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Faglige nettverk og agenter i distriktene
Diplomsamlingen ved museet i Arendal 1832–1870

Kristoffer Vadum

Samlingene på KUBEN kan fortelle mange historier. Men sam-
lingene har også sin egen historie. Da museet i Arendal ble eta-
blert i 1832, var det ikke bare gjenstander som strømmet inn. 
Fra starten foregikk det nemlig en omfattende innsamling av 
eldre dokumenter. Den såkalte diplomsamlingen kan fortelle 
mye om virksomheten ved museet i de første tiårene.

I arkivmagasinene på KUBEN finnes det millioner av dokumenter. De 
er alle unike kilder til vår historie. Likevel er det noen av dem som 
skiller seg ut på en spesiell måte. For det første er de veldig gamle. For 
det andre er de materielt sett annerledes enn alle andre dokumenter 
som finnes på KUBEN. De fleste av dem er fremstilt på skinn, noen 
på slitt, gammelt klutepapir. Jeg snakker her om KUBENs samling av 
pergament- og papirbrev fra middelalder og tidlig nytid, eller det som 
på fagspråket gjerne kalles diplomer. 

Alder og materialitet kunne i seg selv blinke ut diplomsamlingen 
som tema for en artikkel. Men i denne sammenheng vil jeg gjerne 
løfte frem en tredje faktor. Som samling hører dette til det tidligste 
materialet som kom i hus ved museet i Arendal, på den tid kjent som 
« Arendal Skoles offentlige Bibliothek og Museum». Selv om museet 
også var et bibliotek, var diplom-materialet tydelig knyttet til muse-
umsdelen av virksomheten, og i det følgende vil jeg derfor ha fokus på 
dette. Samlingen vokste raskt, og frem mot utgangen av 1800-tallet 
utgjorde  diplomene en sentral del av det kildematerialet som fantes ved 
museet. Av kataloger og korrespondanse fra denne fasen, er det tydelig 
at innsamling av eldre diplomer var et satsningsområde. Samlingen er 
derfor ikke bare interessant som unikt arkivmateriale. Utviklingen av 
samlingen er også et lite stykke museumshistorie.

Dette siste poenget fortjener å løftes sterkere frem, ettersom  museet 
som ble etablert i Arendal i 1832 har en historie som bør vies mer 
inngående undersøkelser. På dette tidspunktet fantes det fire museer i 

KUBENs diplomsamling, PA-2566. 
Samlingen består av dokumenter 
på skinn (pergament) og papir 
fra middelalder og tidlig nytid. 
Dokumentene er ikke bare gamle, 
men hører også til blant det første 
materialet som var gjenstand for mer 
eller mindre målrettet innsamling 
etter 1832. Bildet viser en del av 
pergamentsamlingen.
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Norge. Trondheim hadde fått ansatsen til sitt museum i 1760, Christi-
ania i 1810. Med etableringen av Bergen Museum i 1825 fulgte et par 
andre museums dannelser, først i Kristiansand i 1828, deretter i Arendal 
i 1832, men etter dette tok det flere tiår før andre museer ble etablert 
i Norge. Ettersom museet i Kristiansand ganske raskt fikk vansker og i 
1846 måtte overføre deler av samlingen til Arendal, kan en si at museet 
i Arendal er det fjerde eldste kulturhistoriske museet som fortsatt er i 
drift i Norge.1 På denne bakgrunnen er spørsmål knyttet til museets 
tidlige virksomhet ikke utelukkende noe som har relevans for Agder, 
men også utenfor vår landsdel. 

Fremveksten av museets samling av pergament- og papirdiplomer 
kan fortelle noe om det museumsfaglige arbeidet som fant sted i den 
første fasen av institusjonens historie, kanskje også om de motivene 
som lå til grunn for arbeidet. I denne framstillingen vil jeg forsøke å 
tegne et bilde, ikke bare av diplomsamlingen og dens utvikling, men 
også av menneskene som var engasjert i innsamlingen og bearbeidin-
gen av materialet, med særlig vekt på sosiale relasjoner og nettverk 
som kan hjelpe oss til å forstå dette arbeidet bedre. Av direksjonens 
fem medlemmer i den første fasen, skal vi i denne sammenheng sær-
lig stifte bekjentskap med Morten Smith Dedekam (1793–1861) 
og Andreas Faye (1802–1869). Som eksepsjonelt allsidig skikkelse i 

KUBENs eldste diplom: Provsbrev 
utsted på gården Marum i Sandar sogn 
i Vestfold 13. januar 1341. Eindride 
Tordsson, kannik i Oslo, har stevnet 
Orm på Førstad for ulovlig hogst i 
skog som tilhører Marum. Diplomet 
er del av grunnstammen i museets 
samlinger, gitt i gave av skipsreder 
Christian Stephansen i 1833 sammen 
med tre andre diplomer fra Vestfold. 
Stephansen hadde selv bakgrunn fra 
Tjølling i Vestfold. PA-2566/AA 36. 
Foto: Gerd Corrigan, KUBEN.
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norsk samfunnsliv på denne tiden – teolog, lærer, historiker og pioner 
innen norsk folkeminnegransking – var Faye den fremste initiativta-
keren til grunnleggelsen av museet, og hans kompetanse og nettverk 
har utvilsomt hatt stor betydning for institusjonens virksomhet i de 
første årene.2 Dedekam – sentral skikkelse i det sosiale, økonomiske, 
kulturelle og politiske livet i Arendal fra 1820-tallet av – spilte på sin 
side en vesentlig rolle som formann for museets direksjon helt frem til 
han døde i 1861.3 I vår sammenheng er Dedekam også interessant som 
den som fikk hovedansvaret for museets arbeid med diplomene. Men 
også på dette området kom Faye til å få stor betydning. Etter at han ble 
sogneprest i Holt i 1833, trakk han seg ut av direksjonen, men opprett-
holdt likevel mye kontakt med museet. Mange av de gjenstandene og 
dokumentene som kom inn i denne fasen kan spores tilbake til Faye, 
og som vi skal se ble han et bindeledd mellom museet og deres nettverk 
av agenter i distriktene. Samtidig må han ha vært døråpner til relevan-
te faglige nettverk. Både Dedekam og Faye ble omtrent samtidig med 
museets grunnleggelse innbudt som medlemmer av «Samfundet for det 
norske Folks Sprog og Historie», som ble et forum for utgivelse av di-
plomer i tiden før de nasjonale kildeseriene ble etablert. Allerede fra 
starten var museet dermed godt posisjonert i forhold til det miljøet som 
drev frem mye av det videre kildeinnsamlings- og utgivelses arbeidet på 
1800- tallet. Dette er også grunnen til at diplomsamlingen, som en av 
mange samlinger fra museets første fase, er interessant å undersøke. 
Diplomsamlingen ble nemlig raskt del av et større prosjekt for å fylle 
hullene i norsk historie, ikke bare ved at originalkildene ble tatt vare på 
for ettertiden, men også ved at innholdet ble gjort tilgjengelig i nasjo-
nale kildeutgivelser. 

