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Et museum i endring
På ny har vi gleden av å presentere en utgave av Årbok for Bergen Museum. Årboken gir deg et lite
glimt av den spennende, faglige aktiviteten som foregår ved universitetsmuseet i Bergen. Alle artiklene er forfattet av museets egne ansatte.
Omslaget denne gangen viser en av klebersteinsløvene som ble oppdaget under restaureringen
som nå foregår av Muséplass 3, praktbygget til Bergens Museum fra 1865. Arbeidet er en del av
Museumsprosjektet der bygget skal renoveres både utvendig og senere innvendig, for å kunne være
et funksjonelt sted for utstillinger, formidling og et møtested mellom museum, universitet og byen.
Ekstra utfordrende er det å gjøre oppgradering samtidig som bygningens sjel og kulturhistoriske
verdi blir tatt vare på. Men oppgraderingen omfatter mer enn det. Flytting av de vitenskapelige samlingene i Muséplass 3 til nye magasin i Realfagsbygget og overflytting av zoologene til rehabiliterte
kontor og fasiliteter i samme bygg, er også en del av prosjektet. På lengre sikt arbeides det også med
å gi deler av de kulturhistoriske samlingene bedre forhold ved å flytte de til nye eksterne magasin.
Museumsprosjektet representerer derfor en stor satsing som angår hele museet og som også betyr at
museets organisasjons- og styringsstruktur blir gjennomgått.
Museumsprosjektet vil kreve bevilgninger over Statsbudsjettet. Foreløpig har Statsbygg fått i
oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Muséplass 3. I forslag til Statsbudsjett for 2011 har prosjektet
fått god omtale, og her er det også avsatt midler til prosjekteringsarbeidet. Museumsprosjektet har
derfor ført til at 2010 har vært et meget hektisk år for mange ansatte, både med flyttesjau og ved at
de tar del i de viktige planleggingsprosessene som nå er i full gang.
Status ved årsskiftet er at flyttingen av de vitenskapelige samlingene fra Muséplass 3 til Realfagsbygget er gjennomført. Likeså er nå alle ansatte på plass i kontorer og laboratorier samme sted
eller i det nye biologibygget på Marineholmen. Det ytre renoveringsarbeidet av vinduer og fasade på
Muséplass 3 er ferdig. Dermed vil De naturhistoriske samlinger i januar 2011 åpne igjen for publikum etter å ha vært stengt i over et halvt år. Utstillingene her vil være tilgjengelig fram til det større
renoveringsarbeidet innendørs settes i gang.
Et spennende delprosjekt er restaureringen av Hvalsamlingen som startet i 2010, og som skal
være ferdig i 2012. I dette prosjektet prøves ut ulike metoder for rensing og sikring av den unike,
historiske samlingen av marine pattedyr. Det er omfattet med stor interesse av fagfolk i både inn- og
utland, (se http://thewhaleboneblog.blogspot.com) Samtidig skaper dette oppmerksomhet både om
restaureringen, og om den nærmest historisk komplette samlingen av hvalskjelett fra det nordlige
Atlanterhavet.

Årboken 2010 - artikler og innhold
Det er naturlig at vi åpner årets utgave med kunsthistoriker Henrik von Achens artikkel At kjende
en eller anden af de Skatte, som Klipperne, Jorden eller Havet indeslutte som handler om museets
unge år og grunnleggeren Wilhelm Frimann Koren Christie. På samme måte som barnets første år
er avgjørende for senere utvikling av personligheten, ble også Christies ambisjoner avgjørende for
museets profil og kultur senere i mer moden alder.
Vi nærmer oss kriminalgenren når vi går til neste artikkel, forfattet av arkeolog Alf Tore Hommedal. Da Bergens Museum skulle ha tilkalla Hercule Poirot - ei kjeldekritisk vurdering av eit tilvekstnummer handler om arkeologens arbeid med å spore opp opphavet til en museumsgjenstand. I
dette tilfellet fører undersøkelsen virkelig til overraskelser.
Like ved det vestligste punktet i Norge, på Stadtlandet, ble det på begynnelsen av 1800-tallet
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funnet en merkelig metallskatt på sandstranden i Ervik. Dette var en skatt som rommet mange spennende gjenstander, blant annet såkalte lissedopper som arkeolog Synnøve Viken har jobbet med.
Med utgangspunkt i Ervikfunnet ble dette også stoff til artikkelen Det i flyvesanden fundne metal
kram - om skatten fra Ervik
Geolog Øystein J. Jansens har de siste årene vært særlig opptatt av bygningsstein og arkitektur. I årets utgave inviterer han på en vandretur i kjerneområdet for byuniversitetet i artikkelen En
formiddag på Nygårdshøyden med stein og stil. Vandringen tar deg med til hus og hager, stakitter,
skulpturer og brostein som alle en historie å fortelle.
Illustratøren Thorolv Rasmussen satt i Bergen og tegnet fisker og andre marine organismer i
mer enn førti år, fra 1910 til 1950. Blant annet er han mannen bak de detaljerte og vakre vitenskapelige illustrasjonene i boken om Norskehavstoktet i 1910; The Depth of the Oceans. Dette kan du
lese mer om i artikkelen Kunsten å tegne fisk - om Thorolv Rasmussens illustrasjoner fra Norskehavstoktet i 1910 av årbokredaktør Jo Høyer, og ikke minst kan du få med deg noen av hans detaljrike
illustrasjoner.
I forbindelse med utbedring av E-16 i Sogn og Fjordane ble det i 2009 gjennomført en spennende arkeologisk utgraving på gården Bjørkum i Lærdal. Utgravingen av vikingtidplassen fikk stor
oppmerksomhet, ikke minst lokalt. Arkeologene gjennomførte samtidig i en hektisk og intensiv
utgravingsperiode, også et omfattende formidlingsprogram. Disse erfaringene forteller feltansvarlig
arkeolog Morten Ramstad om i artikkelen Vikingtidsplassen Bjørkum – utgraving og formidling.
Sosialantropologi handler om kulturvariasjon gjennom blant annet hvordan ulike folk innretter
sine liv i hverdag og fest. Film er en god dokumentasjonsmetode for slike prosjekt, og Frode Storaas
har arbeidet med antropologisk film gjennom mange år. I prosjektet Miraklet på Tinos – om å filma
ein gjenstand skriver han om arbeidet han og Henrik von Achen gjorde for å dokumentere, gjennom
filmkameraet, den årlige religiøse festen på øya Tinos.
På gården Fure i Stryn ble det for en del år tilbake funnet tre graver fra vikingtiden som inneholdt våpen, smykker og redskaper. Arkeolog Anja Sveinsdatter Melvær skriver i artikkelen Gravene
på Fure, om hva vi så langt vet om disse verdifulle gjenstandene som har ligget skjult i jorden i over
tusen år.
Artikkelen Før det er for sent av Jo Høyer handler om pionerer og foregangskvinner i akademia.
Prosjektet handler ikke først og fremst om fag, men kvinners opplevelse og erfaringer med å være
enslige svaler i tidligere mannsdominerte miljøer.
Bergen Museum har de siste årene utviklet et bredt tilbud av gode skoleprogram. I artikkelen
Aktiv læring i museum presenterer museumspedagog Eli Kristine Økland Hausken noe av prinsippene for de pedagogiske programmene som museet tilbyr elever på ulike skoletrinn. Oppleggene
bygger på ideen om aktiv læring gjennom deltakelse, spill og utprøving, og som tar utgangspunkt i
museets samlinger og fagkompetanse.
Vi håper du får glede av Årbok for Bergen Museum 2010. Du finner også boken på www.uib.no/
bergenmuseum/opplevelse-og-laering/publikasjoner.
God lesing.

Siri Jansen								Jo Høyer
Direktør								redaktør
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”At lære nøiere at kjende en eller anden
af de Skatte, som Klipperne, Jorden
eller Havet indeslutte”
- W. F. K. Christie og Bergens Museums unge år

Henrik von Achen

Psykologene forteller oss at allerede barnets første år legger føringer for dets senere
utvikling av personligheten. Kanskje er det også slik med institusjoner, for eksempel
museer? Naturligvis kan et museum bli utsatt for dårlige tider, eller for den sakens
skyld for svært gode tider som gir særlige vekstforhold. Og selvsagt kan en institusjon
skjerpe seg, begynne på ny frisk, stramme sin organisasjon og øke arbeidsmoralen –
eller det kan gå motsatt vei. Men kanskje er det likevel slik at det innerst i et museums tidligste historie såes noe som vokser opp, en art marg, ryggrad, indre styrke,
hva vet jeg; en grunnholdning som ikke uten videre lar seg ødelegge, men som preger
virksomheten fremover. Kanskje er det slik?

E

t museum er jo ikke bare en
samling ting. Det er også et
fellesskap av mennesker med
ulike oppgaver som arbeider på å
løse et felles oppdrag, nå et felles mål
om å kunne presentere en samlet forståelse av disse tingene. Som fellesskap kan museet faktisk preges av en
personlighet, dvs. en grunnholdning.
Jeg tror at Christie, som grunnlegger
av Bergens Museum, preget både sitt
museum og holdningen som synes
å ha besjelet alle som arbeidet for
museet i dets unge år. Når man beskjeftiger seg med museets unge år,
forstår man at vi virkelig har noe å
strekke oss etter.

Christie før Bergen Museum
Den 25. april 1825 sendte Christie ut
sin innbydelse til å stifte et museum
i Bergen. Det var ingen impulshandling fra en lettbevegelig jurist.
Saken var at Christie hadde den
best tenkelige bakgrunn: Født i Kristiansund i 1778, men allerede ti år
gammel sendt til Bergen for å gå på
latinskolen. Ved 13-14 års alderen
kom han til København, der han 16 år
gammel ble student. Det var i 1794,
jurist ble han fem år senere, i 1799.
Han ble nå værende i København og
var sekretær i Det danske kanselli,
altså i statsadministrasjonen, frem
til 1808. Her lærte han hvordan forvaltningen foregikk sentralt, og med
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denne bakgrunn ble han så utnevnt
til sorenskriver i Nordhordland med
sete i Bergen. Han tiltrådte i 1809.
Den nye sorenskriveren skulle altså
ta seg av saker i Nordhordland, kom
selv fra Nordvestlandet, men hadde
allerede skolegang i Bergen bak seg,
og mer enn 15 år i København. Hva
mer kunne man forlange?
Den rasjonelle, nøkterne og språkmektige juristen som ikke lot seg
styre av følelser i utrengsmål, stiftet
i 1813 sammen med åtte venner den
litterære og politiserende foreningen ”Quodlibet” som betyr ”Hva
som helst”. Det var nærmest en miniatyrutgave av Det norske Selskab
i København, og medlemmene var

Fig. 1 W. F. K. Christie, ca. 1820. Ukjent maler.
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alle akademikere og embetsmenn.
Christie avslørte her at hans horisont strakte seg lenger enn til skrivebordskanten eller lovparagrafene. Så
kom 1814 med Riksforsamlingen på
Eidsvoll, der han i oktober ble stortingspresident og med en blanding
av kunnskap, realisme, pragmatisk
holdning - og sjarm - fikk sikret Norges grunnlov også i en ny union med
Sverige. Var dette his finest hour?
Tja, litt avhengig av hvem man spør,
for andre kanskje, men ikke for Bergen. (Fig. 1)
Så kom antiklimaks. Minister
ville han ikke bli. Han hadde gått inn
for unionen med Sverige, det likte

man dårlig i Bergen – der man heller
ikke var begeistret for hans samarbeid med bonderepresentantene på
tinget. Christie var trett, og tross alt
lengtet han – naturligvis – tilbake
til Bergen. Da sjansen kom, sa han
derfor i 1815 ja til å bli stiftamtmann
i Bergenhus stiftsamt, og amtmann
i Søndre Bergenhus. Bjørgvin stift
omfattet den gang Hordaland, Sogn
og Fjordane og Sunnmøre; Søndre
Bergenhus amt tilsvarte dagens Hordaland. Etter noen år ble Christie
sommeren 1823 imidlertid rammet
av slag og måtte søke permisjon fra
embetet. En del av 1824 var han på
kuropphold i Tsjekkia, og en liten

Fig. 2 Biskop Jacob Neumann, maleri av ukjent kunstner, ca. 1835.
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stund oppholdt han seg dessuten i
København. Ved hjemkomsten søkte
han på ny permisjon, men søkte så
simpelthen avskjed i januar 1825.
Nå skulle man tro at Christie
som 47-åring sto overfor en rekke år
som pensjonist, preget av tidligere
fortjenester og svak helse. Det skulle
bli helt annerledes.

Christie og Neumann
Fra sommeren 1823 til januar 1825 er
Christie altså i rekonvalesens, en stor
del av året 1824 til og med i utlandet. Og så smeller mannen plutselig til i april 1825 med en invitasjon
til å stifte et museum i Bergen! Hva
hadde skjedd? Vel, for det første tok
jo også den nøkterne Christie del i
den nasjonale begeistring, kanskje
ikke først og fremst politisk, selv om
han unektelig hadde stått i begivenhetenes sentrum, men historisk og
kulturelt. I grunnlovsforhandlingene
hadde han vist både sjarm og realitetssans. På tinget hadde han samarbeidet godt med bonderepresentantene og dermed vist noen av de
evnene som skulle komme særdeles
godt med i det senere arbeid for Bergens Museum.
Det må også erindres at Christie jo hadde vært stiftsamtmann,
det vil si at han hadde hatt ansvaret
for kirkens forhold på Vestlandet.
Sommeren 1822 ble drammenseren
Jacob Neumann (1772-1848) biskop
i Bergen. Med Christie som formann
utgjorde de to nå selveste stiftsdireksjonen. Neumann hadde også
bakgrunn fra København der han i
1796 fikk sin teologiske embetseksamen, og i 1799, samme år Christie
ble jurist, tok sin teologiske doktorgrad. Det var selvsagt ikke tilfeldig
at emnet var middelaldersk kirkehistorie (Fig. 2). Nå var Neumann
nok interessert i historien, men ikke

Fig. 3

Frontale fra Kinsarvik, ca. 1275.

i samtidens utsving fra statskirken.
Her måtte man ha orden i sakene.
Han så ikke mildt på haugianerne
eller andre vekkelser, og i dette fant
han gjerne sympati hos stiftsamtmannen som jo selv i sin tid hadde
stemt for at grunnloven skulle nekte
både jøder og munker adgang til riket – for å bevare samfunnsmessig
stabilitet. Verken hos Neumann eller Christie skulle dette dog senere
hemme interessen for ”historiske
Levninger av catholsk Cultus” eller
føre til ufølsomhet for tradisjonsbundne synspunkter og holdninger
i distriktene. Tvert imot, biskop
Neumann kunne som museets meddirektør slå to fluer i en smekk: Han
etterlot seg nøkterne og fornuftige
kirkerom. ”Hellighet er i Guds Hus
den rette Prydelse,” skrev man i 1839
over korbuen i den nye Vikøy kirke i
Hardanger – mens prydelsene fra de
gamle kirkene ellers kunne oppleves
på museet i Bergen.
Alt i alt fikk Christie en biskop

i Bergen etter sitt hjerte: preget av
opplysningstidens idealer, historisk
interessert og med bakgrunn fra
Kongens København. Selv om de to
i praksis bare i ett år jobbet sammen
i direksjonen, skulle dette samarbeidet få vidtrekkende følger i en annen
og senere direksjon, nemlig ”det bergenske Musæums Direction”. Neumann ble den perfekte høyrehånd.
Han reiste jo i embetets medfør
overalt på visitasreiser, og det var en
formell del av en visitas at biskopen
skulle få seg forelagt alt tilhørende
soknet, både bygningsmessig og når
det gjaldt løse gjenstander. Han lærte fort:
28. november 1826 skriver den
12-årige prestesønnen Anders Daae
at da biskopen hadde vært i prestegården i Lærdal om sommeren,
hadde han bedt gutten skaffe flere
av de brakteatene, (mynter av sølv)
som var funnet på Tønjum kirkegård etter at kirken selv hadde blåst
ned tre år tidligere. Dessverre hadde
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Anders, bare å skaffe til veie åtte
stykker, men dem sendte han nå til
hans høyærverdighet.
Jo, Neumann var en museumsmann akkurat etter Christies hode,
og dertil i en usedvanlig gunstig posisjon når det gjaldt å legge mildt
press på en lokal sokneprest. Dagen
før unge Anders sendte sine brakteater til biskopen, skrev denne selv til
prost Hertzberg i Kinsarvik og minnet om at han året før hadde besøkt
kirken og blitt oppmerksom den
middelalderske frontalen:
”en gammel Altertavle, af de nu
ubrugelige, som tjener Kirken verken til Gavn eller eller Ziir. Da det
imidlertid for Historiens Skyld er
det bergenske Musæum vigtigt
at have saadanne gamle Stykker
samlede og conserverede, saa tillader jeg mig, paa Directionens
vegne, at anmode Hr. Provsten
om at ville udvirke hos Kirkens
Eiere (…) deres Minde til at Tav-

Fig. 4. Det var denne byen som mottok Christies invitasjon til et museum. Akvarell av Bergen, sett mot vest fra Torget, 1825.
Bergen Museum, By 1113

len overgives til Musæets Conservation (…) Vorder Tavlen paa
denne Maade Musæets Eiendom,
saa forbeholder Directionen sig
nærmere at anmode Hr. Provsten
om til næste Sommer at besørge
den indsendt, indpakket paa Musæets Bekostning efter nærmere
meddeelt Forskrift”.
Etter et slikt brev måtte saken være
avgjort, hvem ville vel trosse biskopen for en gammel ubrukelig tavle
som verken var til nytte eller til pynt?
Neumann fikk sin vilje, og museet
sin frontale (Fig. 3).
Med Neumann fikk museet således etablert et ytterst effektivt
nett av opplyste og ivrige geistlige
agenter som mer enn gjerne gjorde
sin biskop en tjeneste! I Christie og
Neumann fikk Bergens Museum
fra begynnelsen en toppledelse som

i sjelden grad hadde førstehåndskjennskap til omlandet og alt som
fantes der av likt og ulikt.

Bergen Museum før
Bergen Museum
Som sagt var innbydelsen i 1825 til å
stifte et museum i Bergen ingen impulshandling. Vi må tro at den hadde modnet over år, og at den uttrykte
Christies virkelige interesser. Altså:
hvor ofte kan man redde grunnlover
og etablere storpolitiske unioner?
Eller være høyvelbårenhet og sitte
til doms her og der med bunker av
sakspapirer på bordet? Har livet ikke
mer å tilby en driftig kristiansunder
og naturalisert bergenser når han er
47 år gammel? Jo visst har livet mer
å by på. Men man begynner med å
trekke seg fornemt tilbake!
Man har fokusert på at Christie fikk slag, ble syk, måtte si opp,
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komme til krefter og kanskje aldri
helt gjenvant helbred og livskraft.
Slik var det neppe. Hans virke etter 1825 synes ikke å samsvare med
en slik oppfattelse av ham, selv om
hans fetter i et brev fra august 1825
ønsker ham en ”gjenvunden helbred”. Om hans helbred ikke var den
beste, så han åpenbart suverent bort
fra problemet. For nå var det jo som
om han virkelig blomstret, som om
hans strålende uker høsten 1814 bare
hadde vært varselet om det energiutbrudd som skulle komme med mer
enn 24 års iherdig og utrettelig arbeid for museet, fylt med mange og
lange reiser over hele Vestlandet. Det
var som om alle hans karaktertrekk
først nå fikk noe å bryne seg på: museet, dets liv og utvikling i samspill
mellom direksjonen, medlemmene
og befolkningen overalt på Vestlandet der museet aktivt samlet inn.

Fig. 5. Røkelseskar fra Voss, innkommet
i perioden 16-28 august 1825.

Mange kunne ha etablert et museum
tuftet på opplysningstidens idealer
og en begynnende nasjonalromantisk interesse for historien, men kun
få kunne ville hatt vidd, sjarm, arbeidsomhet, åpenhet, forståelse og
intelligens nok til å få museet løftet
i gang og utviklet til hva det faktisk
skulle bli. (Fig. 4)
Ingen impulshandling altså, da
museet i Bergen ble opprettet. Og
noe kunne tyde på at Christie overhodet ikke lå på sofaen og hostet dekorativt inntil han måtte gi seg som
stiftsamtmann i januar 1825. Tvert
imot, han er på hugget! I juni 1824
hadde han skrevet til soknepresten i
Manger, Johan Wolf, som han i sin
tid må ha truffet som sorenskriver i
Nordhordland. Wolf svarte tidlig i
juli at ”det vil altid være mig en kjær
Pligt at kunne frembringe mere, især
noget der var siældent som kunde in-

teressere Deres høyvelbaarenhed, og
hvorved ieg tillige selv kunde lære,
ved Deres venskabelige Oplysning
om samme”. Den da 77-årige soknepresten hadde åpenbart stor tillit til
Christies kunnskaper. Vedlagt brevet
var en pose med frø fra et almetre,
plukket 28. juni 1824, en del insekter
– og en avskrift av den runesteinen
som lå foran kirkedøren.
Da han var på en slags antikvarisk ekskursjon rundt i Vossetraktene i oktober 1824, var Christie
åpenbart også blitt oppmerksom på
et fint gotisk røkelseskar i Vangskyrkja. Det ønsket han seg en tegning av,
og en slik ble da sendt ham den 31.
oktober samme år. Jo da, stiftamtmannen var nok sykemeldt, men
antennene og interessen strittet i alle
retninger: runestein, røkelseskar,
frø og insekter. Røkelseskaret var
nettopp en av de ”Levninger af den
catholske Cultus” som innbydelsen
til museets opprettelse vel et halvt
år senere skulle nevne som tolvte og
siste punkt på listen over det som
museet skulle samle inn. Tegningen
var trolig en av de ”5 Tegninger af
Antiqviteter” han året etter ga til
det nye museum. Og man måtte ikke
vente lenge: i siste halvdel av august
1825 kunne man i museets samlinger innlemme ”Et Røgelseskar fra
den catholske Cultus, af Proprietair
Fleischer paa Vos”. (Fig. 5)
Det var som om et museum allerede holdt på å bli til. Fremtidige
ervervelser ble planlagt, området
undersøkt, troppene oppstilt og
slagplanen klargjort. Jo visst, innsamlingen var alt i gang, Christie
og Neumann dro ut på fangst, og
hjemme tok planene åpenbart form.
En eller annen gang i 1824 eller tidlig i 1825 skrev Christie en fortegnelse ”over endeel Mÿndter, som jeg
har bestemt at give til et Musæum
i Bergen”. Disse myntene kvitterte
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museet da for tidlig i juni 1825.

Et Musæum i Bergen
Så her var man våren 1825, et omreisende radarpar med høyest mulig
regional autoritet, og med umåtelig
antikvarisk og naturhistorisk appetitt på alt mellom himmel og jord.
Christie kunne nå sende ut sin invitasjon til å etablere det bergenske
museum:
Uagtet at Bergens Stift er rigt på
herlige Monumenter fra Oldtiden, haves der dog kun liden
Oplysning om disse. Bautastene
– Erindringer om Forfædres store
Bedrifter eller om berømte Mænd
– henståe ukjendte, og Gravminder fra fjerne Old henligge ulæste,
uforståede og ringeagtede. Tid
efter anden støder Jorddyrkeren, medens han graver i Jordens
Skjød, på kostelige Våben, Smykker, Husgeråd, Mynter eller andre
Reliqvier fra Fortiden; men han
aner ikke at de kunne have nogen
Værd …
Ikke mindre rig torde Bergens
Stift vel være på Fisk, Søe-Væxter, Planter, Mineralier, Petrefacter
m.m., som enten ere ubekjendte,
eller dog så ufuldkommen bekjendte, at de burde nøiere undersøges. Der gives måskee også hist
og her i Stiftet konstsager, som det
var Umagen værd at see opbevarede og fremstillede for Efterverdenen. …
Nytten af en sådan Samling lader
sig ikke forud i det hele beregne;
men høist sandsynlig er det: at
samlingene vil kunne tjene til at
udbrede Lys i den norske Historie, og at redde fra undergang
Minder om Fortiden: at lære nøiere at kjende en eller anden af de
Skatte, som Klipperne, Jorden
eller Havet indeslutte, og at give

Fig. 6 Kvittering for medlemsskap i museumsforeningen 1825 og 1826, utstedt til Anders Daaes far, prost Ludvig Daae i Lærdal. Det var kjøpmann og konsul August Konow som
kvitterte.

