Bibelen, 
hvor budskapet utdypes ytterligere. en 
vanlig definisjon av fabeldyr er at det 
er dyr som ikke eksisterer og som  aldri 
har eksistert. dette gjelder like fullt 
 dyrenes egenskaper som deres fysiologi. 
Slik sett er geparden i denne historien, 
med sine taleevner, like mye fabeldyr 
som enhjørningen og dragen. 

Verken bestiariene eller Bibelen 
stilte spørsmål ved de fysiologiske si-
dene av dyrene. I Salmenes bok 58:6, 
står det om slangene ... de er døve som 
en orm når de lukker øret ... Siden ører 
er forebeholdt pattedyrene, viser dette 
at forholdet mellom pattedyr og kryp-
dyr ikke var klart. er dragene pattedyr 
siden de har ører? dragen som vokter 
av egg er videre en forestilling de fleste 
av oss har, og er forbundet med repti-
ler som slanger og krokodiller. Repti-
lene legger egg, og dyr som legger egg, 
har ikke navler. Hvordan kan det da 
ha seg at nettopp navlen, ofte sammen 
med halsen, er et av dragens få svake 
punkt? 

en relevant historie i denne sammen-
hengen er den svenske erkebiskopen i 
eksil, olaus Magnus’ fortelling fra 1555 
om Harald Hardråde i konstantinopel, 
dit han dro etter slaget på Stiklestad i 
1030. I konstantinopel blir Harald dømt 
til døden for drap, og det blir bestemt 
at han skal kastes til en drage i slottet 
sammen med en av sine tjenere. Harald 
er imidlertid ikke rådløs. Han lager en 
klubbe av skjorten sin og knokler fra 
dragens tidligere ofre. Når dragen kom-
mer, kaster Harald seg opp på dragens 
rygg samtidig som tjeneren slår den 
med klubben. til sist klarer  Harald å 
drepe dragen med et knivstikk i  navlen, 
og blir benådet (fig. 2). 

olaus Magnus forteller at da  Harald 
satt på dragens rygg, kunne den ikke 
nå ham verken med tennene eller 
 halen. Han forteller imidlertid ikke 
om klør, ild, vinger eller andre typiske 
dragetrekk, selv om illustrasjonen av  Figur 1: Motiv fra det svenske bestiariet Dyalogus Creaturarum Moralizatus fra 1483. 
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 hendelsen har tilført noen slike. drage-
ekspert og zoolog torfinn ørmen 
mener det derfor kan ha vært en kro-
kodille  Harald og tjeneren møtte i de 
mørke kjellerne i konstantinopel. For 
en skandinav i et mørkt fangehull ville 
det være mer enn drageaktig nok.

Middelaldermenneskets manglende 
forhold til dyr som biologiske vesen er 
ikke bare en kuriøs observasjon. det 
kan også være med på å forklare opp-
fatningen de hadde av drager og andre 
dyr som vi i dag regner som fabeldyr. 
andre forhold som kunne være med 
på å forsterke troen på fabeldyrene, er 
forekomsten av blandingsdyr og dyr 
med sterke misdannelser. Middel-
aldermennesket trodde på ubegrensete 
muligheter av blandingsformer både 
mellom mennesker og dyr, og mellom 
ulike dyr. olav tryggvasons saga for-
teller at den danske kongen Harald Blå-
tann fikk en trollmann til å skape seg 
om til en hval og dra til Island for å 
spionere. Mannen gjorde som han var 
bedt om, men klarte ikke å komme seg 
i land. Flere ganger ble han møtt av en 
drage, en kjempefugl, en okse, en rise 
og landvetter. disse var følgene til de 
lokale høvdingene, og sammen med 
landvettene forsvarte de landet. denne 
historien inkluderer således både trans-
formasjon og drager.

Muntlige fortellinger fra andre land, 
hjemførte eksotiske naturalier, og kan-
skje mistolkede fossilfunn, kan ytter-
ligere ha forsterket inntrykket av at 
dragene virkelig levde. I middelalde-
ren økte kontakten med omverdenen 
gjennom nye og sterke handelsforbin-
delser, og dette førte mange bereiste 
mennesker til Norden, samtidig som 
mange nordiske folk reiste ut.

 Spørsmålet om dyrenes opphav ble 
etterhvert et tema for forskerne uten 
at dette i første omgang truet verken 
dragen eller andre fabeldyrs eksistens-
grunnlag: Man lanserte altså teorier om 
deres opphav, heller enn å betvile de-
res eksistens. Vi vet at transformering 

er en vanlig forklaring på ukjente dyr. I 
kina kan karper bli til drager, mens det 
samme gjelder for buormen i  Romania. 
I Vest-Norge har vi tradisjon for at 
hoggormen kunne trans formeres til 
en sjøorm. For å bli forvandlet, måtte 
den først bite syv hedninger og syv 
kristne. en annen tidlig viten skapelig 
forklaring på hvordan dragene ble til, 
var at sæd fra ulike dyrearter fordam-
pet og kom senere ned med regnet. Her 
kunne sæden befruktet et egg fra en 
annen art. 

troen på drager og andre fabeldyr 
har fortsatt også lenge etter middel-
alderen. Helt til ut på 1800-tallet finner 
vi dem omtalt i vitenskapelige tekster.