Museets nettverksforbindelser blir dermed et viktig tema for denne 
artikkelen. Diplomsamlingen vil brukes som utgangspunkt til å under-
søke disse forbindelsene i to retninger. For det første vil jeg undersøke 
faglig kontekst for museets arbeid med diplomene, konkretisert ved 
direkte forbindelser til miljøer i Christiania og andre steder. For det 
andre vil jeg undersøke hvordan diplomsamlingen vokste frem som 
del av en aktiv innsamlingspraksis, der museet kunne spille på et nett-
verk av agenter i Arendals oppland. Selv om museet i Arendal har en 
viktig posisjon i norsk museumshistorie, gjenspeiles dette i liten grad 
i faglitteraturen. En stor del av den litteraturen som spesifikt tar for 
seg museets historie, er skrevet i tilknytning til ulike jubileer, noe som 
forklarer at fremstillingen for det meste er orientert mot overordnede 
utviklingstrekk.4 Fra kulturhistorisk hold er museet kun berørt i enkelte 
undersøkelser, først og fremst knyttet til overordnet museumshistorie 
og samlingssystematikk.5 Ingen har tidligere sett på de ulike nett verkene 
som lå til grunn for oppbyggingen av samlingene i Arendal, og i langt 
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mindre grad museets satsing på eldre kilder. I ettertid forsvinner denne 
typen museumsarbeid lett av syne. Og som museologen Brita Brenna 
uttrykker det, «søker og undersøker man bare samlingens synlige side, 
mister man også blikket for en type arbeid som samlingens orden nett-
opp forsøkte å usynliggjøre».6

Den foreliggende artikkelen er et forsøk på å synliggjøre dette ar-
beidet på en ny måte. Her er det rike kildematerialet som finnes på 
KUBEN til god hjelp, der museets eget arkiv åpner for nærstudier av 
virksomheten allerede fra tiden rett etter grunnleggelsen. I det følgende 
vil dette interne materialet suppleres med to eksterne kilder: en rap-
port fra senere riksarkivar Christian Langes studieopphold ved muse-
et i 1843, som konkretiserer tilknytningen til de faglige nettverkene 
rundt de store kildeutgivelsene, samt en beretning fra Fayes reise til 
Råbygge laget og Setesdal i 1836, som knytter sammen ellers separate 
opplysninger om museets verving av agenter i distriktene. Undersøkel-
sen avgrenses til tiden fra 1832 til ca. 1870, som var det tidsrommet da 
diplomene i første omgang framsto som et satsingsområde for museet. 
Etter dette ble andre deler av samlingene høyere prioritert. Det store 
arbeidet som ble gjort med diplomene hundre år senere, vil ikke bli 
behandlet i denne artikkelen.7 

Morten Smith Dedekam (1793–1861), 
Arendals første ordfører og frontfigur 
for museet i Arendal fra starten i 1832 
og frem til han døde i 1861. Det var 
Dedekam som sto for arbeidet med å 
bygge opp museets diplomsamling. 
Portrett malt av Eivind Engebrethsen 
i 1958 etter et portrett av Carl Peter 
Lehmann fra 1827. AAM.B.0048.
Foto: Hannele Fors, KUBEN.
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Diplomsamlingen i Arendal
KUBENs diplomsamling (PA-2566, Aust-Ag-
der-Brev) består i dag av 248 dokumenter fra 
perioden 1341 til 1792, og med hovedtyngde 
på 15- og 1600-tallet. Samlingen er delt i to 
serier basert på materialitet: en pergamentsam-
ling, som består av 156 dokumenter utført på 
skinn av ulik kvalitet, og en litt mindre papir-
samling, bestående av 92 dokumenter, det eldste 
fra 1524. I tillegg kommer en rekke fragmenter 
av ulike typer liturgiske bøker. At dette kilde-
materialet omtales som en «diplomsamling» må 
ikke forlede oss til å tro at det dreier seg om en 
samling gamle vitnemål eller kursbevis, slik de 
fleste har stiftet bekjentskap med i ulike former. 
I arkivsammenheng betegner «diplom» strengt 
tatt et dokument, utferdiget i noenlunde faste 
former og i den hensikt å oppnå visse rettsvirk-
ninger.8 Etter denne definisjonen er det riktig å 
si at et kursbevis er et diplom, men det må presi-
seres at det kun er en bestemt form for diplom, 
og at de fleste diplomene ved KUBEN faller 
i andre kategorier.9 Det dreier seg her i stor grad om kunngjøringer 
eller vitnemål om ulike rettslige forhold, gjerne utført på bygdetingene 
i senmiddelalder og tidlig nytid, med et stort innslag av skjøter og ei-
endomsdokumenter, men også med enkelte doms- eller provsbrev fra 
straffesaker, samt vitnesbyrd om religiøse og sosiale forhold. Geografisk 
fordeler diplomene seg i området fra Vestfold til Rogaland, med et stort 
innslag fra Råbyggelaget og Setesdal, men utgjør kun en liten del av 
det totale kildetilfanget som er bevart fra disse områdene. I sin tid var 
diplomsamlingen i Arendal likevel et viktig tilskudd til den generelle 
kunnskapen vi har om disse områdene i eldre tid. Det er denne betyd-
ningen jeg her ønsker å løfte frem.

Diplomsamlingen som vokste frem ved museet i Arendal framsto 
som en viktig samlingskategori allerede fra begynnelsen i 1832. Faktisk 
kan en si at denne typen kildemateriale ble omtalt som noe museet 
 ønsket å ha i sine samlinger allerede før de første gavene kom i hus. I 
det aller første dokumentet som omhandler museet – innbydelsesbrevet 
fra 8. mars 1832 – defineres fire hovedavdelinger i samlingene: natu-
ralier, antikviteter, bilder og håndskrifter. Den siste kategorien angir 
et bredt innsamlingsprogram for håndskrifter, og presiserer at dette 
også skal gjelde kilder på pergament. Museet skal samle « Manuscripter, 

Et utvalg av Dedekams oversettelser, 
transkripsjoner og sammenfatninger 
av museets diplomer. Som levninger 
fra museets tidlige historie forteller 
dette mye om hvordan Dedekam og 
andre jobbet med å skaffe seg oversikt 
over materialet. Foto: Gerd Corrigan, 
KUBEN.
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 Pergamentsbreve, Haandskrifter af berømte eller allmeenbekjente Mænd», 
og spesielt oppfordres byens innbyggere til å levere materiale som kan 
belyse byens eldre historie.10 Med dette er det gitt signaler om at  museet 
ønsker å bygge opp en diplomsamling. Vel så viktig er imidlertid at 
dette operasjonaliseres. Arbeidet med diplomene ble nemlig ganske 
raskt definert som et arbeidsområde for et av direksjonens medlem-
mer. Ved det første ordinære direksjonsmøtet 4. juli 1832 fikk Morten 
Smith Dedekam ansvar for «Pergamentsbreve og andre gamle Docu-
menters Ordning».11 Dedekam skulle også ha ansvar for den naturhis-
toriske delen av museets samlinger, sammen med doktor Alexander 
Møller (1762–1847). Arbeidet med en annen dokumentkategori tilfalt 
Faye, som fikk ansvar for håndskrifter, kobberstikk, håndtegninger og 
malerier. Med denne ansvarsfordelingen ble arbeidet med diplomene i 
praksis skilt fra håndskriftene. Diplomene har dermed fått et tydeligere 
fokus enn det som fremgår av selve innbydelsesbrevet.