Fig. 7 Fetter Brodkorbs tegninger fra august 1825 av et veggteppe fra 1617 i Ranes
kirke, Surnadal, i dag i Vitenskapsmuseet i Trondheim, og malerier (på tre?) i gamle Øye kirke,
trolig fra årene omkring 1600. Øye kirke ble revet i 1870
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Anledning til, at Landets Indbyggere høste Fordele deraf: at udbrede Smag og Sands for Naturens
Studium: at give Indenlandske og
Fremmede, som besøge Bergen,
Leilighed til, på en let og behagelig Måde at gjøre sig bekjendte
med nogle af de Mærkværdigheder, som Stiftet har at fremvise:
og at lette Videnskabsmænd de
besværlige, ofte lidet hensigtssvarende Reiser, de stundom foretage
i Stiftets forskjellige Egne, samt
anspore dem til andre, heldigere
Resultater lovende, Reiser og Undersøgelser, m.v. …
Jeg har udkastet Ideen. Det
skulde være mig kjært, om den
måtte vinde Landsmænds og
Medborgeres Bifald og kraftige
Understøttelse ….”.
Her var opplegget: kunnskap, opplevelse, lokalpatriotisme, historisk
erkjennelse og naturvitenskapelig
forståelse; kort sagt: nasjonsbygging og kunnskapsprosjekt! Appetitten var som sagt umåtelig, interessefeltet uten grenser: Jo, man var
som overskriften antyder opptatt
av arkeologiske funn, mineraler og
fisk, men også av røkelseskar, runesteiner og frø. På direksjonens
andre møte 20. juni 1825 besluttet
Christie og hans meddirektører for
3 speciedaler å kjøpe til museet flere deler av ”den for lang Tid siden
i Kingservigs Præstegjeld brugelige
Bonde=Dragt”, tilbudt av en bonde
fra Helleland i Hardanger. I april
1826 mottok man som gaver ”Een
Brasiliansk Abe, af fortrinlig Art”,
Een Ostindisk Østers Skiæl, af ualmindelig Størrelse, og ”En Medallie/
Composition/af Blanichard”.
4. juni meddelte direksjonen at
museet på grunn av den overveldende responsen allerede måtte ansees
for opprettet. I løpet av museets to

første år fikk man så flere medlemmer til museumsforeningen, (Fig. 6)
undersøkte hva som fantes rundt
omkring på Vestlandet, oppsøkte eiere, skaffet lokaler og inventar, fikk
utstilling av samlingene på plass,
mottok en stadig strøm av bøker,
mynter, avstøpninger, planter, dyr,
kulturhistoriske gjenstander og
mineraler, førte protokoller, avla
regnskap, hadde en utstrakt korrespondanse med inn- og utland osv.
Christie var helt sentral i alt dette, så
det var ikke akkurat slik at stiftamtmannen hadde gått av for å legge
seg til å dø med verdighet! Og ikke
bare Christie selv, men hans energi,
sjarm, utholdenhet og grunnleggende respekt for folk gjorde at de
åpenbart gjorde det lille ekstra for
høyvelbårenheten i Bergen.
”Efter din Anmodning har jeg af
yderste Evne gransket efter Indscriptionen saavel paa det gamle Malerie
i Ranes, som Øye kirkes”, skriver
hans fetter til ham i august 1825.
Utsmykningen i Ranes og Øye kirker i Surnadal hadde vakt Christies
interesse. (Fig. 7) Sommeren 1847
møtte han for eksempel personlig
den unge Peder Fylling, som allerede
hadde korrespondert med museet,
og publiserte i Urda samme år sin
”Historisk-antikvariske Bemærkninger over Borgunds Præstegjeld
paa Søndmør”, ledsaget av en svært
rosende omtale av denne selvlærte,
men talentfulle kulturminnegranskeren. Og Fylling glemte aldri
museet i Bergen. Jo, Christie var
åpenbart den perfekte rekrutteringsoffiser i vitenskapens og historiens
tjeneste.
Hvorfor var han det? For det
første hans energi og utrettelige
vitebegjær. Han reiste selv, undersøkte selv, gjorde tingene selv også;
han var ingen tilbakelent høyborger
som sendte sine folk i felt mens han

Fig. 8 Galgemand. Christies egenhendige seddel festet på lokket til Alrunerotens ”kiste”.

varmet sin konjakk. Skjønt, iblant
kunne han ha god bruk for en lun
konjakk etterpå, for eksempel da
han i den nokså kalde mars måned
i 1840 foretok en undersøkelse av
rogn ved Tollbodens søndre pakkhus
i Bergen. Igjen er det Hans velbårenhet som selv får kalde fingrer ifølge
rapporten over eksperimentet:
Jeg lod nogle Klaser fordele i Glas,
hvorpaa jeg fÿldte Søevand, som
jeg lod regelmæssigen ombÿtte 3
gange om Dagen, Morgen, Middag og Aften. Jeg lod derhos nogle Klaser lægge i en Dunk, som
jeg nedsænkede i havnen, og andre lægge i 2 Poser, hvilke jeg lod
hænge i Søen indenfor Toldbo-

dens nordre Bolværk, alt for at
undersøke Æggenes nærmere Udvikling, og at faa Kundskab om
hvilket slags Dÿr de tilhørte. Den
9de Martii lagde jeg nogle Æg under Microscopet, og fandt dem at
indeholde en Figur, der saae saaledes ud, som indlagte Tegning Litr.
A udviser. Heraf sluttede jeg, at
Æggene muligen tilhørte Krogeskjæl; mutilui edulis.
Var det ikke rogn, så var det ”zoologiske Gjenstander indsamlede for
Museet paa en Reise i Søndfjord,
Sogn og Nordfjord i Sommeren
1846”, på samme reise også en liste
over ting samlet inn til museets samling av ”norske nationale redska-

Fig. 9 Christies reiseapotek, utstyrt av Løve-apoteket. Den store dåsen er rababra, ”Hr.
Stiftamtmand Christie. En Theskje Morgen og Aften”. Utskrevet den 23. juni 1846.
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ber”. Eller det kunne være at han
noterte en liste over ”Endeel hardangerske ord og Talemaader”, når
han da ikke laget fortegnelser over
”Steenarter i Nordfjord”, tegnet av
helleristninger eller skrev tekster til
utstillingsgjenstandene. (Fig. 8) Han
synes å ha levd med et øye på hver
finger, og minst femdobbelt evne til
å høre selv det fjerneste rykte om
at det visstnok skulle finnes et eller
annet på en gård et eller annet sted.
La gå at han skrantet av og til, men
derfor hadde man jo medbrakt seng
og reiseapotek! (Fig. 9)
En annen avgjørende grunn til at

han fikk alt dette til, synes å ha vært
hans personlige karisma, en kombinasjon av sjarm, vitebegjærlighet og
respekt for alle han møtte uansett
sosial plassering. Hans lojalitet til
alle som jobbet i museets tjeneste
var urokkelig: Selv om de ikke alltid klarte å skaffe inn til museet hva
formannen hadde ønsket, erklærte
Christie seg ”overbeviist om, at mine
Befuldmægtigede med Nidkjerhed
og Conduite have bestræbt sig paa at
udføre den givne Commission”. Det
var en art brorskap: alle som jobbet
for hans museum var våpenbrødre i
den gode sakens tjeneste. For museet

Fig. 10
Christie, ca.
1848, tegning
av Johan Vilhelm Gertner
(1818-71),
litografert
av Peter H.
Gemzøe
(1811-79)
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ble jo hans liv, den ugifte kristianssunderens fru Christie! Det er ikke
tilfeldig at han i sitt siste brev i 1849
kunne avslutte omtalen av nylige naturhistoriske og etnografiske tilvekster fra Sør-Amerika med en honnør
til et ”agentnett” som fra biskop
Neumanns prester på Vestlandet nå
strakte seg over hele verden: ”Skjönsomme og patriotiske Skippere höre
til et Museums bedste Hjelpetropper”!

Bergen Museums første
direktør
Museets lover ble vedtatt i 1833, og i

Fig. 11

Pakkseddel, datert 1. august 1848.

§ 25 forstår vi at her taler erfaringen
fra de siste åtte årene: ”Formanden
paaligger det … at modtage og aabne de til Foreningen eller dens Direction ankommende Breve, foredrage
deres Indhold i Directions-Møderne,
og paase at det fornødne i Anledning
af dem expederes, overensstemende
med Directionens Beslutninger”.
På et brev fra Lekve inne ved Ulvik
sender en Fleischer 27. oktober 1827
en liste over ”medfølgende Fugleæg
og Reeder”. På listen har Christie så
skrevet: ”Takket for gaven d: 31de
October 1827, og anmodet om at
skaffe Musæet 1 a 2 Exemplarer af
Fuglene No 1, 2, 5, 18 og 21, nedlagte med Fjærene paa i alminde-

ligt Kornbrændevin”. Han hadde
en utrolig evne til å konsentrere seg
om praktiske detaljer, samtidig som
han bevarte det store overblikket.
Og slik styrte han sitt museum, denne ”1st director of the Museum of
Bergen”,som han kalte seg i et brev
fra januar 1848 til British Museum.
(Fig. 10)
Hans barn vokste og ble stort –
slik også hustruer av og til utviklet
seg fra unge smekre jomfruer til bergenske madammer. Det hjalp når
for eksempel Jan Arentsen Greve i
1826 sendte en del dubletter fra sin
samling til museet, deriblant en utstoppet inguan, 110 konkylier, 35
mineraler og forsteninger, samt 23
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sølvmynter. Eller når konsul Stub i
Livorno året etter sendte forskjellige
steinprøver fra Italia, og steinfragmenter fra italienske monumenter –
for eksempel en stein fra det skjeve
tårn i Pisa! Fra Barcelona kom en
rekke planter, ikke minst aloe og
kaktuser. ”Disse planter”, slutter
listen forfattet på tysk, ”må forbli i
sine krukker og overrisles med kun
lite vann”. I oktober 1827 takket
Christie imidlertid giveren hjertelig
og formfullendt på fransk! Og var
det ikke herlig å kunne motta skjelettet av en vestindisk papegøye fra
København i 1828?
Jo da, museet vokste - så meget
at det i 1838-39 måtte utvides med

en to-etasjers bygning med fasade i
mur, vinkelrett på den gamle bygningen. Den fikk et nokså enkelt fasadeuttrykk av byens nye stadskonduktør, Ole Peter Riis Høegh, men inne
bak de flatbuete vinduene fantes en
hel verden å betrakte. Da man åpnet
utstillingene for museets medlemmer to dager i mai 1845, vet vi nemlig fra en liste over oppsynsmennenes fordeling hvilke rom direksjonen
kunne fremvise: i den eldre bygning
(det Klagenbergske hus som museet
hadde kjøpt i 1831) to fiske-værelser,
dessuten
”Værelset for tørrede Fiske,
Mÿnt-Værelset, Malerie=Salen,
Corridoren. I den nÿe Bÿgnings
øverste Etage: Petrefact=Salen,
Malerie=Salen, Fugle=Salen,
Fugle=Kammeret, Gangen,
Rustkammeret, Oldsage=Salen”.

Og i den nederste etasjen:
”Gangen, Værelset for catholske Sager, Meubel=Værelset,
Malerie=Galleriet, Skelet= og Fugle=Stuen,
Steen=Stuen a, Steen=Stuen b,
Tempera=Malerie=Kammeret”.
Mangt kom inn, og ordrer ble dessuten sendt ut til agentnettverket: ”malede Ruder efterspørges overalt”,
skrev han i 1838, mens Høegh tegnet
fasaden til museets nybygg. Og bøndene forsto nok å skru opp prisen på
sine gamle vinduer! Helt fra begynnelsen opplevde museet nemlig konkurranse med fremmede antikvitetsoppkjøpere – hadde han bare begynt
tidligere! Som så ofte ellers må man
være i forkant av markedet, her et
økende marked for allehånde norske antikviteter. I konkurranse med
dette markedet og dets forhandlere

Fig. 12 J. F. L. Dreyer: Løveapoteket i Bergen, håndkolorert litografi av Prahl, 1830-årene.
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kjempet museet hardt for å kunne gi
nordmenn et bilde av deres egen kulturhistorie. I ”Bemerkningene” fra
Peder Fylling til Bergens Museum
1847 opptrer allerede ordet ”Kunstkjøbmand” – men problemet hadde
oppstått langt tidligere: Christie
oppfordret jo alle han kjente til å
jobbe for å øke det bergenske museums samlinger. Og de var villige til
mye for hans skyld. Men det viste
seg ikke alltid så lett. 16. august 1826
mottok Christie et brev fra en gammel venn i Alta, Magnus Klerck, og
allerede her får han vite at han skulle
ha begynt innsamlingene tidligere!
”Det skulle overmaade fornøie
mig om jeg kunne bidrage noget
til at opfÿlde Dit saavel værdige
som velmeente Ønske i henseende
til Museumet i Bergen. Jeg beklager meget at dette ikke var kom-

met i Gang for nogle Aar siden,
thi da kunne man sandelig have
giort en god Fangst her i Egnen
til dettes Formeerelse, men siden
nogle Aar har her bestandig reist
Engelskmænd samt andre Udlændinge som har bortført alt hvad
der har været mærkværdigst.
Alene af mig har de faaet mange
rare Sager som ikke skulle have
udgiort en liden Samling. Det ærgrer mig nu virkelig at alt dette nu
skal være faldne i Udlændingers
Hænder”.
Konkurransen skulle bli stadig hardere for museet. Ikke rart Christies
nevø i 1849 bokstavelig talt måtte
kjøpe en lue som ennå satt på eierens hode! I 1886 kunne man i museets historisk-antikvariske avdelings
årsberetning lese denne bekymringsmeldingen: ”Antallet af Gaver bliver stadig mindre, næsten alt maa
kjøbes, og Priserne stiger med den
voxende Efterspørgsel”. Akkurat på
dette punktet skulle livet aldri siden
bli lettere å leve for et etter hvert kronisk underfinansiert museum. Men
selv Christie kjente altså til dette.
For øvrig hadde museet jo for
lengst også kastet sine øyne på resten av verden. Det var kanskje langt
til Christiania, der veien var dårlig
og forholdene omtrent som hjemme,
men fra lasten i et hvilket som helst
skip kunne en hel verden heises i
land på kaien i Bergen. Mye kom inn
fra de fjerneste trakter, ikke bare utstoppede aper fra Brasil. Sensommeren 1848 fraktet briggen Aurora en
kasse fra New York for museet. Den
inneholdt m.a. mineraler, bøker, to
kasser med kinesiske insekter, og
indianske piler. (Fig. 11) Jo da, verden kom inn, og museets samlinger
vokste. Den berømte museumsmannen og direktør for Myntkabinettet
i København, Christian Thomsen,

skrev til Christie i august 1849: ”Jeg
har undertiden erholdt Underretning om at Museet som er grundlagt
af Dem gaar jevnt fremad; jeg havde
altid haabet en gang at faae denne
mærkelige Samling at see”…. Det
fikk han aldri.

Christies siste år
Visst gikk det fremad, bare ikke med
førstedirektørens helbred. Han ble
etter hvert svakere, det ble mer bruk
for medikamentene som han skaffet
seg fra Løveapoteket ved Muralmindingen i Bergen. (Fig. 12) En stor
personlig sorg var utvilsomt biskop
Jacob Neumanns død i 1848. I januar 1848 gikk biskopen i forveien dit
man ifølge Den Gode Bok skal skaffe seg skatter der møll og rust ikke
fortærer, og hvor man derfor verken
har bruk for taksidermister eller
konserveringsseksjoner. Vi får tro at
Jacob N likevel fikk noe kreditt for
de skattene han her på jorden hadde
samlet til museet. Og – uekte barn
eller ei – vi får tro at Christie halvannet år senere kunne glede seg over
samme kreditt.
Han glemte aldri sitt barn, sin
kone, sin store kjærlighet – eller
hva vi nå skal kalle Bergens Museum fra 1825 til 1849. I et brev av 9.
mars 1848 gleder fetteren seg over å
høre ”at Du har fornøjet dig på Din
Lyst-Tour med dine Slægtninger og
venner langs Kysten af Norge”, men
så kommer det: ”og at Du har gjort
gode Samlinger for Dit Museum;
samt besøgt din kjere Fødebye”. I
september 1848 sendte Christie ti
speciedaler til sin nevø, som var skolelærer i Tromsø, for at denne kunne kjøpe lappiske saker til museet.
Begeistret skriver nevøen 17. aug.
1849 til sin onkel at han har skaffet
museet hva han kaller ”en ethnografisk gjenstand”, en Samojedlue som
brukes av menn på Kolahalvøyen
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om sommeren. ”Jeg fik den lige af
Hovedet paa en Russematros, imod
at give ham en gammel hat og 96
sk.” Også et par samiske barnesko
skaffet nevøen, ”de bruges daglig af
Finnebørn ….. men Kranier faar jeg
slet ikke”. Nei, nei, heller ikke i dag.
(Fig. 13) Men ingen som hadde truffet Christie og blitt bitt av museumsbasillen kunne ligge på latsiden.
Og Christie? Han var selv på vei mot
kranienes verden. Enda seks brev
skrev han, sitt siste 2. oktober. Det
var til sorenskriver Schwach i Skien,
en på mange måter beslektet sjel,
og handlet med uforminsket intensitet om forskjellig vedrørende museet, for eksempel om gratis frakt av
museumsgjenstander, samlingen av
søramerikanske våpen og om Schives myntsamling som to dager før
hadde kommet til museet fra Stavanger. Åtte dager senere døde Wilhelm
Frimann Koren Christie.

En arv
I dag kan vi kanskje svare på hva det
var Christie etterlot seg. Den tanken
han hadde ”utkastet”, den innsats
han hadde gjort, og de forestillinger
han hadde fylt med innhold, hadde
varig virkning. I 1853 ble museet åpnet for allmennheten, i 1892 erklærte
museet at dets virksomhet hadde to
formål, ”at fremme videnskabelig
forskning og sprede videnskabelig
kundskab”. I 1914 fikk museet professorer innenfor så vel kultur- som
naturvitenskap, og i 1946 ble Universitetet i Bergen grunnlagt med museet som selve fundamentet.
Christies arv var nettopp en
åpenhet for Vestlandet, et samspill
og samarbeid med denne regionen,
en nysgjerrighet og energi, en forståelse av at det ikke finnes vesensforskjell, bare gradsforskjeller mellom
det lokale, det regionale, det nasjonale – og det internasjonale. En

Fig. 13 Brev fra nevøen til Christie, datert Tromsø den 17. aug. 1849, påtegnet av Christie den 11. september.
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grunnleggende respekt for folk, en
vilje til å være et demokratiseringsorgan der kunnskap ikke bare produseres, men også formidles til og
deles med det omliggende samfunnet.
I 1840 drev Christie som sagt
med naturvitenskapelige eksperimenter og undersøkelser av rogn
ute på Nordnes. Det var den samme
Christie som i 1837 hadde publisert den første artikkel i landet – i
museets eget blad Urda, - om en av
våre middelalderske frontaler, nemlig Nedstryn-frontalen fra omkring
1315. I en annen artikkel fra 1837
forteller Christie ”Om en hos Almuesmænd paa Landet herskende
Overtroe, som gjør at de ikke ville
skille sig ved jordgravede Oldsager,
og om en sjelden Antiquitet, som,
formedelst saadan Overtroe, holdes
skjult”. Her beretter han om den
vanskelighet det er for museet å få
ting som allmuen har funnet i jorden, siden overtroen tilsier at slike
ting har helbredende kraft overfor
både dyr og mennesker. Og det har
han forståelse for. Man må ganske
visst beklage en slik overtro, skriver
han, men den er for øvrig ikke spesiell for Vestlandets allmue. Siden
den er så gammel har den dype røtter i befolkningen, og å beholde slike
gjenstander, forstår Christie, er selvsagt helt avgjørende for bonden, siden denne overtroen jo gjelder hans
og hans husdyrs liv og helbred.
Når en slik overtro opptrer som en
hindring for antikvarenes for øvrig
prisverdige bestrebelser på å skaffe
sjeldne ting til museet, mener Christie at oldgranskeren må
”bruge Klogskab og Conduite.
Han vogte sig vel for at møde
denne Overtroe med Spot og Bebreidelser! Disse ville kun fjerne
ham fra hans antiqvariske Maal,

og han vil ved dem ikke gjøre et
eneste Skridt frem til at udrydde
Overtroen. Men skaansom Overbærelse, som altid skyldes de Fordomme, der ere indsugede med
Modersmelken, og med sindige,
simple og fornufige Forestillinger
vil han maaskee udrette Noget til
Opnaaelse af begge fornævnte
Øiemed”.
Ikke rart han fikk det til! I 1825 hadde han reist rundt etter en klubbe til
å slå gamle i hjel så de unngikk en
forsmedelig strådød, den skulle visst
nok finnes på en gård i Sogn og Fjordane. Om klubbens bruk den gang
skrev han:
”Barbarisk og grusom var vistnok
denne Skikk. Men naar man vil
bedømme den som saadan, maae
man dog ikke glemme at tage
Hensyn paa den Aand og de Begreber, som herskede paa den Tid,
da denne Skikk var til. At døe af
Alderdom eller af Sygdom … ansaaes for en Skam. De som saaledes afgik fra Verden, kunne heller ikke komme til Valhalla, men
bleve henviste til Hel i Nivlheim”.
Gjorde de det enn i beste mening,
måtte man vel beklage dem som
gjorde slikt, skrev Christie, ”men fra
at fordømme dem bør man afholde
sig”.
Så vender vi oss til psykologene
og spør: Hvorfor ble barnet slik det
ble? Svaret er ikke bare ”Christie”,
men nok først og fremst han. Fordi
han forvandlet en sykemelding til
en energisk innsats koplet med de
personlige kvalitetene som det unge
museum hadde bruk for. Han ville
selvsagt utvide folks horisont, men
var ikke ufølsom overfor deres forestillinger og tok utgangspunkt der
de var, for med ”sindige, simple og
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fornuftige” argumenter å bringe
dem videre. Allerede pave Gregor
den store hadde vel 1200 år tidligere
skrevet til en utålmodig angelsaksisk
biskop om dette med å ta hensyn,
og om å ta utgangspunkt i hvor folk
nå faktisk var: Ingen bestiger et fjell
med ett kjempesprang, men ved å gå
skritt for skritt. Christie gikk, gjerne
i spissen, men på en slik måte at folk
ikke bare kunne, men også ville følge med, og slik at alle etterpå syntes
at dette hadde vært en fornøyelig og
lærerik tur!

Då Bergens Museum skulle ha tilkalla
Hercule Poirot
Eller ei kjeldekritisk vurdering av eit tilvekstnummer
Alf Tore Hommedal

Arkeologen si oppgåve med å spore opphavet for museumsgjenstandar er iblant reine
detektivarbeidet. Av og til kan det bli vel intrikat, med forfalskingar og planta informasjon som verkeleg set ein arme etterforskar (les: arkeolog) på prøve.

I

samband med magasinrevisjon
ved Bergen Museum1 kom det
i 2009 for dagen eit lite bygningskapitél som er ytterst særeige
ut frå det vi veit om mellomalderarkitekturen i Bergen. Kapitélet er
i teglstein og svært likt tilsvarande
funn frå Gamlebyen i Oslo. Kapitélet, med tilvekstnummer B8974, er i
Bergens Museum sin tilvekstkatalog for 1938 registrert som ”Funnet
i (18)90-årene under gravning på
Apostelkirkens tomt på Bergenhus,
Bergen”. Funnet har i museumsmagasinet ikkje lege samlokalisert
med resten av bygningsmaterialet
frå Bergenhus. Det er difor blitt liggjande upåakta i diskusjonen rundt
bygningsmassen ved mellomalderens kongs- og kyrkjesenter på Holmen, dvs. dagens Bergenhus.
Kapitélet������������������������
, dvs. den ofte rikt utforma steinen som dannar hovudet
på ei søyle,��������������������������
er slegen av slik at berre éi side er godt bevart. Denne er
dekorert med stiliserte, ovalforma
blad ved kvart hjørne, og likeins eitt
1

blad midt på sida (fig. 1). Kapitélet
er 10,5 cm høgt og har ei dekkplate
som no er svakt skada, men som må
ha vore ca. 15 cm brei. Nedst har
kapitélet ein vulstforma halsring,
og på undersida er det ei utsparing
for sjølve søyla. Kapitélet må tilhøyre ei halvsøyle, dvs. at det ikkje
har vore frittståande, men stått inn
mot ein bakvegg.
Kva fortel kapitélet om bygningsmiljøet i mellomalderen på
Holmen? Eller fortel bygningsdelen
i det heile noko om arkitekturen i
mellomalderbyen Bergen?

På sporet av Apostelkyrkja til
Håkon Håkonsson?
Ut frå funnopplysningane ville det
vera nærliggjande å rekne med at
kapitélet vart funne ved den arkeologiske undersøkinga til arkitekt
Peter Blix på Bergenhus hausten
1892. Sør for Håkonshallen vart
det då påvist nokre murrestar tolka
som spor av Apostelkyrkja bygd
av kong Håkon Håkonsson. Blix

har i rapporten sin frå 1893 også ei
grunnplansteikning med forslag til
rekonstruksjon av m.a. Apostelkyrkja (fig. 2). Ein kan undre seg over
at Blix i rapporten ikkje har kapitélet med i funnoversikta, som elles
er detaljert for si tid, i opprekninga
av funnmaterialet. I og med at Blix
var arkitekt, skulle vi tru at eit slikt
kapitél hadde vekt særleg interesse
hjå han. Sjølvsagt kan funnet vera
gjort utan at Blix var klar over det
(han var ikkje alltid til stades), eller det kunne tenkjast at funnet var
gjort ved andre arbeid ”på Apostelkirkens tomt” i 1890-åra. Vi må
hugse på at dette var før fredingslova av 1905, og eit funnmateriale
var dermed ikkje automatisk staten
sin eigendom.
Men kapitélet stammar neppe
frå Håkon Håkonsson si Apostelkyrkje bygd i 1240-åra. Ut frå dateringane av parallellmaterialet i Oslo
er teglkapitélet truleg produsert i
dei siste tiåra av 1200-talet, altså etter at Apostelkyrkja var bygd, og i

Museet heiter i dag Bergen Museum, medan det fram til opprettinga av Universitetet i Bergen i 1946 bar namnet Bergens Museum.
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Fig 1. Teglsteinskapitélet B8974 i magasinet ved Bergen Museum. Foto:
Svein Skare, Bergen Museum, 2010.

ei tid då det er lite tenkjeleg at ein
ville ha hatt eit ombyggingsarbeid
i kyrkja. Denne skulle etter planen
rivast så snart Magnus Lagabøtar si
nye Apostelkyrkje (byrja på i 1275)
var innvigd, noko som skjedde i
1302. Ut frå det vi veit om arkitekturen i den nye kyrkja, er det heller
ikkje realistisk at teglsteinskapitélet
stammar frå henne. Ho låg dessutan
på ei anna tomt som framleis ikkje
er lokalisert.
Teglsteinskapitélet
stammar
dermed neppe frå ei av apostelkyrkjene, sjølv om det altså skal vera
funne ”på Apostelkirkens tomt”.
Dei store omformingsarbeida ved
fortifiseringa av Bergenhus på
15-1600-talet førte til at mykje bygningsmateriale vart flytta på, og alle
steinbygg på Holmen er dermed potensielle opphavsstader for kapitelét. Likevel peikar eitt anlegg seg ut
som den best tenkjelege opphavsstaden, nemleg dominikanarklosteret.

Eit meir realistisk spor:
Dominikanarklosteret på
Holmen
Dette har bakgrunn i funnstaden for
dei så å seie identiske teglsteinskapitéla i Oslo, som høyrer til dominikanarklosteret i byen. Då ruinane av
den sentrale klosterfirkanten i dette
Olavsklosteret i Oslo vart graven
ut i 1930-åra, vart kapitéla funne
i klostergangen (fig. 3). Dei må ha
vore del av muropningane klostergangen hadde mot hagen som gangen omkransa. På Holmen i Bergen,
altså funnområdet for kapitélet
ved Bergen Museum, stod det også
eitt kloster. Dette veit vi svært lite
om reint bygningsmessig sett. Men
vi veit at klosteret høyrde til same
klosterorden som Olavsklosteret i
Oslo, og at begge anlegga må vera
oppførte på same tid. Det er dermed
nærliggjande å tenkje seg at kapitélet ved Bergen Museum hadde ei tilsvarande plassering som i Oslo, og
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at kapitélet gjev oss eit lite glimt av
dominikanarane sin klosterbygning
i Bergen.
I den organisatoriske oppbygginga av dominikanarordenen var
provinsen (fig. 4) ei overordna eining der brør – også handverkarar –
vart flytta imellom ulike kloster. Difor ville det ikkje vera så utenkjeleg
at eit stilpreg frå det eine klosteret
kunne finnast att i identisk form i eit
anna dominikanaranlegg som var
oppført på same tid. Argumentasjonen må også sjåast på bakgrunn
av at dominikanarnane synest å ha
vore sentrale i formidlinga av teglstein som byggjemateriale i Norden.
Det ville difor vera godt tenkjeleg at
dominikanarane også introduserte
dette byggjematerialet i Bergen.
Kapitélet ved Bergen Museum og
kapitéla frå dominikanarklosteret i
Oslo er så like at dei synest å vera
laga hjå same teglprodusenten. Kapitéla må vera skapte i ei sams form,
og detaljar i enkeltkapitéla er deretter skorne ut i den våte leira før
brenninga. Kapitél-funnet i Bergen
kunne såleis opne for ein interessant tankegang om ei byggjemessig organisering som var overordna
det enkelte dominikanaranlegget,
med ein ”masseproduksjon” av
særeigne bygningselement som så
vart frakta ut til enkeltanlegga. Dei
små dimensjonane på bygningsdelane ville gjera ei slik frakt lettare.
I vårt tilfelle ville det einaste tenkjelege vera at bygningselementa
var produserte i Oslo og deretter
frakta til Bergen, noko som ville
forklare det framande preget både
i bygningsmateriale (tegl) og stil
jamført med Bergen-arkitekturen
elles i samtida. At berre dette eine
og ikkje fleire kapitél er funne att av

Fig 2. ”Formodet Grundplan af Befæstningen paa Bergenhus 1260”. Rekonstruksjonsteikning av Peter Blix, 1893. Det store, svartfylte rektangelet markerer Håkonshallen. Apostelkyrkja (med absidial eller halvrund koravslutting) ligg til høgre for Håkonshallen. Etter
Fischer 1940.

Fig 3. Bygningsdetaljar i tegl, funne i Olavsklosteret i Oslo og fotograferte i ruinen i september 1933. Gerhard Fischer har ført på
nummereinga. Kapitéla 2-4 og 8 vart funne i 1931, medan kapitéla 1 og 7 vart funne i 1933. Foto: Gerhard Fischer © Riksantikvaren.
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dominikanarklosteret i Bergen, ville
sjølvsagt vera tankevekkjande. Men
det ville ikkje vera uforklarleg ut
frå den fullstendige raseringa som
på 15-1600-talet skjedde av den eldre bygningsmassen i nordre del av
Bergenhus. Dersom det berre var
særeigne bygningsdetaljar som t.d.
klostergang-opningane som vart
”masseproduserte”, og mesteparten av anlegget elles vart oppført
på tradisjonell vestnorsk måte, då
ville det heller ikkje vera snakk om
mange slike identifiserande bygningsdetaljar som kunne gjenfinnast. Ut frå dei små dimensjonane
på desse ville dei også lett forsvinne
i dei store utfyllingane for det etterreformatoriske festningsanlegget på
Bergenhus.
For å summere opp så langt:
Funnopplysningane for teglsteinskapitélet B8974 ved Bergen Museum kunne danne grunnlag for ei hypotese om at kapitélet stamma frå
dominikanarklosteret i mellomalderbyen Bergen. Hypotesa ville byggje på ei jamføring med parallellmateriale frå dominikanarklosteret
i Oslo. Sentralt i argumentasjonen
står opplysninga om at kapitélet
vart funne på Bergenhus, der eitt av
i alt berre fire norske dominikanarkloster låg i mellomalderen. Dette
Bergen-anlegget veit vi så å seie ingen ting om reint bygningsmessig,
anna enn at det må vera oppført
om lag på same tid som dominikanaranlegget i Oslo.

