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Gabriel A. Gustafson (1854-1915) var opphavleg svensk, fØdd i Visby
og utdanna ved Universitetet i Uppsala, der han i 1881 vart fast knytt
til det historiske museet som ammanuensis, og utfØrde i dei fØl,gjande
åra ei mengd ulike undersØkjingar, særleg på Gotland og i Bohulan.
I 1889 - same året som han fekk sin lisensiatgrad - vart han tilsett
som konservator ved Bergens Museum, ei stilling han hadde inntil 1900,
då han vart utnemnd til professor i arkeologi og styrar for Historisk
Museum l Oslo.
Mest samme året stod han andsynes si fØrste stØrre oppgåve.
For
Historisk Museum var det reist eit nytt bygg, og til minste detalj
organiserte og leidde Gustafson heile utflyttinga av samlingane frå
dei gamle universitetsbygningane ved Karl Johansgate åt det nye bygget
på TullinlØkka, der dei på nytt vart opna i oktober 1904.
Då hadde alt den neste store oppgåva meld seg, den innsatsen han er
mest kjend for i norsk arkeologi - nemleg utgravinga av Osebergskipet
frå mai til november 1904, og den etterfylgjande, både problemfylte
og tidkrevande konserveringa av skipet og alle funna, men i 1907 var
ein komen så langt at sjØlve skipet kj.mne .stillast ut i eit provisorium,
og i 1912 ein del av det rike trematerialet, m.a. vogna og sleiene.
Som arkeologisk skribent gjorde ikkje Gustafson så mykje av seg. Dels
var han hemma av ei sterk sjØlvkritisk innstilling, og frå 1904 opptok
konserveringa og problema kring Osebergfunnet all hans tid og åtgaum.
Produksjonen vart difor mest mindre artiklar som alle sermerker seg
med e±n uvanleg klårleik, både i form, språk og problemstillingar.
Mest sentralt i heile hans produksjon står nok hans einaste monografi
over norsk fØrhistorie, "Norges Oldtid" som utkom i 1906.
Likeeins
er ~ans planteikningar, fotografi og dagbØker eit både særs hØveleg
og sentralt arbeidsmateriale for dei som arbeider med ulike problem i
norsk - og nordisk vikingtid.
Gustafson hadde og eit ope auge for fortidsminnas verde i arkeologisk
forskning, og i 1908 starta han ei for si tid både grundig og systematisk registrering av fortidsminne i Østfold som ein lekk i noko han
vona skulle bli ei heil kartleggjing av alle fortidsminner i Noreg.
Han er og opphavsmannen for vår fØrste fornminnelov av 1905.
Då dei grØvste problema kring konservering og utstilling av Osebergmaterialet var lØyste, byrja han samla seg om den reint vitskaplege
bearbeidinga av dette.
Dette arbeidet fekk han ikkje hØve til å fullfØra.
I 1913 vart han ramma av sjukdom, var·t sengeliggjande hausten
1914 og avleid våren 1915.
Ola ,J. Jvlelby
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Eit fragmentarisk blad av
Hardangerviddas historie
Arthur Fasteland

Innan Hardangerviddaprosjektet fbr tverrvitenskapelig kulturforskning (HTK) med målsetjinga å kasta lys over menneska si utnytting av ressursane på Hardangervidda frå den gong isbreen
smelta og fram til i dag, vil naturlee; nok kulturspor frå "ikkjearkeologiske" tidsperiodar også verta av største interesse. I det
fylgjande vil vi prøva å få eit glimt av ein slik periode,
til at der rundt omkring på Hardangervidda skulle
finnast ruiner etter store steinbuer med mektige beinhau~ar i
nærleiken, vekte allereide i 1840 den arkeologiske interessa for
Vidda, og desse steinbuene og beinhaugane gav i tida som fylc;de
oe; heilt opp i vårt århundre næring til dristige og omstridde
teoriar om eit urfolk av finsk-ugrisk herkomst her oppe i fjellheimen. E&crkaptein Hj. 11ep,aard var ein av de i so:n drog irm på
Vidda for å undersøkja tilhøva nærare, og i åra 1909, 1910 og
1911 farta han Vidda på kryss og tvers, J'olkingane han kom fram
til, har i dag berre forskingshistorisk interesse, men ein observasjon han gjorde, nemleg at der på Vidda finst tufter/steinbuer
av to ulike typar, oer ut til å halda stikk:
Kjen~skap

l. Bi kvadratisk bu med inngang i hjørret på eine gavlveggen og
med eldstad i det andre hjørnet på same veggen. Kulturlaget i og
ikring desse buene, som Hegaarrl kalla "de yngre stenbod.er", er
i regelen sv~rt tunt.
2, Ei rektangul8r bu, noko større enn førre typen, med inngangen
midt på eine gavl-veggen og eldstaden om lag midt ute på golvet.
Kulturlaget er her heller tjukt, og i tilknyting til desse buene,
som vi kan kalla fangstbuer, er det ofte større haugar av reinsdyrbein.

Negaard la vidare merke til at enkelte av dei sistnemnde kunne
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Grum1riss av dei to butYlXUle (etter lfegaard).

l. Yngre steinbu med elclstad i hjørnet.
2. Parwstbu med eldstacl nidt på golvet.
vera ombygde, og han slo fast at den ombygde delen av fangctbuene
kunne liknast med "de yngre stenboder" med omsyn til planløysing
og storleik, Dette observerbare trekket innan eit sett av fysiske
kulturminne gav for o es opphav til fylgjande .spørsmål: Representerer den ombye;de fane;stbua, saman med "de yngre stenboder", ein
ny fase i utnyttinga av Vidda? Dersom så er tilfelle, har det då
~ått

føre seg ei omlegging i garnal aktivitet og/eller er elet tale

orn til dels ei nyorientering i utnyttinga av ressurskjeldene?
Denne problemstillinr;a vart leietråcl for feltarbeidet sommaren

19?1. Ut frå eigne gravingar sommaren 1970 og på e;rumllag av tidlegare kjent materiale var det grwmar som tala for at den ombygde bua og dei yngre steinbuene høyrer heime i
~a.
~oko

1700, Data av ulik

tidsrommet etter

art tydde vidare på at desse har hatt ein

meir nyansert funksjon enn tilfelle var med dei opphavelege

fangst buene. 'C. d. må driftine; og tamreindrift til dels ha kome
inn ved sida av dei gamle aktivitetane fan::;st,

jakt og fiske.