Det er vanskelig å vite hvor mange diplomer som kom inn i den 
aller første tiden. Det er imidlertid ingen tvil om at samlingen vokste 
raskt. Av innkomstopplysningene kan en se at omkring halvparten av 
pergamentene var kommet i hus i løpet av de første fem årene etter 
1832. Omkring 35 år etter etableringen var samlingen mer eller min-
dre komplett: da kan minst 137 av de 156 pergamentdiplomene som 
nå finnes på KUBEN dokumenteres i tilvekstprotokollen.12 Samtidig er 
dette trolig et minimumsanslag, ettersom vi mangler opplysninger om 
innkomstår for mange av diplomene. Nøyaktig hvor mange papirbrev 
som supplerte materialet på pergament er vanskelig å fastslå, ettersom 
papirdiplomene er dårligere registrert og dessuten har levd en mer om-
flakkende tilværelse, fordelt på ulike spesialsamlinger opp mot vår tid.

At Dedekam fikk ansvar for å ordne diplomene innebar først 
og fremst at han skulle utarbeide en katalog. Dette fremgår av § 7 i 
 vedtektene, som bestemte at det skulle utarbeides kataloger til museets 
eiendeler. Disse skulle være tilgjengelige i samlingenes lokale og skulle 
føres av «Den eller de af Directionens Medlemmer, som efter indbyrdes 
Valg dertil ere kaaren.»13 Et slikt ordningsarbeid har nødvendigvis stilt 
store krav til den som skulle utføre det. Ikke minst har det vært nødven-
dig med en ganske god evne til å tyde eldre gotisk skrift, og til å orien-
tere seg i et språk som fra slutten av middelalderen var i stadig endring. 
Katalogen som er bevart fra denne tiden, «Fortegnelse over de Arendals 
Skoles offentlige Bibliothek og Museum tilhørende Pergaments Breve 
og Documenter», viser at Dedekam har registrert hvert enkelt diplom 
med opplysninger om dato, sted og innhold.14 Men selve katalogen viser 
oss antagelig bare en liten del av det arbeidet som ble gjort for å trenge 
inn i materialet. Spredt rundt i samlingen kan en fortsatt se spor av et 
omliggende apparat, i form av oversettelser, transkripsjoner og sammen-
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fatninger som har fulgt med det enkelte diplom, men som også har vært 
en viktig del av grunnlagsmaterialet for katalogen.15 I praksis ser det ut 
til at diplomene ble prioritert i arbeidet med skriftlige kilder ved museet. 
Katalogen inneholder visse innslag av andre kilder, men frem til slutten 
av århundret er den først og fremst orientert mot diplomene.16

Nøyaktig hvor fort eller sakte katalogiseringsarbeidet foregikk, er 
vanskelig å avklare, men av korrespondanse med Riksarkivet i 1855 
vet vi at det da forelå en katalog på minst 136 nummer. Fem år senere 
viser rektor Axel Smith til dette når han fremhever diplomsamlingen 
som museets stolthet, nevnt som nummer to etter boksamlingen: «En 
Diplomsamling paa 136 catalogiserede og beskrevne No., hvoraf ikke 
saa faa ere af Almeeninteresse, hvilket kan sees af den Omstændighed, 
at 72 No. efter Begjæring ere indsendte til Rigsarchivar Lange for af 
ham at benyttes ved Udgivelsen af ‘Diplomatarium Norvegicum’.»17 På 
lignende måte er diplomsamlingen nevnt som en viktig del av samlin-
gene mot slutten av århundret.18

I 1833 publiserte Dedekam dokumentet 
til venstre i første bind av Samlinger 
til det norske Folks Sprog og Historie. 
Det dreier seg om en herredagsdom fra 
en sak mellom Arne Eilivsson og Erik 
Munk, utstedt i Oslo 3. august 1585. 
Papirdiplomet var på dette tidspunktet 
fortsatt i Hans Christian Foss’ eie. 
PA 2566/AA 84 (a). 
Til høyre: Dedekams avskrift av 
herredagsdommen fra 1585. Avskriften 
finnes nå blant Dedekams etterlatte 
papirer, AA-samlingen, AA 157 (23).
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Faglige nettverk
Innsamling av eldre kilder var et gjennomgående trekk ved de  tidlige 
museumsdannelsene i Norge.19 Samlingene knyttet til Vitenskaps-
museet i Trondheim fikk tilført en god del diplomer allerede på 
1770-tallet og hadde i 1808 en samling på totalt 400 diplomer og eldre 
dokumenter.20 I Christiania oppfordret Selskabet for Norges Vel til inn-
samling av blant annet pergamentsbrev fra hele landet fra 1810.21 Disse 
ble siden overført til universitetet og deretter til Riksarkivet. Bergens 
Museum, etablert i 1825, hadde etter ti års drift en samling på 220 
pergamentbrev, og denne økte stadig i omfang. Samlingen er nå på 
vel 1250 nummer og regnes som den største i landet utenom Riksar-
kivet.22 Også ved museet i Kristiansand foregikk det en ganske intens 
innsamling av diplomer i tiden rett etter etableringen i 1828. Ut fra 
kvartalsvise kunngjøringer i Christiansand Adresse-Contoirs Efterret-
ninger, ser en at deres diplomsamling etter tre års drift hadde økt til 
44 pergamentbrev. En del materiale derfra ble overført til Arendal da 
institusjonen fikk problemer i 1846 – med unntak av diplomene, som 
skal ha blitt sendt til Riksarkivet.23 Med dette ble museet i Arendal også 
den eneste institusjonen av sitt slag mellom Christiania og Bergen. I 
det karrige museumslandskapet i Norge var miljøet i Arendal del av et 
eksklusivt selskap, ikke bare ved at det ble arbeidet målrettet for å samle 
inn eldre kilder, men også ved at disse samlingene fikk institusjonelle 
rammer, slik at kildene fikk en varig trygghet for ettertiden. 

Norges fortid som selvstendig kongerike i middelalderen spilte en 
viktig rolle i nasjonsbyggingen etter 1814. Det var dermed naturlig at 
kildene som kunne bidra til å belyse dette ble tillagt stor vekt. Sam-
tidig må likhetene i museenes innsamling av diplomer forståes ut fra 
den overordnede orienteringen blant de patriotiske universalmuseene. 
Felles for disse museene var at de inneholdt allmennyttige samlinger 
til samfunnets beste, der hensikten var å bygge opp om nasjonen og 
fedrelandet, og der det universelle elementet var representert ved den 
brede kombinasjonen av naturalier, antikviteter og kunstgjenstander.24 
Som universalmuseer var de ulike institusjonene forankret i en felles 
forståelse av hva museer skulle være og hva de skulle samle på. At mu-
seene hadde en lokal forankring, innebar dermed ikke at de hadde en 
spesifikk lokal identitet eller begrunnelse. De var snarere uttrykk for en 
lokalisering av samme type institusjon til nye områder. Og i den sam-
menheng ville det være naturlig å samle på diplomer, ikke bare fordi det 
inngikk som del av et nasjonalt prosjekt, men også fordi dette var noe 
museer skulle drive med. Når museet i Arendal i sitt innbydelsesbrev 
især oppfordrer innbyggerne til å innlevere dokumenter «der vedkom-
me Byens ældre Tilstand» må dette også forstås ut fra en slik overordnet 

Christian C. A. Lange (1810–1861), 
riksarkivar 1845–1861. Xylografi av 
H. Olrik. Oslo museum, Byhistorisk 
samling, OB.03184. 
Foto: Rune Aakvik.
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tankegang. Utfra den generelle museumsforståelsen i samtiden kan en 
si at dette ikke handlet om å fremheve et lokalt særpreg. Snarere var det 
uttrykk for en oppfatning om at ens eget sted kunne hevde seg i forhold 
til den normen som var satt av andre. De lokale diplomene var dermed 
lokale representanter for en nasjonal kultur.25