I norske folkeeventyr finner vi drager 
i asbjørnsen og Moes Rike Per krem-
mer, Mestermø og Gutten som gjorde 
seg til løve, falk og maur. dragene i disse 
eventyrene har mange likhetstrekk med 
troll. de er onde og farlige, vokter store 
rikdommer, og er legitime mål for drap 
og plyndring. Slike eventyrtradisjoner 
forteller oss at drager og troll kan be-
kjempes og gi oss ære og rikdom, heller 
enn at de ikke finnes. Vi kan dermed si 
at eventyrene er med på å opprettholde 
troen på drager også i dag. 

Ikke bare ondskap
Mye av materialet med dragemotiv, 
både smykker, kirkeinteriør og sto-
ler, viser drager som symbol på makt 
og status. også på båter fra jernalder 
og middelalder var slanger og drager 
vanlige, og i det arkeologiske materi-
alet går båtstavner med dragehoder 
igjen. Hodene representerte mot og 
styrke og skulle skremme fienden. I 
en islandsk middelalderlov kommer 
det frem at det var forbudt å seile med 
dragehode i skipets forstavn når man 
nærmet seg land for ikke å skremme 
landvettene. Løse dragehoder kjen-
ner vi også fra for  eksempel oseberg-
funnet. Saga skriveren Snorre skrev at 
da Sigurd  Jorsalfar besøkte konstanti-
nopel, ga han drage hodene fra skipene 
sine til keiseren, som satte dem opp på 
Peterskirken der. også på skipsfløyene, 
som var utpregede maktsymboler, var 
 drager et vanlig symbol, og de prydet 
stavnene på middelalderens krigsskip.

troen på drager i middelalderens 
Norge kan altså forklares på ulike 
måter. Hva betød dragen som motiv 
i middelalderen når den ble brukt på 
bygninger, og først og fremst mindre 
hverdagsgjenstander? Var den bare et 

 Figur 2: Olaus Magnus’ versjon fra 1555 av Harald Hardrådes kamp mot en drage i 
 Konstantinopel. 
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kristent symbol på Satan eller på makt 
og status, eller hadde folk i hverdagen 
et mindre anstrengt forhold til dragen 
enn det vi får inntrykk av? 

I det arkeologiske materialet fra 
middelalderen finnes dragemotivet på 
langt flere gjenstandstyper enn i tid-
ligere  perioder, og drager og  ormer er 
overrepresentert blant de eksotiske 
 dyrene og fabeldyrene. Blant disse 
gjenstandene finner vi også flere  drager 
som ikke utstråler verken makt, rik-
dom  eller frykt. 

Den norske hverdagsdragen
Under en arkeologisk utgravning i 
Rosen krantzgaten på Bryggen i Bergen, 
ble det funnet en underlig tre gjenstand. 
tregjenstanden er antakelig fra tidlig 
på 1300-tallet, og lå i en passasje i en 

bygård umiddelbart nord for byens 
middelalderlige vinkjeller. Gjenstan-
den er sannsynligvis mistet eller kastet 
her. det utskårne trestykket er et godt 
stykke håndverk, og viser to omslyn-
gete mennesker som trues av tre drager 
eller slanger. at minst ett av dyrene har 
ører, behøver ikke bety at vi har med 
drager å gjøre. Slike detaljer var ikke 
viktige verken i Bibelen eller i samti-
dens bestiarier. de to tett omslyngete 
menneskene trues tydelig av dyrene, og 
en av slangene biter det ene mennesket 
i baken (fig. 3). 

Ser vi her et resultat av fri fantasi, 
eller har gjenstanden hatt en funksjon 
og et dypere budskap? Har den vært til 
pynt, eller var det en leke? Hadde den 
et kristent eller et hedensk budskap? I 
eddadiktet Grimnesmål heter det for 
eksempel at ...flere ormer ligger under 

Yggdrasil, enn det et tåpelig menneske 
tror. Illustrerer gjenstanden bare et per-
sonlig mareritt, eller skulle den si noe 
om forbudt kjærlighet? Funksjonen til 
gjenstanden er like uklar som budska-
pet. det kan se ut som om den skulle 
festes eller henge i noe, men det blir 
bare spekulasjoner. 

