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SAMMENDRAG 
 

Bygdøy kongsgårds hovedbygning blir rehabilitert i perioden høsten 2004 til våren 2007,  og  utgraving i 

undergrunnen var nødvendig tidlig i prosjektet.  

 

Utgravningen ble foretatt vinterstid under oppvarming av huset og med bruk av kunstig lys. Det ble gravd 

totalt 90,258 m3 på 52 ukeverk. Resultatene omfatter over 2600 gjenstandsfragmenter, fra hovedsakelig 

middelalder og etterreformatorisk tid, og med en anselig mengde av innsamlet dyrebein. Utgravningen er 

dokumentert i 5 rom i østdelen av hovedbygningen gjennom 126 plan- og snittegninger, 103 lagskjemaer, 35 

konstruksjonsskjemaer, 5 dagbøker, 782 foto og 82 prøver.  

 

Utgravningsprosjektet omfattet aktivitetsspor fra eldre jernalder til 1700-tallet, avgrenset oppad i tid da 

hovedbygningen ble reist i 1733 på det bevarte kulturlagsområdet og kjellergrunnen fra 1691. De tydeligste 

sporene stammer fra ”stattholdertiden” ved kongsgården (1572-1814), og da forankret konkret til enkelte 

byggherrer og deres regnskap for nybygging og utbedringer. Med sikkerhet kan vi slå fast at vi i hagestuen 

(Rom 16) fant spor etter Christoffer Urnes stuebygning reist på 1630-tallet og ombygget av Niels Trolle med 

blant annet en høyere grunnmur fra 1650-tallet. I denne stuen fant vi et ovnsfundament i stuebygningens 

nordøstre hjørne. Bygningen lå med kortsiden like øst av eksisterende kjeller og antydet en annen akse i 

anlegget fra stattholdertiden enn slik det er blitt senere. Ved siden av denne stuebygningen er det funnet 

rester etter trolig minst fire eldre bygninger; et hus med dørhelle (Rom 9) fra seinmiddelalderen, et hus med 

moldbenk (Rom 10) fra høymiddelalderen, et hus med kuppelsteinsgulv og kvaderstein i ytre mur (rom 

12/13) fra seinmiddelalderen og et hus med ildsted og syllsteinsrekke (Rom 12/13) fra reformasjonen/første 

del av ”stattholdertiden”.  

 

Funnene fra disse husene indikerer at de har vært brukt i ”stattholdertiden”, og i middelalderen. Materialet 

med keramikk, porselen, fajanse, steintøy, tegl, krittpiper, skosåler, kniver og skjeer i metall, nøkler, 

beinnåler, kobbernåler, fingerbøl, beinfløyte osv. gir et rikholdig bilde av gårdshaugens aktivitetsfaser i 

middelalder/renessanse. Ett myntfunn er datert til kong Kristian Is tid (1448-1481) og en myntutpregning er 

gjort i Nidaros under erkebiskop Olav Engelbrektsson (1523-36). Et annet og spesielt funn,  er et romansk 

søylehode av kleber fra middelalderen, funnet innmurt i eksisterende grunnmur. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BYGDØY KONGSGÅRD, GNR. 1, BNR. 1, OSLO 

KOMMUNE  

INGER KARLBERG 

 

 

1. Bakgrunn for undersøkelsen 
Bygdøy Kongsgård skulle rehabiliteres fra grunnen av i et prosjekt under ledelse av 

Statsbygg, som startet opp høsten 2004 og var planlagt avsluttet våren 2007.  

 

Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren mottok søknad fra Multiconsult AS på vegne 

av Statsbygg den 29.3.2004 om tillatelse til graving i og utenfor hovedbygningen, et 

anlegg som er omfattet av kulturminneloven. Kongsgården er omtalt i skriftlige kilder fra 

1300-tallet som et anlegg eiet av kong Håkon V og dronning Eufemia, senere som 

klostergods under Hovedøya kloster og igjen som kongelig eiendom etter reformasjonen. 

Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren har vurdert anlegget til å være en gårdshaug 

utenfor middelalderbyen og dermed fredet med hjemmel i Lov om kulturminner av 1978 

§ 4a. Kulturminnet Bygdøy Kongsgård har stor historisk dybde og er av nasjonal 

betydning.  

 

Kulturhistorisk museum utarbeidet en prosjektplan, datert 6.9.2004 for hvordan den 

arkeologiske undersøkelsen skulle gjennomføres med problemstillinger, metodikk og 

omfang (Simonsen 2004). Riksantikvaren fattet vedtak 11.10.2004 om tillatelse for 

graving under vilkår av arkeologisk undersøkelse. Rammene for prosjektet var et utgravet 

volum på ca. 63 m
3
 utført i løpet av 50 ukeverk bekostet av tiltakshaver og som skulle 

være sluttført før 18. februar 2005. Kulturhistorisk museum hadde beregnet 

undersøkelsen til en total kostnad på kr. 1.500 000,-. Undersøkelsesområdene var 

forbundet med tiltak som ny drenering omkring grunnmuren, graving for fundamenter til 

gulv og vegger, samt å fjerne jordlag for å skape luft under gulvet for å hindre ny 

råteskade.  

 

Som del av restaureringsarbeidene ble grunnen berørt under stående hovedbygning. 

Kongsgårdens eksisterende hovedbygning med grunnmur er fra 1733, og reist under 

stattholder Christian Rantzau. Kjelleren ble anlagt i 1691 under stattholder Just Høg. 

Vestre del av hovedbygningen har full kjellerdybde, mens østre del aldri har vært benyttet 

som kjeller. Den østre delen av hovedbygningen står således bevart på kulturlag av 

varierende tykkelse over fjellgrunnen. Kulturlagene er noe berørt av graving for å 

etablere kryperom, samt for vann- og elektrisk forsyning.  
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Under felles befaring med Byantikvaren, Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum og 

Statsbygg ble det observert kulturlag avsatt stratigrafisk og i tillegg var det blottlagte 

funn som viste daterbart materiale i kulturlagssøylene. Det ble blant annet funnet 

keramikk fra årene 1550-1625 om lag midtveis i den synlige delen av kulturlagssøylen. I 

tillegg har Byantikvaren hatt registreringer i området, både i form av overvåkning av 

gravearbeider ved anlegg i hagen og ved registreringer i landskapet omkring (Næss og 

Damstuen 2003a-b).  Kulturlag i gårdshaugen like utenfor kjelleren i nordvest ved 

hagemuren, viste til et omfang på tidligere bebyggelse som strakk seg utenfor den stående 

bygningens areal. Foruten middelaldersk tegl brukt i lag og konstruksjoner, ble det sendt 

inn prøver av trekull datert til ca. 1450. Et kraftig humuslag med godt bevarte dyrebein 

ligger flere steder i området i overkant av skalleberget (undergrunnen) og er datert til ca. 

1536 (reformasjonen). Undersøkelsene fram til 2003 har vist at det forekommer spor etter 

bosetning på eiendommen fra vikingtid, middelalder og fremover.  

 

2. Bemanning og tidsrom 
Det arkeologiske feltarbeidet ble utført fra 1.11.2004 til 28.1.2005, totalt 52 ukeverk (16 i 

november, 19 i desember og 17 i januar). Følgende har deltatt:  

 

Inger Karlberg (IK), utgravningsleder   1.11.2004 - 28.1.2005 

Lisa Damstuen (LD), feltassistent    1.11.2004 - 21.1.2005 

Cathrine Stangeby Engebretsen (CSE), feltassistent  1.12.2004 - 28.1.2005 

Charlotte Melsom (CM), feltassistent   1.11.2004 - 14.1.2005 

Axel Mjærum (AM), feltassistent   1.11.2004 - 28.1.2005 

 

Ann Monica Jensen Bueklev har katalogisert  

materialet i museets database og gjort klart for  

magasinering      10.1.2005 - 8.4 2005 

 

David Hill ved Kulturhistorisk museum har bistått i dokumentasjon av profiler 

(digitalfoto) iRom12/13. Dette ble utført den 18.11 og 30.11.2004. 

 

Inger Karlberg deltok på framdriftsmøtene (første gang 7.12.2004) annenhver tirsdag 

gjennom utgravningsperioden. Charlotte Melsom deltok som arkeologenes representant 

på vernerunden på anlegget hver tirsdag (fra 9.11.2004).  

 

Prosjektleder ved Kulturhistorisk museum foretok befaring i gjennomsnitt en gang pr. 

uke gjennom utgravningsperioden.  

 

Rapport er utarbeidet av Inger Karlberg i perioden 31.1.2005 til og med 29.4.2005, og 

revidert 2008. 
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3. Formidling  
Det har vært gjennomført ulike former for formidling underveis i prosjektet. All 

informasjon har vært utført i tråd med Statsbyggs rutiner og har vært begrenset. Da det 

arkeologiske arbeidet skulle utføres som del av et større pågående rehabiliteringsarbeid, 

ga dette mulighet for faglig utveksling mellom ulike yrkesgrupper på stedet. Arkeologene 

kunne rette spørsmål til tømrere, laftere, og murere av byggeteknisk karakter, mens disse 

igjen kunne få innsikt i arkeologisk feltpraksis og problemstillinger. For å kunne yte 

kunnskapsutveksling etablerte vi en plakat med informasjon for hvert rom vi arbeidet i. 

Første plakat ble hengt opp i Rom 12/13 den 5.11.2004. Plakatene inneholdt grunnplan 

over det aktuelle rommet med tegning av enkelte av funnene. Deretter ble plakatene 

oppdatert hver dag med dagens oppgaver og gårsdagens funn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Figur 1: Formidling underveis med oversikt over utgravningsområdene i hvert rom, samt 

problemstillinger, spørsmål og informasjon om gjenstandsfunn. Foto: Inger Karlberg, Kulturhistorisk 

museum. 

