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De artiklene som er samlet i dette nummeret av Nicolay er
alle forelopige rapporter over middelalderarkeologi 1972. De
fleste av dem fremlegger materiale fra byundersØkelser, vesentlig
nddgravninger. Et par av rapportene angår middelalderundersØkelser
fra andre miljØer.
Som en vil se, avviker formen på disse raprortene fra de
vanlige artikler i Nicolay: de tar mer sikte pa å beskrive en
gravning og å stille problemene, enn på å formulere teorier.
Hensikten med å samle dem er å spre informasjon om middelalderundersØkelser så hurtig som mulig; fØrst og fremst til fagfeller.
Erfaringen \-iser at forelØpige gravningsrapporter bare sjelden
publiseres, og det tar år å utarbeide de fullstendige publikasjoner.
l mellomtiden er det behov tilstede for informasjon om hva som
skjer innen middelalderarkeologien.
Det foreliggende nummer av Nicolay er ment som et eksperiment
i denne form, og vil hli fulgt opp av en tilsvarende oversikt for
1973.
Forsoket er kommet istand ved hjelp fra mange hold.
FØrst
og fremst vil vi takke redaksjonen av Nicolay både for hjelp i
arbeidet og fordi den stiller tidsskriftet til rådighet for en
informasjonsform som bladet normalt ikke benytter.
Dernest vil vi
få takke alle gravningslederne som til tross for sitt daglige arbeidspress har tatt seg tid til å utarbeide rapportene.
Endelig
vil vi takke Norsk Arkeologisk Selskap, Riksantikvaren o~ de fem
arkeologiske landsdelsmus§er i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondhjem
og TromsØ som ved velvillig imØtekommenhet har finansiert dette
spesielle nummeret av Nicolay.

Martin Blindhcim

Arne Emil Christensen

Ole Egil Eide

Signe Horn Nordhagen
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Hustuft på Søndre Rauland

Numedal

Gravningsomrade:
SØndre Rauland, g.nr. 39, b.nr. 2, UvJaJ
i Numedal; tuften etter Raulandsstua, nå på Norsk Folkemuseum i
"Numedalstunet",
·
Gravningens varighet:

Somrene 1970, 1971, 1972.

Oppdragsgivere:

1970:
Riksantikvaren;
1971-1972: Norsk Folkemuseum.

Cravningsleder:

Arkitek.t M.f\ .."'.L. Roar L. Tollnes, SanJefjord.

Tuften har ligget urØrt siden flyttinge11 av RaulanJsstua til
Norsk Folkemuseum i slutten av forrige ~rhunJre.
Bakgrunnen for
undersØkelsen var eierens Ønske om utjevning ~v tunet.
I 1972
foresto Universitetets Oldsaksamling en mindre undersokelse av en
nærliggende tuft på samme gård. Materialet fra undersokelsen er
ikke bearbeidet og den fØlgende melding er foreløpig.
Fundamentmurene for den flyttede bygningen, hetcgnet R Ill,
ble gjenfunnet nær fullstendig under grastorvcn meJ klar laftcstei,,
for hjØrnene NO og SV, hjØrnet NV må ha vært oppbygd noe mer,
bare bunnsteinene lå igjen her.
HjØrnet 50 kunne ikke eksakt
påvises, sannsynligvis er det fjernet noe stein på dette stedet.
Nordre langvegg (inngangsfasaden) lå meget godt bevart med Jelvis
to-sidig steinfundament for syllstokkcn.
Inngangshellen var
tidligere flyttet til det nyere vJningshuset, n5 erstattet med
stØpt trapp.
En "salhellc" som haudc stått til side for inngangen var flyttet av nåværende eier.
Vest- og sydvegg var som nordveggen markert med delvis tu-siJi
stein fundament, mens for Østgavlcn fantes bare ste inrekke sva rc:n<k
til utvendig side av syllstokk.
I Østgavlen har bygningen et
fremskytende parti ut for et lite gavlrom.
Bygningens tredelte plan gjenspeilte seg i tuften. Ved ue!cveggen mot stuerommet fantes over de vesentligste partier en gje1liggende morken stokk.
Direkte merker etter skilleveggen, en
sleppvegg, mellom forstue og "kove" fantes ikke, men et skille
i jordlagene ga antydning om stedet.
Gulvet i forstuen hadJe
under de sØndre partier pga. fall i bakken, en undre oppbygning
av mindre stein, tildels skjØrbrent kokstein, dekket med neverflak.
Det er pga. senere vegetasjon vanskelig å si om det over neverla~~t
har vært et jordgulv i forstuen.
l selve stuerommet ble det påvist rester etter 2 lag tregulv.
UndersØkelsen godtgjorde at R III ikke i noen periode kan ha hatt
jordgulv.
Pfi 1700-tallet ble det gravet kjeller innenfor,
temmelig midt i, stuearealet. Utstrekningen av denne ble pivist
i tuften.
Kjelleren var gjenkastet i forhindclse med flyttingen
til Folkemuseet.
En del stØrre stein var da havnet i kjelleren.
Den senere hjØrnepeisen, hjØrnet mot koven, hle pJvist med
fyringsnivået.
En eventuell tidligere gulv~re m5 være tapt da
kjelleren i stuen ble gravet, en del partivis sotet stein sammen
med klumper av ensidig brent leire kan være rester av en fire.
Det opprinnelige terrenget faller mot SØ, og Jette hjØrnet samt
nærliggende partier var tildels sterkt oppbygget, delvis med stor

s~cln.
ed undersØkelsen i 1972 viste det seg at det tidligere
h3- værr en til nå ukJent kjeller direkte under koven. Denne var
oj~~l"•tet med steinmateriale med et leirlag på topp, slik at det
~iste periode kan ha vært et stampet gulv pl dette sted.
Det
fcr~Gdes-at kjelleren er gjenkastet samtidig med oppfØringen av
hjcrnepeisen like ved, eventuelt med tanke på sviktende fundament
for peis/pipe.
Kjelleren var dessuten blitt temmelig grunn 1
brukstiden. To delvise jordgulv ble påvist i den samt oppvoksende
jordlag under den siste ifyllingen.

r·

Kjelleren under koven har hatt eneste tilgang fra koven, og
det må fØlgelig opprinnelig regnes med et tregulv i_dette rommet.
Kjellerens vegger besto tildels av ganske store steinblokker re1st
på kant, dette arbeidet kan naturligvis være gJort_med stuen
svevende over, men sannsynligvis hØrer kjelleren t1l R III's fØrste
periode på tuften.
Øst for SØ-hjØrnet fantes spor etter opp_
bryting av stØrre steinblokker, erstattet senere med mindre ste1n
og dekket med et meget tykt kulturlag.
Tuften ga ikke svar på om R Ill opprinnelig har vært oppsatt
pa dette stedet eller var tilflyttet. Nærmere undersØkelser om
dette er ikke foretatt.

R Ill har erstattet eller overtatt tuften etter en tidligere
bygning, R li.
Klare fundamenter ble påvist for Øst; nord- og
sydvegg. Vestveggens fundamenter svarer sannsynligvis tilnærmet
til R III's, noe også sydveggens gjØr, men ved sydveggen kunne
disse skilles mer fra hverandre. HjØrnet mot NØ avtegnet seg
meget klart med laftestein og fundamentstein for veggene. HjØrnet
lå under R III's forstue.
Hele midtpartiet til R II var Ødelagt av R III's sene kjeller.
Mot syd og Øst var terrenget oppbygd også for R Il. Denne har
tydeligvis hatt jordgulv.

R Ill er tilnærmet ll x Bm, mens R II's dimensjoner er ca.
Inngangsparti ble ikke påvist, men bygningen har
hatt en gulvåre like inn for Østre gavlvegg og 1,3m inn for sydveggen, dvs. et hjØrneildsted trukket noe inn fra langveggen.
En Cl4-datering av ildstedsinnholdet gir resultatet ir 1030 e.Kr.
9 x vel 7m.

~

110 år.

Bare over mindre partier kunne kulturlaget fra R Il betraktes
som urØrt av den senere bygningen.
En tuft beliggende Øst og syd for hovedtuften ble undersØkt
med mag.art. Ellen Karine Hougen, Universitetets Oldsaksamling
som leder. Tuften betegnes som R I
Den ha tilnærmet samme
dimensjoner som R III, men undersØkelsen ga dårlig svar på anvendelse.
Cjenstandsmate ialet a spe ler årdsvirksomhet over flere
hundre ir, men er ildels van~kelig
terbart
Det er forel~pig
ikke
ort rors k
dateringer via gjenstandsmaterialet.
Tre st . snelle u av kleher samt enkelte jernfragmenter kan med
sikkerhet tils r ves R Il.

5.

Det gis i det følgende en usortert oppramsing fra gjenstandsmaterialets mangfoldighet:
Blysprosser, vindusglass, spiker, jernnØkkel, glass-sk~r og
dekketØy, med qg uten dekor, rester av jerngryter, fragment
av kleberØse, bord- gafler og. kniver, knapper av sØlv, tinn,
metall og glass, deler av bunadsutstyr og tekstiler, kljåsteiner og snellehjul av kleber, spenner av jern og metall,
lær/sko, perle av bein, beinnål, krittpipefragmenter, ljåblader, sigder, kniver, bryner, skoning for trespade, hoggjern, hullpipe for arbeider i lær, kvernsteiner, jernslagg,
taustrammer av horn, hestesko (flere), bissel, stigbØyler,
fiskekrok, vektlodd av bly, fragmenter av klebergryter, del
av kokepotte, dobbeltkam av horn, skrivegrifler og del av
skrivetavle etc.
I tillegg kommer så et stort benmateriale som utvilsomt avspeiler jakt, fiske og husdyrholds deltagelse på mcnylisten.

Roar L. Tollnes
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fig.l

Gravningsplan,

Søndre Rauland

Uvdal, 1970-72.

e
Gravningsområde:
Saurbekken, Heggen i Harstad.
Oppdragsgiver:
TromsØ Museum.
Gravningsledere:
Inger Marie Holm-Olsen, Reidar Bertelsen.
Gravningens varighet: Somrene 1970 og 1972.
I Øvre del av Harstads sØndre bydel, et område som i ny tid
har fått navnet Heggen, ligger en klart markert, men heller liten
gårdshaug. Haugen ligger på et areal som nå er ubebygget og som
etter alt å dØmme ikke har vært bebodd de siste 600 år. Denne
gårdshaugen er kjent i litteraturen under navnet Heggen, men det
er rimelig å anta at den er identisk med Ødegården Saurbekkir
(Lysaker 1956; 11). For å unngå misforståelser med hensyn til
navnet Heggen, foreslår vi Saurbekken brukt som lokalitetsnavn.
Beliggenheten er typisk for gårdshaugene i området, haugen
ligger i slakt hellende terreng mellom foten av lleggenkollen og
sjØen. HØyden over havet er 48m og avstanden er ca. SOOm.
Nærmeste gårdshaug er Harstadgården, 700m mot nord.
På sØrsiden
kjennes ingen fØr Gansås, lSOOm unna. Alle disse tre gårdshaugene har sin sjØvei til Gansåsbotn, en bukt av Vågsfjorden med
åpning mot nord.
TromsØ Museum ble oppmerksom på Saurbekken ved at mannen som
tidlig i dette hundreåret tok til å rydde jord her, i to vendinger
sendte inn en betydelig mengde lØsfunn. Det var vesentlig forskjellige jernredskaper og endel kleberskår. Antallet funn var
bemerkelsesverdig stort, og en ventet således at bevaringsforholdene var særlig gode her.
FØrste faglige undersØkelse ble foretatt sommeren 1970,
finansiert av Harstad kommune og TromsØ Museum i fellesskap.
ViderefØringen ble muliggjort ved at Trondenes Sparebank stilte
kr. 4.000.- til rådighet, samtidig som kommunen nok en gang ga
kr. 2.000.-.
Hovedresultatet fØrste sesong ble påvisningen av et urØrt
kulturlag O,lSm under gresstorven, og at dette laget sannsynligvis
skrev seg fra slutten av hØymiddelalderen/begynnelsen av senmiddelalderen.
Klare husrester ble ikke påvist, men derimot et ildsted
hvor det l~ en handkvernstein like i nærheten. Dessuten var der
tykke avfallskonsentrasjoner med stort innslag av dyre- og fiskebein.
UndersØkelsen i 1970 var av meget begrenset omfang og vi
nådde ikke
re enn ca. 0,4m
et svært lite felt.
GArdshaugens
ans ått til ~være ca. l1n (det viste seg ~enere å stamme).
972 ble s~ arbeidet forts
noe stØrre omfang. En rute på
5 x Sm ble ravd
l bunns. Det ble
avd jennom en mek·tig
trekllllkons~ntt·as on som ett
alt å
med
ildstedet i fent i 1970.
Foruten trekull og HSke var her
lydelige mengd2r med dyre- og fiskebein.
I O, 6 -