drager på hverdagsutstyr fra hele 
middelalderen i Bergen finner vi både 
på importvarer og hjemmeproduserte 
varer. de importerte gjenstandene, 
som keramikk, kniv- og sverdslirer, 
var standardisert og masseprodusert. 
I bein- og trematerialet er det derimot 
større variasjon. For mange av tredra-
gene vi finner i Middelaldersamlin-
gens magasiner, er meningsinnhold 
og funksjon ikke umiddelbart gitt, slik 
tilfellet også var for trefiguren fra Ro-
senkrantzgaten. en undersøkelse av 
de dekorerte tregjenstandene fra ut-
gravninger i Bergen før 1170 viser at 
de fleste er produsert med enkle hus-
holdsredskaper, mest sannsynlig kniv. 
denne type gjenstander represente-
rer sannsynligvis husholdsproduk-
sjon. Gjenstandene er unike, og ingen 
skiller seg ut for spesielt høye artistiske 
kvaliteter. Selv om det ikke foreligger 
lignende studier av tregjenstander for 
senere perioder,  åpner materialet for at 
dette også gjelder da. en studie av barn 
i middel alderens Bergen sannsynlig-
gjør at seks av tredragene og -slangene 
er barneleker. de bevarte hodene og 
ansiktene er relativt rikt dekorert med 
åpne kjefter, tunger, ører og lignende. 
Funksjonen er ikke klar, men de kan 
ha vært brukt til å visualisere historier 
eller også hatt magiske og  rituelle funk-
sjoner. de kan selvsagt også ha vært 
brukt utelukkende som leker. disse 
hjemmelagete, særegne og svært sjar-
merende dragene er ikke særlig frykt-
inngytende (figur 4). de viser oss en 
side av middelalderens hverdag som 
ikke bare var praktisk og funksjonell, 
men også spennende og eventyrlig. 

 Figur 3: Hva forestiller de tre slangene og de to menneskene? Sannsynligvis lokalprodusert 
tregjenstand fra 1300-tallets Bergen (BRM 76/6199)  FOTO: TOrE KLyvE
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dragene var sikkert ment å vekke be-
stemte forestillinger hos folk, og kan 
ha vært en påminning om farene som 
truer i hverdagslivet. dette er en forkla-
ring som også er brukt på grotesker på 
kirker fra middelalderen. dragen kan 
ha hatt magisk kraft for å holde vonde 
vetter borte, men den kan like gjerne ha 
vært et dekorativt og kreativt innslag.

det er ikke lenge siden drager og 
andre fabeldyr levde både i fantasien 
og i den lærde litteraturen, og vi kan 
se at middelalderens dragetro var ba-
sert på en allerede gammel tradisjon. 
dragene har hatt ulik betydning i ulike 
sammenhenger. troen på drager ble 
opprettholdt både gjennom utenland-
ske impulser, muntlig og materiell tra-

disjon, Bibelen, lovverket og ikke minst 
gjennom vitenskapelige skrifters man-
glende interesse for dragens fysiologi. 
dette har bidratt til å gi personlige og 
unike uttrykk i den folkelige, materi-
elle hverdagen, og at vi kan beholde 
troen på at det også fantens en norsk, 
hjemme produsert hverdagsdrage. 
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det er juni 2008, og beredska-
pen er høy i det velsmurte 
maskineriet i og rundt hel-

ligdommen i Lourdes. det er 150 år 
 siden jomfru Maria åpenbarte seg for 
fattigjenta Bernadette Soubirous, og i 
den lille byen i Pyreneene regner man 
med mellom åtte og ti millioner be-
søkende i jubileumsåret – mot «bare» 
seks millioner på et vanlig år. I begyn-
nelsen av juni er det fortsatt stille før 
stormen; det er ledige senger å opp-
drive, og trengselen er ikke noe pro-
blem i de trange gatene. det kan den bli, 
når storinnrykket av turister og pilegri-
mer kommer lenger ut på sommeren; 
da fylles hotellene opp, kjøremønsteret 
i byen legges om, det ekstra teltet som 
er satt opp utenfor turistkontoret tas i 
bruk, og alle de små bodene åpner.

Jomfru Maria åpenbarer seg for 
Bernadette Soubirous 
Jomfru Maria åpenbarte seg for Ber-
nadette Soubirous ved til sammen 18 
anledninger fra februar til juli 1858. 
dette er bakgrunnen for den veldige 
tilstrømmingen av folk til Lourdes. Ved 

åpenbaringen 25.mars – Maria bebu-
delsesdag – uttalte hun de helt sentrale 
ordene Que soy era immaculada con-
cepcion, som betyr «jeg er den uplet-
tede unnfangelse» på Bernadettes egen 
dialekt. I ettertid blir åpenbaringene 
gjerne forstått som en bekreftelse av 
nettopp dogmet om den uplettede unn-
fangelse, som var blitt proklamert av 
Pave Pius IX kort tid før, den 8. desem-
ber 1854. dogmet sier at jomfru Maria, 
som eneste menneske, ved Guds nåde 
var fridd fra arvesynden fra unnfan-
gelsesøyeblikket. dette kjente  antakelig 
ikke Bernadette Soubirous til; hun var 
from, men knapt nok lese- og skrive-
kyndig, og hadde ennå ikke gått til 
første kommunion i en alder av fjor-
ten år. Mye tyder på at hun ikke forsto 
ordene som ble sagt, men hun gjenga 
dem samvittighetsfullt. Nettopp disse 
ordene overbeviste mange av dem som 
først tvilte på åpenbaringenes ekthet, 
om at det var jomfru Maria hun så i 
sine ekstaser, og hvis ord hun gjenga. 
Bernadette selv omtalte henne som 
«aquerò», som rett og slett betyr «den» 
eller «det», og sa ingenting om hvem 
eller hva hun trodde det var som viste 
seg for henne.