3ikrare haldepunkt for tidfestiw;a av den ombygde bua og dei

~mgre

steinbuene samt .ei intens jakt på spor etter aktivi tet ane ved
decse måtte fylgjeleg verta ei hovudoppgåve i arbeidet vårt,
:Jå begge buene på det såkalla Halnelægeret tyktest vera ombygde,
samstundes som rep,istreringane tydde på at bein.materialet der
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Gkulle vera bevart, baud dette anlegget seg fram som eit undersøkingsobjekt der ein kunne venta svar innan vårt problemområde.
I t~llegg ville tradisjonen ha det til at Halnelregeret også
skulle ha vore nytta som overnattingsstad for vegfarande, slik
at samferdselsaspektet over Vidda her kunne koma som eit nytt
moment.
For dei. uinnvigde kan det opplysast at Halnelægeret ligg ved
~ordenden av Halnefjorden 2 mil vest for Haugastøl rett nedanfor
den store svingen på riksvegen der grensesteinen mellom Hordaland
og Buskerud står.
Planen var å undersøkja deler av begge tuftene i sommar, men
arbeidet vart i staden konsentrert om ei totalundersøking av den
eine tufta, Hein 38, med næraste omgivnaden. Dels vart dette gjort;
for ikkje å gå glipp av vesentlege konstruksjons- og planløysingcdetalja~ og dels fordi vi snart s,kjøna at denne tufta inneheldt
monalege mengder av fiskebein, slik at ein her kunne ha von om
å få fatt på eit verkeleg grunnlagsmateriale for prosjektets osteologiske undersøkingar. I denne samanheng vart alle massane frå
sjølve tufta sålda. Då det ikkje førekom stratigrafiske lag, vart
det grave i ca. lO cm tjukke mekaniske lag, i alt 3 lag.

Halnelægeret med Halnefjorden i bakgrunnen
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·tein 38 synte seg å vera 5 - 6, 25 m lang og 2, 5 - 3 m breid irm-.renr1ig, Irmgangen har etter alt å døma lege i hj ør:net på den austre
-;avlveggen, Ilua har hatt ein eldstad om lag midt på golvet og ein
i det nordvestre hjør~. Ved oppføringa av ein sekundær skiljemur
;-ned døropning om lag midt på, er bua vorten delt i to rom, I det
irmerste rommet som dermed oppstod, er det lagt ytterlegare to
eldstader, ein i kvart hjørne opp mot den nye skiljemuren, Oppføringa av derme skiljemuren kan neppe oppfattast som bygging av
ei ny bu irmi ei gamal, i og med at den gamle eldstaden midt på
;olvet, som no vart liggjande på utsida av skiljemuren, også har
vare i bruk etter oppføringa av derme,
)er
cin
for
clen

vi på kulturlaget i Hein 38, er der heller ingen skilnad av
slik karakter at det indikerer nokon separat bruksperiode
det innerste rommet, Konsistens og tjukkleik er mykje godt
same på begge sider av skiljemuren.

Dei talrikaste funngruppene - hesteskosaum 333 stk, jernnaglar
'(6 stk, glasfragment 131 stk, blykuler 22 stk, kritpipefragment
12 stk, flintstykke 2280 stk, frac;ment av pattedyrbein 5901 stk,
fragment av fuglebein 152 stk og fragment av fiskebein 7362 stk :::yner vidare ei relativt jamn fordelinc; innan dei ulike sravingslaga,
'ek vi så med at heller ikkje restane etter eit mogeleg nedstyrta
brent tak kan setjast i samband med oppføringa av dei sekundære
':onstruksjonsdetaljane, ser det ut for at Hein 38 etter alt å
c1øma representerer ein samanhangande bruksfase. Funngruppene si
jamne fordeling i gravingslaga samanhalde med eiri gjenfirmingsorosent av beinmaterialet på ca. 30 i lag III og 38 i lag I tyder
vidare på at denne fasen ikkje er av vesentleg lengd. Reint for,søksvis kan vi føre slå ein bruks periode på kring 200 år, og då
ingen av furma peikar bakover forbi ca, 1600 - 1650, skulle den
kronologiske råma vera nokolunde fastsett,
TCva for aktivitetar har så føregått ved Halnelægeret? Ei dominerande furmgruppe var, som vi såg, hesteskosaumen, Desse førekjem
i så stor mengd at dei må gje grurmlag for tolkingar: l. Dei kan
vera vitnemål om at Halnelægeret verkeleg var ein overnattingsstad for vee;farande, der dei nytta høvet til å sjå over skotøyet,
til ride- og reidedyra sine. 2. Dersom a) hestane på driftebeite
gjekk skodde eller b) hestane på driftebeite vart skodde før dei
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vart drivne til bygdar, er saumen eit vitnemål om drifting i
større stil.
Av artsfordelinga innan beinmaterialet må det kunna seiast å gå
tydeleg fram at jakt og fangst av rein samt aurefiske i særleg
~rad må ha spela ei ikkje uvesentleg rolle for dei som hadde til--lalde her. (1268 reinbeinfragment av 1303 artsbestemte pattedyr;Jein og 3795 aurebeinfragment av 3796 artsbestemte fiskebein) •
:_30 rypebeinfragment er truleg også eit tvillaust vitnemål om at
:cypa har vare eit jaktbart og ettertrakta vilt. 11 beinfragment
av hare får stå for det dei er verdt. Bein av ku/okse, sau/geit,
C"-vin og hyse peikar kans~je mot vegfarand_e r;om har hatt 11 niste 11
ned. At dette er nistematen til jegerar el]_er driftekarar er
sjølvsagt ei like rimeleg tolking. 20 fragment av sau/e;eit understrekar om moe:eleg i sterkare _grad drifteas)Jektet.