Det norske prosjektet med å tilgjengeliggjøre den eldre dokument-
arven var blitt intensivert i tiåret før museet ble etablert. Men forhol-
dene var fortsatt preget av uorden. Ved Riksarkivet, etablert i 1817, var 
situasjonen såpass vanskelig at diplomene for en periode måtte over-
føres til universitetet for å ordnes av historikerne der.26 En kilde fra 
1836 taler om «Documenter i Tusindvis fra forskjellige Aarhundreder 
kastede om hinanden og til dels halvt foraadnede, og som man maatte 
mistvivle om nogensinde at kunne bringe noget ud af.»27 På 1820- og 
30-tallet ble imidlertid de store diplomsamlingene som tilhørte univer-
sitetet og Riksarkivet ordnet og katalogisert. I samme periode ble også 
 Riksarkivet omdannet til en moderne arkivinstitusjon som var i stand 
til å ta hånd om materialet på en vitenskapelig måte. Etter at Christian 
Lange (1810–1861) tiltrådte som riksarkivar i 1845, ble de ferdig ord-
nede diplomene tilbakeført fra universitetet. Situasjonen var dermed 
moden for en ny fase i tilgjengeliggjøringen av det eldre kildematerialet, 
nemlig utgivelsen av alle norske diplomer eldre enn 1560 i kildesamlin-
gen Diplomatarium Norvegicum.28

Museet i Arendal hadde allerede fra begynnelsen forbindelser til det 
miljøet i Christiania som sto for ordningen og tilgjengeliggjøringen av 
diplom-materialet. Like etter at museet ble opprettet fikk nemlig to av 
direksjonens medlemmer, Andreas Faye og Morten Smith Dedekam, 
innbydelse til å være med i «Samfundet for det norske Folks Sprog og 
Historie» som var blitt opprettet i 1831/32.29 «Samfundet», som ble 
opprettet etter initiativ fra Gregers Fougner Lundh, kan regnes som 
den første egentlige historiske forening i Norge, og blant medlemme-
ne finner vi mange av de fremtredende skikkelsene i historikermiljøet 
i landet på denne tiden. Det var Lundh som i begynnelsen var driv-
kraft bak ordningen av diplomene i universitetets samlinger, og det var 
også han som første gang tok initiativ til et norsk diplomatarium.30 
Ved siden av Lundh var Rudolf Keyser og Jens Chr. Berg medstiftere 
av selskapet, og blant medlemmene finner vi navn som P.A. Munch 
og Christian Lange. At Faye ble innbudt, er neppe særlig rart. Han 
hadde på dette tidspunktet gjort seg bemerket som historiker, bl.a. ved 
utgivelsen av Norges Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning 
i 1831, og hadde i en årrekke drevet med innsamling av norske fol-
keminner, som munnet ut i utgivelsen av Norske Sagn i 1833. I retro-
spekt omtaler Faye innbydelsen som en stor begivenhet, på linje med at 
han på samme tid ble medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers 
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Selskab i Trondheim.31 Fayes akademiske bakgrunn og personlige be-
kjentskaper  gjorde ham likevel til et naturlig medlem av «Samfundet».32 
At Dedekam ble invitert kan oppfattes som en strategisk kobling opp 
mot den nye museums dannelsen, men kan også skyldes andre forhold. 
Verv ingen av medlemmer satte i begynnelsen ikke så strenge krav til 
kvalifikasjoner som historiker, og i et brev fra Lundh datert 10. april 
1832, gis det uttrykk for at man «ikke maa være altfor kræsen ved det 
første Valg, da det ei alene gjelder om blot i pekuniær Henseende at 
skaffe sig mange Medlemmer, men Saadant ogsaa for Samfundets Anse-
else og lettede Kommunikationer bør være vigtigt.»33 Blant samfunnets 
papirer skal det finnes håndskrevne lister over foreslåtte medlemmer 
som peker i denne retning.  Men samtidig er det tydelig at Dedekam 
grep denne anledningen til å komme med aktive bidrag til selskapet. 
Samfunnets viktigste virksomhet var utgivelsen av tidsskriftet Samlin-
ger til det norske Folks Sprog og Historie, som kan sies å være det første 
egentlige historiske tidsskrift i Norge.34 Innholdet i tidsskriftet var pri-
mært aktstykker og historiske avhandlinger, og på det første feltet bidro 
Dedekam med  publisering av flere dokumenter.35 Som kontekst for 
museets oppbygging av diplomsamlingen er dette åpenbart relevant. 
Av korrespondansen fra de første tiårene kan det se ut til at miljøet i 
Christiania var spesielt viktig for museet. Selv om direksjonen hadde et 
bredt kontaktnett, peker mye av brevvekslingen mot Christiania. 

Samtidig har dette miljøet fulgt godt med på hva som skjedde i 
Arendal. Et litt pussig indisium på dette får vi ved at P.A. Munch skal 
ha utarbeidet et falskt diplom av svært interessant innhold, som han for 
spøk sendte til Morten Smith Dedekam. I anekdoten knyttes dette spe-
sifikt opp mot aktiviteten i Arendal, nemlig at: «Dedekam havde faaet 
Arendals Museum stiftet og bl. a. ogsaa indsamlede gamle Documenter 
til samme».36 Diplomet ble visstnok siden tilbakekalt og har kanskje 
aldri eksistert. Men samtidig har opplysningene en viktig sosial dimen-
sjon. Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (riksarkivar 1896–1905), som er 
kilde til disse opplysningene, mener nemlig at denne fortellingen er 

P.A. Munchs parodi på et 
middelalderdiplom, skrevet på norrønt 
da han var eksaminator sammen med 
den beryktede matematikkprofessoren 
Ole Jacob Broch i 1861. I brevet 
erklærer Broch at han var til stede for 
å vurdere kandidater til examen artium 
og at han var fryktelig streng; bare 
noen få fikk slippe inn på universitetet, 
et tyvetalls stakkarer ble jaget vekk. 
Et lignende dokument, som visstnok 
skal ha vært av meget interessant 
innhold, skal ha blitt sendt til Morten 
Smith Dedekam i Arendal. Faksimile: 
Huitfeldt-Kaas 1904 s. 9.
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svært sannsynlig for de som kjente Munch og hans tilbøyelighet «til 
mellem Familie og gode Venner at gjøre Spillopper, der undertiden lige-
frem kunde grændse til det barnlige». Som fenomen viser anekdoten at 
museet i Arendal utførte et viktig stykke arbeid som ble fulgt med stor 
oppmerksomhet.