,7m dybde. kom de fØrste klare hygn1ngsindikasjoner,

7,

endel stolpehull, et oppmurt ildsted og en hellelegning.
samme nivå var der et ganske tynt, men rikholdig avfallsskikt.
Helt nede på oppha\·smaterialet kom det imidlertid husrester
som gav adskillig bedre holdepunkter for rekonstruksjon
Ned i
undergrunnen var det gravd en grØft, ca. 0,7m dyp og 0,3 - 0,6m
bred.
I denne stod det solide stolper med innbyrdes avstand
0,7 - lm. GrØften var gjenfylt med den oppgravde sterile masse,
men en beinkam og endel dyrebein var kommet nedi.
Kammen antyder
vikingtid. Vest for grøften var det et 0,15 - O,Zrn tykt mØrkt·,
fett kulturlag med avfall og endel enkle redskaper.
Inne på dette
arealet var det også en rad stolpehull som lØp parallellt med
grØften i en avstand av l - l,Zm.
Innbyrdes avstand mellom
stolpene var her l,6m.
Disse siste stolpehullene var mye grunnere,
men med omtrent samme dimensjoner som de i grØften.

~
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fig.Z
GARDSHAUGEN SAURBEKKEN, HARSTAD
Sammenstilling av plan- og profiltegninger for rute G 4.
~Trekull og aske

Lag med dyre- og fiskebein
~ "Gulvlag" i

bygning

GrØft gravd ned i undergr.

Wffffffff~ Voll av gresstorv

e

Stein

Q Stolpehull
[=:J

(plan og snitt)

Lag av mindre interesse

8

Øst for grØften så det ut til å ha· vært en voll av gresstorv.
Av denne hustomta fikk vi et utsnitt på 2 x 5m i utgravningsfeltec.
Den mest nærliggende tolkning vi finner for disse husrestene, er at det er deler av gulv og Østre langvegg i en
bygning som i hovedsak er båret oppe av stolper satt stØtt og godt
ned i en grØft langs vegglinjen og stØttet opp av frittstående
stolper inne i huset, sannsynligvis to rekker.
Utvendig har det
ligget en veggmur av gresstorv.
Der fantes dessuten svake trerester som tyder på at der har vært en eller annen form for panel
innvendig mellom stolpene i vegglinjen.
Generelt var bevaringsforholdene på Saurbekken ikke så gode
som ventet.
Særlig var tre mye dårligere bevart enn en ellers har
sett i gårdshauger.
Lær var det ikke spor av, og det er påfallende.
En forklaring kan kanskje være at den biologiske nedbrytning har
fått gå sin gang uten ny tilfØrsel av hardtrampet organisk
materiale som har forseglet toppen.
Det etter måten rikholdige beinmaterialet fra Saurbekken er
undersdkt ved Zoologisk Museum i Bergen. Av dette ~an en se
at det animalske kostholdet hovedsaklig har bestått av storfe,
småfe, svin, kysttorsk, sei, lange, brosme, hyse, skjell og
strandsnegler.
Det er grunn til å håpe at en av dette materialet
kan vinne ytterligere detaljkunnskap om kosthold, fehold og fangst.
n~

Denne undersØkelsen må selvsagt sees i lys av den generelle
gårdshaugsproblematikken.
Her skal det antydes noen aspekter hvor
Saurbekken vil kunne gi holdepunkter.
Hvilke Økonomiske og
miljØmessige faktorer ligger bak gårdshaugsdannelsen? Hvordan
avhenger gårdshaugens form og stØrrelse av den driftsform og det
driftsomfang som en har hatt på den enkelte gård?
Foruten disse problemene og andre beslektede, vil det jo selvsagt også være naturlig å ta opp de tråder som selve gjenstandsmaterialet byr frem.
Her skal det bare antydes at det blant
gjenstandene er innslag av umiskjennelig Østlig karakter (Finland
og Karelen).
Det er ennå ikke tatt endelig standpunkt til om en
skal fortsette undersØkelsen av Saurbekken i nær fremtid.

Inger Marie Holm-Olsen og Reidar Bertelsen

Litteratur:

Trygve Lysaker: Trondenes bygdebok, bd.3. Harstad 1956,
s. 11.
Gerd StamsØ Munch:
Viking 1966, s. 33-3i.
Povl Simonsen: Trondenes bygdebok, bd.4, Harstad 1958,
s. 4 7.
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Peterski

Tønsberg

Peterskirken i TØnsberg var en av de middelalderske stenkirker
som ble Ødelagt ved bybrannen i l 536. Dens beliggenhet \'ar noenlunde kjent via skriftlige kilder (J. Mfiller:
Beskrivelse Over
Den ældste KiØbstæd i Norge, Tonsberg.
KØbenhavn 1750, s.30 og
s. 57) og gjennom spredte funn av murrester og begravelser i
området rundt nordre del av Øvre Langgate - Mdllegaten (O.A.
Johnsen:
TØnsbergs historie, bd.I. Oslo 1929, s. 199-200 og G.
Fischer: St. Peters kirke i det gamle Tunsberg. Aftenposten,
februar 1930). Da det i juni 1972 ble satt igang fundamenteringsarbeider for forsikringsselskapet Forenede Livs nybygg i kvartalet
Storgaten- Tollbodgaten - Øvre Langgate, ble bygningsrester tilhØrende kirkens skip avdekket.
Ruinene lå i tomtens norddstre del,
som grenser opp til Øvre Langgate og fortsatte Østover inn under
gatenivået.
UndersØkelser pågikk i tiden frem til 3. august, de
fØrste uker ledet av fØrsteamanuens Jan L.C. Eriksson ved utgravningene i Nedre Langgate 45, deretter av undertegnede.
Samtidig ble stenene i utvendig og innvendig murliv nummerert og tatt
ned for senere oppsetning i forbindelse med det nye bygg.
!Jette
arbeidet ble ledet av konsulent Cato Enger.
På grunn av Jet korte
tidsrom som var,. til rådighet, ble det bare anledning ti l en noks:\
rask undersØkelse av lagene ned til opprinnelig marknivfi innenfor
og umiddelbart utenfor Je frilagte murer og av de snitt som fremkom der hvor gravemaskinen fjernet jordmassene ned til leiren.
De frilagte bygningsrester utgjorde skipets vestmur og deler
av syd- og nord-muren.
Vestmurens bredde var ca. 14,0m og den
bevarte hØyde 0,6 - l,Sm.
Sydmuren kunne fØlges i en lengde av ca.
12,0m, men av selve muren var det bare bevart et lite parti i
tilknytning til vestmuren og ca. 80cm helt i dst, hvor utvendig
murliv var utbrutt. Ved en nedskjæring til leiren, tvers Rjennom
skipet i Øst, var endel av det mellomliggende parti av muren blitt
fjernet.
Nordmuren var i vest bevart i en lengde av ca. 3,0m
utvendig og ca. S,Om innvendig. Murflukten gikk ikke parallellt
med byggetomtens nordre avgrensning og' fortsatte inn under gateniviet.
Innvendig var imidlertid muren videre Østover avbrutt av
en teglbygning. Vestmuren hadde portal i midtaksen og i nordre
del 3 trinn tilhØrende en vindeltrapp i murtykkelsen.
Inngangen
til trappen var nær innvendig nordvesthjdrne, hvor terskelen og
de nedre deler av vangene var bevart. (se fig 3 )
De stående murer var oppfØrt av bruddsten murt p~ ligg med
huggen sten i portalens og inngangen til vindeltrappens vanger.
Inngangens vanger var murt av stående sten. Skiftegangene var
stort sett gjennomgående, men med endel bruk av små sten for
utjevning av det noe ulike stenformat. Murene hadde utvendig
fremspringende sokkel. Materialet var syenitt som 1 særlig ved
åpningene,var endel brannskadet.
Fundamentene bestod av rullesten lagt på påler i leire. Vestmurens tykkelse var 2,2m, mens
nordmuren var l,8Sm. Vestportalen hadde inntrukket anslag med
utvendig resess i to trinn.
Apningens bredde var l,42m.
Inngangen til vindeltrappen hadde en bredde på 57cm, og hØyden fra
underkant murliv til terskelen var ca. 40cm. Vangene fluktet med
innvendig murliv.
Vangestenene hadde rektangulært tverrsnitt med
en liten fals på innsiden mot trapperommet.
Den nordre vangesten
dannet samtidig vindeltrappens stamme. Trinnene var hugget for
seg, de hadde en bredde pa l,Zm og var av ulik hØyde.
Rommet foran trappen dannet et skjevt rektangel som utvidet seg mot nord,