Garnsøkke av never. Heverkrullen er fylt med småstein.
Funne i fangstbuanlegget ved sørenden av Halnefjorden.

~1akt og fangst på rein er ein gamalkjend aktivitet frå Hardane;ervidda og t;;ravingane våre førre sommaren dokumenterte aurefiske
ved sørenden av Halnefjorden (1358 aurebeinfragment). Resultata
frå Halnelægeret syner derimot no at dei som har halde til i
Pein 38, har hatt ei langt meir variert ressursutnytting. Ikkje
berre er jakt og fangst utvida til å omfatta fleire arter, men
nye aspekt som drifting og eventuelt samferdsle har også kame til.
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Gløtt fra Oslo på JSOO-tallet
Erik Schia

Under utgravninger på Mindets tomt i Gamlebyen, Oslo i 1970 og
-71 (se Nicolay nr. 8) er fremkommet et verdifullt materiale til
utforskning av byen i middelalder og frem mot brannen i 1524. Det er
funnet vel 6000 gjenstander av forskjellig slag, flere trebygninger,
rester av et gatelØp, vannledninger og gjerder.
Funnene som er det
viktigste hjelpemiddel for datering av de forskjellige situasjonene,
spenner over et tidsrom fra ca. 1100, antagelig noe tidligere og frem
mot 1600-tallet.
I perioden fra reformasjonen og frem mot brannen i 1624, som det
skal sees litt på her, er det bevart forholdsvis lite. Dette fordi
det i 1807 ble reist et hus, kalt Mindet, på det sted hvor den.
arkeologiske undersØkelsen foregikk.
Det resulterte i at de Øverste
kulturlagene ble fjernet.
Fra de yngste situasjonene var derfor bare
bevart slikt som var gravet ned i bakken. Disse minner lå fØlgelig
i nivå med gjenstander fra langt eldre situasjoner, urØrt av nybygget
fra 1807. Funnene ga imidlertid klar beskjed om hvor de tidsmessig
hØrte hjemme.
Det som dukket opp av det yngste på Mindets tomt, var en brØnn
med vannrenner og rester av en steinkjeller.
Bygningen var fundamentert på flåter av tØmmerstokker og har
tydeligvis hatt gulv av brolagt stein.
I dette gulvet var satt ned
en tØnne, ca. 75 cm. dyp, som var forbundet med en vannrenne.
HØyere opp er det vanskelig å danne seg noe sikkert bilde av
bygningen.
Det kan bare bli gjetninger.
Vi vet at det fra 1300-tallet
ble reist flere steinkjellere i Oslo, hvor de Øvre deler sannsynligvis
var bygget i tre. Det kan være en slik det er funnet rester av på
Mindets tomt.
Dette hus må ikke desto mindre ha vært et av de stØrre hus i
denne del av byen og har skilt seg ut fra de vanligere trebygningene
i 1500-tallets Oslo.
Under steinbygningen lå flere mer eller mindre bevarte trebygninger
som tilhØrte forskjellige situasjoner fra hØymiddelalderen. Disse var
or~entert på samme måte, bare fors~jØvet noe til siden i forhold til
steinkjelleren. En kunne derfor fristes til å tro at bebyggelsesmØnsteret på dette sted hadde holdt seg noenlunde uforandret siden
hØymiddelalderen og frem mot 1624.
Funnene som ble gjort i tilknytning til kjelleren gir en generell
datering til slutten av 1500-tallet og 1600-tallet. Det er særlig skår
fra trebente kokepotter og passglass. Antagelig er bygningen Ødelagt
ved en av 1600-tallets branner.
Enten i 1611 eller ved ildebrannen
som raste i tre dager sensommeren i 1624, og som la det meste av byen
i aske.
Da. benyttet de danske myndigheter, med kong Kristian IV i
ledelsen, anledningen til å oppfylle det gamle Ønsket om å flytte byen
nn under Akershus' beskyttende murer.
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Fig. 1 .. Rester av steinkjeller, med flåter av tØmmerstokker til
fundament, og tØnne med vannledning.
N6e lenger nord i feltet ble det funnet en brØnn med Øvre del
laftet, mens nedre del var i skifteverk. Ut av brØnnen ledet en
vannrenne. Denne var laget av en stor uthulet stokk, dekket med ~t
flatt tilhugget bord med bjerkenever lagt som et beskyttende dekke over
det hele.
På motsatt side av brØnnen, har en annen vannrenne, laget pci
samme måte, ledet vann inn til brØnnen.
Dette har antagelig vært ledp
i et stØrre vannforsyningsanlegg i byen.
BrØnnen var gjenfylt med stein og murstein.
Flere mindre gjt stander ble funnet i den, blant annet en konsentrasjon av skår fra 3n
nesten hel kokepotte, kastet ned i brØnnen sammen med skår av passblas~
-Av spesiell interesse er en lergjØk funnet i brØnnen.
Det er en liten
lekeflØyte som gir en trillende lyd når den er fylt med vann og det
blåses i et munnstykke som på dette eksemplar dessverre var brukket av.
Det er nok grunnen til at den havnet i brØnnen sammen med annet rask.
Funnene fra brØnnen antyder en gjenfylling av denne på slutten
av 1500-tallet eller tidlig 1600-tall. Det ble ikke funnet krittpiper i den, noe som sannsynliggjØr at gjenfyllingen senest må ha
skjedd tidlig på 1600-tallet.

BrØnnen har etter all sannsynlighet vært i funksjon samtidig med
steinkjelleren. Det interessante med brØnnen er at den ble lagt på
et sted hvor det i tidligere situasjoner var bygninger lagt direkte
på hverandre.
Dette mØnster er fØlgelig brutt, et forhold som synes
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å indikere at bytomtene på
brØnnens tid har vært anderledes
enn i århundrene forut.
Dette
da i motsetning til mØnsteret
under steinkjelleren.
Det fremgravde materialet gir
således visse indikasjoner om
et noe annet mØnster i bebyggelsen
på 1500-tallet enn i hØymiddelalderen.
Det var imidlertid ikke
mye igjen av denne bebyggelse og
da materialet ennå ikke er bearbeidet, skal en være forsiktig
med å trekke slutninger av denne
art.