Et tilsvarende indisium får vi ved Christian Langes besøk i Arendal 
i 1843, noen år før han ble utnevnt til riksarkivar. Rapporten fra reisen 
må være en av de tidligste kildene som forteller om hvordan museets 
samlinger ble opplevd av en utenforstående fagperson. Lange, som på 
dette tidspunktet var lærer på sjøkadettskolen ved Fredriksværn, hadde 
fått reisestipend fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab for å 
arbeide med et større verk om klostre i Norge. I den forbindelse ville 
han ikke begrense seg til diplomene som fantes i Christiania. Han øn-
sket også å studere det materialet som var blitt samlet på ulike steder 
i landet, i Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.37 
Torsdag 27. april tok han dampbåten sørover fra Stavern, og valgte i 
den forbindelse å la være å besøke Klosterøya i Skien, slik at han kunne 
få mer tid i Arendal. Ved ankomsten henvendte han seg straks til to 
av representantene for museet, Dedekam og en annen av direksjo-
nens medlemmer, kjøpmann Jacob Thue (1793–1875), som allerede 

Arendal på 1840-tallet. Hjuldamperen 
i forgrunnen antas ofte å være 
Constitutionen, men det var flere 
dampskip som gikk i rutetrafikk 
nedover sørlandskysten på denne 
tiden. Da Christian Lange ankom 
Arendal 27. april 1843, var det som 
passasjer på Prinds Carl. Litografi 
ved Carl Frederik Müller, utgitt i 
Christian Tønsberg: Norge fremstillet i 
Tegninger. Christiania 1848. AAM. B. 
0155.
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samme dag sørget for at han fikk tilgang til museets diplomsamling i 
det nye bygget i Keglebakken øverst på Tyholmen. Kanskje fikk han i 
den sammenheng også en kort omvisning på museet. Og kanskje har 
han ikke hørt så godt etter, for en del av det han sier om forholdene ved 
 institusjonen bærer preg av at han hadde tankene andre steder.38 Om 
samlingene har han imidlertid følgende å berette: 

Musæet eier allerede et lidet Bibliothek, flere naturhistoriske og 
kunst-Sager, hvis Værd jeg desværre ikke kan bedømme, og en ikke 
ubetydelig Samling av Mynter og Diplomer, sandsynlig vedkom-
mende Distrikterne om Arendal, Thelemarken og Strøget om Lange-
sundsfjorden.39

At museets diplomsamling beskrives som «ikke ubetydelig» forsterkes 
kanskje ved at dette var Langes primære interesseområde. Om diplo-
mene noterer han ellers at de fleste er av nyere dato, fra 1500- eller 
1600-tallet, at de ikke inneholder sentrale dokumenter verken til 
norsk historie eller klosterhistorie, men at mange av diplomene har 
nyttige opplysninger om andre forhold, som rettshistorie, landbofor-
hold og sedelighetstilstand i eldre tid. Trolig har Langes undersøkel-
ser av samlingen virket tilbake på museets katalogiseringsarbeid. Han 
har kunnet ta utgangspunkt i museets egne registreringer, samtidig 
som han har gitt noe tilbake. Men dessverre hadde han dårlig tid. Av 
frykt for å miste dampskipsforbindelsen videre nedover kysten kunne 

Under oppholdet i Arendal fikk 
Christian Lange stifte bekjentskap 
med museets nye bygg i Keglebakken 
på Tyholmen, som sto ferdig i 1840. 
«Dette Musæum, der oprindelig stod i 
Forbindelse med Stedets Middelskole 
og dettes Bibliothek, har nu sin 
egen Bygning, opført fra Nyt af paa 
et fritliggende Sted», forteller han i 
sin rapport til vitenskapsselskapet i 
Trondheim. Antagelig er dette museets 
første kjente arkivbesøk. Bygget er her 
avbildet ca. 1950. Foto: KUBEN.              
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han ikke bruke mer enn to dager på å gjen-
nomgå materialet, og måtte derfor avslutte 
granskningen ved reformasjonstiden. Etter 
å ha klemt inn en søndagsvisitt hos Jacob 
Aall og den eldre studiekameraten Andreas 
Faye, reiste han videre i åpen båt til Kristi-
ansand mandag 1. mai. Med seg i bagasjen 
hadde han avskrift av i alt 20 diplomer. 

Da Lange to år senere ble riksarkivar 
og en av hovedmennene bak utgivelsen av 
Diplomatarium Norvegicum, kunne han 
flyte videre på det kildematerialet han sam-
let på denne reisen. Det forklarer at seks av 
 museets diplomer kunne trykkes i diploma-
tariet allerede før museet hadde fått noen 
formell henvendelse om å bidra med diplo-
mer. Først etter utgivelsen av tredje bind, i 
1855, tok Lange kontakt med museet med 
anmodning om få tilsendt nytt relevant ma-
teriale. Ettersom diplomatariet kun tok inn dokumenter som var eldre 
enn 1560, måtte museet sile det materialet som fantes i samlingen. 
 Dedekams langvarige arbeid med å katalogisere diplomene var derfor en 
forutsetning for at han noen uker senere kunne notere følgende: «Sendte 
med Dampbaaden den 8. October en Papiir-Æske med 72 Oldbreve 
til C Lange».40 I de neste tiårene sendte museet i flere omganger doku-
menter til Christiania. Mot slutten av århundret var mye av materialet 
publisert.41 

Katalogisering av samlingene var en forutsetning for å kunne svare på 
henvendelsen fra Lange. Samtidig har korrespondansen med Riksarkivet 
antagelig hatt betydning for det videre katalogiseringsarbeidet. Et glimt 
av dette får vi ved en liten gruppe diplomer som ble sendt inn til kopi-
ering i 1863, men som da ennå ikke hadde fått katalognummer «for-
medelst deres meget vanskelige Læsning». I stedet er disse midlertidig 
merket med bokstavsignatur a–f.42 Skisse til midlertidig sammendrag ek-
sisterer fortsatt, og gir oss et sjeldent innblikk i de utfordringene museet 
sto ovenfor i arbeidet med katalogen. Dokumentene ble siden registrert 
med signaturene AA 181–186, trolig etter at ekspertene i Christiania 
hadde brukt dem i bind 7 av diplomatariet, som ble utgitt i 1867–69. 
Disse opplysningene rakk Hans Christian Foss (1786–1868), som på 
det tidspunktet hadde ansvaret for katalogen, imidlertid ikke å ajourføre 
før han døde.43 Etter dette ble det ikke registrert nye  dokumenter på 
flere tiår. De neste anførslene er ført i pennen av Johan Werner Oftedal, 
som var konservator for de historiske samlingene fra 1905.44 

Hans Christian Foss’ notat fra 1865 
vedrørende diplomene AA 181–186. 
I tillegg til en del diplomer som 
var blitt sendt inn to år tidligere, 
var det også «6 stk ditto som ikke 
vare nummererede eller indførte i 
Fortegnelsen formedelst deres meget 
vanskelige læsning, men derimod 
mærket med Bogstaver». Vi ser 
her Foss’ midlertidige lesning av 
diplomene, merket a–f. AA-numrene 
i blått må ha blitt notert mange år 
senere. Foto: Gerd Corrigan, KUBEN.
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Agenter i distriktene
I innbydelsesbrevet av 8. mars 1832 ble folk i arendalsområdet oppfor-
dret til å gi gaver til museet. Oppfordringen gikk bredt ut og ble siden  
også offentliggjort i Vestlandske Tidende 28. august samme år. Dermed 
strømmet gavene inn. Ser vi på hvem som ga, følger diplomene her 
omtrent samme mønster som det øvrige gjenstandsmaterialet. En stor 
del av gavene kom selvsagt fra borgere i Arendal. Men for museets kob-
ling til distriktene kom spesielt embetsmenn og folk i ulike offentlige 
funksjoner til å spille en viktig rolle, slik som prester, tollere, militære, i 
tillegg til representanter for den landlige eliten, for eksempel lensmenn 
og lærere.45 Med profesjonell kontaktflate mot ulike samfunnslag, ut-
stasjonert i ulike deler av landet, var denne gruppen av stor betydning 
for innsamlingen av gjenstander til de tidlige museene. Dette er godt 
dokumentert i Bergen, der Christie, som tidligere stiftamtmann, og 
ikke minst biskop Neumann, hadde god tilgang på embetsnettverkene 
i sine områder. I praksis klarte de å få prester, sorenskrivere og fogder til 
å fungere som agenter for museet.46