   

Ansvaret for oppfølgingen ble fordelt på de som arbeidet i de forskjellige rommene, og 

slik at alle i felt også måtte tenke gjennom problemstillinger og velge ut gjenstander for 

illustrasjon. Vi fikk tilbakemelding om at dette fungerte greit. Dette skapte også grunnlag 

for felles diskusjoner.  

 

Selv om bygningen var avstengt for besøkende kom det under feltperioden flere 

delegasjoner i forbindelse med byggemøter, framdriftsmøter og andre grupper som 

ønsket en rask orientering om status og hva vi hadde funnet. Dette tok utgravningsleder 

vanligvis spontant etter behov og anledning. Etter hvert ble også feltassistentene 

innlemmet og kunne utføre slike oppgaver dersom anledningen bød seg. Vi kan vise til 

følgende besøk i perioden: Første byggemøte 3.11.2004, elektrikere 26.11.2004, 

Statsbygg med interiørarkitekter 2.12.2004 og Det Kongelige Hoff 16.12.2004, 
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Byantikvaren med landskapsarkitektene 3-4 ganger i feltperioden, og ansvarlige for 

prosjektet ved museet om lag en gang i uken.  

 

Det ble etter hvert opprettet en eksempelsamling av spesielle funn som kunne fremvises 

ved besøk.  

 

I tillegg til dette hadde vi besøk fra pressen, ved Aftenposten 30.11.2004 (på trykk 

6.12.2004), ny artikkel i Aftenposten Aften 10.1.2005 og en siste om selve 

utgravningsarbeidet etter fullført feltundersøkelse i Aftenposten 1.8.2005.   

 

Som ledd i formidlingen av funnene ønsket Statsbygg å få utarbeidet en billedkatalog 

over funn av porselen, steintøy, fajanse og til dels keramikk, som kan danne grunnlag for 

ny design av servise til bruk ved kongsgården. Katalogarbeidet utføres som en del av 

etterarbeidet parallelt med rapportskrivingen.  

 

4. Landskapet: Funn og fornminner 
Bygdøy Kongsgård med hovedbygning og tjenerfløy ligger på et naturlig høydedrag med 

vid utsikt mot nord; fra øst mot vest. Stedet er et blikkfang i et gammelt kulturlandskap 

med beitemarker, dyrket mark og skog. I syd ligger kongsgårdens hageanlegg delvis 

innhegnet av lave skogdekte åser.   

 

Området som tidligere var ei øy, har gjenstandsfunn fra yngre steinalder, bronsealder, 

vikingtid og middelalder. Typisk  gravgods som ovalspenne og to økser er funnet på 

henholdsvis området ved Oscarshall, ved Dronningbjerget og Hengsåsen. Et sverd og en 

frankisk mynt er begge fra Dronningbjerget. En nøkkel datert til middelalder er funnet 

foran hovedporten til kongsgården. Av andre middelalderske funn er det en dolk 

(nyredolk, fra Paradisbukta) og et spyd, begge av jern.  Inntil Byantikvaren igangsatte 

arkeologiske undersøkelser fra 2000-2004 har tidligere funn kun vært registrert som 

løsfunn.   

 

Gjenstandene forteller om ulike aktiviteter på den tidligere øya, og disse vitner klart om 

bosetning langt tilbake. Betegnelsen Bygdøy betyr den bebodde øy (Sollied 1947).  
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Figur 2: Kart over Bygdøy med gjenstandsfunn. Tegning: Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 

 

Geologisk har Bygdøy ligget under sjøbunn i jordas eldste tid. Skalleberget er dannet i 

ordovicium (ca. 500 mill. år siden) med horisontalt avsatte lag av fin leire. Lagene har 

senere blitt komprimert og foldet slik at avsetningslagene er skråstilte. I permtiden (ca. 

200 mill. år siden) sank Oslofeltet ned, og disse sedimentære bergartene har blitt 
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beskyttet for vær og vind. Denne kalkholdige leirskiferen fremstår i dag som 

undergrunnsfjellet og er meget porøst. Det kalles skalleberg og flaker lett opp i flis av 

skifer. Kvartærgeologisk gir kalkforekomstene i undergrunnen optimale dyrkingsforhold 

i kombinasjon med de lokalklimatiske gode faktorene. Dette har trolig vært utnyttet fra 

steinalder og fremover. Solid, rikholdig og variert ressurstilgang har sannsynligvis bidratt 

til øyas stabile bosetning over lang tid, men også vært grunnlag for interessekonflikter i 

form av skiftende eierskap ved området.  

 

5. Eiendommens historie 
Området hvor Bygdøy Kongsgård ligger har gjennom tidene skiftet eierskap mellom 

kloster og kongehus. Trolig var Bygdøy forvaltet av klosteret og ble tillagt som en av de 

første landområder under cisterciensernes klostervesen allerede ved etableringen i 1147. 

Ved tvistemål i 1299 overtok kongen eiendommen. Kong Håkon V Magnusson ga 

Bygdøy som morgengave til sin dronning Eufemia da de giftet seg i 1305. Han avkreftet 

med dette sin farfars, kong Håkon Håkonssons beskyttelsesbrev av munkenes rettigheter, 

slik det opplyses i Akershusregisteret (fra slutten av 1200-tallet). Det er uklart hvilke 

verdier kongen vektla ved eiendommen; om det var fiskeretten, skogsdriften eller 

åkerbruket som ble ansett som mest attraktivt.  

 

Deres datter hertuginne Ingebjørg viste liten interesse for å beholde stedet og ga sammen 

med sin sønn kong Erik Magnusson eiendommen tilbake til klosteret. Transaksjonen ble 

omtalt i fire gavebrev (Berg:1952). Det eldste er datert i 1342, ellers to brev fra 1352 og 

vissnok et tapt dokument fra 1356. Til gjengjeld for eiendommen fikk hertuginnen bygget 

et alter til hennes beskyttelseshelgen St. Paulus og andre helgener, hvor det skulle holdes 

messer to ganger per uke. I det siste brevet av de to brevene fra 1352 (datert 23. april), 

avtalte hun at hele buskapen hennes på Bygdøy skulle gis til klosteret. Dette omfattet 4 

lester kornsæd, 26 kyr foruten om okser, hester, fete svin og annet løsøre som hørte 

eiendommen til.  Gavebrevet omfattet også Hengsøy, Oksenøya og Bekkelagets fiskeri. 

Ved slutten av middelalderen hadde terrengforholdene blitt mer tilsvarende dagens 

forhold slik at Hengsøy og Bygdøy utgjorde en felles halvøy forbundet med en smal 

landtunge til fastlandet (Berg 1952:9-13). Landhevingen omkring Oslofjorden gjør at 

middelalderens strandlinje ligger på om lag 3-4 m i forhold til dagens strandlinje. 

 

Det oppgis i de skriftlige kildene lite om hvordan bebyggelsen har vært ved den 

middelalderske gården eller eksakt hvor denne lå. 

 

Etter reformasjonen (1536) ble klosterets eiendom tilbakeført til kongehuset. Da Norge 

på denne tiden var underlagt den dansk-norske unionen, utgjorde flere av byggherrene på 

Bygdøy stattholdere som representerte unionens kongehus med forvaltningsansvar for 

den norske delen av riket. Stattholderne og etter hvert stiftsamtmennene omfatter mange 

navn og regjeringstider, men enkelte av disse er viktige for å kunne knytte de 

arkeologiske funn til skriftlige kilders opplysninger om stedets drift og utvikling.  

 

Hovedøyas kloster ble plyndret og brent i 1532 av Mogens Gyldenstjerne. Bygdøy tilfalt 

nå staten som eiendom for godt.  



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 9 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

Utover på 1500-tallet virket det som om eiendommen hadde husdyrhold, men at det stod 

dårlig til med bygningsmassen (Berg 1952). Det ble utført små reparasjoner så det antas 

at det var få og unnselige bygninger. Så spartansk er utbedringene at det bestilles 

stangjern som støtte for den dårlige skorsteinen, og flere av dyrene (sauer og geiter) døde 

på gården under vinteroppholdet på grunn av fôrmangel. 

 

Anleggelsen av Christiania i 1624 inntil Akershus festning, hadde bidratt til at kongen 

fikk erstatningseiendom i en ladegård i det gamle Oslo. Denne fikk navnet Den store 

ladegård (Oslo Ladegård) og dermed ble Bygdøy Kongsgård kalt Den lille ladegård.  

 

Da Oslo Ladegård var vertssted for kongebryllupet i 1589 mellom Jacob VI av Skottland 

og prinsesse Anna av Danmark, ble det arrangert en jakt for de kongelige gjester ute på 

Bygdøy. Harer ble satt ut for anledningen. Viltet sammen med andre dyr ble ellers holdt i 

innhegning. Det ble også bygget egne hus for disse ”jaktdyrene”. Et slikt hus fikk i 1639 

nytt tak og ny port med lås. Fra 1665 ble det bygget enda ett nytt dyrehus. Denne form 

for dyrehold for jaktutbyttets del ser ut til å forsvinne i løpet av 1600-tallet. I stedet 

konsentrerte man seg om fiskeoppdrett med egne dammer. Interessen for naturen gled 

også fra jakt til hagenytelse ved at det etter hvert ble anlagt flotte hager i tilknytning til 

bebyggelsen (Berg 1952:13-14). 

 

Det er få skriftlige opplysninger om bebyggelsen i middelalder, under reformasjonen og i 

den første tiden fram til 1650-tallet. Trolig var det et gårdsanlegg med spredt bebyggelse, 

som gradvis fulgte svingningene i husdyrholdets antall, gårdshjelpens størrelse og 

lagringsbehovet for fødevarer for dyr og mennesker. 

 

Gården ble fortsatt omtalt som en ladegård på Christoffer Urnes tid (1629-1642). På 

1650-tallet ble økonomibygningene rustet opp i henhold til opplysninger fra regnskapene. 

