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OSIOTRAKTEN l 

fORHISTORISK TID 

I de snart 40 år som er gått siden forhistorien i Oslo-området sist ble 
behandlet, er ingen nye funn kommet til som på avgj<;l>rende vis endrer 
det bildet Edv. Bull d.e. og Jan Petersen tegnet av utviklingen i den 
lange perioden av menneskers liv og virke som ligger n'lellom den siste 
istid (ca. 7000 f.Kr.) og kristendommens innf.prelse (ca. 1050 e.Kr.). 
(Edv. Bull: Akers Historie, Kr. a. 1919, Kristiania Bys Historie, 
bd. I, Kr. a. 1922. Jan Petersen: Da Hedenskap rådeL SL Halvard, 
Bd. V, Kr. a. 1922). Nytt har derimot geologien og pollenanalvsen 
brakt (Olaf Holtedahl: Geology of Norway, Oslo 1960. Ulf Hafsten: 
J ordbrukskulturens historie i Oslo og Mj<;l>strakten belyst ved pollenana
lytiske unders')'>kelser, Viking 1958/59: Oslo-trakten gjennom lO 000 år. 
Oslo 1963). Ved hjelp av C-14 metoden er strandlinjer og transgre
sjonsfaser blitt fastere datert, og på samme vis har myrenes trekull
lag, også de som markerer vegetasjonsendringer ved menneskers inn
gripen, kunnet plasseres kronologisk uavhengig av arkeologiske da
teringer. Nye er naturligvis også en del av de teorier arkeologene nå 
arbeider med, dels på grunn av nyvurdering innen naturfagene, men 
særlig på grunn av 40 års utvikling innen det egne faget, bygd på nye 
funn og ny erkjennelse. 

Men stadig må vi si at funnmassen fra Oslo- området er liten, dominert 
av tilfeldige l')'>sfunn, som sammen med de få gruppefunn vi har, graver 
og depotfunn, bare gir oss glin'lt inn i fortiden. Fra andre s')'>r.pstnorske 
kystområder med mer sammenhengende funnserier kan vi imidlertid 
tegne et bilde av utviklingen som nok med forbehold kan overf.pres hit, 
siden de funn vi har lar seg ftpye inn i disse andre funnserier. 

Ennå er de eldste spor av mennesker fra Oslodalen knyttet til fangst/ 
fiskerfolk hvis redskaper h<j>rer til N.pstvetkulturen fra eldre steinalder. 
Stadig ligger alle gjenstander, som med sikkerhet kan henf')'>res til dem, 
over 60 m kurven. Det er trolig deres etterkommere som i yngre 
stenalder synes å ha fortsatt fedrenes levevis, og i hvis redskapsforriler 
man aner kontakten bakover. Til disse fangsfolk er det naturlig å knytte 
helleristningene ved Sj.pmannsskolen på Ekeberg. (Se Marstranders 
artikkel i dette hefte). Vi må tenke oss {angstgruppene fra eldre og 
ycctgre steinalder små og omstre_ifende. Men deres vandringer var sikkert 
bundet innen visse fastlagte grenser mot nabogruppers område, og 
rytmen var nok bestemt av den beste tid for fangst ved de forskjellige 
fiske- og/eller viltplasser. Innsamling av spiselige planter, frukter og 
bær ha:r trolig spilt en stor rolle. Or, iallfall en gang i yngre steinalder 
har man samlet seg for ved religi')'>s/magiske tegn serimonielt innhugget 
i berg å sikre seg næringsgrunnlaget. 

Omkring 3000 f.Kr. sees de f.prste spor av jcrdbruk og fedrift i pollen
pr')'>vene, og lange, elegante "tynnakkete" flints~>kser (fig l) antyde>· en 
inntrengen av folkegrupper s.pr- eller s.pr<j>stfra, der man alt hadde et 
stabilt jordbrukende samfunn. Også disse gruppene har sikkert vært 
små, og f.prst mot slutten av yngre steinalder ble de mange nok og så 
velorganiserte at de et par steder ved ytre OslofJord- områdei konstru
erte de store massegravene av stein, velkjente også i eldre utform
uinger fra Danmark og S.prvest- Sverige. Om de aller f.prste jord-
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Fig. l 

Tynn- naJd<:et slipt flint'/>ks, 
trolig benyttet a.v de f9>rste 
jordbrukskulturer som kom 
til Norge ved innvandring, 
Fors<t>k har vist at typen er 
utmerket til felling av trær, 
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brukere dqlde ut eller greide seg, vet vi 
ikke. Men hvis de dqlde ut, kom nye 
grupper til, og kontakten mot Danmarks 
og Sqlr- Sveriges jorbruksfolk ble aldri 
brutt. Det ser vi av endringene i red
skapsinventaret, som er de samme her 
som der. 

Fra de fqlrste jorbrukeres ankomst 
levde de to folkegruppene med sil. for
skjellig næringsgrunnlag side onet side. 
Fulli'l.ene sier nesten intet om hvordan 
de gjorde det. Jordbrukernes fine flint
qlkser ble kopiert i annet steimrnateriale, 
oftest hugget med flint-tekniklc, iblant 
med fangstfolkenes prikkhuggings- teknikk, 
men nesten alltid med totalslipning til 
sist. Disse "kopier" er naturlig nok mer 
utbredt enn originalene i flint. Om de 
i hvert enkelt tilfelle kan sies å ha vært 
brukt bare av jordbrukerne, eller om de 
ette1· hvert også ble tatt opp av fangst
folkene ved siden av deres egne former, 
det kan de enkelt-funne qlksene fra. Oslo
dalen ikke opplyse om. sn·Jce:rt er at 
gjennom årtusener smeltet de to grup-
pene sammen, og jordbruk/fedrift ble 
hovednæring for folkene ved Oslofjordens 
indre bekken frem til endringene ved over
ga.ngen netot historisk tid. lvien ved siden av 
har man uten tvil også drevet j3.kt og 
fiske, n>an har har,dlet og drevet hånd ve1·k .. 

Endringer i klima fqlrte til omlegninger, 
nye folk kom til som kunne drive noe 
anderledes enn man var vant rned, nye 
1naterialer lærte man seg å. behandle, 
:rnen hovedbasis forble jordbruk og fedrift, 

I årene omkring 2000 L Kr, st:r.pmmet folk 
innover Nord- Europa, :med_ andre våpen 
en annen gravstikk, kanskje også med et 
noe annet næringsgrunnlag, n'ler basert 
på fedrift enn åkerbruk De nådde også 
Oslo- området. De var dårligere flint
smeder enn de eldre åkerbruksfolk, men 
suverene når det gjalt å fremstille sin 
fine båtformete strids.pks med hull til 
skaftet, (fig 2a) den som i Norge og 
Sverige har gitt dem navnet : Båts'flks
folket, Til oss kom de trolig fra 

Sverige, selv om vi også nettopp her i Oslodalen har danske former. De 
synes il. ha bosatt seg i nærheten a.v, men litt utenfor de områder der vi har 
oldsaker fra de eldre jordbrukere, Er denne observasjon riktig, kan vi 
formode at de var :relativt få og ikke begjærte helt de samme områder som 
de andre foretrakk, Sikkert er at deres redskaper er mer spredt innover 
i landet enn de eldres, så muligens har de hatt en bedre kontakt med fangst
folkene, Den videre utvikling må ha fqlrt til absorbering av de forskjellige 
elementer, slik at man her som ellers i Sql:r-Norge ser steina.lderens av
slutning representert i til dels meget fine flintredskaper som dolker, 
(fig 2b) spydspisser, sk:rapere og sigdblad. Som båtqlksfolkenes redskaper 
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Fig.2 a 

Tykknakket flintcpks og båtcpks. Tilhcprer 
Båtcpkskultur, en kulturgruppe som kom 
til Norge ved innvandring trolig i flere 
bcplger,i tiden omkring"2000 f.kr.f. 
Fra Sannergt. i Oslo. 

l'f c 111. 

Fig. 2 b 

Dolk av flint, fra 
stenalderens 
sluttperiode. 
Funnet ved Freste
rud sykehus. 

har de to førstenevnte en videre spredning enn de eldre formene, mens de 
to sistnevnte oftest finnes i depotfunn, dog ikke her innen Osloområdet, der 
vi bare har dem enkeltvis. Fra enkelte strøk, som f.eks. Kråkerøy ved 
Fredrikstad har man store boplasser som må tilhøre fangstfolk fra denne 
seneste fase av steinalderen. De er forelØpig ukjent her. Ukjent er også 
metallsaker funnet i ellers rent steinaldermiljØ. Men det er all grunn til å 
tro at en del av flintdolkene! og spydene og kanskje også en stor del av de 
enkeltfunne småredskaper av stein ble laget og brukt i den perioden vi kal
ler bronsealder, Det kan vises for andre områder, men de enkeltfunne sa
ker, oftest med dårlige funnopplysninger fra Oslo-trakten, sier i:ntet sik
kert om dette. 