2
3

Figur 4. Den nordiske dominikanarprovinsen Dacia, med alle dei 39 ordenshusa som
vart oppretta i løpet av mellomalderen. Fire ordenshus låg i Noreg (Nidaros, Oslo, Bergen
og Hamar). Dominikanarane kom til Oslo mellom 1237-39 og til Bergen mellom 1243-47.
Etter Hommedal 2003.

Eit dominikanarkloster – men i
Bergen eller Oslo?
Bergens Museums tilvekstkatalog
har også ei anna opplysning som
har synt seg å vera vesentleg for
tolkinga av kapitélet sin arkeologiske opphavstad. Det var ”Gave fra
kunsthandler Harald Holst Halvorsen”, utan at det blir opplyst når
gåva kom til museet.2 Heller ikkje i
arkivet ved museet ligg det slik informasjon. Truleg kom kapitélet
inn i 1938 sidan det står oppført i
tilvekstkatalogen for dette året. Vi
kjenner ikkje den over 40 år lange
vandringsvegen kapitélet hadde frå
det kom for dagen i 1890-åra og
til innleveringa, anna enn at det til
slutt må ha hamna i Oslo. Det var

der Holst Halvorsen hadde kunsthandelen sin.3 Dermed er det grunn
til å spørje: Kor sikkert er det at
kapitélet vart funne på Bergenhus?
Kor sikkert er det at stad- og tidgjevinga er hugsa rett etter så lang
tid og kanskje med fleire, vekslande
heimelsmenn?
Funnopplysningane er detaljerte og konkrete, med stadgjeving ikkje berre til Bergenhus men også til
tomta for Apostelkyrkja, der vi veit
at det vart grave tidleg i 1890-åra.
Ved første blikk synest det difor å
vera liten grunn til å tvile på at opplysningane er rette. Spørsmålet blir
berre om det er dette funnet som
vart gjort, eit funn som er så særeige
i Bergen-samanheng og som passar

Den fullstendige teksten i tilvekstkatalogen er: ”Halvdelen av et romansk bladkapitél av brent leire. Et blad i hvert hjørne, et i
midten. Bredde ca. 15 cm. Funnet i 90-årene under gravning på Apostelkirkens tomt på Bergenhus, Bergen. Gave fra kunsthandler
HARALD HOLST HALVORSEN.” (Fett 1940:4).
Harald Holst Halvorsen (1889-1960) dreiv kunsthandel i Oslo i 43 år frå 1917 og fram til han døydde. Holst Halvorsen hadde ikkje
filial i Bergen. (Opplyst av barnebarnet René Harald Bjerke i telefonsamtalar 24.09.2009 og 24.08.2010).
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så godt inn i ein Oslo-samanheng.
Kan det ha skjedd ei forveksling i
løpet av dei over 40 åra som i følgje
tilvekstopplysningane hadde gått
frå funntidspunktet til innleveringstidspunktet? Kan Bergen-kapitélet
stamme frå Olavsklosteret i Oslo?
Det var trass alt frå Oslo at kapitélet kom inn til Bergens Museum!
Kva veit vi om tidspunkt og omstende for dei tilsvarande kapitél-funna
i Oslo?

Olavsklosteret i Gamlebyen!
Olavsklosteret i Oslo er eit av dei
best bevarte norske klosteranlegga,
og det ligg i dag som del av Oslo
Bispegård og Minneparken i Gamlebyen (fig. 5). Den sentrale grunnplanen av klosteret er godt synleg i
ruinane, medan første høgda i austfløyen framleis står som førsteetasje i bispegarden. Klosteranlegget
har for ein stor del vore oppført i
teglstein, og dei tre bevarte romma
i austfløyen har framleis teglsteinskvelv bygde seint på 1200-talet. Anlegget er arkeologisk undersøkt i
fleire omgangar både på 1800-talet
og 1900-talet. Både i 1884, 1931 og
1933 vart det funne teglsteinskapitél
av tilsvarande type og storleik som
Bergen-kapitélet. Det vart funne
minst åtte slike kapitél, eitt i 1884,
fire i 1931 (der to ansiktskapitél skil
seg klart frå Bergensvarianten) og
tre i 1933. Kapitéla er dels for frittståande, sirkelrunde søyler og dels
for halvsøyler tilsvarande kapitélet
ved Bergen Museum. Som alt nemnt
vart kapitéla funne ved bygnings4

Figur 5. Olavsklosteret med Oslo Bispegård i bakgrunnen, sett frå nordvest. Første høgda
i bispegården (ikkje murpussa og gulmåla) er den bevarte austfløyen i klosteret. I klosterruinane står ein pergola i tre, som markerer klostergangen. Foto: Alf Tore Hommedal, 2002.

restane av klostergangen.4 Dei må
tilhøyre to- eller fleirdelte muropningar frå klostergangen og ut mot
den sentrale klosterhagen i anlegget
(fig. 6).
Det er denne klostergang-konteksten som straks gjorde det naturleg å tenkja på ein tilsvarande kontekst for Bergen-kapitelet. Tanken
gjekk dermed mot dominikanarklosteret på Holmen.
Bygningsdetaljar frå Olavsklosteret, mellom dei kapitéla funne i
1930-åra, vart fotograferte i anlegget i september 1933. I utgravingsrapporten for dette året har utgravingsleiaren, arkitekt Gerhard
Fischer, ein gjennomgang av kapitéla ut frå ei nummerering ført på
fotografia. Særleg eitt av kapitéla
vekkjer interesse i vår samanheng

(fig. 3, påført nummer 3). Dette
kapitélet, funne i søre klostergang
i 1931, er heilt identisk med kapitélet ved Bergen Museum. Ei detaljert jamføring mellom kapitél nr. 3
på fotoet og B8974 i magasinet ved
Bergen Museum slår faktisk fast –
utan tvil – at det er snakk om eitt
og same kapitél. Ikkje berre er utforminga og skadar heilt identiske,
men også detaljar som merke i teglmaterialet ligg på nøyaktig same
staden (fig. 7). Det er såleis klart
at dette teglsteinskapitélet, funne i
Olavsklosteret i 1931 og fotografert
der i september 1933, fem år seinare
var gjeve til Bergens Museum. Det
vart der katalogisert som ”Funnet
i (18)90-årene under gravning på
Apostelkirkens tomt på Bergenhus, Bergen”. Når opphavsstaden

Det eldste funnet (C12027) har tidlegare vore sett i samband med utgravinga til antikvar Nicolay Nicolaysen i klosteret i 1865
(Fischer 1933: 56f og Hommedal 1986 I:123 og 1986 II:12). Men når katalogiseringa ved Kulturhistorisk Museum i Oslo vart gjort
i 1884 og funnet der blir omtala som ”Kapitæl af Tegl, F(undet) blant Grus i Kjelderen i Bispegaarden i Oslo”, må kapitélet ha
kome for dagen ved den store nybygginga av Oslo Bispegård i 1883-84. Det vart den gongen også grave utvendig langs vestmuren
i bygningen, dvs. i hagen som då skjulte klostergangen i dominikanaranlegget, og C12027 kan dermed også ha kome for dagen i
klostergangen.
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Figur 6. Klostergangen i Olavsklosteret. I den bevarte austfløyen ser vi spor av kvelva som klostergangen har hatt. Pergolaen står på
skiljemuren mellom klostergangen og klosterhagen. Teglsteinskapitéla var del av to- eller fleirdelte opningar i denne muren. Foto: Alf Tore
Hommedal, 2002.

til Oslo kan slåast så eintydig fast,
så byggjer sjølvsagt slutninga også
på at kapitél 3 frå Olavsklostereret
i dag ikkje er å finne i Oslo. Ved ein
gjennomgang av profilteglmaterialet i 1980-åra vart berre fem av dei
til saman minst åtte kapitéla frå
Olavsklosteret funne igjen.5 Heller
ikkje i 2010 har kapitél nr. 3 kunna
sporast i magasinet ved Kulturhistorisk Museum.
Vi kan altså slå fast at tilvekstnummer B8974 i Bergen Museums
magasin aldri har vore i noko byggverk i Bergen! Det næraste kapitélet nokon gong kom Bergenhus,
var magasinet til Bergen Museum i
Dreggsalmenning 3 på Bryggen!

5

”Digt og forbandet løgn”
Det er såleis klart at kapitél nr. 3 frå
Olavsklosteret vart fjerna frå oppbevaringsstaden (steinsamlinga) i
Gamlebyen ein eller annan gong
etter september 1933. Truleg vart
det så selt til kunsthandlar Harald
Holst Halvorsen med fabrikkerte
funnopplysningar. Holst Halvorsen har deretter, ut frå desse planta
opplysningane, gjeve kapitélet til
Bergens Museum, der det vart ført
inn i samlingane i 1938. Det skremmande er at den som produserte
”funnopplysningane”, har hatt
relativt god kunnskap om kulturminne og kulturminnevern. For det
første er ”funntidspunktet” sett til
før Fornminnelova av 1905. Funnet var dermed ikkje automatisk

Hommedal 1986 I: 123f; 1986 II: 12.
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freda og staten sin eigedom, og det
kunne omsetjast fritt. For det andre er ”funnopplysningane” gjevne
ei truverdig ramme ved å vise til
tidspunktet for ei reell arkeologisk
utgraving på ein lokalitet av same
karakter (monumentalbygg i stein)
som den verkelege funnstaden.
Korleis har så forfalskaren skaffa seg kunnskap nok til å skape dei
etter høva detaljerte opplysningane
om ”funnomstende” i Bergen? Fleire forklaringar er tenkjelege. Sjølv
om utgravingane til Blix den gongen ikkje var publiserte, vart grunnplansrekonstruksjonen hans nytta i
fleire publikasjonar. Der var Apostelkyrkja merka av, som i ”Norges
Historie fremstillet for det norske
folk” (1916). Likevel er figurtek-

Figur 7. B8974 ved Bergen Museum (til venstre) og kapitél 3 frå Olavsklosteret. Sjå hakket på venstre side av halsringen, skade på venstre side av kapitélet og hakket i venstre side av dekkplata. Jamfør også merka på venstre del av
dekkplata og den kvite prikken i venstre kant av det ovale midtbladet. Fotoa til venstre: Svein Skare, Bergen Museum,
2010. Fotoa til høgre: Detaljar av foto Gerhard Fischer © Riksantikvaren, 1933.

stane i desse publikasjonane for lite
informative til å vera grunnlag for
”funnopplysningane”. Den einaste
arkeologiske omtalen av gravinga til
Blix var publisert i 1893, i antikvar
Nicolay Nicolaysens ”Antikvariske
notiser” for året 1892. Der er det
opplyst at det vart ”foretaget en
gravning rundt Haakonshallen”, og
at det sør for denne vart funne ”et
noget utydelig fundament, vistnok
hidhørende fra Haakon Haakonssøns apostelkirke”. Ved første augnekast kan det verka svært tilfeldig
at forfalskaren skulle ha funne fram
til denne opplysninga over 40 år
6

seinare. Men kanskje kan årstalet
1938 igjen vera ein leietråd? Dette
året publiserte Gerhard Fischer første del av den store artikkelen ”Arkitekt Peter Blix´ undersøkelser på
Bergenhus 1880-93” i Bergen Historisk Forening Skrifter. Men denne
første delen av artikkelen gjeld ikkje
dei arkeologiske utgravingane. Dei
vart først publiserte i del to, som
kom i 1940, og dermed for seint til
å gjeva forfalskaren opplysningane
han byggjer på. Men i innleiinga til
artikkelen frå 1938 blir dei arkeologiske utgravingane til Blix kort
nemnde med tilvising til Nicolay-

sens omtale i 1893. Det var såleis ikkje vanskeleg å finne fram til desse
opplysningane. Kanskje var det
akkurat artikkelen6 frå 1938 som
”inspirerte” forfalskaren til å velje
monumentalanlegget på Bergenhus
som ”funnstad”?
Kven forfalskaren var, er i dag
av underordna betydning. Det synest i alle fall klart at dette ikkje var
kunsthandlaren som gav kapitélet
til Bergen. Tvert om synest Harald
Holst Halvorsen å ha handla ansvarsmedvite då han gav funnet til
det arkeologiske museet i landsdelen som kapitélet ifølgje hans opp-

Bergen Historiske Forenings skrifter 1938 vart trykte same året. Skriftene gjekk tidlegast i trykken på seinsommaren, då ein kommentar er datert august 1938 (Fischer 1938:50). Dersom forfalskaren har henta ”opplysningane” sine hjå Fischer 1938, må teglsteinskapitélet såleis ha kome til Bergens Museum relativt seint på året i 1938. Dette kunne synast å stå i motsetnad til at B8974 er
eit tidleg tilvekstnummer for 1938 (det første er B8970, det siste B9044). Men Bergens Museums Årbok 1938 vart først publisert i
1940 (Fett 1940), og det kan dermed vera at katalogiseringa av funn innkomne i 1938 først vart gjort i 1939.
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lysningar stamma frå. Kapitélet
ved Bergen Museum var for øvrig
heller ikkje det einaste som vart
stole frå Olavsklosteret. Ifølgje tilvekstopplysningane for C28392 ved
Kulturhistorisk Museum (sjå fig. 3,
kapitél nr. 4) vart også dette kapitélet stole etter september 1933, men
i 1951 ”innbrakt til museet av arkitekt Rinnan, som det tilfeldigvis ble
tilbudt til av en mann fra Gamlebyen”. At fleire kapitél vart stolne
fortel diverre også noko om dei lite
tilfredsstillande oppbevaringstilhøva som steinsamlinga hadde i Gamlebyen, der materialet låg i fleire tiår
etter dei arkeologiske utgravingane.
Funna har lege relativt lett tilgjengelege. For somme blei det tydelegvis litt for freistande å skaffe seg ei
lita ekstrainntekt i 1930-åras økonomiske krisetid.

Ei kjeldekritisk vurdering
Teglsteinskapitélet B8974 ved Bergen
Museum gjev altså ikkje noko glimt
av klosterbygningen til dominikanarane i Bergen, slik arbeidet med kapitélet først kunne tyde på. I staden
blei det ei kriminalutfordring som
hadde passa for Agatha Christie sin
1930-talsfigur Hercule Poirot! Koplinga mot dominikanarane i Bergen
bygde på ei tilvekstopplysning som
synte seg å vera ”digt og forbandet
løgn”, for å bruke ibsenske formuleringar. Vår viktigaste konklusjon
går dermed på det metodiske: Ei
”funnopplysning” er ikkje alltid ei
funnopplysning! Ei kjeldekritisk
vurdering er alltid naudsynt, ikkje
berre av sjølve gjenstanden, men
også av tilvekstopplysningane. Dette
føreset igjen ein naudsynt materialkunnskap og understrekar kor viktig
grunnkunnskap er i alt musealt og

arkeologisk arbeid.
I vårt tilfelle har forfalskaren
klart gått inn for å skape ei så truverdig ramme som mogeleg for lovbrotet sitt. I tillegg ville tilfeldigheitane
at den skapte ramma – gjennom dominikanarane – gav ei truverdig kopling mellom den originale og den fabrikkerte funnkonteksten. Koplinga
kunne lett ha ført til teoridanning
på fullstendig sviktande grunnlag.
Vi kunne fort ha ”innført” eit ukjent
arkitektonisk trekk i bergensarkitekturen i mellomalderen, eit arkitekturtrekk som byen neppe nokon
gong har hatt!
Hadde det ikkje vore for den
gode fotodokumentasjonen frå utgravingane Gerhard Fischer leia i
Olavsklosteret, så hadde vi ikkje
kunna slå tjuveriet og forfalskinga
hundre prosent fast. Mistanken hadde vore der og ein kunne ha antyda
same konklusjon, men utan at han
kunne bli så eintydig. Utan ei kjeldekritisk vurdering av tilvekstopplysninga hadde det her lett blitt til at ein
kokte suppe – om ikkje på ein spikar,
så i alle fall på eit kapitél!
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Kjolen til Maria er utstyrt med et snøreliv, og det er rullet metall rundt enden av snoren; den eldste
formen for lissedopp.
Jean Fouquet (1420-1481): Virgin and Child Surrounded by Angels (c. 1450)
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Det i flyvesanden fundne metal kram
- om skatten fra Ervik
Synnøve Viken

I eventyret kan man lese om skatten som ligger nedgravd i sanden på en eksotisk sydhavsøy. Den skipbrudne ser noe som glitrer og begynner å grave i strandkanten. Til
slutt sitter han der med fanget fullt av fine, dyrebare smykker og edelsteiner.

D

et var kanskje noe slikt
småguttene fra Ervik på
Stadlandet så for seg da de
etter en storm tidlig på 1800-tallet
oppdaget et område der vinden og
sjøen hadde gravd frem små metallgjenstander.

Ervikfunnet
Gjenstandene ble levert i en liten
eske til stiftamtmann Christie i Bergen i 1830. Dette var den første av
mange esker som skulle komme inn
til Bergens Museum fra dette området. De siste funnene i det som i
dag kalles Ervikfunnet, ble levert til
museet så seint som i 1984.
Ervik er et flygesandområde,
og en endring i vindretningen på
1800-tallet sørget for at vinden fjernet mer sand enn bølgene la igjen.
Dette resulterte i at de første funnene ble gjort. Da Per Fett i 1938
gjorde en befaring i området, viste
det seg at funnstedene igjen var dekket av store sanddyner.

En arkeologisk skattejakt
Da jeg som masterstudent hospiterte ved De kulturhistoriske samlinger, Middelaldersamlingen i 2008,

fikk jeg i oppgave å katalogisere
Ervikfunnet. Det viste seg å bli den
rene skattejakten, også for meg.
Blant metallfragmenter og ”skrot”
dukket det opp glinsende små spenner, ringer og perler. Det fantes mye
drakttilbehør og ulike beslag av
metall, men også kammer av gevir,
husholdsgjenstander, spillebrikker
av gevir, bein og stein, samt perler
av glass og bein i eskene fra Ervik.
De vakreste metallgjenstandene
hadde på et tidligere tidspunkt blitt
konservert, ved at voks ble lagt i et
tynt lag utenpå metallet. I dag syntes dette vokslaget som hvite flekker
på overflaten.
Ervikfunnet omfatter rundt
700 gjenstandsnummer. Tidsmessig
stammer funnene fra eldre jernalder
frem til nyere tid. Sørvest for Ervik
har det blitt funnet flint fra steinalder i flygesanden. I tillegg til gjenstandsfunnene finnes det flere gravhauger i området på Stadlandet,
hvorav minst tre skal være delvis
fjernet. Området er derfor svært interessant i et arkeologisk perspektiv.
Noen av gjenstandene i Ervikfunnet dukket opp under arbeid på
gravstedet på Ervik. Gravstedet ble
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innviet før 1550, og ifølge fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ligger det
i en sandhaug som har vokst med
årene, slik at det i dag ligger graver
der i flere høyder. Et sagn sier at de
første som ble gravlagt der, skal ha
vært portugisiske sjømenn. Siden
den gang har særlig ett forlis satt
spor etter seg, og i 1973 ble kapellet
reist til minne om dette. Hurtigruta
St. Svithun ble skutt ned av engelske jagerfly som trodde det var tyske
soldater om bord i skipet, 30. september 1943. I dette forliset omkom
50 personer, mens 78 ble reddet av
innbyggerne i Ervik.
Gjenstandene i Ervikfunnet
har tradisjonelt blitt tolket som
vrakgods fra skipsforlis, en teori
som springer ut fra lokaliseringen
innenfor en værhard skipslei. Funnenes tidsmessige spredning kan
tyde på at det her kan dreie seg om
rester fra flere ulike skipsforlis opp
gjennom tidene. Hvorfor skulle ellers gjenstander fra et så stort tidsrom dukke opp sammen? Det har
vært foreslått at gjenstandene kunne ha blitt dumpet der, men mange
av gjenstandene er i så fin stand at
de knapt kan tenkes å ha vært an-

Maria Magdalena sin kjole har snøreliv hvor snørhullene har metallbeslag
Rogier van der Weyden (1399/1400-1464): Braque Family Triptyche, right panel Mary
Magdalene (c. 1450)

sett for søppel å være. Dette gjelder
særlig drakttilbehøret. Dette er en
gruppe gjenstander som vanligvis
får stor affeksjonsverdi, og som derfor også går i arv gjennom generasjoner.
Det var særlig én type drakttilbehør i Ervikfunnet som fikk mye
oppmerksomhet ved Middelaldersamlingen i 2008. Vi hadde alle på
en eller annen måte brukt denne typen gjenstand uten å tenke over den,
og benevnelsen lissedopp var helt ny

for de fleste av oss. Et lite dypdykk i
drakttilbehørets og motens historie
måtte til.

Lissedoppenes opprinnelse
og motehistorie
De eldste lissedoppene ble laget av
metallflak som ble rullet rundt enden på snorer, og funksjonen deres
var å hindre oppflising av endene
på snorer av tekstil, og å gjøre det
lettere å tre snorer gjennom snørehull. I middelalderen ble lissedop30

pene fortrinnsvis laget av metallflak
i kobberlegering. Siden lissedoppene først og fremst var praktiske
og funksjonelle, var de opprinnelig
ikke dekorativt utformet. Snorene,
på sin side, kunne gjerne være dekorerte med innvevde metalltråder
og mønster. I dag er de vanligste lissedoppene laget av plastikk, og befinner seg ytterst på skolissene.
Fra 1200-tallet ble moten fra Mellom- og Vest-Europa, med snøring
av kappe ved hjelp av malelekkje,
kjent hos stormenn i Norge. Seinere, på 1300-tallet, utviklet motene i
Europa seg i retning av kroppsnære
klær. Å snøre klær er en enkel måte
å oppnå figurnærhet i klærne på
uten å skreddersy dem til hver enkelt. Produksjonen av snorer og lissedopper økte derfor både i mengde
og variasjon. Det ble nå lagt større
vekt på lissedoppenes dekorative
side enn tidligere. Rundt 1500-tallet
ble det vanlig å snøre skjorter, korsetter og vester. Også bondestanden
tok opp denne moten. Det er rester
etter denne moten vi i dag ser i de
store likhetene mellom folkedrakter
i de nordiske landene og i Nord-Europa forøvrig. Malelekkja finner vi i
flere norske bunader den dag i dag,
og på den ene, eller begge endene av
denne lenka finner vi en malenål;
altså en lissedopp.
Ved 1600-tallets begynnelse
var mange av jakkene og trøyene i
mannsdrakten utstyrt med små hull
rundt midjen slik at de kunne festes
til buksene med remmer som ofte
hadde messing rullet rundt endene.
Lissedoppen i mannsdrakten var
enklere utformet enn lissedoppene i
kvinnedrakten. Fra 1630-åra av ble
remmene i mannsdrakten kun dekorative, da knapper og hekter over-

tok festefunksjonen deres. Kvinnedrakten bestod på denne tiden
av skjørt og en overdel som kunne
snøres. På 16-1700-tallet skulle livet
være smalt, og korsettet ble viktig i
figurbyggingen. Det franske korsettet hadde snøringen langs ryggen,
mens det engelske ble snørt sammen
foran. Snørelivet kunne på midten
av 1700-tallet dekkes av brystduker,
eller skjules av overkjoler, men fra
ca. 1780 gikk man tilbake til synlige
snørede overdeler eller kjoler. Snøringen fikk en dekorativ funksjon,
og snorene hadde gjerne lissedopper i endene.
Blant funnene fra Ervik er det
20 lissedopper. De fleste av disse
er støpte og svært dekorative. De
minner mer om dagens malenåler
enn lissedoppene fra middelalderen
gjør, og stammer mest sannsynlig
fra 16-1700-tallet. Med unntak av
en lissedopp av sølv, er alle lissedoppene fra Ervik laget av kobberlegeringer. De er også relativt store; den
største hele 7,9 cm lang. Størrelsen
og det blanke metallet må ha gjort
dem godt synlige da de var i bruk.
Som en kontrast er enkelte av de
dekorative elementene så små at
antagelig bare eieren har sett de ørsmå, fasetterte delene. Lissedoppenes funksjon var fra 16-1700-tallet
først og fremst dekorativ, og vi kan
derfor tenke oss at de som har brukt
lissedoppene fra Ervik har syntes at
de var vakre og at de er gjenstander
som har fått affeksjonsverdi.
Lissedoppene har opp gjennom tiden forekommet både som
kostbare sølvversjoner og som helt
enkle typer laget av tvunnet metalltråd. De var mote for både bønder
og byfolk, for fattig og rik. Også i
dag kan man velge mellom ulike

Eksempel på 1500-tallsmoten med snørte livstykker
Bernardo Licinio(1489-1565): Portrait of the Artist’s Sister in law (c. 1530)

lissedopper på skolissene. Det vil
si, man kan velge mellom ulike
skolisser med varierende typer lissedopper på, fra de helt enkle i gjennomsiktig plast, til ulike farger og
metaller.

Moten og gjenstandenes
sosiale side
Gjennom mote, drakt og drakt-
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tilbehør har folk til alle tider kunnet uttrykke identitet og tilhørighet. Klærne man tar på seg, er ikke
bare noe man bruker for å dekke til
kroppen, og beltet rundt livet er der
ikke utelukkende for å holde buksa
på plass. Det er også stor forskjell
på hvordan et upusset skopar fremstår i forhold til et nypusset par, til
tross for at det er snakk om nøyak-

I tillegg til å enkelt gjøre klærne kroppsnære, er snøringen et vakkert, dekorativt element.
Orazio Lomi Gentileschi (1563- 1639): The Lute Player (c. 1612/1620)

tig de samme skoene. Alle som tar
på seg øredobber, belter, ringer og
sko vet at disse er synlige for andre,
og velger klær og tilbehør mer eller
mindre bevisst i forhold til hva man
ønsker å uttrykke. For enkelte personer vil det være viktigere å følge
moten og passe på hvordan man
fremstår enn for andre. Årsaker til
dette kan for eksempel være at man
tilhører en distinkt sosial gruppe.
Bruken av korsett er et eksempel på
at enkelte kvinner, særlig i høyere

sosiale lag, også er villige til å lide
for skjønnheten. Målet med bruken
av enkelte typer drakttilbehør kan
være å pynte seg, vekke oppmerksomhet, passe inn eller å skille seg
ut, vise at man er forlovet/gift, eller
demonstrere hvilken religion eller
sosial gruppe man tilhører.
Nøyaktig hvilke slike symbolske
meninger drakt og drakttilbehør
har vært bærere av i fortiden, er
ikke nødvendigvis åpenbart for oss
i dag. Personen som har brukt dem,
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har nok vært bevisst på hva gjenstandene skulle uttrykke. Det er
disse skjulte sidene og betydningene
gjenstander besitter som fascinerer
oss arkeologer når vi får gleden av
å ha gamle gjenstander i hendene.
Flere gjenstander fra Ervikfunnet
ble på nytt konservert og vist frem
for publikum da de var med i utstillingen Bling, om pynt og klær i
middelalderen. Bling ble produsert
ved Bryggens Museum, og formålet
med denne utstillingen var å vise

disse kommunikative sidene ved
klær og drakttilbehør. Deler av utstillingen er nå på turné ved andre
museer i Norden.
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En mote for enhver smak? Lissedoppenes varierte former og fasonger er her illustrert med 12 lissedopper fra Ervikfunnet, BRM705.
Foto: S. Skare
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En formiddag på Nygårdshøyden –
med stein og stil
Øystein J. Jansen

Nygårdshøyden innbyr til vandring – til noe mer enn å finne korteste vei til møter
eller forelesninger. For hus og hager, stakitter, skulpturer og brostein har alle en
historie å fortelle. Men da må du ta deg tid, ja, kanskje en hel formiddag
- på Nygårdshøyden.