Christoffer Urne oppførte eller videreutviklet en eksisterende stuebygning med pynt i 

form av utskårne vindskier og spir. Det skal ha blitt reist en toetasjes tømmerbygning 

med svalgang. Trolig var dette et hus av Solørtypen. Hustypen stammer fra 

middelalderske loftsbygninger med gjestehus og forrådshus. Det kan ha vært to stuer med 

separate innganger fra svalen i første etasje og to kammer også med egne innganger, fra 

svalen i andre etasje. Bygningen har hatt minst en jernkakkelovn, da reparasjon av denne 

nevnes senere. Under Urnes ledelse ble det også bygget et jakthus. Utseende og 

plassering er ukjent. 

 

     
 
Figur 3: Til venstre: ”Parstuga” fra Heen, Sand i Nord-Odal. Foto: Riksantikvaren. Til høyre: 

Loftsbygning av solørtypen fra Storeggen i Tynset. Foto: Norsk Folkemuseum. 
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Ganske snart etter at jakthuset var ferdigbygget ble dette betegnet som forfallent med 

medtatt tømmer og tak. I 1639 omtales også en annen stuebygning, også denne trolig reist 

av Christoffer Urne. Bygningen ble besiktiget i 1661 ved stattholder Iver Krabbes 

inntreden. Urnes andre stuebygning var en langstrakt bygning på en etasje med en stue 

med tre vinduer, et sengekammer med to vinduer og ved siden av disse en annen stue 

med to små kammer, også med vinduer. Denne bygningstypen blir på svensk betegnet 

”parstuga”, med to stuer på hver side av en gang (Berg 1952:15). En større reparasjon i 

1660-årene medførte at grunnmuren ble gjort høyere, skorsteinen ble utbedret, nye sviller 

og tegltak ble lagt. Med ny stattholder kom nye vinduer, dører, gulv og igjen nødvendige 

takreparasjoner.  

 

På tidlig 1600-tall omtales også stuebygninger for gårdsfolkene. Nybygging skjedde 

trolig først i 1652 til tross for at disse delene av anlegget var forfallent allerede i 1618. 

Det ble bygget en stue for ladegårdsfogden og melkepiken (Berg 1952:18). I tillegg til 

dette var det tre små fehus med to store lader og en låve. I 1629 var alle disse uthusene 

bygget samlet under ett tak. Det nevnes på denne tiden 28 fe, hvilket skulle tilsi en 

størrelse av buskap omtrent lik den hertuginne Ingebjørg hadde hatt på 1300-tallet.  

 

Stattholder Niels Trolle (1656-1661) bygget nytt uthus igjen på slutten av 1650-tallet. 

Bygningens funksjon og plassering beskrives: ”På østsiden av gårdsplassen lå to lader 

med låve og et tilbygg foran med halvtak (skykju). På vestsiden lå to staller, tre fehus, en 

liten bygning og en høylade. En gammel bygning var benyttet til hønsehus og med 

sauestall direkte knyttet til denne. Bygningene var i grantømmer og trolig spontekt.”  

 

Ulrik Frederik Gyldenløve (fra 1664) bygget en korsformet bygning i 1674 med fire rom 

i underetasjen (romstørrelse 6 x 7,5 m) og en sal i annen etasje. Denne ble betegnet som 

et lysthus. Sentralpartiet i bygningen ble ført opp i to etasjer, og huset ble utsmykket med 

vindskier på alle fire gavlene. Utsmykkingsarbeidet skal ha blitt utført av billedhugger 

Christoffer Ridder. I denne bygningen skal det ha vært en murt kamin, oppført av Didrik 

Teisen. Ytterligere i henhold til beskrivelsen skal bygget ha hatt seks store vinduer (fire 

med fire rammer og to med to i hver), samt en enkel ytterdør, mens dørene inne var 

fyllingsdører. Gyldenløve skal selv ha tegnet bygget, men tegningen er gått tapt. 

Beliggenheten for dette huset er også noe uklart.  

 

Det antas at det på denne tiden lå en rekke med uthus langs aksen nesten tilsvarende den 

som i dag fører opp til hovedbygningen og at Gyldenløves lysthus skal ha ligget nederst, i 

nord av denne aksen.  

 

På 1700-tallet var antagelig lysthuset ribbet for dets opprinnelige innhold. Bygningen ble 

benyttet som fjøs for kyrne. På denne tiden var det bordekte taket erstattet med takstein i 

tegl. Gyldenløve gjorde også en innsats for å utbedre de eksisterende bygningene på 

gården i tiden etter det oppførte lysthuset. Tjenerskapets boliger ble utbedret, og det ble 

oppført blant annet en ny stall med grunnmur. På Gyldenløves tid var trolig stattholder 

Trolles bygninger fra 1650-årene allerede ubrukelige (Berg 1952:20-23). Blant annet var 

det benyttet grantømmer i stuebygningen, hvilket gjorde at den raskt forfalt.  
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Forfallet økte under Gyldenløves siste år som stattholder, og det ble innført en 

visestattholder med bruksrett på Bygdøy fra 1679. Blant annet flyttet denne nye brukeren, 

Erik Banner, et av husene vekk fra ladenes beliggenhet. Han bygde et langt hus med 

halvtak; fem rom med små vinduer over alle de fem ytterdørene. Huset ble brukt til gjess 

og høner. Kakkelovnen ble beholdt til oppvarming av hønsehuset.  

 

Just Høg var en av visestattholderne (1682-1694) under Gyldenløves tid. Han beflittet seg 

særlig med hagedelen av kongsgårdsanlegget, men er også byggherren av den kjeller som 

er bevart (fra 1691) under vestre del av hovedbygningen. 

 

Under en forpaktertid fra 1704 ble noen av bygningene benyttet til lagerhus, bl.a. 

Gyldenløves stuebygning hvor to av rommene (østre og vestre sal) ble brukt som høyloft. 

Bygdøy virket på denne tida øde og forlatt, slik at stedet var gjenstand for tjuveri og 

plyndring. Da stuebygningen var helt ubeboelig i 1715, ble det planlagt en ny 

forpakterbolig med storstue, dagligstue, barne- og pikekammer, kjøkken og bryggerhus. 

Bygningen ble aldri reist. Badstuen på området ble i stedet brukt som husmannsstue. Da 

visesattholder Fredrik Krag overtok etter at Karl XII hadde forsynt sine tropper med fôr 

og buskap ved sine krigstog mot hovedstaden, måtte Krag bringe dette tap inn i taksten 

for å få ekstra bevilgninger.  

 

Stattholder Ditlev Vibe ankom i 1722 og kunne konstatere at Christoffer Urnes stue var 

falt ned på grunn av manglende vedlikehold. Just Høgs kjeller stod ved siden av denne 

bygningen. Kjelleren var også sterkt forfallen. På denne tiden stod fortsatt Gyldenløves 

lysthus. Da nå ny restaurering og nybygging stod for tur, ble det anbefalt fra København 

at det ble brukt furu i yttervegger og gran til innvendige skillevegger. Tømmer skulle 

hentes fra egen skog på Bygdøy. Vibes byggeplaner omfattet først istandsettelse av 

åkrene og engene for å få inn midler på avlingene, deretter reparasjon av uthusene og 

tilslutt oppføring av et oransjeri og restaurering av hagen. Senere ved auksjonen etter 

Vibe, ble det solgt potter i stort antall med ulike typer blomster og sjeldne trær. Vibe selv 

døde på gården i oktober 1731 (Berg 1952: 31-33). Tidspunktet for hans død viste at 

deler av anlegget fortsatt var beboelig sent på høsten.   

 

Konklusjon: En oppsummering av anlegget før den store, nye hovedbygningen kom i 

1733, må ha sett slik ut:  

 

Den middelalderske gården har trolig sett ut og inneholdt det som var normalt for 

mellomstore gårder ut fra en buskapsstørrelse slik det ble nevnt i gaven fra hertuginne 

Ingebjørg på 1300-tallet. Plassering av husene er ukjent. 

 

Jakthuset av solørtypen til Christoffer Urne vil trolig befinne seg på det høyeste punktet 

av eiendommen og sannsynlig ha ligget i nærheten eller samme sted som parstuen. 

En eksisterende tømmerstue (bygget av Urne) utbedres med høyere grunnmur av Niels 

Trolle og senere ble denne brukt som hønsehus med sauefjøs inntil. Trolles bygning 

ligger inntil kjelleren til Jus Høg fra 1691. 
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Langs en akse orientert nordsør lå husrekker på begge sider. Gyldenløves lysthus lå 

lengst i nord på den østre siden, og bygningens saler ble mot slutten brukt bl.a. til høyloft. 

Ved siden av denne korsbygningen lå den store låve (to lader med låve mellom), inntil 

denne mot syd en ny låvebygning med vedskjul bak. På vestsiden lå fehus med 14 båser, 

stall med 12 båser og bygning til ungfe/småkreaturer og et ekstra rom til gårdsfolk. 

Dessuten en kjone og ei badstue (ble innredet som husmannstue) i en viss avstand fra de 

langsgående bygningsrekkene.  

 

En bygning reist av Erik Banner (ca. 1680) lå utenfor det forholdsvis symmetriske 

anlegget.  

 

6. Hovedbygningen – relevant historikk  
Våren 1732 ankom stattholder grev Christian Rantzau. Han satte straks i gang bygging av 

ny hovedbygning. Vibes tømmerhugst hadde gjort det glissent for godt byggemateriale på 

Bygdøy, men Rantzau kunne likevel innvie sin nye bolig allerede sommeren 1734, basert 

mye på tømmer fra skogene på Bygdøy. Kongsgården fikk med denne byggherren sin 

nåværende form og størrelse. Noe forandring skjedde ved ompaneleringen i 1906, men 

ellers ble hovedtrekkene bevart i form av valmtak, frontispiser og joniske pilastrer.   

