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FORORD 

ed dette foreligger det tredje nummer av Middelalder

Nicolay. Det er redigert av Ole Egil Eide, mens bla

dets faste redaktØr er ansvarlig for lay-out og ren

skrivning. Den ene halvpart av trykningsutgiftene er 

bekostet av Nicolay, den andre av de fem arkeologiske 

landsdelsmuseene, Riksantikvaren og Norsk Arkeologisk 

Selskap i fellesskap. 

Redaksjonen har ikke mottatt noen rapport om fjorårets utgravnin

ger i Trondheim, men når en ser bort fra dette er det kommet inn 

materiale som omhandler alle de middelalderundersØkelser som ble 

utfØrt i i974. 

Foruten de innkomne gra~ningsoversikter inneholder årets publika

sjon et par bokmeldinger, og siden emnet burde være av interesse 

er det også gitt plass til en artikkel om kaupangdannelser i det 

norske innland. 

Solstrandkomiteen. 

Martin Blindheim Arne Emil Christensen jr. 

~Wi ~~~u ~~~ 
Ole Egil Eide Siri Myrvoll Lossius 
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UTGRAVNINGENE GAMlEBYEN, OSLO 

Gra Vll i ngs urnrå c1 c 

Oppdragsgiver 

GravningsledeP 

"Sy)ndre fe ·t·", Clemensgi: 2 l Kanslex•gt: 10. 

Riksanlikvaren. 

Petter B. Molaug. 

1974 fortsatte utgr'avningenG på "Sy)ndre felt" j Gamlebycn,som 

ble p~bGgynt i 1973 (se Nicolay nr 17). Det viute seg raskt 

at det var umulig å komme til bunns i fe l tet. Bevilgningene 

vap snaue, og de tynne kulturlagcne stilte krav om nØyaktig

het og sakte gPavning. Feltet kan derfor tidligst graves fer

dig i 1975. Den fØlgende oversikten er noe ufullstendig, da 

mat:erialet ikke er endelig sammenst·ilt. 

l stØrsteparten av feltet startet man 197~-sesongen i et nivA som 

kan dateres til 1700-tallet. På Mindet:ll tomt, i fortset:tølsen norcl·· 

ovPr av "Sy)ndre fel·t", blco sit:uaCJjoner fra denne tiden funnet de

ler av to bygårder (se fig 1). Degge hadde karakter av sluttede en

heter av laftebygninger rundt trebroJ.agte gJrdsplasser. Mot nordvest 

var de avsluttet av bygninger som har ligget med langsiden ut mot en 

vei, muligenE; middelalderens Vest~re Stræte. Bygårdene er kalt og 

li. Ved gravningene "SØndre felt" cor det også funnet rester av 

bygninger• som har fortsatt bygård II mot syclØst. 

Videre sydover i feltet er det ikke funnet like klare rester et-

ter regelmessige bygårder. Syd for bygård TI er det fremkommet en 

gate eller veit K86, som mot nordvest ani:agelig har' lØpt sammen med 

det antalte Vestre Stræte. I lag fra fØrste halvdel av 1200-tallet 

(brent: under brann 8) var• veiten ca 2 ,G m bred, men utvidet seg like 

nordvest for bygning Kl18 til hele 7.S m. Den var skilt fra den sy)n

nenforoliggende plassen !<7 S ved et flettvePksgjerde, som ikke fort:·· 

satte helt frem til Kll8. Enten kan det her ha vært en passasje,el-

ler mer sannsynlig en svalgang i bygningen. Det Cl' usikkeFl hvilken 

funksjon denne plassen har hatt. l en senere situasjon er hele det

te området, inkludert den utvidede velten, dekket av en stor sammen

hengc•ncle trebr•olagt plass. 

Under clen u.tv.i dede veiten K8li fant man en meget forscggjor•t laf-

tet brØnn. Den kan neppe ha eksistert Jenge, siden den har Ødelagt 

en eldre veit på nØyaktig sa~ne sted som den yngre. Det er dccc su ten 
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ikke funnet noen brolegning som kan ha sammenheng med denne brØnnen. 

Etter alt å dØmme dreier det seg om en offentlig brØnn, og forelØbig 

er det ikke funnet brØnner fra denne tiden i de enkelte bygårder. 

Den eldre veiten har hatt samme forlØp 

har det vært en dreneringsgrØft fo

ret med flettverk. Lengre sydover i 

feltet har det ikke lykkes å finne 

bygninger gruppert rundt gårdsplas

ser, slik som på Mindets tomt.Det er 

dog et dråpefall som vel har markert 

et skille mellom K77/78 og K 66/81. 

En hypotese er at vi har å gjØre med 

skillet mellom to bygårder - III og 

IV. I tilfelle har bygård III ure

gelmessig form. 

Det synes som om bebyggelsestrin

net fra fØrste halvdel av 1200-tal

let har dannet en overgang,preget av 

noe uregelmessige planlØsninger,mel

lom 1100-tallsbygårdene og den re

gelmessige bygården fra slutten av 

1200-tallet og 1300-tallet ( Nicolay 

nr 13, fig 11). Når det gjelder hu-

sen es karakter og funksjon er vi på 

noe sikrere grunn. 'så å si alle 

disse bygningene syd for vei ten K86 

er laftet, og har hatt et eller to 

rom. Bygningen K78 har et smalt rom 

og et stØrre som dessverre delvis er 

Ødelagt av en sekundær nedgravning. 

I hjØrnet av det stØrste rommet fan

tes et hellelagt, noe opphØyet ild

sted. Bygningen tilsvarer helt byg-

som den yngre, og under denne 
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1100-tallet. 

ninger fra Mindets tomt og "Nordre felt''(Nicolay nr 13, fig 10, 12). 

Dette må ha vært en svært vanlig hustype i Gamlebyen, iallfall når 

det gjelder 1100-tallet og tiden frem til midten av 1200-tallet. Det 

er funnet en rekke hjØrneildsteder på ''SØndre felt". I flere bygnin

ger er det også fremkommet ansamlinger av vevlodd,noe som understre

ker funksjonen som bolighus. Et hus har tregulv som slutter 40-50 
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cm fra veggene på 3 sider. Det er naturlig å tolke mellomrommet som 

plass for benker, muligens jordfylte sittebenker. Bygningen måler ca 

6·6.5 m, og i det ene hj~rnet er det et ildsted. 

En bygning skiller seg helt ut fra de ~vrige. Den har jordgravde 

stolper i hj~rnene, og den bevarte veggfyllen består av vannrettlig

gende stokker - nærmest staur - satt inn i en not i stolpene. 

Det kunne være fristende å tolke dette som deler av en bygning som 

er utf~rt i sleppveggsteknikk, noe som ikke beh~ver være tilfelle. 

H~yere deler kan ha vært utf~rt i stavteknikk. Inne i bygningen var 

store mengder med moseblandet gj~dsel, og den kan derfor ha fungert 

som fj~s. 

Fra rundt 1200 og sent 1100-tall er det funnet flere gjerder enn 

i de senere lagene. Dette faller helt i tråd med funnene fra Min

dets tomt. De fleste av gjerdene har vært flettverksinnhegninger. 

Påfallende er det at en del gjerder ligger på samme sted som ytter

veggflukten av yngre og eldre bygninger. Dette kan forklares ved å 

anta at en etter en brann eller etter en bygning var revet innhegnet 

området f~r det ble bygget nye hus på de gamle tomtene.Enkelte gjer

der må også tolkes som eiendomsgrenser. Det er påfallende at disse 

vanligvis er oppf~rt av tettstilte peler. Slike pelegjerder er fun

net både på "Nordre felt","S~ndre felt" og Mindets tomt og kan være 

et verdifullt hjelpemiddel til forståelse av bygårdsstrukturen i en 

tid metl noe mindre intensiv utnyttelse av grunnen. Det er tydelig

vis en forskyvning fra disse trinnene til de yngre trinnene nevnt o

venfor. 

I et lite område av feltet ble det gravet ned til steril bakke. 

l l 
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Området var dominert av påfylte lag og av 

groper. Speed eJ t inter•essant var• deler av 

to nedbrente skigarder (se fig 3). Disse 

var utfØrt helt i samme teknikk som ski-

garder fra nyere tid. En flettet vidje-

ring var bevart in situ. Hva slags funk

sjon skigardenc har hatt er vanskelig å 

avgjØre. De stammer fra tiden rundt 1100 

og er da teFt ut fra kammer, sko og funn

omstendigheter. 

Funnene omfatter ca 2500 gjenstander 

og er av omtrent samme karakter som på 

Hin dets torrt. Blant gjenstandene skal 

spesielt nevnes en stylus av bronse, der 

enden er• formet som en hånd som holder> 

r•1.mdt en ring (ikke bevart) (se fig 2 ) . 

Lignende styli er fremkommet blant annet 

i Tyskland, og kan dateres med sikkerhet 

til 1100-tallet .. 

Fig Lf. 

Tinnskje fra tiden 

omkring år 1700. 

Et helt uvanlig funn er også en del av en tinnskje fra tiden om

kr>ing år 1200 (se fig 4). Skjebladet er lite og ovalt,og har på un

dersiden dekor> av opphØyde linjer med geometriske motiver, oppdelt i 

felt. Skaftet er firsidig med rif1ing i fiskebensmØnster, og blir 

ovslut·tet mot bladet med en fortykning med to små ·tapper', sikkert et 

stilisert dyrehode. 

Fig 3. 

Skigard fr>a tiden 

omkring år> 1100. 
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FRA ÅRE TIL R ØVKOVN 

MIDDELALDERENS OSLO 

AV ERIK SCH lA 

et er ikke her min hensikt å gi en fullstendig oversikt o

ver de 34 ildsteder som er fremkommet under de siste års 

gravninger i Oslo, men bare å trekke frem fire eksempler. 

To av disse er de eneste i sitt slag i dette materialet, 

mens de to andre belyser hvordan flesteparten av ildstede

ne i hovedtrekk har sett ut. Ildstedenes funksjon og sam

menhengen med bebyggelsen ellers vil ikke bli nærmere drØftet. Dette 

blir senere gjort av Helge SØrheim, som er i gang med en grundigere 

bearbeidelse av materialet. Meningen er her på en kortfattet måte å 

vise ulike konstruksjoner, deres plassering i bygningene og mulige 

endringer av ildstedstyper over tid. 

Ildstedene fra Gamlebyen lar seg grovt inndele i to typer - ild

steder plassert tilnærmet midt på gulvet, årer og ildsteder plassert 

i et hjØrne. Nesten alle ildstedene tilhØrer den siste typen og er 

påvist i lag med en datering fra slutten av 1000-tallet og fram til 

omkring midten av 1200-tallet. Funn av årer er hittil med sikkerhet 

bare påvist i to tilfeller, begge fra bunnlagene på "Mindets tomt''· 

Disse er fra 1000-tallet, muligens siste halvdel eller kanskje fra 

et tidspunkt nærmere midten av århundret. En nØyaktigere datering 

er det vanskelig å gi. 

Vi skal fØrst se litt på årene, som er i to varianter. Aren på 

fig lB (se også fig 9 i Nicolay nr 13) har en langstrakt rektangulær 

flate (140•70 cm) bestående av flate, oppsprukne heller av varieren

de tykkelse. I den ene enden av åren var det to stolpehull, og det 

er mulig at det ene av disse har sammenheng med ildstedet. Omkring 

ildstedet ble observert et hardtrampet jordlag - rester etter jord

gulvet. Dette viser at ildstedet ikke har ligget inntil noen vegg , 

og at det er gravet ned i gulvet uten noen form for oppbygning. 

