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For fjerde gang foreligger et spesialnullllner av NICOLAY med rapp

orter fra middelalderundersøkelser i Norge i 1975• Vi har 

mottatt rapporter fra alle fjorårets utgravninger ~ dette felt

et, med unntak av undersøkelsene i Bergen og i Borgund, og blad

et skulle således gi en foreløpig oversikt over det som har 

foregått innen middelalderarkeologien i Norge 1975• 

Årets nummer er redigert av Siri Myrvoll Lossius på vegne av 

"Solstrandkomiteen", mens ansvaret for lay-out og renskr1ving 

hviler på NICOLAYS faste redaktør. Bladet er i fellesskap finan

siert av de fem arkeologiske landsdelsmuseene, Riksantikvaren og 

Norsk Arkeologisk Selskap. 

Siri Myrvoll Loss1us 

Forsiden 

N 25647, Spillebrikke av tre, høyde 7,6 cm. Sannynligvis fra be
gynnelsen av 1200-tallet. 
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Oppdragsgiver·~ fijJ<.snnt:iJzvareJ·t 

fJt.gra.vning~:Leder: Jan E.G. Erlksson 

l''oranlodir;et byggearboicler ble det utpå høsten 197~, satt igang 

sonder ende unclersøknJ. sor ø ut O{!; nord :for <løn nEh.ra:rond Domkirken: 

den rnidde l aldc~rsk.e Lnvranski.rkens e-L tHrfølrse.r 

OwrE1det, _fig-.1, streld.;.-.er sog opp mot Slottsf'je1let og- en ventet 

å f'inne miclclelaJ.dorok byhnbye;g;elsø og spor etter akt1 vit.etør som 

bel ei ringer vod foten av fjøllet. Sondøri.ngsarboidenE=!' i 

den begynnendE~ ontr(.-)prise i 1971J bogrensot lnterøssen. tj_l to min

dre områdør som ble undorsølzt sommeren 1975~ 

l felt I, flg.1, rett øst for kirken, ble det undersøkt to brøn

ner, som l.å hfl'lt i yttørka..ntøn av døt egentllge 11 ~v·a:r."'tjordsområd

et". Den ene brønnøn var la.f'tet or; var sannsynlJ gvi R i bruk r:.:•a 

f'ra 1600-tallet til sluttoa av 1800-talle!;. :r den stor:ile bakke 

ca 1 m øst f'or nevnto brønn ble det oppdaget en nedskjæring som 

etter· tømming avdekket brønn nr.2, f'ig.2. Denne V'CU' bygd l pal:L-

s adetekni kk, og t:U oppbyggingøn var de L brukt gamle 

materialer. Drede, vertikalt stilte eikebord utgjorde 

byg·nings .. 

vee;geno. 

Disse blo holdt på plo..;-.;f> a.v f'orhold~vis sma.ln, horj~sontale lekt

ere som var .festet i huller' j bjørnestf}1pøne~ Bordøne var kr<-l.rtic 

brent i brønnens øvre d<>l og den dypero dol av brønnt'yll-Lng<>n be,

sto av trekull~ Y brønnen sto en stige~ ogs8. rien brent i dP øvre 

deler. 

Dateringen <:!l' noe va.nske l ig da det ikke ble funnet noe daterende 

i brønnfyll:lngen e.llor i f'y.llmassen0 p;~ utsiden av l)rønnen.: I do 

lag som dekket brønnen ble det iwidlertid funrH~t kun .svartgods" 

En kan derfor anta at brønnen er korr~et ut av bruk før ca 1250. 

Ifølge Kulturhistcrisk l.elcsikon er pAll.isadebrønnex· 

ferhistot·isk t.id og nyere l:i.d. D<d; er tidligere ihke 

kjent fra 

funn<>t pal-

~lis1:1debrønner i Tønsberg'~ bare J.a.ftebrønnør or:; sleppv(~gr:sbrønnor. 

Bare en av disae kan vmre av noenlunde ~5amme aldoc~ nemlig en 

sleppvoe;gsbrønn ~ra Forenede LJv-tomton i 1971. Denne regner ut 

gravøren med Hr blitt Gjønfylt i løpet a.v '1200-taL!et. 

I f'elt JJ:, flycl :for den søndre oppgang til Slottsfjellet, b]e døt 

gravet 6 sonderi,ngssjaktor, D<-'t viste seg at massene, \Jenilllel; 2 
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fig 1 

Ny bebyggelse 

O Utgravet 

--- Prøvesjakt 

.____. _ __.__~30 m 



m tykke, var påført i forrige århundre. Store groper i den ster

ile sand pekte på at man hadde tatt sand der og dermed fjernet 

den opprinnelige overflate og eventuelle kulturlag før oppfyll-

ingen. 

I den sterile sand ble det imidlertid funnet en neolitisk flint

pilespiss med tange, spissen va~ brukket av. Funnet ble gjort på 

en høyde av 25,24 m.o.h, Det er tidligere gjort et funn av en 

skifer-pilespiss på sydøstsiden av Slottsfjellet, ikke langt fra 

utgravningsplassen. Ved Nichaelskirken oppe på 'fjellet er det 

funnet en "tykknakked skafthulløks". 

Resultatene av gravningene må sies å være de negative opplysnin

ger: Den egentlige middelalderske bebyggelse har i nordøst ikke 

strakt seg lenger opp mot Slottsfjellet enn i høyde med Lavrans

kirken/Anders Nadsens gate. Hvorvidt samme begrensning gjelder i 

området nord for kirken vet vi ikke, der må man også ta Håkon 

Håkonssons kongsgård med i betraktning. 

fig 2 

JfGE ·76 
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BYGÅRDER OG BYHUS I OSl.JO 
petter b. molaug 
Gravnine-sområde: "Søndre felt", Clemensgt. 2/ Kanslorgt. 10 

Oppdragsgiver: Riksantik--varen 

Gravningsleder: Petter B. Molaug 

"Søndre felt", påbegynt i 1973, var området for utgravningene og

så i 1975. Dessverre viste det seg ikke mulig å avslutte feltet 

før i 1976, samtidig med at det vil bli gravet en utvidelse av 

nordre felt (sml. "Nicolay" 13, 1973). Grovt sett har vi i 1975 

gravet i lag fra rundt 1200 til rundt 1100. Noen av de viktigste 

resultatene er bekreftelser på oppfatninger vi har dannet oss om 

bebyggelsesmønster og bygningstyper fra Mindets tomt. 

Forandringer i bygårdenes utseende og i grensene mellom dem gjen

nom tidene, ble observert alt på Mindets tomt. Til sammen dekker 

Mindet og Søndre felt en tilnærmet diagonal gjennom deler av fle

re bygårder, trolig 4 ("Nicolay" nr. 20, 1975, fig,1). Bygården

es utstrekning mot NV synes å være gitt ved begrensningen av et 

gateløp som kan være Vestre strete. Fischer har tegnet inn Vest

re strete ca. 25 m lenger mot NV enn vårt strete, dog uten å ha 

noen sikre holdepunkter for et gateløp i dette området. Klarhet 

i dette spørsmålet kan antagelig fås ved utgravningene på Nordre 

felt i 1976. For lettvinthets skyld vil gateløpet på l4indets 

tomt heretter bli kalt for "Mi.ndet-stretet". Bygårdenes avslut

ning mot SØ er mer problematisk. Løberg (1956-57) går ut fra at 

bygårdene i dette området har strukket seg fra Vestre strete til 

Østre strete. Avstanden mellom "Nindet-strete" og den beregnede 

tras~en for Østre strete slik G.Fischer har tegnet den,er ca. 60 

m. De øverste registrerte delene av bygård III og IV på Søndre 

felt ligger anslagsvis 27-28 m fra "Nindet-stretet". dvs. noe 

mindre enn halvparten av avstanden mellom stretene. En kunne 

godt tenke seg at bygårdene bare opptok halvparten av avstanden 

mellom stretene, gjennomsnittlig JO m, slik at de lå rygg mot 

rygg vendt mot hvert sitt strete, evt. at de opprinnelige bygår

dene var delt i to på denne måten. 

PEo midten av 1200-tallet ser det ut til å være 4 ordinært store 



byrr,nlnr~ l< 1. 1)(,. ~. LUO ... ta1J. 



bygninger etter hverandre i søndre lengde av bygård II. Tilsammen 

vil de utgjøre ca, JO m, Denne bygården er ca, 18 m bred, Med )Om 

lengde blir tomten på 540m2 , med 60 m lengde blir den på 1080m~ 
2 bygårder i Korskirkesognet, nevnt i diplomer fra sent 1200-tall 

er på 894 og 8)1 m2 (Bull 1922). Løberg mener at det har vært ca. 