Blant så mange enkeltfunne gjenstander fra de nesten 5000 år steinalderen 
dekker, blir betydningen av de få gruppefunn vi har, meget stor. Det gjel-
der de to boplassfunn fra eldre steinalder fra Stig u. Disen og fra Dælenen-
ga, det siste særlig verdifullt fordi det ble sakkyndig etter-undersøkt. Der 
ser vi ikke bare den typiske nøstvethakke med trekantet tversnitt, eller ski
veøksen av flint, men også småredskapene, emner, avfall og Ødelagte styk-
ker (fig. 3}. Viktig er depotfunnet fra Disen (Østerheimsveien 5. Hougen, 
Viking 1946), der 2 komplette tynnakkete flintøkser og en tredje noe skadd 
samt en svær flintknoll med hull i ble funnet i myrlendt terreng på Grefsen
kollens sydhelling. Det er den største slike samling vi har fra Sør-Norge, 
og funnforholdene tatt i betraktning, antyder Hougen at det kan være et offer
funn, Kronologisk hører det klart til den eldste jordbruksfase, og kulturelt 
viser det kontaktene med Danmark/Sør-Sverige både i form, i materiale og 
i funnforhold. Hougen antydet i 1946 at selv om import av tre slike fine 
flintøkser kunne virke som en selvf"Ølge, så var rå-klumpen så klart sekunda 
kvalitet at man neppe ville spandert "frakt" på den. I 1950kom så ~rling Johan
sens påvisning av en naturlig 11flinteksport" fra Danmark til sørnorske 



Fig,3 

Endel av boplassfunnet 
fra Dælenenga. Boplass-
en tilh<Prer N<Pstvetkultur, 
en fangst og jegergruppe, 
smn dateres noe usikkert. 
Ca.5000- ca,2500Lkr, 
Her sees fra venstre en 
såkalt N<Pstvet<Pks av grq\nn
sten, en skive<Pks av flint, 
og 3 flintskrapere til 
bearbeidning av skinn m, m. 
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kystero I harde vintre river isen flint ut av Stevns og m)l)ens klinten og f)l)r
er de1n nordover, for å avleire dem ved de norske strender under Slnelt
ningen. Han kunne vise at man i steinalderen hadde oppsjlikt og "utvunnet" 
denne flinten i meget stor utstrekning, Så det er mulig at flinten i Disen
funnet er blitt bearbeidet i Norge, I så fall har helt fjlirsteklasses flint
smeder fulgt de eldste jordbrukere hi.t opp. 

Til sist skal et mulig gravfunn nevnes, hittil det eneste fra steinalderen, fra 
Sannergaten i Oslo, Her ble funnet en båtøks og en flintøks, som, hvis de 
hjlirer sammen, må stamme fra en grav fra båt91ksfolket.(fig 2a), 

Funnene fra bronsealderen, både de av bronse og de av stein, svarer også 
til hva vi kjenner annetsteds fra, Her er dog antallet fra Al<:er ikke så på
fallende lite sammenliknet med store områder av Sjlirjlist-Norge, Vi har grav
funn som fibelen fra en røys ved universitetets gamle observatorium, lyisfunn 
som celtene lfig. 4 a og 4 b) fra henholdsvis eldre og yngre bronsealder og 
et par -tre helleristningsfelt. (Se Sverre Marstranders artikkel), Vi mang
ler ennå et bra depotfunn fra yngre bronsealder, den gruppen som dominerer 
bildet av østnorske funn fra perioden, og som kjennes så nær som fra Ham
ang i V. Bærum. Til gjengjeld kjennes alt
s<i et gravfunn fra eldre bronsealder, noe 
som er meget sjeldent. Med 15 m hØyere 
vannstand enn nå, må både helleristningen 
fra. Niels Juelsgt. og røysen ved observa
toriet ha ligget på knauser på nes som 
strakk seg ut i fjorden. 

Det er som nevnt uvisst i hvilken utstrek
ning stein ·fortsatt var i bruk. Men de fine 
rombiske steinØkser med skafthull som 
fig, 5, regner vi hjlirte hjemme i bronse
alderen. Kulturelt må vi ha lov å si at 
folkene i Oslo-trakten fulgte med både når 
det gjaldt smykker og redskap, når det 
gjaldt gravskil<k og religion. Fordi hoved
materialet, bronsen, måtte kjjlipes utenfra, 
har man r.egnet bronsealderen som en stor 
handels- og sjpfartsperiode. Man kan ikke 
si at dette merkes særlig sterkt her. 

10 cm. 

Rombisk sten</>kS med 
skafthull, trolig fra 
bronsealde:ro Fernleysgt. 8 
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Figo 5 ~~~~~ -IO.z:,;n, 
A brons ecelt fra yngre brons.ealder (ca. l 000-
500 L kr. ),.funnet ved G1·efsen >rård, Oslo. 
B bronse~ elt ha eld:t e b1·onse;lder (ca. 1500-
1000 f.kr ),funnet ved Lille Sogn u. Berg. 

I lppet av yngre bronse
alder og tidligste jern
alder, i siste årtusen f)ilr 
Kristus, finner en klima
endring sted, og det tørre 
og varme "bl·onsealders
klima" blir kj)illigere, og 
fl·em for alt fuktigere. 
(I tiden mellom isens siste 
tilbaketrel-,:ning og bronse
alderen hadde klimaet 
endret seg flere ganger fra 
det fra fa\rst av helt arktiske. 
Både flo'ra og fauna.endres 
takt rned klimaÆL Vi vet lite 
om folk i denne perioden, 
men det vet vi sikkel't at 
hva enten de var fangstfolk< 
eller JOrddyTkere, så va.r 
de rneget a·vhengig av det 

jo·r.dbunnen betinget. Derfor burde en 
inn.eholde In er a 'l deT1 viten vi 

r.oed igjen å. hen
stor vekst 

gå~·de:r å blJ nesten 
nTyl' e:e jernfqJrende 

l\Jorge, kunne 
seg nrpd vendig-e 

a v eld:re 3e:rnaJde:r ogiall:fall frpr vikingtide:e. ,• 
å ha eksiste:rt ved 'siden av &nne:n handeL 

Klimaendringen må også ha f1h·t til en omlegning av gåx-dsd!'iften,. Lange vintre 
lned til dels srort snefall her i Osloo:mr.ådet må ha fremtvunget inneforing og 
dermed innhpsting av for til vinterbruk, Vi må tro at årets arbeidsrytme f<j>rst 
nå ble den vi kjenner fi'a histodsk tid·. Dette er en av grunnene til at vi ikke 
ha:r våget å trekke det sosiale og <f>kono:rniske fenomen som begrepet 
synes å være i n-liddelalde!·ens historiske kilder, lenger tilbake enn 
jernalder. 

Det er også en annen viktig grunn til dette~ F:r·a et noe usikkert tidspunkt~ rru:m. 
ikke for sent 1 yngre bronsald.er og f:rem til ornkl'ing midten av x·ornertiden 

d~ v. s~ fTa c:DL 800 å.r har vi ingen sikre al""keologiske spor efte:o.' 
mennesker Bo:rtdset f1·a lengden er ikke Gelve funnrrøngelen 
enestående. Her e1 ikke stedet hl il. drlfl:i'te de cmange i blant ste1·kt diverger-
ende hypoteser og teo:...:'ier sorr} el' knr.o.n'let f:rerr1 orn forhold~ Men nev11.es 
må a·c nett. opp innen dette ~unnto:rnn.'1.,z intervall} .fra slutten av brortsalderen, ha:c 
I-Iafsten l-ct.Innet konz-ca ~e1·e opptil 31 % korn pollen i ·an fra Fuglem.y1~a ved 
V'3ttakoU.en, og i y:cr<fJver hal Asker og Rq>yken har han humle, han>]J og 
lin i horisonter sorn han henf~'n·er til fq,rste del av subaHantisk tid, d. v. s. efter 
klimaskiftet~ BedJte enn noe annet viser dette .at hva enn fnn:ntomheten indikez:er. 
folketomt k;:m d,~t ikke ha vært i Oslo~ dalen, og jord er blit~ dyrkeL 

To brente datert til ca, 200 e,kr., fra henholdsvis 
vål Store (fig funntomheten. De er for såvidt typiske 
for de funn smn rnarke:rer det fØrste stoTe oppsving og indre 1 

Norge i jernalderen, m.ed våpen og sporer som nok begge deler er lik dem rnan 
bruki:e i de romerske hjelpetropper. 
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Men funnmengden fra årene mellon1 disse to gode funn og tiden omkring soo
svarer dessverre ikke til hva man kunne ventet. Tar vi Bærum 1ned , har vi 
restene av et sikkert opprinnelig fint gravfunn fra en av haugene ved Tanum 
kirke, med skår av flere krukker,, deriblant en med tut, og biter av et glass -
beger, alt fra senromersk tid. Et par cmdre graver fra samme felt dateres 
alment til eldre jernaldee:. Gravfeltet på Hauger/Kolsnes, også i Bærum, har 
gitt funn fra folkevandringstid og merovingertid, og vi har et par funn fra 
meget sen merovingertid fra gravfeltet i Schwensensgt/SL Hanshaugen i Oslo. 
En del lq>sfunn kan stamme fra graver, som f.eks. gullbra.kteaten fra 6. årh. fra 
Akers gt (fig 6), eller den runde, koniske spennen(bronse) fra Madserud alle, 
dekorert med dyrehoder, datert til 600- tallet. Andre lqisfunn, som de 5 belte
stenene til å slå ild med, sier lite. Viktigere er da. de to gullringene fra Madse
rud all'e, funnet liggende sa1nmen, trolig et skattefunn. 

Men dermed er alt nevnt. Da funnene faller pent inn i de langt st<fJrre og 1ner 
sammenhengende funnser'ier vi har L eks. Østfold eller Vestfold, så må vi ha 
rett til å formode at utviklingen innen Oslo01nrådet har fulgt noenlunde de 
samtnle hovedlinjer her som der. 

Et par forhold b<j>r nærmere nevnes. Disse få funn sier iallefall at man begravde 
ved Tanum kirke i mer enn l 00 år, atHauger /Kol snes gravfeltet likeledes var i 
bruk i flere generasjoner og at gravfeltet St. Hanshaugen/Schwensensgt. var i 
bruk fra litt f<fJr vikingtiden trolig frem til Kristendommens innf<,Drelse. 