På den ene siden av ildstedet var en askegrop, og tilsvarende er på

vist bl.a. i hustufter fra Rogaland (Petersen l944,s.64).En forsØks-

vis tolkning er at glØrne ble gravd ned i en slik grop 

for å kunne brukes om igjen til oppfyring neste morgen. 

over natta 

Altså et 
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A 

I'ig 1. A og B viser• to varianter av år•e, mens C viser et rØykovn

lignende ildsted, hvor stolpe mrk lO er ovnskall,med stein 

mrk El :i. iJ.clstedets 
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~;lags glokammer. 

ll.rcm på tig li\ er ilV en a1mcm og meT' forS("ggjort kum:tr•t.ll.c:jon.Dcon 

var minclY'e flO 80 cm) og med [;tolprcr' i hver-t hjy6r•ne. Si~olpen"'" diame·-

rl.nnclj tY, har vært hevet noe opp over gulvniv~1c l: (c;ml.gn snitt: ··tegn.). 

Kon:3trul<.e;jonen er· etter alt !'J. dy6rnme sv.1'Fl: 'ljk <JPen p.:l fig 38. Tnnen·

l'o:t> :-;tolpc,hullcne er skjyh•bcent nevestor s tej n og fler>e lag av dS·

kc»iktningeP med trekull. .lldst:edet er p.Lasc::etol. noe Øc;ten±or miclh~n 

dV en la.fi~ebygni ng mecl jor>clgul v ( c>e NicoL:ty nr 1.:3). 

Av de or1dre ildstedene, plasseY•t l hjØrr1811e, Skdl VL se nærmet,e 

p.3 to funn r:om hver> for :3eg bely:;c•p intePes:;ante l.:r>ekk ved .. L hoved-

sak sanm~ ildstedckonst~ukcjon. Ildstedet på fig lC er placsc~t i 

hj16r•net av det sty6roste Pomme t i en bygning med tregulv. IJ dr;t"c!c Ls 

1nn il 

yt·tervegg og c;kl.l.lcvegg mecJ m.i.ndre e.:tein o"; Jeirco :i.meJlum. Bunnen av 

ildstedc,t: br~cLch• elV flat:c heller, mrk S·--b. [ldt3teclei~s ,3.pnlng er an-· 

g.ltL ved steinhelle mrk ti, og Ii.kc utenl:or• denne er det t:o mindre 

vertikalt st· Jte he.l'ler mrk 7-fL Die;se var :okttY•ct gjennom gulvbcn•-

done og jorclgPavde. Muligens er dette Pester av et: glokammer,»kjØnt: 

t. rek u 1 Lbi.ter• mangle l'. 

JldE:teclei:t> venstre side (l C) vc'nder- ut mot rommet, og, hc~r c:r• vik

tige detaljer bevart. Disse viser al det har væpt en panelt tr>eveg,g 

i sleppveggskonstrukujon mellom de to iordgravde stolpene mrk 9 og 

l JO. Midt pA veggens yt:terside er plassert et mindre vertikaltstiJt 

box•cl mrk 11. Borde·tr; funks:jon vzn• i~ydeligv.is motvirke et: t.rykk 

innenfra. ·j ldstf;de l og u t.over mot r;l eppveggc>n Dette forhold, sammen 

med funn av st.cin l joy•cJlap;cne omkring ildstedet:, peker mot et opp·

mut•t ilJ;c_:t:ed av I'\6ykovnlignenclc" karakter• (r;e fig 3A). StoJpen mer>--

kei 10 mc'l i t.i'l felle være en ov1wkall. Bunnen av i ldr;tedet' lå imi.cl-· 

lertid h'a fySr·s·t av j_ niv~I med byf,ningens i:regulv. Del viser at ild

stedet ikke var hevet: opp oveP gulvnivået sJlk de kjente rØykovnene 

f~a nyer-e tid er det. Det bØr> imidlertid nevnes at dette iJdst:edet: 

på et seinere tidspunkt bar blitt hevet noe opp oveY' gulvet. Ildste

det på fig, lC tilhySreP et bygningstrinn fra 1100-tallets siste halv

del. 

·rldstede.l på fig 2 stammer fra "SØndre felt" i Cdml.cbyen. T hoved·· 

tr-ekkene har det saminc" konstruksjon som på iig, lC. r;nkclt:e int.er•e:o·

Rcllrte dr~i~aljer tc:ki11cY' elet im:icllertid h•a forr'ige :ilde;ted. llalvpar-
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ten av ildstedet ble ved en nedgravning fra omkring år lLICJO dec;sverre 

fjernet. Se ve ildstedet er plassert i bygning K78 (se for0gcJ artik

kel), som brente ned ved en bY'ann forelØbig dat-ccrt ti l midten av det 

l3de årh. Den tilhØrer fØlgelig et byggetrinn fra 1200-tallets fØr

ste halvdel. 

Vi skal se litt på byggingen av dette ildstedet, slik det framgår 

av snittet a-b på fig 2. Over et eldre plankedekke ble lagt et leir-

lag for å glatte ut ujevnheter og gi godt underlag for en tettpakket 

steinlegning. Dette ser ut til å være gjort etter at bygningens ned

erste omfar allerede lå på pla s. Over steinlegningen påfØres enda 

et leirlag. Dette utgjØr undeY'laget for selve ildstedet,og fØY'st fra 

dette nivå legges hellene mrk l-2 og de kraftige runde steinene mrk 

li-· lO. MeLLom Tttervegg/.skillevegg (mrk q.) og steinene nrk G--10 pak

kes med leire og mindre stein. Samtidig må det kantstilte bordet mrk 

13 være felt inn i skilleveggens nederste omfar• (mr•k q.). Funk2;jonen 

til bordet mrk 13 er dermed klar. Det har vært karm foY' ildstedets 

nederste deler. Karmen, de massive leirvåfyllingene og steinlegnin· 

gen viser at ildstedets bunn har vært hevet opp over bygningens gulv

nivce (mr•k S), i dag ca 15 cm. 

Hva som videre skjedde i byggeprosessen er vi avskåret fra å vite 

med sikkerhe-t. Sannsynligheten taler for at s-teinene mrk 3 og 6-10 

danner de nederste steinene i en mur mot ytterveggen og skillevegg 

mrk'+. Det er• her av interoesse å medze seg ert steinene mrk 3,b,8 og 

9 er skjØrbrente på den siden som vender mot lldstedet,mens stein mrok 

lO ikke har slike brannspor. Det betyr at stein mrk 10 må ha ligget 

utenfor det egentlige ildstedet. Mecl androe ord er' ildstedets indre 

brannflate angitt med avstanden fra stein mrl( 6 til og med stein mr* 

9. SpØPsmålet om hvorfor kannen mpk 13 Li.gger hele en meter utenfor 

denne avgrensning reiser seg da. Den eneste forklaring jeg kan se er 

at området som er hevet opp over gulvnivået har vært en arbeidsplass 

utenfor ildstedets åpning. Til stØtte for en slik oppfatning taler 

funnene av trekull utenfor det egentlige ildstedet og de seks 

stilte steinene mrk 11-12. En mulig forklaring på trekullet 

glØr ble rakt ut av ovnen og dekket av aske over natta for 

brukes til oppfyring neste morgen. 

kant

er at 

å kunne 

Da halvparten av ildstedet ble fjernet omkring år 1~00 er vi av

skåret fra A vite sikkert om det har vært panelt vegg ut mot rommet 

tilsvarende fig lC. Det blant ildsteder i Gamlebyen uvanlig solide 

underlaget, sammen elet forhold at det eldre plankedekket under er 
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presset noe ned, tyder på at ildstedets vekt har vært betydelig, og 

sannsynliggjØr en videre oppmuring i hØyden. Det er derfor trolig 

at ildstedet er en rØykovn og dermed har hatt en panelt vegg tilsva

rende fig lC. 

Sammenligner vi ildstedene på fig lC og på fig 2 finner vi både 

likheter og ulikheter. Felles er en plassering i hjØrnet av bygnin

ger med plankegulv, hellebunn, kraftig rund stein i ildstedets sider 

mot bygningens hjØrne, hvor det også er en tydelig foring med leire 

og mindre stein mot veggene. En trepanelt vegg på den ene siden av 

ildstedet er også et fellestrekk. Forskjellene består i at ild

stedet på fig lC har hellebunn i nivå med tregulvet i bygningen,mens 

ildstedet på fig 2 har en tydelig arbeidsplass foran åpningen. 

Sammenlignes de to ildstedene med rØykovner fra nyere tid ( fig 3a ) 

finner vi at ildstedet på fig 2 på det nærmeste må være identisk med 

disse, mens ildstedet på fig lC har en rØykovnlignende karakter. 

Et av rØykovnens karakteristika slik vi i dag kjenner bruken av 

disse, er den åpne arbeidsplassen foran ovnens åpning. Denne ble be

nyttet ved koking etter at glØrne var rakt ut av ovnen og samlet på 

arbeidsplassen under ei gryte. En slik virksomhet kan godt forklare 

alt trekullet utenfor åpningen av ildstedet på fig 2, og viser viser 

i tilfelle til aktiviteter utover funksjonen glokammer. Det riktig-

nok fragmentariske ildstedet på fig 2 ser derfor ut til å vise at 

den fullt utviklede rØykovnen allerede var i bruk i fØrste halvdel 

av 1200-tallets Oslo. 

Ildstedet på fig lC viser at flere av rØykovnens trekk var kjent 

allerede i siste halvdel av 1100-tallet, men at den ennå ikke var 

fullt utviklet. Dersom våre funn er representative og den forelØbi

ge datering riktig kan det således se ut til at den fullt utviklede 

rØykovnen framkommer en gangi 1100-tallets siste halvdel eller 1200-

tallets begynnelse. Når det gjelder de Øvrige hjØrneildsteder er 

det forelØbig usikkert om alle disse har vært oppbygget til virkeli

ge ovner som på fig lC. Dateringen av disse ildstedene er fra slut

ten av 1000-tallet og fra 1100-tallet. 

Materialet synes å vise en hjemlig utvikling fram mot den fullt ut

viklede rØykovnen. Den kan derfor ikke være innfØrt fullt ferdig 

utenfra. 

Det er klart at overgangen fra åre til rØykovn innebærer en bety

delig forbedring. RØykovnen ble, iallfall i nyere tid, fyrt opp om 

morgenen med påfØlge~de utluftning, slik at den verste rØyken for-
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svant fØr ljoren i taket ble stengt. De varme steinene holdt så på 

varmen det meste av dagen. Om kvelden ble det igjen fyrt opp, og 

rommet holdt seg noenlunde varmt til neste morgen. RØykovnen ble så

ledes fyrt opp to ganger i dØgnet, i motsetning til en åre som måt

te brenne det meste av dagen for å holde på varm~n. I en by ble der

for brannfaren betraktelig redusert ved innfØring av rØykovnen, sam

tidig som forbruket av ved ble mindre og husene vel ikke så rØykfyl

te som fØr. Koking ble imidlertid noe mer komplisert enn ved en å-

re. 