)4 privatgårder i Clemenskirkesognet, dvs, syd for Dispeg&rden og 

Hallvardslcirken, i'Jed rimelig fratrekk av grunn for kirker, kongen s 

mark og gatenet t, samt sjøbodene, blir det et areal på anslagsvis 

84 000 m2 , dvs, hele 2470 m2 pr. gård, Løsningen må være enten at 

gårdene har hatt en sterkt varierende størrelse, og at de utgrav

de har vært blant de minste , eller av grensene for bygårder som vi 

mener å ha identifisert på utgravningsfeltet er gale,eller at det 

har eksistert e n god del flere bygårder enn de som er nevnt i de 

skriftlige kilden e. Etter min meni,ng taler mest for det siste , 

Videre gjennomgang av utgravd materiale og nye utgravninger kan 

gi svar på disse spørsmålene, Det er tydelige forskjeller mellom 

øvre oe; nedre deler av enl<el te av de utgravde gårdene, Spesielt 

påfallende er g jødselkonsentrasjoner og ildstedsutkast i de SØ

ligste delene av bygård III. og I V. Det ville være naturlig å bru

ke den bakre del av bygården som slik avfallsplass,dersom det var 

plass til det, Til dette finnes flere paralleller fra andre euro

peiske middelalderbyer. 

Det er ennå for tidlig å identifisere de enkelte husene i bygård

ene, A.v de utgravde bygningene peker spesielt stuehusene seg ut, 

Det er imidlertid vanskelig å avgjøre om stue, setstue ell er 

skytningsstue, slik de er omtalt i et middelalderdiplom fra en og 

samme gård på 1)00-tallet (Gullen) er representert, Da det ikke 

er funnet noen stuehus med ildsted etter midten av 1200-tallet,og 

det før denne tiden stort sett mangler skriftlige kilder, er det 

ikke sikkert at alle typene er representert på gravningsfeltet, 

I 1975 er funnet flere stuehus med hjørneildsted fra 1100-tallet. 

Spesielt skal nevnes en bygning, K196 , fra første del av århundret 

( f ig. 2 ). Toromsplanen er den etter hvert klassiske med smal for

stue i husets fulle bredde og et større, nærmest kvadratisk rom 

med ildsted i et hjørne mot forstuen, Ildstedet har en fragmenta

risk bevart karm som . gjør at det i plan minner om en røykovn("Ni

colay" 2 0, s ,10). Spesielt for denne stuen er den relativt godt 

bevarte rno ldbenk9 n som går i ca, !10 cm bredde langs NØ - veggen. 
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Bygning K 208 og K 209. Skigard o~ trebrolagt gangvei, Ca 1100. 

l- - - -
l 

/ 
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ITt:tnrusb.landøt silt OI"· lagt; oppå g·ul·trbord-BJle, 

noldt pa plao;s 

ro,"tsøttør hølt 

øt kant<'> t:tlt bord j 

sJ.ttobønl-t ~ YT1{~rø r:. tuøx· ha:t~ hatt rnold'bonkor langs hf.:)le vep;gfJ:C 

nJ v-ået und.er, f'u.nnet 

en l.aftebyv1ing~ K20R med Are midt på ~l.ivet~Av ildstG 

elet c~r· ·na·~.··ø bøvart øn L-"'økatnr;-ulær' JJølJ.øle{Sntng· 1 Ot'!; i ti11egg to 

gropør~ med ildstodi3tnasso (lig··, ) . Dotte .:t'a.llo.r- pont s~:;unmen mf~d 

tj_d_ligø:ce :funn som tydø:r' på n.t øn rn1 don.nø tid.en gi.kk ovø:r· f'ra 

mid.tårø til i.ldst:.ød t l1.,:]ørn.et~ NØ ·for K208 Hfl noe mindre 1a:f··· 

tot bygning~ 1\209, muli.gens en bod. Spesiel·t fo:r donne er dø 

bov;·:l_:r·to tapphullene t:.Ll beitsk:ior. Det el ... mulig o."L reJ:;:;verkst.tus 

et, som er føyet l~il bygning 1<:"196 ovor, har hatt sammø ·fn.nksjo:h. 

J\208 og ~~09 Lie;ger mellom (~n skigard og; on smaJ trebrola.(_!;t ganr-:.;.-

vc--:d, og på dHn a:ndre siden av denn<"::! l.iggor T'ostør av f'Jer10~ 

ninger~ .Mot NØ var det im.idle-r:."tid f'ler[:- nødgra,vrlinger med gjøds 

el ng lag nted lr_oks·totns-utk~:tst frem ti1 en ny sJcig;cu.:.··d ( 11 Nico]ay11 , 

nr,20, s.7-8). Døtte tyder pi at det i bygardenY pA denne tidli

go tiden ch~_ls har Vtert luu·; ~ ,byggøt tett sammen, dels åpne omrr'td

t.~·r f'or av.fa1l or:'; mulig'El11S f'or husdyr .. 

l_Jtgr·avningone har gitt PnkoltA spes.lelt intere~san·te byggeteknis-

k(:l detaljPr" S·yllsto.k:ker Lil laJ'teby{','ninf!_;Pr med mar1<ert trapE~soicl 

tvc:rrsnitt e:, foro.lr,:Jpig :fufltlet i l.<-:tg ned til "Li1J Li_c~· 1100~ .. taJ1. 

,')elr.; bar --le lig·get in situ, dolt5 bar de vært brukt seJn.1.ndært som 

-_f'U!tda.mr:ntstabbe-r·~ Det e..r· "lkke f'unnet ,"Jikre ::;yll.'3tokkor fra stav--. 

b-_Yf';nirlgey· p<J Søndre J'ølt .. men cleri1no t. jordg-cav-rle E"-;to.-l.pHr ti.-1 sli·-

Av g;jcnstu.ndsf'unnone f.'_i··a ·1975 va_r det sposie'lt c::tt fJOm J(:an g·:i }Jer-· 

upe>l<tiver. Blant over 10 000 e>tk. l.:r>rav:t'all, mest avkutt u.ten søm-

SfH)r9 ble cl(:--,t f'un:n.ot det; nesten ferdige overlæret ti] c~n vend.sydd 

,c~idl--!Snøroslco~ 'Typon or hølt df.>'Tl samme som QY' funnet brukt 

d a·!,;_::-;entpl a.rer ved utr:_~-ravnillf?;Gr!.G og dø kan datc--:re.s tiJ 1200-·l;al--

Of'Y.; noe t:i.rJlig·erH ~ Ove:r·læ-·:·t".:~t er g·c>d t h.--\rlclvørkSinessig utf'ørt 9 

or:r; alt tyd·er p?t <:.1.t det b_g_r vært l<"":t.gPt av en p-cofø:::;jonP-11 s·koma.køx·~ 

Dot or rimel~l at røs t()D rtv 1ær(~t d.enne b::.onsentras jo.r1.øn 

stat!lmo:r· f"ra. b<:tnl~ M(c~rl andrt:;; or·d ]Jar dE:t LroJ ig holdt t:i_l en skoma-· 

}{er p!t ste-det T"'undt ·~;~00" L yng·re la@; er dr.:::~t ikko ~3Jl<.re 

pro -ft:J s j \i)nH J_1 skotnalzervi .r'lcD ornhøt. S l::.ornakerbod etlt:·~ nøvner; :i 

l() 

funn D.V 

Sverre~s 
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~,~~"-~--l· Ga.ter og gårdec mellom Hallvardskirkon oe; Clerne:nskirl\_en 
A. Hallvardskirken 
B. Bispeborgen 
C, Clemenskirken 
D. Belgen (bygård) 

saga rundt ·1200. Det er mulie- at det hal -foregått on dirigering 

av skomakerne til bestemte steder i byen alt fra dønne tiden, 

slik det kjennos .fra ·1 JOO-tallet og .slik det går .fram av Magnus 

Lagabøtes bylov for Bergen. 

Litteratur 
-~-----~------

Edvard Bull: Kristianias historie, Dind 1. Kristiania 1922 

Gerhard Fischer: Oslo under Eikaberg. Oslo 1950, 

Leif Løberg: Det gamle Oslos gårder. St. Hallvard 1956 og 1957. 
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UTGRAVNING PÅ HOVEDØYA 
SOMMEREN 1975 
ole egil eide 

Gravningsområde: Hovedøya klosterruiner 

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Byantikvaren 

Utgravningsleder: Ole Egil Eide 

Da cistercienserne kom til Hovedøya i 1147,overtok de en kirke som· 

sto på 'it edet. Den hadde kor med aps ide, og toskipet langhus 1.1ed 

tårn i det NV hjørnet. Kirken var trolig viet til St.Edmund,og den 

vil her bli omtalt som Ed~undskirken. 

Skipet i den nåværende klosterkirke er identisk med Edmundskirkens 

langhus og kor (se fig.1). Koret, krysset og transeptene er til

føyd av cistercienserne som en østlig utvidelse av det eldre anlegg. 

og denne del av bygningen vil for letthets skyld bli betegnet som 

Klosterkirken. 