B

ergen er så heldig å ha et
byuniversitet – der campus
har inntatt store deler av
det som en gang var reservert for
det beste borgerskap. Årsaken til
denne bynære utviklingen er Bergen
Museum som sto ferdig på Rakkerhaugen i 1865, den gang i landlige omgivelser. I 1946 ble museet
grunnlaget for det nye Universitetet
i Bergen. Invasjonen av ”Høyden”
var i gang, men det var først i 1960og 70-årene at det ”tok av”, og staselige eiendommer, med vekslende
hell, ble ”kontorisert” eller revet
for å gi plass til Universitetets nye
bygg. Det ble også gjort oppkjøp av
eiendommer for mer diffuse formål,
med manglende vedlikehold som
resultat. Dette førte selvsagt til konflikter, men det synes i dag som om
det hele har roet seg til en relativt
fredelig sameksistens.
Forfatteren av disse linjer er født i
Bergen, utdannet ved UiB, og har
vært tilsatt ved UiB i nesten en
mannsalder. Han er ikke noen gloFig. 1. Parkveiens ”byggmester-renessanse” fra slutten av 1880-årene.
Alle foto: Øystein J. Jansen
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betrotter med andre ord, men akkurat denne formiddagen gir det
kanskje undertegnede et visst fortrinn. Forfatteren er geolog, med
sans for byens ”kulturgeologi”
med stein i bygninger og uteareal.
Mange års interesse for steinarkitektur har, som en bivirkning, også
medført en interesse for arkitektur
i mur og puss. Og det er vel akkurat dette som er årsaken til at jeg vil
dele noen spredte tanker som tidvis
melder seg når jeg rusler mellom
mitt kontor i Realfagbygget, på Nygårdshøydens sørlige del og til museet lenger nord.

Parkveien – en tilstand i
min sjel
Parkveien har en spesiell plass i mitt
steinhjerte. Sterkt inspirert av Stephan Tschudi-Madsens blomstrende
skildring av strøket i Bergens Historiske Forenings skrifter fra 1970,
som jeg kom over ganske nylig, ble
Parkveien en ny opplevelse for undertegnede. Dette er en beskrivelse
full av velformulerte vendinger av
både arkitektonisk karakter og –
ikke minst – innimellom krydret
med personlige karakteristikker
av enkelte av beboerne. Bergensk
språklig ekvilibrisme på sitt beste –
etter min mening.
Store Parkvei ble den kalt da den
ble anlagt i 1881 i det som i Bergen
byleksikon betegnes som ”… et paradestrøk med patrisierboliger for
det velstående borgerskap”. Men,
det var forskjell på folk, også i disse
kretser. Gaten markerte faktisk et
arkitektonisk og sosialt skille i dette
området, på et høyt plan, mellom
det Tschudi-Madsen kaller velordnete, sidestilte fotfolk på ”bysi-

den” og villaer … som uinntagelige
slott… på den andre siden.
Mange av gatene har navn etter
personer som knapt noen har hørt
om. Vi skal i denne sammenheng
begrense oss til Olaf Ryes vei som
møter Parkveien i nord, og Hans
Holmboes gate som deler Parkveien
i to. Olaf Rye (1771-1849) var generalmajor i dansk krigstjeneste etter
1814 og regnes som en dansk krigshelt. Hans Holmboe (1798-1868)
var ingen krigshelt, men ifølge Bergen byleksikon rektor ved Bergens
katedralskole, stortingsrepresentant og ordfører i Bergen. Ingen av
dem var bergensere, men helter av
sin tid, på hver sin arena.
Parkveien nord for Hans Holmboes gate ble i all hovedsak bygget
ut mellom 1886 og 1888, med en
sammenhengende fasaderekke i enkel nyrenessanse. Eller ”byggmester-renessanse” som en kan fristes
til å kalle det – for byggmestrene
klarte seg uten arkitekt, i alle fall i

den første tiden (fig. 1). For meg er
det en liten opplevelse, som nyfrelst
innen arkitekturen, å betrakte de
dekorative elementene i murpussen
som de ulike byggmestrene har gjort
bruk av i fasadene. Det skal i all hovedsak være ferdigvarer fra Tyskland og Belgia, men også, blir det
påstått, kopier utført av bergenske
murere. Og ved ”studier” av slike
dekorasjoner og andre arkitektoniske elementer finner en fellestrekk
ved husene i rekken som forteller at
byggmestrene vanligvis bygde to hus
ved siden av hverandre, bortsett fra
byggmester Mjøs som bygget både
nr. 6, 8 og 10 (fig. 2).

Bømlinger i byens beste strøk
Byggmester Mjøs gir forfatteren den
første kjærkomne anledning til å
komme inn på temaet stein i denne
verden av murpuss. Han har nemlig
utstyrt de små hagene med stolper
av hugget granitt. Granitten er fra
bruddene på Bømlo som ble anlagt
i 1870-årene. Den er lett gjenkjen-

Fig. 2 Fellestrekk i ornamenter, og symmetri omkring den midtre bygningen forteller
om samme byggmester av Parkveien 6, 8 og 10. Oppført av byggmester Mjøs i 1885-87.
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Fig. 3. Parkveien 12-14 er oppført av en byggmester som var glad i hoder – men hvem?

nelig, alle fall for de innvidde, med
sin beige farge med mørke spetter,
og tidvis en gulaktig patina. Stolper
av stein, eller kanskje vi skal kalle
det søyler i dette fasjonable strøket, var ikke hverdagskost i Bergen
på denne tid. Og det hele er bundet
sammen av kunstferdig utførte stakitter i smijern som hviler på sokler
av samme granitt. Stolpenes ”hode”
er dessuten hugget med et profil
som synes å være kopiert fra samtidige gjerdestolper i stein som en
finner ved et par av byens profilerte
kirker – nok et signal på at ”det er
ikke hvem som helst som bor her”
(fig. 4).
Tschudi-Madsen er lite opptatt
av stein, men han nevner en annen
attraksjon knyttet til Parkveien 10.
Her bodde nemlig kjøpmann Gullaksen, byens tykkeste mann blant
den yngre generasjon, og ifølge den
tidligere riksantikvaren ”… hørte
(han) derfor med til de mer interessante”(!). Samme kilde kan også
fortelle oss at i enden av denne rek-

ken, i Parkveien 14, bodde Andreas
Hansen, nok en kjøpmann, som
gikk under navnet Makrellkongen!
Bømlogranitt finner vi i trappene til
de fleste hus i dette strøket – fra enkle blokker der hovedpoenget er en
solid trappestein – til mer gedigne

Fig. 4. Smijern og profilert bømlogranitt – en eksklusiv kombinasjon
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trappearrangementer – som gjerne
pryder en del av de store murvillaene på ”den andre siden”.
Et utmerket eksempel er trappeanlegget i Parkveien 9 (fig. 6).
Den praktfulle, rikt utsmykkete villaen er tegnet av arkitekt J. Faye, og
oppført for ingeniør F. Schumann
av byggmester Svensvig i 1885-86.
Går vi enda et steg opp, finner vi
Villaveien 5 fra den kjente arkitekten Schak Bulls hånd – en hånd som
for øvrig har vært svært aktiv her
oppe på Høyden (fig. 7). Villaen sto
ferdig i 1885 for J. Kroepelin, men
ble senere solgt til statsråd F.L.
Konow.
Der er det ikke bare trappeanlegget som er fra Bømlo, men hele
grunnmuren er kledd med finhugget
granitt fra samme sted. Her finner
vi også en liten geologisk godbit: en
xenolitt! En svart ”flekk” i den lyse
granitten, en klump av gabbro som
forteller at den en gang sank ned i
den glødende granittsmelten som

Fig. 5. To portstolper fra Vaksdal (bakerst, Parkveien 4a) på bømlogranittens enemerker.

befant seg dypt nede i jordskorpen.
Gabbroen smeltet ikke, den har
høyere smeltepunkt enn granitten
(Fig. 8). Og den ”overlevet” som
et ufordøyet innslag når granitten
størknet.
Det markante innslag av bømlogranitt i strøket illustrerer godt
bømlobruddenes storhetstid fram
mot århundreskiftet – som fant sted
samtidig med utbyggingen av Nygårdshøyden.
Granitteventyret på Bømlo startet med leveranser fra Rubbestadneset til moloen på Skoltegrunnskaien
som ble bygget i 1860-årene. Fra
omkring 1880 tar driften seg kraftig

Fig. 6. Parkveien 9. Bømlotrapper i mondène omgivelser

opp i områdene omkring Innværsfjorden og Urangsvåg, og mange
lokale gårdbrukere hadde steinbryting som attåtnæring. Granitten ble
hugget til kaistein, bygningsstein,
trappestein, gravstein, kantstein til
fortau og – ikke minst, brostein.
Det ble levert 36 000 brostein fra
Bømlo i 1900, da produksjonen
var på topp. Noen havnet i Haugesund, men mesteparten endte i
Bergens gater, der de ennå setter
sitt preg på gatebildet. Det er rikelig
med bømlinger i rennesteinene her
oppe på Høyden også – i form av
brostein, selvsagt – men gamle bilder viser at disse kom til Nygårds37

høyden et stykke ut på 1900-tallet.

En geologisk historie om portstolper
Byggmester Mjøs’ gjennomførte granittinnramming av hagene
gjør mest inntrykk på geologen,
men i Parkveien 2b og 4a finner vi
også steinstolper. Inngangspartiene
har portstolper i stein, to par som
er utstyrt med kvadratiske, pyramidelignende ”hatter”. Steinen i 2b
er bømlogranitt, selvsagt, men nabostolpene i 4a er mørkere (fig. 5).
Ved nærmere ettersyn ser vi stripene
i steinen, GNEIS! Hva i all verden
gjør de her i dette bømlostrøket? Et

Fig. 7. Villaveien 5. Hugget bømlogranitt i sokkel og trapp

lite mysterium, men steinen kjenner
vi, i alle fall vi som har ruslet rundt
i Steinbyen i noen år, og er på nikk
med stein fra lokale brudd. Den er

Fig. 8. Detalj fra sokkelsen i Villaveien 5. En fremmed stein i
granitten - en xenolitt

fra et brudd ved Skreien i Vaksdal –
nedlagt for lenge siden, men du har
”sett det” mange ganger like ved
E16 – tagget så kraftig at bruddet ser

ut som om det er nymalt! Eieren av
steinbruddet var murmester Johan
Gustav Nielsen, som var en profilert
mann i den bergenske byggebransjen og involvert i mange prosjekter
på Nygårdshøyden. Byggmesteren
for 2b er C. Tvedt, som vi skal møte
igjen senere. Men hvem sto for 4a
og b? Det er ikke kjent for oss. Men,
noen ganger kan steinene snakke,
og kanskje portstolpen fra Skreien
forteller oss at det kan være den godeste hr. Nielsen, murmesteren med
eget steinbrudd, som var byggmester her. For hvorfor skal man bestille bømlogranitt når man har egen
gneis? Men, dessverre, steinhistoFig. 9. Parkveien 22b. ”… et fornemt
enkesete”
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Fig. 10. En smijernsopplevelse i Parkveien 28.

Fig. 11. Parkveiens geologiske høydepunkt.

rien har en vesentlig mangel. Ifølge
våre kilder etablerte murmester Nielsen Bergens Stenhuggeri i 1899,
mer enn ti år etter at husene i denne
del av Parkveien sto ferdig. Og det
må vel bety at stolpene av gneis ikke
sto der fra begynnelsen av.

Arkitektene kommer
Hans Holmboes gate deler Parkveien i nok et skille – hovedsakelig
av arkitektonisk art, tror vi. Utbyg-

gingen skjedde fra 1889 og fram til
begynnelsen av 1900-tallet. Veien,
som ble anlagt i 1889, snor seg
langs Nygårdsparken som ble åpnet i 1885. Vi skal ikke gå i detalj
i arkitekturen her, men observerer
et par flotte trappeanlegg i bømlogranitt ved Steens hotell i nr. 22
og naboen i nr. 20. Bømlingen finner vi som sokkel for smijernsstakittene langs denne søndre del av
Parkveien, mens slektningene med
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litt lavere status befinner seg i rennesteinen. Arkitekturen viser, helt
til krysset med Strømgaten, påvirkning av tysk stil med romanske og
gotiske elementer – men avsluttes
med fransk renessansestil ved arkitekt Heinrich Jess’ ”leiegård for det
bedre borgerskap” fra 1895 (fig. 9).
Nymalt i hvitt med tårn og spir,
pryder det hjørnet mot Strømgaten.
Tschudi-Madsen kaller det ”et fornemt enkesete”, og med leieboere
som enkefruene Armauer Hansen,
Wiesener og Elisa Bailly-Knudtzon,
høres det unektelig ut som han har
dekning for dette. Det synes her
som det er arkitekter som har tegnet de fleste husene, ifølge våre kilder. Vi kjenner noen, det er kjente
bergensarkitekter, men for mange
av bygningene er arkitektenes navn
ikke kjent av verken Tschudi-Madsen eller undertegnede.
Vi krysser Strømbakken og
de neste tre hus, nr. 24-28, er reist
i 1889-90 av byggmester C. Tvedt,
som også sto for Parkveien 2a og 2b.
Stilen skifter fra fransk til italiensk
nyrenessanse, men her har ikke
byggmesteren operert på egen hånd,
slik tradisjonen var i den eldste del
av Parkveien. Husene er tegnet av
arkitekt E. Madsen, og det er flotte
hus, men det er gjerdene som først
og fremst fanger mitt blikk i denne
blindgaten. Gjerdene i Parkveien er
gjennomgående av høy klasse, og
de som pryder nr. 28 og nr. 32 er
de reneste kunstverk i smijern, rett
og slett vakkert – enda de ikke er i
stein.
I Parkveien 28 forsterkes smijernsopplevelsen av en flott mur i
naturstein. Gjerdet troner på en finhugget sokkel av bømlogranitt som
ligger på store, kantstilte blokker

Fig. 12. Klassisk inngang i jugendstil i Parkveien 32.

av gneis som er grovt prikkhugget,
sannsynligvis fra bruddet til murmester Nielsen (fig. 10).

Parkveiens geologiske perle
Den største geologiske opplevelsen
i dette strøket er imidlertid nabohuset, Parkveien 32. Det ble bygget
for skipsreder Peder Kleppe så sent
som i 1916, noe som forklarer den

store kontrasten mot resten av rekken i Parkveien. De bærer alle preg
av den dominerende stil mot slutten
av 1800-tallet som kalles historisme, en stil som ofte er karakterisert
ved mye ”pynt” – for å si det sånn.
Rundt århundreskiftet feier den nye
jugendstilen historismen vekk fra
arkitektenes tegnebrett. Det er en
enklere stil der rått tilhugget natur-

stein ofte finner sin naturlige plass
i bygningenes fasader. Arkitekten er
Daniel Muri, kjent bergensarkitekt,
som har kledd hele sokkelen og deler av fasaden med råhugget stein,
såkalt råkopp. Det hele virker nesten litt brutalt i dette dannete strøket (fig.11og 12).
Steinen er gneis, sannsynligvis
også fra Skreien i Vaksdal, og vil
du se mer – ja, ganske mye mer –
av samme sort, så finner du den i
Jernbanestasjonen fra 1913. Muri
er mest kjent for sin arkitektur med
trekk fra jugend og nybarokk. Uten
å være hundre prosent sikker, tror
jeg det er akkurat det vi har her.
Typisk er også vekslingen mellom
røff råkopp-hugget gneis og finhuggete detaljer i lys grå granitt, slik en
ser det i gesimser og som dekorative
innslag i fasaden. Denne granitten
er ikke fra Bømlo, det er en annen
sunnhordlending, nemlig en fra
Austevoll.
Begge tilhører det såkalte Sunnhordlandskomplekset – som i parentes bemerket er et geologisk og
ikke psykologisk fenomen. Granitten størknet flere kilometer under
overflaten for omtrent 430 millioner
år siden – den gang ”Sunnhordland” og resten av Norge lå sør for
ekvator. På sin sakte ferd nordover
har overliggende lag blitt fjernet,
erodert, og granittene har kommet til overflaten i Sunnhordland.
Austevollgranitten er lys grålig, og
får ikke den gul-beige patinaen som
bømlogranitten ofte viser. Det er et
fenomen som faktisk har sitt opphav i bømlingens høyere jerninnhold – den ruster!
Det var sterk konkurranse
Fig. 13. Seiholmen i Austevoll. En mislykket åttekant som aldri kom til Bergen.

40

huset i rekken,
nr. 34 fra 1904.
Det er i skrivende stund under
oppussing,
og
vil
forhåpentlig
gjenoppstå
som et vakkert
jugendhus i puss
med såkalte organiske dekorative
elementer
og elegante balkongrekkverk i
smijern (fig.14).
De to nabohuFig. 14. Parkveien 34. Jugendstil med organisk eleganse. Under sene
represenoppussing i skrivende stund – vi venter spent…
terer dermed et
artig tidsbilde i
mellom aktørene i steinbransjen arkitektur fra ulike tider, men med
fra slutten av 1800-tallet til be- samme arkitekt.
gynnelsen av 1920-årene. P.G. Ri- Vi er ved veis ende i Parkveien. Aleber drev flere granittbrudd både i légaten overtar, og Realfagbyggets
Austevoll og fikk etter hvert hånd betongkoloss er ikke tema for min
om det meste av granittbruddene litt nostalgiske opplevelsestur. Mine
på Bømlo. Lillebror, Vestlandske opplevelser der inne er av en annen
Stenhuggeri, leverte granitt fra sitt type, og blir neppe publisert noen
brudd på Seiholmen i Austevoll fra gang – i alle fall ikke i Bergen Muomkring 1910. På Seiholmen kan seums Årbok.
du fremdeles se en svær åttekantet
granittblokk som står igjen i brud- Vi drar til Rakkerhaugen
det. Det er ”feilvare” fra 1930-åre- I andre enden av Parkveien ligger
ne, da ”Vestlandske” leverte granitt ”Dyremuseet” som vi kalte det som
til den åttekantete søylen som bæ- gutter, og som det fremdeles heter
rer statuen av Christian Michelsen for mange i skoleklassene som komhøyt over Festplassen (fig.13). Vest- mer på besøk. Men navnet Raklandske sikret seg også rettighetene kerhaugen har, kanskje litt overrastil bygningsstein fra klebersteins- kende, intet å gjøre med de nevnte
bruddene på Lygra og marmor fra skoleklasser.
Tjøtta i Nordland, mer eller mindre
La oss vende tilbake til 1865 og
rett foran nesen på storebror. Ri- til den gang Bergens Museum ble
eber hentet marmor fra Skaftå på reist på Rakkerhaugen, på en knaus
Osterøy, Moster på Bømlo og Salt- med en skummel fortid (fig. 15a og
hella i Austevoll, men det gikk helst b). Rakkeren var bøddelens hjelper.
til kalkbrenning og gravminner.
Sistemann som mistet hodet her, var
Daniel Muri sto også for siste lærdølen Anders Lysne i 1803. Rak-
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kerhaugen er det ikke mye igjen av,
de eneste synlige rester av haugen
finner vi i sokkelen mot Muséparken, der årstallet 1865 er hugget inn.
Bergarten er øyegneis. Den er kortreist, som det heter i dag, minert ut
av grunnen og murt inn i sokkelen
– kantete blokker uten tilhugging.
Men i sokkelen på forsiden er det
mer staselig stein. Her er det stein
fra Christiania, den rosa grefsensyenitten, også kalt nordmarkitt. Denne steinen hadde på den tiden nærmest monopolstatus i Christianias
steinarkitektur. Vi finner de rosa
blokkene i sokkelen til Slottet, en
bygning som innledet den nye steinalderen i norsk arkitektur da det ble
påbegynt i 1820-årene. Og det ble
hentet dansker til hovedstaden for
å lære nordmenn å hugge stein. De
gedigne søylene i inngangspartiet til
Universitetet i Christiania som sto
ferdig i 1854, ble også hugget i grefsensyenitt, og ga selvsagt den rosa
steinen en viss status. Stortingets
sokkel fra 1860-årene, og ikke minst
løven foran parlamentsbygningen,
er også i samme stein. Den skal til
og med være hugget av en bergensk
straffange på Akershus festning. Vi
kan i den forbindelse nevne at bergenseren blant annet var dømt for
mord, men ble benådet etter denne
innsatsen.

Historien om Minerva og
løvene
Museet framstår i dag i pusset og
malt teglstein, nylig malt i originalfargen fra 1898, da fløyene sto
ferdig. Men dersom vi hever blikket
noen meter over bakkenivå, oppdager vi imidlertid noen geologiske
godbiter. Høyt over inngangen
står bysten av gudinnen Minerva,

Fig. 15a. Bergen Museum og Muséplass, et arkitekttegnet steingulv av Finn Berner.

Fig. 15b. Bergen Museum med den staselige Muséhagen, anlagt i årene 1897 - 1899 på
Rakkerhaugen.

kunnskapens gudinne, og vokter
over kunnskapen som er samlet på
Nygårdshøyden, slik hun vokter
mange andre utdanningsinstitusjoner rundt om på kloden. Dette er en
populær dame med andre ord.
Det var ingen selvfølge at gudinnen

skulle pryde museets front, selv om
arkitekten, dansken Johan Henrik
Nebelong, i tillegg til Minerva, hadde foreslått diverse dekorative innslag av stein i bygningen. Vinduene
skulle ha gedigne sandsteinsinnfatninger, og det skulle også hugges

42

løve- og hjortehoder som skulle dekorere murverket. Pengene tok som
vanlig slutt før bygget var ferdig. De
økonomisk ansvarlige hugget vekk
alle budsjettposter som ikke ble
ansett for å være helt nødvendige –
og da ryker jo gjerne pynten først.
Men damen var allerede bestilt, fra
verkstedet til den kjente tyske arkitekt og steinhugger W. F. von Hanno – i sandstein, tysk den òg, selvsagt. Dermed fikk Bergens Museum
(med s – som det het den gang) sin
Minerva, i førsteklasses tysk sandstein som har holdt seg godt i bergensk klima i opp mot 150 år (fig.
16). I skrivende stund er det planer
om å gi damen en ansiktsløftning i
forbindelse med den nevnte rehabilitering. Slike gamle damer krever
skikkelig behandling, og her er det
snakk om rensing med laser som er
en meget dyr og omstendelig prosess. Vi satser på at dette blir gjort,
og at gudinnen vil oppleve en ny vår
høyt der oppe. Slik vil hun få sin
velfortjente oppmerksomhet.
Vinduene ble utført med jernrammer og har nylig gjennomgått et gigantisk restaureringsarbeid. 		
Hjortehodene kom aldri opp, men
løvehodene kom på plass i feltene
mellom første og andre etasje. Det
var snakk om å finne en billigere
løsning for løvehodene og hugge
dem ”i den lokale stein, kleberstein”
kan vi lese i dokumentene fra museets barndom. Inntil nylig trodde vi
at løvehodene var støpt i sement;
opplysninger i skriftlige kilder syntes å antyde det. Stor var derfor gleden da malingen ble fjernet under
den omfattende restaureringen som
startet i 2010, og løver – av kleberstein(!) – dukket fram etter fjerning
av seks lag med maling i den delen

av museet som sto ferdig i 1865
(fig. 17). De støpte løvene dukket
opp etter fjerning av maling på de
nyere fløyene, reist i 1898.
Dette utløste selvsagt stor jubel
hos oss på museet. Vi ville gjerne at
klebersteinsløvene skulle få beholde
sin nyvunne frihet – uten maling.
Kleberstein er jo et bestandig materiale som har prydet bergenske kirker siden middelalderen, men det
var overraskende nok ingen selvfølge.
Av estetiske og muligens bevaringsmessige grunner ble det fra arkitekthold argumentert for ny overmaling, med unntak av én umalt
på museets hageside som skulle demonstrere museets bygningshistorie. Heldigvis er bygningen fredet,
og Riksantikvaren ga oss steinentusiaster medhold – i alle fall delvis.
Vi får beholde hele rekken av umalte løver i fasaden som vender mot

Fig. 16 Minerva har holdt seg godt,
men trenger litt omsorg etter nesten 150
år utendørs. Foto: Magnus Vabø.

Muséhagen, men klebersteinløvene
i fronten får aldri se lyset igjen. De
overmales – av estetiske grunner.
Det melder seg nå en mengde nye
spørsmål. I 1865 var det, så vidt vi
vet, ingen aktuelle lokale brudd som
var i drift Så hvor kom steinen fra?
Det var heller ikke vanlig å hugge i
kleberstein i Bergen på den tiden.
Hvem hugget 39 løvehoder som alle
er litt forskjellige? Var det kanskje
steinhuggere fra Nidarosdomens
restaureringsarbeider som tok en
ekstrajobb? Nei, det var ikke det,
for restaureringsarbeidene av kirken var ennå ikke påbegynt. Vi har
altså å gjøre med en ganske unik
bygnings- og museumshistorie fra
1860-årene. Den videre utvikling vil
vi komme tilbake til – når, og hvis,
mysteriet blir løst.

Balustraden og Runehallen
– det er stein, det
Museets balustrade med underliggende ”Runehall” langs sørfløyen
mot hagen ble anlagt samtidig som
fløyene ble reist i 1898. Steinen i
sokkelen til fløyene er den samme
som i originalen fra 1865, den rosa
grefsensyenitten fra hovedstaden.
Men Balustraden er av kleberstein
og gneis fra lokale brudd, og er et
ypperlig eksempel på at det fantes
gode steinhuggere her på haugen
også, til og med på Rakkerhaugen
(fig. 18).
Kleberstein er nå kommet på
mote blant arkitekter. Et eksempel
på den myke steinens egenskaper
og holdbarhet er ypperlig demonstrert i den gamle Bergens Børs på
Vågsallmenningen som sto ferdig
ombygget og utsmykket med kleberstein i 1893. Kleberstein kan skjæres med kniv og faktisk risses med
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negl. Det er en stein som har mye av
trevirkets egenskaper, men steinens
holdbarhet. Den myke steinen har
selvsagt fristet folk med mer markeringsbehov enn selvbeherskelse i
over hundre år. Balustradens massive kleberplater bærer tydelig preg
av dette (fig. 19). Denne gang vet vi
at steinen kommer fra et gammelt
brudd ved Kvernes i Samnanger, et
brudd som også leverte stein til den
nevnte Bergens Børs og restaurering
av byens middelalderkirker. Slike
opplysninger finner vi i notater fra
museets profilerte geologer, prof.
Carl F. og Niels. H. Kolderup – far
og sønn. Men, det er ikke alt som
er myk stein i Balustraden og den
underliggende Runehall, selv om
den siste beskrives som ”… et hvelv
av huggen kleberstein” i en tidlig
kilde. Klebersteinen har man spart
på – slik det gjerne kunne gå når
arkitekten het Sparre. Mesteparten
av byggverket består av gneis, riktignok av beste type, fra det omtalte
bruddet på Skreien i Vaksdal. Men
gneis tilhører tross alt arbeiderklassen i steinverdenen. Steinhuggerarbeidet er som tidligere nevnt
førsteklasses, og selve huggingen
av gneisen er også ganske fantasifull og variert. De massive stolpene
i Balustraden har så finhugde flater
at gneisens lagdelte struktur knapt
kan sees, mens Runehallens murverk oftest har røffere huggeflater
(fig. 20).
Vi er mot slutten av historismen og på vei mot en røffere huggestil. Lignende hugging finner vi i
Vestlandets Kunstindustrimuseums
murverk fra omtrent samme tid,
også i gneis fra Skreien, men det
er ennå for tidlig for den tidligere
omtalte råkopp. Den gode arkitekt

Fig. 17 Klebersteinsløvene fra 1865 trekker frisk luft etter malingsfjerningen
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Fig. 18. Balustraden og Runehallen fra 1898

Fig. 19. Kleberstein i Balustraden – hjerteskjærende

Sparre skulle for øvrig få anledning
til å svinge seg i råkopp noen år senere da han sto for Bergens Sparebanks monumentale steinbygning
fra 1904 på Nedre Korskirkeallmenning.