Et spØrsmål som vi kan reise i denne sammenheng er om rØykovnen 

opprinnelig var et byfenomen, og nådde ut på landsbygda på et senere 

tidspunkt, eller om den ble tatt i bruk samtidig i by og land- og i 

tilfelle når. Materialet til å belyse dette spØrsmål er forelØbig 

spinkelt, da innsamling av arkeologiske data fra landsbygda er enda 

mer forsØmt enn innsamling av data fra byene. UndersØkelsen av Rau

landsstua i Numedal (Tollnes 1973, s.3) og av Hovdenhuset ved MØs

vatn (Martens 1973, s.46) skal imidlertid trekkes fram. 

Hovdenhuset består av flere rom, og i tre av disse ble funnet å-
' rer og hjØrneildsteder som viste en viss likhet med hjØrneildstedene 

i Oslo. I vår sammenheng er det fristende å se en ildstedsutvikling 

i Hovdenhuset. Vi har fØrst en bygning med årer midt på gulvet, og 

på et senere tidspunkt hjØrneildsteder, muligens som ovner. Vi kan 

i så fall ha en parallell utvikling med byen Oslo i middelalderen. 

Hovdenhuset er usikkert datert, og Martens har foreslått en brukstid 

til mellom ca 1100 og 1300. Kan hende i~dikerer dateringen at over

gangen fra åre til hjØrneildsted i Hovdenhuset har foregått noe se

nere enn i Oslo. Den usikre dateringen gjØr det imidlertid vanske

lig å vurdere dette forholdet. 

I Raulandsstua er funnet et hjØrneildsted, ifØlge Tollnes muli

gens en åre, med en Cl4-datering til 1100-tallet. Dette er kan hen

de data som peker i retning av at skikken med å plassere ildstedet i 

hjØrnet (som ovn ?) ble utbredt samtidig i byene ~g visse deler av 

landsbygda i lØpet av 1000-tallet, og da helst siste halvdel av år

hundret. 

Tar vi for oss det skriftlige kildematerialet finner vi Snorres 

beretning om at Olav Kyrre var den fØrste som bygde ovnsstuer i lan

det. Opplysningen har vært omdiskutert, men det kan være rØykovn 

Snorre her har·hatt.i taPkene (Stigum 197l,s.86). I alle fall synes 

rØykovnen å ha vært kjent i Oslo på den tiden Snorre nevner, og at 

rØykovnlignende ildsteder var kjent på 1100-tallet. 
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Det er derfor av betydning å kunne konstatere at ildsteder som med 

sikkerhet har vært åpne årer, plassert tilnærmet midt på gulvet i 

bygninger med jordgulv, ser ut til å gå ut av bruk i lØpet av lOGO

årenes Oslo. Samtidig ser uldsteder plassert i et hjØrne og antage

lig oppbygget i form av en ovn ut til å bli tatt i bruk. Den samme 

endring i ildstedsformer mener Herteig å ha belagt i Borgundkaupangen 

fra tida omkring 1100 (Herteig l972,s.35). 

Vi må derfor ha lov til å avslutte med å fremsette fØlgende pro-

blemstilling: Har omleggingen av ildstedene i husene på "mindets 

tomt" fra årer midt på et jordgulv til oppbygde hjØrneildsteder i hus 

med tregulv en gang mellom ca 1050 og ca 1100, i det minste for by-

miljØer, sammenheng med en generell tendens i tida ? 

Snorre bygget på en solid 150 år gammel tradisjon om et 

I så fall har 

skifte så 

viktig viktig at det av samtida ble tillagt en konges handlinger. 

Litteratur: 

Christie 1974: Middelalderen bygger i tre. Oslo. 

Herteig 1972: Archaologie und Stadtgeschichte. Kiel Papers '72. 

Martens 1973: Gamle fjellgårder fra strØkene rundt Hardangervidda. 

U.O.Arbok 1970-71. Oslo. 

Petersen 1944: En gård fra l5oo-årene på FjØlØynå. Stavanger Museums 

Arshefte 1942-43. Stavanger. 

Tolines 1973: Hustuft på SØndre Rauland i Numedal.Nicolay nr l3.0slo. 

Fig 3. a. viser en rØyk

ovn med arbeidsplass ved 

åpningen, b. en åre byg

get av stein og omgitt 

av en trekarm. 
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NYE GLØTT FRA OS LO 

PA 1500-TALLET 

AV TRYGGVE FETT 

Nicolay nr lO skrev Erik Schia en artikkel under overskriften 

"GlØtt fra Oslo på 1500-tallet". Han beskrev der noen av de 

etterreformatoriske levningene som ble funnet under utgravnin

gene på "Mindets tomt" i Gamlebyen. I de siste par år har vi 

hatt anledning til å fortsette utgravningene videre sØrover,og 

har derfor kunnet supplere det bilde som da ble gitt. 

I fØrste rekke gjelder dette en steinkjeller som delvis ble 

utgravet i 1970, og som Schia beskriver og avbilder. I 1973 viste 

det seg at bygningen hadde et mindre rom Østenfor, i tillegg til 

rummet·vi fant i l97o. Østrommets nordØstre del er fremdelses uut-

gravet, så her er det muligheter for nye overraskelser (se fig l). 

Vestrommets bredde var kjent allerede fra 1970; den var ca 6 m. 

Lengden viste seg å være temmelig nØyaktig lO m - bare vel lm l eng-

re enn rommet som ble gravet i 1970. Det nye Øs trommet er ca 4.7 m 

langt og knapt 4 m bredt, alt sammen innvendige mål. 

Dette nye Østrommet viste seg dessuten å være det eldste av de to, 

bygget omkring midten av 1500-tallet. En stund må det ha stått som 

en egen liten bygning, og har den hatt flere etasjer - noe som ikke 

er urimelig - må den ha virket nokså tårnaktig. DØråpningen som vi 

fant mellom de to rommene ser ut til å ha vært denne lille bygnin

gens opprinnelige inngang. 

FØrst var her tregulv, men etter en tid er det lagt inn kuppel

steingulv. Fra dette g~nivået var det også en avlØpsrenne, like

ledes i stein, som lØp gjennom sØrveggen nær det vestre hjØrnet. 

Utenfor bygningen lØp så rennen videre langs veggen og inn i et 

trerØr, som i sin tur lØp tvers over hele det nye og det gamle ut

gravningsfeltet i V-NV retning. TrerØret var laget av to uthulte 

halvklØvninger, tettet med blåleire i sprekkene mellom halvklØvnin

gen i bunnen og lokkhalvklØvningen og deretter tettet med never. 

RØret har formodentlig ligget nedgravet også i sin brukstid. 

FØrst i tredje stadium har man så fØyet til · det store vestrom

met som vi fant i 1970. Dette har bare hatt ett gulvnivå - i kup-



18 

pelstein ... og samtidig har man lagt inn ei: ny-U kuppelC>tcingulv 

i y5f3tr•ommet oppå de·t· gamle. Der'vecl mål:te oge>å elet gaml.e renncr3yste

mct fornyes; el sluk dekket av en kobberrist ble anlagt vesthjy?r

net av Østrommet med en renne gjennom veggen ut i det nye vestrom-

met. Gulvnivået lå her noe lavere, med et åpent rennesystem som lØp 

ca l. ei m innentor· d:J le fire veggene, slik Schia llor ber;krcvei 

det. det vestre hjØrnet av denne firkantede rennen var det satt 

ned en halv tØnne som synkekum. Derfra gikk det et nytt trerØr,til

svdrende det [;om ticiligere er bet> krevet ut av bygningen mot sØrvest. 

TidsforhoJde·t mellom chso:;c to tcerØr•ene illus·trererc; klar-t ved at cleL 

fØrste bJe kuttet av elet anclre. 

Fundamentt;ringen for• d.e to rommene var ogs<J bemerkelseE>vcr•d:i.g. 

Østrommet er fundament:e.l'lt på e_n. ''mat:te'' av tc:ttslilte pc~ler som var' 

låtL ned i bakken. Dette er en fundamenteringsmåtc om kom i br~c 

på l200-ta11et, og som også er kjent fea flere miclclelaldecske sto 

bygninger i Oslo. Vestcornmet er• der•irnot funcL:1.rnenteF\: på en "fJ åte" 

av 2--3 langsgiic,;ndc tylmrncrf.;tokker., felt f;ammen i hjy?r•nene og innbyr· 

clcs holdt på plass vecl kocte tverrstokker. Dette er en fundamente-

ringsmetede som da var ny, men som til gjengjeld har væF~ pcaktisk 

taJ.t i br'uk frant ti.l våre dager'. 

flvordan hele denne bygningen har• sett ut over' kjellePetasjen er 

Fig l.. 

Stcinkjeller• fra "Minclets tomt" (vestr•ornrneh; vcggmut'er ccr noe 

rekonstruert). 



Fig 2 

Steinkjeller fra 

. "Nordre felt" . 
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selvsagt umulig å si. Det kan for så vidt tenkes at det bare har vært 

denne etasjen, men som antydet synes jeg det ville være rimelig om det 

var flere. Disse behØver ikke ha vært i stein, men vi vet at fornem

me og velstående borgere nettopp på denne tiden begynte å mure seg 

steinhus. Og fornemt må huset ha vært med sine ca 150 ~brutto grunn

flate. 

Ved de samme utgravningene er det også funnet andre steinbygninger 

fra omtrent sa~e periode. I "Nordre felt" fant vi i 1972 en som li

keledes hadde hatt to rom, men her var begge rommene bygget samtidig 

(se fig 2). I vest var bygningen kuttet av en 1890-talls leiegård, og 

nordmuren lå inn under Bispegata. Vi kjenner derfor ikke bygningens 

totale utstrekning. 

Østrommet, som vi kunne grave ut i sin helhet, målte innvendig 5.2 

•3.8 m. Det hadde en inngangsåpning i langveggen nær det vestre hjØr

net, og herfra lØp en steintrapp mot nordvest langs utsiden av bygnin

gen og opp til et hØyere nivå. Nå beviser ikke dette at bygningen har 

hatt flere etasjer, for trappa har formodentlig bare fØrt opp til det 

som da var terrengets overflate. De rommene vi fant har da vært kjel

lerrom med inngang og gulvnivå under bakken. Både dette og murtykkel

sen på hele l.S m indikerer etter mitt skjØnn at det også her har vært 
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minst 6n overetasje. Kjellergulvene var hellelagte, men noe tilsva

rende renncc;yc;tern ti.1 det vi fant på "Minde·ts tomtc" var det ikke 

her. Det er> umulig ,J. SJ. mecl rj.melig sikkerhet hva disse: to c3teinhu.-· 

sene har vært br~<t Lil, så feltet ligger> åpent fop spekulasjoner>. 

Som antydet kdn det vær•e bo.Lighus for særcieles velstående 

men et:t a.v dem kan ogc3å vær-e byens fØrste r•ådhus, 

bygget på denne ticl. 

som vj 

En tr-edje bygning må også nevnes. 