Gullfunnet fra Madserud alle veier i alt 241 gram. Det va1· ganske sikke,·t en 
betraktelig fonnue for han som gravde den ned i jorden en gang i 6. årh., kan
skje på grunn av urolige tider. På uro tyder også de mange bygdeborgene på 
Øvre Bekkelaget og i Kolsås. De er ikke datert , 1nen vi m,ener de går tilbake 
til eldre jernalder. Sikkert er at de viser et samfunn utover en enkelt gård, 
et samfunn der man kunne ta et fellesl~i'ft for å sikre folk og fe. \Muligens ka_l1 
stedsnavnehe Steinn (Stensparken) og Borgen antyde to elle1·s ukjente bygdeborge1 

Når jeg har understreket hvor lite antallet funn er fra eldre jernalder og Mero
vingertid, så er dette ikke bare sett i forhold til funnrnengden i andre 01nråder, 
men også sett i forhold til det faktum at i få, om noen andre steder i Norge 
kjennes så mange gårder med gamle navn samlet på et forholdsvis lite arel 
som i Oslobekkenet. Eldst sier stedsna v~forskerne gårdsnavnet Aker er. Denne 
sentralgården ligger kranset av vel 30 gårder hvis navn ender på- vin(- eng). 
(0. Rygh: Norske gårdnavne. Akershus amt, aker pgd. )Selv om ikl<:e alle disse 
-vin navnene skulle ha. vært i bruk sorn selvstendige gårder i eldre jernalder, 
så har engstykkene iallfall funksjonert og fått navn innen en gårdsdrift. Omtrent 
like gamle skal gårdsnavn med endelseb -heim være. (Haslum. Bærum, Tanum). 
Og her er det bare tale om gårder. AldeTen på de gårdna'm som har rene natur
navn er usikker, men trolig er det at gårdene Ris, Sogn, Berg, O, Alna., Jar o. a.. 
Trolig går tilbake til eldre jernafder. Endelig ligger det innen dette samme 
området gårder med navn son'l må være dannet innen de store endriNger hadde 
funnet sted, som f.prte urnordisk over til oldnorsk (Ullevål, Frogner f.eks.) 

Noen av disse gårdsna.vnene gir glimt av forhistoriske forhold. Frogner og 
Fr.pen inneholder ord som fremhever fruktbarhet, Tif>yen Jr,an antyde bruk av 
gj<fJdsling, Bru vin (Bryn) og Vodin ('IT<f>yen, engen ved vadestedet) gir veibestemrn-

GULLBRAKTEAT (smykke) 
Fra Akersgaten i Oslo. 

Ideen til disse går tilbake på kopier av 
romerske keiser1nedaljonger. De finnes 
i flere typer og på denne sees et rnanns
hode i profil med hår og flagrende diadem
bånd. Hodet sitter direkte over en spring
ende hest og foran ansiktet sees en fugl . 
Opprinnelig har gullbrakteaten hatt en 
hempe, men den er her falt av. 
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Gårdsravn fra ELDRE 

Gårdsnavn fra VIKINGTID. 
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elser. Gudenavn som Ullr finnes i Ullevi§.l, kanskje også i Ullern, og disene inngår 
Disen . Kanskje henger Fr<f>en mer sammen med gudenavnet Fr<f>y enn med 
fruktbarhet i sin alminnelighet) .. 

Vi ser altså et samfunn med aker og særlig eng, noen fruktbarere andre gj<f>ds
let, andre ved veiene som forbinder grendene. Guder som Ull, Fr<f>y og Disene 
har vært dyrket, bygdeborgene antyder ufred, gravfeltene til en viss grad 
kontinuitet i bosetningen, skj<f>nt den sees best i det forhold at gårdnavnene og 
engnavnene har holdt seg, selv gjennom språkendringen. 

Fra de siste 200 år av vår forhistorie, fra vikingtiden har vi langt flere funn 
enn fra hele resten av jernalderen tilsammen. Siden de dekker et fo!rholdsvis 
kort tidsrom, gir de både enkeltvis og samlet et bedre bilde enn fra noen 
annen forhistorisk periode. Men selv om vi ikke ser dette like klart i andre 
str<f>k av Oslofjordsområdet, fordi de eldre funn er tallrikere, så er særlig i 
Vestfold også vikingtiden bedre dekket enn andre jernaldersperioder. 

Vikingtidsfunnene viser en jevn god velstand. Mannen begraves med sine våpen, 
kvinnen med sine smykker, men ingen av gravfunnene gir oss særlig merkelige, 
kostbare saker. Og bare sjelden får vi noe av det store redskapsutstyr som så 
mange andre steder preger gravene .fra denne tiden. Det synes som det nå er 
mulig å trekke frem enkelte gravfelt, selv om vi har fått inn funnene over lange 
tidsrom. Jeg tenker på funnene fra f.eks. Sinsen og Disen, fra Nydalen, fra Bakkegt. 
i Piperviken for å nevne noen. Funnene tillater oss å formode en <f>kning i befolk
ningen, og dette st<f>ttes av en del gårdsnavn vi mener å kunne datere til viking
tiden, navn som ender på- Tveit eller- stad og navn med hov eller hof i. (Muligens 
har gruppen Huseby - Hof i V. Aker opprinnelig vært en eldre storgård som er 
blitt delt nå}. Men hverken gårdene eller funnene tyder på annet solid velstand, 
basert på jevnt gode inntekter av gård og tilliggende herligheter. Vi har få spor 
av r<f>vet gods fra vest ogingen ·.cålvekt med lodder til veiing av edelt metall er 
funnet. 

Bare to funn skiller seg ut her:S<f>lvskattefunnet fra Teisen på 514, 7 gram og 
funnet av noe mer enn 131 jernbarrer fra Lilleaker iddrettsplass under Ullern 
(et ukjent antall er tapt). De bevarte barrene veier ca. 16 kg. til sammen. 

Teisenfunnet består av arm- og hals ringer av s<f>lv og stykker av slike, samt av 
arabiske mynter, vesentlig preget i Samarkland og Baghdad mellom 776 og 920/32, 
derav en for Harun-al-Radsjid. Skatten må være lagt ned i jorden omkring 950, 
og s<f>lvmengden ligger noe over gjennomsnittet av de norske s<f>lvskattefunn fra 
vikingtiden. Om det har vært en enkelts eller en families eie, så bryter det jo. 
ganske sterkt det bilde vi har tegnet av jevn god bondevelstand. Det kan, som det 
400 år eldre gullfunnet fra Madserud alle, antyde uroligheter. Funnet av jern
barrene fra Lilleaker kan gi liknende antydninger. Også det er et funn av rå -

3o'"._ 

Mannsgravfunn fra 
romertid, funnet ved 
Ullevål Store. Fra 
venstre sees:Brukket 
sverd, 2 spydspisser, 
og skjoldbule. 
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Fig. 9 
Manns grav fra vikingtid. St. Hans -
haugen. Oslo. A spyd spiss. B spore. 
C ljåblad.D del av sverd.E pile
spiss . F st>ks . 
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Fig. l O 
Mynt fra Samarkland. 
Teisen funnet. 

barrene fra Lilleaker kan gi li:'gnende antydninger. Også det er et funn av rå
n>ateriale som nok kunne ha betinget en god pris. Det viser at jern ble brakt 
til Oslo- området for videre salg. Men vanskelighetene her er at slike funn er 
usikkert datert. De kan være fra vikingtiden , men de kan også v-ære yngre. I 
middelalder vet vi at L eks. skatt kunne betales med jernba:rrer. Uansett dette 
så viser naturligvis Teisenfunnet alene noe mere enn vanlig gårdsdrift . 
Men ...... vi har bedre skattefunn fra on>:råd.er der det ikke ble noen byd.ann-
else senere. 

Det skjedde jo i Oslo- bekkenet antakelig en eller annen gang mellom l 050 og 
llOO.De yngste vikingtidsgravfunn vi har, fra ca.lOOO eller lite senere, er 
alle rnannsgraver, en fra Disengravfeltet, en fra Lovisenberg kirke er vel de 
aller yngste. Derav er det naturiigvis viktig at iallefall det ene kommer fra 
et felt som sikkert har gitt graver helt tilbake til tidlig 800-tall.- Men hvor 
morsomt det en..'l ville være å kunne vise hvordan Oslo by langsomt var vokst 
f:r~m, så kan vi ikke det på det nåværende funnmateriale. Fst>lger vi dette 
strengt , lv:t.n v1 trygt si at kj</>pstaden ved Lo- elvens munning må være et 
kongelig anlegg. 

W encke Slomann 
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HELLERISTNINGSFELTER l OSLO 

Oslo byområde, vurdert som helleristningslandskap vil nok for de fleste 
fortone seg som et noe forbausende tama; noen Oslofolk vil kanskje ha hØrt 
om figurene ved SjØmannskolen på Ekeberg, men ellers vil vel det store 
flertall være helt ukjent med at det virkelig finnes endel helleristninger in
nenfor byens grenser. Nå må det med en gang tilfØyes at ingen av dem kan 
sies å være særskilt merkelige når det gjelder motivforråd eller utstrek
ning, men de er allikevel av stor interesse som vitnesbyrd om menneske
lige tanker, f)lllelser og vilje i en fjern fortid, lenge fpr den fprste kaupang 
ble til på sletten ved Akerselva innerst i Oslofjorden. 