lO,
hvnr vestmurens bredde bare var 55cm.
Det ble konscatert tre gulvniv~er og spor av like mange
l>r:llllllag over disse,
lngen steder fantes rester av gulvdekke in
sit 1, bortsett fra et par gravheller,
Gulvniv3ene markerte seg
ved andlag med fast overflate og ved begravelser og lot seg best
iaktta innenfor vestmuren ved portalen.
Det Øverste gulvniv5 lå i hØyde med terskelsten utvendig i
vestpottalen, ca. 50cm over sokkelfremspring, Rasmassene over
bestod av vanlig middelaldersk bygningstegl, profiltegl (bl.a.
midtpost, skjoldbueprofil), taktegl, glaserte gulvfliser og kalkmØrtel.
Disse rasmasser lå opp til overkant av murene. Omtrent
i samme niv3 15 overkant av en treforet brØnn og et stenfundament,
ca. Z,Om i firkant, best!1ende av rullesten og bygningssten lagt i
0n stenhØyde.
BrØnnen 13 omtrent 2,0m innenfor vestportalen, noe
~yd [or midtaksen, mens stenfundamentet l& 3,0m fra vestmuren og
2,0m innenfor nordmuren, parallellt med denne.
Det l>le registrert
flere begravelser i vestre del.
Neste gulvniv3 15 ca. 15cm over hunnen i vestportalen.
Fyllmassene hadde samme karakter som over det øverste gulvnivå.
Fta
vestportalens sØndre del og Østover helt frem til te~lbygningen li\
det to rader sten som dannet en renne ca. l Sem bred. Vest for
portalen var nordre stenrad fjernet, og den andre dannet sØndre
avgrensning av en grav. To av stenene i rennen var middelaldertegl,
de Øvrige stenheller.
Ucn ovennevnte grav var en av fire som l~
med samme avstand fra vestmurcn.
De to midtre var dekket av stenheller.
Like Øst for brØnnen var det en nedgravning, ca. l,Om i
firkant, med tettstiltc p~ler som var avbrutt oventil
Pålene var
tilspisset nedent i 1 o~ hadde en lengde pil 55-60cm.
!Jet nederste ):U\Fnivii Li i lwyde med hunnen i VCc'tportalcn.
!len hadde i nordre del et dck~c· av stcnheller,
,,',ndrc Jcl
:r
diss c me r c l l er min dr c f j erne t f o r sten renn c n . U\. c· r ~u l \' n i \.;J c l l '1
en stenpakning i leire.
Den var fjernet flere stc,lcr'- for nc•i··
skjæringen for begravelsene innenfor vestportalen, ror brc'n"''n,
stenrenncn og pfdene, men var forØvrig sammenheng<cnJe over h•:lc det
undersØkte omr5clet. TL·g l forekom ikke.
l sydvest re hj tirnet !:"1 ,i et
s t ene r i to l a g , c l l c r s i c t L1 g av ma r k s t en . I s t c n p a k n ingen l i k L'
nord for brØnnen ~le Jet funnet hrannskadcte fragmenter av cupa til
c'll dppefont og noe S)'d for s:.~mme,
fragmenter ov en vnd<erlagssten av
k:.~lkstcn, profilert med hulki l under en rettkantlisL
Tre graver
sydØst for brØnnen var Jekket av stenpakningen.
Den opprinnelige mark under gulvnivaet utgjorde ~t fast og
mØrkt lag 20-30cm dypt.
fundamentgrØften var ski\ret ned i dette
laget, og de fjernede jordmasser var tildels benyttet som pnfyllingslag for utjevning under det nederste gulvniv~.
Terrenget skrfinet
mot sydvest, og p~fyllingslagene var tykkere her.
Marken inneholdt
sture mengder dyre- og fiske-ben, nØtteskall, treflis og rester av
trekonstruksjoner.
l dette laget ble det funnPt et randskfir av et
~leberstenska
og en nål av hen, ca. lOcm l
og med ~ye.
Utenfor
v~stmuren ble det j samme lag funnet nedre de
av en stolpe til[,,lrendc en sleppvcrkskonstruksjon.
Under
fyllingslagene ble det funnet f1re graver. Mens de
;Jvrige begr;:<velscr var orientert som k1:rkens iangmurer, 1t1 disse
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mer mot nord.
To av gravene lå ved siden av hverandre innenfor de;,
bevarte del av sydmurens Østre del, og den sØndre lå med sydvcstre
del under muren.
I rasmassene utenfor vestmuren ble det funnet en fot til en
dØpefont, en bygningssten med fas og to bygningsstener tilhØrende
en hjØrnesØyle med halvsirkelformet tverrsnitt.
En tilsvarende b'
funnet utenfor nordmuren og en i brØnnen. To av stenene i stenfundamentet innenfor nordmuren tilhØrte vindu med innvendig smyg O!!
utvendig fas.
Alle bygningsstenene var av samme materiale som
murene.
I brØnnen ble det dessuten funnet nesten to hele taktegl.
Ut fra lagene kunPe det fastslås tre faser i stcnkirkens
bygningshistorie, de to siste forårsaket av brann. Den opprinnelige
bygning var oppfØrt av natursten, mens det senere for en stor del
ble benyttet tegl.
Etter fØrste brann var nivået utjevnet med
marksten lagt i leire, etter neste brann med endel av de teglblandete
rasmasser.
Ved den siste brann er bygningen antagelig blitt mer,
eller mindre totalskadet.
Nivåforskjellen mellom de to siste gulv
er så stor at det ble lagt en ny terskelstcn i vestportalen utvendig.
BrØnnen, s.tenfundGmentct ug pillene var tydelig sekundære i
forhold til stenkirken.
BrØnnen var skåret ned gjennom gulvlagene,
og funnene utgjorde for en stor del skår av senere keramikk, fajanse,
porselen og gul tegl.
Stenfundamentet lå oppå rasmassene og bestod
dels av bygningssten fra kirken.
Pålene lå noe dypere, men var
avbrutte oventil, og nedskjæringen var påbegynt hØyere oppe.
Det
synes rimelig 5 anta at disse trekk stammer fra tiden etter at
kirken hadde opphØrt 5 være i bruk. Jens MUller omtaler en ''hestemØlle" som stod på kirketomten i hans tid (s.30).
Det ble påvist at vindeltrappen ikke tilhØrte den opprinnelige
stcnbygning.
Dette kom tydeligst frem ved at murkjernen inneholdt
tegl, noe som ikke forekom i de Øvrige deler av murene.
l den utvendige del av nordmuren fantes et skille i murverket med brudd i
skiftegangene.
Dette tyder på at hjØrnet er blitt tatt ned da
trappen ble bygget.
Trappens ~ekundære tilkomst forkla~er den
store hØyde fra opprinnelige gulvnivå til inngangens terskel, og at
vangene var murt av stående sten og ikke på ligg som murene forØvrig. !Jet var vanskelig å avgjØre om trappen tilhØrte andre el ler
tredje byggefase.
!\5r det gjelder stenrcnnen, er forholdet noe mer uklart.
De•
tilhØrer ikke den opprinnelige bygning, da den bryter stenpakningt
over det eldste gulv.
Den synes 5 være forbundet med det mellomste
gulvnivå, men dens funksjon er usikker.
for den opprinnelige stenkirkes utstrekning og utforming gis
det r:, holdepunkter.
Ved ark i tekt fischers undersØkelse i 1930 bl c·
det frilagt et murhjØrne som ble ~ntatt 5 være korets sydØsthjØrnc.
Muren var oppfØrt av bruddsten og hugne sten med buet ytterside.
Murkjernen inneholdt tegl.
Stencne med buet ytterside var
sekundært anvendt og stammet fra en apside med utvendig radius
c1 • 3 , S111 •
lJ c t er r i mc l i g ,j sette o p p fØre l sen av koret i forbi n d c l ,, •·
med en av de to senere hyggefascr i skipet.
Koret har antagelig
erstattet et eldre kor med apsidal avslutning.
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Alle de ldsc bygningsstener av natursten stammer antagelig
ra det opprinnelige anlegg.
Stenene tilhØrende en hjrirnesdyle
ed halv~irkclfor~et tverrsnitt var for store til å kunne være
nnpasset i en portal, men kan ha tilhØrt utsmykningen av korbuen.
ederlagsstenen av kalksten kan derimot ha tilhØrt en portal,
uligens i skipets sydmur.
Kombinasjonen syenitt-kalksten, hvor
.alksten er benyttet som portal innfatning, kjennes bl .a. fra
'jØlling kirke i Vestfold.
For en datering av den opprinnelige stenkirke gir bare selve
turene en antydning.
Nurverk med sten murt på ligg peker hen mot
'n oppfØrelse en gang i siste halvdel av 1100-drene.
Stenkirken var imidlertid ikke den eldste på stedet.
De
;raver som var mer nordlig orientert, den ene ogs5 delvis liggende
Inder sydmuren, rna stamme fra en eldre kirkebygning.
Denne kirkes
'yggematrialc, størrelse og utforming er ukjent, men dens beiggenhet må sØkes Øst for det undersØkte omr5det og vest for det
;enere kors sydøsthjdrne.
Både stcnkirken og gravene tilhØrende en eldre kirkebygning,
å pa et omrdde som viste spor av menneskelig virksomhet av profan
(arakter.
En nærmere undersØkelse av dette eldre kulturskikt lot
;eg imidlertid ikke gjennomfrire.

Utgravning
MAl- SEPT.

Tønsberg's

bygrunn

1971

Riksantikvarens arkeologiske undersøkelser i omr5det
1lc dessverre b:trc en episoJ~ og fikk tildels karakter av nrid.,r:lvning.
\'cJ undersrikelsens :1vslutning hMsten 1971 V::Ir enn;! ht1pet
Jm en fortsettelse i !972 levende, og omrAdct ble forlatt i fortrostning til Jette.
lJe harde realiteter slo ben unJer ~llle forhiipninger.
Lntreprcndrer overtok tomten 1972, og fjernet alle spor av
niJJclalJer raskt og effektivt.
!.eder for Rd santikvarens undersrikelser i TØnsberg 1971 var
arkitekt M.\AL i(oar L. Tollnes.
Storgaten 47 ligger som syd-vestre hjdrnetomt i kvartalet og
grenser i vest mot Tollbodgaten.
(Se oversiktsplan.) Tollbodgaten
f0rer med markert stigning perpendikulært opp fra havneomr5det,
gjcnnomsnitlig stigning 1/16,7.
SØndre del av undcJ·sdkelsesomddct
l 1 g g c r p:l c o t c Cl
l l , OO mc J kultur l a g n cd ~i l kote c a - 8 , OO .
Unclcrsr\kelscn omfattet en flate pil ca. 270m
innenfor kvartalet.
r1 rhcidenc med en kloakkgrØft i TollhoJgaten i en samlet lengde av
YOm h!e dessuten overvfikct.
ur<:lrtc

n cd r c J c l ,1 v om r !1 d c t - H , C- 2 O , 2 l - fant c s ba r c c a . S Ocm
kulturlag on<l.cr en !ROll-talls kjeller.

13.
Topplagene i en dybde av ca. lm under senere oppfylling ble
fjernet med gravemaskin ned til et fdrste lag med svake rester av
morkent treverk og brannspor. Materialet er ikke fullstendig gjennomgått, men begynnerfasen kan anslagsvis dateres til midt på 1500tallet. Store deler av feltene B23, B24 og C24 var forstyrret av
senere nedgravninger, en tØmret kum, vannreservoar, hvorfra en vannledning av en uthult furustokk ledet til en t~mret hrdnn i B23.
Laftingen i kum og brdnn var utfØrt med sinke-nov.
Fra hrdnnen var
lagt tilsvarende vannrØr videre i felt C22 og C21 til det var overskåret av fundamentarbeidene i forbindelse med kjelleren, Dette
vannsystemet må være anlagt mot slutten av 1700-tallet.
l nordvestre hjØrnet av felt C23 var det nok en tØmret brØnn, sannsynligvis
gjenfylt rundt sekelskiftet 1700. Øvrige områder tilhØrte middelalderc
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A.

Korets sydØstre hjorne, funnet i 1930.

B.

Begravelser eldre enn steinkirken

C.

Vindeltrapp.

A>)

_______,-

~E

LANGGI>Tt.

--'\
\

---

l
l

l

\
l

l

l

r

l

..-~\

oc;:

l

~\

~\
~l

HI'J'

~\
\

N\

...

l

\
\
\
l

l

' ..... .....

fig.3

' ...._.

__ -

14.

