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Boktips
axel christophersen og åge hojem (foto)

TINGENES TALE

Tingenes tale er en historiebok i tekst og bilder. Lær om livet i Trondheim i 
middelalder og tidlig nytid gjennom beskrivelsen av 25 ting fra både fjern og 
relativt nær fortid. Disse gjenstandene er funnet i Trondheims undergrunn, 
noen ved et tilfelle, andre som et resultat av systematiske arkeologiske 
undersøkelser. 

Arkeolog Axel Christophersen og fotograf Åge Hojem har fått tingene i tale 
gjennom arkeologi, historiske kilder samt bilder som viser deres særpreg, 
form, funksjon og bruksmerker.

kjetil loftsgarden og dag rorgemoen (red.)

EIDSBORGBRYNE 

Utmarksressurs og handelsvare i vikingtid og mellomalder.  

Vikingvegen 1

Den storstilte utvinninga av brynestein i Noreg var tett samanvoven med 
den samfunnsøkonomiske utviklinga, både regionalt og nasjonalt. I yngre 
jernalder, og særleg i vikingtida (ca. 800–1030 e.Kr.), blei regional spesia-
lisering, overskotsproduksjon og handel stadig meir utbreidd.

Dei seinare åra har ein fått større forståing for kva innlandet og utmarksres-
sursane hadde å seie for utviklinga som leidde fram til vikingtida, og seinare 
til framveksten av det nasjonale kongedømet. Utan jern, tjøre, brynestein, 
ull, horn, skinn og pelsverk ville ein ikkje hatt føresetnader for oversjøisk 
handel, hegemoni på havet eller militær makt.

Det fyrste Eidsborgseminaret tok føre seg brynestein i Telemark i yngre 
jernalder, og i denne boka omtalar og vidareutviklar forfattarane viktige 
tema frå seminaret.

julian p. cadamarteri, ian reed og beate pedersen

TORVET I TRONDHEIM

Historien til området hvor Torvet ligger i dag, er blitt avdekket og undersøkt 
lag for lag. Sommeren 2020 ble det nye Torvet i Trondheim offisielt åpnet. 
Det arkeologiske feltarbeidet hadde da pågått i seks år.

I denne boka får du kjennskap til områdets og Torvets historie. Forfatterne 
oppsummerer utgravingene og omtaler noen av de mange funnene som ble 
gjort i løpet av undersøkelsene. Samlet viser funnene fra utgravingene på 
Torvet et snitt av historien på stedet. Den omfatter bosetningen på Nidarneset 
i eldre jernalder, fremveksten av byen samt utviklingen frem til moderne tid.

Hvem bodde på Torvet i Trondheim? Hva gjorde de her? Hvilke bygnin-
ger sto her? Dette offentlige rommet brukes av alle i byen, og historien til 
Torvet er en del av vår felles kulturarv. Nå er funnene og resultatene fra det 
arkeologiske prosjektet tilgjengelige i denne boka.