Muséplass – Christie, løven og
brostein
Men vi er jo ikke ferdige her på
Muséplass. Selve plassen har jo et
arkitekttegnet steingulv (fig. 15a)
signert av selveste Finn Berner, den
nye Torgallmenningens far etter

brannen i 1916. Her oppe skulle
han kanskje være på trygg grunn –
det er lite sannsynlig at det kommer
opp en søylerekke signert Breivik på
disse kanter. Broleggingen sto ferdig
til Bergen Museums hundreårsjubileum i 1925. Hvit trondhjemitt fra
Offerdal i Sogn og brun granitt fra
Iddefjorden i Østfold stråler ut fra
halvsirkelens senter – som er okkupert av Christie og løven. Av en eller annen grunn er sokkelen omgitt
av brostein fra Eidfjord! Undertegnede har ingen rimelig forklaring

på hvorfor disse hardingene har fått
en så sentral plass på Universitetets
helligste grunn, men har selvsagt
heller ikke noe imot det.
Sokkelen og løven er ikke av
lokalt opphav. Det er den fasjonable larvikitten som er benyttet her,
nylig kåret til Norges nasjonalstein.
Denne finnes faktisk bare tilgjengelig ett sted i verden, nemlig i Larvikområdet (fig. 21). Larvikitt kjenner
en vel best i polerte utgaver, kjennetegnet ved sitt spesielle blålige
fargespill. Den ble raskt populær da
den kom på markedet i 1880-årene,
helst som statussymbol i eksklusive
fasader. Men du kan også finne den
i de gamle fasadene til mange av
Londons puber. Der er den faktisk
så vanlig at den ble kalt pubstone.
Larvikitt holder fremdeles stand
som en særdeles eksklusiv stein. I
dagens nyrike Norge har den også
invadert en del private kjøkken,
og snart er den vel på soverommet
også. Løven var i utgangspunktet
ikke polert, men adskillige barnerumper – og noen voksne (blant annet undertegnede) – har gitt den en
viss behandling, men dette kalles vel
helst slitasje. Løven er modellert av
billedhuggeren Wilhelm Rasmussen
(1879-1965). Han var elev av vossingen Brynjulv Bergslien (1830-98)
”den fremste bilethoggaren i landet
i si tid” som det heter på nettstedet
Allkunne – Nynorsk kulturhistorie.
Og den godeste vossing var faktisk
ansvarlig for modellen til vår tidligere omtalte gudinne Minerva.
Rasmussen var også en profilert
kunstner, men han falt i unåde unFig. 20. Gneis fra Skreien. Finhugget i
Balustradens stolper og gesims, og ulike
former for grovhugging i Runehallens
murverk.
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Figur 21. Byens mest populære løve – i larvikitt.

der landssvikoppgjøret i 1945. Det
går gjerne slik når en har en byste
av Quisling og et NS-monument på
Stiklestad på merittlisten.

Noen tanker – og en
sittestein ved Muséplass 1
Praktbygningen Muséplass 1 som i
dag huser universitetets ledelse, er
selvsagt verd å nevnes, men dens
historie har blitt utdypet av forfattere som har adskillig bedre greie
på slik arkitektur. Jeg har i grunnen
gjort meg ferdig med dette tema i
Parkveien og Villaveien. Jeg har litt
sans for statuen av kong Neptun
som fra en nisje i muren vokter tidligere statsråd Lehmkuhls bolig. Jeg
skal heller ikke dvele særlig ved Ask
Burlefots drømmer da han som student ved Handelshøyskolen (som
den gang holdt hus i Muséplass 1)

forelsket seg i en av de altfor unge
pikene han kunne observere på skoleplassen til Ulrikke Pihls pikeskole
like nedenfor. Undertegnede har
selv oppholdt seg i tre år på denne
skoleplassen – i alle fall i friminuttene. Men da var det ikke pikeskole,
og tankene fra den tiden holder jeg
for meg selv. Og ikke visste jeg den
gang at skolens arkitektur er i stram
jugendstil fra århundreskiftet.
Da vil jeg heller rette oppmerksomheten mot den store, blanke
steinen som pryder utearealet foran
Muséplass 1 (fig. 22). En skinnende blank stein som en dag dukket
opp uten forvarsel. I alle fall for
undertegnede. Hva er dette, hvem
er kunstneren? En telefon til eiendomsavdelingen oppklarte saken,
og vi ble henvist til de ansvarlige:
Smedsvig Landskapsarkitekter.
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Vi fikk et kjapt svar på e-post:
”Hei! Sittesteinen på Muséplass
er prosjektert av oss, Smedsvig
Landskapsarkitekter AS, og laget
av sort kinesisk granitt, se vedl.
foto fra produksjonen i Kina. Anlegget sto ferdig i mai 2006.”

At steinen var fra Kina, var ingen
stor overraskelse i disse tider, det er
jo stort sett der steinen kommer fra
nå for tiden. Men jeg hadde kanskje
ventet meg navnet på en kunstner
og en mer eller mindre velformulert
tittel på kunstverket. Men nei, Sittesteinen heter den altså, et bruksnavn. Og den er altså ikke modellert, men prosjektert.

Jakten på den spanske
kalkstein

Ved hjelp av denne steinen har jeg
kommet helt fram mot vår tid. Vi
avslutter med det aller nyeste tilskuddet til Nygårdshøydens arkitektur: Studentsenteret. Etter mye
om og men trøbbel med grunnvann,
mangel på arbeidskraft og lekkasjer
og med en sluttregning på 402 millioner kroner kunne det omsider
åpne 16. mai 2008 – om lag et og et
halvt år etter planen (fig. 23). Man
kan lese i nettavisen På Høyden at
alle er fornøyd med det nye bygget.
Videre het det at rektor gjerne ville
ta en svømmetur, uten rektorkjedet,
i et basseng av rustfritt stål, og at
plassen mot Villaveien ble oppkalt
etter Georg Johannesen, og krydret
med sitater fra ham. På Kunnskapsdepartementets nettsider kan man
lese statssekretær Jens Revolds tale
ved åpningen. Han er også full av
lovord, er selvsagt også ”aktiv hobbysvømmer”. Han hadde tenkt å
benytte seg av bassenget, helt til han
forsto at det var forbeholdt studentene.
Vi har også fått med oss at prosjektet heter Nystemt og at arkitektfirmaet het Lusparken Arkitekter.
Vel og bra, men steinen da? Hele
bygningen er jo kledd med steinplater. Noen må da ha lagt merke til
det. Etter litt mer søking på nettet
finner vi Statsbygg, som i sin 28 siders lekre og velutstyrte beskrivelse
av prosjektet kaller Muséhagen for
Museumhaven på side 9 – en dårlig
start. Men på side 10 heter det at
”Utvendig er Studentsenteret kledd
med kalkstein” – det var da noe.
Pietra Serena innvendig er nevnt
– det viste seg (etter et nytt søk på
nettet) å være en italiensk, grå sand1

Figur 22. Med stil på stein. Prorektor Berit Rokne tester sittesteinen.

stein som er brukt som innvendig
gulvskifer. Omsider, i Byggenytt
2/3 2008, finner vi en kort melding
om steinbruk som forteller at bygget er kledd med kalkstein ved navn
Caliza Capri, og at det utomhus er
brukt naturstein.

Kalkstein i Regnbyen
– kan det gå bra?
Kalkstein, altså. Vel det visste jeg,

Caprilimestone.com
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man er jo geolog. Men kalksteinskledning utendørs er vel så godt
som uprøvd i Bergen. Kan den tåle
det fuktige bergenske klima?
På nettsidene til en av produsentene, Caprilimestone1 kan vi lese at
de anbefaler den sterkt til utendørs
kledning. Men så leser vi videre:
”On the other hand, the Capri
limestone is a soft natural stone

Figur 23. Parkveiens nyeste naboer – Studentsenteret.

that can easily oxidize. This limestone is very sensitive to humidity, having clear limitations for
applications in certain climates.
But despite these limitations, it is
still an increasingly popular and
demanded limestone throughout
the world”.

En annen produsent kan fortelle at
”… Caliza Capri limestone is
most suited for interior applications and protected exterior
locations.”2

Dette hørtes jo litt skremmende
ut, men platene i Studentsenteret
må ha blitt innsatt med en slags
impregnering. Det kjennes som et
slags voksaktig belegg og gir meg
mer følelsen av plast enn av stein.
Regnet preller av, og tagging lar seg
åpenbart fjerne, slike vegger roper
jo formelig etter tagging, og er tydeligvis blitt besvart flere ganger. Men
det synes jo å funke, så langt.
2

Velkommen til Juratid
Men stein er det altså, og dersom
man studerer kalksteinen litt mer
nøye, gjerne med lupe, så åpenbarer
det seg rester av organismer og geologiske prosesser i det som var en
langgrunn, tropisk strandsone i den
tidsepoken vi kaller Jura – for 140200 millioner år siden. Der var forholdene omtrent slik vi finner dem
ved Bahamas’ strender i dag – en assosiasjon som kanskje kan forsterkes med dagens innsyn til svømmebassenget. Litt sosialt risikabelt er
det kanskje å bli observert når man
stirrer på Studentsenterets kalksteinskledning i lengre tid – for ikke
å snakke om risikoen ved å ta fram
lupen. Men belønningen er klar (fig.
24). Det første en legger merke til,
er at steinen består av små, gråhvite
kuler av varierende størrelse. Dette
kalles oolitter, og er dannet ved at
kalsiumkarbonat (”kalk”) har blitt
utfelt fra det kalkrike vannet på ørsmå sandkorn. De ”legger på seg”

Jfr www.stoneply.com
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og blir til hvite kuler som har blitt
skylt fram og tilbake i det grunne
vannet. I denne kalksanden havner også rester av livet i sjøen, og
de harde delene finner vi som fossiler i kalksteinen. Vi ser dem som
brunlige eller grå innslag i den hvite
kalksteinen, og du kan finne biter
av østersskall, koraller og såkalte
bryozoer (kolonidannende små
dyr). Overgangen fra løs sand til
kalkstein skjer når strandområdet
synker inn og begraves under tykke
lag av sedimenter noen kilometer
under overflaten. Da felles kalk ut
fra sirkulerende vann, og gradvis, i
løpet av millioner av år, kittes oolittene sammen med fossilene og blir
til kalkstein.
Du har nå vært med meg på en
vandring, og kanskje sett og hørt
om ting du aldri har sett eller har
tenkt å se på, selv om du er kjent
i strøket. Jeg er klar over at noe av
dette kan virke litt ”sprøtt” – eller
i alle fall merkelig. Du har lest om

portstolper i granitt fra Bømlo og
Studentsenterets fortelling om livet
i Juratid – de forteller alle en bit av
Nygårdshøydens historie – akkurat
som arkitekturens litt mer kjente
historie. For meg som geolog utfyller disse temaene hverandre, de
er alle naboer på Nygårdshøyden
– og kanskje opplever jeg en dag
at det ikke bare er jeg som står og
glor på portstolper og løvehoder
på Høyden. Og så fikk jeg jo ikke
skrevet et ord om alle steinbruddene
på Nygårdshøyden på 1800-tallet:
kvartsittbruddene på Dragefjellet og i ”Rosenberghagen” mellom
Håkonsgaten og Øysteins gate, og
øyegneisbruddene i området rundt
Rakkerhaugen. Vel, det får bli en
annen gang.

Anbefalt litteratur
T. Heldal & Ø.J.Jansen, Steinbyen
Bergen. Fortellingen om brostein,
bygg og brudd. Bergen 2000/2002
C.O. Gram Gjesdal, Byuniversitetet
på Berget. Flanerende ferd fra Florida til Dragefjellet, med tegninger
av Pedro. Bergen 1982
P.J. Nordhagen, På Universitetes
grunn. Nygårdshøydens arkitekturhistorie 1860-2000. Bergen
St. Tschudi-Madsen, Nygårdshøyden. En vandring mellom fortid
og fremtid. I Bergens Historiske
Forening Skrifter nr. 69/70. Bergen
1970.

Figur 24. Nærbilde kalkstein. Til høyre koraller – flint - østers. Til venstre bryozoa – mosdyr, kolonidannende
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Kunsten å tegne fisk
Av Jo Høyer

- om Thorolv Rasmussens illustrasjoner fra
Norskehavstoktet i 1910
I tidligere tider var naturvitenskapen avhengig av kunstnere for å gjøre forskningen
synlig, og flere forskningsekspedisjoner har hatt med tegnere og illustratører. På Norskehavstoktet i 1910 deltok Bergenskunstneren Thorolv Rasmussen, som førte til at
Bergen Museum i dag har en skatt av kaldnålstegninger av skapninger fra havets dyp.

I år er det 100 år siden oseanografer og marinbiologer på FF Michael Sars, datidens
mest moderne havforskningsfartøy, gjorde
den første store undersøkelsen av dyphavet i
det nordlige Atlanterhavet, med Johan Hjort
som toktleder. Toktet med innsamlingen og
de vitenskapelige resultatene, regnes som
en historisk milepæl. Men i tillegg til dette
fikk vi altså Thorolv Rasmussens nøyaktige
og detaljrike illustrasjoner av fisk og marine
organismer, uvurderlig både for vitenskapelig dokumentasjon og allmenn formidling.
På Norskehavstoktet hadde Hjort samlet
en rekke av datidens kapasiteter, blant annet
den britiske havforskeren Sir John Murray,
oseanografene Bjørn Helland - Hansen og
Einar Kofoed og planktonspesialisten Haaken Hasberg Gran. Innsamlingen gav Bergens
Museum et betydelig tilskudd til sine marine
samlinger, og i årene etter ble det publisert en
rekke vitenskapelige artikler. Ikke minst ble
boken The Depth of the Oceans av Hjort og
Murray som formidlet den nye kunnskapen
om livet i dypet en suksess, med Thorolv Rasmussens vakre illustrasjoner.
Foto: Bergens Tidende
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Acanthephyra multispina, Acanthephyra purpurea og Systellaspis debillis.
Argyropelecus hemigymnus
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Mastigoteuthis hjorti

Illustrasjonens kunst
Med støtte fra et toårig stipend fra
AC Houens legat for tegnere og malere, hadde Thorolv Rasmussen utdannet seg som billedkunstner ved
Städtische Kunstgewerbeschule i
Berlin. Nyutdannet og vel hjemme i
Bergen igjen, fikk han nyss om at de
søkte en tegner til det forestående
toktet med Michael Sars i Norskehavet. Han kontaktet Johan Hjort
og Bjørn Helland-Hansen som gav
teknikeren Knut Dahl oppgaven
med å teste ut den aktuelle kandidaten. Dahl gikk på Fisketorget,
fikk tak i en torsk og ba Rasmussen
tegne. Den unge kunstneren satte i
gang og laget en illustrasjon i tråd
med det han hadde blitt lært opp til,
på mer impresjonistisk vis.
Etter å ha studert skissen berømmet Dahl han for arbeidet med
følgende lakoniske kommentar
”De har laget en riktig pen torsk,
men det er akkurat slik De ikke
skal tegne en fisk for vitenskapelig
Artene ovenfra er Argyropelecus affinis, Sigmops bathyphilus og Gonostoma
elongatum.
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Neonsthes capensis ( familieStomiidae)
Mentodus rostratus. Bildet viser utviklingstrinn fra larve til voksen.

bruk.” Rasmussen spisset blyanten,
og med Knut Dahl bak stolen begynte han å illustrere torsken på ny.
Han tellet omhyggelig alle stråler i
finnene, og brukte lupe for å få med
alle detaljer. Resultatet ble så bra at
han fikk jobben.1
Så fikk Thorolv Rasmussen
mønstre på det eventyrlige toktet
som varte i fire måneder. Han brukte sin tid om bord godt. Hver gang
fisker og andre sjødyr ble halt om
bord, gjorde han skisser av skapningene og dokumenterte farger, før de
ble lagt på sprit. Når han så var tilbake på land, satte han i gang med
å utarbeide skissene og utforme fargerike og nøyaktige illustrasjoner.
Resultatet ble vitenskapelige gjengivelser til bruk i blant annet The
Depth of the Oceans.

Å dokumentere natur
Thorolv Rasmussen hadde sitt virke
i over 40 år ved Norges Fiskeriundersøkelser, som er forløperen til
dagens Havforskningsinstitutt og
1 Jfr. forordet til Gunnar Rollefsen
(red) i Havet og Våre fisker, Bergen 1960
- 62
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Acanthephyra multispina, Acanthephyra purpurea og Systellaspis
debilis

Mer kystnære bunnfisk-arter:
Dentex maroccanus, Pagrus vulgaris, Mullus surmuletus

Chimæra mirabilis og Macrurus æqualis
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Rasmussens illustrasjoner vist på den internasjonale vandreutstillingen, Deeper than light, produsert av Bergen Museum- Foto: Jo Høyer

Fiskeridirektorat. Gjennom disse
årene utarbeidet Rasmussen et stort
antall vitenskapelige illustrasjoner.
Han gjorde blant annet også alle
plansjene i det store bokverket om
norske saltvannsfisker Havet og våre
Fisker (red. Gunnar Rollefsen) og illustrasjonene i barneboken Skårungen (red. Oscar Sund).
Originalene til Thorolv Rasmussens tegninger fra 1910-toktet ligger

trygt forvart på Bergen Museum. De
er nå hentet fram igjen i forbindelse
med MAR-ECO-prosjektet og toktet med FF G.O. Sars til Den midtatlantiske ryggen i 2004. Selv om vi
i dag har helt andre hjelpemidler for
naturdokumentasjon, representerer
de forseggjorte kaldnålstegningene
til Thorolv Rasmussen likevel noe
helt spesielt. Gjennom sine detaljer
og naturtro gjengivelse formidler

Dibranchus atlanticus
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de en sannhet om de fascinerende
skapningene fra havet som ikke vår
moderne visuelle dokumentasjon
helt kan gjengi.
Noen av Rasmussens historiske
illustrasjoner fra 1910-toktet inngår
i museets internasjonale vandreutstilling Dypere enn lyset / Deeper
than Light som nå vises i ulike land i
Europa og i USA.

Vikingtidsplassen Bjørkum
- utgraving og formidling
Morten Ramstad

Årlig gjennomfører Bergen Museum en rekke arkeologiske undersøkelser på Vestlandet. Feltarbeidene er ofte intensive, krever mye arbeid og har korte tidsfrister. I felt
møter arkeologene også en svært engasjert og interessert lokalbefolkning.
Hvordan møter vi både kravene til effektivitet og progresjon i feltarbeidet og samtidig
tilbyr interesserte en god og faglig fundert formidling? Dette var våre utfordringer i
forbindelse med utgravingen av den på alle måter sensasjonelle vikingtidsplassen på
Bjørkum i Lærdal i 2009.

E

r utgravinger og formidling
lite ” lønnsomt”?
Potensialet for formidling
ved utgravinger er ofte stort. På
grunn av korte tidsfrister og stramme budsjett er det dessverre ofte
vanskelig å gi tilstrekkelig rom for
slik virksomhet. Ressurser til formidling ligger heller ikke innenfor
de lovpålagte rammene til prosjektvirksomheten ved Bergen Museum.
Dessuten er utbygger kun forpliktet
til å dekke utgiftene som skal til
for å gjennomføre utgravingene og
som er nødvendige for å sikre det
vitenskapelige kildematerialet. Ved
utgravinger gir lovverket riktignok
muligheter til å legge inn mindre
summer til formidling, men det ligger ingen forpliktelser om å føre til
lokalmiljø og et allment publikum
den kunnskapen som utgravinger
gir. Graden av formidlingsinnsatsen
er bestemt av prioriteringer man må
gjøre ved hvert enkelt feltarbeid.
Formidling kommer altså på siden av alt det øvrige arbeidet, og må
utføres i tillegg til de regulære plik-

Sommeren og høsten 2009 undersøkte arkeologer ved Seksjon for ytre kulturminnevern,
Bergen Museum en særdeles velbevart og funnrik vikingtidsplass på Bjørkum i Lærdal. Instant formidling ved hjelp av SMS til kollegaer ved andre utgravinger er en sikker indikasjon
på flotte funn. Foto: Morten Ramstad

tene. Det er heller ikke å legge skjul
på at populærvitenskaplig virksomhet er mindre akademisk meritterende. I et mer strategisk perspektiv
for den enkelte kan det derfor være
”lønnsomt” å velge bort formidling,
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og for den ambisiøse forsker heller
satse på fagartikler og annen mer
faglig rettet virksomhet.
Imidlertid er det mange argumenter som taler for en sterkere
satsing på populærvitenskapelig

formidling. Det er tvert imot viktig
å spørre seg om vi har råd til å la
være å formidle aktivt og bredt fra
feltarbeidene.

Mellom forvaltning,
akademia og lokalbefolkning
Feltarbeid foregår ofte på små steder lagt unna forvaltnings- og kunnskapsinstitusjonene. I et formidlingsperspektiv kan arkeologiske
utgravinger skape en kontaktflate
mellom forvaltning, forskning, arkeologi og omverdenen. Feltarbeidet er en viktig plattform der
universitetene kan profilere seg og
betydningen av forskning, høyere
utdanning og kunnskapsbasert forvaltning.
I felt konfronteres arkeologer
med en virkelighet der innsikten i
forvaltnings- og lovverket varierer.
Selv om tilbakemeldingene fra allmennheten stort sett er svært positive, er det heller ikke å legge skjul
på at man også ofte møter personer
som reagerer på omfanget og kostnadsnivået ved arkeologiske utgravinger. Dette gjør seg spesielt gjeldene i de tilfeller der tiltakene dekkes
over trange kommunale budsjetter
eller små, lokale bedrifter. Det er
derfor kanskje ikke så rart at et av
de vanligste spørsmålene vi får ved
utgravingsporsjektene, er hvem som
betaler for utgravingene og hvilken
nytteverdi de har for lokalmiljø eller samfunnet for øvrig?
Uten at vi forsøker å gi noe tilbake i form av kunnskap og fortløpende kommunikasjon om resultatene fra gravingene, kan arkeologene, trolig med rette, fremstå som
representanter for et distansert akademia og forvaltningsvesen med liten forståelse for lokalbefolkningen

Fig. 1. Bildet viser maskinell flateavdekking den første uka i felt. Feltarkeologi
er til tider tungt og hardt fysisk arbeid, langt fra det idealiserte bilde av en tålmodig feltarkeolog som med teskje fjerner millimeter for millimeter med masse.
Foto: Morten Ramstad
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Fig. 2. Den andre uka av flateavdekkingen ble det avdekket et stort sirkulært fyllskifte, fylt av feit sterkt beinholdig masse. Under opprensing av overflaten kom det frem en rekke gjenstandsfunn, inkludert en vevskyttel og en tidstypisk vikingtidskam. Etter nøyere granskinger
viste det seg at det hadde stått et grophus her for mer enn 1200 år siden. Begge foto: Morten Ramstad

og de følelser, interesser eller eierskap de måtte ha overfor ”sine” kulturminner. I et større verneperspektiv vil dette heller ikke være med på
å stimulere lokalmiljøers interesser
og kunnskap om ”egne” kulturminner og deres bevaring. Aktiv formidling kan dermed være en viktig
og nødvendig strategi for å demme
opp for et bilde av forvatning og arkeologi som noe fremmed, noe som
hemmer lokal utvikling og næringsinteresser.
Som vi imidlertid skal se, er det
ikke bare plikt eller nytteperspektiv
som legitimerer formidling ved utgravinger. Retter vi søkelyset mot
arkeologiske utgravinger i seg selv,
viser det seg at disse har et svært
stort og særegent formidlingspotensial.

En spennende forestilling
Feltarkeologi leverer på mange måter ”ferskvare”, og dette gir helt
unike forutsetninger for formidling.
Her graves spennende kunnskap

frem for et mangfoldig publikum
som føler seg spesielt tilknyttet utgravingsstedet. De besøkende har
som regel stor lokalkunnskap og et
bredt spekter av referanser knyttet
til det de ser. Å følge utgravingene
mens de pågår, fremstår derfor som
langt mer tilgjengelig og fengslende
enn å oppsøke mer statiske utstillinger på museer, fjernt fra feltsituasjonen og den opprinnelige lokale
konteksten.
Arkeologen Hein Bjerck betrakter i denne sammenhengen selve utgravingen som en forestilling med
en egen aktualitet og dynamikk.
Det som ligger begravd under tykke
jordlag, graves frem. Utgravingen
avdekker noe som ligger skjult, og
fremkaller øyeblikksbilder fra en
svunnen tid. Her eksponeres detaljer fra en glemt og mytisk fortid, og
de som vil oppleve dette, må benytte muligheten der og da. Bjerck retter dermed oppmerksomheten mot
selve spenningen i forskningssituasjonen i felt. Her genereres stadige
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nye spørsmål og svar. Endringer
i jordsmonn eller nye funn krever
tilpasning i strategi og utgravingsmetodikk. Spenningen kan være
til å ”ta og føle på”, og spekulasjonene er mange. Det er ingen sikre
svar, men mange mulige løsninger.
Publikums forslag kan gjerne være
like plausible som arkeologens. For
mange er selve feltarkeologien og
dets utgravings- og analysemetoder
minst like spennende som det man
graver frem. Utgravingene gir oss
arkeologer anledning til å vise frem
virksomheten og faget vårt. Ikke
minst gir det oss en mulighet til å
korrigere slitte og lett irriterende
stereotypier og myter om arkeologen som; ”en svært tålmodig, krokbøyd person på skattejakt utrustet
med metalldetektor og teskje”!

Ut i felt
I juni 2009 var vi fire arkeologer fra
Seksjon for ytre kulturminnevern
på vei til Bjørkum i Lærdal. I forbindelse med utbedringene av E-16

Fig. 3 Flyfoto og oversiktstegning av funnområdet på Bjørkum.
På tegningen er grophus, ildsteder og en rekke øvrige anleggsspor
avmerket i grått. (Over). Grafikk: Theo Gil. (Under). Foto: Morten
Ramstad.

mellom Stuvane og Seltun hadde arkeologer fra fylkeskommunen i Sogn og Fjordane noen år i forveien
påvist kulturspor på Bjørkum i form av forhistoriske
dyrkningslag, noen kokegroper og et par mulige stolpehull (fig. 1). Den planlagte veitraseen gikk rett over
funnområdet, men etter søknad fra Vegvesenet gav
Riksantikvaren tillatelse til tiltaket på vilkår av at det
ble gjennomført arkeologiske undersøkelser.
Utgravingene var planlagt over en periode på
fem uker. Metoden var såkalt maskinell flateavdekking der de øvre jordlagene fjernes med gravemaskin
med påfølgende finrensing med krafse, spade og graveskje. Vanlige funn ved slike undersøkelser er fyllskifter i undergrunnen som knytter seg til nedgravde
strukturer og anlegg slik som husstolper, kokegroper,
ulike typer ildstedsanlegg eller ardspor, som er nedpløyde furer etter den primitive plogen. Århundrer
med pløying kombinert med et surt jordsmonn og
nedbørsrikt klima har ført til at forgjengelige materialer som tekstil, bein og tre for lengst har blitt brutt
ned. Kun unntaksvis påvises det gjenstander, og da
som regel i form av potteskår, steingjenstander som
spinnehjul eller vevlodd, eller i mer heldige tilfeller
kan man påvise nedgravde graver der skjelett og gravgaver er beskyttet av et steinkammer.
Flateavdekkingsmetodikken har de siste tjue årene
ført til en veldig vekst i kulturspor knyttet til den
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Fig. 4. For å dekke et representativt utsnitt av utgravingsforløpet var det leid inn et profesjonelt filmteam fra formidlingsfirmaet Arkikon i
Bergen. Foto: Morten Ramstad.

forhistoriske gården på Vestlandet.
Fremfor alt har det vært avdekket
en rekke store anlegg fra romertid
(Kr.f.-400 e.Kr) og folkevandringstid
(400-575 e.Kr.) i eldre jernalder, men
det er undersøkt gårdsanlegg og
spor etter dyrkning så langt tilbake
som bronsealderen (1800-500 f.Kr.)
og sen-neolitikum (2400-1800 f.Kr.).
Paradoksalt nok har det vært påvist
langt færre boplasspor fra vikingtid
(793-1030 e.Kr.).
Vi hadde på forhånd gått igjennom arkiver og funndatabaser for å
sjekke om det var funnet graver eller oldsaker på Bjørkum, men med
negativt resultat. Sammenholdt
med informasjon vi fikk fra lokalbefolkningen, tegnet det seg et bilde
av et funnfattig område i forhistorisk tid. Selv om vi ikke hadde de
største forventningene til store an-

tall stolpehull og kokegroper, hadde
vi likevel forhåpninger om at utgravingene kunne bidra med viktige
brikker i puslespillet om gårdsutvikling og driftsformer på Vestlandet i
vikingtiden.