'"'~kalte "SØndre felt", og målte bare 

Dette har ikke vær-t en steinbygning i 

l.j 

Den ble 

3• o ,, l) m 

egcni:lig 

funne·t l 1973 

innvendig (se 

forstand. Il va 

borgere, 

vet ble 

på de c 
fig 3) 

v:i fant 

Vdr cen opp l~ il fire ski hØy tØrrmur, som m~ oppfattes som en grunn· 

mur for en bygning vi forØvrig ikke kjenner konstruksjonen av. 

her lå ~ulvet lavere enn bakken uten-

J:or, lik at det var• nØdvendig med en 

trapp pJ et par trinn for å ko~ne ned 

i bygningc:n. Gulvet var lagt med ku~ 

pelsteiner, og hadde et tilsvaroende 

åpent rennesystern til 

vest. rommet til det f,Drste huset. Med 

ller uten synkekum ero dette tydelig

vis en forom for gulv som haro vært nok 

~;;tt van1ig Oslo pJ denne tida. Ved 

l:idligere utgr>clvninger er cle·t: funne:l~ 

rninc;t tre tillegg til de to som her 

er om·t:alt. Hva dette f3iste huset: har 

vær-t brukt til ga ikke mindre enn tre 

bier~aner av messing tydelig beskjed 

om. 

fig 3 

SteJ_nkjeller frd 

"SØndre felt". 

Den type kuppelsteinlegninger som her er beskrevet ble også brukt 

ute.nct,Drs. Både på "NordPe" og "SØndre felt:" fant vi res·ter av sli·-

l<e. Formodentlig har de tilhØrt i ingen av t:i 

fellene fant vi steinlegningenes naturlige avgrensninger over sær-

lig lange strekninger, så det ~r vanskelig å rekonstruere den opp·-

d .. nnelige form. Derimot så vi klart at de hadde rennesystemer til··· 

svarende de innendØrs steinlegningene, men naturligvis uten co ynke·-

kum. Oppå en av kuppelsteinlegningene "SØndre felt" fant vi også 

en del bJy som var smeltet og flytt utover. Det 

å tolke dette som spor av blyinnfattede vinduer, men noen 

bekreftelse kunne vi ikke finne. 

nærme1•e 
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Et annet kar>akle:ristisk trekk et' brylnncne ·· hele fir•e stykker< fpa 

denne perioden. Tre av dem var laftede, mens den fjcr>de var rund 

og murt: opp av gul teg.Lstein, etter alt å dØmme importert fra Dan

mark eller Holland. Den var imidlertid forhØyet på toppen med en 

firkantet tr•ekonc;truksjon i. en slags sleppV0!ggstcknikk. Ved en av 

cle dndre brØnnene var for•holdet omvc,ndt :, eler> fant vi en s leppveggs-· 

brØnn neders·t, f;om mu lle;<'"ns vay• noe el eire og som li el var< forh)hyet på 

lf)OO-·tallet :i Jaftverk. 

Alle disse konstruksjonene ser ut til å være ~mlagt på 1500·· tdl

let eller omkr•ing l t!OU, og cle flec:tc· har væFt i bPuk cttct' br-annen 

i 152~,c:la byen offi1Jiclt bJe flyttet. I tillegg har vi ogc'i'\ kunnet 

spore; r-es tel' etter y-L t:erJ.iger•c to steinbygnjngcr som må ha over-le·

vet brdnnen; dette innenfor et utp;Pavet område på 12-1500 m. Delvis 

har- bPØnncr og bygn:ingcr- f0nc;t gått av br-uk ut pf1 ]700-tdJJ.cor. Det 

må unektelig ha Vdert så som s~\ m'"d å ove.rholcle det kongelige Llyt

Leforbudct og dette gir OSlO rnulip;heten ti:l lt utdype vår viten il<:-·-

kc bar•e om m:i.dde lalderE.~ns, men ogsd om Y'enessansens og ba.rokkens 

Oslo. 

Pro.filt:c"gl fra 

llvislendnhJtom

ten i TØm; berg. 
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HVISTENDAHL-TOMTEN TØNSBERG 

Gravningsområde: Storgaten 35. 

Oppdragsgiver Riksantikvaren. 

Gravningsleder : Jan E.G.Eriksson. 

anledning fremtidig bebyggelse på tomtene Storgaten 35 og 37 i 

TØnsberg ble det sommeren 1974 satt i gang arkeologiske under-

sØkelser i Storgaten 35. Tomten eies av skipsreder Yngvar 

Hvistendahl, som velvillig stilte penger ti1 disposisjon for 

undersØkelsen, slik at finansieringen ble delt mellom Hvisten

dahl og Staten. Et område på ca 2 O O m2 ble undersØkt, og i ar

beidet deltok gjennomsnittelig 7-8 personer. Utgravningsfeltet 

fikk en litt merkelig form, noe som skyldes to kjellere, "A" og 

"B", ved siden av plassering av anleggskran ved "C". 

Mariakirken (1100-tallet - 1864) har ligget like nord for tomten. En 

kunne imidlertid ikke vente å finne deler av kirkegården, da eldre 

kart viser at den aldri har strukket seg så langt mot syd. Grunnbo

ringer påviste at kulturlagets tykk~lse var mindre enn hva man kunne 

ha ventet i dette sentrale området. 

Det var ikke bare kulturlagets tykkelse som skilte denne tomten 

ut fra de. siste tre års utgravningstomter. Bevaringsforholdene var 

dårlige, og som en fØlge av dette var lite organisk materiale bevart 

unntatt i feltets Østre del, hvor det var skikkelige "middslalder~ 

lag". Hovedårsaken til de dårlige bevaringsforholdene viste seg 

etter hvert å være fundament og kjellere til nyere hus, samt led

ninger til vann og kloakk over stØrre deler av tomten. Den uberØrte 

stratigrafi var vanskelig å tyde, da det sjelden var god kontak i

mellom de forskjellige deler av feltet. 

I de ovennevnte kjellere ble det gravd sjakter for å få full visshet 

om at det ikke fantes kulturlag under kjellernivået. Terrenget i un

dersØkelsesområdet lå lO - 12,5 m.o.h. , og med en kul turlagdybde ~~å 

ca 1,2 - 2 m var man godt over vikingetidens strandlinje, som er be

regnet til ca 3,5 m.o.h. 

UndersØkelsene ble drevet i faser som i tidligere år, i alt fem 

faser ned til steril undergrunn. Sammenlignet med utgravningene som 

ble foretatt i 1972 og 1973 var ~onstruksjonene få og spinkle. Dette 

er g.runnen til at de fleste faser med vanskelighet lar seg gjen gi i 
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ovcr'siktsplan. Den 0r3tlige feltdel, hvor kultuP.I.agene var bedre be··· 

vart, bJe gravet separat, siden det ikke vap mul.igå 

grafisk kontakt med resten av feltet fØr i siste fase. 

8 tY' ett i .. 

Her ble det 

Vi håper Økonomlr"-

ke rnul igheter t.i l z, analyser'e d(et t:e materialet, som omfattet' ca 3b0 

l med ben. Preli.minæt'dateringene forteller aL det ble gravet. i be

byggelsesresler fra ca 1100 til ca 1600. 

fasre l VcH' mest Ødclag·t av ny"rc bebygge] se. Det var bygnings·· 

rer' Ler> .i. feJI:cts nli.dt re og Øs tr'e de 1 . Midt: i fe l i" c L fantes en kon·· 

:c; t r•ukl; j on l<? , et i J dr; tcd bygget opp r;nm en rwnme •av naJr•mes t. rektan·

gt!lJet'cc s tcncr og med bunn dV flate sten er•. l omn3dwl omkring var det 

rØdbr·ent sand og le.inc. Fasen dateres til lSOO .. ·tallet. 

l fase 2 val' bevaringsforholdene noe hedre. I Østre leltdel kom 

elet fl"Crn en bord legning 1angl; den nåvæl'encle 'f':jy)mega·ten ,som rn.Lnner om 

almenninger> fra utgravningene i 1971 og 1973. Den bcs1.o av halvklØv

cle stokke-r• som li] lang" den nåvær•erHie gate med Llo tsj_den opp, og som 

r>iJ'dictc f>Eog 1·-l. Srn inn på utgravn.i.ngsområdct. Ldngs bordJ egningens 

nor•dr·e la.ngside L~l.o en Pekkc rnc>d 13 r;tabber>, 1].23- O,G2m] d]umEetE,I' 

og O.Jb o. 33m hØye. Nord for stabbene Jå 1<14, rester av et plan· 

kezulv. I hovedfeltets midtre og sydlige del fantes også rester av 

ei· plankegulv. 

I faf3<' J fr-emkom et ny·tt: lag av almenningen Lra f<Jsc'" 7.. Dette .la-

OrientePing og oppbyc,ning var-

:i m.i dh)r'tld lik Nord for almenn:ingc>n lå Kl6, Pester• <1V en c;p:ink .. ic"re 

gulv·· c l l er' rx>Pdle gning 

ovenfor 11evnte stab])CfJe, 

Ingen. Den Øvrige del av 

de: 

som åpenbar~ har Ødelagt en del av aJmcnn

feltet vc1r foi>hold.;vis fr' i toi' kons Lruk·-

sjonel'. Omtrent m.idt i fcl-t:et f(:urLet; en Juftet b.rØnn, Klb, og et <-1-~ 

pent omr~de lå sydves-t for denne. Vest for> brØnnen strakte seg et 

Jag med stencP, opp ti.l 0.12 m :i. stØrr•e.Lse. Niv.'lct og brØnnen t.c'.

l'CB til 120U·t:aLLet:. BrØnnen bJe fØrs·t f;ynlfg som en gjconfylt: ned· 

r;l<:j?er•Lng. Den ble sn:itLet og ):!;I'uvd .i plan fop hver• fuse (3--5).Øverst 

ber;ro clen av laftet r•t.mdt,OmmeP, nederost av tØPr'IDUI't r;ten. Dybden val' 

1.65m. Blant Eiter1ene fantPs (JgsÆ el par slykkev teglsten.Sammen rncd 

fylLi.ngE'n .i. br'Ønncn a.ntycler' <lisse at dcn kan hu Va'rl i bruk ft•a J 200-

talle.t til 1500-ta.llet. 

f',-,e;p l+, gjengit:t her•, gav noe av elet r;amrne inntrykk som Lwe :l. 

Iler> Vdi' deL sv,ert få konstroukc;joneP. T feltets Øiltre del fantef; et 
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fh~ l tverk dir'ekl:e under almenningen. Midt i felte·t var det tomt for 

konstruksjon er ·- når man c> er' bort fr• a brØnnen, som :l o "geni: Li g h0rer 

til fiwe 3, og en del sloJpehu.l.l. I fc.ltctl> vestre del fl:'emkom en 

gjen fylt renne fonnet som en f:j er.•dedel av en o va l. Den va P 6m lang, 

O.llm bn}d og o.3brn dyp. Eennen inneholdt en deJ mindr'c stcmcr•.I dens 

norcl1igste del ],~ et stolpehuJ:I, og p;l innsidc.en,paraLl.ell med rennen 

fire t"o1pehull pi\. rad, Konstruksjonen K72 kan mul.Lgens tolkes om 

el hus med jor,igravde vegge.r• e.L ler tak som hal' fortsatt ned L bakken. 

"lhwel" var kuttet i nopd og syd av fundamenter fra nyere l i.d. J fa

Ge S fremkom im·idlerticl et stykke til av renn•m i noPd, helt ut mot 

jaktkanten. Sydvest fop K22 J.J K23, en stenbro.Legning. Det var ikke 

mulig Zt at denne h)I)Fte sammen mecJ K22. 