I forbindelse med den murk~nservering som pågår i ruinene, ble det 

sommeren 1975 foretatt en avgrenset utgravning for å granske de 

tidligere lokaliserte, men aldri fullt utgravde levninger av Ed

mundskirkens apsis. 

Storparten av apsidens fundamenter inklusive litt av veggoppmurin

gen viste seg å ligge bevart, og ut fra de rester som fantes, kan 

man trekke opp et ganske klart bilde av koravslutningens arkitektur. 

Den nedrevne apsis har vært halvsirkulær i plan (se fig.2).Den har 

hatt en dybde (indre radius) på 2,85 m, og overgangen til koret har 

vært formidlet av en resess som har gått inn i hele korveggens tyk

kelse. Utvendig har apsislivet sprunget fram fra koret 0,95 m inn

enfor østveggens hjørner. 

Apsiden har stått på rullesteinsfundamenter slik som de øvrige veg

gene, men i motsetning til disse har den vært forsynt med en ytre 

sokkel - dog uten profilering. Sokkelen har vært 70 cm høy, og den 

har vært trukket 15 cm fram fra vegglivet. 

Apsisveggen har vært 1,50 m tykk slik som korveggene, og den har 

vært oppført av samme slags murverk som disse; nemlig tuktet stein 
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Hovedøya klosterruiner. Skjematisert planskisse basert på 

G, Fischers oppmålinger f'ra 19J5. Edmundskirkens murer er 

skravert .. 
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i smale ,1 jevne slci:ft ~ Sl\·Ym byggematH:cia..l b.ar man bønyttet sil tho1~~ 

dj.g kalks·l;ein hentet l fas·t rjel.l på Hovedøya. Ingen bjørner og 

l.nn.fatninger fH' bevart" Hvo:rv.i..dt diss~ har v:::..:e:rt ut.~3ty:rt med h·ugg-

en stein, er der·fo:t· uvisst. 

Rirlu.·nls nrur·ør ha:c vært pusset bådl.'::, utvc?Jndig· og· innvo:n(:Ug~ og on 

mongdo bemal-te pus~;;f'ragmente:r l"'iVrli.ngsmasoøno v~i ser at ap:.:.d.den 

har va~rt utsmykket m~F~d in.te~riøre ka1l'i:tm:~.1eriøT·~ 

Der.t gjenr.tomf'ørte undørsøkolse gav også anledning til en ny gransk·~ 

ing· av alt rnurverk 1. kirkeruinen, og ved deru1.ø del. av arbe::i..det 

framkom det flere interessante x·esu:Li;ater·~ 

Det ble således brakt til vøie data som tyder på at Edwundski:r.kAns 

korportaJ (-!r utbrutt av ciste:rc.ien:serne~ og dette or en viktig 

erkjønnelse for s:) v:i.dt som den inneb~x~ror at ko1 ... et har vært utHn 

opphave~ligo døråpn:i.11ger .i yttE~rveggene .. 

Dor·til lot det seg fastslå at Edmundskirken er l>litt rei.st i. to 

ntappør. Koret og den umiddelbart tilstøtende døl av langhuset er 

~:~ldre enn J.""'Osten av bygningBn~ men muremåten er l:lkr::nrel stort sett 

don samrne i hele ki.rken, og noen egentlig tidsforskjel:l kan det 

knapt eksistere mellom do to byggetrinn. 

Hva KlofY;terkirkf)rt ttngå:c,k.om det _for dagen at muren(-i inn<::.1holcle:e en 

god del steirl f~:ra Edmundski:r:·køns aps is~ og denne observasjon er 

ikke~ utett betydning~ etter~_-;orn døn fort~).ller at a.ps:iden e:c bJitt 

revet inrten Klosterkirkens vegger hle r·eist~ 

Fenome:nor :i murve.rket i k.i rkens søndrt'~ transept kombinort med øt 

~3tu.dium av k.lo:storplanen gav de~:..;sute11 til kjørrne at k1osterets 

øst:fløy ør innrette-L etter J~dmu.ndsk:irker.ts ko:t'; samt a.t f'.løyen h2.tr 

Eltått :helt e]ler dE)lvis ~ferdig ved det tldspunkt Klostei:k:i.rke:ns 

vegger ble oppført, og dette er opplysninger av vesentlig verdj 

når man s1.;:.al :forsøkø å ti.d.f'øste d<:~ ønkelto l~Hdd i k.lo.~1teranJ ogget .. 

C.i Bterciensørnes utvidelse av l1~(:i.mundskiJ:"'ken har vært da.tørt t:il 

vidt :forsk~jellig Lid~ og sk,jønt on n.vkla.rinr:; ftv dotte prob.løm lå 

ui;eneor 'LindersøkelRens ramme 1 ble dot saml.et i.nn flere data som 

k.an 1ta.ste Lys ovør "fCJ:r·holdet., 

For det første kunnø rnan konstatø::co E<..t ICto:st1-)rkir1<::øns -fu.ndamente:c 



o. il' &..:4.7~. 

JOM. 

l~dmundskirkens kor og apsis. Sikre veggf'lukter, enten 

som steinavtrykk i fundamentkalken eller som stående 

murverk, er trukket med hel linje og sl<ravørt.Antattt' 

veggflukter er stiplet, 
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er blitt utlagt innen det hadde dannet seg noe humuslag over den 

spil.lkalk som ble avsatt da Edrnundskirken ble bygget .. li'or det 

andre blø det funnot teg.l og 12.00-talls keramikk under rivnings-

massene fra Edmundsld.rkens apsis, og for det tredjø ble døt gjort 

iakttakelser som tydør på at det under oppføringen av Klosterkir

køn også har væ_rt slått teglhvelv i bygningen" Hertil k.ornmer så 

de påpekte alderreJasjoner mellom østfløyen og de 

kirkebygget. 

to deler av 

Av dette kan man utlnde at Edmundskirken ik1ce kan væro mer enn 

anslagsvis 2.0-30 år eldre enn klostørstiftelsøn, 

Klosterkirken m8 være reist i to trinn~ 

og dessut:on at 

Døt første av disse må forløgge~ til tiden straks etter kloster

ets grunnleggelse i 11h7, og de arbeider som er blitt fullf'ørt i 

denne etappe lar seg begrense til fundatnentutleggelsen og oppmu

ringc-nl av korets sol{:k.ol. Andre byggøtrinn som s(l ornf'attHr r:i.vnin-· 

gøn av den gamle kor-avslutningen og slutt:f'øringen av Klosterkir·

ken, må helst henføres til 12.00·-tallet.s andre halvdel. 

Selv om østf'løyen er oppført før Klosterkirkens vegger, :finnes 

det ikke noe hoJ.clepunkt for at den kan ha strakt seg lenger mot 

nord enn hva den nå gjør (fig. 1), og dette forhold må tolkes dit

h<Jn at Klosterkirken og øst:f'løyen er blitt planlagt under ett.At 

man valgte å fullførø øst:t'løyen først, kan ikke undre kirke 

hadde man~ og en u·tvide.lse av denne rna ha vært fø.lt mindre nød-

vendig enn oppføringen av østfløyen som nest 

den nviktigsteH av klosterb·ygningene .. 

etter kirken var 

Undersøkelson i 1975 var av et meget begrenset omf'ang, men like

vel gav den on rekke resultater, Den viste s8ledes at dot i dag, 

1 JO ctr· ett ex ... at de f'ørstø utgravningene L ok til~ enda kan være 

forbausende mye ny inf"'orma~J,jon å hentø ut av rui:nene .. Det er der

for å håpe at det med tiden kan skaffes midler til flere nye un

dersøkelser i klosteret .. D:isse skulle ganske sikkert frambringe 

materiale som i vesentlig grad vil kunne nyans~Jre vår oppf'atning 

om anleggets bygningshistorie" 
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~~~C)l.JKF~BIBLIOTEI<STOMTEN, TRONDHEII\ 
erik jondell 

B'o lkebibliotekets tomt, Kjøpmannsgaten 20-22 

Oppdragsgiver: Giksantikvarøn 

Gravningsleder: Cliff'ord D. Long 

lJtc;ravnine;ene på en del av det areal hvor Trondheims nye 1~'-olkøbib-

liotok er planlagt oppf'ørt, begynte i 1973 med at et ca .. 200 m2 

stort f'elt ble åpnet. Gravningene pågikk i 10 uker og :frembrakte 

bytrningsrester f'ra f'ør og øtter don store bybra.nnon i 1681 ~ Da ut

c;ravningssesongen ble av:.:-;luttet på et nivc1 som tilsva.rte senmidd

elalder·en, var det vanskelig å danne seg en Jclar oppfatnirtg om 

bebyggelsens art, eiøndomsgrenser etc~ området" 