'.'li

itter neds:rc;·n[·,g og registrering av fØrste fase med den store
0 ,.
[-" -' t e ·J c l .J s c l ev ni n g e r
fr a m i d de l a l dere n bl e det kl a r t a t
! t av bud~Jc:!~~ssige og tidsmessige hensyn måtte innskrenkes
Hlig.
Bortsett fra en liten prØve-sjakt i B24, ble feltene B23,
C~l og D24 forlatt og kreftene satt inn i de Øvrige felt.
' •

i kevcl var_ Jct hare i de nedre områdene under k~elleren at
tln•i•.T:- kelsen n:1Jde undergrunnen, en flate på ca. 60m .
En sleppev<eg~: sbrnnn, gj enfvl t antagelig i lØpet av 1200-tallet viste en dybde
pa mell,_m4 og S meter fra kjellergulvet.
Kjelleren hadde forstyrret
pv re J•an 1 av brannen.

l grenseomr~det mellom C- og D-feltene ble det p~truffet en
middelaldergate som med sin bredde svarer godt til bylovens bredde·.e,,· rmmc·lse for .tlmenninger, 8 alen.
(Senere sammenstilt me"d Peters' 1' en~ ruiner c· i ste det seg at almenningen fØrte like mot kirkens
vestportal.)
.\lncnningen kunne påvises i 6 sikre niv~er, det Øvre
var s~ godt som fcrmuldet, de 2 neste med gatelegeme av langslMpende
kraftig dimensjonerte halvkdyvinger innfelt på kryssl~gte rundstokker.
!le
t•stc L1gene c·i.ctc gatedekke av tverrlagt plank festet med dymlinger.
Almenningen m~ h~ vrrt i bruk ·fra anslagsvis 1100-tallet til den store
bybrannen i !53G.
l'etcrskirken ble ikke gjenoppbygget etter denne
brannen.
l'[l begge si.Jer G\' og tett inn til alrnenningen ble Jet p:"1vist
laftede bygninger, tett lagte sideveis og gjenreist med nær samme
vcggflukt etter flere branner.
Bygningsrestene ble bare delvis ferdig
un.Jcrsokt.
Bygningene synes å ha vært lager- og arbeidsboder,
C\entucl t DJ•phoJdcl•vgninger uten ildsteder.
Bygningene viste meget
gudt tommerm;mnsCirl·c·iJe med rektangulære og trapesformede syllstokker.
l Je dypeste kult;:rl;H•ene forandret bygningsrestene karakter, men
.>mr;1Jet er for lite ti l faste slutninger.
Det hlc p;ltruffet ett
,·neste stolpehull etter en ncJgravet og stein foret stolt•c.
!\okstcin
i samme niv[l ~mtydet hushold i et nærl1ggende omr:t.lc.
Cj.cnstandsrnaterialet var rikt og mangfoldig av hjemlig og importert
Ltrakter.
Spesielt i felt C2 3 var det store reStL'r av :~vsagct o~
vr.1ket ben- og hornmatcriale.
Gjenstandsmaterialct k;:~n dateres neduvcr fra_IROO-tallct til,meJ god vilje 1 sistc del av 1goo-tallet.
\';~re to C-l4 JC~teringer fra kloakkgr<Hten, 860 e.Kr.- qoår og
~li L'.Kr. IOOcn, hle p~ ingen måte understreket av funnmaterialet.
Spesielt bdr nevnes en runepinne fra D23 (medio 1200°).
!le fire sider sier i Aslak LiestØls tolkning:
a)
Eilifr virdivægr eier meg.
Vi (to) Steingrim (og jeg) har talt
mye oss imellom i den hensikt at jeg vil lære runer av det.
b)
Jeg spMr (eller spurte) Jeg:
Vil du gi meg den ene som er der
til gifte• ( eller - en av dem som er der -.)
Disse (i lØnnruner) 33 23 25 24 35m r t hk iiiii sssss ttttt i i i i i 11111.
~)
(Forbokstavene til tallordene l til om med :o.)
l)
De er begge i bu sammen: Klauva-KAre og kona til Villiam.
llc·it(?) du
Heit(?).
~1åtte du da bli lykkelig.

Hoar L. Tollnes.
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Fig.4
1972-års undersokning i Tonsbergs stadskarna foretogs darfor
ett storre affarskomplex skall uppforas på en tomt av centralt
intresse for stadens datering.
Undersokningens målsattning ar att
ge Tonsberg en arkeologisk datering istallet for den svage historiska dateringen, som med stod av Snorre har gett staden ett
1100-års jubileum, samt att få det aldsta Tonsbergs bebyggelsekaraktar faststalld.
Problemet Tonsberg kan bara losas genom kontinuerliga utgravningar vid de tillfallen som ges.
Under jubileumsåret 1971
foretogs två undcrsokningar, båda nodgravningar, den ene i nar+ heten av St. O~ovskirken (Esso-tomten) och den andra i ett områJ~
på drygt lOOOm i NØ hornet av korsningcn Tollhoclgaten - Storgatcn
(Forcncclc Liv-tomten;.
lnfor 1972 beviljaJes mcdel for utgriivningar i Tonsberg av
staten och till en del av Tonsbergs kommun. Mcdlen skulle i forsta
hand anvandas till att slutfora undersdkningarna på Forenede Livtomten, som blev undersokt till knappt en fjardedcl 1971.
P~ grund
av en tidig byggstart och personalsvirigheter, kunde denna unuersdkning intc genomforas.
Medlen satsades ist~llct pi tomten vid
Nedre Langgate.
Di Peterskirken visaJe sig. ligga inom Forenede
Liv-tomten blev and5 en Jel medel forhrukaJe d~r.
Under sokn .t n gen s k c 1· i R i k sa n ti kv ar c n s r c g i mc J u n d c r t c l kna d '·
lleltagarc har vorit studenter frfln Norge,
Llnnmark, Finland, England och Sverige. i\ntalet Jeltagare varier~lclc·
mcllan tio och tolv inkluderat grjvningslcdningen.
Ilen avsatta
utgriivningstiden blev splittraJ gcnom att en stor del av rcsursern;~
miistc sattas 1n pi en snabbunJcrsokr1ing och snabbdokurnentation <l\'
rctcrskirken.
Cenom detta \iirlorudcs ca. l milnads effektivt arhctc
p~ Nedre Langg3tc.
som utgriivningsledarc.
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Faltet på Nedre Langgate ligger ca. 80m från nuvarande kaj<ant i Tonsbergs hamn och ca. BOm från Forenede Liv-tomten.
~ar unders6kningarna på Nedre Langgate blir slutf6rda, kan ett
:nitt ra~t genom det medeltida T6nsberg sammanstallas; från Øvre
.anggate til ~edre Langgate i ett 160m långt snitt. Betydelsen av
letta beh6ver inte understrykas.
Unders6kningen b6rjade egentligen den 5. juni, då rivning och
toppavgravning inleddes under arkeologisk 6vervakning. Det sista
:1uset på pL.Itsen hade i de N del arna legat di rekt på or6rd markyt,
nedan de S delarna mot Nedre Lnnggate hade kallare, vilken hjalpte
JSS ned till åtskilligt aldre lager In i den N flltdelen.
F6r
enkelhetens skull benamns N flltdelen A och S faltdelen B.
Inom
hela filtet faller marknivån från 6,82m 6 h til 4,80m 6 h på en
strlcka av 28m.
I klllaren varierade utgångsnivån från 3,0 2,7fun 6 h.
Falt A toppavgravdes ca. O,Sm på en yta av ca. 130m 2 , ned till
le f6rsta trakonstruktionerna. Unders6kningen bedrevs liksom 1971
i faser, dvs. att efter dokumentation och rivning av varje klarlagd bebyggelsesituation vidtog en ny fas.
Fas l i falt A omfattade således aven toppavgravningen.

FAS 2.

Hus
(1<. 13)

H~
(K 1)

Hus
(K 21)

FAS

1

Fas l var utan tvekan av sent datum.
Fynd av porslin och kritpiper bekraftar detta.
Tre bebyggelseskeder har avlbst varandra
och de två senare har stort den fdrsta, respektive den andra.
Den
relativa lagerf6ljden liksom fynden satter fasen till 1600-1800-tal.
Av intresse ar konstruktionernas riktning,
kontakt med aldre lager.
Gatorna som innesluter
Mdllegaten och Skibsgaten, 16per båda vinkelratt
orientering på bebyggelsen hade kontinuitet ned i

då den antydde
faltet i Ø och V,
mot hamnen. Denna
vårt aldsta lager.

Fas 2 strackte sig i tid från 1500- till 1600-talets b6rjan.
Vid detta skede av utgravningen hade LD tets utstrackning begransats
till ett 15m långt och 6m brett schakt i falt A.
Fyndmaterialet
utgdrs bl.a. av stengods, kokepotter och dubbelkammer medan t.ex.
kritpipor saknas helt.
De framkomna konstruktionerna var anlagda
direkt på en aldre fas, ett brandlager.
Sex husrester kunde urskiljas och dessa var åtskiljda av en dppning, som delade husen i
två rader. Øppningen måste tolkas som en veit och i detta fall
fanns fyra hus på V sidan och två på den d.
Byggnaderna var laftade och ingen av dem var bevarad i mer an
två varv.
På grund av detsmala schaktet kunde inte husens bredd w
bestammas, något som skall undersdkas i 1973, då schaktet skall utvidgas. Øverst i faltet på ~ sid~n av veiten fanns ett laftat hus
utan golv, Kl3. Tre vaggar registrerades, men bara den N - S vaggen
i hela sin langd.
Stockarna vilade på upprattstående stabbar i
hdrnen och mitt på långsidan.
S om Kl3 fanns byggnadsrester, Kl2, bestående av ett plankgolv
med en vaggsyll utmed långsidan. Vaggsyllen var trapezeformad i
genomskarning. Golvplankorna var lagda på tvargående fundamentstockar.
V om velten låg fyra hus.
l N fanns ett mycket skadet, Kl4.
Av detta återstod endast ca. 3m av en vaggstock, som gav begrlnsningen
mot veiten, samt rester av ett tragolv, som i S gav begransningen
mot KZO.
S om Kl4 låg KZO, som under sin brukningstid varit
sammanfogad med Kl4.
Konstruktionen utgjordes av en laftad ram,
dtir Ø och S vaggstocken återstod samt ett kraftigt plankgolv.
Som KZO var ett laftat hus, K2l, varav tre vagger var hevarade i ett varv.
I huset fanns rester av golv och eventuellt
nedfallna detaljer av ett tak.
Som K2l l5g rester av ytterligarc
ett laftat hus, K24, dtir endast det NØ hornet var bevarat.
Det
ovriga hade fdrsvunnit nar kallaren bygdes.
Husen i fas 2 var anlagda dirckt på de branda konstruktionerna
i fas 3. Detta kraftiga brandlager harrdr troligen från storbranden i 1536. En jamn kontinuitet avspeglas också i fynden.
I fas 3 har den sena medeltidens bebyggelse brunnit.
fas 3 fortsatter veiten att dela faltet i två delar.

V begrtinsas den av t~tt upprattstående avbranda stockandar.

l

Ø

om veiten fanns inte dessa stockandar.
Sex kraftiga fundamentstabhar utgjorde begransningen i N och i S fanns den enda tydligu
konstruktionen, K29, ett hus. Detta utpjordes av starkt hrandskadade stockar.
l NV hornet kunde ett laft anas men i 6vrigt
var "ramen" fyl1d av nedhuggna st<;.rkt branda stoc
I veitcn
t~tiffadcs en drHneringsr~nna kltidd med n5ver.
S~ långt grtivdcs
lt A i 1972
Kvar att undcTsdka jr ca. 2,S-3m kulturlagcr.
Brandlageret l fas 3 tticker hela f~lt A.
Brandlagret kan fdlj~s
i ~en V schaktvj
en ned
lt B.
Det inneb~r t t
n f6lj~s p§
s rjck2
25rn.
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Hus
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l falt B h~dc kallaren tagit drygt 2m av kulturlagret, från
markytan som ligger på ca. Sm o7 h, ned till ca. 2,8m oh.
Kallarens bottenyta var ca. 80m~, men på grund av 2 den knappa
tiden koncentrerades arbetet på en yta av ca. 60m . For ~tt inte
forvirra begreppen benamns falt B's faser i nummerordning efter
A' s.
:\ar del ar av kallQrvaggen revs i V och S, kunde [o ru tom
det 0\·an namnda brandlagret konstateras ytterligarc ett brandlagcr,
l3, som låg i S vaggen och i kallarens SV horna, ca. lm djupare an
1500-talslagret.
Konstruktionerna i falt B's forsta fas, fas 4,
hade inte bertirts av L3.
Direkt under L3 påtriiffaclcs i schaktvaggen glaserat rodgods, varav en skarva med ansiktsmask.
FC!s 4 var skaJad av kallaren liksom också av rivningen av
killlargalvct, vilken gjordes med griivmaskin. Aven i falt B
delade veiten f~ltet i två delar, med konstruktioner på vardera
sidan.