Det er imidlertid ikke nede på sletten, men oppe i Ekebergåsen vi må sø
ke det ristningsfeltet som etter alt å dØmme er det eldste, Merkelig nok 
ble det oppdaget av en av Universitetets Oldsaksamlings egne folk, prepa
rant Paul Joha.nnesen, som i flere soxnre hadde vært med professor Gusta
isen på helleristningsundersøkelser i Østfold. En dag på høsten 1915, da 
han under en sjllndagstur satte seg ned for å hvile like ved Sjjllmannskolen, 
kastet han, som arkeologer ofte har for skikk, et blikk bort på nærmeste 
bergflate og oppdaget der hl sin forbauselse de svake furene til en dyrefigur. 
Flere figure1· kom for dagen ved en foreljllpig undersøkelse like etter opp
dagelsen. Som resultat av den endelige gjennomgåelse av feltet i 1932. kun
ne Ei,rlnd S, Engels~ad konstatere at det i alt omfatter 13 figurer. De lO 
dyrefigurene representerer et trinn i den stilistiske utvikling som allerede 
har fjernet seg langt fra den naturalistiske gjengivelse., Det er som om all 
spenst og vitalitet i formgivningen er på vei til å forsv;_nne; de slappe, 
krumme bena på dyrene ser nesten ikke ut til å kunne bære kroppen. Et 
karakteristisk trekk er linjemjllnstrene som fyller kroppsflaten på flere av 
figurene; likeså at dimensjonene gjennomgående ligger betydelig under na
turlig størrelse. 2 av dyrene kan antakeligb temmes som elgkoller, de 
andre er så atypiske i sin utfo:rming a<: det er vanskelig å si nolil sikkert om 
dem, 

Av særlig interesse er et eiendommelig trekk som vi finner igjen på 
flere av dyrefigurene på de østnorske og trjllnderske feltene: en tydelig mar
kert fure fra mulen ned gjennom halsen til brystregionen, hvor den ender 
i en k;retsformet, poseliknende utvidelse, Etnografene kan fo:rtelle oss om 
liknende rnotiver hos flere naturfoLt:, bL a hos enkelte nordamerikanske in
dianersta.mrner, hvor tegning av dyrefigurer med en livslinje gjennom hal
sen ned til hjertet hØrte med til de jaktmagiske forberedelser. Livslinjen 
ble malt med rødt og det ble tegnet eller skutt en pil mot dyrets hjerte, 

Også på annen måte kan vi registrere tilknytningen til fangst og veiding. 
Det finnes på feltet en eiendommelig langstrakt, spissoval figur som med 
stor sannsynlighet er toll<et som en slags klappfeUe, formodentlig anvendt 
til fangst av elg og annet stprre vildL Feller av liknende forrn er en sjel
den gang komrnet for dagen under torvtaldng i myrene. En enkelt fuglelik
nende figur tydeY på at det også har vai!rt drevet fuglefangst. Endelig m9lt
er vi på feltet en menneskeskikkelse av den enkle, strekformete typen so1n 
er så. vidt utbredt i tid og rom. Om det er en av jegerne eller selve sja
manen som utfjllrer de jaktmagiske ritex, er uvisst, At motivlu·etsen nå 
utvides til også å o1nfatte menneskefigurer er et sent t:rekk. 

Det er altså grunneT til å t!'o at helle1·istningsfelter av den karakter vi 
har på Ekeberg har sin bakgrunn i jaktmagiske forestillinge:r; de kalles jo 
derfor ofte fo:r veideristninger. Også beliggenheten av feltet kunne tale fO-Jr 



Fig.ll 
Veideristni:;:gene ved. Sjcpmannsskolen, Ekeberg. Merk den avlange 
sp1ssovale nguren m1dt på feltet, som antagelig gjengir en felle. 

en slik sammenheng. Fra Østmarka, det store villmarksområdet nord og 
nordjllst for Ekeberg, hvor elg og annet vildt streifer og den dag i dag, kan 
det i gammel tid ha gått et dyretrekk frem til kanten av Ekebergplatået, hvor 
figurene finnes og så videre ned det lille dalsjllkket forbi Sjjllmannskolen til 
Kongshavn nede ved fjorden. 

Som regel tenker en seg at veideristningene er hugget som ledd i en magi 
som tar sikte på å sikre jaktlykken på en enkelt eller kanskje flere ferder 
("jaktlykkemagi"). Det ligg<;.r jo nær å tenke seg at den magiske kraften kun
ne fornyes, slik at en figur kunne brukes flere ganger. Men det foreligger 
også andre tolkningsmuligheter: huggingen av figurene kunne være et mag-
isk hjelpemiddel til å holde vildtbestanden ved like, slik at ikke selve nær~ 
ingsgrunnlaget sviktet ("formeringsmagi"). Også dette har vi paralleller 
til hos naturfolkene. 

Vi har ):littil ikke streifet .spørsmålet om Ekebergristningens aler, Her 
har vi intet annet enn den stilistiske vurdering å bygge på. 

Det er, som allerede nevnt helt klart at figurene på feltet :representer
er en fremstillingskunst som er kommet et godt stykke på skjematiseringens 
vei. Det er av flere grunner antatt a.t denne skjematiseringsprosessen i 
veidekunsten har funnet sted i steinalderens siste årtusen og at den også hal.· 
fortsatt inn i bronsealderen. Etter dette skulle Ekebe:rgristningen sannsyn
ligvis være hugget en gang i eldre eller midtre del av 2, årtusen L kr. Så.
vidt vi hittil har kunnet kontrollere, er de skjernatiske veideristningene som 
regel eldre enn den store mengde jordbruksristninger fra slutten av eldre 
bronsealder og hele yngre bronsealder. Ekebergristningen e2· derfor neppe 
yngre enn tiden omkring 1000 f.Kr., men er på den annen side antakelig ikke 
eldre enn tiden omkring 2000 f.Kr.. Den tilhører :i alle tilfeller et tidsrom 
da det eldste jordbruk allerede hadde vtmnet1 innpass i Oslodalen. I denne 
sammenheng melder det seg et spprsmål av me:r geneTeU interesse: hvordan 
skal vi tenke oss forholdet mellom de veidemenn som hugget hjllyt 
oppe i Ekebergåsen og b)bndene på rydningene ved Akerselva tenke 
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oss to grupper som representerer hver sin livsform? - på den ene siden 
fangsfolk som jakter og fisker rundt om i de veldige vildtmarkene rundt 
bunnen av fjorden; på den andre siden de mer stasjonære bØndene med bud
skap og åkerlapper i de sydvendte bakkene på sletten under Ekeberg. Eller 
er det kanskje heller slik at det er bØndene som en viss tid av året skifter 
ham og opptrer som veidemenn; at det i virkeligheten bare eksisterer en 
gruppe med både jordbruk og fangst som næringsgrunnlag? Denne dualis
tiske livsform har eldgamle tradisjoner i vårt land og det er ikke noe i 
veien for å tenke seg en slik livsform her på Ekebergristningens tid. Men 
vi har lite å bygge på og vi bØr ikke binde oss for sterkt til en altfor ka te
gorisk oppfatning. Det kan også ha eksistert grupper av fangstfolk som har 
levet sitt eget liv utenfor bøndenes krets. 

Men også bØndene har, som Harry Fett engang uttrykte det, hugget 
sine "memoarer" på svaberg og stein rundt om i Oslodalen. Disse "bonde
ristninger11 er altså sprunget ut av en helt annen forestillingsverden, knyt
tet til åkerbruk og fedrift. Likesom veideristningene er de nok av magisk 
karakter, men de har et helt annet siktepunkt og operer med figurer og 
symboler som gir uttrykk for ønsket om gode åringer og trivsel blant folk 
og fe. Kanskje den mest interessante· av disse ristningene ble oppdaget 1933 
av en ung arkeologisk student som sent en aften kom gående oppover Nils 
Juels gate. Utenfor nr. 13, hvor det hadde vært arbeidet i gaten, fikk Øye 
på en avlang rullestein som han gransket inngående i det svake lyset fra 
nærmeste gatelykt. Hans årvåkenhet ble belØnnet. På en av steinens glatt
slepne sider oppdaget han plutselig en del innhugne furer som dannet en 
skipsfigur av den type som han vel kjente fra bronsealderens ristningsfel
ter,fig 12. 

Den er litt over 90 cm lang og viser et fartøy av en merkelig konstruk
sjon med dobbelte stevner som hever seg opp i jevn krumning. Spørsmål
et om hvilke forbilder heleristningens skipsfigurer kan ha hatt i virkelig
hetens verden har vært livlig diskutert, men mer og mer har den tanken 
vunnet frem at de gjengir skinnbåter som antakelig må representere en 
videre utvikling av fangststeinalderens skinnfarkoster. På skipsfiguren er 
skroget, som vi må tenke oss som et tre skjelett trukket med skinn, mar
kert som en totalhugget langstrakt flate. Langskipa er skroget forsterket 
med relingsstaurer og kjØlstokk som foran og baktil fortsetter i oppadbØy
de stevnforlengelser. Det eldste sikkert daterte båtfunn i Norden, Hjorte
springbåten fra Als i Danmark fra 3. årh. f.Kr., viser en liknende stevn
konstruksjon som de eldste plankbygde fartøyene synes å ha tatt i arv fra en 
eldre skinnbåt-tradisjon. 

Over relingskanten er hugget inn en rekke korte, vertikale furer, de 
fleste ordnet i grupper på to og to. Det ligger nær å tolke dem som en skje-

Fig.l2 

Skipsristning funnet 
i Nils Juels gt. De 
vertikale furene 
symboliserer kan
skje skipets mann -
skap som padlet 
farts~>yet fremover. 
Antagelig er den hugget 
hugget en gang i tid
srommet l 000-600 f.kr. 
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rnatisk gjengi·"Y·else a·v mannskapet som padlet b!ten frem~ Seill(unsten var 
ukjent~ roing rned å::re::c faste tolle ganger likeså~ En enkelt av mannskaps
strekene har en slags gr.anformet liteD utvelcst, so1n det e:r' grunn til å tro 
gJengir Bn s-\/u,ngen b:ronselur av den typen det er funne:t en rekke eksempler-
på i Danm . .a:rk og -Svel'ige og noen ganske få også he:r i J:Jo:n:'Cten. De Sto-
re bronseluJ."'er ~lae:rt et viktig S€l""ernoniiilstrun'lent i bTonsealderes 
k.ultu.:L Denne detaljen oss en antydning o1.n lr~Iilken sfære helle:ristnin-
gs.skipst tilb)b1·e:r~ og rnagiens verdenj hvor fru.k.tbaThetsgud-
dcmrnens fa1'tØy va::r c2t virkende" magisk symbol til frernme av jor-
dens g1·okraft og buE•kapens Ikke å UJ."ld:res over at skipet eY det 
rnest ahninnelige lllotivet helle1·istexen g1·ipeJ:' til fo:r å frennne sine mag
iske formål! 