I 197Lf ble f'eltet utvidet ti l <:1 omf'atte ca., 1100 
2 

In ' hvorav 6oo 

ble und.ersøk_t arkeologisk. Hele utgravningsf'eltet ble på {;runn av 

størrelsen oppdelt i 6 mindre delf'elter. Foltsasongen varte i 17 

uker, og gravningc)ne ble _f'ø.ct ned til en 1200/1300-talls s:itua.sjon~ 

I 197.5 pågikk gra.vningene i 18 uker, og i et av delt"eltene ble det 

gravd ned tiJ ster•il grunn~ 

Utgravningsområdet i 1974 og -75 kom til omra.tte øn ::stor sammen--

hengonde f'late~ Feltet0 størrelse innebar· naturligvis at de-t nå 

var lettere å få et kJa.rt bilde av bebyggelsesstr11lcturen i områcl .. 

et •. En trebrola.gt gate som gikk over hele feltet, ble avdekket i 

en lenr;de av J5 m (se f'ig~2)o Gatebredclen vat,ierte fra ot nivå til 

et annet. Mens den f.eks. var 4 m bred i 1300-talls-lagene, hadde 

don minsket til omtrent 3 111 i '1100--talls-lagene. G_atelopet hadde 

en nord-~sydliB' retning i den sycilip~ste delen av feltet O{:j dreide 

clerettør noe av mot nord-vest Flere forskjellige lag av gatens 

trebrolegninger er :hittil registrert. Det vanlig·~:; t: forekommende 

gatedekket bestod av 20-··10 cm brede planh:.er som lå L g·L!.t0ns leng

deretning. Disse var naglet fast til et underlag av tversgående 

rundstokJ,er olJer haJvkløvning-er Det vi:?te seg· videre at g-aten 

som regel var delt langs midtlin.jen 1ned ulik brolegning på hver 

side. 

Il-
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Kun i den nordre delen av det avdekkete gateløpet ble det regist··· 

r~lrt øn drønering::-)rennH crn løngde av :J m~ Dønne lå imidlertid 

ikke l gatens mlcltlJ nje, rnon derimot i d<Hl vestre halvdelen av· 

gaten, Rennen var byg·get opp av to Jcantstilte planker og lr). rett 

undP-r et av gatens Jag av trebrolegnJ_ng" 

I clnn delen av feltet som 1975 ble gravd ned til s treLl. grunn, 

fan·tes det ir1gen spor av dAn trebrolagte gaten l cJe dypes·te lage

ne~ Derimot ble dElt~ på sammø sted som gateløpet ti.dlig·erH var 

hlitt avdekket~ registrert øn mørk m<"lrkoring i den naturlige bak-

ken. rvtarkoringen var ca 1 rn bred og besto av en f'et, ko:npnkt jord, 

Langs denne lå det f'Lce runde ';teiner· på hver side, Mollom et par 

av steJ.neno lå det rundstokker sorn trolig har vært undeclag for 

en trebrolegning. Det dreier sec~ høys L sannsynlig om en tre bro--

lagt gangvei eller sti, dvs, en f'orgjengor Li l gaten, Distle dyp

este lag·ene or f'orøløb-Lg datert tJ.l annen halvdel av 1000--t<lllot, 

bl. a., på grunnlag av en mynt~ 

Det kom f'rem flere passasjer som gikk ut mot øst og vest i'ra. gat-· 

øn~ De var knapt to meter. .... brede og hadde Gom regel en broJøgning 

som besto av langsg·åønde plank. I en dnl av passasjene fante:-; det 

dreneringsrenner som lå langs midtlinjen, direkte under trebroleg

ningen~ 

Bebyggelsesaktiviteten på biblJotokstomten ser ut til å ha vært 

intens i hele middelalderen, Dot f'rewkom ingen opplysninger sont 

tyder på at noen deler av byen har ligget ubebygget i dette onnca-

det, Bygårdene besto av et aller f'lero hus ute ved gaten og ytter 

ligørø hus som lå long.rø inn på elondommenn. Av de f'rømBte hu sone 

hadde noen langsiden!:~, andre kortsidenø, vendt mot gaten. 

gene var oppført: i forskjellig teknikk. Laf'tekonstruks,ion 

Hyr;nin··· 

S(:~r ut 

til å ha væ~t clen mesL bruktA, n1en dot fantes også nksempler på 

slHppve&gskonstruksjoner~ Stn.vvGgger 1·1ax· vært 't.>rulct i noon av hu-

i.H-)nes indrø vegger~ T hoveddelen av husene hvil te F3Vi.llone 

,jordgravne stolper., orte av anselige dimensjoiH.n·~ men horisontalt 

liggende kubbør v·ar også brukt som f'unclamonto:c:i ng -for ·husone ~ 

Forutetl do nevnte f1uskonstruksjoner blo det ogs& 

ri.sgje·cdo~ et pelegje:cde og øn skigard~ 

registrert 

T d<> tLlfol l er hvor det kun f'antof; noen .spor ·i r;jen etter trebø

byggelson9 sl"'yldo~3 dette at byggetomtøne vn.r blj Lt g·-rundj g~ ryddet 

i middelaldøron .. Bc~varJ. ng·s:forholdene for tre og annet o:re;a:rd 
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materiale var rr1eget gunstige. Som et eksen1pel p~ vel bevart 

g·å:edskompleks f'remstår de bygnlnger som i 1974 ble avdekket P'") 

gntens vestside i den sørlige deletl av feltet~ 

Gården var bygd omkring en større trebrolagt gårdsplass som var 

omgitt av mtnst to hus-f'løyer (deler av gårdskpmplekset f'ortsat 

tn inn unUee proi'ilene). Den østre f'løyen vendte langsjden mot 

gat~-.n1~ rnon::; don nordre var betydelig lengre og lå med gavlen ut 

n1ot gate11. Mellom disse fløyer førte en trebrola~t portinnkjørs 

c.l fra gaten til gArdsplassen. Foran en del av nordfløyen var 

trebrole~~ninge11 i gårrlsplassen -forhøyet~ Her ble det funn0t et 

trestykke E~om kansl<:je !'an ha vær·t en del av en trapp. - døt:te km1 

Lyde p8 at ttuset har vært bygrl i to etasjer. Første etasjen var 

inndelt i tre hovedrom, som igjen var dHl.t i mindro rom. Hele 

bygnine;en sto p:ft krLtf'tige rundarnentstolper 9 og vee-gene har tro" 

Ll g vært l artede, Gi-\ reien ser ut ti 1 i't ha vært oppført p; ang 

ornkri ng {\_r 1 '300, og den var blitt ødelagt av brann. De hLstoris-~ 

ke kildene g~r opply~ninger om at store branrter 1Jorjet byen i 

Um_i_ddclba.rt nord l'oe denne g·ården ra.ntes rester 

av en l lenende, men miiKlre bygård hvor- portinnkjørselen førte 

inn ttl en bred trobrolagt gårdsplass~ Her var rorholdene ikke 

s8. klaro på grunn av en kloakkgrøf't som skar gjennom kulturlage-

ne. 

Bygningene som .korn rrem da den store gården ble fjernet, sa ut 

ti l å danne et lib:rnende gårdsk.ompleks, m~"3n her var gårdun by,o;cl 

opp av fler-ø mindre hus, Et av disse var laf'tet og delt i to rom 

med en stavvngg~ Dette g<.lrdskornplekset kan stamme :fra midten av 

1200-tallet, 

Nok et gårdsanlegg fortjener d bli nevnt. Out besto av to larte

de hus soru i 1975 ble avclekkøt på gatøns østside, (Ji'L 1 og 2 på 

fig.2). Det ene lå ved gaten, mens det andre ld litt lengre inn 

på eiendommen, caQ 2 m bak det første husot" Mellomrommet mellom 

husene hnr åpønbart vært overbygd og· delt i to mindre rom med en 

stavvegg. I døt ene rommet ble det funnet rester av et tregulv, 

Kun en del av det østre huset ble avdekket ela dette lå i utgraV·· 

ningsf'e]_tets kant. 

Huscone FL 1 og· 2 har dannet et langsrnalt, sammenhengende gårds-

kompleks, kanskje med ytterligere en eller .flere bygninger i 

øst, dvs. mot elven. Av de hittil avdekkede bygninger på biblio-
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tekstomten har alle vært orientert etter gaten, men vi står her 

overfor et gårdskompleks hvor en annen faktor må ha vært bestem

mende for orienteringsretningen. Når man ser på det østre huset 

(FL 2) vil man oppdage at det ligger i rett vin'kel elven. 

Hus FL 1 prøver så å "utjevne" den skjevhet som oppstår da 

gården støter opp t:i,l gaten, Vinkelen mellom FL og gaten blir 

likevel ikke rett. 

Det østre huset som forsvant inn under profilen,-hadde tregolv. 

I det sør-vestlige hjørnet ble det funnet flere større og mind

re steiner som viste seg å være rester av et ildsted, Det er på 

nåværende tidspunkt vanskelig å avgjøre om det dreier seg om et 

åpent eller overbygd ildsted. Det vestre huset hadde en firkan

tet grunnplan som målte 4,5 X 4 m. Inne i huset ble det funnet 

en mengde tregjenstander som trolig er deler av møbler. Husene 

er foreløpig datert til tiden omkring år 1100. 