alle åpenbaringene foregikk i en 
grotte i klippen Massabieille, ved bred-
den av elven Gave. Jomfru Maria ba om 
at det skulle bygges et kapell der, hvor 

Vår Frue av Lourdes i 150 år
Av Eli Heldaas Seland

Hva er det med Lourdes som gjør at millioner av 
mennesker finner veien dit hvert år? Hva gjør den spesiell, 

blant tusenvis av Maria-helligdommer?  
Og hvorfor driver folk og går i prosesjoner og  

bader i hellig vann i Europa i dag?

 Grotten, med Fabischs skulptur i nisjen 
der hvor Bernadette så Jomfru Maria.  
 FOTO: ELI HELdAAS SELANd
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folk skulle komme for å be. Hun viste 
også Bernadette utspringet av en kilde, 
med vann som snart viste seg å ha hel-
bredende kraft. Bernadettes anstrengel-
ser for å bli trodd og for å få formidlet 
budskapet hun hadde fått, var betyde-
lige. Samtidig tok den kirkelige pro-
sessen med å undersøke hendelsene 
uvanlig kort tid. I 1862 ble Bernadet-
tes visjoner anerkjent av pave Pius IX 
som ekte, og arbeidet med å bygge opp 
europas mest besøkte pilegrimsmål i 
moderne tid begynte.

allerede året før hadde biskop Lau-
rence kjøpt området hvor grotten ligger, 
og i 1866 ble det første kapellet i hel-
ligdommen innviet, med Bernadette 
Soubirous og seksti tusen tilreisende 
pilegrimer til stede. kapellet utgjør i 

dag krypten i den større den uplet-
tede unnfangelses basilika, også kjent 
som den øvre basilikaen, som sto fer-
dig i 1872. en tredje kirke, Rosenkrans-
basilikaen, eller den nedre basilikaen, 
var ferdig i 1889 og ble innviet i 1901. 
alle disse er bygget inn i og på klippen 
hvor grotten ligger, og inngår i samme 
fysiske struktur som den. I umiddelbar 
nærhet av grotten er også kranene hvor 
pilegrimene kan hente vann fra kilden – 
åpent og fritt tilgjengelig for alle, og de 
innebygde bassengene hvor man kan 
bade. dette utgjør kjernen i helligdom-
men. den strekker seg imidlertid over 
et stort område, nærmere bestemt 51 
hektar, og omfatter mange bygninger 
med ulike funksjoner. Ved 100-års-
jubileet for åpenbaringene i 1958 ble 

den gigantiske, underjordiske St. Pius 
X-basilikaen, med plass til 25 000 men-
nesker, innviet. 

Pilegrimene kommer
Valfarten til Lourdes begynte spontant. 
allerede i 1858, da Bernadette hadde 
sine visjoner, hadde hun et stort pu-
blikum bestående av fromme og skue-
lystne. I årene som fulgte kom flertallet 
av pilegrimene fra regionen omkring, 
men etter hvert ble det organisert val-
farter fra hele Frankrike og etter hvert 
også fra andre land. tallet på besø-
kende økte stadig, og i 1908, da man 
feiret 50-årsjubileet for åpenbaringene, 
passerte det første gang en million. Når 
Lourdes ble et så populært pilegrims-

 Pilegrimer i kø ved bassengene med vann fra kilden. FOTO: ELI HELdAAS SELANd
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mål, er det ikke tilfeldig, og det er hel-
ler ikke bare et resultat av fromhetens 
egen dynamikk. Blant forskere er det 
nokså bred enighet om at den katol-
ske kirken, representert ved dyktige og 
innflytelsesrike personer og organisa-
sjoner i Frankrike, bygget opp Lourdes 
som pilegrimsmål bevisst og systema-
tisk. dette skjedde utvilsomt i overens-
stemmelse med Roma.