Kirker i Råbyggelaget og Setesdal, 
nedtegnet i Andreas Fayes notisbok fra 
reisen i 1836. Ved Bygland prestegård 
traff Faye sin gamle skolekamerat, 
Christian Andreas Münster, som 
var i besittelse av en stor mengde 
dokumenter han aktet å gi til museet. 
RA: PA-0015, Ff, L0023/1, bok 1,
s. 19–20 og 46–47. Foto: RA. 
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En lignende tendens ser vi også i Arendal. Av brevmaterialet som 
er kopiert inn i museets forhandlingsprotokoll fremgår det nemlig at 
direksjonen søkte å knytte til seg folk i denne typen stillinger. Et godt 
eksempel på dette er utkastet til et brev til lensmennene Benjamin 
 Andersen (Øyestad sogn) og Niels Christian Paulsen (Dypvåg sogn) 
fra januar 1833, der det betones at museet er avhengig av hjelp fra 
«opplyste og formaaende Mænd». Lensmennene oppfordres derfor til å 
samle materiale «i deres respektive Virkekreds», enten det dreier seg om 
«Fortids Levninger, saasom Pergaments eller Papierbreve, jordfundne 
Sager, kort enhver Ting som i en eller anden Henseende fortjener at 
opbevares». I begge tilfeller førte dette til gaver til museet.47 

Denne typen henvendelser har kanskje vært vanligere enn det mu-
seets kilder nå gjør det mulig å dokumentere. Men på den annen side 
kan inntrykket av en form for aktiv bearbeidelse av kontaktpersoner i 
distriktene understøttes av eksterne kilder. Museets brevveksling har på 
dette punktet nemlig unik kontekst i Andreas Fayes beretning fra en 
reise i Råbyggelaget og Setesdal sommeren 1836.48 Selv om Faye trakk 
seg ut av museets styre da han ble sogneprest i Holt i 1833, og selv 
om han la ut på setesdalsreisen som formann for Landhusholdnings-
selskapet i Nedenes amt, har han også benyttet anledningen til å samle 
sagnmateriale og fremme museets sak  – i det hele tatt, dyrke sine egne 
interesser. Notatboken, som nå finnes på Riksarkivet, er derfor full av 
notater om drakt, talemål og ikke minst setesdalsjentenes «ualmindelig 
nette Been og vel proportionerede Legge, og røde Strømpebaand».49 
Det viktige i vår sammenheng er imidlertid at opplysningene fra reisen 
kan leses opp mot museets tilvekstprotokoll og brevveksling fra samme 
tidsrom. Samlet viser dette hvordan Faye bidro til å rekruttere samar-
beidspartnere for museet i de bygdene han besøkte.

Et eksempel på dette får vi allerede tidlig på reisen, da Faye avla en 
visitt hos lensmann Sven Tveit i Åmli. Som vi har sett var lensmennene 
en gruppe offentlige tjenestemenn museet hadde i kikkerten. Men i 
dette tilfellet var Faye for sent ute, for Sven Tveit «beklagede meget at 
han havde ladet sig forlede til at give Bing en deel gamle Vaaben og Per-
gamentsbreve, som han eiede.» Bing, litt senere presisert som «Sorensk. 
Bing» må være Lars Hess Bing, som var sorenskriver i Østre Råbygge-
laget 1806–10.50 Besøket på Tveit viser hvordan Faye allerede tidlig på 
reisen oppsøkte folk som på ulike måter hadde interesse. Som formann 
i Landhusholdningsselskapet var han selvsagt opptatt av gårdene i om-
rådet, men samtidig var dette i aller høyeste grad en anledning til å lære 
nye ting. På dette området har han dels etablert nye kontakter, men han 
har også utnyttet det nettverket som allerede fantes.

Dette siste illustreres tydelig ved at Faye litt senere på reisen la inn 
et lengre opphold hos pastor Christian Andreas Münster (1801–1874) 

Andreas Faye (1802–1869) 
portrettert av Siegwald Dahl, 1848. 
Oslo Museum, Byhistorisk samling, 
OB.02213. Foto: Rune Aakvik.
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i Bygland.  Münster hadde allerede før dette gitt betydelige gaver til 
museet, og dette var tydeligvis også et samtaleemne ved besøket 11. til 
13. juni: 

En 1/2 Miil fra Løbdal ligger Byglands P[ræste]g[aar]d og Kirke, 
hvorhen jeg paa min gl Skolekamerat, Münsters Indbydelse reiste 
om Løerdag Formiddag og forblev til Manddag Eftermiddag. [...] 
Münster er i Besid. af en betydelig Saml. Docum. fra C: 4 Tid, som 
indeholde adskil. ikke umærkelige Bidrag til de Tiders Raahed [og] 
Vildhed. Han lovede at forære samme til Arendals Museum.51

Dette er interessant på flere nivåer. Dels sies det eksplisitt at Münster 
skulle forære disse dokumentene til museet. Men dette stemmer også 
godt med innholdet i den virkelig store gaven museet fikk fra Münster 
to år senere (gave nr. 301), der mange av dokumentene stammer fra 
slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet. Totalt er det regis-
trert 113 diplomer gitt av Münster til museet, hvorav 33 på pergament. 
Slik sett er han uten sammenligning den som har gitt flest dokumen-
ter til museets diplomsamling. Besøket resulterte også i en umiddelbar 
gjenstandsgave – en lysesaks i messing og noen gamle mynter – som 
Faye skulle ta med tilbake til museet. Totalt kom det inn syv store gaver 
fra Münster i perioden 1833–1843.52 

Münster fikk stillingen som sogneprest i Bygland i 1829 og hadde 
således bare vært noen få år i bygda da den første gaven ble gitt til 
museet. Hans rolle som opplysningsmann og sentral person i lokalsam-
funnet – han ble valgt til Byglands første ordfører i 1837 – har gjort 
det mulig å samle inn gjenstander og dokumenter fra ulike deler av 
befolkningen med stor grad av effektivitet.53 Ut fra disse premissene er 
det rimelig å snakke om Münster som en slags agent for museet i dis-
triktet. Men denne funksjonen har utvilsomt også vært aktualisert ved 
at Münster kjente Faye fra oppveksten. I årene 1817–1821 gikk han 
på Drammens lærde skole, der Faye også var elev. I denne perioden var 
Münster en av de vennene Faye dro på fisketur med i ferien. Vi får et 
sjeldent glimt av dette i Fayes dagbok fra 1. august 1820, da han var på 
Foss i Lier for å fiske i noen tjern. «Smith og Chr. Munster vare med. 
Vi fik ikke mer end 8–9 smaa Fiske. Om Natten laae vi nogle Timer 
paa en i Nærheden ligende Sæter, hvor nogle gamle Kjællinger vare.» 
Klokken fem om morgenen vendte de gjennomvåte tilbake, «da det 
regnede stærkt og da vi fisked stode vi langt op paa Benet i Vand» – og 
med en tilføyelse, som siden er strøket ut: «(en slet tilbragt Dag)».54 
Tilsvarende fortsatte både Faye og Münster på teologistudiet i Chris-
tiania, men Fayes dagbøker inneholder ingen referanser til Münster i 
studiesammenheng. En notis fra 1824 antyder imidlertid at de kan ha 