Bortsett ft•a fort:3ettelsen av K22 viste fi.We b lite av _LntcresS<2-

\JncJer f.Lei:tver•ksgjerdct K2Li i feltets \)SE>tre del fremkom <'m de.L ste--

ncr (KSO) og et lag Lt>S av mØrk J.eire med kasserte koksten. Rundt 

K2 2 i ves L fr>emkom en mengde E: toJpehull. De var for det meste bare 

;;yn1 i.ge 5 s tcr•il undergrunn, og elet er• ennå ikke s.lm-'t: noe fopr;)l)k på 

Zl ski l le u l. kons truk.sjoner. Ddteringcn fop fasene.:-~ 4 og 5 er vc:Jnske .. ·· 

.Llg. Moe! fase 3 fulgte en overgang fra glas~ort r0dgodskeramikk l 

svartgods, og i fase b fante~ ikke keramikk i de~ hele tatt.Om fase-

ne Lt og ~) kan man forelØbig bare si at de rcpi"'esente:Pel' en 

fØr 1200-talJ.ei:. 

FtuJmnateri.alei. be to Lår• hovedsakelig av kcr<_unikk samt mei:d11--og kJe·· 

herstensgjehstanrler. Tre, lær og tekstil er det li.te av, og de ben 

Gom er funncot komme l" ltoved;::akel ig fpa feltets Øst:t'e del. Bl an l: hm

nenc kan ne"'ne;; f:ragment av pPoflltegJ till'varencJc er av!J.ildel. O. 

A. John;;en's "TØnsbergs historie'',Bind 1 ,s.l52 ncdor~t til hØyPu,og 

et vektlodd i messing som veier 20 gram og er utformet som en hest. 

Det er litt merkeLlg at denne tomt<~n, ved c>iden av Mar .. La.kirl<en og 

i næt~eten av rniddelalde~ens toPv, ikke har preg av stØr.r~ byggeak

U.vi tet, Nær>mes t ~otorgat en V dY' ku1 tur lagets dybde l. l m. T icUigcY'e 

grunnboringer og utgravninger (Sentrumsgravningen ]959-60) har vist 

at på den andre siden av Storgaten var kultur.Laget 3.5-2 3 m dypt. 

Det kan dertor virke c om om byggeaktiviteten p,~ årets tomt har• stJt L 

nc;;ten stille i store deler dV middelalderen. 
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BERGEN- BRYGGEN 

Gravningsområde: Bryggen i Bergen. 

Oppdragsgiver Middelaldersamlingen, 

Historisk museum. 

Gravnir1gsleder Kal_J.e Sognnes. 

gså i 197L> ble det foretatt utgravninger> på bre~nntomten p,'l. 

Bryggen i Bergen,etter et opphold fra 1972. Det sto fort

satt igjen en del av de bakre partene av Engelgården og av 

Dugården, de to sØrligste gårdene innen det brannherjede 

ornrO.det. De Øver'ste 2·-3 rne·lerne ble fjernet med ma;;kin 1. 

1971, for at arbeidet skulle konsentreres om de eldste by~ 

geper'ioclene. 1\dJeiclet begynte i rnidlen av april i Engel-

gården nordre, hvor elet b.Le stoppet to år tidligere. Da å

re·t:·; gr'avning tok slu'ltc ved utgangen av augu:3t Tni~necl var det utgr'avd 

et område pi"i ea S'/5 m, men ennå sto deler av Engelgården og hele Bu

går)den ig~j l~n" 

I Engelgården nordre ble det påvist ialt 7 byggefaser, mens det i 

sØndre del forelØpig er avdekket 4. Alle fasene tiJhØrer middelal-

deren. Engel.gAirden hai' hele ·tiden vært en dobbeltgård med to paral-

lelle huc;rekkeP ·- en på hver side av c'll gangbro eller passaEO:je som 

fØrte fra bryggefr'onten t·Ll Stref.et CØvregai:en) og byerw Øvrir,e be·-· 

byggelse. Navnet Engelgården er ikke kjent lenger tilbake enn fra 

slutten av 1200-tall.et, men helt fra den fØrste utfyllingen av Vågen 

har det ligget en dobjeltgård her. 

asjor1e·r i passasje11~s forlØp. 

Det· kunnE-:; bare påvisef3 små var:i·~ 

A.r'ets gr•avning i.nngår F;orn el ledd i den samlede tmder'S!i>kelsen av 

Bryggen. Funnmaterialet er clePfor ennå ikke bearbeidet, og de enkel-

t<' bygnings ta· 

at fasE~ 2 to} 

1e er ikke daterte. l~relØpig ser det likevel ut til 

'ltl omkring år- 1200 og faf>e 3 ved midten av 1200--ta}· 

for' u·tgr--"-nn1ingso-_ 

bygnln"-

16 

IaJ.t ~ket tilveksten med 5000 nye nummer, med keramikk som stØrs-

te funng • .1pp · 

keramikk SiEl 

E;;'] skår av d 

Keramikk ble funnet i alle fasene, glassert engelsk 

ra periode 5 og seinePe. bet fremkom imiJlertid og

typen så langt tilbake som til fasene l og 2. Kon-

tinental keramikk utgjorde hovedmengden i de fire eldste fasene. 



Det_ ble funnet for•holclsvis 

mye mc3tdll;nØkler,låser, kni 

vcr,pilesp_Lsser', Ctmt en Øks 

med bevart skaft. Av lær var 

dei· sko a.v uli.ke typer, foru-

t:.en heTter) og svt:r1dsli.rer. Av 

beinf>aker forekom mest kammer, 

kamenmcr og rester etter kam

produksjonen, m<on også isleg--

gsr og spiLlebrikkeP/ t~ernin-

ger. Spillebr•jld<cr• var det 

også av tre, vel helst til 

sjakk, og mellom dem en kon

gefiguP sittende 1 en stol. 

Tr•eg-jeru;tandene Vil I' mest: hus

geråd; dreiede og laggede kar 

På omlag l S i:res Lykker• f,wt 

rn<m runeinnskrifter, og elet 

kom også Jop dagen en rune-

stein. Som tidligere var det 

desf; nten atskillige ve v1odd 

og spi.nnehjul. 
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MARIAKIRKEN BERGEN 

Artikkelen er en sterkt forkortet verspn av Hans-Emil Lidens 

:-.i.ngsinnberetning. Sammenfatningen er foretatt av Ole Egil 

grav

Eide. 

mars 1974 ble det foretatt en mindre utgravning i Mariakirken 

for å gi plass til fundamentene for et nytt orgel. Det under

sØkte felt lå like innenfor vestinngangen og hadde et areal 

på ca 10.5 m. 

I fyllmassene under gulvet ble det funnet en rekke graver. 

Disse var etter-reformatoriske, og de dØde var alle blitt be

gravet i store trekister med tunge jernbeslag og kistehanker. 

Det var kun tale om jordsatte kister, idet det ikke fantes spor et-

ter gravkammervegger - hverken av tre eller stein. 

fantes rester av to fundamenter, ett på nordsiden og 

den av nedgravningen (se tegning). Begge fundamentene 

Under gravene 

ett på sydsi

var endel Ø-
delagt av graver, og ingen av dem kunne bli frilagt i sin helhet. 

Fundamentet i nord gikk parallelt med kirkens Øst-vest - akse,og 

hadde samme karakter som vestveggfundamentet. Det var murt i for

band med dette. Fundamentet isØndre del av nedgravningen var ori

entert 25-30° skjevt i forhold til kirkens Øst-vest-akse. Dette 

fundamentet hadde en helt annen karakter enn fundamentene i nord og 

vest, og det så ut til å lØpe gjennom vestveggfundamentet. 

Det er på det rene at det nordre fundamentet må være samtidig 

med vestmurfundamentet, mens fundamentet i syd synes å være eldre. 

Man kunne tro at nordre fundament har noe med fundamenteringen av 

nordre arkaderekke å gjØre, men i så fall har det sprunget ca 1.4 m 

fram fra arkaderekkenes flukt, og dette gjØr en slik lØsning mindre 

sannsynlig. Skulle man gjette på en annen forklaring, kunne man i 

stedet anta at det omtalte fundament representerer en forlatt vest

frontlØsning med et sentralt plassert vesttårn, hvor fundamentet 

har utgjort en del av fundamenteringen for tårnets nordvegg. 

En kan heller ikke si noe sikkert om det sØndre fundamentet. Ek

sistensen av kleberflis i fundamentkjernen gjØr det sannsynlig å an 

ta at det dreier seg om en kirkemur. Andre steinbygninger med kle

berdetaljer kan ikke tenkes i så tidlig tid som det her er tale om

fØr ca 1150. I området omkring portalen i den nåværende kirkes si

deskip mot nord finnes et parti kleberstein som antakelig stammer 
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fra en eldre bygr1ing, og det er derfor fristende J anta at det er en 

s.~mmenheng mellom disc~e steinene og fundarnerYte"t som nJ er kommet for 

dagen. Noe mer berotamt kan en likevel ikke si om cle aktuelle funn 

fØr det er blitt foretatt en mer omfattende 1.mdarsØkelsa både J" og 

utenfor kirken. 

HERØY OG UlSTEIN, 

TO MIDDELALDERKIRKER PÅ SUNNMØRE 

AV OlE EGil EIDE 

ad midten av 1800-tallat var da romanske steinkirkene pA 

HerØy og Ulstein blitt altfor små i forhold til sognafol

kets antall, og de måtte derfor vike plassen for nye og 

c; tØr're kirkebygg i tre. De nye kirkene ble likeveJ ikke 

oppfØrt på tomtene etter sine forgjengere. I stedet bla 

de bygget noe til den for dem, og sanere bla tuftene u~ 

planert og innlemmet i gravplassen omkring nybyggene,slik 

at alle synlige spor av de gamle kirkebygningene ble ut

slettet. Men bosetning og komrrmnikasjoner endrer seg stadig, og et

ter som tiden haclde gått var da. to kirkro>:;tedene bli liggende gan"· 

ske ulagelig til for storparten av bygdebefolkningen. Innen relativt 

kort tid ble det derfor vedtatt å flytte de nyreiste kirkene til mer 

sentralt beliggende steder, og alt i 1878 ble Ulsteinkirken flyttet 

til Ulsteinvik. HerØy fikk beholde kirken til etter århundreskifte~ 

men l 1916 ble også den revet, og droretter overflyttet til BergsØy, 

hvor den i noe endret skikkelse ble gjronoppfØrt undror navn av Ytre 

llerØy kirke. 