 
Rantzaus grunnplan er kjent. En stor audienssal lå i midten av bygget. I vestre del lå det 

seks rom og forstue. Inntil audienshallen var stuene utstyrt med marmorkaminer. I den 

østre delen lå det fem værelser i tillegg til spiskammers, kjøkkenkammer og kjøkken, 

gruppert rundt en midtgang. Kjøkkenet som lå i nordøstre hjørnet, var dekket med et gulv 

av murstein og hadde et ildsted med grue og seks fyrovner (Berg 1952:34-47). Av 

interessante detaljer om det faste inventaret kan nevnes spontrekk (ofte som underlag for 

gyllenlær og tapet) på veggene i soverom og andre mer underordnede rom, og 

vindusglass med engelske rammer (48 ruter i hver karm, engelsk kronglassruter) i hele 

bygget. 

  

I tillegg skal byggherren ha reist et steinhus (i øst) som sammen med Vibes veksthus (i 

vest) flankerte hovedbygningen i dens lengderetning. Veksthuset ble utvidet for å dekke 

urtegårdsmannens boligbehov (stue, kammer og kjøkken), mens selve steinhuset i øst 

hadde solide grunnmurer og innervegger av utmurt bindingsverk. I steinhuset var det tre 

skorsteiner og ti værelser (bl.a. brygger- og bakerhus).  

 

Da Rantzau ble avskjediget i 1739 var hovedbygningen allerede i dårlig forfatning. 

Grunnen under bygget var dårlig drenert, det var sopp i nederste bjelkelaget og det lakk 

vann gjennom de nyanskaffede taksteinene. Øya ble forpaktet bort fra 1740 til   

diverse embetsmenn, med general Otto Frederik von Rappe (1740-1750) som den første. 

Under Rappes ledelse ankom kong Frederik V til et kort besøk ved gården i 1749. Særlig 

hagen ble rustet opp til besøket. Det ble lagt knust skalleberg og singel i hagegangene og 

tilført ca. 1000 lass med skalleberg til gårdsplassen over en forberedende toårs periode.  

 

Sommerboligen ble overtatt av stiftsamtmann Caspar Herman Storm (1772-1773) i 1770-

årene. Hans klager gjaldt vridde og sviktende gulvplanker, enkle, vindskjeve og 
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trekkfulle dører, manglende kakkelovner og vinduer som var skjeve, trekkfulle og 

umoderne (Berg 1952:54-55). Trolig ble ikke alle hans ønsker om rettelser etterfulgt, men 

nye vinduer kom så sent som i 1780. De nyeste merkbare forandringene på eiendommen 

omfattet reduksjon av skogen (bl.a. etter en storm), og at det ble parsellert ut og bebygd 

på deler av eiendommen for private lyststeder med store løkker. Det ble samtidig etablert 

en rak oppkjørsel fra hovedveien til kongsgården.  

 

Av forandringer på 1800-tallet kan nevnes at hovedbygningen fikk nye vinduer i 1810 

(redusert antall glassruter pga. større rammer). Vindusglassene er i dag de samme (Berg 

1952:90). Trappen ble flyttet fra øst av midtpartiet ut mot hagen til det sydøstre hjørnet. 

Flyttingen åpnet for muligheten av etablering av nåværende spisestue øst for hagestuen 

(sistnevnte også kalt audienssalen). Etter spisestuen mot øst fulgte et kabinett og et 

kammer. På den andre siden av korridoren som delte østfløyen på langs var det et rom 

tilhørende adjunkten, deretter spiskammers og helt i øst et stort kjøkken. I 1815 ble 

kjøkkenet omtalt å ha en stor konditorovn.  

 

På tidlig 1800-tall ble gården benyttet også vinterstid til bl.a. fester på isen og selskaper i 

vinterprakt. Høsten 1813 holdt prins Christian Frederik bl.a. et jaktlag ved kongsgården i 

desember. Og det var fra denne boligen at Christian Frederik forlot landet kvelden den 

10. oktober 1814 (Berg 1952:97). Meget av inventaret forsvant med prinsen.  

 

Under svenskekongens ledelse ble Bygdøy igjen underlagt stattholdere, og det var staten 

som bistod med nødvendig vedlikehold. I 1825 skal dronning Desideria ha bodd på 

kongsgården under sitt besøk. Hennes glede over utsikten og anleggelse av nye 

spaserganger har bl.a. gitt navn til Dronninghaugen og Dronningbjerget.  

 

Jordene som tilhørende kongsgården ble gradvis utvidet ved nydyrking på 1800-tallet, 

men det fulgte også tider med vanskjøtsel. For eksempel medførte driftsforsømmelse at 

det i 1829 ble satt punktum for stattholderordningen ved kongsgården. Fra dette tidspunkt 

tok Det Kongelige Hoff over disposisjonsretten. Ved regnskapene som ble forelagt for 

stortinget ved inngangen av hver ny periode, opplyses det bl.a. tidlig at kjøkkenet fikk ny 

komfyr og at vedlikehold var stadig påkrevd (Berg 1952:102-103). Steinbygningen øst 

for hovedhuset var revet på 1800-tallet, men ble nå gjenreist på gammel grunnmur. I 

1826 ble det oppsatt fire svenskeovner (porselensovner, Berg 1952:105). Trolig er 

nåværende ovner fra hagestuen yngre. Under besiktigelsen ledet av Chr. H. Grosch i 1829 

var råteskadene krøpet opp i veggene i hovedhuset slik at disse var blitt skjeve og måtte 

understøttes. Med dette fikk bygningen nytt tak, takrenner, ble bemalet, og to gulv 

innvendig ble skiftet (Berg 1952:107). Fuktproblemene i hovedbygningen fortsatte utover 

på 1800-tallet.  

 

Fjøsbygningen ble etablert på nytt sted i 1835, arkitekttegnet og i god avstand fra 

forvalterboligen. Anlegget omfattes av stall, fjøs og skur. Bygningen har plass til 24 kyr. 

Til sammenlikning hadde hertuginne Ingebjørg 26 kyr og det laveste antall husdyr hadde 

vært under den engelske forpakterens tid i 1832 da antallet dyr var nede i 8 kyr.  
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Under kong Oscar I legges det planer for både ombygging og nybygging i årene fra 1845 

til 1847. Mens kong Karl Johan ønsket å gjøre deler av eiendommen om til folkepark, 

syslet sønnen kong Oscar med tanke om å gjøre gården til et mønsterbruk. 

Gårdsfullmektig James Biseth forbedret bl.a. plogen under kongens ledelse, samt at han 

lagde andre modeller for nye jordbruksredskaper (Berg 1952:131-132). Med dette ble 

kongsgårdens drift ført inn på nye arenaer.  

 

Vedrørende nybygget skulle dette bli oppført på en annen tomt og under navnet 

Oscarshall. I et tysk blad våren 1850 ble arkitektens tegninger til spisesalen publisert 

sammen med illustrasjoner av maleriene utført av Tidemann og Gude (Berg 1952:140). 

 

Den 20. februar 1877 ble Ladegårdsøens Hovedgård gitt navnet Bygdøy Kongsgård 

(Berg 1952:162). Kong Oscar II og hans dronning Sofie bodde her i sommermånedene, 

men forlot stedet for godt i begynnelsen av 1880-årene. I 1888 ødela en brann 

økonomibygningen (øst), men skånet hovedbygningen. En toetasjes murbygning ble 

oppført på dette stedet senere.  

 

Forfallet fortsatte. I 1904 måtte bygningen igjen gjennom en kraftig oppussing. Siden 

1906 har kongsgården vært bebodd sommermånedene av kongefamilien, med kong 

Haakon VII og dronning Maud som de første.  

 

7. Informasjon fra tidligere arkeologiske undersøkelser 
Gjenstandsfunnene fra Bygdøy forteller om aktiviteter knyttet til bosetning og graver fra 

steinalder til og med middelalder. De arkeologiske registreringene som Byantikvaren 

foretok i forbindelse med restaurering av hagen fra 2000-2004 (Næss og Damstuen 

2003), supplerer og nyanserer bildet av historisk forløp på øya med ytterligere 

gjenstandsfunn, nå med funnkontekst knyttet til kulturlag med bygningsrester.  

 

Disse kompakte, urørte stratigrafiske sekvensene på til sammen 1-1,2 m tykkelse (ved 

hagemuren, nord for hovedbygningen), gir informasjon om stabil bosetning og bruk av 

området over lang tid (jf. Kap. 9). På sitt vis underbygger også sjaktene i hageområdet at 

stedet har vært i bruk over tid, men i dette sistnevnte området, er sporene fra hagens 

forhistorie tydeligere enn eldre tiders bosetning og aktivitet.  

 

Tykkelsen på de enkelte lagene i en profil vil være avhengig av aktivitetens innhold og 

lengde, men også av hvor mange som har bidratt til aktiviteten. Desto tettere det er 

arealmessig mellom aktiviteter desto tydeligere blir sporene avsatt og ofte også bevart for 

ettertiden. Middelalderbyene med sine tykke kulturlag på opptil 8 m vitner om mange 

menneskers høye aktivitetsnivå over lang tid og på et meget begrenset areal. Noe av 

samme tetthet kan forventes ved kongsgården sentralt omkring tunet og inntil og under 

husene med avsatte kulturlag etter en gårds utvikling gjennom minst 800 år.   

 

Ved reetablering av hagemuren nordvest for hovedbygningen avdekket Byantikvaren 

kulturlag som inneholdt fra øverst, vegetasjonsspor fra hagens nyere bruk, påfylt knust 

skallebergskifer (fra kong Frederik Vs besøk 14. juni 1749) med bl.a. en flaskebunn fra 
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1750-tallet sittende i laget i profilen, dernest flere lag av påført leire. Leiremassene viste 

tegn på å ha blitt dumpet, men ikke avrettet, da overflaten var ujevn. Leiren kan muligens 

være tatt fra graving av en eller flere dammer i hageanlegget og fylt opp for å heve og 

jevne på inngangspartiet foran hovedbygningen som er foreløpig underlag.  