Etter at det vestre huset (FL 1) var fjernet, kom det frem fle

re funn som tyder på at det har vært drevet et metallverksted }il 

plassen. Ovnene var fylt med brent leire, trekull,sand og slagg. 

Videre ble det funnet digler, metallbarrer og støpeformer for 

slike. Dette området bør dateres til midten av 1000-tallet. På 

grunn av vedvarende regnvær ble utgravningene avsluttet på det

te nivå i september 1975. 

Det omtalte gateløpet som gikk over hele feltet er uten tvil en 

sørlig forlengelse av dagens Krambugate. Gaten kan sees på 

Nauclers kart over byen i 1658 ~vor den fortsetter til omtrent 

til det sted hvor Gamle Bybro står i dag. Denne gaten, som noen 

historikere mener svarer til middelalderens Kaupmannastrete,ble 

foreslått bortergulert etter den store bybrannen i 1681.De gam

le eiendomsgrensene var imidlertid mer seiglivete enn general 

Cicignon hadde forutsett, og den nordre delen av gaten eksiste-

rer den dag i dag, dog med noe forandret løp, Først sent på 

1700-tallet eller i begynnelsen av 1800-tallet, fikk Krambugat

en sin nåværende trase i dette området. 

Ved tiden omkring år 1300 var gaten ca. 4 m bred, hvilket skul

le tilsvare 7-8 alen. Det er interessant å merke seg at dette 

ikke står i samsvar med den bredde som et strete skulle ha i 

Bergen i henhold til Nagnus Lagabøters by lov. - Under utgravnin

gene kom det frem at gaten som regel var delt langs midtlinjen 
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med ulik_ brolognir1g på hvnr sid~~~ D~;;tto pH.k:e.r· mot <:lnsvaret 

for vedlikeholdet b:le del-t mellom hliSoierne langs eaten. 

·på gatønt5 østside (dvs~ var rlert:~ av· bygningenø 

ødeL ... -1.gt a:v otto.rro:formator"i . .ske kjellerø~ På g_cunn av n.æ.r<h.eten 

til elven l{unn.e man 1GJ.nsl<Je vonte å fi:nno J..cu.:n b~cyr:~:gør på dnnnø 

sidøn a_.v gat,on .. Men sorn dt1 omta.J.te lruE'>EH10 J!'L 1 or.~· v:is(~r 1 var 

bygningen.ø på øst-siden av ga.ten og~-38. brulrt til boJ_:ig:fn:rmå1. 

l'>·tagasJ_n~-husone ha.r dørf'or antagølig ligget leng·st 

eiendomme-r 13om strakl;o søg· f'.ra. gaten og· ned. mot Hlven. 

Jf'oruten de tidligere n0·vnte gjerciøno mt't og-.:.:;8. de avdekkede pas-·-

sasj ene sees i sa.mmenheng med ei enclomsgronseno 

en tilf'ell.cn· syn.<-:.)s passasjene å ha l.igg<;:'t midt. i 

ororådet~I no

eiendowmen.e ~ 

men det vanl:ige mønstnr(~t har vært at de .lå _langs e:iend.ommenes 

sørgr·ensor. Passasjene har neppe væ1--.t of'f'erJ.tlige :f'erdsolsåreJ_ .... , 

men snarere private veier som -førte inn til o:iendommex10 .fra p,;:,J.~· 

ten. 

Under utgravningene ptl bibliotekstomlen er delt hittil katalog,

i sert over 19 000 :funngrupper. J denne Rarnrnenh.eng ur det tHx.ce 

trulcket .frem en.keJ~to -runn ~:lOlTJ r~lv en eller annen grunn anses 

.f'or å være spøs:iel t :interessante. De:rf'or vi l døn :f'ølgon.de be-

skrivelsen nødvendigvis ikke kunne gi et korrekt 

funnrnateria.lets .sammensøtningQ 

bilde av 

Fo_rsl{_jeJ.lige b.ruksgjenstc.1.ndør fins røpresentert blant :funnene. 

N øklGl" og _Låser~ olj eJamper, T'f~dskaper ror t eks tiJarbeid' tek~-

st:i...].f'ragntDntør og møbnldoler or bare rtoøn elcsøm·plor :på 

stander som har vært brukt i døt dagi.igø livet, Omtrønt 

gjen 

~~o o 
lcarrunør <::lV varierendø typer har kommøt f'rem på bibliotuk::;tornten~ 

Døt (~Yr" ogsO :funtH.}t :::--:ito:x:'ø konsentrasjonex· <:lv bein-og hornavfall,t 

bl~a.,. E5pon og avsagede deler av gevir~ og dette må s~:1~5 i ror-

bindelse med produksjon av bein~~og ho:rngjen_:..")tando_[', Lærmate.ci 

a.let omf'attør 'f'o.rslcjelligo typør av .sko"~ sJ J.re:r~ vottt:?.r' og cl.G-

1 er av p~L.agg· ,_. 

B.lant husgeråd kan novJ:Jes bakstøhø.ller, ka.r av klubør.ste_in og 

t_re~ .skjeer og J..;.niver. l"C.cn_"aJn:i:kkfunnene ·visør en stox· variasjon 

med hensyn. tJ_l lrjen te kont.inentale og br--L tis.kø tiJ.viJckni.tJ.g::3s te--

dor~ F 1<-.:Jore almi·ndelig·c k.::.Lr'type.r er røprøs en tert, vidø:.r·e fins 

døt Ed·tsemp.lor pf1 ongelslce ansik-LskrukJ.<o.c og sl-rår av on såkalt 

r.-tquamanile i :form (--3(\1' en bu.h-:k~ trolig lag·et Yorkshi:r·e vød 



slutten av 1200-tallet, 

Det er funnet relativt få jerngjenstander med unntak av spiker 

og nagler. Det har imidlertid kommet frem en del velbevarte 

gjenstander av bronse, bl.a. en skålvekt, trolig fra 1100-tal

let, og en doppsko med gjennombrutt dekor. 19 middelalderske 

sølvm)~ter, de fleste norske penninger fra Harald Hardrådes og 

Olav Kyrres regjeringstid, er funnet. 

Utgravningene har frembragt 53 runepinner av tre, De fleste er 

enten av "merkelapp-typen" med innskrifter som "Glade Anna ei

er meg" eller pinner risset med futharken, En pinne har et ru

nealfabet med rekkefølgen a b c osv, 

En stor mengde dekorerte tregjenstander er funnet, De aller 

fleste har en slyngeornamentikk bygget opp av dyreelementer,Dm 

kan karakteriseres som en sen vikingetidsstil (bl.a. urnes og 

ringerike) og en videreføring av denne. Dekoren kan sannsynlig

vis tidfestes til perioden 1050-1150. Et spesielt funn i denne 

gruppen er en trefjel (54 X 16 cm) dekorert i urnesstil sio 

~\G'J .• Den har trolig vært en del av et møbel, og dekoren, som er 

utført med sihl~er hånd, fremstiller i relieff et dyrehode, om

slynget av sin egen na~etopp og andre kropp~deler og slynger. 

Fjølen ble funnet i et 1200-talls-lag, men dekoren tilsier at 

den er skåret ved midten.av 1000-tallet, Foruten denne trefje

len fins det vel over JO skjeer, knivhåndtak osv,med den nevn

te slyngeornamentikken, 

Andre kunsthåndverksprodul~ter som har kommet frem ved utgrav

ningene. er plastisk utformede manns-og dyrehoder, I forbind-

else med disse kan man peke på en spillebrikke av tre, formet 

som en konge (se forsiden). Denne, som er 7,6 cm høy, er frem

stilt sittende med et sverd lagt over fanget, Lignende figurer 

fins i et sett av spillebrikker av hvalrosstann som ble funnet 

i Lewis på Hebridene i 1830-årene. Motivet med en sittende 

konge som har et sverd ved sitt kne er det samme (det fins 8 

slike i Lewis-funnet), men i stilmessig henseende må det være 

en viss tidsforskjell mellom kongene fra Hebridene og den fra 

Trondheim. L~wis-kongene, som noen mener ble laget i Norge, er 

vanligvis datert til siste halvdel av 1100-tallet, men utform

ingen av Trondheimskongen viser at den er yngre og sannsynlig

vis bør plasseres i begynnelsen av 1200-tallet. 
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:E~t annet interessant stykke er en L~,J cm lang hvalrossminiat;y 

(±'i.g.h). l"ig-uron, som er runnet i et lag som f'oreløbig er dat 

ert til tiden omkring år 1200, er naturalistisk i sin utf'ormi 

og den kan muligens ha vært brukt som on amulett. F'ra utgrav 

ninger på Sandnes på Grønland fins det en nesten identic'k f'ig 

ur, og denne anses for å være et nordboprodukt. 