Juels ga·te e:r antakelig hugget inn en gang tiden 
F:ra noenlu.nde sam1.11e tid starn:nre:rfo:tT.nodentlig en annen 

hc.r hugget inn i en 
uniV-2l'.Si1:etsområdet på del av feltet, sor.c1 

og .~n del a·adre figl.trer er nå bygget inn V·2stibylen 
store nybygg - ::cesten ligger Hke uj:enfo:r på aørsiden;fig. 13, 

på V., Gaustads g1·u.nn i paTl::en ved administ:-casjonsbygget 
dl Sentralinstituttet for indtu:.t:r·iell ligge:r det noen .svaberg med 
tallrike tyd;;:;b.ge grope1'4 Det er ve:t·d å seg at ikke ba.re 
forekorrnn~l" nede i OslodaJen~ LLt-c·e ·ved Ekeberg 
mot Brannfjellet, ligge:r et lite svaJ)e!'g n .. Jed en ,sanLling 
groper, fig. 14. 

G·ropene.~ elle1~ de skå:L:fo:tTD.ete :Eo:r·dypn1ngeT som de av og tillza1les rned 
sorn '.Ti vet i r..:u·egnelig.e :mengder på 

har 'læ~ct meg-Bt omstr1dt~ a 
ha.:r de vært tollcet som offer:skåle~' sonr hellige tegn for :ild·Bn~ !:-Toen 
sikkert vet vi ilzke, fordi hele den religiøst magiske tarJcevenlen som dan
ner helleristningenes bakgru?J.n er gått ~~apt for oss. 

De få feltene med bronsealdersrist:0.inger elleT joxdbrul-csristninge:r i 
Oslotrakten e:r meget beskjedne i .samn1enlikning med de store nstning-
ene i våre virkelige helleristningslandskape:r som L eks. Borge og Skje
berg i Østfold. For bosetningshist.orien er de allikevel av stor betydning, 
fordi de utgjØr et vell<:omment supplement ti.l de sparsomme bronsealder
funn fra Osloområdet. Det er fort gjort å :regne dem opp. På tomten til 
det gamle Observatoriet blel'det øverst i jordskorpen funnet en draktspenne 
av bronse ha senere del av eldre bronsealder eller tiden omkring 1000 f.Kr. 
På R.isverket under Gaustad, på Berg og på Grefsen er det komnwt for dagen 
små huløkser av bronse som alle tilhØrex- tiden ca, 900 - 500 L Kr. Ende
lig må vi nevne to fine skafthulljbkse:r av porfyr den ene funnet ved Maridals
vannet, den andre i Fearnleys gate 8 i Oslo, Begge stammer fra omtrent 
samme tidsrorn som de små bronse øksene, 

Fig.l3 

Helleristningsfeltet på Blindern, med 2. skipsfigurer og flere 
"fotsåler ".Trolig hugg"t en gang i tiden l 000 - 600 f.kr. 
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Fig.l4 

Skålgroper på Vestre Gaustad's grunn, i parken ved 
Sentralinstituttet for industriell forskning. 

Funn og helleristninger gir oss da bevis for at det i midtre og yngre del 
av bronsealderen må ha eksistert en rekke jordbruksgrender på den småku
perte, solvendte sletten mellom Ekeberg i sør/øst, Vettakollen og Holmen
kollen i nord og Ullernåsen i vest. Den fruktbare grunnen dannet av kambro
siluriske bergarter, har vel for største delens vedkommende vært dekket av 
storskog av varmekjære lØvtrær. Her og der har den åpnet seg i lysninger 
med beiter for dyrene og små åkerlapper., 

Slettene på begge sider av Akerselva skrånet ned mot en fjord., hvis 
vannspeil stadig ble lavere. Nærmest fjorden lå den rydningen som rist-· 
ningsblokken fra Nils Juels gate forteller om • Steinen ble funnet like ved 
15 m-kåten og stranden må på den tid skipsfigurene ble hugget, ha ligget 
bare 2-3 m lavere. Ved slutten a.v bronsealderen sto havet ca. lO m over 
nåværende nivå - dvs. strandbeltet lå da like ovenfor krysset mellom Nils 
Juels gate og Drammensveien. 

Det _skissemessige bilde vi har kunnet gi av natur- og kulturforhold i 
Oslotrakten i Z. og l. årtusen f.Kr. er 1 virkeligheten en mosaikk, bygget 
opp av tallrike enkeltiakttagelser og undersøkelser og på et omhyggelig regi
strert materiale, innsamlet gjennom et lengere tidsrom. I forbindelse med 
kulturuken i Oslo kan det derfor være grunn til å understreke hvilken betyd
ning et arkeologisk museums virksomhet har, også innenfor en storbys gren
ser. 

Sverre Marstrander 
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UTfORSKNINGEN 

MIDDELALDERENS lO 

Middelalderarkeologien er begynt å interessere arkeologer,. Tradisjonelt om
fatter norrpn arkeologi forhistorisk tid, som her i landet opph9>rer omkring år 
L 000,. Men arkeologi har jo mer med en arbeidsmåte enn en bestemt tidsepo
ke å gjylre. Arkeologisk metode kan forsåvidt brukes på en...'we:r histoTisk peri
ode som har etterlatt seg spor i jorden, og middelalderarkeologiske arbeider 
har vært drevet i lang tid her i landet og har tjent som et viktig supplement til 
vår historieforskning. 

I Oslo, som vel er den best undersy)kte middelalderby i landet, har det 
foregått gravinger i den gamle bygrunn nærmest kontinuerlig i de siste hundre 
år. De begynte for så vidt enda tidligere, omkring 1810, da daværende biskop 
i Christiania, Fredrik Beck, foretok en utgravning i ruinene av den gamle bys 
domkirke, Hallvardskirken, Bispen var, sin danske herkomst til tross, en 
ivrig talsmann for norsk selvstendighet og hadde klart syn for den nasjonale 
historieforsknings betydning i selvstendighetskampen" Bemerkelsesverdig er 
det likevel at han betjente seg av utgravninger for å vekke sin samtid til histo
risk bevissthet, Om det lyktes skal være usagt, men utgravningen fikk i alle 
fall sin store betydning, Da den va:r avsluttet, ble nemlig funnene beordret 
nedsendt til København, og dette førte til at det nystiftede Selskap hl Norges 
Vel på biskopens initiativ realisert sin plan om et nasjonalmuseum for norsk 
oldforskning, som kom til å danne kjernen i Universitetets Oldsaksamling, da 
den ble opprettet. 

Det er for så vidt naturlig at Oslo-bispen kom til å interessere seg for 
den gamle byen og dens monumenter, for han bodde i en flyly av det gamle Olavs
klosteret og var til daglig omgitt av byens gamle ruiner, som på hans tid lå mer 
eller, mindre synlige i landlige omgivelser. Etter den store bybrannen i 1624, 

da det gamle Oslo siste gang ble lagt 9>de, beordret Christian IV byen nedlagt og 
en ny by, Christiania, anlagt i ly av Akershus' voller. Den eneste som ble til
bake var bispen, som altså innredet seg i dominikanerklosteret og residerte i 
ensom majestet i den dpde byen, Pastoraleidyllen ble imidlertid brudt i annen 
del av 1800-årene, da Christi?-nia opplevet en vekst som fprte til at den rykket 
inn på Gamlebyens grunn, I lylpet av århundret var Gamlebyen på ny blitt bymes
sig bebygget, og ringen ble sluttet da Christiania benyttet sitt 300-års jubileum 
i 1924 til å kalle seg Oslo. 

Til alt hell ble utbyggingen av Gamlebyen fulgt av en våken generasjon av 
fortids vernere ledet av den dyktige antikvar Nicolay Nicolaysen, som bL a, hadde 
sans for offensiv arkeologL I 1865, frpr utbyggingen av områdene rundt Hall
vardskirken var kommet i gang, foretok han en utgravning i dom.kirkens ruiner. 
Utgravningen fulgtes av en saklig og klar redegjØrelse i Fortids foreningens års
beretning og en agitatorisk artikkel i Illustreret Nyhedsblad. Innen utbygnings
planen for området var kon.K:retiseTt, var ruinområdet på denne måten blitt uantast
·c,elig, i almenhetens bevissthet. Det ble klart for byens borgere og myndigheter 
at her arbeidet ikke bare en dyktig videnskapsmann, men en handlekraftig for
tidsve:cner. Et par år senere sikret Jernb<men seg den nettopp avdøde kjppmann 
Thor Olsens landlige eiendon1 på SprF-cga Her visste Nicolaysen at ruinene av 
byens kongsgård og dens tilhylrende Mariakirke lå gjemt unde:r JOrden. Tho:r 
Olsens beretninger orn sine funn i hadde gjort han1. sikke~rJ og nå anr.no-
det han Jernbanen om adgang til å en undersøkelse., I l)l)pet av noen h9'st-
måneder i 1868 blottla han Mariakirkens murer og s)b:rget fo:r. å publisere de un
ponerende resultater på en slil~ måte at de fikk ligge ubeskå1·et o.v Jernbanens 
utbygningsarbeider. Det var en strek i regningen for g~.,:-u.nnei.·e:::·e~:1~ men skal vel 
-"rise seg å bli til glede for byen. 