 

Et avgrenset leirelag under disse påførte massene, ble tolket som rester av et hus med 

leirgulv. Under dette igjen lå nevestore skifersteiner. Leirgulv kan benyttes både som lag 

over steingulv eller som jordgulv i eldre bygninger. Det kan heller ikke utelukkes at det 

kan ha vært et tregulv over leirgulvet, men at sporene etter dette er gått tapt.  

 

Funn av østersskall (ferskvannsøsters) og bein (dyrebein, særlig fra husdyr) viser til gode 

organiske bevaringsforhold og forteller sitt om matlaging og husdyrhold på stedet.  

 

Et rivingslag kan stamme fra den samme bygningen etter at denne var gått ut av bruk. I 

disse massene fantes både mørtel og tegl. Teglen var gul og av hollandsk type. I 

tilknytning til bygningen lå et fett, humusholdig avfallslag. Bygningen ble tolket av 

Byantikvarens arkeologer til å ha vært et uthus, et grovkjøkken eller et bryggerhus. 

Mangel på gjødsel eller annet avfall fra dyrehold, viste at dette trolig ikke hadde vært 

fjøs, stall eller liknende.  

 

Dessverre fremkom det ved denne sjaktingen ingen daterbare funn fra bygningen eller 

dens avfallshaug.  

 

Sporene ved hagemuren kan være typiske for den situasjon som forventes ved 

gårdsanlegg på landsbygda med spredd avstand mellom bygningene og dermed mindre 

lagkomprimering og kanskje også dårligere bevaringsforhold.   

 

Som forberedelse til utgraving under hovedbygningen, ble det foretatt en befaring i 

krypekjelleren av arkeologer fra Riksantikvaren, Byantikvaren og Kulturhistorisk 

museum våren 2004. En inngang fra det vestligste av kjellerrommene langs nordsiden av 

bygget, førte inn til jordlagene under eksisterende gulv i første etasje. I dette området var 

det mulig å komme et stykke inn før det kun var krypemuligheter videre. Jordlagene 

fremsto med tydelige stratigrafiske lag. I profilen var det synlig gjenstander. Et 

keramikkskår om lag midtveis i profilen kunne dateres til slutten av 1500-tallet. I tillegg 

til dette var det mange fragmenter av middelaldertegl på bunnen av krypegangene og i 

kulturlagssøylene. De dyrebein som var synlige vitnet om gode bevaringsforhold, selv 

om de ytre deler av søylene var noe tørre og mineralisert. Det ble ved denne 

undersøkelsen ikke gravd i kulturlagene som var berørt av krypegangene.   

 

De arkeologiske registreringene foretatt av Byantikvaren, observasjoner av kulturlagene 

under gulvet, samt oversikt over løsmasser utarbeidet av Multiconsult AS,  var 

utgangspunktet for beregning av omfang og problemstillinger knyttet til en større 

arkeologiske utgravning ved Bygdøy Kongsgård.  
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8. Utgravningen  
Den arkeologiske utgravningen ble utført av Kulturhistorisk museum fra 1. november 

2004 til og med 28. januar 2005 i løpet av 52 ukeverk og fordelt på et mannskap av 5 

stykker. Totalt ble det gravd 90,520 m
2
 og 90,258 m

3
. Jordmassene under 5 av rommene i 

østfløyen ble nøyere undersøkt (Rom  9, 10, 12/13, 14 og 16), samt mindre registreringer 

i 4 rom og overvåkning av graving for drenering omkring hovedbygget. Kulturlags-

tykkelsen varierte fra ca. 1 m til 2 m tykkelse. De eksakte høydene varierte fra 23,78 til 

26,65 moh for topp og bunn av kulturlagene. Det ble totalt funnet over 2600 

gjenstandsfragmenter med hovedvekt på husgeråd fra etterreformatorisk tid, men også en 

stor mengde av funn datert til middelalder, samt dyrebein. De 103 fremkomne og 

definerte kulturlagene og de 35 erkjente konstruksjonene, ble dokumentert gjennom 

utfylte skjema, ved 782 foto (22 filmer á 36 bilder, ca. 50 bilder lagret på CD-er), 5 

dagbøker og på 126 tegninger (plan og snitt, 1:20 og 1:10), registrering av kulturlag; 103 

lagskjemaer og 35 konstruksjonsskjemaer.  I tillegg er det tatt ut tre prøveserier av 

jordlagene i rommene 10, 12/13 og 16. Totalt er det samlet inn 82 prøver til analyser av 

ulike formål.  

 
Av de 322 m

2
 som utgjorde arealet i østfløyen var det beregnet å undersøke om lag 50 % 

av det best bevarte kulturlagsreal på anslått ca. 126 m
2
.  Ut fra tidligere observasjoner ble 

det kalkulert med kulturlagstykkelser i gjennomsnitt på 1 m. Totalt skulle det graves 63 

m
3
 i løpet av 50 ukeverk.  

 

Utgravningen ble i sin helhet utført i vintermånedene, under tak og med kunstig 

belysning. I store deler av rommene var gulvdragerne bevart mens det arkeologiske 

arbeidet pågikk. De enkelte rommene ble frilagt i samråd med Statsbygg, Multiconsult 

AS og Multibygg AS, samt i henhold til framdriftsplanen for rehabiliteringsarbeidene. 

Arkeologisk arbeid ved en pågående byggeplass fordret fleksibilitet i framdrift og 

løsninger, samt et tett samarbeid med alle parter på byggeplassen.  

 

8.1 Problemstillinger – prioriteringer 

For prosjektet var det utarbeidet en prosjektplan som redegjør for  problemstillinger, 

metode og omfang (Simonsen 2004). Nye problemstillinger kom fram også underveis i 

feltarbeidet og disse har fått sin plass nedenfor i forbindelse med bearbeiding av 

materialet.  

 

Bygningsmessige problemstillinger:  

Kan det påvises bygningskonstruksjoner? 

Hvilke faser av bebyggelsen kan skilles ut i kulturlagene? 

Er det mulig å si noe om bebyggelsens utstrekning? 

Hvilke byggeskikker er representert? 

Når ble den første bebyggelsen på stedet etablert og hvilken karakter hadde denne? 

 

 

 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 17 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

Generelle problemstillinger: 

By eller land: Er det mulig å avklare om dette i utgangspunktet var en vanlig gård, eller 

hadde stedet en spesiell funksjon allerede ved etableringen? 

Hadde gården ulike funksjoner og betydning over tid? 

Hvilke aktiviteter avspeiles i gjenstands- og avfallsmaterialet, for eksempel forskjeller 

over tid? 

Hva forteller gjenstandsfunnene om sosiale forhold? 

Er det mulig å påvise skifter i eiendomsforhold i det arkeologiske materialet? 

 

Spesielle problemstillinger ved kongsgårdsanlegget og dets historie: 

Bygde kong Håkon V og dronning Eufemia et lyststed på Bygdøy?  

Hvordan så det middelalderske gårdsanlegget til kongefamilien ut? 

Kan bryggersteinene være avfallspor fra den middelalderske gårdsdriften? 

Hvem slaktet i stor stil på kongsgårdsanlegget? Var det en eller flere grunneiere? 

Dyrebeinslaget - forteller dette noe om slakting på en gitt tid av året? Er kun visse 

dyrearter representert?  

Kan analysert kalk, byggeteknikk og stil på steinmuren under hagestuen datere bygget til 

Trolles eller til Urnes stuebygning?  

Kan vedartsbestemmelsene bekrefte om det ble brukt gran og furu i de skriftlige omtalte 

bygningene i etterreformatorisk tid? 

Vil pollen- og makrofossilanalysene kunne avdekke spor etter stattholder Vibes oransjeri 

med fiken, sitron, pomerans, oliven, laurbær, myrter, italienske sjasminer, rosmarin, 

morbær, kaprifolier etc. (jf. Berg 1952: 33)? 

Har produkter fra fiskedammene på stedet satt sine spor på kjøkkenet eller i andre lag 

eller bygninger? 

Revene som ble forlatt i en mulig avfallshaug - var de ansett som skadedyr eller benyttet 

som pelsdyr ved kongsgården? Eller var dette hunder som ble brukt under jakten – og 

hvor en beklagelig ble skadeskutt? 

Den tolkede, nedraste og kalkede veggen med spontrekk: Ble det benyttet eksotiske 

treslag eller høvelspon fra hjemlige tresorter? Eller er dette spor etter flere prosesser hvor 

sponene er rester etter tilhugging av tømmer og hvor kalken er rester etter pussing av 

vegger eller tak?  

 

8.2 Utgravningsmetode   

Kulturhistorisk museum hadde i prosjektplanen beregnet utgravning av 63 m
3
 i henhold 

til beregningstall fra middelalderbygravningene. Slike basistall anslår graving av 0,25 m
3
 

pr dag pr person. Gravingen viser at 90,258 m
3
 er gravd på 260 dager og medfører 

0,35m
3
 pr dag pr person. I tillegg til den ordinære utgravningen innendørs, ble det utført 

overvåkning av graving for ny drenering omkring hovedbygningen. Arbeidet ble utført i 

november under Lisa Damstuens overvåkning, og våren 2005 under ledelse av Charlotte 

Melsom og Ellen Marie Næss. Profil ble tegnet av kulturlag under grunnmuren på 

nordøstsiden av bygget. Nivellement for profiltegningen ble tatt ved avlesning gjennom 

vinduene i Rom12/13 fra punkt 121 (oppgitt av Multiconsult/Statsbygg). 
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Innenfor 50 ukeverk skulle kulturlagene registreres ved håndgraving stratigrafisk fra topp 

til bunn, og dokumenteres i henhold til standard for middelaldergravinger med 

tilsvarende komplisert lagrekkefølge. Fremkomne lag og konstruksjoner skulle gis 

fortløpende nummerserier, og hvert lag og hver konstruksjon skulle registreres på egne 

skjema. Skjemaene skulle danne basis for Harris matrix som grunnlag for etablering av 

faser eller tydelige endringspunkter i det historiske forløp (etter Edward C. Harris system 

for faseoppbygging på 1970-tallet, jf. Larsson 2000:191). 