Sensasjonelle funn!
Som forventet dukket det allerede de
første dagene av flateavdekkingene
opp ardspor i undergrunnen og en
og annen kokegrop. Det var likevel
relativt langt mellom strukturene,
og vi hadde ikke påvist stoplehull
eller øvrige spor etter hus.
Etter hvert som vi jobbet oss
inn mot de mer sentrale deler av
den dyrkede marken, registrerte vi
at jordmassene ble mektigere og
fetere. Massene inneholdt dessuten en påtagelig mengde ubrente
og godt bevarte dyrebein. Det var
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også en del ”jernskrammel” i form
av rustne biter, nagler og fragmenter
av gjenstander som knivblad. Med
utgangspunkt i den gode bevaringsgraden og den store mengden bein
gikk spekulasjonene høyt om alderen – mest sannsynlig måtte dette
være matavfall og skrot kastet i historisk tid. Men dette passet dårlig
med at vi ikke fant bein eller andre
funn i topplagene mens mengden
økte kraftig ned mot bunnen av de
eldre dyrkningsmassene. Selv om vi
ikke helt turde å tenke tanken, var
dette en sterk indikasjon på at vi
kunne stå overfor noe helt utenom
det vanlige, nemlig et utgravingsområde med enestående bevaringsforhold.
Idet vi jobbet med å rense frem
et stort, sirkulært fyllskift med
svart, feit og sterkt beinholdig mas-

se, kom svaret. Mens vi krafset frem
overflaten, ble det i ytterkanten av
fyllskiftet funnet en flott nål (en
vevskyttel?). Like etterpå dukket
det frem en kam. Begge gjenstandene var fremstilt av reinsgevir (fig. 2)
Kammen var i satt sammen av ulike
plater naglet sammen med små,
”synåltykke”, velbevarte jernnagler! Formen og størrelsen på nedgravingen vitnet om at det en gang
hadde stått et grophus her. Funnene
gav den endelige bekreftelsen på at
vi på Bjørkum stod ovenfor det nærmest utenkelige: Her var det eksepsjonelt gode bevaringsforhold for
gevir, bein og metall, og det meste
vi fant i de nedre dykningslagene
samt i anleggene som var gravd
ned i undergrunnen, kunne etter all
sannsynlighet knyttes til aktiviteter
i vikingtiden.
Etter tre uker med avdekking,
viste det seg at hovedaktivitetene
hadde funnet sted innenfor et i underkant av 2000m2 stort område. I
virvaret av stolpehull ble det skilt
ut rundt ti stolpebårne hus av ulik
størrelse, nærmere femten såkalte
grophus (mange av disse er trolig
små verksteder), en smie og spor
etter lettere og mindre permanente
boligformer som telt. Rundt om på
flaten fantes ulike former for ildstedsanlegg og kokegroper av varierende størrelse (fig. 3). Med utgangspunkt i funnområdets karakter og
størrelse antok vi at det muligens
kunne representere et sesongmessig møtested. Bjørkum har vært
sentralt plassert med stier som kunne ha forbundet stedet både med
dalførene i nord og sør, og mellom
kysten og innlandet.
På Bjørkum kan det både ha
foregått sosiale sammenkomster

med fest, leik og spill, men kanskje
også verkstedsaktiviteter og byttehandel. Selv om det nok har vært
mange lignende steder i vikingtid,
var dette første gang vi hadde kommet over noe slikt på Vestlandet.
Foruten den store vikingtidskjøpstaden, Kaupang i Vestfold, var det
knapt undersøkt en så velbevart og
funnrik vikingtidslokalitet i Norge.

Utvidelser, nye planer og
strategier
Raskt måtte vi legge en plan for
videre strategier. Det trange dalføret ved Nordre Bjørkum tilsa at det
ikke fantes realistiske alternativ til
veitraseen. I tett dialog med Bergen
Museum besluttet derfor Riksantikvaren at Veivesenet måtte bekoste
en kraftig økning i budsjettet. Hele
det avdekte funnområdet måtte undersøkes før veiarbeidet kunne ta
til. For at utgravingene ikke skulle
gå utover fremdriften for veiprosjektet, ble omfanget av feltarbeidet
utvidet. Kontinuerlig var det 10-15
arkeologer i arbeid fra begynnelsen
av august til første halvdel av november.
Forventningene til utgravingene
var store. Vi regnet med å avdekke
et omfattede og svært viktig kildemateriale som trolig kunne bidra
med ny og viktig kunnskap om
vikingtiden. Selve utgravingene
kom til å være komplekse, og det
ville være et stort tidspress å nå
målsettingene innen vinteren og før
telen for alvor tok til.

Hvordan formidle Bjørkumutgravingene?
Det var mye som talte for at undersøkelsene ville ha stor publikumsappell. De enestående bevaringsfor-
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holdene og forventningene om fine
funn tilsa at både presse og lokalbefolkning ville være interessert.
Presseoppslag fra de innledende undersøkelsene, kombinert med flere
innslag i lokal- og riksdekkende
radio og TV hadde allerede ført til
stor pågang av interesserte. Ved utvidelsene av prosjektet stod vi derfor
overfor en rekke utfordringer. Hvor
mye kunne vi legge ned i arbeidet
med å formidle fortløpende resultatene til lokalmiljøet, massemedia
og til en større interessert offentlighet? Ut fra det uventede omfanget
av feltarbeidet og tidspresset som
lå foran oss, var det viktig at formidlingen var godt organisert med
klare prioriteringer og med en solid faglig forankring. Det ble derfor
utarbeidet en samlet formidlingsstrategi for å kunne videreføre noe av
den kunnskapen som utgravingene
på Bjørkum i Lærdal hadde gitt oss.
Bjørkumprosjektet var en mulighet
til å nå andre, flere og større målFig. 5. Et ”ingen adgang” skilt kan ikke
sies å representere den beste form for publikumskontakt. Etter hvert ble imidlertid pågangen fra besøkende så stor at dette gikk
utover fremdriften i prosjektet. Det var også
nødvendig å regulere adgangen til utgravingsfeltet for å bevare skjøre funnområder
og strukturer i felt. Foto: Morten Ramstad

Fig. 6. Funn av en særdeles forseggjort og velbevart kam med runer skapte et nytt
oppsving i dekningen fra media. Her illustrert ved en artikkel i Aftenposten 8.oktober
2009.

grupper enn de vi normalt forholder
oss til. Gjennom å møte lokalbefolkningens ønske om ny kunnskap
håpet vi også å øke interessen og
forståelsen for bevaring og forvaltning av arkeologiske kulturminner.
Formidlingen skulle nå bredest mulig, samtidig skulle det også satses

konkret innenfor mindre og mer
målrettete kanaler for å nå bestemte
målgrupper. Vi utviklet blant annet
et spesielt eget opplegg for skoleklasser. For å møte den store interessen lokalt, ble det planlagt et mer
omfattende og ambisiøst program
for et ”Åpen dag”-arrangement.
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Det ble også diskutert hvordan vi
kunne tilby et best mulig og effektivt opplegg til studenter og øvrige
fagmiljøer som ønsket å besøke oss.
Vi la opp til et tett samarbeid
med tiltakshaver, Vegvesenet, som
så satsingen på formidling som
svært positivt. De ble involvert i
selve formidlingsarbeidet og stilte
både ressurser og mannskap til
rådighet ved flere av formidlingstiltakene.
Vi undersøkte mulighetene for
at det ble drevet formidling videre
etter at feltarbeidet var over, noe vi
ikke kunne innarbeide i oppdragsbudsjettet. Det ble etablert en tett
dialog med kommunen, der det ble
bestemt at kommunene skulle arbeide videre mot øvrige lokale og
regionale nettverk.
Med utgangspunkt i funnstedets
vitenskapelige betydning vurderte
vi det som viktig å sikre et bredt formidlingsmateriale for ettertiden. Vi
besluttet å satse store deler av den
prosjektfinansierte delen av formidlingen på profesjonell dokumentasjon av utgravingsprosessen med
periodiske filmopptak. Opptak og
intervju skulle ha en best mulig kvalitet som kunne benyttes som dokumentasjon av utgravingene, i tillegg
til eventuelle senere utstillinger og
dokumentarfilmer. Filmtjenestene
ble kjøpt inn hos formidlingsfirmaet Arkikon i Bergen (fig. 4). I tillegg
til midlene som ble brukt til film,
var det meste av feltpersonalet tett
involvert i avviklingen av de ulike
publikumsarrangementene. I etterkant er det gått med mye tid og ressurser til å følge opp formidlingstiltakene som ble satt i gang i felt,
i tillegg til foredragsvirksomhet og
øvrig faglig formidling til et større

Fig. 7. Besøk av skoleklasser var en prioritert satsing, og vi tok vi imot hele klasser
fra skolene Lærdal, Ljøsne og Borgund. Elevene ble inndelt i mindre grupper som ble
fordelt rundt på ulike poster. Bildene viser
en gruppe fra Borgund skole ved omvisning
i felt. Samtidig fikk en annen gruppe føle
spenningen med å spyle frem over 1000 år
gamle funn i såldet. Begge foto: Anne Tømmervåg

forskningsmiljø.
Hvilke formidlingskanaler og
prosjekter tok vi i bruk ved utgravingene på Bjørkum?

Internett og massemedia
Det var som nevnt bred dekning i
lokal- og regionaviser, og det var flere innslag i NRKs distriktssendinger for radio og TV. Innslag i NRK
Dagsrevyen 11. august førte til en
sterk økning i antall besøkende.

Utgravingsfeltets beliggenhet ved siden av Europa vei E-16 mellom Oslo
og Bergen gjorde at det hele dagen
var en jevn tilstrømning av forbipasserende som hadde hørt om funnene
og ønsket å se mer. Vi følte oss forpliktet til å svare på spørsmål, men
ganske snart hadde besøksmengden
økt så mye at denne aktiviteten førte til både avbrudd og forsinkelser
i det daglige utgravingsarbeidet.
Trafikkavvikling og sikkerhet knyt63

tet til tilkjørsel og parkering var et
annet problem. Det var også en del
besøk etter arbeidstid og i helgene
som uten rettledning utgjorde en
potensiell fare for skjøre strukturer
og utsatte funnområder i felt. Derfor ble det besluttet å begrense tilgangen til feltet. Porten ble lukket
utenom arbeidstid, og det ble satt
opp skilt der som informerte om at
omvisning bare ble gitt etter nærmere avtale (fig. 5). For at publikum
fortsatt kunne følge utgravingene,
ble det etablert en ”Bjørkumside”
på Bergen Museums nettsider. Her
var det kortfattet informasjon om
utgravingene, gjenstandsfoto og linker til aktuelle nyheter og oppslag
i media.
For å løfte frem de viktigste aspektene ved utgravingene og sikre
at dekningen fikk et best mulig faglig innhold, ble det i samarbeid med
informasjonsansvarlig ved Bergen
Museum utarbeidet pressemeldinger. Nå kom også notiser og kortere
artikler i riksdekkende aviser (fig. 6).
I oktober 2009 var det en lengre radioreportasje i NRKs programserie
I naturens verden. Noe mer uventet
var det at det ble debatt rundt utgravingene i tilknytning til valgkampen
høsten 2009. Samferdselsministeren
ble utfordret til å endre trasévalget
for den nye Europaveien. Her var
ønsket om å bevare og utvikle funnstedet til næringsutvikling og turisme. I ordskiftet som fulgte, ble det

fra prosjektets side understreket at
selve kulturminnene ville bli fjernet
som en del av utgravingene. Derfor
ville det ikke være noe igjen av disse
for ettertiden.

Omvisning i felt
En av hovedsatsingene var som
nevnt omvisninger i felt. Ingen andre steder kommer man så tett innpå fortiden og de hendelser som har
foregått, som i utgravingsområdet.
Det mest omfattede tiltaket var
Åpen dag 10. oktober 2009, samt
formidlingsarbeidet rettet mot elever ved kommunens tre grunnskoler
(fig. 7). Det store, avdekte feltet gav
god anledning til å oppleve relasjonene mellom kulturminnene på
Bjørkum, den fortidige topografien i området og landskapsbruk.
Dessuten var det viktig å formidle
de metodene som ble benyttet ved
utgravingene. Ved såldestasjonen
fikk både elever og publikum muligheten til å oppleve spenningen ved
å vaske frem funn fra de oppgravde
massene.
Innendørs hadde vi i en av kontorbrakkene en liten utstilling av
gjenstandsmateriale og med gjenstandsbilder hengt opp på brakkeveggen. I brakken som fungerte
som funnmotttak fikk et interessert
publikum se funnbehandling, og de
fikk innblikk i det innsamlede beinmaterialet.
”Åpen dag” - arrangementet
hadde et større omfang (fig. 8).
Konseptet var en markedsdag i vikingtid. På et eget ”markedsområde” foregikk det en rekke aktiviteter. Sentralt var matlaging på
vikingtidsvis. Korn ble malt med
dreiekvern, i grua utenfor et vikingtidstelt ble det stekt brød og det

ble kokt grøt i klebersteinsgryte. I
kokegroper ble det tilberedt både
laks og lam. På ulike poster var det
håndverkere i tidstypiske antrekk.
Her kunne publikum følge kammakeren i arbeid, ved en annen post
ble det hugd emner til dreiekverner,
mens i en tredje fikk publikum forsøke seg på å skyte med jernalderens
langbuer, under kyndig veiledning.
Utvalgte aktiviteter ble også
benyttet ved senere omvisninger,
i forbindelse med befaringer med
Riksantikvaren og fylkeskommunen, og omvisning for studenter fra
Universitetet i Bergen og Høgskolen
i Sogndal.

Utstilling og skilting
Etter samtaler med Arne Sanden,
ordfører i Lærdal, ble det besluttet å
arbeide videre med planer om hvordan formidling av Bjørkumfunnet
kunne videreføres mer permanent
i kommunen etter utgravingenes
slutt. I tillegg ville vi utrede muligheten for skiltformidling av funnstedet.
Kommunen la til rette for en
finansieringsplan for utstillingen
med lokale sponsorer. Fortidsminneforeningen kom tidlig på banen.
I foreningens besøkssenter ved
Borgund stavkirke var det et mindre
areal som de ønsket brukt til utstillingen. Besøkssenterets lokalisering
sikret både tilgjengelighet og god
eksponering av funnene.
Gjennomføringen av utstillingen var basert på at utgravingsprosjektet stod som faglig garantist
og leverandør av data og kildemateriell. Arkikon som allerede var
involvert i filmingen av prosjektet,
stod for bygging, formgiving og bearbeiding av innholdet. Målet var å
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gi et innblikk i utgravingene, samtidig som funnene ble løftet frem og
satt inn i en mer umiddelbar og forståelig ramme.
Utstillingen ble kalt for ”Unike
vikingtidsfunn” (fig. 9). I tråd med
handlingsplanen og under et halvt
år etter at utgravingene var avsluttet åpnet utstillingen lørdag 29.
mai 2010. Utstillingen var basert
på gjenstandskopier og bilder med
tekster på norsk og engelsk. Det
bærende elementet var en skjerm
som viser en kort film av utgravingen kombinert med animasjoner og
rekonstruksjoner. Slik ønsket vi å få
frem et spekter av aktiviteter som
har foregått på Bjørkum i vikingtid.
Når det gjelder informasjonstavler, legges det opp til fire
skilt som formidler et utsnitt av funnene fra utgravingene, og som gir et
innblikk i funksjonen til funnstedet
i vikingtiden. Sentralt i konseptet
er også et ønske om å belyse relasjonen mellom vikingtidsplassen på
Bjørkum og forbindelseslinjer og
formasjoner i det omkringliggende
landskapet. Kommunen finansierte
utgiftene til selve det innholds og
formessige arbeidet med skiltene,
mens Vegvesenet tok på seg hovedbyrden gjennom å ta utgiftene og
gjennomføringen knyttet til avkjøring, parkering og oppstillingsplass
for informasjonstavlene.

Faglig formidling og foredrag
Utover det pågående arbeidet med
vitenskapelig bearbeiding og rapportskriving, har det vært viktig
for prosjektet å sikre en god informasjon til fagmiljøene. I felt la vi
som nevnt til rette for besøk av studenter. I tillegg var det en jevn tilstrømming av både offisielle og mer

Figur 8. Lørdag 10. oktober 2009 ble det arrangert åpen dag ved utgravingene på Bjørkum. Det var lagt opp til både omvisning, deltakelse og aktiviteter
fordelt på ulike poster i området. På bildene ser vi et utsnitt av det som foregikk. Her er omvisning i felt, produksjon av mel i dreiekvern, tilberedning av
mat i kokegrop og grøt i klebersteinsgryte, kammaker og bueskyting. Foto:
Anne Tømmervåg og Morten Ramstad
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Figur 9. Lørdag 29. mai 2010 åpent en
liten men permanent Bjørkum-utstilling på
Borgundsenteret i Lærdal. Basert på kopier
kan man se hvordan gjenstandene så ut i vikingtid, mens et mindre utvalg av funnene er
illustrert med foto. Her ser vi kopi av en nøkkel og et bilde som viser henholdsvis kammer
og spinnehjul funnet ved utgravingene. Sentralt i utstillinger er en filmsløyfe med levende
bilder fra utgravinger og animasjoner med
rekonstruksjoner (alle foto: Ane Bysheim,
grafikk: Arkikon).
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uanmeldte besøk fra kolleger, fylkeskommuner, universitet og Riksantikvaren.
Etter at utgravingene var slutt
i november 2009, har både fagmiljøer og andre vist stor interesse for
prosjektet. I det første halvåret etter
utgravingene vært en hektisk foredragsvirksomhet. Her kan det nevnes presentasjoner og foredrag en
rekke steder: Norsk arkeologimøte
i Trondheim, seminaret Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet på Bryggen Museum i Bergen,
årsmøtet til Middelalderarkeologi i
Norge (MAIN), Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo, Skålgropa arkeologiske
forening, arkeologistudentene Universitetet i Bergen, forvaltningsinstitusjonene på Vestlandets regionsmøte (Selje), Hyllestadseminaret og
Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter
(Hyllestad), Selskapet til vitenskapenes fremme, De naturhistoriske
samlingene Bergen Museum, og til
slutt Borgundsenteret i forbindelse
med utstillingsåpningen.
Utgravingene har gitt oss et
omfattende materiale med stor aktualitet i fagmiljøene. I denne sammenheng har arkeologistudiet ved
Universitetet i Bergen spurt prosjektet om vi kunne stille til rådighet
data og kildemateriale for mastergradsporsjekter med utgangspunkt
i problemstillinger knyttet til utgravingene på Bjørkum. For studentene vil dette gi tilgang til å arbeide
med et ferskt og aktuelt materiale.
For prosjektet er dette en spennende
kanal for få ut resultatene til et større fagmiljø. Samtidig kan det også
være med på å legge til rette for
senere samarbeid på tvers av forskning, utdanning og forvaltning.

Fig. 10. Fredag 23. september var det besøk av arkeologi studenter fra Universitetet i Bergen. Studentene fikk her en unik mulighet til å besøke en stor utgraving, samt å erfare relasjonen mellom felt, strukturer, funn og landskap. Foto: Anne Tømmervåg

Utnytte formidlingspotensialet
Formidling er en prioritert oppgave
ved Seksjon for ytre kulturminnevern. Årlig blir det gjennomført
en rekke ulike publikumstiltak i
forbindelse med seksjonens utgravinger. Formidlingsaktivitetene ved
Bjørkumprosjektet har utvilsomt
krevd både tid og ressurser. Selvsagt
kunne dette ha vært kanalisert til
andre arbeidsområder innen prosjektet. Har formidlingsinnsatsen
vært en riktig prioritering? Svaret
er entydig. Ved slike prosjekt som
Bjørkum er formidlingspotensialet
så stort at det spørs om vi har råd
til å la være.
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Miraklet på Tinos
- om å filma ein gjenstand
Frode Storaas

For eit par år sidan inviterte kollega Henrik von Achen meg og mitt filmkamera med
til øya Tinos i Hellas. Den 15. august kvart år er det ein stor religiøs fest på øya.
I dagane før festen aukar tilstrøyminga av pilegrimar og geistlege tilhøyrande den
gresk-ortodokse kyrkja. I sentrum for høgtida er eit ikon med Jomfru Maria. Mange
hevdar å ha erfart mirakuløse fenomen i samband med dette ikonet. Med bruk av
videokameraet ville vi dokumentere og formidle den religiøse praksisen som lever
rundt dette heilage ikonet.

A

ntropologi handlar om studie av korleis folk innrettar seg til kvardags og fest.
Utgangspunktet for faget er dagens
situasjon. Sjølv om antropologiske
rapportar, som alt anna omgåande
blir historie, er det notida antropologane helst vil uttala seg om. Som
antropolog på Bergen Museum er
det mi oppgåve å formidla glimt av
den levande kulturvariasjonen på
jorda.
Det meste av den etnografiske
samlinga på museet er kome til
museet på 1800- og første halvdel
av 1900-talet. Samlinga eignar seg
godt til formidling av kulturhistoriske tema slik som publikumsutstillingane Kolonitid, Norsk misjon
på Madagaskar, Dei opphavlege
amerikanarane og Evig Liv i oldtidas Egypt er døme på. Men for å
formidla materiell kultur og anna

kulturvariasjon som lever i dag nyttar vi no andre innsamlingsmetodar.

Historia om Panagia
Evangelistria
Vi har fleire ikon utstilte på Bergen
Museum. Ikonet på Tinos slik det
opphavleg såg ut, ville ikkje skilt
seg så mykje frå andre. Ikonet er
svært gamalt, blir det hevda, og det
har ein interessant historie: Det forsvann etter ein brann på 900-talet. I
1822 viste Jomfru Maria seg for ei
nonne på Kechrovounion-klosteret
på øya. Nonna fekk vita kor ikonet
låg skjult. I januar 1823 fann dei
eine halvdelen av ikonet, og nokre
dagar seinare den andre delen. Ikonet framstiller bodskapen frå erkeengelen Gabriel til Jomfru Maria.
Ei gravert sølvplate dekkjer maleriet, og to små opningar i dekslet
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viser ansikta til Maria og engelen.
Den vidare historia rundt denne
gjenstanden er kanskje endå meir
spennande. Ikonet blei funne ved ei
vasskjelde som etterkvart blei sett
på som ei heilag kjelde. Folk høyrde
om visjonen, ikonet og kjelda og begynte å oppsøkja staden. Ei kyrkje
blei reist over kjelda og stod ferdig
i 1850. Seinare blei området rundt
kyrkja, Panagia Evangelistria, utvida for å ta hand om alle pilegrimane
som etterkvart strøymde til. 15. august, Jomfru Marias dødsdag eller
himmelfartsdag, er den største pilegrimsmarkeringa for den greskortodokse kyrkja. I dagane før denne
høgtida blir gatene på Tinos fylte av
pilegrimar og geistlege frå fjern og
nær. Og dette skjer i dag.

Med kamera på skuldra
Med videokamera kan vi fanga

lyd og bilde. Det som skjer framfor mikrofonen og linsa blir festa
på bandet som eit todimensjonalt
avtrykk av det verkelege. Utsnittet,
kva linsa og mikrofonen peikar mot
og kva dei rammar inn, blir valt ut
av personane bak kameraet. På- og
av- knappen blir òg brukt etter ei
subjektiv vurdering av situasjonen
og relatert til kva ein vil fortelja.
Men det er det som verkeleg hende
framfor kameraet som er festa på
bandet.
Ein rapport laga med videoopptak skil seg slik frå ein rapport
sett saman av ord. Når forskaren
formar sin rapport, går mykje av
skrivinga ut på å finna betre og meir
dekkjande ord og uttrykk for å formidla bitar av det verkelege. Nye
ord, eller gamle ord brukte på nye

måtar, prøver å opna opp sider ved
fenomen vi ikkje har fått med oss
før. Begrepsfesting og ordkløyveri
går det mykje tid til på universiteta.
Foto og film heng fast i det verkelege på ein mykje meir konkret måte
enn ord og setningar. På film er det
bitar av det verkelege som blir vist,
sjølv om det er personane bak som
gjer utvalet i tid og rom. Levande
bilete med synkron lyd eignar seg
særs godt til å dokumentera fenomen som materiell kultur og andre
kulturelle uttrykk. Møta våre med
folk og andre erfaringar frå feltarbeid kan vi formidla på ein rik måte
med bruk av eit videokamera. Lyd
og levande bilete er dynamiske og
kan formidla tid og rytme ved bruk
av gjenstandar og andre hendingar.
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Ikoner
Ikon, ”bilete” på gresk, er
nemning for religiøse måleri
på trepanel måla i bysantisk
stil etter klare kunstnariske
konvensjonar. I den ortodokse kyrkja er ikkje ikonet
berre ein illustrasjon, men
forkynnar Guds ord i form,
farge og venleik. Ikonet viser
Jesus, Jomfru Maria eller andre helgenar og vert brukt i
samband med bøn og meditasjon og har ei viktig rolle i
den russisk-ortodokse og den
gresk-ortodokse kyrkja. (Kjelde: Wikipedia)

Hovudkyrkja på Tinos husar ikonet Panagia Evangelistria. Ikonet tiltrekkjer seg pilegrimar året rundt. I dagane før den 15.august blir køane
til kyrkja lengre og lengre. Foto: Henrik von Achen

Som antropologisk filmskapar er
målet mitt å dela mi erfaring med
dei som ser filmen. Med handhalde
kamera føresteller eg meg at dei
som seinare ser filmen, kikkar meg
over skuldra og er med i situasjonen
og opplever det eg opplever, like
nært og autentisk. For å formidla
så realistisk som råd, har antropologar med interesse for film og filmskaparar interesserte i antropologi,

utvikla nokre filmatiske grep. Det
observerande kameraet er eit slikt
grep der vi med det følgjer nært personar og situasjonar over tid. Dette
kan høyres plagsamt ut, og det kan
det også bli om ein ikkje kjem godt
overeins med dei ein filmar.

Å fanga det autentiske
Deltakande observasjon er grunnmetoden innafor antropologifaget.
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Metoden avheng av god kjemi mellom forskaren og dei observerte.
Personlege eigenskapar, ikkje minst
det å vera likande og respektfull,
er derfor svært avgjerande i eit antropologisk prosjekt. Og det same
gjeld om vi brukar penn eller kamera i datainnsamlinga. Vi vil gjerne
fanga inn det autentiske, dvs. det
som føregår i normale situasjonar.
Vår påverknad vil vi redusera så

mykje som råd. Over tid blir vi vane
med folk og folk vane med oss, og
slik blir vi mindre framande i situasjonen utan eller med kamera. Så
trykkjer vi ned på-knappen når vi
vurderer noko av det som skjer som
interessant.
I utgangspunktet unngår vi arrangerte scenar, kunstig lyssetjing
og anna fiksfakseri. Vi filmar berre
det som skjer når det skjer, og vi lar
kameraet gå litt over tid. Så prøver
vi å tenkja oss at den som ser filmen
seinare, blir dratt med inn i opptakssituasjonen, blant anna ved å vera
tett på og ved å unngå kryssklipping. Alt dette er grep som er med
å formidla autentisitet og realisme.
Action-filmar nyttar liknande grep
for å trekkja sjåaren inn i situasjonen og dramatikken for å formidla
spenning. Ulikt fiksjonsfilmen legg
antropologiske filmskaparar ikkje
på stemningsskapande musikk.
Den naturlege lyden er det einaste vi
vil ha med. Det som blir vist og som
vi høyrer på ein film, utsnitta i tid
og rom, er sjølvsagt baserte på gjennomtenkte, subjektive val. Slik ein
autentisk gjenstand blir vist fram
på eit museum, blir autentiske ting,
personar og situasjonar viste fram
på film.