Når JernJ:>anen hadde kjØp;; 
hensikten ikke fØrst og fremst å 

store deler a'lr den 
bya.rkeologi, Den 

var 
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jernbanebyggingen frem her i landet h;:tdde lite tålmodighet å vise overfor 
arkeologiske og antikvariske krav, Fortidsvernet på sin side hadde ikke 
noe egnet lovverk å bygge sin agitasjon på, og selv for Nicolaysens offen
sive arkeologi fantes det grenser. Da jernbanen startet sine omfattende 
anleggsarbeider for spor og verksteder på Sprenga i 1870-å.rene, et ar
beide som med avbrudd varte århundrtt ut, ble det stort sett innvilget at 
en fagmann kunne fplge arbeidene med det oppdrag å registrere mest mu
lig antikvarisk stoff med minst mulig hindri.ng for driften av anleggsarbei
det. Riktignok var så dyktige fagfolk som arkitektene Peter Blix og Johan 
Meyer knyttet til disse arbeidene, og takket være sin fantastiske arbeids
evne rakk de å måle opp og notere en imponerende mengde. Men det var i 
virkeligheten en umulig oppgave for dem alene å finne ut av den glemte bys 
600 -årige historie, mens en hær av anleggsarbeidere spadde seg innover i 
de flere meter hpye skjæringer i Gamlebyens kulturlag, som jevnt og trutt 
forsvant over på Jernbanens lastevogner. Lite hjalp deres klager over at 
de ikke fikk utnyttet kulturlagenes opplysninger til å skille ut de mange for
skjellige faser i byens utbygging representert ved vekslende lag ''-"brann
rester fra de mange bybranner og de påfplgende planeringer og nybyggin
ger. De skisser de fi!--J;; tegnet gir oss nok visse tprar.nerhusplaner, tomte-
grenser og gatelpp, men de lar oss ane,hyj,ll;;:et1 enormt historisk 
stoff som er gått tapt for alltid da restene av trebyggelsen i størstedelen av 
byens eldste område forsvant på denne m.åten. 

Konflikten mellom moderne utbygging og fortidsvern er velkjent i alle 
europeiske land, og det uholdba.re i en posisjon tilsvarende den som middel~ 
aldera:rkeologien i Oslo var komn1et i slutten av 1800 ~årene er neppe u
kjent for noen e.v de fortidsvern,el·e som har tatt opp bya.rkeologiens utford
ring. I dette århundre er konflikten blitt langt mer tilspisset. Økningen i 
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grunnpriser og byggepriser gjØr arkeologiske grunnundersøkelser tilsvar
ende kostbare for byggherren, som krever kompensasjon for arbeide og tids
tap. Situasjonen har tvunget fortidsvernere i mange europeiske byer til å 
kapitulere på byarkeologiens område, og hva Europas kulturkapital har tapt 
på dette område forstår vi kanskje først når vi ser hva en faglig ledet by
gravning gir. Tross alle vanskeligheter er det nemlig et imponerende antall 
tildels meget omfattende bygravninger som er blitt gjennomført i dette år
hundre, og de har vært banebrytende også på den måten at de har vakt almen
hetens forståelse for dette rike stoff, og når Europa opplever større aktivitet 
på byarkeologiens område nå enn noen gang tidligere, skyldes det at dyktige 
fortidsvernere har evnet å utnytte den Økende interesse for historie og anti
kvariske verdier til å engasjere enkeltpersoner og myndigheter i nye samar
beidsformer. I Skandinavia har vi opplevet at resultatrike utgravinger er 
blitt gjennomfØrt innenfor viktige byområder, og Oslo kan fortelle noe om 
disse seire, 

Århundret begynte i grunnen i defensivens tegn i Oslo. Da Jernbanen 
satte i gang sine store arbeider med en tunnel som bl. a ville gå under deler 
av Lade gården og Hallvardskirkens ruiner, ble ar·kitekt Gerhard Fischer 
knyttet til arbeidet på de kjente vilkår. Men nå hadde man fått en lov som 
fredet middelalde:rbygninger og en Riksantikvar til å håndheve loven, og et
terhve:rt som de store ruinkomplekser med Hallvardskirken, Olavsklosteret 
og den gamle b1spegården i Lade gårds haven ble lagt i dagen, kjempet riks
antikvar Hal"ry Fett og arkitekt Gerhard Fischer som lpver for de hellige 
stener. Igjen vakte synet av den gamle domkirkes ruiner byen til erkjennel
se av sin fortid og reiste en opinion for middelalderens Oslo. Unde:r fortids
vernernes dyktige ledelse ble det satt gjennom at de ruiner som ble ·direkte 
berørt av tunnelanlegget skulle settes på plass igjen over tunnelen, mens de 
tilstøtende ruinkomplekser skulle frilegges og innarbeides i et parkanlegg. 
Slik gikk det til at ruinene av Hallvardskirken, Olavsklosteret, SL Anna 
Gildestue og Korskirken bl-e gravet ut og konservert innenfor Minnepa:rkens 
fredede ramme. For fØrste gang opplev<-·c byen at antikva:nske, kommunale 
og statlige myndigheter arbeidet sammen om en stor oppgave for middelal
derarkeologi og byforskjennelse. Knirkefritt gikk det ikke; det skulle bare 
mangle i tid med Økonomisk depresjon og kriser og i en by som ikke hadde 
ry for å verdsette fortidsminner altfol' hØyt. Men nettop de2'for er de resul
tater som ble oppnådd med det gedigne historiske stoff vak.lzert anrettet så 
imponerende, Minneparken står som innledningen til en ny periode i mid
delalderarkeologien o-g bærer budom hva som kan oppnås når det løftes i 
flokk. 

Feltarbeidet er den del av arkeologien som gjØr mest av seg, men hvis 
resultatene skal kunne utnyttes til ny erkjennelse og stilles inn i sin histor
iske samrnenheng, forutsetter det en videnskapelig bea:rbeidelse, Ingen 
beklager mer enn Gerhard Fischer a.t han ikke fikk anledning til å gjennom
arbeide materialet fra sine omfattende unders)Dkelser i Oslo og fremlegge 
publikasjoner over de enkelte monumenter da feltarbeidet var avsluttet i be
gynnelsen av 30-årene. Men da byen feiret sitt 900-års jubileum i 1950, h 
han frem boken "Oslo under E:ikaberg", hvor han gir en sarnlet oversikt ov
er middelalderbyen. Til grunn -for den topografiske behandling av byen lig
ger et byka:rt hvor alle funne bygningsrester er tegnet inn, ikke bare de han 
selv hadde sett komme frem av jorden, rnen også. de som var gravet frem og 
målt opp av hans forgjengere, Opp mot dette kartet holder har så de opplys
ninger som skr·evne kilder og ikke minst sagaene gir om topoE;rafi, gater og 
bygningey i det gamle Oslo og kan på den måten identifisere bygårder og kir
ke!', stræteTog almenninger. Kartet viser at stenbygningene ha:r gruppe1·t 
seg i to klyngeL Den ene gruppe stenhus har ligget ute på Øren og omhttet 
Kongsgården og dens kirke, Mariakirken, med tradisjoner tilbake til ca. 
1050, da Harald Hårdråde skal ha anlagt byen. Lenger oppe i byen har den 
andre gruppen stenhus ligget med Olavsklosteret og Bispegården i tilknyt
ning til Hallvardskirken. Fischer viser hvorledes de geografiske forhold 
ha.1· dirigert byveksten fra Øren mot nordøst, slik at det kirkelige sentrum 
omkring domkirken etterhvert ble byens virkelige sentrum, "Oslo under 
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Eikaberg" gir den første samlede fremstilling av det gamle Oslo i veks
lende utviklingsfaser basert på arkeologiske resultater og skriftlige kilder. 
Det arkeologiske materiale viser god overensstemmelse med de skriftlige 
belagte milepeler i byens utvikling, og i den byplan Fischer skisserer er så 
mange og så viktige punkter fastlagt at hovedtrekkene i det bilde han tegner 
vil bli stående, 

Men det innebærer ikke at middelalderarkeologi ikke lenger er aktuelt 
i Oslo, Høymiddelalderens stenbygg i det kirkelige og kongelige sentrum 
har vi fått godt kjennskap til, men vi vet lite om hvordan de opprinnelige tre
hus for konge og kirke så ut. Da vi for noen år siden fant restene av stol
pene til den fØrst Mariakirkens vegger innenfor stenkirkens murer, ble det 
klart at byggeskikken med jordgravede stolper har -"rært benyttet i byens el
dste kirker, og dette gir lØfte om at det også andre steder kan være spor å 
finne etter den fØrste generasjon av trehus o Samtidig ble det sporet rester 
etter Harald Hårdrådes tre- og jordborg under Kongsgål·dens stenanlegg, 
Innenfor det område utgravningen omfattet var det ikke mulig å definere an
leggets art nærmere, n1en det fortsetter inn i uutgravet område, hvor fon-:no
dentlig nøkkelen tit dette J?yens kjerneanlegg og opphav befinner seg, 

Så lokkende det enn kan være å forfØlge sporene på Øren, må området 
mellom det kongelige og kirkelige sentrum ha første prioritet i Oslo nå. I 
forbindelse med anlegg av nye veier forestår nemlig omfattende grun:ngrav
ninger i det triangulære området begrenset av Alnaelvens ipp, Bi.spegaten 
og Kanslergaten, VeilØpene er ikke endelig fastlagt, men det er på det :rene 
at all bebyggelse i området vil bli revet, og da må arkeologene rykke ut. 
Det er nemlig på det rene at dette er det eneste område hvor ma.n nå kan 
vente å finne spor etter bymennenes eldste bebyggelse, etter at mestedelen 
av deres by grunn gikk i jernbaneanleggene på Sør enga i slutten a.v 800--å:re
ne. Da det arkeologiske materiale som ble innsamlet ved den ;u-;J.edning var 
meget mangelfullt, står vi nå overfor den siste sjanse til å få et amfattende 
førstehåndskjennskap til hvordan byens innbyggere har bodd, arbeidet og 
levet i nærmere 600 år fra byen ble grunnlagt og til den ble lagt i aske ved 
siste bybrann i 1624. 

Det er neppe hverken mulig eller ønskelig å grave ut hele dette område 
i ett, men det er nødvendig at de partier som blir direkte berprt _av trafikk
anleggeneførst blir faglig utgravet. 

Veiene vil bli ført frem dels i skjæring eller tunnel, dels i terrengnivå 
og dels i broer over terreng. Mellom trafikkårene vil det bli åpne grøntom
råder hvor det etterhvert kan graves videre og hvor det også skulle være 
mulig å konservere eller markere gatelØp og bygninger i parkmessige om
givelser. Broene vil kunne tjene som tak over ruiner og bygningsrester, 
og det skulle i det hele tatt være mulig å kombinere veimyndighetenes og 
fortidsvernernes interesser i området og samtidig legge forholdene til ret
te for den stadig Økende skare av byens borgere og tilreisende som vil 
gjØre seg kjent med den gamle bys historie. Det viser seg at de har spesi
ell interesse av å bespke et område som er under utgraving, så heller ikke 
av hensyn til publikum er det grunn til å prøve å få hele området undersøkt 
og parklagt under ett. 