Etttn• at utgravningenG på b:Lbliotekstomten blir avsluttet 

1976, kommer f'asene i de f'orskjeJ.lj_ge delf'eltene til å bli ut 

arbeidet og saumwnkoblet. Det store gjenstandsmater:i.alet vi 

også. kreve en omf'attende gjennomgåelse. NåT' de endelige utgra 

ningsresultateno foreligger, vil de gi et vnsentllg tilsk.ud 

til kjennskapen av det middelalderske Trondheim. 

NICOLAY· 

---------

Fig.3 N 28915 
Hvalrossminl.atyr, 
hvalrosstann.Full 
størrelse. Ca. år 

1200 
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SØNDREGATE, TRONDHEIM 
clifford d. long 
De arkeologiske utgravningene som har foregått hver sommer i 

Søndreg~te, Trondheim, på byggetomten til Trondhjems Sparebank 

Søndregate 4, og i selve gaten, ble endelig avsluttet i 1975. 

Arbeidet begynte som kjent under ganske uheldige omstendigheter 

i mai 1970, da Trondheim kommune holdt på med å fornye gatedekk

et. I løpet av nødutgravningen som ble satt i gang i mai og juni 

1970, r-:>gistrerte man et tykt lag klebersteinsflis og et mennes

keskjelett som kunne fortelle at man befant seg i nærheten av en 

av Trondheims forsvunne middelalderkirker. Utgravningen tok til 

igjen i mai 1971, da hovedattraksjonen for publikum var en del 

av kirkegården med henimot ett hundre graver. En steinmur som bffi 

eravd frem var tydeligvis kirkens østre vegg, og det ble påstått 

at kirken måtte være den på 1000-tallet grunnlagte Gregoriuskir

ken. 

Under utgravningen av byggetomten til Trondhjems Sparebank somre

ne 1972-73 ble skipet til 'kirken blottlagt, og i 1974 ble det 

bestemt å utvide utgravningsfeltet for å få forbindelse med den 

tidligere avdekkete koravslutningen. Artikkelen som står i Nico

lay nr. 17 ( 1971~) ble skrevet før denne siste utvidelsen av ut

gravningsområdet, og kirkens forskjellige bygningsfaser, som jeg 

der antydet, ble stort sett bygget på hypotese. Ikke desto mindre 

har mye av det som jeg da skrev vist seg å være riktig:kirken ble 

først bygd med et apsidform&t kor av samme bredden som skipet. og 

under koret var en liten hvelvet krypt med adgang fra skipets 

sør-østre hjørne. 

På nordsiden av kirken, ved overgangen mellom skip og kor, sto et 

firkantet tårn med en trapp som førte ned til kryptE'·n. Sannsynlig

vis var det også adgang fra tårnet til koret. Tårnet hørte tyde

ligvis til denne første byggefasen, og ble antagelig bygd så snart 

som vest:fronten var ferdig. Men grunnen der hvor tårnet skulle stå 

hadde allerede blitt benyttet til graver, slik at tårnets fundamen

ter berørte minst to graver, Man brukte fiskebeinsfundamenter til 

tårnet slik det også var brukt under vestfronten, og knust kleber

stein ble også brukt mellom skiftene. 

Foreløbig ble denne f~rste byggefasen tidfestet til omkring de 
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første årtiene av 11 00-tallet, og under de siste utgravnC:.cigene 

har man ikke funnet noe bevis· for å forandre denne dateringen. 

Til man har gått gjennom alt funnmateriale er det ikke mulig å 

komme med en nærmere datering av de ulike fasene. 

Senere - kanskje på 1200-tF.>.llet - ble tårnet på nordsiden revet. 

Murene ble jevnet med jorden, og området ble igjen brukt som kir

kegård. Over de tildekkete fundamentene lå graver som var oriP.n

tert etter den buete apsidmuren. Åpningen ned til krypten var 

antageligvis beskyttet med en dør. På golvet i krypten lå en rus

tet jerndør, laget av overlappende jernplater som var festet sam

men med nitter, men den er trolig yngre enn 1200-tallet og kan 

neppe være den opprinnelige døren. 

Den neste byggefasen besto av en ombygging av koret.Det lille ap

sidformete koret ble revet og erstattet med et rektangulært kor, 

men man beholdt krypten, slik at det nye koret sto opp på krypt

hvelvingen og delvis på nye fundamenter mot øst. Østveggen til 

dette nye rettavsluttede kor hadde man blottlagt sommeren 1971. 

Det er fremdeles ukjent når kirken ble nedlagt. Innenfor den sam

menraste bygningen lå minst tre graver 30m ble avdekket under ut

gravningen 1973. Man ville slett ikke ha brukt den øde kirketomt

en til profane hus før etter reformasjonen. Tanken på at kirken 

fremdeles sto ut på 1500-årene er ikke lenger holdbar - bygningen 

var trolig forfall.en før reformasjonen. Men tomten måtte fremdel

es ha ligget stort sett ubebygd ved slutten av 16. århundre,fordi 

den etter bybrannen i t598 ble brukt for å stikke ut en ny bred 

almenning. Denne Øvre Almenning var et tidlig forsøk på å danne 

et brannintervall i den ellers tette trebebyggelsen.Den ble bort

regulert etter brannen i 1681. 

Under utgravningen i 1971 ble det ute i Søndregate funnet flere 

flere lag med rester av trehus, bl.a. et stort årestueanlegg.Byg

ningene var tydeligvis eldre enn kirken - eller rettere sagt,eld

re enn den delen av kirken som var blitt avdekket i 1971. Kvarta

let ble kanskje sanert da kirken skulle utvides. Men om diRse tre

husene var samtidige med, eller til og med eldre enn kirken :første 

byggefase, ble aldri klarlagt i løpet av de følgende utgravnings

sesonger. I 1975 fikk man anledning til å undersøke disse dypeste 

lagene igjen. og det viste seg at bygningene. bl.a. årestuen var 

eldre enn den første kirken. 



~ra e t lag som antas å være samtidig med årestuen ble det tatt 

en moseprøve for radiologisk analyse, og denne ga en C14-datering 

av 900 ~ 70 bp ( =AD 1050) (HAR-1327 )*. Her ble det også funnet 

en norsk peru~ing s om foreløbig er blitt datert til ' tiden 1065-80. 

Tre andre C14-prøver fra det samme nivået har gitt datoer som ik

ke k a n s i es å være særlig relevante: en moseprøve er datert til 

1040 ~ 90 bp ( =AD 910) (T-1957 ), en planke som var knyttet til 

kryptbygningen ble datert til 1150 ~ 80 bp (=AD 800) (T - 1866)og 

ncen s må kvister under golvet i krypten er datert til 1140+80 bp 

(= \0 810) (T -1956). 

Det e r vanskelig å forklare disse tre sis te datoer, før ma n er 

kommet i gang med en grundie beFtrbeide ls e av det øvrige utgrav

ningsmatarialet. For tiden er det rimelig å tro at ~e forskjelli

ge trehusene er fra det 11.århundrets andre halvdel, og at l<irken 

:først ble bygd ved bec;ynnelse n a v det 12 . århundre. Deretter kom 

rivningen av tårnet, og til sist ombyggingen av koret. 

De t er ikke komme t noe nytt om proble met omkring kirkens navn 

e ller innvielse. De n v anligs te oppfa tning er at den må være Gre

goriuskirl<en p å grunn n.v b e liggenhe t e n, me n ela k a n ikke Snorre 

S turlasons beretning om Gregoriuskirken være riktig,for han skrev 

a t Gregoriuskirken ble påbegynt før 101{0 som en kongelig hall, og 

ble fullført s om e n kirke ca. 1050. Det er godt mulig a t vi i 

Søndregate har me d en a nne n kirke å gjøre - f.ek s.Kors kirken,Nar

tinskirken - som ikk e hl e grunnlagt si\ tidlig . .Da må Gregorius

kirkan v ære e t a nne t sted i middelalderbyen. Trondhe im h ar frem

deles mange gåter sem ikke er så lette å løse når de er så sammen 

flettet. 

* Resultatene er g itt med alderen regnet fra nåtid- dvs.1950( =bp) 

og i p arentes den ukalibrert e alderen e.Kr. ( = AD). Labora tori

ets prøvenummer er også tatt med . 



PÅ LEITING ETTER DET GAMLE VÅGAN 
reidar berthelsen 

Namnet Vågan har lenge hatt en forjettende klang for den historisk 

interesserte nordlending. Til dette namnet har det først og fremst 

knytta seg forestillinger om ei svunnen storhetstid for Nord-Norg

es økonomiske eventyr nr. en, Lofotfisket. For den som ikke er 

helt orientert, er det best at vi med en gang opplyser at Vågan i 

mellomalderen ikke var namnet på et større område, slik som nå,men 

det var namnet på et bestemt sted der hvor Vågastemnet blei holdt. 