Fig.

2 .. Kokepotte, funnet i brØnnen.

2:511
Fig. 3 .. LergjØk, funnet i brØnnen.
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Nye sider ved klosterhistorien etter

de senere års undersøkelser
Øivind Lunde
Arets arkeologiske undersØkelser i TØnsberg er langt ifra de fØrste
gjennomfØrt i byen, men iår har deltagerantallet vært meget stØrre
enn tidligere og studenter fra mange land har satt preg på jubileumsbyen.under noen hektiske sommermåneder.
Det ble arbeidet på to
områder, "Forenede Liv-tomten" som ligger mellom torvet og Domkirken,
nord for Storgaten, og "Esso-tom-ten" lenger Øst i byen.
Dette siste
utgravningsområdet ved Storgaten 16-18 ligger på eiendommen til
A/S Norske Esso som har planer om å få bygget et start parkeringshus
der og derfor vil ha området klargjort for bygging.
Hva val" det som gjorde de antikvariske myndigheter' så intel'essert
i disse to områdene? Hva skyldtes det at en så gjerne ville undersØke grunnen fØr massene ble sjaktet ut for de nye storbygg?
Svaret er lett å gi.
"Forenede Liv-tomten'' ligger midt i sentrum
for den middelalderske bebyggelsen og forventningene ble i hØyeste
grad innfridd ved at vel bevarte husrester og rike funn kom i dagen.
På "Esso-tomten" regnet man med ~ finne rester av det gamle Olavsklosteret og heller ikke her skuflet TØnsbergs kulturhistoriske
bygrunn.
Arets gravninger er bare såvidt avsluttet og det store etterarbeidet
er satt igang, men da dette vil ta tid, er det vanskelig nå å gi
et riktig biide av resultatene.
Hva vi vet mere om, er selve
Olavsklosteret og kirkeruinen, så i det fØlgende skal vi fordype oss
li-tt i dette.
Br16drene i Olavsklosteret tilhØrte premonstratenser-ordenen som har
tatt sitt navn etter det eldste kloster innen ordenen.
Premontr&
ved Laon i Frankrike, grunnlagt av St. Norbert i 1120.
Fra dette
kloster ble det i rask rekkefØlge stiftet nye, som igjen ble "mv:idl"e"
til enda flere klostre; - spredningen ble nærmest eksplosjonsartet,
og allerede på 1200-tallet fantes 570 premonstratenserklostre, d
fleste i Nord-Europa.
I Norge derimot fantes bare e·t premonstra nsc;,
kloster' til utenom Olavsklosteret - og det var Dragsmark i Bohus 2n,
stiftet fra BØrglum i Danmark (1234).
Når kom så de fØrste premonstratensere tilTØnsberg? Forholdsvis
tidlig bØr det ha vært, for konvente-t skal være s1:iftet direkte fre
Prernontr~ i Frankrike, og dette moderklosteret for hele ordenen
sluttet ganske snart å sende folk ut for å opprette nye datterklostre.
I beretningen om "Danskenes reise til det Hellige land" kan vi lese
at et konvent av premonstratenserordenen fantes i byen i 1191, og
at de ble underholdt av Mikaelskirkens eiendommer.
Dette er riktignok fØrste gang vi hØrer om de hvitkledde kannikene i TØnsberg, men
de kan godt na bodd i byen i en årrekke fØr 1191 - ikke nØdvendigvis
ved siden av Mikaelskirken på Slottsfjellet.
Neste gang vi hØrer om Olavsklosteret er i 1207, da kong Erling
Steinvegg bisettes i kirkens mur samtidig med at hans lenderrnann
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Philipp av Veigin gravlegges.
Av andre kjente personer som er
bisatt i kirken står fremst biskop Henrik av Hole, Island (~1261),
en nær venn av kong Håkon Håkonsson.
Selve klosteret har vi dessverre liten kunnskap om, men dets handel
og eiendomstransaksjoner er derimot bedre kjent gjennom bevarte
dokumenter.
Disse kan være utstedt under mØter i klosterets bygnin,;er, og da refereres ofte bestemte rom eller omrcider, men dette
forteller oss lite om selve romdisposisjonen innen anlegget.
De gamle dokumenter gir oss et inntrykk av et lJ\eget rikt og mektig
kloster so1n nØd en stor anseelse utover 1200-tallet, men dette, og
den lange veien til Frankrike, fØrte til at klosteret ble mer og
mer selvstendig i fornold til sitt moderkloster Premontr~, noe bl.a.
mangelen av korrespondanse mellom moder- og datterkloster i det
14. og 15. århundre kan tyde på.
Olavsklosterets sterke stilling i
Norge og Norden tapte seg derimot ikke så fort.
Til tross for rikdomlJ\er og et stort jordegods, gjennomgikk klosteret
et langsomt forfall mot senmiddelalaeren, og bunnen ble nådd i 1532
da kong Fredrik I sekulariserte det og 12.a alle eiendommene til Erik
Ugerup som tjenestelen.
Klosterets historie endte for godt kort tid
etter, da alle bygningene brant til grunnen i 1536, og reformasjonen
satte en stopper for eventuell gjenoppbygging.
Jordegodset dannet
senere stammen i grevskapet Jarlsberg, mens ruinene langsomt forfalt de var riktignok synlige h~lt frem på 1800-tallet.
I 1878 stØtte en på murrester ved grunnarbeider for Storgt. 19 og
en utgravning måtte organiseres i en fart.
Arkitekt Håkon Thorsen
ledet arbeidet som gikk ut på å spa frem hele ruinen, slik at den
kunne oppmåles fØr huset ble bygget.
Dessverre, ble registreringen
både mangelfull og unØyaktig i 1878 -noe som er meget sØrgelig, da
murene i syd og vest ble totalt fjernet, samtidig som murverket
ellersble mer eller mindre brudt ned, sd. tildekket igjen og skjult
under forskjellige uthus.
En utvidelse av Storgt. 19 i 1929 fØrte til at enda mer av kirkens
murer ble fjernet, men heldigvis ble ikke tilbygget reist .. Arkitekt
G. Fischer som ble tilkalt i forbindelse med de nye gravearbeider,
foretok en del prØvegravninger som viste at store deler av kirken
fremdeles var bevart.
Det ble derfor diskutert muligheten til å
grave det hele frelJ\ igjen, for å lage en ruinpark, men det ble bare
n~d tanken dengang.
FØrst i 1963 blir det fart i sakene da TØnsberg Sparebank kjØper
eiendorrunen kirken ligger på, og bekoster både fremgravning og konservering av de bevarte ruiner. Arbeidet ble ledet av antikvar
Bernt C. Lange, men da han bare fjernet de omrØrte masser fra 1878,
ble det snart et Ønske å grave under gulvet for å avlure noe av
kirkens bygningshistorie.
Dessverre var det dårlig med tid og penger
til å gjennomfØre en omfattende arkeologisk undersØkelse, men de
sjakter som det ble anledning til å grave ut i 1969-70 har likevel
gitt nye og viktige holdepunkter.
Kirkens grunnplan virker meget fremmedartet - noe som ikke er å
undres over når en vat at den er Norges eneste rundkirke og samtidig
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Nordens stØrste.
Rundhuset er innvenalg målt ca. 23 m.i diameter,
og dette er delt i et midtrom og en omgang med åtte store pillarer.
I Øst ligger det runae koret som med sine ca. 8 m i diameter er like
stort SOQ Jilidtrommet, og til dette igjen fØyer så den runde apsiden
seg.
De har tydeligvis ikke klart seg med disse tre sirklene, for
i nord mellom rundnus Of. kor ligger det nalvrunc.;e sakris:tiet med
omtrent samme diameter som koret.
Her har munkene tydeligvis hatt
sirkler på hjernen, men de runde t>ornmene er satt sammen slik at en
får fØlelse av at det hele er en langkirke.
Tre store portaler har fØrt inn i kirken fra syu, nord og vest nordportalen har av en eller annen grunn blitt mur•t i;;jen på et nokså
tidlig tidspunkt.
Fra koret fØrer en portal inn i sakristiet som
trolig ikke har hatt andre åpninger, bortset~ fra eventuelle vinduer.
Hvor vinduene har vært plassert ellers i kirken kan en bare gjette
seg til, men skal en sammenligne med lignende kirker i utlandet, nar
det nok vært sparsomt med lysåpninger, bortsett fra i midtrommet h\llor
lyset har flommet ned fra vinduer over de tunge u.rkadebuene.
1