Helligdommen tilhører bispedøm-
met tarbes og Lourdes, og flere orde-
ner har ansvar for ulike sider av driften. 
den første som ble grunnlagt, var Les 
missionaires de l’Immaculée Conception, 
også kjent som grottefedrene, i 1866. de 
ivrigste pådrivere for valfarten var de 
Paris-baserte assumpsjonistene (av as-
sumptio Beatae Mariae Virginis – Ma-

rias himmelfart), som så valfarten, ikke 
minst de nasjonale valfartene som ble 
organisert fra 1873, som et politisk og 
nasjonalt, så vel som et religiøst prosjekt. 
Prestene (Les frères de l’Assomption) 
samarbeidet nært med nonnene i or-
denen Les Petites-Sœurs de l’Assomption, 
som tok seg av de syke pilegrimene i 
Lourdes og medlemmene i legkvinneor-
ganisasjonen Notre-Dame de Salut. de 
var stort sett kvinner fra middel- og 
overklassen som ledsaget syke pilegri-
mer og som også samlet inn penger for 
å finansiere valfarten til de som ikke selv 
hadde råd til å betale reisen. andre opp-
gaver, som å transportere de syke rundt, 
bistå med bading og lignende, blir frem-
deles ivaretatt av frivillige organiserte i 
såkalte Hospitalités.

Våre kjære syke
en ikke ubetydelig andel av pile-
grimene som kommer til Lourdes 
er syke, og kommer for å be jomfru 
 Maria om helbredelse. det er mange 
helligdommer hvor det å drikke van-
net fra en kilde er det sentrale ritualet, 
så i utgangspunktet skiller ikke Lour-
des seg ut fra denne tradisjonen. Fra 
1870-årene ble det imidlertid lagt stor 
vekt på å tiltrekke seg de syke pilegri-
mene i Lourdes. de ble omtalt som 
«nos chers malades» – våre kjære syke. 
Historier om helbredelser ble brukt til 
å markedsføre valfarten i trykksaker 
som ukeavisen Le Pèlerin og Annales de 
Notre-Dame de Lourdes. På tidlige post-
kortbilder er veggene i grotten dekket 
med krykker – gitt som votivgaver av 

 Tappekraner hvor alle kan drikke, vaske seg i og ta med seg vann fra kilden.  FOTO: ELI HELdAAS SELANd 
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folk som ikke trenger dem lenger etter 
å ha blitt helbredet.

For å forklare hvorfor de syke ble så 
viktige i Lourdes, er det nærliggende å 
peke på den sterke antirasjonalistiske, 
antiscientistiske holdningen som pre-
get store deler av den katolske kirke på 
både 1800- og 1900-tallet. Når Gud hel-
breder syke, viser han sin allmakt over 
liv og død, og sin overlegenhet over den 
moderne medisinen. Ved å fremheve 
dette ønsket man å styrke kirkens stil-
ling på bekostning av vitenskapen. I et 
slikt perspektiv var Lourdes nyttig.

Blir de så friske? Noen blir det, 
men kirken er ytterst forsiktig med å 

 erklære helbredelser som mirakuløse. 
I våre  dager er man nødt til å benytte 
seg av den moderne legevitenskapens 
metoder for å kunne fastslå og doku-
mentere mirakler. Siden 1858 har 67 
helbredelser blitt anerkjent som mi-
rakuløse. Prosessen tar ofte lang tid: 
I 1952 ble italienske anna Santani-
ello frisk av sin hjertesykdom etter en 
pile grimsferd til Lourdes, og i 2005 slo 
kirken fast at dette var en mirakuløs 
helbredelse. den siste som ble helbre-
det, var franske Jean-Pierre Bely, som 
i 1987 ble frisk av multippel sklerose. 
Helbredelsen ble offisielt anerkjent i 
1999. antallet troende som hevder å ha 

blitt helbredet i Lourdes, eller har opp-
levd en eller annen form for bedring, er 
imidlertid mye høyere enn kirkens offi-
sielle tall. Selv om de fleste nok innerst 
inne nærer et håp om at Vår Frue av 
Lourdes skal hjelpe dem til å bli friske, 
forventer ingen det. det er neppe sånn 
at alle som vender hjem uten å ha blitt 
friske, er veldig skuffet over det. Gjen-
nom å reise til Lourdes, oppnår man 
uansett noe. Når mange samles på et 
slikt spesielt sted og sammen med an-
dre troende og lidende ber, synger og 
tenner lys, tar man del i noe større enn 
seg selv. I et slikt fellesskap kan selv syk-
dom og lidelse oppleves å ha en mening, 
eller i det minste bli lettere å bære.

 

Gå og drikk fra kilden  
og vask deg der
omtrent slik gjenga Bernadette Soubi-
rous budskapet jomfru Maria hadde 
til henne i den niende åpenbaringen, 
25. februar, og det er da også et av de 
 viktigste ritualene dagens pilegrimer 
utfører i Lourdes. de fleste går nok 
 aller først til grotten hvor jomfru  Maria 
åpenbarte seg, for å be. en verdig still-
het preger området. I nisjen der Ber-
nadette så Jomfru Maria, står en statue, 
og foran grotten brenner det til enhver 
tid lys. det er anledning til å gå inn 
i grotten, til å ta på og kysse fjellveg-
gen – som er glatt etter alle som har 
gjort nettopp det, og samle vannet som 
drypper der. Ritualet minner om den 
middelalderske omgangen rundt høy-
alteret – der relikvien man vil komme 
nær, blir oppbevart. Pilegrimene ord-
nes i to køer, de som går selv og de som 
blir trillet i rullestol eller på båre. Man 
oppfordres til ikke å bli stående slik at 
alle som vil, skal få komme inn i grot-
ten, og strømmen av folk siger jevnt, 
dagen lang, året rundt.