Dette stemnet må ha vært sjølve krumtappen i tørrfiskomsettinga. 

Skrevne kilder fra mellomalderen gir oss et vagt bilde av dette 

Vågan. Kanskje har de magre opplysningene virket særlig ,ggende på 

fantasien. Om vi i korthet skal ta for oss de mest opplysende kil

dene, så kan det være nyttig å gå baklengs i tida. 

Erik Hansen Schønnebøl, som var fogd i Lofoten og Vesterålen på 

slutten av 1500-tallet, skreiv i 1591 et verk han kalte "Lofotens 

og Vesteraalens Beskriffuelse" 1). Om Vågan skriver han følgende: 

"Dette fiskeværd Voge haver i gamle dage været en kiøbstæd, og der 

findes endnu udi Thrundhiem gamle prevelegier som lyder paa samme 

Voge, men nu er det ikke andet paa denne dag end et armt fiskeværd. 

og der bor ikkun ti eller tolv arme elendige stavkarle". 

Denne opplysningen er utgangspunktet vårt, Vågan hadde vært en 

kjøpstad, men den var ute av bildet lenge før utgangen av 1500-

tallet. 

Det neste holdepunktet vi får, er en skipan (forordning) fra kong 

Olav Håkonsson om nordafjelske kjøpsteders cirkumferenser (opp

land)2). Dokumentet er datert 19. august 1384. pat er ikke plass 

til å referere heile teksten her. Vågan nevnes i rehl<a av kjøpste

der nord for Bergen: Borgund, Veøy, Trondheim og Vågan.Videre blir 

det sagt at de fra Nord-Norge som vil til kjøpstevne med sine han

delsvarer, skal seile til Vågan. I Vågan kunne så kjøpmenn fra Ber

gen møte fram for å gjøre sin handel. 

Dette dokumentet er et ledd i kronens generelle handelspolitikk og 

det representerer ,derfor et ønske om hvordan det skal være, ikke 
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Utsikt vestover fra Stornakken ved Kabelvåg. I forgrunnen 
til høgre ligger Olsneset (med gårdshaug). Bak Olsneset 
ligger berghammeren Brurberget og like til høgre for den. 
i kanten av bildet, ligger nok en gårdshaug. Bak Brurber
get like til høgre for midten av bildet, ligger en flat 
val'mellom to viker. Her blei kulturlagene som er t.olket 
som restene av mellomalderens Vågan, funnet. ~lot venE?tre 
i bildet finner vi innseglinga fra Vestfjorden. 

nødvendigvis en beskrivelse av hvordan det var, Derfor er det litt 

uklart hvordan vi skal tolke opplysningene om Vågan. Var Vågan en 

kjøpstad i sin fulle blomst, eller var forfallet begynt? Dette kan 

vi ikke svare definitivt på i dag. 

Et århundre tidligere møter vi igjen et viktig holdepunkt. Denne 

gangen er det et dokument fra 1291 som refererer til en sammenkomst 

i 1282 J) Det var et ting som blei holdt på Brudarberget ved Vå

gan under ledelse av baron Bjarne Erlingsson. Tinget blei kalt m6t. 

det vil si at det var et byting. Vi har altså nok ei direkte opp

lysning om at Vågan i samtida blei oppfatta som et bysamfunn, også 

i juridisk forstand. Bytinget satte forøvrig den gamle lovsamlinga, 

Vågaboka, ut av kraft og gjorde Magnus Lagabøters landslov gjelden

de. 

Strengt tatt er dette den tidligste opplysninga vi har om Vågans 
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l! i; de stedene der det u~ 

fra topogrø.fislcø f'(;.:ehold ku.nr1~-:; tr~nl{'.e.::::s st~tt tettbebyggelse i 

melloma_l_t:h.~>re:Hl. Vød ;'} at 

regne y~/11rdr1 ri ngÆ~nr::) v·j hatido g· j o_r·t 

J (~g· nlcaJ 

f'or.hånd; 

Det veit om Vågan 9 t y·dør E'!l bosetting no:~r korttr.dct mecl 

jøen. Bi·~b-y 1r,;gol~:;c~n 1Jør d(Jt•f'ot__, l1.a !:-3tFJtt T1ed nJot 

Lundmassen hever 5~g ennå sa.kte. Ut rra geologi.s1~ 

god h.avn~ 

1/'L tøn 11 ) 

i.,a.r at havet 00·- 2UO :;to 

f)økelBø:r .kUitne de_rro:r· korl,<~:erJtr·erøs om terre:v:lg~Jt :som var 

1 m høgre enn nåvær0nde flom8]_, 

:l) Det \ranske.l igo·re prøsisøre rorøstillitJ.gøne om gode llavn.f::·o 

h) 

:fr)·chfc1.ld, J.Vlc:llomaJ.d.er.oJtlS :fa.r··t:øye:r· sattE-~ andrn krn.v e.nn vJ 

1 dag~ enn :::;kj er·:møde bu.lr· 

ter mod n.oenlun.de f"l.att:-~ t:'itre11d.er l å dra opp båtei' ~31.::·_1. p på 

mød at ma.n har :foJ .... OfJti.l t seg Våg:ctn b:..~de som et stør ro 

tsted og som fleire mir1dre 1"iska·vær, val.gte ogs~~ a undøx·---

,søke sted<f.~r som ba:r·r~ k;un.IlO ha gitL for beg-r~:nsa 'beby{sgelso 

avfall~Jlag so1n h:.la.JC't ll0r• seg ut fra dat na.·Lurlige 

of; som d.øsst1ten innøhoJdøi~ tiUstyp~j_sk_e g,j~~nstF).nder. Ved 

prøvø::::Pti k-i< pt't stødt~r d.0r dot i kJee ny 

ut g·1· a vni n.ge r 

av:fallslag· ( 

ti J f'ellc·n."' kLuc1n.~1 det 

øJ .. lo:e påf'y J 1 i r1g;ø r 1 

d hvo:r~ cle 

var fo1·etatt. omfat--

v·i å 

f'tu1tos. J he lcl 

AI·ba.idsprograwnet var satt opp Jned tanke 

K,iorkv·ågan. til ryg m<:*d Storvågan i løpet a.v tre ul;__e:r. I alt b~l e-L 

det tatt HlO p.r·øvostci PoRi tive res1~lt0.ter lcom p& i alt 

f'e:rn ste<j_er~ Finn~~t10t 1 ~3k.eia 7 Ols.neDHt, Drurberg~Jt og· ::)to:t·vågatt" 

På F'in1.~eSt)t l1løi døt :f'urn1øt :r·eøtør ottE-:::r' k.tll-Lurl<.tc;~ mon ddt nie.';;te 

her o rna eorskjellige by·~ningsetappei' p& rol]{Ohøgs]culen. 

M~~st r:;arJ.nsynJ.ig; h.::-:-t:r·· dBt vært e11 gå:r·dsha."IJg p;)~ Finnes-et ( av:fallslE1g 

vu.-nlig . Her var· j_rtger1 rl1nn som ltunne dateres til 

med_ ror 

det rueste urørte kuJ.tui·lagG Furtrtene her dat;erex· b8:bygg·el~.:;en ti .1 

1600-og 1700-talløt. 

Både på Olsn_ec:Hd:- og Br-u.:rberg·et ( sø:cvest I' or. blei døt 
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status som by, men den økonomiske virksomheten som foregikk her 

fiske og tørrfiskhandel - går. i alle tilfeller lenger tilbake. Fra 

1100-tallet har vi flere kilder som nevner Vågafl~ten og tørrfisk

handelen med Bergen. Med noenlunde sikkerhet kommer vi tilbake til 

1120 da kong Øystein Magnusson ifølge Morkinskinna skal ha latt 

bygge kirke og rorbuer i Vågan. Vi kan il<ke vi te om det bare drei

de seg om et fiskevær så tidlig, eller om kjøpstaden hadde begynt 

å ta form. 

Riktignok er Vågan nevnt i for~kjellige sagatekster fra tidligere 

tid, men aldri slik at vi kan vite om stedet var noe annet enn en 

storgård eller høvdinggård. 

I over hundre år har forskere og historisk interesserte lekfolk 

vært opptatt av spekulasjoner omkring Vågans beliggenhet. Særlig i 

Kabelvåg har man vært sterkt opptatt av problemet, Kabelvåg oppfa~ 

tes jo, kanskje med rette, som Vågans etterfølger i seinere tid.De 

fleste har vært enige om at stedet måtte finnes på strekninga mel

lom Ørsnesvågan og Kjerkvågan. Ei slags offisiell oppfatning har 

det vel vært at kjøpstaden må ha ligget der hvor Kabelvåg sentrum 

nå er. Ut fra denne oppfatningen er statuen av kong Øystein reist, 

slik at han ser ut over Kabelvåg sentrum. 