\. om eiten ttlc1cte K7, ect laftat hus, k§llaren från N till
K7 bestod av e~
S
en tv~rv~gg markerade av trapezefbrmade s
stocka
undstockar
Den l
syl l
Den senare delzd
i tv~
hei ø.
'"'l o c
ett no Tell i gt
,:;: L
<:-lnkgo1 v ~
Plcnkorn&s

L&ngg~te·
tJnde
syllstocken fdJ_jde ~re varv stockar vilka var
avfasade fdx att passa in i fals~rn2
fu0dameDtst
rna
Golvet i S, som var 2m lingt, bestod av ekplankor lntiil 0,75m
breda och 0,07m tjocka.
Den Ø delen av KS hade
rstbrts av en
sentida vattenledning.
Under golvplankorna fanns ett starkt
grusblandat brandlager, LS, som var begr~nsat till ytan under
golvet.
KS hade inte berbrts av den branden.

Dateringen av fasen bestims dels av den relativa kronologien
stratigrafin och dels genom fynden.
Fas 4 låg under L3 och
lagret med glaserat r6dgods.
Fasen i sig gav uteslutande svartgods.
Preliminart kan den dateras til 1200-talet.
i

Fas S var
en direkt fortsattning på fas
4.
Under K7,
på V sidan om
veiten och
sekundart anvand som
fundament till
K7, fanns en
anlaggning,
K26.
Den bestod av 0,33m
tjocka och
8m långa
fundamentstockar från
N-S.
Dessa
var lagda i
tvi varv med
tvargående
stockar
ernellan.

l
l

'li
l
Il

i" -- _,

\
\!

<:
)>

_,_,
~

o-~

~
.fm

P:i ve i tens

Ø sida fbljde
dire~t

efter

en lika
kr,, f t i g kon-

KS,

struksjon som

Fig.?

niiml i gen

K26 7
KZ2.

7-Bm

FAS 5
~·-----·

l~nga

fundamentstockar låg parallellt med varandra 1
varv i N-S riktning
Avståndet mellan dem var drygt 3m. Mellan
dessa lAg tvi vorv tv§rg§cnde fundamentstockar, ungef§r mitt i
konstruktionen.
l'arallell t med och mel l an de N-S stock8.rna fanns
en ,;tock som bi:irjade i den N schaktkanten och s11!tade på den 6vrc
ende fundamentstockarna.
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6ppn1
22's .S del
I den NØ delen av en Jnhzipnad
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Fas 5 tolkas som hamnbebyggelse, di konstruktionernas toppnivåer ligger mellan 1,70-~,0mbh och K26 inte kan tolkas som n5got
annat ~n en brygga.
På K22 har någon form av hus varit byggt och
man har eventuellt kunnat komma fram til huset med båt, i den ovan
n~mnda dppningen i S.
Fl~tverket i konstruktionen har varit ett
medel att st~nga inne något och eventuellt att också hilla detta
fuktigt.
Under fas 5, som inte blev helt avslutad denna s~song, andrade
veiten karaktar. Mellan K26 och K22 stack delar av båda konstruktionerna ut i veiten. Veiten hade har blivit mera en dppning
mellan två konstruktioner och var inte så framkomlig som i de yngre
faserna.
I den S delen påtr~ffades två båtrester.
Den som låg djupast ~r fortfarande i lage, pga. att batsidan
fortsatter in under Nedre Langgate.
Sannol1kt har veiten från
bdrjan endast varit en bppning mellan två brygger och med
landhbjning och kulturlagertillv~xt har den fått en veits
karaktar.
Fas 5 dateras till 1100-tal, men kan eventuell! vara
aldre. Dateringen bygger aven har på stratigrafi och på fynd.
Keramiken bestod av grovt svartgods, tidig glaserad keramik och
Pingsdorf-keramik.
Den sista fasen ger anledning att revidera den tidigare
uppfattningen om Tdnsbergs strandlinje vid anlaggandet av staden.
Oscar Albert Johnsen skriver i Tdnsbergs llistorie, bd. I, 1929,
s. Sl ff, att strandlinjen skall ha gått 2-Sm nedanfbr Nedre
Langgate. Detta antagande grundar sig på provborrningar gjorde
av .J. Se het el ig i 1926.
,'.iitt inne i K22 togs en provgrop upp, fdr att undersbka
var steril mark borjade. Utg5ngsnivån låg ca. 1,7Sm 6 h. Ett
kraftigt mosslager, ca. lm tjockt fdljdes av ett kulturlager
bestående av gyttja och jord uppblandat med traflisor och djurben.
Dette lager bdrjade l,OSm d h och fortsatte ned till 0,46m
d h, dar den sterila leran bdrjade.
Det flisblandade lagret 1r
kant från Scheteligs borrningar och hade då 0,5-lm's tjocklek.
Ett borrhål gjordes ca. 15m tvars dver Nedre Langgate, från
provgropen sett. Om dateringen av fas 5 ar hillbar kan inte den
ursprunRliga strandlinjen ha gått nedanfor Nedre Langgate på
detta avsnitt.
Fasens medelvattenstånd bor ha legat ca. lm
bver det nuvarande.
Genom Kaupang-undersbkningarna vet vi att
strandlinjen i det vikingatida Tdnsberg måste således finnas
minst lOm N om Nedre Langgatc, i det falt som inte an Hr fardigundersokt.
Fynden skall inte behandlas narmare har. Några intressanta
och viktiga fdremål från f~lt B skall anda namnas. Veiten visade
sig vara fyndrik.
Flera traskilar med bomarken och en del traforemål med korta runinskrifter fbrekom.
Ett mynt, troligen
slaget av Gerhard, greve av Oldenburg i OsnabrUck 1187-1216,
liksom en benkam med bi:ijt dverstyde och uppsvangda andar kom
från veiten. Andra intressanta fynd ar Pingsdorf-keramik och
annan tidig importkeramik, textilier, en patina av tra fbrutom
skor, speltiirningar, spelbrickor, doppsko till svardslida, slfindtrissor, nålar av trtl och ben, natsanken, barkflbten m.m.
Vetenskapligt
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Gravningsområde:
"~lindets tomt", Clemens gt 2.
Oppdragsgiver: Riksantikvaren.
Gravningsleder: Antikvar Hans Emil Lid§n.
Gravningen er del av en stdrre undersØkelse nddvendiggjort av
en planlagt "trafikkmaskin" i Gamlebyen.
Samtlige gravninger blir
bestemt av de prosjekterte veitraseer.
Når gravningene er avsluttet
vil de gi et snitt gjennom middelalderbyen, tilnærmet parallellt med
byens antatte strandlinje i middelalder og i en avstand av ca. 200m
fra denne.
Feltets stØrrelse er ca. 370m 2 og ble gravet i sesongene 19701972 (fig. l :A).
Kulturlagene varierte i dybde fra 2-3m.
Stratigrafi.
Kulturlagene vekslet mellom brannlag og jo,d/flislag.
I alt ble
registrert 13 brannlag.
De fire ~verste, fra ca. 1600 og senmiddelalder, fantes bare i feltets nordre del.
FØrst med brann 5 var det
stratigrafisk sammenheng over hele feltet.
Brannene kunne spores
over store deler av feltet i form av branner in situ, delvi~ bortryddede/uttråkkede branner, eller brente bygningsrester. Mellom
brannlagene fantes stort sett flislag; gjenoppbyggningslag etter
brannene.
Fra hØymiddelalder var lagene særlig flisholdige og
bygningsrestene var gjennomgående godt bevart. Tidligmiddelalderlagene var mindre flisholdige og bygningsresten~ nft~st dårligere
bevart.
Fra skriftlige kilder kjenner en til 14 branner i Oslo, men på
grunn av usikkerhetsmomenter som ukjente lokale branner og ukjent
omfang av de kildebelagte branner, kan brannlagene ikke brukes som
dateringsgrunnlag.
Den absolutte datering må gj~res av funngrupper
som keramikk, kammer, sko og stilhistoriske dekorasjoner på enkeltgjenstander.
I tillegg kan resultatene fra dendrokronologiske
undersØkelser kanskje senere komme til hjelp.

Fig.8
A.
B.
C.
LJ.

Klemens kirken
Utgravningsområde
1973/74
"Mindets Tomt"
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Situasjon A, fra 1000-tallet.

Av bygningsrester kan skilles ut 23 situasjoner eller bebyggelsesfaser.
For det fØrste kan brente bygninger settes i sammenheng med
brannlagene.
På den måten kunne bestemmes hvilke bygninger som er
brent samtidig og som fØlgelig tilhØrer samme situasjon. For det
andre er det også eksempler på ubrente situasjoner, i form av rester
etter rivning av hus og bygging av nye i kulturlag mellom brannlagene.
Slike forhold indikerer at det har gått forholdsvis lang tid mellom
enkelte branner.
I det fØlgende skal beskrives 3 situasjoner som vil gi et
generelt bilde av bebyggelsens utvikling fra det nederste kulturlag
og fram til hØymiddelalder.
For senmiddelelderens situasjoner,
se Nicolay nr. 10, 1971.

Situasjon A (fig.9)
Samtlige husrester er or1entert omtrent vinkelrett på byens antatte
strandlinje i middelalder.
I den eldste bebyggelse fantes to ulike
bygningstype,-:
laftehus og "grophus". Ect laftehus, hvor N0 hjdrne
er funnet, var c! el vis gravd ned i n;:;.turbakken (fig. 'l. A).
Lenger
nord lå laftehuset f
9:b, grunnflate ca. 4 5 x 6m.
Bygningen
hadde hardtrantpet jo
og
Østre del et
tisk ildsted med
en stolpe (lScm id
.) i hvert hjØrne
Av e~ simplere bygningsrophusene~~

har

.'- dennE= situasjonen
en !r:w.rendlg grop
bol:t ~~~ormcc og

restene fra denne fase tyder altså på en differensiering
av
stypene:
laftehuset fig. 9:B må ha vært bolighus, "grophu
fig. 9:C, Dog E uthus - enten i forbindelse med husdyrhold
eller kanskje som lagerhus.
At husdyrhold har vært drevet i umiddelbar nærhet viser gjØdselen i "grophusene" og i andre groper omkring.
Pollenanalyse viser dominans av vidjekratt i de nederste kulturlagene.
Om bygningene i situasjon A er samtidige vites ikke med
sikkerhet på grunn av manglende stratigrafisk kontakt.
Hver for seg
er imidlertid de enkelte bygningsrester de eldste og dypestliggende
spor på "Mindets tomt".
Avstanden i tid mellom de enkelte bygningene
kan derfor ikke være særlig stor og de er av den grunn satt sammen
til en situasjon
Gjenstandsmaterialet i de nederste kulturlagene, består av
kammer, klebersteinsskår, sko, tresaker, litt keramikk og relativt
mye avfall etter arbeid med horn, bein og lær, samt stØpeformer av
kleber til barrer og små digler til finere metallarbeider.
Dateringen
av de eldste lagene under brann 13 bygger på flere indikasjoner.
·
!ler er funnet reimsko med baktil spiss oppadbØyd såle som er vanlig
p& 1000-tallet, men som ogs~ fortsetter inn på 1100-tallet, og det er
kammer som generelt kan dateres til 1000-tallet.
Her er gjenstander
ornert 1 Unresstil, som finnes på 1000-tallet, men som også går inn
på 1100-tallet.
Slike funn tyder på at den eldste sammenhengende
brann over hele feltet, brann 13, bØr dateres til ca. 1100.
Under
denne brann er registrert usammenhengende rester av en eldre brann,
samt 3 situasjoner som ikke er stratigrafisk forbundet til hverandre
i et kulturlag p& ca. SOcm tykkelse.
Situasjon A, beskrevet overfor,
ligger underst i dette nederste kulturlaget og bØr sannsynligvis
plasseres et stykke ned på 1000-tallet.
Videre har C-14 analyser
av kvist fra flettverksveggen i hus fig. 9:D gitt datering til tiden
mellom 800 og 1020, og av kvister fra en grØft, datering til tiden
mellom 950 og 1130.
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Situasjon C, fra begynnelsen av 1300-tallet.