Det :1ar utvilsomt vært mange altere i kirken, men i dag er det lly\yGt
sakristiet,_

fem fundamenter som kan ha forbindelse med al te re, et i

Fig.l

Plan ove'r Olavsklos._:!:eret og utgravnin'gsr.esul ta ten~ . .
Vertikal skavering: om~ uJ\dersØkt 1970
Hori.sontal skravering: område'\:m._dersØkt 1971_

~

~

/,'-:
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Fig.2

Fig.3
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to i omgangen, hovedal teret i apsiden og fundamentene for et al ter~
mot en av de Østlige pillarene i midtrommet.
Dette siste alterfundament kom ut av bruk da kirkens gamle gulv (tregulv?) ble er·stat·tet med et vakkert dekke av glasserte teglfliser i gult, brunt
og grØnt.
I elet nye teglflisgulvet er det i kirkens sentrum blitt
nedfelt trestokker som vel har dannet underlag for en trekonstruksjon.
Kobber som er funnet her kan tyde på at konstruksjonen har vært kledd
med kobberplater og det er fristende å forestille seg at dette
staslige oppbygg har overtatt det gamle alters funksjon i midtl"Omrnet.
Selv om vår kjennskap til selve kirkebygget har Øket etter undersØkelsene frem til 1971, er det fortsatt uvisst hvor klosterbygningene
lå.
i~oen har ment klosteret lå nord for kirken, noe den gj ennmrte
nordportal motsier.
Den lille portalen i omgangen rett syd for korportalen tyder heller på at de viktigste klosterbygningene kan finnes
syd og Øst for kirken, men hvordan dette forholder seg kan bare
al"keologiske undersØkelser gi svar på. En må ·;aed andre ord regne med
å treffe på rester av klosteranlegget i et stort område rundt kirken.
Det var derfor med store forventninger utgravningene ble satt igang
på "Essotomten" syd for kirken i 1971, for året fii\r hadde prØvesjakter i dette store området vist både murrester og brostenslegning.
Feltet for 1971-arbeidene strakk seg langs Storgaten i en lengde
av ca. 40 m og en ~redde på ca. 20 m og var adskilt fra kirken rett
i nord ved Storgaten.
Som foran nevnt er det enda for tidlig å trekke slutninger av utgravningene, men i hovedtrekkene er fØlgende resultater oppnådd.(fig.l)
Lengst Øst i området kom det frem en nesten meterhØy kjellermur som
avgrenset et rom mot syd, vest og Øst (fig.2).
Gulvet i ro~net var
lagt med kuppelsten, men dessverre har ifyllingsmassene vært sterkt
ornrotet, så vi fikk ingen sikker datering.
Helt i vest ved selve bensinstasjonen kom det frem .solide murer lagt
i rikelig med kalk (fig.3).
De var sterkt brannskadde og tydeligvis
rasert etter brannen, men nar engang begrenset et rom (6,~ x 6,5m)
med en por'tal mot nord.
Rester av gulvdekket kunne en ikke påvise
noen steder. Hvilken funksjon dette rommet bar hatt og murenes viclere
utstrekning vet vi enda ikke sikkert, men den Østligste muren så
ut til å ha fortsatt mot kirken og etter retningen å dØmme bØr den
ha vært forbundet med kirkemuren rett vest for sydportalen.
Opplysninger om murres ter sor.t ble funnet ved gatearbeider i Storgt. i
1958 styrker en slik formodning.
Vi kan sammenfattende si at vi syd for kirken har funnet rester av
minst to murbygninger, men at disse ligger adskilt ved et stort
ubebygget områJe.
Hurbygningene må ha en sammenheng med klosteranlegget, selv om vi ikke har håndfaste bevis for dette, men ved den
videre bearbeidelse burde dette kunne fastslås.
Noe uventet var det
å finne så meget fine, sene l500~talls funn som motsier at bygningene
ble liggende som ruin etter branneri i 1536. En fristes til å tro at
deler av klosteret ble satt ~stand for å tjene som residens i lenet
kong Fredrik I opprettet. Er dehne formodning riktig, vil en rekke
uforklarlige forhold både ved klosteranleggets skjebne og byens histori
og betydning på 1500-tallet komme i et nyt·t lys.
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BØR BORREHAUGENE BEVARES
ELLER UTGRAVES?
Håvard Dahl Bratrein