Ved et historiens lune er Oslo en av de byer i Norden som har bevart 
flest rester av sine middelalderbygninger, og det må være et mål for byen 
å anskueliggjøre både de enkelte bygg og l~ovedtrekkene i byplanen. Det 
kirkelige sentrum med sine ruinkomplekser e:r bevart i Minneparken, og 
Kongsgårdens og Mariakirkens ruiner blir nå konservert og det bevarte om
råde av Øren blir parklagt. Vi har altså byens to sten bygde sentra som be
holdt sitt særpreg gjennom hele det lille bysamfunns bevegelige historie .. 
Men vi savner bymennenes hus og vi savner de ferdselsårer sorn ga by
planen sin geografiske betingede struktur, og det er nettopp dette vi må 
regne med å finne i det området hvor det nå prosjekteres trafikkanlegg. 
Og her står vi overfor den mulighet å utvide Minneparken mot syd mellom 
og under de nye trafikkårer og forbinde den med parkområdet på Øren med 
en gangbro over Smålensbanens spor, slik at man kan gå byens gam1e 
hovedåre, Langstretet, fra det kirkelige sentrum øverst i byen til det kong_
elige sentrum ute på Øren, der Alnaelven nådde Bjørvika. 



- 19-

Det har lenge vært behov for en ordnet veiledningstjeneste i Gamlebyen, 
og Ladegården peker seg ut som det ideelle sentrum såvel for den pedago
giske som den forskningsmessige virksomhet. Foruten det gjenreiste bis
pekappellet og ruinene av den gamle bispegården som ligger i haven, er 
hovedbygningen bevarL Dens underetasje rommer rester av bisperesi
densen, mens mellometasjens innredning til patricierhjem i 1700-årene er 
smakfullt restaurert. På det store loftet er det arrangert en utstilling av 
noen av de gjenstander som er funnet ved gravinger i Gamlebyen, og den 
store samling av modeller, både av de enkelte ruiner som er gravet frem 
av middelalderens bygrunn og store modeller som viser hele byområdet og 
bebyggelsen i middelalderen. I sidefløyen er det kontorer, arkiv og andre 
nyttige bruksrom som allerede lenge har vært i bruk av Gerhard Fischer 
og andre som arbeider med utforskningen av det gamle Oslo, og her lig
ger forholdene vel tilrette for den byarkeolog som Oslo nå må få. Det for
estår store arbeider som vil kreve kompetent faglig innsats såvel når det 
gjelder ledelse av utgravning og konservering som tilrettelegging og veiled
ning for publL~um og ikke minst bearbeidelse og publisering av det omfatt
ende materiale som er hentet opp av den gamle bygrunn og som er en så 
viktig del av norsk middelalderarkeologi. 

Bispeborgen 

Bispegaten 

Fig. 15 

Alna elven 

//~ 
:v1ariakirken 

s 

Fransiskanerklosteret 

~ 
~ 

Plan over fortidsminnene i Gamlebyen, med dagens gatenett inntegnet. 
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Fig.l6A B 

På Fig. 16 A og B og Fig.l7 sees en fremstilling av byens utvikling fra ca. 
l l 00 og frem til tiden omkring 1300. Forut for byens anleggelse, if<Plge 
Snorre's kongesagaer, av Harald Hardråde omkring 1050, var her muligens 
en sesongbetont markedsplass. 

l 050-ll 00. Ytterst på Øren er det funnet rester efter kongens anlegg, en enkel, 
rund treborg med jordvoller, en kongsgård, trolig i tre, og en trekirke, som imidlertid 
imidlertid' kan være reist tidligere. Mot slutten av åt-hundret rives trekirken 
og en ny i sten, Mariakirken, reises direkte over den gamle. Dette var kongens 
egen, kirke. Noenlunde samtidig reises også Klemenskirken ,c byens eldste 
sognekirke og Nikolas kirken. De f<t>rste munker muligens Benediktinerene 
anlegger sitt kloster på hoved<t>en. Nord for kongens anlegg legges borgernes 
trehus, sj<t>bodene og bryggene -- Middelalderbyen vokser frem, og under 
Olav Kyrre ble den trolig sete for bispen. 

Il 00-1200. Byens st<t>rste forandring var bispens anlegg i begynnelsen av 
& :rhundret. Bisped<t>mmet får sin egen kirke - St. Halva:rdskirken, Efter Oslo' s 
skytshelgen. Efter hvert skulle de to sentra i byen, kongens anlegg på Øren og 
og bispens anlegg, avspeile h<t>ymidde~alderens strid mellom konged<t>mmet og 
kirken. I denne tid reises dessuten den eldste St. Olavs kirken. Byens gater tegner 
tegner seg tydelig:Langstræte fra kongsgården og opp til bispegården og Østre 
stræte som går over i veien til Romerike. Biskopsa.lmenningen tett ved bispe" 
gården og Klemensalmenningen som f<t>rte opp til Klemenskirken og derved 
forbinder bryggene med strætene. 
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1200-1300. Kongens Mariakirke utvides noe rned reisningen av et vest tårn. 
Håkon Håkonson fornyer kongsgården og et anlegg i sten trex· frem. Her har v 
vært en hall, trolig noe i likhet med ·Håkonshallen i Bergen. Bispegården 
fornyes i begynnelsen av århundret, oget virkelig borganlegg i sten er resultatet. 
SL Olavsklosteret hvor Dominikanerne holdt til, bygges også under Håkon 
Håkons on, og noenlunde samtidig reiser Fransiskanerne sitt kloster på den 
andre siden av Alnaelven(Loelven). Trolig bygges St. Laurentiuskirken en 
gang i dette tidsrom. 

1300. I tiden omkring århundreskiftet reises de f<;l>rste mur:er til festningen 
på Aker snes set. Mariakirken fornyes. Det blir en gotisk kirke med to kraftige 
vest tårn og tverr skip -- efter h.pymiddelalderens krav. Korskirken viet til det 
hellige kors reises og blir også den sognelcirke. Under Håkon V ble byen 
landets hovedstad. 

1300-1600. Byens utseende vet vi lite om. Bybranner herjer, og Svartedauden 
satte dype spor. Kirkegodset inndratt av kronen i 1537. En del av bispeborgen 
rives. Mariakirken forfaller. Fransiskanerklosteret blir hospitaL St. Olav 's 
klosteret blir skole. Akershus festning drar byen til seg, og ved b1·annen i 
1624 er det definitivt slutt for det gamle Oslo. 

red. 



-22-

Gamle Oslo hadde et rikt oppland og dens beliggenhet i krysningspunktet 
mellom land- og sjq>vei gjorde den til havneby for Oplandene og Romerike, 
Bebygg8lsen hadde allerede fq>r 1624 begynt å strekke seg vestover til 
begge sider av Akerselva, irpi·st og fremst på grunn av alle sa.gb,·ukene 
som vokste opp langs elven. Også rundt Akershus må de~ utvilsornt. ha. 
bodd en del mennesker som hadde sitt arbeide på festningen og slotteL 
Denne ville sannsynligvis fortsatt, selv orp Christian rv· ikke 
hadde flyttet Så kom den ulykkelige br·a.nnen l7de august 1624. 

ldlerede 6 uker senere sto kongen med sine ingeni<f)rer på P .. kershus 1 

slottsrnark og stakk ut grensene og gatene for den nye byen, som skulle 
erstatte den gamle på den andre siden av Bj.prvika, Ideen med å flytte 
byen var ikke a.v ny dato, men tidligere hadde kongen b1byet seg for
'oo:rgei·nes protester. Men denne ga.ng lot kongen seg il--J.<:e bevege av de 
b:rannlidte borgeres inntrengende b.pnneskrifL Det se1 nesten ut til at 
kongen hadde alle planer om flytning av byen,_ liggende ferdig, for det 
ble handlet n'led en utrolig :raskheL Forsåvidt må brannen ha kommet 
meget beleilig for regjeringen. 

Stats'maktene var overbevist on1 at byens nye plassering ville 
svaret av Akershus, nrpkkelen til Norges :rike. Festningen var 
sterkt utbygget og nå skulle byen med sine voller og graveT danne de ytre 
forsvarsverkeT. Og det var disse som kom til å bestemrne de snevre 
g1·enser byen fikk, området var ikke st<Pr:re enn vår nåværende slotta
park. VoHene ble lagt i forbindelse med de nærmeste h<;<)ydedragene 
rundt byen, både av forsvarsmessige og ikke 1ninst .pkonorniske grunneL 
På dette lille a.real var det med datidens hus i en og to etasjer ikke 
plass til mere enn 4 ~ 5000 menne-sker. 
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fig. 19. Christ· Iania 16 48 
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Når byens voller ble oppgitt etter bare et par menneskealdre, kunne man 
kanskje skylde på at de aldri var blitt fullf.prt etter de opprinnelige planer 
og at vedlikeholdet ble uforholdsmessig dyrt. Men den egentlige årsak var 
vel at byvollene helt fra begynnelsen av var uten enhver militær verdi. 
Dermed ble byen en byrde for festningen - og ikke som opprinnelig ment 
en st.ptte. 