Christian Andreas Münster (1801–
1874), sogneprest, første ordfører 
i Bygland og sentral kontaktperson 
for museet i de første tiårene etter 
1832. Fotografi fra portrettgalleriet i 
kommunestyresalen i Bygland. Foto: 
Leonhard Jansen, Setesdalsmuseet.
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sett hverandre i feriene: 28. januar var Faye på teater i Drammen for 
å se syngestykket «Arrestanten», der flere av vennene opptrådte: «Ch. 
Cappelen spilte Arestanten, Arbo, Tjeneren. Christ. Münster Coman
danten [...]. Jeg fornøiede mig meget godt.»55 Münster nevnes ellers 
relativt sjelden i dagbokmaterialet. Han har neppe vært del av Fayes 
nærmeste krets. Likevel kan det ikke være tvil om at han var del av Fayes 
sosiale nettverk. Noen  måneder etter besøket i 1836 sendte Münster et 
brev til Faye med tegninger av setesdalsbunader og andre opplysninger. 
Åpningsordene er talende: «De er just en Fyr efter min Smag.»56

Men Faye ser også ut til å snuse opp nye forbindelser på denne reisen. 
Et slikt eksempel er en av kontoristene til sorenskriver Søegaard i Vestre 
Råbyggelaget, Ole Johannessen Klevenberg (1811–1887), som like etter 
ga en del diplomer til museet.57 Her kan det konstateres en ganske direk
te forbindelse mellom Faye og gaven. Det lar seg nemlig dokumentere at 
Faye tipset direksjonen om den unge kontoristen da han kom tilbake fra 
Setesdal. Det viser også hvordan denne typen forbindelser kunne gi gan
ske effektive resultater. Klevenberg traff Faye på Gullsmedmoen i Byg
landsfjord 9. juni, og han var trolig del av det følget som ble med videre 
opp i dalen. Faye hadde imidlertid ikke all verdens tid på reisen. Han 
måtte være tilbake i Holt tidsnok til å kunne delta på årsmøtet i sogne
selskapet 24. juni, og etter noen dager i øvre Setesdal vendte han derfor 
nesa hjem igjen, men valgte en rute som gikk via Froland og Arendal. 
I den sammenheng har han rapportert om sin reise til direksjonen ved 
museet. Dersom vi ser på museets korrespondanse fra samme periode, ser 
vi nemlig at direksjonen 26. juni – altså like etter at Faye passerte Arendal 
– sendte brev både til Münster og Klevenberg. Mens Münster, som vi har 
sett, var en etablert forbindelse, blir vi for Klevenbergs vedkommende 
vitne til hvordan direksjonen aktivt gikk ut for å rekruttere en ny agent 
i distriktene. Ordlyden i brevet gir en god indikasjon på hvordan denne 
typen verving foregikk: Direksjonen har fått forsikringer fra Faye om at 
Klevenberg interesserer seg for fedrelandets oldsaker, og tillater seg derfor 
å ta kontakt for å be om hjelp til å redde det som fortsatt fins av slikt 
i hans område. Ettersom direksjonsmedlemmene har lite kjennskap til 
forholdene i Setesdal, samtidig som de er overbevist om at det finnes mye 
viktig materiale der, «som deres Ejere maaske ikke satte Priis paa, men 
som i en Samling kunne have Værd», er det viktig å finne en person som 
interesserer seg for slike ting og som kan «være uleyliget med at anstille 
de derover fornødne Undersøkelser.» Etter hva de hører fra Faye, tror de 
at Klevenberg kan ha de egenskapene som trengs,  og tillater seg derfor 
å be ham huske museet dersom det «skulle findes en eller anden Mærk
verdighed, som var at er   holde». Relevant materiale kunne være våpen, 
redskaper, perga  ment og papirbrev, samt dokumentasjon i form av teg
ninger av runesteiner, merkelige hauger, steinsettinger og inskripsjoner.58

Mange av de diplomene som nå finnes 
i KUBENs samlinger fant veien til 
museet via Christian Andreas Münster. 
Men han ga også enkelte gjenstander, 
som denne lysesaksen i messing fra 
Bygland kirke. Faye hadde lysesaksen 
med seg i bagasjen da han vendte 
tilbake fra Setesdal i 1836.
AAM.00615. 
Foto: Gerd Corrigan, KUBEN.
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Nøyaktig en måned senere – 26. juli – sendte Klevenberg sitt svar 
til direksjonen. Der reflekterer han også over utfordringene ved å samle 
inn denne typen materiale: 

Directionens ærede Skrivelse af 26. J[uni] M[aaned] har jeg modta-
get og hvad samme deri anmoder mig om, skal jeg saa meget det staa-
er i min Magt opfylde, men maa tillige beklage, at her i Dalen gives 
virkelig saa faae Levninger fra Oldtiden, som kan have nogen In-
teresse, at de neppe ere Umagen værd at samle. En enkelt Ting findes 
der vel hist og her, men disse ere i saadanne Eieres Hænder, at de ikke 
kan faaes, ikke fordi at Eierne fornøie sig over dem, men blot fordi 
de have fulgt deres Faders Gaarde fra umindelige Tider, derfor vil de 
ikke hverken for Ord eller Betaling give slip paa Dem, uagtet de selv 
maa tilstaae at Tingene blive ramponerede og til sidst borte mangen 
Gang for dem, uden at de veed hvor der bliver af disse. –  Ved en Reise 
i Dalen fik jeg 3de Kalvskindsbrev, og som jeg herved har den Ære 
at sende Directionen. O. Klevenberg[,] Klep den 26te July 1836.59 

I likhet med Christian Münster var heller ikke Klevenberg oppvokst i 
Setesdal. I 1836 var han 25 år, opprinnelig fra Vågå, og nå tilsatt på so-
renskriverkontoret i Vestre Råbyggelaget på syvende året. Han ble heller 
ikke værende spesielt lenge, og rollen som kontaktperson for museet 
ble dermed en ganske midlertidig affære. Fire år senere fulgte han so-
renskriver Søegaard til en ny post i Valdres og tok etter hvert juridisk 
embetseksamen. Siden flyttet han tilbake til Agder og startet praksis 
som advokat i Grimstad, supplert med en rekke offentlige verv, men 
tilsynelatende uten noen videre forbindelse til museet i Arendal.60 

Det avtegner seg dermed et mønster som kan overføres på andre opp-
lysninger fra setesdalsreisen. En rekke andre personer som nevnes i rei-

seberetningen ga nemlig gjenstander eller 
diplomer til museet i tiden som fulgte. 
Fayes sosiale evner gjorde ham i stand til å 
knytte nye forbindelser til folk som kunne 
være til nytte for museet, slik som Kleven-
berg, men ved siden av dette var naturligvis 
eksisterende nettverk viktig. I særlig grad 
gjaldt dette kollegaene i det geistlige em-
betsverket. I begynnelsen av reisen  svingte 
Faye innom sogneprest William Arbo i 
Åmli, som var en gammel venn av Conrad 
Nicolai Schwach. I likhet med Klevenberg 
førte dette til en gave allerede samme år.61 I 
Valle fikk Faye losji hos en annen kollega, 