"--- og på Borre
dei beste kjemper
hovdingen
i haug lagde." l)
Ved den nordlige ende av raet i Vestfold, like ved sjØen, ligger
det forhistoriske gravfelt på Borre - de "praktfulleste fyrstegraver
i Norden - et verdig utgangspunkt for den kongeætt som skapte Norges
rike", slik professor Shetelig uttrykte det.
2)
Opprinnelig bestod feltet av 9 svære hauger, 19 mindre og 2
store rØyser.
I 1852 ble en av storhaugene "utgravd" av veivesenet
til vegfyll, og det korn da for dagen et ca. 20 meter langt vikingskip,
og et uvanlig fint dekorert rnannsutstyr med matallbeslått seletØy og
rideutstyr, som har gitt navnet til en egen fase innen vikingtidens
stilhistorie.
I dag er det tilbake 5 storhauger og de to rØysene, og ingen av
dem er noengang blitt fagmessig undersØkt - derimot noen av srnåhaugene
i 1927, som hadde enkelt gravutstyr fra forhistorisk tid.
Professor Brogger publiserte i 1916 en avhandling om Borrefunnet
av i852,. 3) og uttaler at funnet riktignok var dårligere bevart enn
·Gokstad- og Osebergfunnet, men ville - fagmessig utgravd - ha strålt
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ved siden av disse berØmte funn.
Borrefunnet er i dag utstilt på
Vikingskipshuset på BygdØy, sammen med de to andre.
Med utgangspunkt i inglingatal og Snorre, hevder Brogger at
det er Vestfoldkongene - den norske grein av den svenske Xnglingeætta - ~om hadde sitt hovedgravfelt her, som strakte seg over fire
generasJoner.
Han setter også frem den tanken at det muligens var
Halvdan Svarte- Harald Hårfagres far.- som var gravlagt i den utgravde Borrehaug, eller at den eventuelt ble reist som minnehaug
over Halvdan, som i så fall selv ble jordet på Stein på Ringerike.
D~tte synes å passe med dateringen av haugen, og noe skjelett ble
ikke funnet.
Brogger gikk i avhandlingen inn for å få gravfeltet restaurert,
og dette er da også siden blitt gjort.
"Men vi må noe mer", sier
Brogger, "vi må få en ordentlig vitenskapelig undersØkelse av de
gjenværende fem haugene på Borre -- I dette program ligger ikke
lØsningen av store vitenskapelige oppgaver, men det gjelder nasjonale
symboler, hvor arkeologien har til plikt å ta initiativ."
Noe slikt initiativ når det gjelder Borrehaugene er altså ikke
blitt tatt, men de burde kanskje snart stå for tur på arkeologenes
prioriteringsliste? Og jeg tenker da ikke på betydningen av de
"nasjonale symboler", men på det faktum at arkeologien her- for en
sjelden gang har en enestående mulighet til å yte et vesentlig bidrag
til Norges eldste politiske historie.
De sparsomme skriftlige kilder
til vår nasjons barndom er blitt endevendt av historikerne mange
ganger, og nye skriftlige kilder kan vi vel aldri regne med.
De
kildene vi har er også for det meste sene, og tildels tvilsomme, slik
at det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spØrsmål når det gjelder
Norges samling.
En utgraving av Borrehaugene ville under gunstige forhold kunne
svare på noen av dem, som for eksempel: Er det virkelig et kongelig
gravfelt vi her har for oss - indikerer gravmåte og utstyr noe. om et
slikt hØyt sosialt nivå? Er det ett dynasti som her er gravlagt, er
det sammenheng i rekken av de gravlagte menn og kan de i tid passe med
l'nglingekongene? Er det noe i gods og gravmåte som antyder forbindelse
med Sverige, og således verifiserer inglingatal og Snorre? Synes det
å være dynastiske forbindelser med andre nol"ske landsdeler? Ka.n
eventuelle skjelett fortelle noe om de personer som er hauglagt? Er
det noe som kan peke mot tidvis ClanskoverherredØmme i Viken, eller
mot gjerne vikingtog fra Vestfold? Kan Vestfoldkongene ha hatt sitt
maktgrunnlag i rØvet gods og gull?
De vanskelige problem med mannskap og penger skulle vel kunne la
seg ordne.
Det utdannes jo nå stadig flere arkeologer, og moderne
teknikk .byr utgraverne langt stØrre hjelp enn ved utgravningen av
Gokstad- og Oseberghaugene, selv om naturligvis de vitenskapelige krav
også er blitt skjerpet.
Og midlene er jeg sikker på at det norske
Storting - som Xnglingeættas direkte politiske arvtakere - ikke vil
nØle med å bevilge. Det dreier seg jo om et arbeid som ~Ør prioriteres
som en nasjonal oppgave.
·
l)
2)
3)