Holdepunkter for å mene det ene eller det andre,har det imidlertid 

vært smått med. Den eineste forankringa har vært at stedet helst 

ikke skulle ligge for langt fra Brurberget (tingstedet), like sør

vest for Kabelyåg. 

Jordfunn eller fornminner som skulle sette en på sporet, har ikke 

vært kjent. Det er i det hele bemerkelsesverdig hvor fattig Kabel

vågområdet har vært på minner fra forhistorisk tid og mellomalder

en. De funn som fra før var kjent, kunne ihvertfall ikke gi noen 

id~ om at her var grunnlag for et økonomisk sentrum. Funnmangelen 

har derimot gitt opphavet til en teori om at det gamle Vågan slett 

ikke var ett bestemt sted, men ei rekke mindre fiskevær uten fast 

bosetting, hvert i sin våg. 

Under arbeidet med bind I av Felleshistoria for Lofoten og Vester

ålen. har jeg funnet det lite tilfredsstillende å spekulere videre 

på det grunnlaget som var gitt. Med støtte fra Borrefondet (del av 

Nansenfondet) blei det i mai .1975 satt i gang prøveundersøkelser 

for om mulig å få lokalisert stedet for det gamle Vågan. Som under

søkelsesfelt blei valgt heile det området som har stått sentralt i 
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funnøt gårclsl1aug;er mød gjenstander som date:1:--er kulturlagone til 

mellomalderen" 'I.ngen <:lV disse stedene gav holclepunlcter foT' å si 

at det hadde vært bebyggelse som skiltø seg ut :fra d{?t vJ ølle:ct:> 

kjenner .fra don nordnorske landsbygda :.L mellomaldoren~ 

Døt sis tø .sted(~t, Storv·ågan, ~av imidlertid fra. f·ørstø stu.:nd av,, 

ervært oppløf'tnnde nesultater. Det blei f'unnet kulturlag som ialt 

dekkor et areal på ca 1 '5 000 på det lava flate området likø 

sørvest for tunet teLl hovedgården på Storvågan (nåv. ga.mleheim). 

Tjukkelsen på dette kulturlaget var fra } til m, og det så ik-

ke ut til <~l gå lavf)re ned mot sjøøn enn ca 1 m ovor n:.lværende 

f'lomå1., Av f'unn som foreløpig ha.r kunnnt idontlriseres, kom elet 

for dagen fleLre brott av kløberstninsgrytør og steikøhellør av 

skif'er, Funnene hørør heime innat'or tidsrormnøt na. 800 l;tJ_ 111-00. 

Nærmere date·rj_ng er· vanskelig å gi foreløpig. 

E·tter at det først var konstatert at her· ·var kulturlag med ei 

viss utstrekning, bl<-)j cløt jkkø gravd prøvestikk som gikk noe! 

gjennom lagene. Den videre kartJøgginga f'oregikk vnd at døt øtt; ... 

er et visst system blei gravd gjennom gresstorva for å f:3e om det 

fans kulturlag øllor ikke. Denne forholdsrøgelen blei Latt f'orat 

ikke mer enn nødvendig skullø ødelegges i. prøvestikkeno" Altfor 

mange prøvestikk ville ødelegge mulighetene til en nøyaktig ar-

keologisk undersøkels<~. Det or viktig 8. u.nde-rst.rekB at det 1kke 

t)r foretatt reg·ulære arkeologiske utgravninger i Storv::).g<J:.n, slik 

som det heilt m:isf'orstått er blitt meddelt i fl.eire dagsavisor. 

Vidtgående konklusjoner kan ikke dras av disse iakttagelsene,men 

når: t:~n tar størrolsen på a.rr~alet i betraktning 1 er det åpønbart 

at dette stedet ha.r vmrt noe langt større onn en van_lig· mellorn

aldergård. ArealHi; til en gårdshaug overstigør sjøldon 2-JOOon?" 

Foreløpig, men nted alle ~orbehold for hva en r1øyaktig arkeolog"· 

isk undersøkelsø kan visø. er det all grunn tiJ f)_ anta at vJ_ har 

±'unnet stedot dør møllornaldererw Vågan J.å. JDt f'orbolcl som styrk

(~_r dønne konklusjo11en 1 er a.t ]{Jøpstaden tingsted~ Bru.r·bo.rg·et. ba

re ligeer ca 300 meters gangveg mot øst$ Fra Brurberg·et har on 

forøvrig den høste utsikten ovør kjøpstadsomr§det. 

Det er ikke bare grunn til å glede t'H)g over at stedøt sannsynlig~ 

vis Hr lokalisert~ det beste er nesten at kulturla&ene ser ut 

tLl å være omtrent urørt av søinere U .. derc> ødeleggelsør, Det ec 

en sl tua.sjon som d.e "færreste byutgravninger står i" Døt (~r alJ 
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mt1lig grunn til å planJogge nøye før det sAt-tes :Lgang nted ut-

gravn~Ln.e;c-:-r ~ Hør ha:r· man. mul i.ghett~ne til i3 oppn::"t 

godt .r~-'su.ltat uten å være presset av ytre~ omst<'Hldighei_;er~Døt c~r 

mod :Co.cventning vi kan imøtese r.rye holdøpu.n.ktnr i:'or å løse r~·å-

tene omkring VAgan~ Hesultat(:-Jn~'-7! vil :tkke bar-r~ rå J.okal~ men og;

så rlksbistorisk verdi.u 

Noter 

1 ) Utgitt av Gustav Storm i lli.storisk-topograf'iske Skri±'ter 
Norge og norHke landsde]e. Chr~stiania 1895o 

2) 
Norge c; Gamle Lov ø I :n , s. 222 -2:J. 

J) Diplomatarium Norvegicmn, bind III, nr, JO. 

om 

h) Møll ør og Sol lid: Doglaciation Chronology of Lofoton-·Vester
ålen-Ofoten, North Norway. Norsk Geograi'isk Tidsskri:ft,bd.26 
1972. 



BOKEN OM KAUPANGER STAVKIRKE 
I samarbel1 med Riksantikvaren, og med 
støtte fra Norsk Kulturråd, har Fabri
'clus forlag utgitt boken "Kaupanger 
stavkirke og dens konstruksjoner". For
fatter er ·Kristian Bjerknes. En engelsk 
utgave av boken foreligger også. Denne 
er noe større fordi Hans-Emil Lid~ns 
beretning om utgravningene under kirke
gulvet er tatt med der. 

Boken om Kaupanger stavkirke er en bety
delig tilvekst til stavkirkelitteraturen. 
Aldri tidligere har en stavkirke vært 
gjenstand for så grundige oppmålinger og 
granskinger som denne. Fotografiene og 
tegningene er klare og instruktive, og 
bak i boken er det tatt med 19 plansjer. 
Tekst og illustrasjoner klarlegger for
bindelser som inntil nylig har vært 
skjult for våre øyne. Dette, som gjør 
denne boken til et helt nytt ~rk innenfor 
sin genre, er resultatet av en særlig 
oppmålingsteknikk for stavkirker som en 
gruppe arkitekter har utarbeidet. 

Dessuten er dette en meget vakker bok. 
Papiret og det typografiske utstyret kan 
karakteriseres som førsteklasses. Det er 
morsomt å eie en så spesiell bok. 

l•eningen er at Kaupanger stavkirke og dens 
konstruksjoner skal være den første i en 
serie bøker om våre stavkirker. Det skal 
etter planen komme et bind om hver av de 
stavkirker som er bevart i Norge. Det er 
som kjent bare et fitall av de stavkirker 
vi vet har eksistert, som ennå står. Det 
er grunnen til at også noen av dem som er 
blitt borte, f.eks. Nes stavkirke, også 
vil få sin egen bok, 

Under lesningen av denne boken får man en 
trang til å bygge en liten tremodell av 
Kaupanger stavkirke, Dersom noen har lyst 
til det, så har man bruksanvisningen i 
denne boken. Tegningene og teksten viser 
nemlig hvordan kirken er bygd stokk for 
stokk, stav for stav, 

Til tross for prisen - kr.95,- er det vel 
vært å gå til bokhandleren for å skaffe 
seg denne unike boken. 

Bindene får særlig stor verdi når flere 
stavkirkerbforeligger i denne nye serien. 
Da kan man sammenligne og trekke slut
ninger på grunnlag av et større materiale. 
Det kan røpes at det er planlagt et bind 
som tar for seg konklus .ionene - men det 
kommer til slutt. 

l 

~ l 
f J A . '• =="' -= 

XVII. Tv~rnnin av ko~t ~It mot vc=st Oppmlling 1?61 

o o 

r 
' j Å IJ .t..J-; 
Fl~ 21J Deler av wunnstokk og stJv hl, lit•m·t 
i forhtndd~t· ml·J en hq,.:rnn:lsc 
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N )0000, 

Dekorert trefjøl,54x16 cm. 
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Fra Folkebibliotekets tomt, 
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