Ein open tekst
Oppgåva er ikkje berre å visa, men
og å seia noko. Skal ein setja saman
filmsekvensar og byggja opp ei historie som skal vera noko meir enn
rein dokumentasjon, er det ulike
måtar å gå fram på. I ei utstilling
blir forklarande tekstar gjerne monterte ved sida av ein gjenstand. Den
tydelegaste måten ein filmskapar
kan tilføra meining til ein film på, er
å bruka kommentarstemme og or-

ganisera filmsekvensane slik at dei
følgjer ein verbal argumentasjon.
Dette er vanleg for dokumentarfilm
som er tilrettelagde for tv. Denne
tilleggsteksten, kommentarstemma,
er med for å skilja ut det vesentlege
innhaldet i bileta og styra korleis
filmen skal oppfattast. Dette vil avgrensa det mangetydige innhaldet
som eit bilete eller ein film gjerne
kan formidla. Kommentarstemma
er med å lukka korleis ein opplever
ein film. Ein slik film er gjerne bygd
opp lik ein skriftleg tekst der lesaren blir leia steg for steg gjennom eit
argument. Produksjonsprosessen er
styrt frå idé, via manus og kjøreplan
for opptaka, til redigering og kommentarar. Såkalla antropologisk
film skil seg frå dette ved først og
fremst å vera ein mykje meir open
tekst.
I arbeidet med utstillingar blir
det ofte debatt rundt kor mykje
tekst som skal følgje gjenstandane.
Film som medium har også sine
grenser når det gjeld informasjon.
For mykje eksplisitt informasjon og
for mange tema kan lett bli for styrande og hindra opplevinga og medlevinga i ein film. Ambivalensen og
det mangetydige kan vera viktig for
å dra sjåarane inn i filmen, og gi dei
ein sjanse til å oppdaga noko. Slik
kan vi formidla ei oppleving, ei erfaring. Film kan oppfattast som ei
erfaring, virtuelt knytt til stad, tid
og rom. Det er viktig ikkje å nytte
filmatiske knep som kan avgrense
og lukke filmen som tekst. Blant
antropologiske filmar kan tekstplakatar, som plakatar nytta i utstillingar, vera redigerte inn i filmen
for å klargjera handlinga. Plakatane
styrer det ein ser i filmen, men i mindre grad enn ei kommentarstemme.
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Film er uansett, som andre tekstformer, konstruerte produkt. Kor mykje filmskaparen styrer tolkinga av
filmen vil variera langs ein akse som
går frå ”showing til saying”, frå dokumentasjon til tolking.
Ulike media har sine fortrinn
og sine eigne atterhald. Film kan
formidla møte med folk, virtuelt og
emosjonelt. Med film kan vi visa
delar av felterfaringa vår på ein direkte og usminka måte, medan vi
treng språket for å få formidla resonnementa i analysane våre. Analytiske resonnement kan bli presenterte meir eller mindre eksplisitte
i film, som kommentarar og tekstplakatar som i stumfilm, eller berre
i måten sekvensane er sette saman
på. Uansett er våre faglege refleksjonar utslagsgjevande for korleis
vi ordnar og redigerer materiale om
sluttproduktet er film eller annan
tekst.

Kissed and kissed again
Å oppleva Tinos i dagane rundt
høgtida den 15. august var fantastisk på mange vis.
Gjennom forskingsnettverket
sitt har Henrik kontakt med Giorgos Kordis, ein universitetskollega
og kunstnar som målar bl.a. ikon.
Giorgos hadde alle dei rette kontaktane til dei kyrkjelege leiarane
på Tinos og sentralt i den gresk-ortodokse kyrkja. Vi trong ikkje bry
oss med alle forbodskilta mot fotografering og videofilming. Vi kom
til over alt. Sjølve ikonet er plassert
rett ved inngangen til kyrkja. Det
var alltid kø av pilegrimar, gåande
eller krabbande, fram mot ikonet.
Der bøygde dei seg ned, krossa seg
og kyssa det. Mange nærma seg
ikonet krabbande på kne frå sjø-

Ikonet er dekka av ei sølvplate der bilete er gravert. Små opningar i plata avdekkar hovudet til hovudpersonane i biletet. Ikonet er plassert under glas rett ved inngangen i kyrkja. Om natta blir det lagt i ein
safe. Foto: Henrik von Achen
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kanten og dei vel 800 meterane opp
til kyrkja.
I filmen Kissed and kissed again
– the miraculous icon of Tinos prøver vi å koma nær innpå pilegrimane og visa kva dei gjer. I staden for
kommentarar lèt vi nokre pilegrimar forklara litt om bakgrunnen for
at dei har kome til Tinos. I tillegg
arrangerte vi eit intervju med ein av
prestane, som vi brukar i filmen for
å forklara med ord ulike sider ved
høgtida og aktivitetane rundt. Men
målet vårt er å visa korleis denne religiøse praksisen fungerer på Tinos
i dag. Gjennom å delta med kamera
så tett som råd på alt som skjedde
desse dagane, håpa vi på å trekkja
sjåarane av filmen med inn i hendingane. Målet er å dela vår erfaring
med dei som ser filmen på ein slik
måte at dei nesten kan få ei oppleving av å vera med på Tinos.
På feltarbeid samlar antropologar erfaringar, eigne sanselege
erfaringar som vi igjen nyttar til
å begripa andre sine erfaringar.
Målet er å forstå og gjera greie for
korleis livet er for dei vi studerer.
All erfaring har eit tidsaspekt, og i
mange samanhengar er tidsaspektet
viktig for å få kommunisert erfaringa på ein adekvat måte. Å venta
på nokon som kjem for seint, kan
opplevast som lengre enn reell tid.
Om ein deretter skal nå noko viktig,
kan tida opplevast som om ho går
altfor fort. All erfaring er personleg, situasjonsbestemt og subjektiv.
Dessutan blir erfaring influert av
kva førkunnskapar vi har.
Akkurat som ein tekst skapar
resonans og kan få fantasien i sving,
vil vi møta alle situasjonar med
førkunnskapar. Krabbinga i gata
oppover til kyrkja får stor plass i fil-

men vår. Er det fordi dette var det
mest eksotiske for filmskaparane?
Ein lokal kameraperson ville heilt
sikkert lagt vekt på andre sider ved
denne høgtida enn vi som hadde få
konkrete førkunnskapar om fenomenet. Film handlar ikkje berre om
det ein ser. På same måte som kvar
enkelt pilegrim vil ha si eiga oppleving av dagane på Tinos, vil dei
som ser filmen, oppleva forteljinga
vår ulikt. Gjennom ei filmoppleving
vil sjåaren sjølv uvilkårleg oppdaga
kva som skil og kva som er likt med
det ein kjenner frå eige liv. Slik formidlar film meir enn berre det ein
ser fordi ein byggjer inn eigne erfaringar på det ein ser. Gjennom filmen kan ein utforska mange sider
ved det å vera menneske.
Sjølv om målet er å formidla
kunnskap som kan fortelje noko
om staden der vi har vore og folk
vi har møtt, vil førkunnskapane
og fordommane prega både utvalet
av materiale, sjølve formidlinga og
oppfatninga av det ferdige produktet.

Historier som ikkje er fortalde
For mykje styrt informasjon kan
lett øydeleggja opplevinga av ein
film. Men sidan eit bilete kan seia
meir enn tusen ord, vil mykje informasjon i eit bilete og i ein film bli
verande ukommentert. Svært mykje
spennande kunnskap har vi valt å
la stå meir og mindre ukommentert i filmen frå Tinos. Visjonen til
nonna og historia om korleis ikonet
blei funne, er ei historie som ikkje
er nemnt i filmen. Blant fagfolk er
det ein diskusjon om ikonet verkeleg kan vera så gamalt som det
blir hevda. Heller enn vera frå før
900-talet, ser det truleg ut til å vera
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frå 1600-talet. For pilegrimane er
denne debatten uviktig. Vi nemner
heller ingenting om debatten i filmen. Nonna fekk visjonen på tida
rundt grekarane sin fridomskrig
mot tyrkarane og det Osmanske riket, som om Maria kom med bodskap om det nye, frie Hellas. I 1940
blei den greske kryssaren Elli senka
på havna på Tinos av ein italiensk
ubåt den 15.august. Derfor markerer militæret denne dagen saman
med kyrkja. Slik er denne religiøse
gjenstanden kopla til staten.
Det militære nærværet pregar
høgtida dei to siste dagane. Men elles i dagane før den store religiøse
markeringa er det romanifolket som
gjer mest av seg i byen. Det er tydeleg at denne høgtida samlar romanifolk frå heile Hellas. Små og store
barn blir døypte. Det er som om
foreldra har venta med dåpen til
familien skulle på pilegrimsferd til
Tinos. Over alt på fortau, i parkar
og på plassane rundt kyrkja ordna
romanifolket seg til for natta. Dei
deltok lite i liturgien rundt høgtida,
men var dei frommaste krabbarane
dei 800 meterane fram til det mirakuløse ikonet. Romanifolket er pilegrimar som andre tilreisande, og
slik blir dei òg presenterte i filmen.

Gjenstanden sin eigenverdi
Det er mange ulike forteljingar omkring dette unike ikonet. Hadde vi
kunna vist gjenstanden på museet,
ville vi kunna fylt veggane rundt
med tekstplakatar. Men tida for å
få klenodium til musea er over. Nye
gravfunn i Egypt går ikkje ut av landet, og her på berget tek kyrkjene
vare på altertavlene sine sjølve.
Det er ein stor illegal internasjonal
marknad for gjenstandar som er

Pilegrimane kjem frå fjern og nær. Foto frå filmen (Frode Storaas)

interessante for eit museum. Derfor
er vi helst skeptiske når vi no og då
får tilbod om flotte ting, spesielt når
dette blir omtala som gjenstandar
med kulturhistorisk verdi. Nokre
nye gjenstandar innlemmar vi i den
etnografiske samlinga på museet,
men det er helst kvardagsting frå
samfunn der vi sjølve har gjort feltarbeid. Med videokameraet samlar
vi inn kulturelle fenomen frå fjern
og nær, og slik får vi vist glimt av
den levande kulturvariasjonen
rundt omkring i verda.
Men sjølv om det finst flotte bilete av måleriet av Mona Lisa, står
folk timevis i kø i Paris for å sjå originalen, den ekte gjenstanden. Velkomen til museet!
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Gravene på Fure
Anja Sveinsdatter Melvær

På gården Fure i Stryn blir det i 1991 gjort et stort gravfunn fra vikingtid i en frem til
da ukjent gravhaug. I løpet av et par uker avdekkes det våpen, smykker og redskaper
som har ligget skjult i jorden i over tusen år. Gjenstandene skal vise seg å stamme fra
tre forskjellige graver.

H

øyt oppe i det gule tårnet i
De kulturhistoriske samlinger ligger bronse- og
jernaldersamlingene til Bergen Museum. Fordelt på to etasjer finner vi
her nesten alle arkeologiske gjenstander fra omkring 1800 f.kr. til

1000 e.kr samlet inn på Vestlandet
fra Bergen Museums grunnleggelse
og frem til i dag. Som en del av mastergraden i arkeologi hadde jeg min
praksis i dette magasinet i 2006.
En av oppgavene jeg fikk, var
å arbeide med dette store viking-

tidsfunnet fra Nordfjord. Gjennom
arbeidet ble jeg nysgjerrig på disse
menneskene som ble gravlagt på
Fure for så lenge siden. Hva kunne
dette funnet fortelle meg om livet på
Fure, menneskene i gravene og den
samtiden de var en del av?

Pilespisser funnet i en av gravene. Foto: Svein Skare
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Gravhaugen oppdages
Gården Fure ligger på nordsiden av
Oppstrynsvatnet, i det som i dag er
Stryn kommune. Terrenget skråner
her bratt oppover fra vannet. Ytterst
på en liten flate i skråningen ovenfor
gårdstunet på Fure holdt Leif Fure
vårparten 1991 på å plante frukttrær. Da det plutselig dukket opp
store mengder kull og enkelte rustne jerngjenstander i åkeren, kontaktet han Bergen Museum og meldte
fra om funnet. Museet satte deretter i gang en utgraving, som skulle
avdekke en gravhaug med hele tre
graver i. Da utgravningen ble avsluttet, hadde museet samlet inn flere
hundre gjenstander og fragmenter
av gjenstander, og en stor mengde
brente bein.
De første gjenstandene som

dukket opp i åkeren, stammet fra en
mannsgrav med 1-2 personer i (grav
I). Graven var temmelig omrotet
av frukttreplantingen, og ble ettergravd for å undersøke om det fantes
noe mer igjen av den. Utgravingen
avdekket flere gjenstander, og viste
at graven opprinnelig hadde vært
kantet med små heller. Da graven
var ferdiggravd, ble utgravningsområdet utvidet et stykke inn i den
uforstyrrete molda for å sikre at
grensen for graven var nådd. Under
denne undersøkelsen, i det uforstyrrede området, dukket det opp en ny
mannsgrav (grav II). Denne graven
var altså totalt uforstyrret av senere
tids aktivitet. Grav II lå med kortsiden kant i kant med grav I. Den
bestod av en ca. 1,5 meter lang, regelmessig steinpakning, som da den

Gården Fure sett fra Oppstrynsvatnet.
Foto: Anja Sveinsdatter Melvær
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ble avdekket, viste seg å inneholde
flere gjenstander. Da arbeidet ble
avsluttet og begge gravene var undersøkt, dro arkeologene tilbake til
Bergen i den tro at det ikke fantes
flere graver i haugen. Mindre enn
en uke etter fikk de beskjed om at
en ny grav hadde kommet til syne
i åkeren. Grav III var en hellekiste
med dekkhelle gravd ned i undergrunnen. Graven lå tilnærmet parallelt med grav I og II, ca. 1-1,5 meter tilnærmet sør for de to andre.
Begravelsen var i likhet med grav II
uberørt av senere tids aktivitet. Under dekkhellen viste det seg å være
en velbevart kvinnegrav.

Dateringen av gravene
Plasseringen av gravene i haugen
tydet på at kvinnegraven var den al-

ler første som ble anlagt i haugen,
siden denne var gravd ned i undergrunnen. De to mannsgravene så ut
til å ha vært anlagt senere. Ettersom
de var plassert inntil hverandre,
kunne det tenkes at de ble anlagt
på omtrent samme tidspunkt som
hverandre.
Mitt første mål var å prøve å
datere de enkelte gravene mer nøyaktig ved å studere formen og stilen
på gjenstandene i gravene. Arkeologen Jan Petersen ga i perioden
1919-1951 ut tre oversiktsverk om
vikingtidens gjenstander: De norske
vikingesverd (1919), Vikingetidens
smykker (1928) og Vikingetidens
redskaper (1951). Her forsøkte han
å ordne ulike typer gjenstander i
kronologisk rekkefølge. Ved hjelp
av disse verkene håpet jeg å finne ut
om gjenstandenes datering kunne
bekrefte det stratigrafien i haugen
så ut til å vise. Jeg valgte derfor ut
enkelte daterbare gjenstander fra
gravene og sammenlignet disse med
Jan Petersens gjenstandstyper.
Etter å ha gått igjennom gjenstander fra alle de tre gravene, kom
jeg frem til at gravene i haugen ble
anlagt innen et relativt kort tidsrom
fra omkring midten av 800-tallet,
frem til en gang ut på 900-tallet.
Kvinnen ble trolig gravlagt først
omkring år 800-850 e.Kr., og deretter de to (eller tre) mennene omkring år 850-900.

Samfunn og kultur i endring
Personene som ble gravlagt i haugen, levde altså midt i vikingtiden
(Ca. 800-1030 e.kr). I starten av
denne perioden var det Karl den
stores Frankerrike, det arabiske og
det bysantinske riket som i stor grad
dominerte vår del av verden. Det vi

i dag kaller Norge, bestod av flere
mindre riker, og på Vestlandet er det
antatt at det fantes omkring ni slike
småriker i vikingtiden.
Fra Skandinavia dro folk sørover til kontinentet, østover gjennom dagens Russland og helt ned til
Svartehavet, og vestover til Island,
Grønland og New Foundland. Den
avanserte skipsteknologien som ble
utviklet i Norden i jernalderen muliggjorde slike lange sjøreiser. Enkelte av disse ferdene var regelrette
vikingtokter, mens mange var fredelige handelsferder. Det ble etablert
bosetting i nye områder. Handelen
økte i omfang. Ute i verden kom
skandinavene i kontakt med nye
kulturer og skikker. Et kulturmøte
som fikk stor betydning, var møtet
med kristendommen. I løpet av perioden gjennomgikk samfunnet her
i nord store forandringer. På bare
200 år skiftet religionen fra norrøn
tro til kristendom, de mindre rikene
ble samlet til stadig større enheter
og flere byer oppstod. Menneskene
som fikk sin siste hvile i gravhaugen på Fure, levde midt oppe i disse
store samfunnsomveltningene.
I Nordfjord er det også kjent
mange andre funn fra vikingtid.
Her er det registrert en stor mengde gravhauger, og flere av disse er
svært rike på gjenstander. Den mest
kjente av dem er den store, brente
skipsgraven på Myklebostad i Eid.
Denne graven og flere av de andre i
Nordfjord inneholder importgjenstander. På Fure er det tidligere
funnet en mannsgrav med et bronsebissel som trolig stammer fra De
britiske øyer. Funnene viser at folk
i Nordfjord også har tatt del i lange
sjøreiser, enten målet har vært handel eller vikingtokter.
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Kvinnegraven
Vi vet foreløpig ikke hvor gammel kvinnen i grav III var da hun
døde. Dersom vi antar at hun levde
et langt liv i forhold til normalen i
sin samtid, kan hun ha vært 50-60
år gammel da hun døde. I så fall
kan vi tenke oss at hun ble født på
slutten av 700-tallet, eller tidlig på
800-tallet. Det vil si at hun ble født
omkring den tiden da de første beretningene om norrøne angrep på
De britiske øyer ble nedtegnet. Mot
slutten av Fure-kvinnens levetid ble
den storslåtte Oseberggraven anlagt
i Vestfold.
Kvinnen på Fure ble gravlagt
med flere smykker – et perlekjede,
to skålformete spenner og en likearmet spenne av bronse. Disse
gjenstandene ble funnet samlet i
den ene enden av hellekisten. I den
andre enden av graven lå det rester
etter en ullkam. I midten av graven
fantes blant annet et bissel, en saks
og en stekepanne. De dominerende
gjenstandene i graven er tekstilredskapene. Dette er de vanligste redskapene en finner i kvinnegraver fra
vikingtiden, og viser at tekstilarbeid
har vært en viktig syssel for kvinnene. Fure-kvinnen har fått med seg
både saks, ullkam, spinnehjul og
vevlodd til en vev av Oppstadtypen.
Hun har også fått to nøkler med
seg.
Graver som denne, med to
skålformete spenner, en tredjespenne, perler og flere redskaper er av
de mest velstående kvinnegravene i
vikingtiden. Kvinnen må derfor ha
hatt en høy posisjon i samfunnet.
Smykkene, redskapene og nøklene
forteller oss at hun sannsynligvis
hadde status som husfrue på går-

den. Det diskuteres om slike rike
kvinnegraver kan være graver til
kvinner som har overtatt ansvaret
for driften av gården etter mannens
død.

Sverdet i graven
Omkring den tiden da Harald Hårfagre var i gang med sine erobringer
på Vestlandet, ble grav II anlagt i
haugen på Fure, trolig omkring år
850-900 e.Kr. Den store mengden
brente bein i graven viser at den
døde ble kremert.
Mannen ble lagt i graven med
et fullt våpensett med både sverd,
spyd, øks, åtte pilespisser og to
skjoldbuler. I tillegg har den døde
fått med seg hesteutstyr, noen få
snekkerredskaper og flere jernkjeler. Bare 10-15 % av de kjente
våpengravene fra vikingtid inneholder så mange som tre angrepsvåpen.
Dette tyder på at den døde i denne
graven har tilhørt et høyerestående
sjikt av befolkningen.
Noe av det mest oppsiktsvekkende i graven er sverdet. Hjaltene og grepet er dekorert med et
komplisert mønster, med innlegg
i sølv, bronse og messing. De fleste
vikingtidssverd er helt enkle jernsverd uten dekor. Da sverdet fra
Fure var i bruk på 800-tallet, må det
ha sett svært imponerende ut. Det
er ikke mange av sverdene i det høye
gule tårnet som kan måle seg med
dette. Likevel er det ett sverd som
minner mistenkelig mye om sverdet
fra Fure. Dette ble funnet i Gaular
kommune på en gård kalt Vikja.
Det har dekor som er så lik Furesverdet at en skulle tro sverdene har
vært laget av samme person, eller i
det minste på samme sted. Dette får
vi nok aldri vite, men likheten mel-

Foto: Svein Skare
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To menn i én grav?
Den siste graven (grav I) inneholdt
også en kremert mannsgrav. Etter
gravgodset å dømme kan graven
ha blitt anlagt en gang rundt år
850- 900 e.Kr. I graven fantes totalt
nærmere femti gjenstander; hovedsakelig våpen, hesteutstyr og jordbruksredskaper. Våpnene viser at
den gravlagte har vært jordeier og
en fri mann.
I samme grav fantes det flere
redskaper som jeg i starten hadde
vanskeligheter med å bestemme
funksjonen til. Jeg tolket gjenstandene som et høvelblad, tre meisler, to syler og et skjeborr. Da jeg
sammenlignet redskapene funnet i
denne graven med dagens treskjærerredskap, fant jeg påfallende likheter. Dette passer godt med at det
også ble funnet en liten hammer og
flere kniver i graven. Kan den døde
ha vært treskjærer?
Mange av gjenstandene i graven fantes det to eller flere eksemplarer av. Her var to sverd, to økser
og to skjoldbuler. Her var også dobbelt sett med bisler, celter, sigder,
ljåer og andre redskaper, i tillegg til
16 pilspisser. I graven var det altså
dobbelt så mange pilspisser som i
grav II. Det er sjelden det finnes så
mye utstyr i én grav, noe som kan
være et resultat av at den døde har
vært en svært velstående person. På
grunn av den spesielle funnsammensetningen virker det mer sannsynlig
at det her er to menn i samme grav.
En slik tolkning åpner for nye spennende spørsmål: Hva slags relasjoner var det mellom disse personene?
Kanskje lå det to brødre her som
har dødd i kamp, eller er det far og
sønn som har gått i døden sammen?
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sønn som har gått i døden sammen?

Skjelettmaterialet

Skjelettrestene fra gravene er ennå
ikke undersøkt, men det ble samlet inn 1,5 kg brente bein fra grav
I og 750 g brente bein fra grav II,
som kan gi verdifulle opplysninger
om de døde. Forhåpentligvis kan
en osteologisk analyse av beinfragmentene gi oss svar på om det var
ett eller to mennesker i grav I. Det
er interessant å merke seg at det faktisk er dobbelt så mye brente bein
i grav I som grav II. Dette styrker
mistanken om at det er to personer
i denne graven.
Hvis vi er heldige, kan vi også
få vite kjønn og alder på de gravlagte, eventuelle sykdommer og kanskje også årsaken til at personene
døde. Har de for eksempel lidd en
naturlig død, eller har disse menneskene blitt tatt av dage? Dersom
det i grav I ble gravlagt to personer,
vil det være naturlig å tenke seg at
de døde som følge av en dramatisk
hendelse. Kanskje har de blitt såret
i strid, eller blitt offer for sykdom?
Enkelte av de brente beina kan også
vise seg å være dyrebein. I graver
fra vikingtid finner man gjerne bein
av hund, hest eller storfe, som kan
være rester etter selve gravritualet
eller er tenkt å ha en funksjon i livet
etter døden.

Slektskap?
Sannsynligheten er stor for at de tre
eller fire personene som ble gravlagt
her på 800-900-tallet, har vært i
slekt. Begravelsene har foregått med
så kort tidsrom at de som anla den
siste graven i hvert fall må ha kjent
til de menneskene som tidligere ble
gravlagt i haugen. Plasseringen og
de sammenfallende dateringene av

de to mannsgravene viser at særlig disse gravene må ha blitt bygget
med svært kort mellomrom. Her
har de gjenlevende tydelig vært klar
over hvor den siste begravelsen ble
foretatt.

Fure i Oppstryn
Gravhaugen på Fure føyer seg inn
i rekken av rike gravfunn fra yngre
jernalder i Oppstryn. Årsaken til at
de i dag noe avsidesliggende gårdene har vært så velstående, kan være
nettopp beliggenheten. Oppstrynsvatnet utgjør en del av en gammel
ferdselsvei mellom Nordfjord og
Østlandet, via Lom og Skjåk. Her
kan vi tenke oss at produkter fra
Østlandet og fjellene har blitt fraktet ut til kysten, og produkter fra
Vestlandet østover. Kanskje kan
menneskene i området rundt vannet
ha dratt nytte av dette, og tatt del
i og eventuelt kontrollert deler av
denne varetransporten.
Gravfunnet har gitt mange nye
spennende opplysninger om livet på
Fure. Menneskene her var sannsynligvis høytstående folk i samfunnet.
Her i Oppstryn har de drevet jordbruk, håndverk og jakt, og muligens
handel med andre deler av landet.
Trolig har de også deltatt på vikingferder vestover. Det er mulig at mennene i gravhaugen kan ha blitt drept
som følge av en dramatisk hendelse.
Mye tyder på at de gravlagte har
vært i slekt. Sannsynligheten er også
stor for at de sist gravlagte kjente
til kvinnen som først ble gravlagt i
haugen.
Hadde Leif Fure valgt ikke å
melde fra om dette funnet, ville en
viktig del av forhistorien vår gått
tapt. I stedet har gravhaugen gitt
oss verdifull kunnskap om mennes-
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kenes liv på en gård innerst i Nordfjord for omkring 1200 år siden.
Gjennom å arbeide med dette spennende funnet føler jeg at jeg har
kommet litt nærmere disse menneskene fra Fure. Samtidig sitter
jeg igjen med mange nye spørsmål.
Noen vil kunne besvares gjennom
videre undersøkelser av materialet,
mens andre vil forbli det gule tårnets hemmelighet.

Litteratur:
Solberg, Bergljot 2000: Jernalderen
i Norge: ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Cappelen, Oslo.
Magnus, Bente 1967: Studier i Nordfjords yngre jernalder. Magistergradsavhandling – Universitetet i
Bergen.

Før det er for sent
- om kvinners liv i akademia
Jo Høyer

Ikke begynn på universitetet! Da blir du bare et slikt fruentimmer med stram knute i
nakken og sorte strømper. Et slikt ”råd” til unge studiner som ville søke en akademisk
løpebane virker i dag både forkvaklet og sjåvinistisk, men var for bare få årtier tilbake
ikke helt utenkelig å høre. Det var den tiden da akademisk karriere i første rekke var
forbeholdt menn.

D

et dreier seg om å være
kvinne, ofte pionerer, i
mannsdominerte vitenskapelige miljø, i en tid der kvinnene ikke skulle beskjeftige seg for
mye med intellektuelle sysler og
ikke søke egen karriere på universitetene. Det handler om kvinner som
hadde glede av og interesse for spennende fagmiljø med gode kollegaer,
men også om skuffelser og kamp for
å bli faglig sett og respektert.
Dette er noe av det som kommer fram når seksten kvinner med
ulik bakgrunn og på forskjellige
institusjoner nå forteller om sitt liv
i akademia. Dette er intervju som
ikke først og fremst handler om
karrierer og faglige meritter, men
om opplevelsen av å være ofte den
eneste kvinnen i et faglig miljø på
universitetet og institutter. I dag er
det ganske annerledes. Det er en
kjempeendring når det gjelder kvinnelige akademikere, i det minste
med tanke på antatt doktorgradskandidater. Men fortsatt er det et

markert mindretall når det gjelder
kvinnelige professorer.