Snorre om kong Halvdan Milde (Har~Ld Hårfagres oldefar), etter
l'nglingatal fra fØr 900 e.Kr.
Det norske folks liv og historie, I, 1930.
Borrefundet og Vestfoldkongernes graver. Kr.a. 1915
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Bør Øorrehaugene utgraves?
Perry -Rolfsen
I en artikkel i dette nummer av Nicolay tar Håvard Dahl Bratrein
opp spØrsmålet om Borrehaugene bØr bevares eller utgraves.
Redaksjonen
for llicolay har forelagt meg artikkelen.
Siden flere av Bratreins
argumenter bygger på sviktende kjennskap til de virkelige forhold
ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo, finner jeg det riktig å
kommentere noen av dem.
FØrst noen generelle opplysninger om Borrehaugene.
Borrefeltet ·er
uten tvil et av de mest storslåtte fornminneområder i Norden, men
merkelig nok er det fØrst i de senere år at feltet har vært gjenstand
for systematisk kartlegging.
Ved de registreringer som er utfØrt av
fy',rstekonservator Aslak Lie stØl, er det til nå påvist 6 store jordhauger, 2 store rØyser, 25 mindre hauger og 2 trekantformete gravanlegg.
De stØrste 11augene er omkring 50m i diameter og opptil 7-Bm hØye.
l 1932 ble haugene samlet til en fornminnepark (Nasjonalpark) og
formelt overdratt Vestfold fylke.
Borrehaugene er sikret ved Lov
om fornminner av 29. juni 1951, og ved de s·tatutter som finnes for
'fornminneparken. Feltet inngår blant de fqrnminneområder som "Utvalg
"for sikring av hØyt prioriterte fornminner"i 1967 har foreslått
overfor Kirke- og Undervisningsdepartementet bØr sikres for fremtiden
~jennom utvidet fredning og restaurering.
Det tas sikte på å sikre
området rundt fornminneparken, slik at haugene ikke blir skjemmet
av kortsiktige utbygningstiltak.
Bratrein tar sitt hovedutgangspunkt i A.W. BrØggers artikkel i 1916
om "Borrefundet og Vestfoldkongernes graver", hvor BrØgger hevder:
"Vi maa engang ad aare, - ikke nu, ikke imorgen, men om endel aar, faa en ordentlig viaenskabelig undersØkelse av de gjenværende 5
haugene paa Borre''.
Fornminneloven var på den tid forholdsvis ny
og 1800-tallets forståelse av arkeologiske utgravninger preget mange
arkeologer langt inn i vårt århundre.
BrØgger innså imidlertid
senere at en undersØkel~e av Borrehaugene ikke var realistisk på
grunn av de mange - nærmest uoverkor!Ulu~lige - plikter som fol"nminneloven pålegger arkeologene.
BrØgger var selv den fremste initiativtaker til at fornminneparken ble opprettet så gravfeltet ble sikret.
Bratrein mener at ved en arkeologisk undersØkelse av Borrehaugene som "kanskje snart burde stå for tur på arkeologenes prioriteringsliste" - kan arkeologien hel" ha mulighet til å yte ei! vesentlig
bidrag til forståelsen av Norges eldste politiske historie.
Jeg skal
ikke kommentere de spØrsmål som Bratrein stiller som forsvar for sitt
syn, for det er ikke der faren ved hans artikkel ligger.
Da Bratrein i flere sesonger har representert de antikvariske
myndigheter ved arkeologiske undersØkelser, topografiske registreringer
av fornminner, og han er godt kjent innen historisk interesserte
kretser, kan hans artikkel forlede lesere til å tro at Oldsaksamlingent
nå makter å hAndheve fornrninneloven på en tilfredsstillende måte, og
at det i dag er overskudd på utdannete arkeologer.
Med sin artikkel
berØrer også Bratrein i virkeligheten flere fundamentale spØrsmål
innen norsk arkeologi, f.eks. håndhevelse av fornminneloven i forhold
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til de store arkeologiske forskningsprosjekter som ikke er nØd-'gravningcr.
Det er disse problem jeg nedenfor skal utdype nærmere.
Ved Oldsaksamlingen og ved flere andre arkeologiske museer i landet
står arkeologiske stillinger ubesatte som fØlge av mangel på utdannete
arkeologer.
Ltter de beregninger som er foretatt, vil det i lang
tid fremover være behov for mange nye arkeologer til å ivareta fornminneloven på en forsvarlig måte.
Hvor vanskelig situasjonen ved Oldsaksamlingen er i dag, kan en vise
ved å nevne at-flere konservatorer har 2, opptil 3 fylker hvor de
skal opprettholde fornminneloven og drive arkeologisk informasjon.
Det blir fØlgelig liten tid til forskning, hva vi primært er utdannet
til.
Den tekniske avdeling ved museet er fullstendig sprengt på
grunn av de enorme mengder med gjenstander som kommer inn fra nØdgravninger - og da særlig fra bygravninger.
Disse forhold er nok til at
en bØr gjØre seg visse refleksjoner!
FØlgende spØrsmål melder seg:
Hvilke fØlger vii en utgravning av
Borrehaugene i nærmeste fremtid kunne få for norsk arkeologi?
Det
er ugjØrlig å besvare spØrsmålet detaljert, fordi den fulle oversikt
fØrst vil foreligge lang tid etter at en slik mammututgravning har
funnet sted, men et par ting kan på nåværende tidspunkt trekkes frem.
En utgravning vil koste flere millioner kroner, og fØr et eventuelt
Storting - som ifØlge Bratrein ikke vil nØle med å bevilge midlene går til et slikt skritt, bØr det fØrst sØrges for at de antikvariske
myndigheter får tilstrekkelig med midler til å håndheve fornminneloven
og til innkjØp av fornminnefelt.
Prosjektet vil dessuten binde flere
utdannete arkeologer og forskere fra andre disipliner i desennier.
Dette vil medfØre en uholdbar arbeidsbyrde for de arkeologer som
må ta seg av fornminneloven.
En viktig ting er også at på nåværende
tidspunkt har den tekniske avdeling ved museet hverken kapasitet
eller tilstrekkelig med vitenskapelig utsty~ til å konservere stØrre
og kompliserte funn på en holdbar måte.
(Det er ikke utenkelig
at Borrehaugene kan inneholde store skipsfunn):
Det er mulig at en utgravning vil kunne gi svar på noen av de
§pØrsmål Bratrein stiller - vi vet ikke.
En ting er imidlertid sikkert,
en utgravd gravhaug er utgravd for alltid, - og bare dette bØr gi
grunn til ettertanke.
En utgravning av Borrehaugene kan altså få store og farlige konsekvenser, ikke bare for den daglige fornminnepleie, men også for
den arkeologiske forskning.
Når vi så vet hvilke enorme problemer arkeologene står overfor ved
håndhevelsen av Lov om fornminner ved Økt industrireisning, mekanisering
innen jordbruket, utvidelse av bebygde og ubebygDe områder, veibygging, vassdragsregulering etc., problemer som uten tvil vil bli
stØrre og alvorligere for hvert år, kan mitt svar til Bratrein
sammenfattes slik:
Det skal et visst "arkeologisk overskudd" til for å utp"ave Borrehaugene.
Så lenge dette overskuddet ikke finnes, bØr haugene ligge
urØrte.
De som Ønsker en snarlig undersØkelse av feltet, bØr heller
arbeide aktivt for å sikre området rundt fornminneparken så det ikke
blir skjemmet av utbygging.
D E T