Etter kirkeflytningens tid har de to gamle kirkestedene ligget 

helt Øde. Et visst vedlikehold er likevel blitt utfØrt, spesielt på 

HerØy, hvor gravplassen etter en ticl ble tatt i bruk igjen,men dette 

har• ikke kunnet: forhindre at forfall og vansteLL har kommet til å 

sette et stadig ste~<rore 

hold har det i de senere 

preg de to 

år vokst fram et Ønske om å få 

. p,~ lokalt 

istanclsatt 

og parklagt disse arealene, og som et lecld i parkleggingen har man 

også Ønsket å få lagt ut helleganger som kan markere middelalclerkir-
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kenes stØrrelse og beliggenhet. En har manglet sikker kunnskap om 

disse bygningenes aktuelle plassering, og dertil har en på Ulstein 

savnet vi ·ten om kirkens form og cLimens joner, forhold som har 

til at man ikke noe c;ted har kunnet komme :i gang med den på Lenk te 

oppryddingen. For å skaffe frem den informasjon som trengs for at 

man cokal kunne sco-l:te fart i dette arbeidet, er det der•for i 1974 fo· 

retatt en arkeologisk granskning på de to . Disse under• 

sy)kelsene. hadde en ganskE' avgr•ensct llillse·tning, og gjennom dem tok 

en kun sikte på å få loka.lisert kirkc"nes fundamenter og å få far;t

slått veggfluktenes forlØp. Mer omfattende utgravninger enn de 

c; om var• nØdvendige fol' å få hes temt hvol' hellcgangene skuJ J e ligge 

ble derfor• ikke ivel'ksatt, og i den forbinclelc;e må elet fpamhevco[; at 

elet i_ kke ble foretatt noen tmclel'sØkels et• inne i k irket uftence. Dcotte 

må. man eventuelt komme tilbake til senere, el.tel' at tomtene n.'i er 

blitt lokalisel't. Gl'avningene i 197~ hal' væl't utfØl't etter oppdrag 

fra Ulstein Rotal'yklubb og Hel'Øy Sogelag, og disse i nr.; ti i: us ~j ondnc: 

hal' også skaffe i: til vc"ie alle de pengernidl er som 1tar gå-tt med til 

al'beide L. 

Gamlekir*en på. Ulstein ble l'evet i 1847/48, og den gang bl'Øt man 

vekk hele v<"ggopprnuringen, slik at selve fundamentet ble ·tf] ba-

ke i jorden. Del'ettel' ble tomten utplanert, og i t:iden fram til 

1878 ble elet nedsatt et l;Jetyclelig antall gPaver pc1. dett:e sted, noe 

som fØl'te til en systematisk Ødeleggelse av a.lle de bygningsre~tel' 

som var blitt igjen etter' l'ivingen. Ved en ren tilfeldighet el' li

kevel 5 fundamentpal'tier blitt bevart, og ut fpa dem kan man slutte 

seg til at kil'ken hal' bestått av et avlangt, tilnæl'rnet rektangulær~ 

c;kip og et minclr'e l'ettavsluttc·t koc. Men det er umul.i g å l'r,konstruæ 

cl'e al. le dele l' av grunnpldncn på et rcn·t al'keologilok grunnlag ,og re~ 

konstruksjonsskissen som er pPesentert' her er bygget på en kombi.na

sjon av jopdfunn og opplysninger' hentet fpa elet skl'iftlige kilclema.

teriale. 

De bcvapte fundamentpartiel' er oppbygget av åkePstein med jol'd-

mellomlegg mellom steinene. De har 3-lf skift :i hØyden, og steinene 

Cl' av temmelig var•ierende stØl'l'else. Men fundamenteringen ha ro i .. kke 

væl't gl'avet ned i en Ol'dentlig gl'Øft slik det ellers el' vanlig. 

I stedet er den blitt lagt L en ~;runn Y'ennc som bare er blitt fØrt 

ned til overokant iiV naturbakken, og dc~nne 1ernfe1 dige mil. ten å :ftm·

damente:re P<~ kom da til å fcemkallc c;t:aclige f;etninger• mure

ne. Fundamentene for' skipets vest-og syclvegg hac væl't 2.2 - 2.5 m 

bl'ede, og fundamentene for skipets nol'dvegg sel' ut ti_L ha hatt en 



liknende dimensjonering.Korets fun

damenter~ kan ha vær~ r1oe sntalere, 

men det er vanskelig mer nØyaktig 

å fastslå bredden. Veggtykkelsene i 

kor og skip er unndratt sikker be-

stemmelr·::e, men ut fra fundamentene 

å dØmme må en vente seg at veggene 

har vært et sted mellom l.b og l.Bm 

Lykke. Bygningens utvendige lengde 

har vært noe i underkant av 18m, og 

skipets yt~re bredde har' vært omlag 

10 m. Andre og mer eksakte mål kan 

ikke gis ut fra de~ eksisterende bye

ningsrester, og når det gjelder ko-

rets dimensjoner henvises det L:il 

rekonstruksjonsskissen. 

kommer> det også hvop vinkelskjev og 

uregelmessig kirkens grunnplan mc.i 

ha vært. 

Den opphavelige dØr- og vindus

plassering er nærmest ukjent, og vi 

vet hel ler ikke noe om korbucms ut-

formning og bredde. På d:Lsr;e punk-

ter foreligger elet ingen 

giske dala, og l tillegg er kildene 

l:i.te medelsomme. Det eneste en de:t'"' 

for kan slutte seg til er at det 

har eksistert en portal i korets 

sydvegg. Da kid<en ble revet hcJV-

net steinmaterialet i kirkegårdsmu-

r~·n}~8:l~~@~~5J 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

r---~·--~ 

l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

G 
' 

~ 
i~ 

l 
l 

ULSTEIN GN1LE KIRKE. 

REKONSTRUKSOONSFORSLAG. 

ren, og den stein som ligger der viser at kirken må ha vært bygge1 av 

tuktede brudclsteinsblokker, og at den har hatt hjØrner og innfatnin

ger av huggen maPmor. Men det finnes ikke antydning til ppofileP 

noen av de hugne steinene, og arkitekturem synes derfor å ha væpt 

preget av den aller stØrste enkelhet, noe som også samsvarer med det 

som bLi.r foFtalt i de ski•iftlige kilder'. 

For Øvrig kan den li u~ ufullkomne fundamenteringstekn:Lkk og den 

noe viukelsk:jeve gt:'unnplan tyde på. at kirken er blitt r'eist av folk 

som ikke har vært helt fortrolige med å bygge i stein. Det er likevel 
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vcm~:l.clig å uttale seg mer prcc:is·i· om ngens alder' og arkit:ekt1111 

all den tid murene er• bl.i.i:t revet ned til gr'UlHWn. Men ut fra de ela

ta som finnes må en kunne. antyde. at kirken er blitt oppfØrt en gang 

p~ 1100-tallct, og elet faktum at den var av et beskjedent format, og 

at den la i direkte tilknytning til garnletunet på Ulstein, gjØr det 

sannsynlig at den or blitt bygget som et privatkapcll for den stor

mann som satt på Uls Le ingår>dc~n. 

Kirken på HerØy ble revet 859, mon noen år tidligere var don 

blitt oppm.'tlt og tee;net, og av den gr•Lmn har vi en mer eksakt viten 

om denne kirkebygningen enn om Ulstccoinkirkon. Vi kjenner sZtleder3 al~ 

le denc: hovedmål, 02: undepr;Økelsc;n på HerØy kunne derfor bli hegren·· 

r;e·t: til en Joi<dlic:ering og fr•dmgr•aving av kirkens h:jsz)rner, og t en 

kontrol CJV tegningene i don gr,]cl det:te lot seg gjØr•(e. For•holclene pZt 

stedet oppfocdret dd heLLer ikke til Sd2Plig omfattende utgravninger, 

ganske. enkelt fordi de bevaPte bygningsrester lie;ger dekket av n,:} 

"gravmettccle", opp ti. l 1. il m tykke• r;jØ-- og skjellsandlag r;orn er fylt 

utoveP kiPkctornten; dele; fØr• omr>aclet ble t·att J. br<ttk c; om gravplass, 

dels etter at man hadde sluttet å bruke elet til dette formål. 

Ved r•ivningen var• Hci'ØY kiPkc en l)ygning med rektangulccer grunn-· 

plan, hvilket innebar at kop og skip var av sa~ne bredde, og alle 

:forhold tatt i betraktn:ing er det mest tr•oJig at kirken er b.Litt opp

fØrt i nevnte skikkelse alt fra fØrst av. Denne antakelsen er .ikke 

helt udiskuLabel, og fØr< den er blitt endelig bokJ:>eftet bØr man ikke 

se aldeles bort fpa at ldn for-men kan ha framkomme~t gjennom en 

e;ekmtclær utvidelse av bygningen. fy)r' kir•ken ble t'(·ci st må fjelLet ha 

ligget like opp i dagen p!t flere c;~Leder, og het' har den kalkmurte 

veggen r3tått clir·ckte pc~l fjellg:r•unJH'n. Der hvor elet har• væt>i: litt 

OPel over• bet•get c~r· elet blitt lagt opp et ordinært fundament, og her 

er kalkmuringen blitt påbegynt j hØyde med det clavæPende bakkenivå. 

Fundamentet har 2 '"kift, Det ber;t."tr> av en blanding av ~\kerstein 

og bJ:>uddstein med jordmellomlegg mel.lom Hteinene, og det er blitt 

fØrt ned ~ti] fas L fjel l over-alt hvor elet har bliti unclcrroØkt,. 

Da kirken ble revet brØt man vekk alt murvcrk over bakkenivå, og det 

resulterte i at man fjerTiet alle bygningsspor i de områder hvor bep~ 

gr<unncn g/i.r• hØyer~t opp" Andl'e r3 Leder ligger litt av fundamentene 

plass. Hvor de ble spart L8S9 er de imidlertid blitt sterkt sz)de-

lagt av graver fpa tJ:>ekiPkens tid. 

KirkcrH> muPer' har vært 1.0·-1.1 m tykke, og bygningens ytre mål 

funclamentnivå er 2 J,. 3 • 9,. / m. Når man ~lat' i bet·raktning at fundamEc'!l·-
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tene har vært en del. "uttrappet" J. forhold 

til veggfluktene er det all grunn til 5 

tro at oppmålingstegningene må være kor

rekte når de oppgir kir'l<ens utvendige rn~U 

til ,'i ha vært 22.3• B.6 m. 

tig kontroll av materialet er det likevel 

Lkke mulig å foreta, noe som beror på den 

omstendighet at de bevarte fundamenLrcster 

ikke gir grunnlag for en helt eksakt be· 

si~emmelse av beliggenheten for bygni.ngenc; 

fire hjØrner'. 

Storparten av s teinma ter i ale! fr'a kir·· 

ken gjenfinnes :L de enda 

grunnmurer' for tPek _L L"ken . 

e!Go is te ren de 

F:n eie] av denne 

steinen består av hugne og Lil dels pro-

filePte marmorkvadPe. Det er derfor åpen-

bapt at kirken, eller i elet minste en del 

av den, har hatt el' c,;okkel med kar'nisspro-· 

fj_]_, og at veggene hJY' vær-t delvis kvader·-

muPt. I de utgravde omriideP f_lrmee; elet 

likevel ikke maPmor i murvepket, og det er 

heller ikke funnet spor av sokkelen in s_L

tu. 

I kipkegårdsmuren l Lgger del og~~ [l endel 

stein fr> a kiPken 
' 

og der Finn eP man blant 

annet en overligger til et lite rundbuevin-

du. Det har hatt et "forsenket" vulstpro-

fil rundt selve bueslaget, og vindussmyge

ne haP åpnet seg _lnnove~ fpa veggens ytter~ 

liv, deP vinduets lysåpning har vært 29 em 

bred. OvePliggePen eP også uten glassfals, 

HERøY Gt-r~LE KiRKE. 

1---->- --·--t- ----+------~----t- ------.-.--(-- ------t---t-+-----1 10 i 'l. 

og den må utvilsomt ha hØrt hjemme i et av kirkens opprinnelige vincJ 

er. Disse vinduene vet vi ellers ikke noe om, ettersom de var blitt 

utelati: i 1838 ela elet ble foPetatt en endring av hele vinclusarrungemen

tet for å skaffe mer lys inn i ki rkePorrunet. 