Dokument hundre kvinner
De femten intervjuene er del av et
større nasjonalt kvinnehistorisk
prosjekt, kalt Dokument hundre
kvinner. Til sammen er hundre
kvinner intervjuet som har levd i
ulike miljø og områder i samfunnet. Det omfatter kvinner med så
forskjellig bakgrunn som kvinner
fra skogs- og småbrukermiljø, kvinner med minoritetsbakgrunn, kystkvinner og kvinnelige filmskapere,
kunstnere – og akademikere. Initiativtaker til dette store prosjektet
er Kvinnemuseet på Kongsvinger.
Målsettingen er å få dokumentert
og videreformidlet ulike kvinners
historier før det er for sent.
- I dette prosjektet handler det
ikke først og fremst om faglige erfaringer. Nei, det viktigste er å få
fram historiene som ligger bakenfor, om det å være en enslig svale
i et mannsdominert miljø. Derfor
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er disse intervjuene mer private.
De har en vinkling som gir en mer
kulturhistoriske sammenheng, eller
mer presist en kvinne-kulturhistorisk kontekst, forteller Kari Gaarder Losnedahl ved Bergen Museum,
ansvarlig for delprosjektet Kvinner i
akademia.
- Det var så viktig å få dokumentert dette. Vi måtte få tak i opplevelsene og erfaringene fra de som
i dag er over 70, før det er for sent.
Bergen Museum og jeg ble spurt på
grunn av min forskning på kvinnekulturens kår ved våre kulturhistoriske museer, og har derfor også
hatt nær kontakt med Kvinnemuseet. Den opprinnelige tittelen for
dette delprosjektet var Kvinnelige
akademikere. Vi kom etter hvert
fram til at Kvinner i akademia ville være mer spennende, ettersom
denne aldersgruppen har vært så
desidert i mindretall i de aller fleste
akademiske miljø.
Losnedahl opptrer selv i prosjektet i flere roller, på begge sider
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av mikrofonen, både som intervjuer
og intervjuobjekt. Slik er hun både
tilskuer og deltaker, og har fått en
nokså god innsikt i hva disse intervjuene dokumenterer.

Fra alle fagmiljø
Valget av intervjuobjekter viser stor
variasjon både med hensyn til fag,
posisjoner og institusjoner. Kvinnene arbeider eller har arbeidet
ved universitetene i Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger. Her finner vi blant andre landets første dr.
tech., NTHs første kvinnelige professor og første kvinnelige rektor
ved Universitetet i Oslo. Den faglige
variasjonen spenner enda videre; fra
fysiologi, filosofi, pedagogikk, botanikk, filologi, historie, arkeologi,
paleontologi, sosiologi, jus til teater
og museologi.
I dette arbeidet har det først
og fremst vært benyttet intervjuere
både fra egne miljø og andre med
journalistisk eller lignende bakgrunn. Dette har vært nødvendig
for å få en bredest mulig dekning.
- Vi har ikke fått en optimal geografisk spredning, noe som blant annet
skyldes at det ikke har vært altfor

mye penger i prosjektet, sier Kari
Gaarder Losnedahl
-Det har vist seg at flesteparten
av kvinnene ikke var så veldig bevisste sin jobbframtid. Gifte seg og
få barn sto nok øverst på listen hos
mange. Flere tok omveier via sekretærarbeid, eller andre mer typiske
kvinneyrker som lærerutdanning.
De fleste opplevde å være alene
kvinne i mannsdominerte miljø.
Dette opplevdes nok litt forskjellig,
men alle synes å ha utviklet en bevissthet rundt dette etter hvert.
Også flere har startet med kvinneforskning, et felt de ikke hadde vært
opptatt av i utgangspunktet.
-Det synes som om familiebakgrunn ikke har spilt så stor rolle i
valg av yrkeskarriere som forventet. Dette var litt overraskende.
Blant akademikerne er ikke dette
like tydelig som for eksempel blant
kunstnere og skuespillere. Der går
ofte yrkesvalg og karriere i arv i bestemte familier, sier Kari Gaarder
Losnedahl.
Kvinnene forteller om opplevelser og uttalelser fra mannlige lærere
og kolleger som i dag ville blitt kalt
trakassering, men som den gang var

De seksten kvinnene som er intervjuet, fra venstre øverst:
Jenny-Rita Næss, arkeologi
Kari Wærness, foto: Silje Gripsrud/ UiB
Anne Rønning, engelsk litteratur, foto Magnus Vabø/UiB
Ellen Schjølberg, botanikk/tekstil, foto Magnus Vabø/UiB
Gerd Stamsø Munch, arkeologi, foto: Mari Hildung/Perspektivet Museum
Ida Blom, historie, foto: Magnus Vabø/UiB
Karen B. Helle, fysiologi, foto: Privat
Kari Gaarder Losnedahl, teater/museologi, foto Svein Skare/UiB
Lucy Smith, juss, foto: Sigurd Fandango
Marit Kvam, Pedagogikk, foto Lisbeth A. Chumak/ Kvinnemuséet
Natascha Heintz, paleontologi, foto Lisbeth A. Chumak/ Kvinnemuséet
Sidsel Aamodt, filosofi, foto Magnus Vabø/UiB
Synnøve Liaaen Jensen, kjemi, Foto: Mentz Indergaard/NTNU
Wenche Haaland, psykologi, foto Magnus Vabø /UiB
Solveig Aasheim, botanikk, foto: Ukjent
Elisabeth Aasen, litteratur, statsstipendiat, foto: Ana Leticia Sigvartsen/NRK

83

Dokumentasjonsprosjektet
”Hundre kvinner”
”Dokument hundre kvinner”
er et felles dokumentasjonsprosjekt som har intervjuet
et utvalg kvinner over 70 år.
Målet er å få dokumentert
for ettertiden ulike kvinners
liv og virke. Over en periode
på tre år er hundre kvinner
med helt forskjellig bakgrunn
og miljø blitt intervjuet: Kystkvinner, innlandskvinner fra
småbruks- og skogsarbeidermiljø, kvinnelige kunstnere,
kvinnelige filmskapere, kvinnelige akademikere, kvinner
med flerkulturell og/eller minoritetsbakgrunn
Dokumentasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Norsk Filminstitutt: Filmmuseet, Bergen Museum,
Trondheim
Kunstmuseum,
Glomdalsmuseet, Helgeland
Museum og Kvinnemuseet.
Det siste er også koordinator
for arbeidet. Bergen Museum
deltar ved Kari Gaarder Losnedahl.
Intervjuere i prosjektet
har vært frilansjournalist Marit Hannaas Larsen, og ansatte tilknyttet Bergen Museum,
Rokkan-senteret og AHKR
ved Universitetet i Bergen og
Tromsø Museum / Universitetet i Tromsø.

Ida Blom med mannlige kolleger ca. 1961/62. Personene er fra v.: Alf Kaartvedt, Knut Helle, Halvdan Koht, Ida Blom, Rolf Danielsen, Erling
Reksten, Knut Mykland. foto: ukjent

Alle kvinnene som er intervjuet har
også valgt ut gjenstander som har vært
viktig for dem og som skal brukes i
en utstilling om prosjektet. Natascha
Heintz har hentet fram noen av sine
bøker hun har forfattet. Foto: Lisbeth
A. Chumak
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gjengs tale. Det var ikke forventet at
kvinner skulle gå inn i akademiske
yrker, i alle fall ikke skape seg posisjoner innen akademia.
Og her er ulike historier. Hva med
denne oppmuntrende kommentaren
fra professoren til en ny kvinnelig
student som dukket opp på forelesningen: ”Så hyggelig at du er med
på forelesningen min. Det er jo greit
å ha noe å gjøre mens man venter
på å bli gift.” I et annet tilfelle ble
den mannlige veilederen så forbløffet over den gode karakteren til sin
kvinnelige student at han måtte
dobbeltsjekke om den gode vurderingen av eksamensoppgaven faktisk stemte. ”Du blir en utmerket
vertinne ettersom du har så lett å få
oversikt,” er en annen kommentar.
I komité- og utvalgsarbeidet, som
også er en del av den akademiske
hverdagen, var det selvsagt at det
var den kvinnelige representanten
som skulle ta jobben som ”sekretær”.
Alle de intervjuede kvinnene
har barn, og er, eller har vært gift.
Å ta rollene både som mor og opp-

drager i tillegg til sitt vitenskapelige
arbeid krevde selvsagt sitt. Mannens innsats når det gjaldt barn og
husarbeid har nok også variert, men
for de fleste har dette vært kvinnens
domene, spesielt når barna var små.
De aller fleste tok mannens
navn ved giftermål. Noen har tatt
sitt eget navn tilbake, mens andre
har beholdt mannens navn. En av de
få som beholdt sitt pikenavn, forteller om store problemer i forbindelse
med dette, ikke så mye fra ektemannen, men fra omgivelsene.
- Jeg tok også min manns etternavn, selv om min far som var jurist, arbeidet for en tilnærmet likestilling i navneloven. For han var
det skuffende at jeg ikke engang beholdt Gaarder-navnet som mellomnavn. Jeg kjøpte det tilbake senere,
forteller Kari Gaarder Losnedahl.

Å bli intervjuet
Det er utarbeidet en felles mal
som alle intervjuene følger i prosjektet Dokument hundre kvinner, og som skal gi best mulig
analysegrunnlag. 		

At en del av spørsmålene omhandler forhold av mer privat karakter
og opplevelser er også krevende. Jeg føler også at flere av kvinnene
kvier seg litt for å snakke direkte
om de vanskelige personlige opplevelsene. Kanskje er det uttrykk for
kvinnelig finfølelse?
Etter at intervjuene er foretatt,
er de blitt skrevet ut og gitt til intervjuobjektene som så går igjennom,
korrigerer og godkjenner. Alt blir
selvsagt behandlet fortrolig i tråd
med den tillatelsen Datatilsynet har
gitt.
- Det som slo meg da jeg hørte
på intervjuet av meg selv, var at jeg
var så muntlig. Selv om jeg var forberedt på dette ikke minst fordi jeg
selv på forhånd hadde intervjuet
mange andre, var jeg overrasket
over alle småord, halve setninger
og assosiasjoner som trengte seg
inn. Dette var også en nokså gjengs
kommentar fra de andre da de ble
konfrontert med egne intervjuer.
Det er vel slik vårt muntlige språk
er. Vi har nok mindre styrt kontroll
over egne formuleringer og tanker
enn vi tror, sier hun.

Forskningsmateriale og
utstilling.
Hva skal så dette munne ut i? Det
viktigste er at det blir den første systematiske dokumentasjon av livet til
hundre kvinner i Norge, kvinner på
arenaer der mennene tradisjonelt
har dominert. Dette er forskningsmateriale for videre arbeid.
Planene er blant annet å samle
materialet i en bok, eventuelt også

Smykker valgt ut av Marit Kvam
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formidle det videre gjennom en utstilling eller vandreutstilling. I tillegg til portrettene og historiene
som intervjuene tegner, har også
intervjuobjektene valgt ut gjenstander som har hatt betydning for dem.
Bilder av gjenstander vil inngå som
en viktig del, og understreke det
museale og tingligheten i prosjektet.
- Vi kan også benytte dette materialet selv, vi råder over egen del.
Jeg kunne tenke meg at vi laget en
bok på egen hånd, uavhengig av
Kvinnemuseet. Deltakerne er veldig begeistret, de synes dette er et
spennende prosjekt og føler selv at
dette er veldig viktig. De fleste er jo
for pionerer å regne. De har måttet
kjempe, og de har ofte vært alene
i sitt fagmiljø. De har nok opplevd
både å ha blitt forbigått og ikke å
ha blitt hørt. Her går vi også tilbake
i tid, spør om oppvekst, foreldre
og besteforeldre. Kan vi finne sammenheng mellom yrkesvalg og bak-

grunn, eller i hvilken grad har bakgrunnen vært utslagsgivende? Det
er også interessant å se om de ulike
faginstitusjonene er blitt opplevd
forskjellig av de enkelte individene.
Et spørsmål jeg har vært noe opptatt av, er hvordan krigen ble opplevd. Noen av deltakerne kommer
også fra andre land, som Danmark
og England. Dette gir også spennende perspektiv.
- Jeg tror mange kvinner fortsatt vil merke at de må kjempe mer
enn sine mannlige kolleger. De vil
oppleve at de stadig er i mindretall
når det gjelder kommisjoner og utvalg. De vil fremdeles erfare at bøker skrives innen eget fagfelt, men
der verken de eller andre kvinner
finnes blant forfatterne. Prosjektet,
når det er fullført, vil kanskje eller
burde i hvert fall være en øyeåpner,
både for gammel og ung, kvinne
som mann, innen akademia, avslutter Kari Gaarder Losnedahl.

Professor emeritus Kari Gaarder er
ansvarlig for Kvinner i akademia, et delprosjekt av det kvinnehistoriske prosjektet
Dokument hundre kvinner. Foto Svein
Skare

Bysten av Dante har vært viktig
for Wenche Haaland
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Aktiv læring i museum
Eli Kristine Økland Hausken

En gruppe elever ligger i en klynge på gulvet i andre etasje på De naturhistoriske samlinger. ”Nå!” Armer og ben spretter ut i alle retninger – idet elevene utvikler seg fra å
være et tøffeldyr til å bli en manet. Elevene står frosset i stillbildet. ”Nå!” Igjen blir det
liv i elevene som denne gangen blir til en fisk. Elevene har fått i oppdrag å dramatisere
hvordan livet har utviklet seg fra encellede organismer til flercellede dyr.

S

lik arbeider elever i 7. trinn i
skoleprogrammet ”Livet i havet”. Bergen Museum tilbyr
ikke lenger skolene omvisninger
i museets forskjellige utstillinger.
Det tilbudet skolene nå får, er ulike
skoleprogram knyttet til universitetsmuseets mange fagfelt. Ifølge
Kunnskapsløftet skal skolene bruke
kunnskapsinstitusjoner i sin undervisning, og museet tilbyr derfor
gode, faglige skoleprogram som er
tilpasset de ulike kompetansemålene elevene skal gjennom i løpet av
skoleårene. Skoleundervisning ved
museet er tilrettelagt skoleverkets
læreplaner og er dermed en del av
den formelle læringen som utgjør
utdannelsen elever får fra grunnskole og opp til og med de videregående trinn.

Pedagogiske prinsipper
Et konstruktivistisk syn på læring
tilsier at mennesket konstruerer sin
egen kunnskap gjennom aktiviteter og subjektive prosesser. Læring
defineres her som endring i atferd,

eller som prosessen hvor individet
skaffer seg kunnskap om verden.
Ny kunnskap forstås ut fra det man
tidligere har lært og erfart. For at
elevene skal få utbytte av et museumsbesøk, må de kunne sette det de
skal lære i sammenheng med det de
allerede kjenner til. Museumsformidlerens oppgave blir da å velge
måter og metoder som lar elevene
forstå hva som skjer på museet uten
å forenkle det faglige innholdet. I
skoleprogrammet ”Stein er gøy!”
gjøres det på denne måten:
Foran formidleren sitter 30 barn
i en sirkel. Biter av lava går fra
hånd til hånd, eleven snur, vender og lukter på de svarte steinene. - Vet dere hvorfor Stratos har
luftbobler? Elevene kan svare at
det er pisket luftbobler inn i sjokoladen. Ved å gripe fatt i dette
bildet forklarer formidleren elevene hvordan små lommer av gass
er fanget i lavaen før den størkner
og den blir lett, så lett at noen av
lavasteinene kan flyte.
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Skoletjenesten ved
Bergen Museum
I 2002 gjorde Bergen Museum sine tidligere museumslektorstillinger om til
amanuensisstillinger.
Med
slike omstruktureringer økte
stillingenes forskningskomponent og formidlingsdelen
minket tilsvarende. I 2005
vedtok styret ved Bergen Museum at midlene Kunnskapsdepartementet bevilget museet, som kompensasjon for
gratis adgang for skoleelever,
skulle benyttes til å utvikle
skoletilbud til barn og unge.
Det ble igangsatt et prosjekt
for å bedre tilbudene til skoleverket og i 2010 ble stillingen som undervisningsleder
gjort fast.

For at skoleverket skal kunne gjøre
seg nytte av museets ulike skoleprogram, er det viktig at de er nært
knyttet opp til skolens kompetansemål innen aktuelle fagfelt, og at
de består av konkrete oppgaver og
aktiviteter som kun kan utføres på
museet. Museets skoleprogram skal
ikke erstatte undervisning som foregår i klasserommet. Programmene
skal komplettere og gi en økt forståelse for og kunnskap om et fagfelt
eller en bestemt problemstilling. I
posisjonen som universitetsmuseum
er det ikke vanskelig å finne tema
eller problemstillinger som kan
knyttes til et fag ved Universitetet
i Bergen, til, en forskningsmetode
eller en teori. Gjennom ulike skole-

program presenteres elevene blant
annet for hva som foregår innen
ulike fag på universitetet og hva
det vil si å forske. I mangfoldet av
mulige kultur- og naturhistoriske
vinklinger, må det gjøres valg om
hva museet ønsker å formidle, og
skoleprogrammene må derfor ha en
klar profil. I samtlige skoleprogram
er det forskningsformidling som er
et av hovedmålene. Museet ønsker
å legge til rette for den kritiske og
reflekterte ettertanken hos elevene
og gi et innblikk og en innføring i
kunnskapsproduksjon. Ved hjelp
av skoleprogrammene får barn og
unge prøve seg som forskere og teste
ut forskjellige forskningsmetoder.

Foto: Eli Kristine Økland Hausken
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Skoleprogram som baserer seg på
konstruktivisme, kan beskrives som
veilederstyrt undervisning tilpasset
elevens utviklings- og mestringsnivå
og som skjer på initiativ fra, og er
styrt av eleven selv. Undervisningsleder utvikler skoleprogrammene i
samråd med vitenskapelig ansatte
som står som faglig ansvarlig for
innholdet i oppleggene. Programmene varierer fra 1-3 timer, og er
tilrettelagt ulike alderstrinn, fag
og kompetansemål i læreplanene.
Samtlige bruker også et vidt spekter av arbeidsmetoder som skal stimulere ulike læringsmåter. Elevene
skal være aktive deltakere i sin egen
læring.

Foto: Eli Kristine Økland Hausken

Hvordan underviser vi?
Den vanlige museumsomvisningen
kan på mange måter minne om tradisjonell kateterundervisning der
læreren eller formidleren forteller
og stiller spørsmål til elevene. Den
formen for undervisning har blitt
kritisert i en årrekke og den anklages i verste fall for å betrakte elever
som tomme kar som skal fylles med
kunnskap. Den stimulerer ikke til
forståelse, men heller til pugging og
faktagjengiving.
Faktagjengiving kan være et
mål i seg selv, men det finnes andre
læringsformer – som det å reflektere og vurdere ut fra foreliggende
informasjon. En omvisning i utstillingene er heller ikke alltid ideell

for å inspirerer elevenes interesse og
nysgjerrighet under et museumsbesøk. Hvilket utbytte elevene får, er
selvfølgelig sterkt avhengig av både
elevenes individuelle forutsetninger,
modningsnivå og den enkelte formidlers personlighet og evne til å
formidle, samt hva det er ønskelig
at elevene skal få ut av besøket. En
god lærer eller en god formidler når
frem til elevene også i de tradisjonelle undervisningsformene.
All undervisning, også den
som foregår ved museer, må være
tilrettelagt slik at den passer for
den aktuelle målgruppe. Det er stor
forskjell på å undervise 6-åringer,
12-åringer og elever i den videregående skole. Skoleprogrammene
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som tilbys ved Bergen Museum, er
tilrettelagt for de forskjellige aldersgruppene og deres kompetansemål,
og har et bestemt innhold med ulike
oppgaver elevene skal gjøre under
besøket. Det faste innholdet i programmene gjør at mange forskjellige formidlere kan undervise i de
samme programmene. Slik får skolene faste tilbud samtidig som museet kan kvalitetssikre, videreutvikle, tilføre ny kunnskap og forbedre
skoleprogrammene.

Aktivitetspedagogikk
Pedagogen John Dewey var en av
de første som la vekt på aktiv deltakelse i læreprosessen. Han hevder
at man ikke bare lærer fra ytre sti-

mulering, men også ved å høste erfaring fra egen aktivitet. Uttrykket
hans: ”learn to know by doing and
to do by knowing” blir ofte forenklet til ”learning by doing” og blir
til tider kritisert for å kunne føre til
læring uten refleksjon eller det som
har blitt kalt ”hands on, minds off”,
altså at elevene blir gitt oppgaver
hvor de skal gjøre noe, uten at det
blir lagt til rette for forståelse for
hvorfor de skal gjøre øvelsen. For at
aktiviteten skal ha en funksjon, må
det være rom for refleksjon og kritisk tilnærming til det de skal gjøre.
Aktivitetspedagogikken
har
blitt utsatt for sterk kritikk spesielt

fra akademisk hold, hvor man har
sett den som en trussel mot faglige
verdier, at budskapet og faktakunnskapen forsvinner i all aktiviteten.
Men man kan se på en gruppe barn
som ligger i en haug på gulvet i en
utstilling på to måter. Den ene er at
museet blir brukt som en lekestue.
Den andre er å se elever som dramatiserer for eksempel evolusjon.
Elevene som ligger i en klynge
på gulvet og illustrere utvikling ved
hjelp av drama, har akkurat lært at
forskere, ved hjelp av genetiske analyser, begynner å danne seg en idé
om hvordan det første dyret faktisk
så ut, at det var ganske lite, og at

Foto: Siri Jansen
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det hadde tynne tentakler som det
spiste bakterier med og at gjennom
evolusjon og tilpassing har livet utviklet seg fra encellede organismer
til mer komplekse livsformer. En av
elevgruppene har fått følgende oppgave:
”En forsker holder forelesning om
hvordan utviklingen har gått fra
encellet organisme til menneske.
Hvilke former har liv hatt opp
igjennom tiden? Lag stillbilder
for å vise forskerens ulike forklaringer. Bruk fantasien.”

Elevene velger selv hvordan de vil
dramatisere det de har lært. De vel-

ger også hva de vil vektlegge, om de
vil forklare hva de gjør eller om de
helt og holdent vil basere seg på miming. Her fristilles elevene. I denne
prosessen holder formidleren seg
i bakgrunnen og unngår å påvirke
elevenes valg. En klasse på 30 elever
er delt i fem grupper som alle har
fått forskjellige oppgaver de skal
dramatisere. Når dramatiseringene
er over, tar formidleren til orde,
snakker med gruppene om hva de
har sett og hjelper dem å finne mening i dramatiseringene basert på
den faktakunnskapen de ulike elevgruppene har fått. Slik lærer elevene
av hverandre samtidig som de har
det morsomt og formidleren kan
sikre at elevene forstår hva de holder på med.
Aktivitetspedagogikk kan være
kostbart. Det krever ressurser i
form av tid, materiell og formidlere.
Man kan stille spørsmål om hvorfor
man skal bruke tre timer på at elevene skal gjøre forskjellige oppgaver
når man kunne ha fortalt elevene de
samme tingene på en brøkdel av tiden. Dette er et pedagogisk valg basert på kunnskap om hvordan barn
lærer best i museumssammenheng.

Hvorfor har Moses horn?
Her får elever i den videregående skole en innføring
i kirkekunst. Den unike førreformatoriske Kirkesamlingen ved De kulturhistoriske samlinger er storslått, men
de mange fortellinger som er representert i de forskjellige gjenstandene er ikke tilgjengelig for elever ved første øyekast. De må sette seg inn i en annen tids kontekst og få en forståelse for hvor viktig kirkekunsten
var som bærer av verdier, av kunnskap og hvor mange
fortellinger som er gjemt i bildene og figurene. Målet
er ikke at elevene skal lære alt om samlingen, men at
de skal forstå at en gjenstand er bærer av mange fortellinger fra en annen tid og verden. Elevene kobler det de
har lært om førreformatorisk tid i Historie- og Religion
og etikktimene til gjenstander fra denne perioden. De
lærer å gjenkjenne forskjellige attributter og symboler
og se noen av kirkekunstens mange dimensjoner og
latente historier. Moses’ attributt er horn i pannen. Dette mener man skyldes en feiltolkning fra hebraisk som
ikke har tegn for vokaler. Ordet lysende/strålende har
derfor blitt tolket som behornet.

Hva betyr å forske?
Elevene fra femte trinn retter seg
opp i ryggen og ser forventningsfullt
på formidleren: ” I dag skal dere
være forskere.” I skoleprogrammet
”Steinalderlaboratorium”, tilrettelagt for mellomtrinnet, er det å grave fram gjenstander i en gravekasse
en av oppgavene elevene skal utføre.
Dersom elevene møter gravekassen
uten instrukser om hva de skal gjøre
og hvorfor de skal gjøre det på den
måten de får forklart, har elevene
en festlig stund hvor de graver seg
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Steinalderlaboratorium
Øvelsene i Steinalderlaboratorium er basert på forskjellige forskningsmetoder arkeologer bruker. Målet er at
elevene skal få en forståelse
for hvordan forskere mener
livet kan ha vært under steinalderen i Norge og hvordan
de har kommet fram til disse
teoriene. Opplegget legger
vekt på å stimulere flere av
elevenes forskjellige læringsmåter. De får blant annet
smake steinaldermat, laget
med ingredienser man antar
de hadde tilgang til under
steinalderen, de får skyte
med pil og bue og kaste
spyd for å kjenne på kroppen hvordan det var å få tak i
kjøtt, de får skjære med flint
i skinn og lære om hvorfor vi
ikke har organiske spor fra
steinalderen.

ned i det de betrakter som en sandkasse med spennende skatter. Det
går sport i å finne flest gjenstander
på kortest mulig tid. Når gravekassen derimot blir brukt under veiledning av en formidler, blir øvelsen en
annen for elevene. Gravekassen blir
satt inn i en større kontekst som et
eksempel på en arkeologisk utgraving og den metoden arkeologer
bruker for å lære noe om fortiden.
Elevene blir forskere. De lærer om

hvordan arkeologer jobber i felt,
om rutenett, om hvordan funn blir
behandlet og kartlagt, og slik får
gravekassen og dens gjenstander
en annen betydning. Elevene får en
forståelse av tidsaspektet og over
hvor mye jord og torv som har lagt
seg over gjenstandene siden steinalderen og hvordan det om gjenstanden blir funnet fem cm ned i jorden
eller ti cm kan utgjøre en tidsmessig
forskjell på mange tusen år. De får
en forståelse for arkeologisk metode
og må reflektere over hvorfor man
må være nøyaktig, og hvordan gjenstander uten kontekst mister mening i en arkeologisk sammenheng.
Elevene får trening i være forskere
og må tolke funnene sine. De forskjellige funnene blir til slutt sirlig
lagt i poser og merket av elevene,
som så fyller ut en forskningsrapport.

Møtet med eleven
Formidlerne er alltid i dialog med
elevene og veileder dem i deres
kunnskapstilegnelse og verdensforståelse. Det brukes flittig eksempler på feilslåtte forskningsteorier
for å vise hvor viktig det er å forske
videre og ikke godta absolutte sannheter. Elevene skal stimuleres til kritisk tenking og til å stille spørsmål.
En av de utfordringene formidlere ved et museum har i møtet med besøkende elever, er at de
ikke kjenner elevene som kommer.
I motsetning til elevenes lærer, som
gjerne har fulgt elevene over lengre
tid, kjenner ikke formidlerne de forskjellige elevenes styrker og svakheter, hva de liker og ikke liker. Men
det vi som museum kan gjøre, er å
legge til rette for mange forskjellige
måter å lære på. Vi legger så langt
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som mulig til rette for den enkelte
elevs forutsetninger som alder,
motivasjon, evner, fysisk utvikling,
interesser, sosial bakgrunn og kulturell tilhørighet. Vi bruker ulike
arbeidsmetoder i de forskjellige
skoleprogrammene, alle med det
formålet å finne den beste måten å
lære elevene det de skal lære. Dette
er nødvendig i og med at et skolebesøk er kortvarig og dette er eneste
møte eleven har med formidleren og
oppgavene.

Den må tidlig krøkes
I utviklingen av skoleprogram hentes det inn ressurser fra mange ulike
fag og felt for å gi elevene et best
mulig utbytte av museumsbesøket.
I kraft av å være Universitetet i Bergens museum og et av de mest sentrale stedene der barn og unge har
mulighet til å få en forståelse for
hva et universitet er, er Bergen Museum en viktig arena for universitetets rekrutteringsarbeid. Selv om
det er ressurskrevende for et museum å legge til rette for aktiv læring,
er dette et viktig satsningsområde.
Det skal ikke være kjedelig
å besøke et museum. Elevene kan
ha en spennende opplevelse uten å
være bevisst at de lærer noe, men
vi ønsker at elevene først og fremst
skal lære gjennom sine opplevelser.
Når elevene får ta kontroll over sin
egen læring, får vi engasjerte elever
som vil komme tilbake til museet og
lære mer. De vil forske. Den må tidlig krøkes som god forsker skal bli.
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Foto: Frode Storaas

Formidlere
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