 

Det ble etablert et rutesystem for registrering av funn, konstruksjoner og lag i flaten. 

Rutesystemet bestod av 1 x 1 m ruter lagt parallelt med bygningens yttervegger. Rutene 

fikk bokstavkode fra syd til nord, begynnende med A i sydøstre hjørnet og til og med N i 

nordøstre hjørnet. I retning øst til vest fikk rutene økende sifferbetegnelse, slik at 1 lå 

langs ytterveggen i øst og 24 var siste ruterekke mot grunnmuren som avgrenset mot 

eksisterende kjellerdel i vest. Rutesystemet ble brukt som grunnlag for funnregistreringen 

i tillegg til vertikal relasjon ved forankring til lagkontekst. I tillegg ble profilene lagt i 

ruteskillene der dette var mulig. 

 

 
Figur 4: 

Rutesystem på 1 

x 1 m ruter ble 

opprettet for 

registrering av 

gjenstander, 

konstruksjoner 

og kulturlag. 

Rutene ble 

betegnet med A-

N fra sør mot 

nord og fra 1-24 

angitt fra øst 

mot vest.  
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Høyderelasjoner  ble etablert i forhold til eksisterende og innmålte punkter i bygget. For 

utgravningen ble følgende punkter benyttet:  

 

Fastpunkt 121 (i korridoren ved vestre dør inntil Rom12/13) – 26,738 moh 

Fastpunkt på stein i Rom 9 (etablert i forhold til pkt. 121)   – 26,378 moh 

Fastpunkt 90 (i Rom 7 utenfor døråpning til hagestuen)   – 26,759 moh 

 

 

Flytting av nivellement fra pkt. 121 til bruk i rommene 9 og 10 var nødvendig og ble 

gjort med kikkert og målebånd. Det ble tatt utgangspunkt ved hjørnet av fundamentet i 

Rom 12/13 og strukket målebånd under mellomliggende roms gulv i vestlig retning i 

eksisterende grøft fram til Rom 9. Samme metode ble benyttet for avstandsinnmåling til 

det lille feltet i Rom 8, samt etablering av rutesystemet i begge disse rommene.   

 

Funnene skulle registreres i forhold til lag og ruter, både i vertikal og horisontal kontekst. 

Hvert funn fikk egen pose i felt merket med BK 1/1, romnummer, lagnummer, eventuell 

tilknytning til konstruksjon, funntype (ev materiale), rutenummer, dato og signatur. 

 

Gjenstandene beholdt funnposene gjennom første gangs katalogisering i felt, og alle 

posene ble da merket på funnkontoret med en fortløpende nummerserie. Funnene ble 

grovsortert etter dato, lag og ruter. Hvert funn fikk eget skjema som ble utfylt for hånd 

(jf. Gjenstandsbasen).  

 

Ved katalogiseringen i januar og februar 2005, har funnene fra kongsgården fått et felles 

museumsnummer: C54088, men beholdt feltnumrene som undernummer.  

 

På funnkontoret i feltbrakken ble de enkelte funn vasket (eks. keramikk, porselen, 

fajanse, steintøy), men ikke gjenstander av tre, jern, bein, lær og slikt materiale som ville 

gå ytterligere i oppløsning. Også enkelte funn som kokepotter ble ikke vasket av hensyn 

til mulige matrester inne i keramikkskårene.  Totalt ble det katalogisert 2165 funn i felt 

parallelt med feltarbeidet, og fordelt på mannskapet slik at alle utførte funnbeskrivelsene 

etter tur. En slik sirkulasjon av innearbeid ble gjort for at alle skulle få opplæring i 

funnbehandling, for å forebygge slitasje eller skader pga. ensidig tungt gravearbeid og for 

å få en rask oversikt over funntilgangen etter hvert som utgravningen skred fram. For 

feltleder ga dette også en mulighet til å rotere innenfor de enkelte feltassistentenes ”egne 

arkeologiske felt” som avløser når assistentene var inne på funnregistrering.  

 

Det ble ført dagbøker av alle i felt. Feltleder hadde ansvaret for å føre oversikter, status, 

fremdrift, generell informasjon etc. for hver enkelt dag. Feltassistentene førte fortløpende 

merknader om dagens observasjoner, tolkning begrenset til eget arbeidssted og andre 

opplysninger som ikke ble bemerket på lag- eller konstruksjonsskjemaene.  

 

De detaljerte lag- og konstruksjonsskjemaene la grunnlag for beskrivelse av innhold, 

plassering og funn knyttet til lagene. Det ble ført fortløpende lister for lag og 

konstruksjoner. Lag ble skilt fra et annet lag dersom det var fysisk avstand mellom disse 

under utgravningen, for eksempel ved skille mellom de enkelte rommene eller ved 
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anlagte profilbenker. Konstruksjonene ble også gitt nummer i henhold til samme strategi. 

Dersom opplysninger underveis i arbeidet, ved nedtakning av profilen etc. medførte at vi 

fikk visshet om lagenes eller konstruksjonens samhørighet, ble dette bemerket på 

skjemaene. I etterarbeidet vil flere av slike informasjoner kunne samkjøres ved at 

profilene gjennomgåes nøye.  

 

Det var primært ønskelig å få opplysninger om lagrekkefølger både på tvers av 

bygningen og langsetter husets hovedakse. Profilene ble lagt i bevarte kulturlagsområder 

slik at de ble minst mulig fragmentert av ødelagte partier med inngrep for nyere tekniske 

installasjoner (ventilasjonskanaler, ledningsføringer osv). I hovedsak har det vært mulig å 

sette sammen tilfredsstillende profiler gjennom de undersøkte rommene og således gi en 

lagrekkefølge for østfløyen som helhet. Totalt er det dokumentert 24 profiler. 

 

Statsbygg benyttet nummerering på rommene under rehabiliteringen, slik Arno Berg 

hadde betegnet dem under sin gjennomgang av bygningen i 1952. Vi videreførte dette av 

praktiske hensyn og for sammenliknbarhetens skyld i våre utgravningsfelt. Før arbeidet 

med graving ble igangsatt i hvert rom, ble rommet dokumentert med foto og tegning av 

forekommende kulturlagsareal. På tegningene ble områder med tidligere inngrep 

avmerket. Det ble påført nivellement for toppen av kulturlagene og for toppen av de 

påførte fyllmassene, før utgravningen begynte.  

 

Det var ulike typer av fundamentering for gulvene i de enkelte rommene. Dette la 

føringer for utgravningsmetodene. I de tre rommene 12/13, 10 og 16 var gulvdragerne 

forankret i enden av rommet på grunnmur eller oppmurte fundamenter, slik at disse 

gulvdragerne ble beholdt gjennom hele utgravningen. I Rom 16 var underliggere for 

gulvdragerne også støttet direkte på midtpilarer (4 stk). Pilarene skulle erstattes av nye og 

det ble derfor anlagt felt omkring og inntil disse ved utgravningen. I Rom 12/13 ble det 

oppmurt nye midtpilarer for det nye gulvet, og for disse punktene ble kulturlagsmassene 

undersøkt.  

 

I Rom 14 var kryssdragere kun forankret i fyllmassen. Da vi fjernet fyllmassen i det 

arkeologiske feltet forsvant støtten for dragerne og dermed også gulvdragernes 

understøttelse av østre lettvegg. Melding om dette gikk til utbygger slik at entreprenør 

laget en provisorisk understøttelse av veggen mot trapperommet.  

 

I Rom 9 var det en tilsvarende løsning av kryssende gulvdragere som i Rom 14. Men 

disse var her ikke forbundet med lettvegger slik at gulvdragerne kunne fjernes uten 

problemer.  

 

I rommene 7a og 8 ble det kun foretatt begrensede registreringer i grunnen i forbindelse 

med at det ble gravd for etablering av understøttelse av utstyr som skulle holde 

lafteveggene oppe og stabile under utbedring av underliggende stokker.  

 

I trapperommet i øst ble det bestemt ikke å foreta utgravning, da rommets undergrunn var 

sterkt forstyrret av moderne rørgater, søylestøtter etc. Rommet ble kun dokumentert ved 

foto og en enkel plantegning. I kjellerrommet K02 ble det foretatt dokumentasjon i 
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forbindelse med åpning av gulvet for etablering av ekstra støtte for pipeløpet og 

søylepunktet. 

 

 

 
Figur 5: Plantegningen viser oversikt over utgravningsareal og dokumenterte profiler (nr. 1-24). 
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I henhold til prosjektplanen skulle all masse fraktes ut av bygget av byggherre, enten ved 

bruk av transportbånd eller manuell tømming av trillebårer. Det var sistnevnte metode 

som ble benyttet. Trillebårer ble plassert i korridoren, inntil maks tre i antall og disse ble 

tømt fortløpende når de var fulle. Kun enkelte ganger ble det nødvendig for arkeologene 

å vente da enten byggherrens mannskap var opptatt med annet arbeid, eller det tok tid før 

bestilt tømming av gårdsplassens avfallscontainer ble utført.  

 

I Rom 12/13 ble noe av massene som ble fremgravd ved utvidet areal for bæresøyler og 

for sålderute, ikke fjernet. Disse ble tømt i rommets utgravde områder kun atskilt med en 

filterduk mellom fjell, grunnmur og resterende, intakte kulturlag. Dette ble gjort både 

som en arbeidsbesparende operasjon, men også fordi innsiden av grunnmuren trengte 

støtte av masse etter at den arkeologiske utgravningen var foretatt langs hele den ytre 

grunnmurens innside mot nord i rommet.   