IfØlge tegningene fpa 1850-årene hadde koret en nordportal og skipet 

en nord- og en vestportal, og dei er ingen grunn til å tro at det noe!' 

gang "kal ha eksistert hverken flePe eller færre dØrer i kirke': DeL 

forhold at eiet ikke l1ar væpt en eneste portal i syciveggen kan gjerne 

virke noe påfallende for en utenforstående, men studereP man terrenget 



pfi ,, i:ecJ0·1 I inncr man raF;kt ul: at denne vep;p;cn tå ute en fjcJJ 

skPent e;om e3Luper• brat:t i r:;jy:len. Dcetle forkJarer uten viclet'C at det 

der1r1c siden av bygningen. 

I miclde l dldcren var Hel'ØY ki.rke en av hoveclki_rken<'' 

men heller• -ikke hc,r' l,an clater·ingen l.JLi r;ærl.ig sikknr>.En må clug kun·-· 

ne ilntydc Al lJOO··taJle-t: er clcrt mec;t sannsynlige l1yggetid,og eld man 

finner L_iknenclc ornamentalce ledcl og en tihovarencle kvaderllruk j de 

noenlltnde t>dmLidige kirlk(:nc pc{ Kinn, Cic;.ke og i Bor>gund er det nær·

liggcncle antd aLle clir3f1e bygningene har rØU:er eU og r;amrne 

byggcrni y\. peker 

se:&~ tl·t ~-;om <-:n 

cor elet p.]. elet 

trolig inspirasjonskilclc for denne bygningllgruppen, 

nct oppf 

E;ert. F:n 

nåvcerc:ndP. t·i d~:;punkt· vanskcJ.ig 2':1 ha noE-~n InC l" ve l b(~gr'Uft-

Ln ing om hvorfr•a de felJ.,,,s 

vklar·ing av dette pr•obl.eme 

l i J tr•ekk kcrn ha bLi_ t l introdu-, 

fremE>tår imidlerl: id r;om cen 

særdclses fristenclc forskningHoppgave. 

Kirkene pc~ lleq6y og Uls Lc:i n er' barce Lo iJV de mange midcielalcler·

k:[r•krer ;,;orn IJle revet i foPrigeJ år'l\llnclr•e, og langl: flere kir>kelufteP 

ligger og vcentei' ~'t lJJi undcer:;Økt I de fol'e.liggencle Lilfel.Ler 

er undcrc:y:lkcl:wne b -tt muliggjur>t v lo.icaJc institrwjoner, 01~ den 

vor og foretaksomhet som er blitt lagt for dagen av Hery:ly Sogel.ag 

og Ulstein Rotaryklubb kan gjerne sLå som eksempel for kullurhisto

risk lntercsBertc lag og foreninger l Øvri~e bygder mecl• lignende 

fornminne1'. Med t t·i lsvar•"nc:le lokalt: engasjement ogsc'i ancl!'e r•:teder• 

skulle elet være håp om å kunne starte opp arkeologiske granskinger 

i en rekk0 av våre glemte kir>kerorrrter. 



OM 

AV 

Li (l 

KAUPANGER INNlANDET 

EiNAR SØRENSEN 

ed de senere års bygravninger har vårt kjenskap til middel

alderens kaupanger blitt betydelig u tv-[ elet. Dcri.mot haJ> ik·· 

ke disse utgr•avningene for'mi'l.dd mye nytt lys 

over historikernes gamle pr~blem om byenes opprinnelse, og 

elet er ennå et åpent l i hvilken utstrekning det 

rekorn faste markedt>plasser i f9Srkristcn tid. Et enkelt hdn 

delt>sted - Kaupang 5 TjØlling har· man arkeolog:i~'3k 

grunnlag kunnet fØre tilbake til 800-talJet, og det er der-

eller 

væ:ct ett blant en ~"er'ie med handelf;f;teder undeP vikjngeLiden i. Norge. 

Kaupangndvnene i iJmlandet er blitt· gjenstimcl for Li·tcn oppmer'l<.c-;omhet 

i denne forb:inclelse, og elet har vært: en mer eller minc!Pe LJtilltiende 

enighet om at de neppe går tilbake til tiden fØr kPiL;tenclommenc; inn

fØc•else .. Vi vil her I'e·tte sØkelyset mot denne gruppen med Kaupang-

navn for."' å sumn1erc hva v.i c:;gc:Iltlig ve.-L om disse stedene og d<-:--::res 

forh:istor•iske miljØ. StedLmavrwt Kaupang bidl'o i sin tid til å lo-

kalisere Ottacs hancle1E;pla",; i Si<ir'ingE;c;al, og umuLig clc l vel ikke 

at stedsnavnene påny kan bli en ledetråd for dl'keologene. 

Lengst utenfor allfarvei synec; Koppang i Storelvdal ligge=. En han-

delsplass her ville fØrst og fremst gi mening om man t>å den i forbin

delse med ll'lmarl<fonæl'.:inger som jakt, fir,ke og blcc;ter•bruk, Alle gcl.:r-· 

elene med dette navnet Lå oppPinnelig ute på KoppangsØya j Glomma, men 

på 1600 og 1700··talle-t ble husene flyttet på grunn av flomfare. 

Det er. derfor ute pii Øya at tomten etter kaupangen må sØkes. IfØlge 

folketPaclisjonen skulle det engang ha ligget kir'lce her, og dette ble 

bekreftet ved en privat ~tgpavning t>Om sognepPest Sigurd Næs lot fo

reta i 1922. På en lokalitet kalt Kirkegravene fremkom det skjelett

begr•aveJ.ser ved ~iden av en tuft som må antas & s·tamme fra. ki.rken. S~ 

vidt mcm kan se forekommer ikke Koppdngki.rken noen skr'ift,s& vj_ l1ar 

for en gangs c;kyld. ,J. gjØre med et kirkesagn f30lll ikke bai'c har inter·· 

esse for folkeminnesamlere. 

Den arkeologiinteret>ser~e sogneprcster1 lot fopeta en ny utgravning 

på Øya 1925. Denne gang var det en haug ca 700 m fra kirkestedet 

som ble undersØkt. Her b.le elet funnet: lafi:ver'k fr•a tr•e foPskj ellige 
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byggeperioder. I det nederste laget fremkom det også en del gjen -

stander, men det har hittil ikke lykkes å bringe på det rene hvor de 

tok veien etter utgravningen. På grunnlag av:-~~&ogneprestens knappe 

innberetning er det ikke forsvarlig å antyde noen datering av funn

materialet. Det fremgår av en notis i Østlendingen 3.11.1925 at A
nathon BjØrn fra Universitetets Oldsaksamling besØkte Koppang i for

bindelse med utgravingen. Han hevdet i denne forbindelse at de un

derste bygningsrestene stammet fra hØymiddelalderen, men intet sies 

om hva grunnlaget for denne konklusjonen var. 

I nærheten av KoppangsØya ligger SkeidØya, som må sees i forbin

delse med kaupangen. Denne Øya omtales i en kilde fra 1684, og går

den Koppang er for fØrste gang nevnt i 1520. Det tidlige kildemate

riAlet er imidlertid så spinkelt fra Østerdalen at disse årstallene 

sier oss svært lite. Derimot er det rimelig å tro at det på Koppang 

som under den senere Grundsetmarten på Elverum har foregått heste

skei samtidig med handelsvirksomheten. 

Koppanggårdenes opprinnelige beliggenhet på ei Øy må sees i for

bindelse med Glommas betydning som kommunikasjonsåre. Eidene eller 

dragstedene for skip lenger ned langs elva bekrefter dette, og også 

i vintePhalvåret har elva trolig vært en viktig ferdselsvei. fpa se

nere tid kjenner vi til at man kjØPte med hest og slede på isen. 

Koppang ligger' midtveis mellom Viken og TPØndelag, og som nevnt kan 

handelsstedet i en viss grad sees i foPbindelse med utnyttelsen av 

de store utmarksområdene i det noPdlige HedmaPk. Det er ingen gPunn 

til å se bort fra at stedets funksjon som handelssted kan gå tilbake 

til fØrkristen tid, og i alle tilfeller dreier det seg om en 

nende lokalitet for fremtidige arkeologiske undersØkelser. 

I Nes på Romerike finner vi gården BjØrkomp, opprinnelig 

spen-

Birki-

kaupangr, som tidligst omtales i biskop Eysteins jordebok omkring år 

1400. Gården ligger på vestsiden av Vorma, drØye to mil fra mØtet 

med Glomma. I dag ligger husene et godt stykke opp fra elva, hvor 

det nedenfor gården lØper inn en vik som skulle være velegnet som 

båtplass. Imidlertid har bankene langs Vorma i den tid som er kjent 

vært under stadig omformning , så vi har ingen garanti for at stedet 

i eldre tid har vært like gunstig som anlØpssted. 

Det er grunn til å tro at Vorma har vært spesielt viktig som 

transport- og ferdselsåre i forhistorisk tid, hvor den ligger som en 

naturlig innfartsvei til Romerike, Hedemarken, Toten og Gudbrandsda-
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Fig l. 

Elvene som kommunikasjonsårer på Romerike i yngre jernalder. 

len. 

BJØRKOMP 

Folvelseter 

e Gård (sammensetninger 
med"eid understreket) 

~ Fossefnll eller stryk 

X Kleberbrudd 

En indikasjon på dette er gården Henu, opprinnelig Heinhof, 

som ligger ved Vorma nær dens mØte med Glomma. Navnet betyr rett 

frem "hedemarkingenes hov", og kan vel bare forklares ut fra el

vas betydning som kommunikasjonsåre. Et annet interessant tema 

er gårdsnavnene sammensatt med eid, som vi finner nær fossefall 

og stryk både ved Vorma og Glomma. I Glomma kan de fØlges oppover 

mot Koppang (Kaupang) i Østerdalen, og fra Vinger var det via en 

sammenhengende rekke med elver og sjØer forbindelse mellom Glomma 

og Variern. Eidskog i Norge og Eda i Sverige er navn som minner om 
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denne forbindelsesåren. Vi vet ut fra vår>l: kjem;ka.p til veifor>ho.ld og 

konununikasjonsmicller i eldre tid at vannveien var den mest praktiske 

mil te å fr•ZJk te et stØrre pari varer, r;e 1 v når man t:ok i bet't'aktning 

de mange fosser og stryk som båten måtte dras for~i. Eidnavnene lig

ger ennil som levende vidner om dette. 

Arne SkjØlsvold fester seg i sin studie av klebersteinsindustrien 

i vikingeticlen ved navne~t BjØrkomp, og antyder at "kanskje er klebeP. 

grytene fr• a r•omeri. ks verks t:edmce for>mi clle t via denne kaupangen 11 • Om 

fm:nmaterialet på Hcclemarken hevder• hiin videre at ".En pt1fallende 

funnfrekvens har vi på Østsiden av MjØsa, i bygdene Vang, Furnes,LØ

ten, Romedal og Stange. Meget tyder på at disse bygdene har fått si-

ne gryter fr•a kleberverkstedene Romerike." 