Reguleringsplanen for Christiania representerte noe ganske nytt her i 
landet. Den var diktert av rent forsvarsmessige hensyn, omgitt av voller 
på to kanter, med festningen på den tredje og sj.pen på den fjerde. Forbildene 
vil vi fortrinnsvis finne i Holland. Den opprinnelige planen som i store trekk 
er bevart den dag idag, er ofte blitt stemplet som et fantasil.pst produkt av 
ruteskjema, det virker som Christian N's ingeni.prer har trukket opp 
gatene med en lineal slik at disse krysset hverandre i rett vinkel. Akers
hus' kanoner skulle lett kunne bestryke de åpne gater med sine kanoner, 
det var viktigere enn at gatel.ppet ble anlagt i forhold til terrenget. Og 
dessuten var det denne plan 1600 - årenes byplanleggere brukte til å l.pse 
bygnings- og trafikkproblemer, som folk daglig kunne se hope seg opp i de 
eldre byenes selvlagete og kronglete gatenett. Christian N's by går ofte 
under navn av Kvadraturen på grunn av sin regulære plan- seks parallelle 
gater i nord- syd- retningen krysser vinkelrett tre "stræder" i .pst- vest
retningen. Disse tre "stræder" er Rådhusgaten, Tollbugaten og Prinsens
gate. Byens hovedgate var Kongensgate, som f.prte fra Store Vollport til 
Akershus. Byens torv lå ikke ved hovedgaten, slik som ellers er vanlig, 
men i Rådhusgaten, hele to kvartaler ovenfor. Forklaringen kan kanskje 
være at terrenget var jevnest her. I f.plge alle gode bytradisjoner ble 
flest mulig offentlige bygninger plassert her, både rådhus, kirke og skole 
foruten flere fornemme private gårder. Dette var for.pvrig i strid med 
den sosiale inndeling av byen, så h.pyt oppe var det meningen at de minst 
bemidlede skulle bo. 

Men det var ikke bare reguleringen som var ny og unorsk, det samme 
gjelder i h.py grad også bebyggelsen. De gamle norske byene var vesentlig 
bygget av tre, bortsett fra kirkene og noen få andre offentlige bygninger. 
De nye byggebestemmelsene for Christiania må ha fortonet seg som revolu
sjonerende for datidens nordmenn. Det ble murstein, gråstein og bindings
verk som kulle komme til å prege den nye byens utseende. I kongebrevet 
av 4de oktober skrev Christian N kort og fyndig byens f<]lrste bygningslov. 
Adelsmenn og formuende borgere skulle oppf.pre sine boliger "med Sten af 
Grund", mens de andre kunne bygge på dansk maner, dvs. bindingsverk. 
Dessuten skulle de som fikk de beste tomtene, oppf.pre sine hus i to 
etasjer og også bebygge en tomt h.pyere oppe i byen, hvor hånd verks folk 
kunne bo billig tilleie. Denne murt vangen var en hard .pkonomisk belast
ning for de brannherjede borgere, og for å påskynne flytningen var det 
nok n.pdvendig av og til å gi tillatelse til å oppf.pre trehus. Byen var 
ferdig bebygget ved midten av århundret, og if.plge samtidige beretninger 
har den gjort et fordelaktig inntrykk som en pen, vel regulert by. 

I de fleste åpne byer bodde folk av alle stender sammen og om hverandre. 
Ved anlegget av Christiania ble det imidlertid satt et skarpt skille- også 
sosialt - mellom dem som bodde utenfor vollene og dem som slo seg ned 
utenfor i forstedene. Forstedene, det var Vaterland, Pipervika og Hoved
tangen. De innenfor vollene fikk borgerskap, som riktignok påla dem 
plikter, men gå. dem også atskillige rettigheter. Utenfor slo alle små
kårsfolk seg ned. Her fantes ingen fordy.rende regulerings- eller byg
ningsforskrifter, 
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Husene skjq'>t opp som paddehatter og ble både dårlige, usunne og brann
farlige. I disse omgivelser trivdes selvf.plgelig mange lyssky elementer, 
og fra fprste stund ble forstedene et problem for byen. Allikevel skulle 
det gå et par hundre år fq'>r byen for alvor gjorde fors.pk på å bedre for
holdene i forstedene. 

Borgernes 9konomi var for en stor del basert på naturalhusholdning. 
For å kunne fortsette sin produksjon av de viktigste matvarer, måtte de 
ha så meget jord at de kunne dyrke korn og skaffe sine husdyr for. Til 
dette bruk fikk borgerne som erstatning for sine beitemarker ved det 
gamle Oslo et stort område nord- vest for byen - el en såkalte bymark. 
Etter de sparsomme dokumenter å d<;t>rnme, som .. er bevart fra Bymar
kens eldste tid, pr<;t>vde man fr.prst å dele den dyrkbare jorden nærmest 
byen opp i passe store stykker - lq'>k.ker, so1n så ble bortfestet til hver 
gård i byen i forhold til hvor store disse var. Jordstykkene kunne ikke 
selges, men skulle fq'>lge sine bestemte gårder, selvom de skiftet eiere. 
Det var også-forbud mot å bygge bolighus på l<f;kkene for å hindre at folk 
bosatte seg der for godt. Denne bestemmelsen ble orngått ved å bygge 
de såkalte arklåver, hvor man innredet beboelsesrom i arken, Det 
varte heller ikke lenge i<f>r de fleste l<Pkker kom på salg, og Byrnarkens 
opplq'>sning var i full gang. Her bygget byens borgere etterhvert sine 
landsteder, så byen var o:m sommeren on'>gitt av et belte av blomstrende 
hager istedenfor av åpne beitemarker. 

·Gjennom Store Vollport, so:m lå på hj<frnet av nåværende Karl Johans 
gate og Kongens gate, skulle egentlig all ferdsel til og fz·a byen gå. Alle 
tilreisende ble her stanset av en tollvakt~ som unders<fkte om de hadde 
avgiftspliktige varer i sin bagasje.· Det var fortrinnsvis på 1nat- og 
drikkevarer man skulle betale tolL Ette1·hverc som vollene forfalt og 
folk begynte å ta snarveien over dem, mistet vakten kont:tolle:n, og toll
unders.pkelsene ble henlagt til hovedveien in_n.til byen .. -kommet vel 
gjennom tollen, måtte den reisende passere en palisadeport frpr han sto 
i byens hovedgate, som var Kongensgate. Var han fremmed i byen, 
måtte han spq'>rre seg frem., for det var hverken navneskilt på gate
hj<Prnene eller nummerskilt på husveggene. Ivl:en han var godt hjulpet 
hvis han visste gårdeierens na,m, stq'>rre var ikke forholdene. På denne 
måten ble familienavn hengende ved enkelte bygårder, og tr'adisjonen 
har bevart noen av dem helt opp til våre dager. 

Sentrum for byens offentlige liv va.T torvet i Rådhusga.ten ved hj.prnet av 
Øvre Slottsgate. Her finner vi byens rådhus med trappegavler og h</>)rt 
tårn, det ligger fremdeles på samme sted i en sterkt redusert skikkelse. 
Her var lokale for magistrat og rettsvesen, foruten for fengsel og byvakL 
Vis å vis lå byens kirke, Hellig Trefoldigheds kirke. Den ble i 1686 truffet 
av lynet og br;3-ndt delvis ned. Men den ble ikke yerre skadet enn at den 
kunne' vært bygget opp igjen, hvis ikke de militære myndigheter på Akers
hus hadde forlangt den revet. Den sto i veien for festningens kanoner. 
Man måtte nå gå utenfor byens grenser for å finne tomt til ny kirke, og 
13 fcr senere sto vår nåværende Domkirke ferdig. På nedsiden av 
torvet hadde rådmann Laurits Hansen fått lov til å bygge sin elegante 
bolig, Rådhus gate nr. 19, idag byens eldste hus. Det er også det best 
bevarte av de få som er igjen fra byens f<;Orste tid. 

Moderne historikere har ikke villet annerkjenne 1600- årenes Christiania 
som en ny by, og våre kommunale myndigheter har også s<;t>rget for å 
fjerne ordene "Byens Grundlegger" fra den statue som i sin tid ble reiøt 
over Christian IV, Byen hadde riktig nok arvet sin administrasjon, 
st<;t>rsteparten av sine innbyggere og de fleste nærings veiene fra det ned
brente Oslo. Men kongen og hans samtid så det ander ledes. På steinene 
under byportens hvelv var derfor f<Plgende tekst hugget inn : 
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Råd1nann 
Lauritz Hans en's 
bolig. I dag Råd
husgLnr.l9 og 
byens eldste hus. 

FUNDATA HÆC CIVITAS CHRISTIANIA DIE 27. SEPTEMBER ANNO 1624. 

Denne by Christiania ble grunnlagt den 27. september år 1624. 

Elsa Boye 

Dette nummer som er et ekstranu1nmer til våre abonnenter, utgis i forbindelse 
med kulturuken i Oslo. Det er derfor helt og holdent viet utviklingen i Oslo -
dalen i forhistorisk-·~ og historisk tid. Den ikke arkeologiske artikkel om 
Christian IV "s by er tatt med for å gi et fullstendigere bilde av det som har 
hendt her frpr oss. 

I forbindelse med kulturuken åpner Oldsaksamlingen en spesialutstilling i 
museets vestibyle:Fortidsminner i Oslodalen. Her er viktige funn utstilt og 
kart og fotografier viser hva so1n enna er igjen av synlige fortidsminner fra 
Oldtid i Oslo og Bærum. 

Gratis omvisning i spesialutstiHingen Fredag 20/9 kL 17-18 og Onsdag 25/9 
kl.l7-l8. 

Lrprdag 21/9 kL lO, Srpndag 22/9 kL l l, I;<f.>rdag 28/9 kl. lO og Sqmdag 29/9 kl. l l 
arrangeres utflukter til Oslodalens S)mlige fortidsrninner, gravhauger og 
helleristninger. Det går to busse:r med arkeolog som orienterer i begge. 
Lrprdagsutfluktene går <f.>st og nordover med Ekeberg, Disen og :Blindern som 
ytre grenser, 
Sq'mdagsutfluktene går vest og sydover med Kolsås og Asker som ytterpunkter, 
Deltagerantallet må dessver::oe begrenses til 60 hver dag. 
Prisen fo-c denne ekskursJOn er kr. 25 for voksne og kr.lO for barn under l6år. 
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