Situasjon B (Fig.lO):
.
.
Bygningene i denne situaSJOn brente_ 1 brann 11 og skal, ut fra
keramikken kammer og sko, sannsynl1gv1s dateres t1l slutten av 1100tallet. B~gningsrestene ligger orientert som i situasjon A, men 1kke
på samme steder som i den tidl1gere SituasJon.
I situasjon B er funnet to laftete bolighus (fig. lO: A og B).
Begge har hatt to rom og i det stØrste rommet et hjØrneildsted av
rØykovnlignende type. Mellom bygningene var lagt et plankedekke
(Fig lO:C), antakelig en gårdsplass.
I huset fig. lO:Ber funnet
fragmenter av bakstehelle og vevlodd med tdyrcster. Lenger N i
feltet var rester av en bygning i stavkonstruksjon (fig.lO:D) med
jordgravde stolper og inntappete sviller, med not, over bakkenivået. Funksjonen av bygning D kan ikke bestemmes ved funn.

På de åpne områdene mellom husene er funnet ansamlinger av
kokstein, samt ansamlinger av læravfall og avfall fra bein og horn
som i situasjon A.
Situasjon C (Fig.llL
Bygningene i denne situasjon brente ved brann 6, antakelig veJ
begynnelsen av 1300-tallet etter keramikken å dØmme. Husenes
orientering er som tidligere, men de er lagt tettere iammcn.
Bebyggelsen består av seks hus som må ha vært laftet (fig.ll:
l-b), en gate Ø-V (fig.ll:A), en gårdsplass (fig.ll:B), med passasje
(fig.ll:C) som antakel
ledet ned til et nytt (hypotetisk) gatelØp (fig.ll:D), antakel g nok en gårdsplass (figll:E) og et avtrede
(fig l l :F).

Samtlige bygninger var plassert på stabber.
men
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ko11sentrasjoner av steint)r11gder, antakelig vevlodd
l hus 3 1 s midtrom ble funnet rester a,· grovt tØy og bren~ korn et er en 1(ornsekk
like ved ~nsamlingen av steintyngder. Hus 4 var ~delag~ av et senere
steinhus, bare noen stabber var bevart, og en nedgravning fra 1700tallet hadde Ødelagt det indre av hus 6.
Funksjonen av disse to hus
er fØlgelig uviss.
I lag samtidig med hus 5 og i eldre lag (fra
1200-tallet) under hus 4 og 5 ble det funnet tjoringsledd og klave
til husdyr, bryneemner, barkeflØter og fiskesMkker, mens det var
lite keramikk der. Dette kan tyde pA at det i denne del av feltet
i situasjon C har vært uthus.

Bebyggelsen i situasjon C er preget av tettliggende laftehus,
adskilt av gater, gf!Tdsplasser og dråpefall.
På fig .11 skal en
merke seg dråpefallet mellom hus 5/6 og hus 3/4 som synes å angi en
grense.
Denne kunne registreres fra de yngste middelalderlag ned til
de eldste og har bare beveget seg noe sørover. Det er her antakelig
snakk om et skille mellom to bygårder og det er rimelig at bygningene
l, 2, 4, og 5 tilhØrer mesteparten av en gård, avgrenset av dråpefallet og gatelØpene A og U, mens bygningene 3 og 6 er deler av nabogården.
Konklusjoner.
De eksempler på bebyggelse som vi har gitt ovenfor er av betydning
for problemene om byutviklingen og den bymessige bebyggelse.
Som
nevnt, Jigger husene i samtlige situasjoner orientert tilnærmet
vinkelrett på antatte strandlinje. Men innen hver situasjon gir
huseneo plassering i forhold til hverandre, såvel som lØsfunnenes
karakter, indikasjoner på endrinpcr i den Økonomiske strukturen.
Bebyggelsen i den eldste fase, situasjon A, er åpen og preget
av uthus og bolighus. Mellom husene har vært grØfter og avfallsgroper av forskjellig slag.
Etter alt å dØmme har det vært drevet
husdyrhold her, noe som knytter stedets Økonomi sammen med landsbygdens.
På den annen side tyder digler og avfall fra lær-, beinog horn-tilvirkning på aktiviteter utover dem en kan vente å finne
i en ren landbruksØkonomi.
I situasjon B, brent ved brann 11, er det fortsatt åpne områder
mellom ~usene og avfall etter lær-, bein- og horn-arbeid. Dette
viser et de håndverksmessige aktiviteter var noen lunde de samme som
i eldste situasjon. Dette står i motsetning til ~e yngre lag, hvor
slike spor ikke ble funnet. Over brann 11, i lag mellom denne og
brann 9, kunne finnes slikt avfall, men i betydelig mindre grad enn
i de eldre situasjoner; og over brann 9 er ikke funnet slik avfall.
Mulige forklaringer kan være:

l)
2)

3)

flvis det dreier seg om avfall fra profesjonelle hZmdverkere,
kan disse være flyttet til et annet sted i byen.
Hvis det er avfall fra husflid kan tingene pga. Økende
spesialisering være blitt kjØpt ferdig andre steder i byen.
Alt avfallet kan være blitt bragt bort.

denne sammenheng kan nevnes at skomakerne hadde sine egne boder
år 1200, antakelig like ved llallvardskirken. Nedgangen i læravfaJ.l
p~ "Mindets tomt" i siste halvdel av 1100-tallet ka.n derfor skyldes
at profesjonelle skomakere n5 holdt til i disse hodene slik vi
hØrer om i Sverres saga.
ene pf1 stabber.
l situasjon C, hrcnt ved brann 6, stir
ca. l60cm
Hvorfor var slik fundalllcntering nvldvendig?
tykke kulturlaget under være for d5r!ig for en-etasjes l1ygninger

2 6.

Kanskje ikke, for da burde bygninger fra slutten av 1100-tallet
(fig.lO) også ha hatt stabber til fundament pga. tilsvarende forhold
med ca. 80cm tykke kulturlag under. SpØrsmålet reiser seg da om
ikke innfØringen av stabber til fundament(begynnelsen av 1200-tallet)
bØr sees i sammenheng med innfØringen av to-etasjes bygninger.
Bebyggelsen i situasjon C er preget av at husene har ligget
tett i hverandre. Her er ikke lenger plass for åpne ubebygde områder.
Dette tettere bebyggelsesmØnstret vokser fram på 1200-tallet, og
sammenlignet med situasjonen fra siste halvdel av 1100-tallet er
forskjellen stor. Det er sannsynlig at det nye mØnstret bdr tolkes
som resultat av en befolkningsØkning i byen. Dersom en kan generalisere
slik ut fra gravningene på "Mindets tomt", må befolkningsØkningen
ha skjedd i tiden omkring 1200, fordi det tette bebyggelsesmønstret
synes å etableres en gang i fØrste halvdel av 1200-tallet.
Erik Schia

Nordre felt - Gamlebyen - O slo
Clemensgt. 1/Bispegaten 6
l/6-7/9-1972
Gravningsleder:

Petter B. Molaug.

I 1972 ble det også gravet på et 150m 2 stort felt nord for
tomt", like syd for Bispealmenningen. Kul tur lagene var
bare ca. 1m dype og bevaringsforholdene for organisk materiale
ikke så gode som på "Mindets tomt". Det var generelt færre
gjenstander.
I alt ble det registrert 8 brannlag, men ingen av
dem kunne spores over hele feltet.
"~1indets

De underste lagene hadde vanskelig stratigrafi, og det kunne
ikke id~ntifiseres noen bygninger ut fra de stolpehullcne som ble
funnet.
Karakteristisk var en del groper som gikk ned i naturbakken og var fylt med gjØdsel. Grdfter og flettverksgjerder
hadde samme orient-ering som pi\ "Mindcts tomt". Det hlc ikke funnet
gjenstander som sikkert kunne datere denne eldste perioden. Både
lagenes karakter og gjenstander som lave remsko og smn smeltediglcr
tilsvarer situasjon A pn "~1indets tomt".

Fig.lZ
Bygning og borddekke
fra tidlig 1200-tall.
l\ o ve
Skillevegg
3. llovedrom
4. llJsteJ
5. Cilrdsplass/
Passasje.
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ca.l200

ca. 1300

Fra en yngre situasjon (fig.l3) 1 ut fra keramikk og kammer
datert til 1100-tall/tidlig 1200-tall, ble det i feltets sØndre
del i fire log over hverandre funnet rester av brente bygninger.
De var trolig bygget i lafteteknikk og hadde tregulv.
I a~le var
det tilnærmet kvadratiske ildsteder med bunnheller og steinkarm
rundt.
Ildstedene lfi inntil sydveggen i bygningene og også inntil
en skillevegg i de to husene der en slik var bevart (se fig 12).
Skillevcggcn (2) delte husene i et smalt Østrom (l) og et bredere
vestrom der ildstedet 12 i sydMstre hjMrne (4).
Vestveggen var
ikke bevart i noen av husene.
Like Øst for disse husene har det antagcl ig vært lignende
bygninger.
Her var hare ildstedene bevart.
Syd for bygningene
var en trehrolagt passasje eller gårdsplass (5) i de yngre lagene.
iliord for J,ygningene var et åpent område med koksteinslag og avfallsgroper, noen av dem med gjØdsel.
Grensen mellom bygningene og dette
området v~r l flere lag markert med pelegjercler, og den holdt seg
ogsfi inn i yngste periode.
~ord for det åpnc omr~det var flere lag
med borJJckker, muligens rester av bygninger.
l yngste periode(fig.l3) 1sent 1200-tall/tidlig LIOO-tall ut fra
hØymiddelaldeikeramikk, var det borddckke over omr~~ct med
avfallslag, antagelig har det vært en gfirdsplass. Med spor av
bygninger i nord og syd ligner det p5 skjemaet i situasjon C p5
"Mindets tomt".
gl~scrt

Stratigrafisk isolert er en steinhygning og en laftet broJnn fra
nyere tid som begge er gravd ned i middelaldcrlagene(fig.l3). BrØnnen·
kan ut fra steintØy, passglass og enkelte krittpiper dateres til fØrste
del av 1600-Arene.
Steinbygningen er fra rundt 1000, men har vært
i bruk helt inn i 1700-årcne.
Det var bevart to hellelagte kjellerrom og en utvendig steintrapp fØrte ned til disse. Murene v~r hele
l ,Sm tyhke og må ha vært av stein ogs~ over jorden.
Bygningens funksjon er ikke klarlagt.
Konklusjon:
Feltet viste svært mange likheter med "Mindets
tomt", påfallende var de man?e avfallsgropene. ~luligens kan for~;kj el len ha sag,menheng med hvilket sted innenfor hygii rele ne el l er
g~tenettet de to gravningene har funnet sted.
Pc t t c r
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'Bryggen

excavations 1972
ech

The 1972 excavations were
necessitated by impending construction on parts of Bryggen
not previously excavated. Site
l (800 sq.m.) will contain the
Bryggens Museum. Site 2
(1,300 sq.m.) is to be developed
privately. Late in 1971, the
upper 2m of medieval deposit
were removed by machine.
In
January 1972, under this writer's
supervision, archaeological work
was begun. Part of Site l was
completed in July. The western
half of Site 2 was finished in
October; excavations wil1 continue
on the eastern part of this site
in 1973.
The sites have been tentatively divided into the fol1owing
periods:
Period
Period
Period
Period
Period

line
Fig_. 14
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PERIOD II

I (circa 1130-circa 1150),
Il (circa 1150-1170),
Ill (1170- 1198),
IV (1198- 1248),
V (1248- 1332) .