 

Med unntak av rommene 9 og 12/13 var det også mulighet for å kunne overvåke utsuging 

av stubbloftsleiren for eventuelle funn av gjenstander. Denne muligheten ble vurdert etter 

at det var gjort funn av et tykkbunnet, rillet glasskår av snekkerne ved fjerning av 

gulvplanker i Rom 14 den 5.11.2004. Etter vurdering av tidsbruk og informasjonsverdi, 

ble det derimot bestemt at vi ikke satte av mannskap til slik observasjon. Rommene ble 

kun visuelt observert etter at gulvplankene var fjernet, og funn som da var synlig ble 

samlet inn som løsfunn fra de enkelte rommene.  

 

Prosjektplanen fra museet påla at det skulle gjennomføres sålding i flere av rommene og 

fordelt slik at dette ble representativt for utgravningsfeltet. Imidlertid ble det samlet inn 

bein konsekvent for hver rute og hvert lag. Dette gjorde at behovet for sålding ble mindre 

aktuelt. Som test på håndgravningens nøyaktighet ble det gjennomført tørrsålding i 

desember innendørs i rute M5 i Rom12/13. Såldenettet var 4 x 4 mm og samtlige lag i 

ruten ble såldet. Vannsålding ble uaktuelt grunnet temperaturene utendørs i 

vintermåneden. Resultatet fra såldingen ga derimot ikke mer enn ved håndgraving. 

Fiskebein og små gjenstandsfragmenter ble funnet uansett. I denne ruten ble også et 

myntfunn gjort, men dette fremkom ved gravingen, ikke i selve såldet.  

 

Vær og vind var intet problem under gravingsarbeidet. Det var innkjøpt vintertøy og 

bygningen var oppvarmet. Kuldegrader forekom imidlertid i de dype sjaktene ved 

fjellgrunnen da profilene skulle tegnes.  

 

Da gravingen foregikk innendørs hele tiden var det forventet at mange av kulturlagene 

ville være svært tørre og vanskelige å skille fra hverandre. Dette var kun tilfellet i 

overflaten av hvert rom og i sideflater som hadde stått blottlagt over lengre tid. 

Fuktigheten var meget høyere enn forventet i jordlagene. Det ble påtruffet både friske 

røtter og levende meitemark i de dypere humusholdige lagene ned mot fjellgrunnen.  

 

Ved fjerning av de øvre, tørre og siltholdige massene ble det brukt støvmaske etter behov. 

Dessuten måtte brannvarslere i takene tildekkes før det arkeologiske arbeidet kunne 

startes hver dag. Tildekkingen ble fjernet hver ettermiddag. Brannalarmen ble utløst en 
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gang mens arkeologene var der; den 3.11.04 kl. 14.15. Av annet sikkerhetsutstyr ble det 

benyttet hjelm, også etter behov og arbeidssituasjon. Vernesko var påbudt.  

 

Da utgravningen foregikk innendørs (med unntak av dreneringsovervåkningen) var 

arkeologene avhengig av kunstig lys. Anleggslamper ble fremskaffet etter vårt behov og 

tilkoblet i det antall og på de steder der opplysning var nødvendig. Ved fotografering ble 

disse lampene benyttet direkte som lyskilde, ofte håndholdt direkte mot fotomotivet.  

 

Fotografering ble utført systematisk og hvert bilde ble listeført fortløpende som bildene 

ble tatt. Bildene er tatt på 200 ASA fargefilm, og fremkalt som papirserie og overført på 

CD. I felt ble det eksperimentert med selvutløser og stativ, samt med håndholdt kamera 

og blits.  

 

Funnene fra gravingen er i sin helhet brakt inn til museet for katalogisering. I tillegg er 

det tatt ut et kapitél (søylehode) fra grunnmuren, for katalogisering og eventuelt 

konservering. Søylehodet kan stamme fra klosteret på Hovedøya. Et nytt funn av 

bygningsstein ble gjort 9.2.2005, og meddelt Karlberg over telefon. Profilsteinen ble 

hentet ved senere befaring og brakt til museet. Også denne profilsteinen kan stamme fra 

klosteret på Hovedøya.  

 

8.3 Utgravningens forløp 

Arkeologisk feltarbeid ble utført innenfor anleggets arbeidstid; 7-15.30 (hverdager), samt 

7-13 (fredager).  

 

Den arkeologiske utgravningen forløp uten uhell, til tross for at det var en arbeidsplass 

med høy aktivitet fra ulike grupper av arbeidstakere og stadig endrede forutsetninger. 

Tidsplanen var lagt slik at ulike aktører skulle utføre arbeid til dels på samme områder 

samtidig, slik at fleksibilitet, tilpasninger og forflytninger ble aktuelt for alle parter.  

 

I hovedsak pågikk de arkeologiske aktivitetene alene i hvert enkelt rom, men i Rom 9 og 

16 pågikk dette samtidig med etablering av ”tømmertårn” (konstruksjon for å holde 

bærevegger og tak, mens tømrerne erstattet skadede tømmerstokker). Rommene ble 

utgravd etter hvert som de var frigjort for nedtaking av gulvplanker, panel, listverk, etc. 

slik at det arkeologiske arbeidet startet i Rom 12/13, deretter i Rom 14, så samtidig i Rom 

9 og 10 og ble avsluttet i Rom 16. Underveis var det mindre registreringer/overvåking 

utendørs av dreneringen og innendørs i rommene 7a, 8, trapperom og kjellerrom K02.  

 

I Rom14 måtte det iverksettes ekstra sikringstiltak da utgravningsområdet ble dypt og 

løsmasser (hovedsakelig sand) over kulturlagene var ustabile. Det ble forsøkt gravd med 

skrå profilvegger, men i sandlaget ble det stadig utløst mindre ras. Under dette lå et 

gruslag med skalleberg, som også var ustabilt. Da dybden ble økt til over 1,5 m ble det 

besluttet å sikre kantene med en trekasse tilpasset volumet og slik at graving kunne 

fullføres innenfor i bunnrammen. Før kassen ble snekret på stedet ble profilene tegnet til 

gravd dybde, og profiltegningene ble supplert senere da fjellgrunn var framgravd.  
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Hvert rom som ble ferdigstilt ble fotodokumentert. De gjenværende kulturlagsområder 

blir vist på kart for hvert rom i rapporten. Da vegger, til dels tak og gulvdragere i flere 

rom ble fjernet etter at vi var ferdige, ga dette et ganske annerledes inntrykk av rommene 

og den arbeidsform vi hadde lagt opp til i forhold til tidligere forutsetninger. Blant annet 

var ventilasjonskanaler beholdt over deler av feltet i Rom 12/13, mens fortsettelsen av 

kanalen i Rom 10 ble fjernet før vi igangsatte utgravningen i dette rommet.  

 

Det arkeologiske feltarbeidet utgjorde kun en del av alle de tiltak som skulle utføres som 

del av rehabiliteringen av kongsgården. Rehabiliteringen ble ansett for å være en meget 

komplisert byggeprosess med mange berørte og ansvarlige parter. Et eksempel på 

gjensidig avhengighetsproblematikk viste Rom 16 da dette skulle frigjøres for 

arkeologisk utgravning. Fjerning av gulvet i dette rommet måtte klareres ved byggemøtet; 

kunne man ta halve rommet eller hele gulvet? Deler av gulvet lå over eksisterende kjeller 

og kunne bli liggende i forhold til arkeologien, og kunne benyttes som lagerplass, men da 

måtte man få tillatelse til å dele enkelte av gulvbordene. Lafterne skulle fjerne 

grunnstokker i vestveggen i hagestuen og trengte rommet fritt for gulvbord. Da 

spisestuen var benyttet til lagerrom for nytt tømmer, måtte dette rommet ryddes før gulvet 

ble fjernet. Dernest skulle all panel, tapet, listverk etc. merkes og tas ned for midlertidig 

lagring. Det ble lagt inn overtidsarbeid på kveldene før jul for raskest mulig å få frigjort 

Rom 16 i henhold til det arkeologiske framdriftsønsket.  

 

Problemer underveis var likevel av begrenset art og kunne være forårsaket av sterk 

løsemiddellukt, oppvirvling av støv, samt støy fra motorsag, snekring etc. Støvet kunne 

være problematisk i forhold til fotografering, slik at vi i de verste tilfellene renset opp 

motivet og tok fotoet først etter nødvendig og planlagt pause.  

 

8.4 Kildekritiske forhold 

Det har vært få problemer knyttet til utgravningen ved Bygdøy Kongsgård. Selv om det 

arkeologiske arbeidet ble foretatt gjennom vinterhalvåret, så skjedde all graving under tak 

inne i bygningen. Det var aldri frostproblemer i jordlagene. Bygningen var oppvarmet 

hele tiden.  

 

Manglende dagslys ble kompensert med kunstig belysning. Imidlertid har bruk av lys 

gjort at det ble hovedsakelig tatt doble fotoserier av konstruksjoner, lag og arbeidsbilder 

slik at ett motivbilde ble tatt med blits og det andre med selvutløser og lang 

eksponeringstid. Våre erfaringer var at bildene viste ulike fargetoner grunnet skifte i 

lyssettingen.  