Det er mulig at SkjØlsvold har rett i denne påstanden, men det bØr 

tilfØyes at kleberen synes å fØlge den generelle fu~rmfrekvens("n -L de 

bygdene elet her ~'r ~tale om, og at sær'lig Vang, LØten og Stange er u·· 

vanlig rike p~ vikir1get:idsfunn. De romerikske kleberbruddene pA foJ

velseter i Nes og i Piggåsen, Fet kan ikke sies å ligge i nær til

knytning til Birkikaupangen,men det er likevel ut:vilsomtat om hande~ 

s~tedet går tilbake b.l vikingeticl 1 har kleber vært en av de produkter 

som har blitt omsatt her. 

Nå.r elet gjelder gåY"dcn Kaupang Botne, Vestfold~, fØrc3t: omt:oolt: av 

skriftlige kilder i 1472, ser det ved fØrste blikk usannsynlig.ut at 

det dreier seg om et gammelt handelssted. A.W.BrØgger, som var på 

befaring her i 1928, hevder ogllå at "Det synes ganske utænkelig at 

denne ubetydelige og avsides liggende plassen kan ha vært handels

plass." Han velger seg derfor den utvei å ant:yde at vi hal' å. 

gjØre med et oppkallelsesnavn. 

Ders6m Vl tar for oss Reidar fØnnebØs kartskisse over Nordmanns

slepa og dens forgreininger, blir bildet et helt annet. Vi ser ela at 

Kaupang i Botne ligger i krysningspunktet mellom tre viktige ferd-

selsveier. Spesielt bØr nevnes 

nes (Kaupmannsnes) ved Lågen. 

en tverrvei f;om fØrer over mot Korn

Det md tilfØyes at jeg ikke har hatt 

anledning til å kontrollere om FØnnebØs rekonstruksjoner av eldre 

tiders veilinjer i Vestfold baserer seg på konkret materiale. Vi får 

likevel en yi~terlige.re mistanke .om at beliggenheten ikke kan ha vær•t 

så avsides som BrØgger vil ha den til når vi bare. 3 km sØr for Kau

pang Botne. finner en Husebygdrd, som ifØlge Asgaut Steinnes's teo

rier har vær•t et aclminis~trativt senter under yngr•e :jernalder. 

Den samme kombinasjon av gårdsnavnene Kaupang og Huseby finner vi i 
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Fig 2 

Kaupangnavn i det norske inriland. 

Den stiplede linjen viser 

mannsslepa (forenklet). 

nord-



45 

TjØlling, og man kan få inntrykk av at sammenhengen mellom Husebygår

den og handelsstedet ikke er tilfeldig. 

Det allerede nevnte Komnes i Sandsvær kan regnes som betydnings

messig likeverdig med Kaupangnavnene. Imidlertid anser Rygh det for 

sannsynlig at fØrsteleddet er mannsnavnet Kaupmadr, noe han også hev

der i forbindelse med Kommesrud i Eidsvoll, som ligger ved Vorma midt 

mellom BjØrkomp og MjØsa. Beliggenheten til de to gårdene, ved elver 

som synes å ha hatt stor kommunikasjonsmessig betydning, tyder på at 

dec snarere er profesjonen kaupmadr enn navnet som kommer til uttrykk, 

Komnes i Sandsvær ligger på et nes som stikker ut i Lågen, er kirke

sted og omtales av skrevne kilder i 1356. Ved Lågen som ved Vorma og 

Glomma finnes det eid-navn som vidner om dragsteder for skip. Kaupang 

i TjØlling ligger forØvrig ikke langt fra Lågens utlØp, og man kan f~ 

restille seg at både Komnes og Kopangen lenger opre ved elva har vært 

mellomstasjoner for innlandets produkter på vei mot kysten. 

På Kom~es har det fremkommet et kombinert manns- og kvinnegravfunn 

(C 20519) på den sØndre del av grusryggen som kirken ligger på. Fun

net kan dateres til 800-tallet, og det er ingen grunn til å se det i 

forbindelse med noen annen gård enn Komnes. Nord for gårdshusene har 

vi 'opplysninger om at det fØr 1925 skal være funnet "sverd og Økser", 

men disse gjenstandene er siden bortkommet. 

Vi må kunne formode ut fra gravfunnene at det på 800-tallet har lig

get en gård på neset, og kirken bekrefter at denne gårdens n•~n iall

fall fØr Svartedauen har vært Komnes. Vårt problem blir kanskje hel

ler om navnesammensetningen virkelig betegner en handelsplass, enn om 

den kan fØres tilbake til fØrkristen tid. 

Kopangen i Svene sogn, Flesberg, fØrst nevnt i 1575, ligger også 

tett ved kirken. Husene på gården ligger noe opp fra elva, og det er 

intet som tyder på at Kopangen er ryddet senere enn nabogårdene Svene 

og Rudstaden. 

Den siste gården som vi her skal ta for oss er Kaupang i Hol, Hal

lingdal. Som Kaupang i Botne ligger denne ikke ved noen vannvei, men 

i ei avsondret grend mellom fjellet og hoveddalen. Gården blir fØrst 

omtalt i 1424, og det er naturlig å se den noe avsondrede beliggenhe

ten i forbindelse med Nordmannsslepa. Dersom vi fortsatt holder oss 

til Reidar FØnnebØs kart,finner vi at her mØttes en vei fra Sogn over 

Aurlandsdalen med en vei fra Hardanger som kom ned i Ustedalen, og en 

tredje vei fØrte over mot HusebØ i Uvdal. HusebØ var etter den eldre 

landsskylden en av de stØrste gårdene i Numedal, og om vi i tråd med 



Steinnes tolker den som et administrativt sentrum1 er det nærliggen

de ~ se gården i forbindelse med utnyttelsen av fjellområdene. Fra 

HusebØ fØrer også veien videre mot Svene-Kaupang i Flesberg. 

Når det gjelder Kaupang i HoJ. vet vi at stedet i nyere tid var 

mØtested for hallinger og vestlendinger, hvor man bl.a. byttet salt 

og fisk mot jern. Lars Reinton hevder i bygdeboka at jernhandelen 

må ha vært viktig inni: il på l500···tallet. Sannsynligheten taler for 

at de nevnte handelsvarcne ble utvekslet mellom Hallingdal og Vest

landet også i fØrkristen tid. 

Arkeologiske funn og gravfelter kan også med stØrre eller mindre 

rett settes i forbindelse med Nordmannsslepa. På Fekjo i Ustedalen 

skjærer den f.eks. gjennom et gravfelt, som ved en utgravning i å

ret 1923 ga funn fra vikingetid. Det er her ingen gård som haugene 

hØrer naturlig sammen med. Ved Kjemhus, hvor en gren av slepa kom

mer ned i Numedal, ligger det også et gravfelt,med ca 40 rØyser. 

Dersom vi tar for oss stØrrelsesforholdet mellom de 6 gårder som 

her er omtalt får vi et noe uensartet bilde, men det er likevel be

merkelsesverdig at fire av disse er fullgårder ifØlge skattemann-

ta11ct av J6Lf7. Koppang i Storelvdal og Komnes i Sandsvær var u-

delte fullgårder, Kopangen i Flesberg omfattet en fullgård og en 

halvgård og Kaupang :L Hol to halvgårcler, mens Kaupang i Botne samt 

BjØrkomp i Nes begge var Ødegårcler. Det er derfor grunn til å be

tvile at alle disse seks gårdene er .eyddet i kr'isten tid, og det er 

vel også noe sØkt å gripe tiJ argumentet om navneskifte i nyere ti~ 

Det bØr også fremheves at tre av gårdene ligger tet"t ved en kirke, 

noe som kan fork]apes med at her var gamle samlingssteder på den 

tid da kirkene ble reist. Selvsagt kan man også snu argumentasjon

en på hodet og hevde at det var naturlig å opprette handelsplasser 

ved de naturlige samlingssteder som kirkene var, men både ut fra de 

tre gårdenes stØrrelse og miljØ lyder dette mindre overbevisende. 

Både historikere og arkeologer har ved forskjellige anledninger 

berØrt den betydning som innlandets produkter kan ha hatt for han

delen innen- såvel som utenriks i forhistorisk tid. I denne litte

raturen finnes elet imidlertid liten eller ingen diskusjon av distr~ 

busjonsnettet som varene må ha inngått i. Ved et nærmere samarbeide 

mellom arkeologi, stedsnavngranskning og Økonomiske vurderinger vil 

det kanskje en gang bli mulig å belyse dette problemet nærmer~. 

Funnmaterialet fra vikingetiden viser såpass stor ensartethet at vi 
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må forutsette en hØy grad av kommunikasjon og et relativt godt 

utbygd distribusjonsapparat, trolig med tilknytning til faste mar

keder. Disse behØver ikke ha vært stort mer enn et område nær en 

gård hvor man mØttes en eller flere,ganger om året for å utveksle 

varer og tjenester, på samme måte som på senere tiders bygdemarked

er. Det synes å ha eksistert en kjede av slike markedsplasser med 

Numedalslågen som hovedkommunikasjonsåre, og det er i denne, forbin

delse grunn til å merke seg at den arkeologisk dokumenterte Kaupang 

i TjØlling ligger som det naturlige endepunkt for disse sannsynlige 
handelsstedene i innlandet. 
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BOKANMELDELSER 

Håkon Christie Middelalderen bygger i tre. Univ.forlaget 1974. 

Hans-Enil Liden Middelalderen bygger i stein. Univ.forlaget 1974. 

å det norske arkeologmØtet i 1970 ble bl.a. understreket at 

det var stort behov for mellomfagslitteratur i middelalder

arkeologi. Denne mangelen ble både av studenter og lærere 

påpekt som et stort savn. Det ble derfor foreslått å utgi 

forelesninger innen faget i form av stensilerte kompendier 

som en begynnelse til et bedre litteraturtilbud. 

BØkene er det fØrste resultat av dette forslaget, og begge forfatter

ne skal ha takk for den positive vilje de har vist ved konkret å et

terkomme studentenes Ønske. Det er også gledelig å kunne konstatere 

at håndbØkene har fått en form og teknisk standard langt over det på 

arkeologmØtet foreslåtte kompendium. 

Christies bok Middelalderen bygger i tre gir en god oversikt over 

ulike konstruksjonsprinsipper. Den er rikt illustrert og er et godt 

utgangspunkt for videre studier. At forfatteren har funnet å måt

te begrense seg til byggeteknikk,og ikke har tatt med ulike bygnings

typer med grunnplansillustrasjoner,kan imidlertid fØles som et savn. 

Lidens bok Middelalderen bygger i stein tar utgangspunkt i stein

huggerhåndverket. Boka gir en grei innfØring i de forskjellige ledd 

i en byggeprosess med stein som materiale og er rikt illustrert. 

Gjemt inn i enkelte avsnitt finnes informasjon som viser til ulik ge

ografisk fordeling av enkelte detaljer i steinbygningene. Dette vil

le kan hende ha kommet klarere fram dersom det var samlet i et eget 

avsnitt med vekt på å vise forskjeller og likheter mellom ulike de

ler av landet. 

Alt i alt er begge publikasjonene utmerkede håndbØker som fyller 

igjen huller i litteraturbehovet for et studium i middelalderarkeo

logi. Samtidig rekker de uten tvil ut til grupper utenfor universi

tetsmiljØet. Det er prisverdig at forfatterne har tatt seg tid til 

å utarbeide håndbØkene, og et Ønske må være at de danner opptakten 

til flere slike bØker med emner fra perioden middelalder innen nor

disk arkeologi. 

Erik Schia 
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