Vannet fra kilden tappes fra kraner, 
og folk drikker og vasker seg i det, sånn 
som Bernadette gjorde. de fyller opp 
flasker, kanner og ampuller, og mange 

 Veimerking for jubileumsruten i Bernadettes fotspor.  FOTO: ELI HELdAAS SELANd
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bader også i de innebygde bassengene 
som er fylt med vannet fra kilden. Like 
i nærheten av grotten og bassengene 
står store stativer hvor man kan tenne 
lys. Lysene er konkrete uttrykk for 
bønn, samtidig som de representerer 
offer gitt til helligdommen. de finnes i 
mange størrelser, fra de relativt små til 
de store i 20–30 kilosklassen, som ofte 
ofres kollektivt av alle deltakerne i én 
valfart. de som opplever å bli bønn-
hørt, ønsker ofte å utrykke sin takk til 
Vår Frue av Lourdes. I dag er det van-
ligste å få laget en marmorplakett med 
en takksigelse innhugget i steinen, som 
blir plassert et sted på helligdommen, 
for eksempel i en av basilikaene. His-
torisk har floraen av votivgaver utvil-
somt vært rik og variert.

det er to daglige prosesjoner gjen-
nom området. I den eukaristiske pro-
sesjonen om ettermiddagen bæres først 
sakramentet, det vil si det innviede natt-
verdsbrødet som i katolsk tradisjon er 
kristus selv, først. Under Maria-prose-
sjonen om kvelden bæres en kopi av en 
Maria-statue laget av Cabuchet i 1876, 
og pilegrimer med tente lys følger etter. 
Under begge prosesjonene er det felles 
bønn på flere språk, og sang. allerede 
i 1858, da Bernadette gikk til grotten 
med forventning om en ny åpenbaring, 
ble hun fulgt av en folkemengde med 
tente lys. I 1864, da skulpturen i grot-
ten ble innviet, og i 1866, da det første 
kapellet åpnet, ble det arrangert store, 
velregisserte prosesjoner. dette er ek-
sempler på at folkelige praksiser med 
røtter tilbake til middelalderen ble au-
torisert og inkludert i helligdommens 
offisielle program. Som i katolske kir-
ker verden over foregår det i tillegg mer 
dagligdagse ting; det avlegges skrifte-
mål og holdes messer på flere språk. 

I Bernadettes fotspor
et svært populært tilbud til pilegrimer, 
utviklet i forbindelse med 150-årsju-
bileet i år, er en vandring i Bernadet-

tes fotspor. Vi får følge hennes gang 
gjennom livet, fra sognekirken hun 
ble døpt i, via «kasjotten», det forhen-
værende fengselet hvor familien hen-
nes bodde noen år, til grotten hvor hun 
hadde sine visjoner. til slutt går turen 
til stedet hvor Bernadette gikk til før-
stekommunion, i oratoriet i hospitset 
hvor hun bodde fra 1860, til hun for-
lot Lourdes for godt i 1866. en malt 
sti leder oss gjennom byen til de ulike 
stoppestedene, og på hver stasjon klis-
trer en frivillig et klistremerke på papp-
medaljongen vi bærer rundt halsen. en 
brosjyre vi har fått utdelt, gir forslag til 
temaer å kontemplere over og bønner 

å be underveis. Vårt inntrykk er nok at 
mange suser gjennom nokså raskt, sær-
lig de som kommer i store grupper. Når 
køen presser på fra alle kanter, er det 
ikke så lett å finne ro til å fokusere. 

Pave Benedikt XVI har imidlertid 
knyttet en spesiell avlat til denne jubi-
leumsruten, en såkalt fullkommen av-
lat. For å oppnå den, må man i tillegg 
til å følge hele ruten og samle fire klis-
tremerker, tilbringe en stund i medita-
sjon og bønn på hvert sted, og avslutte 
med fadervår, trosbekjennelsen og ju-
bileumsbønnen eller en annen Maria-
bønn. dessuten må man oppfylle de 
vanlige kriteriene for avlat, nemlig å gå 

 Pilegrim/turist med alle fire klistremerkene fra jubileumsruten på plass. FOTO: ELI HELdAAS SELANd. 
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til skrifte, motta nattverd og be i sam-
svar med den hellige faders intensjoner, 
i tillegg til at man må gjøre en barm-
hjertig gjerning.