HASTER~!
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GJENSVAR FRA BRATREIJJ
FØrst må jeg tilstå at jeg ble en smule overrasket over heftigheten
i Perry Rolfsens svar. Jeg iler derfor med å slå fast at mitt forslug
ikke var ment som et angrep på institusjonen Universitetets Oldsaksamling, slik Rolfsen synes å oppfatte det.
Mitt fØrste {nnlegg tok
egentlig sare sikte på å. påvise mulige fordeler ved å grave ut
Borrehaugene, men forsåvidt har jeg ikke noe i1not at U.O. også dras
inn i diskusjonen.
Jeg vil da gjerne ta utgangspunkt i en bemerkning i Rolfsens innlegg:
"en utgravd gravhaug er utgravd for alltid, - og bare dette bØr gi
grunn til ettertanke."
Dette synes meg å være uttrykk for en svært så defaitistisk holdning
!'los en arkeolog, og skulle den vært fulgt i særlig grad, ville mye
vært ugjort - det ville fØre til at bare de områder ble utgravd som
ellers stod foran tap og rasering.
Noen systematisk utgravning etter
et gjennomtenkt vitenskapelig opplegg ville da ikke bli mulig, og
den viten vi fikk om Norges forhistorie ville bli enda mer tilfeldig,
fragmentarisk og usammenhengende enn det kildene ellers ville tillate.
Defaitistisk synes også Rolfsens holdning å være når det gjelder hans
museums muligheter for å yte en innsats utover det rene nØds- og vernearbeid, og det forekommer meg at situasjonen males mØrkere enn nØdvendig.
Jeg skal gjerne innrØmme at forholdene i dag sikkert er vanskelige,
med industrialisering og fredningslov m.m., og det er mulig at den
virksomhet som U.O. og andre arkeologiske museer har drevet i senere
tid i mindre grad enn i"de gode gamle dager" har vært uttrykk for et
bevisst og vel gjennomtenkt program.
Likevel synes det da at norsk
arkeologi i senere år slett ikke har vært helt uten kapasitet og
muligheter for å gjennomfØre visse forskningsopplegg utover det rent
nØdtØrfti,;e - i farten kommer jeg på stØrre prosjekter som steinalderundersØkelsene i Finnmark og Østfold, Ødegårder i Salten, KaupangundersØkelsene, og utgraving av middelalderkirker over store deler av
landet.
Det må med andre ord ha foreligget muligheter for en viss form for
prioritering av oppgavene ved museene, også ved.U.O. Hvorvidt da
det som er gjort i for stor grad har vært uttrykk for tilfeldigheter
mer enn som ledd i stØrre planer, er en annen sak, som sikkert kan
diskuteres, og mitt fØrste innlegg kan gjerne sees som ledd i en slik
diskusjon.
ForØvrig skal jeg heller ikke skjule at det som inspirerte meg til
innlegget om Borrehaugene, var det forhold at U.O. for ikke så lenge
siden syntes å ha både faglig kapasitet og "arkeologisk overskudd" til
virkelig å gå inn for en stØrre oppgave av lignende type som Borre heller ikke syntes finansieringsmulighetene utenom rekkevidde for
denne oppgaven, hvor hovedatraksjonen vel var å skaffe U.O. e·t skipsfunn som ville kreve stor teknisk kapasitet og vitenskapelig utstyr
til prepareringen.
For en arkeolog er det naturligvis mulig at det ville være like
faglig interessant å grave ut denne haugen~ som en haug på Borrefeltet,
men den ville ihvertfall ikke by de samme muligheter som Borre når
det gjelder mulig viten om vår eldste rikshistorie.
Når jeg gikk så
sterkt inn for Borre, var det nettopp fordi jeg har fØlelsen av at
vurderinger av mer utpreget historisk art altfor sjelden opptar
arkeologene når de··: utformer si ne forslcningspros jekter.

Debatten fortsetter i neste nr. (Red,).
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VIKINGSKIPENE OG
STAVKIRKEPORTALENE
UNIVERSITETETS OLDSAKSAMliNG- OSLO
Vikingskipshuset.
Bygdøy.
De tre vikingskipene fra Tune, Gokstad og Oseberg.
Apent fra 2. mai-31. aug., alle dager kl. 10--18,
i sept. kl. 11-17, l. okt.-30. april, alle dager
kl. 11-15.

Den forhistoriske avdeling.
Historisk Museum, Frederlksgt. 2.
Rike samlinger fra tiden før år 1030. Særlig Interesse: Vikingtiden. Apen alle dager kl. 12-15.
Juni, juli, august kl. 11-15.

Samling av middelaldersk kirkekunst.
Historisk Museum, Frederlksgt. 2.
Eneste museum l Oslo med rike kunstsamlinger fra
tiden for år 1530. Skulptur, maleri og treskjærerkunst. To og tjue rikt skulpterte stavkirkeportaler.
Apen alle dager kl. 12-15.
Juni, juli, august kl. 11-15.
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