1170,1198,1248 and 1332 are fire
dates from documentary sources.
(Herteig 1969: 28-44) These
dates may mark the end of Periods
Il, Ill, IV and V respectively.

Period I: On Sitc 2 four posts, possibly for a small pier in
the harbour were found. Originally the posts had been driven into
the sands of the open beach, but wcre subsequently cut down. On
Sitc l a small ditch and two associated gullies, a~ well as several
postholes had been cut into sterile gravel. Other than timber,
there were no finds from Period I on either site.
Period Il:
(see figure) A total of twelve stone-filled
"bolverksskar" (small timbered-corner constructions) appeared in
the excavated areas. Som'.of the "kar" were establi!iihed on the
opcn beach just north and along the edge of a shelf. This line
of "kar" may be termed the quay. On Site l, three "kar" run northward away from the quay and may be the foundations for the deck of
an original footbridge. No evidence of northward "kar" lines was
found on Site 2 where the "kar" simply run parallel to the shelf
in an easterly direction. Decking on the top of "kar" was not found
and much of the upper parts of the "kar" had been removed in later
periods. Weights for individual extant "kar" range from 2,500 to
5,000 kilos. "Kar" 25 and 27 appear to have had planked bottoms,
perhaps to facilitate their positioning in water. On Site l,
Building 66 is the only housing structure associated with P~riod Il.
It had open-corners (see variant example Herteig 1969: 97), upright plank walls set in a sill and an elaborate doorway in its
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western wall. The structure was demolished by fire. The finds
for Period II are few and the slight soil accumulation was limited
to Site l, in a small area just north of the apparent Period Il
high tide.
Period Ill: On Site l, the Period III quay was built on the
to.p of the partly demolished Period II "kar". On Site 2, it is
possible that the Period III quay extended further south than that
of Period II, since part of a Period III footbridge overlay a
Period I I "kar" and appeare.d to have proj ected to the south of
tha:t "·,kar". Thr.ee footbrid,;ges were built in Period III, ene on
Site l and two on Site 2.
Houses of .differin.g constr1.1ction b·order
i::hese footb.ri.dges.
Buildin.g 129 had a fo1.1ndation of four unfilled
"kar" and evidence was o bia ined fo.r a stair possibly to upper
floor{s). Building 41 ~as a variant form of the Period II
Buil.ding 66. Buildings 38 and 130 appear to have bad stave walls,
with support posts in an exterior position. Five wells, some
barrel-shaped and others squar·es wi th planked walls and corner
posts, werc examined on both sites. The soil accumulation for
Period Ill appears to have reached int.o the harbour water, bnt
did not extend as far ~outh as the quay front. All of the buildings
and areas of the footbridges appear to have been destroyed by fire.
Pe.riod IV: South\\·ard extensions of the quay took place on
both s1tes at this time. Three phases of quay foundations were
located, the latest heing hurnt. The most common subst.ructure for
these qu.ays were large earth-filled "kar". Dur1ng one phase on
Si:te l, a passage, 2.8m b.r.oad, appears to have ended at the quay
front in a ladder of the same width. A fire appears to have
destrOyed several buildings and wells of this period.
Period V: Several elements of this period in Bryggen's
development were recovered directly under the machine excavations
of 1971. On both sites, passages and houses bordering them were
found. There was some cvidence of further southward extensions of
the quay at this time.
Finds: Leather, runic inscriptions on wood, worked bone and
ceraml:CSWere found in Periods I I I, IV and V. A small glazed pot
filled with silver coins (?) in Period IV.
Conclusions: On the basis of the 1972 archaeological research,
the author offers the following structural interpretation.
The development of Sites l and 2 is seen as the evolution of
the sparsely occupied Period I bay through several intermittent
stages after which, in Period V, the area emerges as a large port.
The structures of Period I suggest a small settlement, parts
of which were destroyed in the construction of Period Il.
In Period Il the "kar" line parallcl to the shelf in the
harbour allowed for a maximum use of available land and may have
scrved as a line of communication complementing Øvregaten, as well
as being the first organized quay. A reconstruction of the Period
Il quay and foothridges (fig. page l) may stimulate discussion of
possible relationships hetween those structures and the construction
of Mariakirken.
Of the three foothridgcs, that on Site l seem to run northward
in the dirccti~n of the h'est facade of the church, and perhaps
provided to that area an access ruute. The easternmost footbridge,
if continued in the direc·tion indicated hy its two "kar", would
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pass the church near its eastern extremity. The central footbridge,
ith its extended landing platform on the quay, when projected
north, seems to run directly for the ornate southern portal of
fviariaki .rken

The orientation of these three fo 0 tbridges in relation to
Mariakirken may be coincidental, but the subject could bear further
investigation
Period I I I is characterized by the proliferation of houses
and passages upon which the houses border. The establishment of
a number of wells close to or in the sea will necessitate further
discussion of the function of these wells as sources of fresh
water.
Periods IV and V are significant for the encroachment of
buildings and quays into the silted harbour basin. The larger
quays of these periods may indicate a great expansion of activities
on the Bryggen at that time"
Edw;.~rd

Excavations in Trondheim

C. Harris

1970- 72

1\!TROlJUCTIO\!
Sdndre gate, Trondheim, was one of the new wide streets which
Cicignon planned in 1681 after the medieval city bad been totally
Jestroyed by fire.
It was laid out over the accumulated culture
layers and so protected for us the first sevcn centuries of the
city's history.
When the street was re-surfaced in 1970 and 1971,
these soft culture layers were totally excavated and at the same
time excavations took place on other sites in the immediate area.
(See fig.lS).
Si te R.:
Sitc S

Sitc !L

& T:

UisturheJ by the first road-works
Under Sdndrc gate.
in 'lay-June 1970. Lmergency excavation, 5 wceks 1970.
Also under Sdndre gate, immediately outside the fire
station.
Excavated in two areas 1971. Culture lnyers
over 4m thick.
Sdndre gate 10, owned hy Forretningsbanken A/S,
excavated 1971. Cultrure layers thin and somewhat
disturhed.
Prcviously Adresseavisens Gfird.
Now to be dcveioped hy
Trondhjems Sparebank"
Excavation began 1972, hope to
finish in 1973. ~1edieval layers thinner and disturbed
as they have not bcen protectcd by onc of Cicignon's
strcets.

Site E:

Erling Sk3kkes gt l.
New sitc for Adrcssc3Visen' cnrd.
Fxcavat to-n 1972 has becn unexpcctcdly rewarding.
l'or
techn i c al reasons a small, but very important are~' has
not
hcen excavatcJ.

3L

Oronf'1ngens

ga!e
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so in the last two years we have recorded archaeological information
Bakke Gård & Erkebispegården, and from street works in Thos.
ells gt., Krambugate, Erling Skakkes gt., and VAr Frue Street.

In 1971 the work was co-directed by Christopher Harris, and in 1972
the two site supervisors were Ian Reed and Leifh Stenholm.
METHOD
----In large town-excavations ene cannot afford to excavate so that
each situation is claar for interpreting, planning and photography;
material must be recorded and removed befare the rest of a feature
has even been seen.
Everything therefore depends on effective
recording by notes and drawings, by measured plans and_profiles, .
photographs and slides, so that a detailed interpretat1on 1s poss1ble
later when there is more time to think.
We have followed the usual methods as practised on most classical
sites and on Roman and medieval sites, and which is excellently
described in "Beginning in Archaeology" by Kathleen Kenyan.
Every find is numbered according to the archaeological context
in which it is found and in most cases exact three-dimensional recording is both unnecessary and a waste of valuable time.
When
writing the report afterwards, it is important to be able to come
quickly to all the material from a particular situation, for example,
from beneat"Fla wooden floer; a bo ve a cobblcstone court yard; from the
filling of a pit etc., and this is simple when the material is kept
according to the layernumbers.
Once the post-excavation work is finished and the report written,
the material no langer n~eds to be kept in this way and can be rearranged:
a student will wich to see thirteenth century pottery or
bone combs, and not the pottery, combs and everything else from a
particular lcvel of the excavation. We have, however, established
a primary sorting of material into a dozen categories based on the
subsequent treatment of storage of material e.g. pottery, glass,
Hood, leather, etc. and our "small finds" category includes both small,
fragile objects, as well as small objects critical for dating, such
as coins.
THE EXCAVATIONS
Because of the short time available for Site R, selective excavation was necessary and it was not possible-ro-Tnvestigate all
the relationships between features.
Great importance, however, was
attached to the two lang north-south profiles, so that when the
material is worked through, a more complete chronological sequence
~ill no doubt be apparent.
A series of wooden buildings and a palisade were excavated with
general orientation NNE-SSW, i.e. more or less parallel with the
river and the southern part of Krambugate. There were recognisable
:ire-layers associated with same of the building remains' but these
have not yet been studied. The palisade was of such solid construction that it must have enc]osed a property of som importance (l}.
t was interrupted by a post supporting the laftød corner of a builJing built on exactly the same line and later than the palisade,
3oth should, however, he earlier than 1350.
To the east of the palisade and ca. 1,80 deeper, lay the remains
cf a corner-timbered house (2}. One of the rooms was approx. 3 x 3m
3nd had a well preserved but poorly COI\structed floer and among the
lcosc pieces of wood lying on it werc tl1e floorboard of a rowing-hoat
anJ a chair-back. This hnd been delicately carved in Urnes style and
~ould suggest a~ specially fine piece of furnityre.
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"SØndre gate.area showing e~rly æedieval timber buildings (2,8,15);
later med1aval t1mber construct1ons(l); original church (12,13,14)
and later cho1r (7); plundered cl•urch-wall foundat ions (lO).
In black:
street and houses from the Reformation (6) and from 1598-1681 incl.
Øvre Almenning (3,4,5)."
.g .16

Below this floor was an earlier and much better constructed
floor supported on floor joists made from re-used timber - and under
the house were the remains of an even earlier building. There can
be no doubt that we are back in early eleventh or late tenth century.
Site R also produced a seventeenth century cellar and a well(3)
containing jars and vessels from the town's first Apotek which was
established in 1661 and destroyed in the 1681 fire.
The upper levels of Sites S & T gave a clearer picture of the
city at the time of the Retormat1on. A muddy irregular thoroughfare,
up to 26m wide and known as Øvre Almenning, went from the town's main
street (the present Apotekerveita down to the river. On the south
side stood a property (4) with a
wood0n cellar with a well set
in the floor. A second well-shaft under the floor belonged to the
previous building destroyed in the fire of 1651- The similar cellar
in Site R belonged to a house standing on the opposite side of the
street (S).
Under the street itself were the remains of a much narrower
street with buildings and courtyards with wells (6)
This narrow
unpaved street was widened hy Royal Command after the fire of 1598
anJ the burnt-out
rtics became buried below the new Øvre Almenning.
Thesc building5
, n fa, t, b·~en rcbuilt and rcpaired many times
anJ the
rliest of them must dste to well before the Reformation.
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But in the fifteenth sentury the area had quite a different
ap1earance
Un~il ca. 1400 a church had stood here, - we found
i~= eas
wall and part of the graveyard in Site S.(7). After the
church went out of use, most of the stone had been removed and the
d•corel i et area had chus become part of a common thoroughfare down to
the river.
When the area was eventuelly built up again, it was on
a new alignment, and the new occupants had no misgivings about
building over a church ruin or its graveyard. There is probably a
distinct gap in the town's history, although the archaeological
evidence is not yet entirely clear. When using the oldest map of
Trondheim, Naucler's map of 1658, as a guide to the medieval city,
one must therefore be just as careful as when one is using the thirteenth century sagas as a guide to Olav the Holy's town.
The east wall of the church found in Site S was probably built
about 1300 and below it were several layers of wooden buildings, which
had occupied the area previously. The earliest of these could even
be part of Magnus the Good's palace precinct which we believe lay
here.
One of the earliest of these buildings was an årestue (8), with
its square, open hearth in the centre. The hearth was l1ned with
upright stones and rested directly on the ground, but the planks of
the floor •rere supported on joists and probably rested on the ~
stokk. The house, with its central room and side-chamber, was at
least 11 x Sm.
Excavations outside the fire-station in 1945 (9) had produced
a piece of wood with Urnes decoration, probably part of a doorway
(ProL Grethe Blom has an illustration of it in "St. Olavs By",
Tronheim bys historie, Bind I). A very similar piece was found in
Site T and one can only presume that a rather fine timber building
stood here perhaps within the palace precinct.
From various references, the church must have been St. Gregory's,
which according t• the sagas was begun by M gnus the Good as a stone
hall, and completed after his death in 1047 bv Harald Hardråde as a
church.
If this is correct, then the east wall found in Site S must
belong to a choir, added later.
The rest of the building lies under Site"'A, which was partly
excavatecl in 1972. Here it was discovered that the original ground
surface is nearly 3m higher. The low-lying ground to the east (Sites
S & T) had become progressively filled up with three centuries of
occupation material befare the church was extended, and the nave,
or original part of the church (Magnus' Hall?) stood on a small hill.