Jubileumsruten er en nyttig ledetråd 
både for pilegrimer og turister uten 
sterkt fromme ambisjoner. den gir en 
mulighet til å danne seg et bilde av ste-
dene Bernadette Soubirous selv kjente. 
I Lourdes fra 1894 lar Émile Zola en av 
romanfigurene kritisere grottefedrene 
for å være utakknemlige, og for å ha 
latt Bernadette og hennes historie nær-
mest bli glemt, til fordel for dyrkingen 
av jomfru Maria i den storslåtte hellig-
dommen. Bernadette ble helligkåret i 
1933, og i dag er hennes historie en vik-
tig del av Lourdes-kulten. I tillegg til å 
minne oss om Bernadette, tilbyr jubi-
leumsruten pilegrimene en smak av et 
fenomen som er sentralt ved den tradi-
sjonelle valfarten, nemlig vandringen.

Pilegrim og turist
«turisten er halvt pilegrim, pilegrimen 
er halvt turist», ifølge sosialantropo-
logene Victor og edith turner. det er 
svært vanskelig, hvis ikke umulig, å 

skille skarpt mellom turister og pilegri-
mer i Lourdes. det kommer tilreisende 
fra hele verden. kommunikasjonene er 
gode med både flyplass i nærheten og 
hurtigtogforbindelse til Paris og Bor-
deaux flere ganger om dagen. det er 
fullt mulig å reise til Lourdes på egen 
hånd, men det er også vanlig å reise i 
følge på valfarter organisert på lokalt 
plan, for eksempel innen bispedøm-
mene. det finnes også mange spesia-
liserte pilegrimsreisebyråer som tilbyr 
ulike pakkeløsninger. 

det er enkelt å besøke Lourdes; alt er 
vel tilrettelagt, og helligdommen opple-
ves som et velsmurt maskineri som er 
lett tilgjengelig for alle. Før ankomst 
kan man orientere seg på nettsidene til 
helligdommen. der finnes også forslag, 
i beste reisehåndbokstil, til opplegg 
man kan følge. dette er det lang tra-
disjon for. alt på slutten av 1800- tallet 
ble det gitt ut håndbøker for pilegri-
mer til Lourdes, med informasjon 
både om hvordan man skulle oppføre 
seg og hva man kunne se og oppleve i 
og rundt helligdommen.Utviklingen 
av den moderne valfarten har felles-
trekk med utviklingen av den sekulære 
 turismen på 1800-tallet. Historikeren 
Suzanne kaufmann hevder de er to si-
der av samme sak, og at «fremveksten 
av forbrukskultur i perioden omgjorde 
valfarten til en tidlig form for turisme 
karakterisert ved rimelige reiser i kir-
kelig regi og kjøp og salg av massepro-
duserte, hellige gjenstander.» 

Ett bilde, tusen varianter
Gjennom hele sin historie har hellig-
dommen i Lourdes vært omstridt. 
Noe av det som har vekket de ster-
keste følelsene hos mange, har vært alle 
avbildningene, reproduksjonene og su-
venirene fra Lourdes. Helligdommen 
selv er et område fritt for kremmere. 
det er en bokhandel der, og Lourdes 
Magazine har salgsboder, men ellers 
er det eneste man får kjøpt, lys og min-

nemedaljer fra automater. Rett uten-
for, derimot, blomstrer handelen, og 
alle tenkelige suvenirer tilbys. denne 
handelen er berømt og beryktet og har 
vært det lenge. Émile Zola beskriver 
den slik i 1894: 

…langs hele Pladsen til højre og venstre laa  
Butik ved Butik i en uafbrudt Række; det var en 
sand Basar; en Strøm af Rosenkranse, Medaljer 
og Statuer saas i alle Vinduer og Udhængsskabe 
(…)

der var Statuer af Gudsmoder, store og smaa, 
af tin og træ, af elfenben, flest af Gibs, nogle 
kridhvide, andre malede med livlige Farver, alle 
fremstillede den hellige Jomfru, som hun havde 
vist sig for Bernadette: smilende ansigt, langt, 
flagrende slør, Guldroser paa Fødderne: forsy-
nede med de forskellige Fabriksmærker. des-
uden Masser af amuletter, tusinde smaa Billeder, 
fine Stik og grove kromolitografier, der druk-
nede i en Flod af udtungede kniplingsrammer. 
Smykker fandtes i rigt Udvalg: Ringe, Broscher, 
armbaand med kors og Stjerner, prydede med 
Helgenbilleder eller med den hellige Jomfrus 
Navnetræk. 

endelig Blyantsholdere og Penneskafter, Visit-
kortsbøger og Portemonnæer, Papirpressere, 
Papir knive, snustobaksdaaser i en Uendelighed, 
alle med afbildninger af Basilikaen, Grotten, 
Gudsmoder. I et Rum, hvor alt kostede en halv 
Frank, fandtes Bundter af Servietringe, Ægge-
bærere og Piber, hvorpaa Vor Frue af Lourdes 
straalede i de skønneste Farver. 