Andreas Fayes tegning av gården 
Ose, der han overnattet hos 
oppsitteren Dreng Ose og hans kone 
Ingeborg. «Her bliver man høist vel 
bekjendt med Sæterdølerindernes 
ligefremme og naive Natur. Da jeg kom 
til at tale om, at jeg gjerne ønskede 
at see en Brud i hendes Stads, tog 
hun mig ret fortrinlig i Armen og bad 
mig følge sig op paa Loftet for at see 
hendes røde Brudestakker, hendes 
kostbare Belter osv.» RA: PA-0015, 
Ff, L0023/1, bok 1, s. 25–26, 39. Foto: 
RA.
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sogneprest Johan Lausen Koren Dahl. I løpet av de neste årene ga Dahl en 
rekke gjenstander og dokumenter til museet, deriblant to pergamentdiplo-
mer fra 14- og 1500-tallet og et fragment av antifonarium fra 1200-tallet 
som var blitt funnet under nedrivingen av Hylestad kirke.62 Av Dedekams 
svarbrev 2. august 1838 er det tydelig at Faye var direkte involvert i overle-
veringen av den siste gaven.63 

Uavhengig av denne reisen, men på lignende vis, kan en anta at Fayes 
nettverksforbindelser skjuler seg bak andre betydelige dokumentgaver 
fra denne tiden. Et slikt eksempel er Fayes mulige tilknytning til kaptein 
Hans Jacob Henning Hesselberg Røberg, som en gang mellom 1836 og 
1840 ga åtte diplomer til museet. Røberg var  tilknyttet Nedenæsiske na-
tionale musketerkorps og skal en periode ha bodd i kapteinsboligen på 
Vestre Goderstad i Holt, altså i det umiddelbare nabo laget til prestegår-
den.64 Et annet eksempel er Asbjørn Brynjulfsen, som ga elleve diplomer 
til museet i 1845. I gaveprotokollen er Brynjulfsen omtalt som semina-
rist, presumtivt ved Fayes lærerseminar på Holt. Proveniensen til en del 
av dokumentene, knyttet til gården Sandsmark i nåværende Flekkefjord 
kommune, gjør det sannsynlig at han er identisk med en seminarist med 
det litt avvikende navnet Asbjørn Bryngelsen som opptrer i listen over 
uteksaminerte kandidater fra Holt i 1842. Han var del av det første kul-
let som ble tatt opp på seminaret i 1839. Asbjørn ble siden organist i 
Holt kirke 1848–69, og dermed en av Fayes medarbeidere der.65

Mot et 200-årsjubileum
I denne artikkelen har jeg forsøkt å løfte frem av en historisk sett viktig, 
men i våre dager ganske ukjent del av samlingene ved KUBEN, nemlig 
dokumentmaterialet fra middelalder og tidlig nytid som ble samlet inn 
i museets første fase etter 1832. Selv om diplomsamlingens innhold og 
struktur i seg selv kunne vært tema for en artikkel, har mitt perspektiv 
vært den sosiale og historiske konteksten for museets innsamlingsprak-
sis på dette området. Søkelyset har vært rettet mot to ulike nettverk: 
de faglige nettverkene mot historiker- og arkivmiljøet i Christiania og 
museets nettverk av kontakter i distriktene. 

Undersøkelsen av de faglige nettverkene har vist at innsamling av 
diplomer var en tydelig satsing i samtiden, både i Arendal, ved andre 
norske museer og som del av et overordnet nasjonalt prosjekt. På dette 
området hadde museet allerede fra starten en konkret kontaktflate mot 
«Samfundet for det norske Folks Sprog og Historie», og dermed også 
det miljøet som kom til å drive frem mye av det videre innsamlings- og 
kildeutgivelsesarbeidet i Norge på 1800-tallet. Flere av personene som 
var involvert i «Samfundet» sto senere i direkte kontakt med museet. 
Selv om museet i Arendal hadde et bredt nettverk av faglige forbindelser 

Pergamentblad, funnet under 
nedrivningen av Hylestad kirke. 
Fragmentet stammer fra en liturgisk 
bok fra 1200-tallet, et såkalt 
antifonarium. I katolsk liturgi er 
dette den boken som inneholder 
tekster og musikk til tidebønnene. 
Det bevarte bladet har 12 tekstlinjer 
med musikknotasjon på fire av dem. 
Gave fra Johan Lausen Koren Dahl, 
sogneprest i Valle, 1838. PA-2566/AA 
952. Foto: Gerd Corrigan, KUBEN.
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både i inn- og utland, var den faglige ekspertisen på denne tiden først 
og fremst samlet i Christiania, og det var dermed naturlig å orientere 
seg i den retningen. Samtidig er det verdt å merke seg at kommunika-
sjonen ikke bare gikk ensidig fra Arendal til Christiania, men at miljøet 
i hovedstaden også har interessert seg for det som skjedde ved museet 
i Arendal. Et indisium på dette er Christian Langes studietur i 1843, 
der museet ble blinket ut som et av fem utvalgte stoppesteder. At P.A. 
Munch skal ha fremstilt et falskt diplom som ble sendt til Arendal, 
understreker mye av det samme. En kan anta at nettverkene har vært 
preget av en form for gjensidig utveksling. Forutsetningen for at en stor 
del av diplomene kunne publiseres i Diplomatarium Norvegicum noen 
få tiår etter at museet ble grunnlag, var det arbeidet som foregikk med å 
ordne og katalogisere materialet. Samtidig må museet ha fått mye igjen 
i denne prosessen. Langes gjennomgang av deler av diplomsamlingen i 
1843 har trolig virket tilbake på katalogiseringsarbeidet. Og på tilsva-
rende måte har utlån av dokumenter til diplomatariet etter 1855 gitt en 
bedre forståelse av samlingens innhold og betydning.

Undersøkelsen av museets agenter i distriktene viser på den annen 
side hvordan direksjonen kunne dra nytte av mer nærliggende nett-
verk. I Fayes beretning fra setesdalsreisen ser vi hvordan han gjennom 
en kombinasjon av vennskapsforbindelser, kollegiale nettverk og nye 
bekjentskaper arbeidet for å styrke museets posisjon i innsamlingsarbei-
det, selv om han på dette tidspunktet ikke lenger hadde noen formell 
tilknytning til direksjonen. Direksjonsmedlemmenes aktive utnyttelse 
av dette nettverket, ved konkrete forsøk på å rekruttere nye kontakter, 
innebar at de gjorde en selvstendig innsats for å sikre seg materiale fra et 
større oppland. På denne måten minner arbeidet om det som foregikk 
ved lignende institusjoner i samtiden, slik som ved museet i Bergen, 
der vi vet at Christie og Neuman aktivt brukte sine nettverk til å spore 
opp gjenstander og dokumenter. En kan også spørre seg om Landhus-
holdningsselskapet var en arena for å fremme museets sak. Selskapet ga 
utvidet kontaktflate mot distriktene rundt Arendal, og flere av direk-
sjonens medlemmer var etter hvert involvert i selskapets styre.66 Likevel 
er mye av dette utvilsomt knyttet til Fayes person. Reisen understreker 
Fayes betydning som sentral og viktig person i arendalsområdet. Fayes 
funksjon som døråpner for museet kan neppe overvurderes. Og Fayes 
dagbøker – som vi også har en god del av på KUBEN – gir helt unike 
muligheter for å følge ham gjennom store og små begivenheter, både 
før og etter at museet ble grunnlagt i 1832. 

Snart 200 år etter at Arendal Skoles offentlige Bibliothek og Muse-
um startet sin virksomhet, bør det unike kildematerialet som finnes ved 
KUBEN brukes med tanke på å få belyst denne historien på nye måter. 
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