The part of the site which was excavated in 1972 showed that
the walls here had been almost completely robbed for building stone
(10), but the steps to the north door had survived, perhaps protected
under fallen debris (11). We have not yet investigated the interior
of the church (12), nor the important area nearest to Site S (13),
nor the west front where there can be the remains of a porch or
tower (14), so there is still a chance to answer the many questions
about this important building.

Sites 8 and E have given us
chance to reconstruct an ordinary
the m<xdival city, l-li.thout
complications of churches
rds and royal palaccs. On both sites, woodsn paved
s,
over
wide, were e~cavatcd, whoae surface had been repai
rebuilt over and eve agai . On Site B, the layers of wood were
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poorly preserved and. difficult to excavate, but on S~te.E the planks
and stocks had built up to a height of nearly 2m. Here were two
parallel passages giving a narrow property, Sm wide and perhaps
stretching down to the river, with a ·range of buildings of various
types and functions. The timber was used over and over again, making
C-14 dating impossible to use.
·Typical in the earliest levels of both sites, as well as Sites
S and T, were palisades and wattle fences, no doubt associated with
the keeping of animals and the cultivation of small plots of land.
Also common in the early medieval period were small buildings (15),
the lower part of which were used as storage bins. Little remains
of these buildings except the staut supporting posts and the temporary
walls of horizontal boards or wattles, containing stores of moss
used as animal fadder. As a result of being constantly cleaned out,
the flcor becomes a hollowed-out depression. On Site T, we had
possibly the base of the stairs leading to the upper floor of ane
of the se "lofts".
'
_.
The central drain is a feature of the passages and is also found
at the lowest, unpaved level: the earliest veit in Trondheim was
probably a narrow path on either side of a boundary ditch.
The dating of all these features and discussion of the finds
must wait until later, and such topics as the graveyard deserve an
article themselves.

Clifford Lang

Vikingtids ristninger

Gauldalen

Funnsted: Kåsan, Hoviri, Mel-hus, g.nr. 225, b.nr. 4, SØrtrØndelag. Ristninger på stor stein ovenfor gården.
Meldt til Videnskabsselskabets Oldsaksamling, Trondheim, våren
1972.
Ristnin~ene befinner seg på en nesten loddrett, VNV-vendt
plan flate pa en lØs fjellblokk, som ligger i skogen helt opp
mot toppen av Østre dalside. Flaten er 4m lang, og Z,Sm hØy, og
b~rgarten er blØt.
Figurene er risset inn i fjellet med en syl
eller en knivodd,, slik at det her dreier seg om helleristninger
i ordets egentligste forstand. Strekene er smale, l-2mm brede,
og like dype, men skarpe, tydelige og velbevarte. Det er flere
figurer- skip, hester, ryttere og en bukk (?).

Midt på flaten ligger figurene på fig. l, med 2 meget
interessante skipsbilder, 49 og SZcm lange. Det er helt karakteristiske fremstillinger av vikingeskip, med hØyreiste stevner,
dyrehode, rigg og på det ene - skjold ved rekken. Det Øverste
skipet minner om Osebergskipets former, mens det nederste har
Gokstadskipets linjer, og virker kraftig~re, Begge skipene er
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fremstilt med beslitt seil, og de har stående rigg
PA det
øverste skipet kan vi tydelig se hvordan srag og vanter på styrbord
side er festet et stykke nede pi skipssiden. Dette er et trekk
som finnes igjen på senere tiders biter med riseil. Hensikten
m~ ha vært i fi påkjenningen der skroget er sterkest, nemlig ved
meginhufr og der bitene var. Mastene virker korte, men til
engjeld er rærne lange, slik at seilflaten likevel blir stor.
det er JO ikke avsagt at forholdene er naturtro gjengitt.
Det lave, brede seilet finnes for~vrig ogsi pi Hed~by/Birka
tene, og pi de gotlandske billedsteinene (sml. illustrasjonene
s Sk8are-Christensen).

Pa rånokkene på det Øverste skipet er det en uhyre interessant
og verdifull detalj, nemlig "duskene" som henger ned. Dette må
være de oppknyttede brasene. !!verken myntene eller billcdsteinene
fra vikingtid har denne detaljen, som må ha vært nØdvendig tauverk
for å styre store råseil.
Hvis vi tenker oss tauverket kveilet opp
kveilen si bundet sammen på midten ved hjelp av tampen, vil vi
en slik ''dusklignende" figur·
streken i midten er tampen, mens
strekene på s denc er den nedhengende, sammenknyttede kveilen.
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Men kan det Øverste skipet oppvise de hittil manglende brasene,
så mangler til_gjengjeld våre skip en helt nØdvendlg detalj, nemlig
roret, enda skipene er tegnet fra styrbord side. Dette lar seg
hverken forklare eller bortforklare, tegneren har ganske enkelt
utelatt roret.
Ikke minst er dette beklagelig av hensyn til
dateringen.
Begge skipene har dyrehoder i stevnen. Det ene er et enkelt
skissert fabeldyrhode, mens det Øverste får en til i tenke på
Ringeriksstil. Dette hodet er elegant tegnet, liksom resten av
skipet har en elegant strek.
Hodet minner nærmest om en hjort
eller en rein.
Skjoldene langs rekka pa det nederste skipet viser at det ikke
har fraktet varer, men krigere.
Selv om kunstneren har utelatt roret, viser detaljene at han
må ha s e t t disse skipene, og
k j en t
dem. Dette vil
igjen si at kunstneren har vært utenfor Horg, dersom han i det
hele tatt var derfra.
Det vil også si at ristningene er laget i
en tid da disse skipstypene var i bruk, men dateringen skal vi
komme tilbake til til slutt.
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Hestefigurene kan være ristet nær sagt n~r scm helst. Det
kan være grunn til å peke på den kraftige mankebue~, som kjennes
fra vendelkuns~en, og ned i senere tids bondekunst. Vi kan
eksempelvis tenke på de ristede hingstefigurene p~ dØrene til
treskelåver i Telemark og Setesdalen, og de skulpturale hestene i
de kjente brurafylgjene, og især på mangletrærnes håndtak.
Figurene på treskelåvene har vært satt i forbindelse me~ en folk~lig,
mer eller mindre bevisst fruktbarhetskultus, og den stilling våre
hestefigurer inntar, minner om hvordan hestebestanden til alle
tider har vært holdt oppe.
Den øverste hesten er imidlertid ikke
tegnet helt ut, og det kan være tvilsomt å knytte dem sammen, da
de tydeligvis er tegnet av 2 personer.
Figuren som er ristet midt oppe i skipene, er muligens en
bukk, men ellers er tegningen for skjematisk til at man kan foreta
noen zoologisk artsbestemmelse.
Til hØyre for og hØyere enn skipene, på billejflatens Øvre,
hØyre hjØrne, er der 2 rytterfigurer.
De er skisse~essige, og
ikke særlig fremragende tegnet. De er ikke datertare.
Dersom vi
skulle gå ut fra at den Øverste rytteren har hjel~ og ikke lue,
står vi overfor en konisk hjelm som neppe kan være særlig yngre
enn 1200.
Den nederste hesten har den samme kraftige
to fØrstnevnte hestene.

man~ebuen

som de

Figuren Øverst til hØyre vil jeg ikke påta meg 5 tolke.
Ristningene er ikke uten videre greie å datere, men noen holdepunkter er der.
Selve skipstypene hjelper lite, s~den de var 1
bruk gjennom hele vikingtiden til tiden omkring 1300. Vi har
analoge skipsbilder p5 Birka/Hedeby-myntene, og ristet inn i
tiler på Osebergskipet, dvs. fra 800-tallet. Anal~giene på de
gotlandske billedsteinene er for en vesentlig del eldre enn 1000tallet.
Dyreholdet i Ringeriksstil bringer oss nec p5 1000tallet.
Videre kan vi med forsiktighet bygge på skjoldene. Til
tross for at strekene er enkle, er det tydeligvis
s t o r e
runde skjold, altså fotfolkets skjold, som henger .':ed relingen.
I forbindelse med at kavalleriet utover på sent 1000-tall ~egynte
å gjØre seg gjeldende i krigsteknikken, ble de store, umanØvrcrbare skjoldene byttet ut med mandel-formede eller nindre, runde
skjold.
Der er mange forbehold å ta, men alt i alt tro~ jeg vi kan
forsvare en datering til 1000-tallet. Helleristningene er sAledes
enest~ende i sitt slag her i landet, men man burde kunne vente å
finne flere.
Der finnes ristninger fra middelalderen, og det
ville være underlig om det bare var i Gauldalen vikingene ristet
figurer i egnet stein.
H v o r f o r
figurene hle ristet der og da, vet vi ikke.
IfØlge lokal overlevering skal pilgrimsveien ha gåt~ forbi Kåsan.
Om ikke annet, så skulle den tradisjonen fortelle orn at der har
g~tt en gammel veil1nje, og er dette riktig, er vi nok nær lØsninger
Ristningene kan være et resultat av det samme som figurene p?! Oseberglilene og stavkirkerilene - kjedsommelighet og trang til 5
skape, forme.
Det behØver ikke 5 ligge noe mer i det.
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Foruten de faglige spØrsmål, reiser ristningene bevaringsmessige problemer. Billedflaten heller svakt utover, slik at
figurene er beskyttet mot snØ,og regn. Etter at ristningene ble
kjent, har det imidlertid vært en del besØkende der, ikke minst
skoleklasser. Det er grunn til å være oppmerksom på farene for
at det kan gå som med enkelte andre helleristninger og særlig på
de etnologiske museene: den blØte steinen innbyr-som en fin
tØmmervegg - til å skjære initialer og "hjerter med piler gjennom".
Det var da også slik ristningene ble funnet for s~10 år·
siden: av noen unger som skulle plukke bær, men heller ville
skjære navnene sine i den hØvelig blØte og flate steinen
Anne Stalsberg Alsvik.

(Litt. nevnt:
KolbjØrn Skaare: Skipsavbildninger på
Birka/Hedeby-mynter.
Arne Emil Christensen jr.: Birka-Hedeby myntene som kilde.til
skipets historie på 800-tallet. = Norsk SjØfartsmuseum 1914-64)

STAVANGER
I Stavanper museums årbok for 1971 har Arvid Lillehammer i
. ,,
artikkelen "Arkeologiske b1drag t1l Stavangers me~lomalder h1stor1e ,
gitt en oversikt over arkeologiske undersØkelser 1 byen.
Artikkelen omhandler:
Stratigrafi, bygningsfunn, ulike funngrupper som keramikk, kamm~r, lær, beinnåler og resultater fra
behandling av knokkelmater1alet og pollenpr0ver.
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