Mange troende er blitt støtt fordi de fø-
ler at produksjonen og handelen er et 
misbruk og en degradering av det som 
for dem er noe verdifullt og vakkert, 
nemlig ideen om Vår Frue av Lour-
des og hennes åpenbaringer for Ber-
nadette. Mange grøsser ved synet av de 
simple tingene, mens vår tids ironikere 
og kitsch-elskere har frydet seg over 
mangfoldet i tilbudet. Men tilbudet føl-
ger etterspørselen; disse gjenstandene 
blir laget og solgt fordi noen vil kjøpe 
dem. den folkelige fromheten har all-
tid manifestert seg gjennom praksiser 
og objekter, instrumenter som artikule-
rer fromheten. Vi kan derfor ikke avfeie 
alle religiøse suvenirer som verdi løst 
juggel, selv om de ikke har kunstne-
riske kvaliteter.

den kanskje vanligste suveniren å ta 
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med hjem, er vann fra grotten. Hellig-
dommen selv har siden1860-tallet stått 
for distribusjon av vann. det er gratis, 
og kan også bestilles via post. Man skal 
bare betale for emballasje og transport-
kostnader. 

Medaljer er også en svært populær 
suvenir, og har vært det helt fra starten 
av. Medaljen er spesiell fordi den kan 
bæres på kroppen, i et kjede eller fes-
tet til rosenkransen. Selv om det ikke 
er i tråd med kirkens doktrine, blir den 
iblant tillagt en nærmest magisk funk-
sjon, som en amulett. Bernadette ble 
selv plaget, mens hun fortsatt bodde i 
Lourdes, av folk som ville berøre henne 
med medaljer. andre suvenirer som 
også har karakter av å være fromhets-
instrumenter, er for eksempel rosen-
kranser, bønnekort og vievannskar til 
hjemmebruk. de mange variantene av 
statuer, bilder og reproduksjoner kan 
ha fromme funksjoner, men også høyst 
prosaiske.

tilbudet av Lourdes-suvenirer er 
nærmest ubegrenset, og det tilpasser 
seg tiden. Zola fant papirkniver og pen-
neskafter, vi finner musematter. Selv 
om kvaliteten varierer, ser vi en nesten 
forbløffende konservatisme og unifor-
mitet i motivene. det er praktisk talt 
det samme som avbildes i dag som 
for 100–150 år siden. Verden og men-
neskene forandrer seg, kunsten for-
andrer seg, men bildet av Bernadette 
som  kneler ved grotten hvor Jomfruen 
åpenbarer seg, forblir det samme. 

Bildet av Vår Frue av Lourdes er klart 
og tydelig, kodet en gang for alle, i noen 
få autoritative frem stillinger som fun-
gerer som arketyper for alle andre bilder. 
det er Fabischs  skulptur i grotten fra 
1864, Raffls skulptur på plassen foran 
basilikaene, som ble kronet i 1876, og 
noen få andre  «offisielle» skulpturer og 
bilder inne på helligdommen. disse 
ligner neppe på det Bernadette så, 
selv om de viktigste kjenne tegnene er 
 basert på hennes  beskrivelse. Bildene er 
konvensjonelt bestemte fremstil linger, 

og har en sterk retorisk kraft «alle» 
som er oppdratt i katolsk tradisjon, 
og de fleste som har litt kjennskap til 
 moderne  katolsk billed tradisjon, gjen-
kjenner umiddelbart nærmest en hvil-
ken som helst avbildning av Vår Frue 
av Lourdes. Ser man verden gjennom 
kunst faglige briller, kan denne billed-
tradisjonen oppfattes som  statisk og 
konservativ. tenker man retorisk på 
det, er den rett og slett utrolig  effektiv. 
de stadige gjentakelsene av de samme 
billed motivene og historiene gir  næring 
til en kollektiv forståelse av og bevisst-
het om  Lourdes.

150 år med motkultur i medvind
Historisk sett var Bernadette og opp-
levelsene hennes ikke unike, men Lour-
des har fått en posisjon som er spesiell 
i forhold til mange andre steder. det 
kommer flere pilegrimer og turister 
enn til andre, sammenlignbare Maria-
helligdommer. Visjoner, helbredelser 
og andre mirakler som skjer på hellige 
steder, har primært betydning innenfor 
en religiøs forståelsesramme. Riktig-
nok brukes vitenskapelige metoder og 
retorikk når mulig guddommelige fe-
nomener skal undersøkes og dokumen-
teres i dag, men de kan som  regel bare 
brukes til å avkrefte hypoteser. derfor 
er det i siste instans et spørsmål om tro, 
og det er troen som driver pilegrimene 
til Lourdes. 

det at de drar akkurat dit, er resul-
tat av langvarig innsats fra forskjellige 
kirkelige aktører som bevisst har byg-
get opp et attraktivt valfartssted. Stedet 
står i en fromhetstradisjon fra middel-
alderen, både når det gjelder innhold 
og praksiser. I 150 år har det represen-
tert et alternativt univers, som like fullt 
har bred appell, både til pilegrimer og 
til turister. Noen får livet forandret 
 etter et besøk, andre vender hjem til 
det vante en erfaring rikere, akkurat 
som pilegrimer og turister alltid har 
gjort. og mange vender tilbake. 
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