 

Bruk av digitalt kamera ble lite brukt, med unntak av den serie som ble tatt av de lange 

profilene i Rom 12/13. Det var et problem at vårt arbeid til tider støvet meget, og alt 

teknisk utstyr måtte dekkes til (bl.a. fotoapparat og kikkert). Utgravningen i dybder av 

inntil 2 m under eksisterende jordlagsnivå under gulvet, gikk uten å sikre med 

skrågraving eller støtte. Kulturlagene var for det meste meget fuktige, komprimert og 

med høyt innhold av organisk materiale. Kun i Rom14 var det nødvendig å sikre 

rasfarlige masser med en kasse for å kunne grave helt ned til skalleberget. 
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9. Den arkeologiske undersøkelsen 2004-2005  

9.1 Rom 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravningen av Rom 9 

Mens sikring for avsluttende utgraving pågikk i Rom 14, ble det igangsatt forberedelse til 

utgravning av Rom 9. Rommet ble dokumentert med plantegning og rutesystem fra 

7.12.2004. Rutesystemet ble videreført med å strekke målebånd fra fastpunktet K5 i Rom 

12/13 og innunder hulrom under gulvene fram til Rom 9. Nivellement ble ført videre fra 

punkt 121 (26,738 moh) til nytt fastpunkt ved nordvestre stein i Rom 9 (26,378 moh), via 

plassering av kikkert i korridoren. 

 

Da dokumentasjonen av rommets areal ble utført, var gulvplankene i rommet fjernet 

mens gulvdragere lå igjen. Gulvdragerne var fundamentert i et kryssystem, og stabilisert i 

massene med 2-3 østvest-gående underliggere og ca. 5 overliggere i retning nordsør. De 

nordsør-gående overliggerne var skjøtet og den nordvestligste bar tydelig preg av å være 

gjenbrukt laft fra veggbord (jf. faseplan 7B).  

 

Kulturlagene lå direkte under og delvis omkring gulvdragerne. Da dragerne ble fjernet 

fremkom avtrykk av gulvdragerne ned i massene. Det var hovedsakelig to større områder 

bevart med kulturlag. Dette var et område som strakk seg fra nord og dekket halve 

rommet og et område i syd som var mer fragmentert. En moderne forstyrrelse brøt av 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom 9 

Rommets areal: 25,5 m
2
 

Utgravningsareal: 9,79 m
2
 

Utgravningsvolum: 11,748 m
3
 

Utgravet dato: 7.12.2004-11.01.2005 

Gjenværende kulturlagsareal: 11,68 m
2
 

 

Topp av kulturlag: 26,30- 26,50 moh 

Fjellgrunn: 24,80-25,20 moh 

 

Antall lag: 17 

Antall konstruksjoner: 8 
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forbindelsen i plan mellom disse to kulturlagsområdene i de øvre kulturlagsdelene. I 

tillegg var det fjernet noe av toppen av kulturlagene under sideveggene i rommet, både i 

vest mot Rom 8 og i øst mot blant annet Rom 10. Toppen av kulturlagene lå ca. 20 cm 

under gulvet i rommet, i en høyde av 26,50 moh. 

 

Det skulle etableres to tømmertårn i rommet som støtte for fjerning av laftestokker. Det 

sydvestre tårnet ble anlagt delvis på fundamentet for ovnen/peisen og delvis på 

kulturlagsmasser. Det nordre tårnet ble plassert direkte på massene i rommet og krevde 

ingen forutgående graving for stabilisering av masser og fundamentet for tårnet. Graving 

for sydvestre tårn ble gjort under arkeologisk overvåkning den 3.12.2004, i en dybde av 

ca. 15-20 cm ned i kulturlagsområdet.  

 

Da de to tårnene var etablert, ble det i samråd med Statsbygg bestemt området hvor den 

arkeologiske undersøkelsen skulle foretas. Sikkerhetsmessig måtte det være minimum en 

avstand på ca. 0,5 m for sikring mot tårnene. I stedet for å grave skrått i en slik 

minsteavstand, ble det gravd vertikalt i en større avstand fra tårnene enn minstekravet. 

Gulvdragerne i rommet ble fjernet den 2.12.2004 før arkeologisk utgravning ble 

igangsatt. 

 

Konstruksjoner og lagrelasjoner 

Den 8.12.2004 ble påført fyllmasse for gulvdragerne fjernet i store deler av rommet, ca. 

0,4-0,5 m tykkelse. Laget var tykkest i sydøst. Massene ble fjernet med krafse og 

graveskje. Opprenskingslaget (lag 34) besto av sand, grus, jord, trebiter, mye skifer, noe 

tegl, takstein, østers, sneglehus og noe skjell. Laget var tørt på overflaten, og denne 

tørrheten gikk ca. 10-25 cm dypt i laget. Laget var trolig blandet med strandmasser, og 

inneholdt store mengder av skifer fra skalleberget. Laget liknet påfyllingslaget i Rom 8 

(se dette).  

 

Like under dette lå lagene 35 og 36; slik at lag 35 var et mørkere, fetere lag med oppløste 

kalkklumper plassert mellom gulvdragerne og lag 36 var et grusholdig, kompakt og brunt 

lag som lå direkte under dragerne. Lag 36 inneholdt noe østers, ellers var laget funnfattig. 

Trolig kan de to lagene ha vært deler av det samme laget, men fått ulik påvirkning i 

forhold til trykket/presset fra gulvdragerne.  

 

I den nordlige delen av det åpnede arealet fremkom lag 38 under forrige situasjon. Dette 

laget besto av mørkbrun humus med mange funn av krittpiper, vindusglass, keramikk, 

dyrebein og spiker. Laget var porøst i konsistensen, men virket også fett. I rute L15 var 

det oppløst treverk på overgangen mellom lagene 38 og 43. Laget hellet dypere ned mot 

syd. 

 

Lag 43 var et kompakt, mellombrunt jordlag med noen klumper. Laget dekket hele den 

nordlige delen av feltet. Det var moderat mengde av dyrebein, kokepotter, vindusglass og 

krittpiper i laget. I underkant av dette laget lå konstruksjon 15 på overgang til lag 48. 

Konstruksjon 15 ble tolket som et mulig gulv. I sørøst har tilsvarende treplanker blitt 

benevnt konstruksjon 14 i lag 44, og disse lå på overgangen til lag 49.  
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Lag 49 er det første laget som bandt hele feltet sammen i Rom 9. Laget inneholdt en del 

artefakter som flint, dyrebein, keramikk, jernspiker, 2 nøkler, kniv, dørbeslag, 

vindusglass og mulige kuler av jern. Kulturlaget mangler imidlertid funn av hollandsk 

tegl, fajanse og porselen som har vært til stede i de øvrige lagene. I tillegg bemerkes det 

under utgravningen at laget inneholdt vindusglass i de øvrige deler, men at dette tok slutt 

dypere ned i laget (dagbok, AM 16.12.2004). Laget var mørkebrunt, homogent og relativt 

kompakt, og det besto av finkornede humusmasser. I felt ble laget tolket som et mulig 

utendørs matjordslag eller kompostlag. Interessant var konsentrasjonen av en treplanke 

og mulig dørblad med jernslå (ca. 30 cm lang), samt funn av nøkkel og hengsel like i 

nærheten. Dette ble betegnet som konstruksjon 16.  

 

Tre mindre konsentrasjoner av noe varmepåvirket stein, (konstruksjon 18) lå i kanten inn 

mot østre profil i bunnen av lag 49. Steinene lå ned i lag 54 som var et leirelag, og det 

antas at disse kan være samlet for å rydde en flate eller at de er del av en større 

avfallshaug.  

 

I det nordøstre hjørnet av feltet ble det funnet en konsentrasjon av brente planker (ca. 0,6 

x 0,8 m) som lå i et sandblandet askelag (lag 58). Plankene var brent på siden og 

overflaten, men ikke komplett gjennombrent. Plankene gikk også delvis innunder 

askelaget mot nord. De lå forholdsvis horisontalt og kunne være deler av et gulv. I 

samme konsentrasjon (konstruksjon 20) ble det funnet mye stein. Funnene i laget var 

også varmepåvirket. I felt ble dette tolket som et mulig ildsted/bålrester, men at ildstedet 

ikke hadde noen markant og tydelig avgrensning. 

 

I bunnen av lag 58 lå to konsentrasjoner (konstruksjon 21 og konstruksjon 22). 

Konstruksjon 21 omfattet en steinhelle, ca. 1 m lang som stakk ut fra sydvestre profil. 

Like i nordkant av steinhella ble det funnet mye spiker og stein – muligens fra et veggliv. 

Øst for hella ble det funnet mye trekull og brente bein. Inntil og delvis under steinhella 

fantes det mange fragmenter av middelaldersk tegl. Kulturlagene fortsatte horisontalt 

også under hella. Dårlig bevarte planker kan antyde en mulig bygning på stedet og hella 

kan være rester av ei dørhelle. Av funn i dette nærområdet kan nevnes en stjert fra 

kokepotte. Stjerten var i kleber og formet med sekskantet tverrsnitt.  

 

Konstruksjon 22 ble tolket som ei grøft som var fylt med mye dyrebein (bl.a. større 

dyreknokler med snittmerker), noe varmepåvirket stein, noe mørtel og en del spiker. 

Konstruksjonen var i nordøstre delen av feltet og gikk inn i nordre og østre profiler. I en 

tilsvarende grøft ble funnet på samme sted, men dypere enn konstruksjon 22. Denne ble 

benevnt konstruksjon 25. 

 

Under lag 58 lå lag 61 som ble betegnet som et jordlag med skifergrus. Funnmaterialet 

omfattet i disse dybdene hovedsakelig dyrebein.  

 

Arbeidet i dette rommet ble fortsatt første arbeidsdag over nyttår, den 3.1.2005. med 

avdekking av lagene 61, 63, 64 og 65 samtidig. Konstruksjon 22 (grøft) er en struktur 

som gikk ned i disse lagene. Konstruksjon 22 ble gravd halvveis før profil ble tegnet og 

resten ble tømt før de omkringliggende lagene ble fjernet. Snittet avklarte ikke 
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konstruksjonen noe mer enn at det lå sandblandet grus (lag 63) i grøftefyllet og at dette 

ble skilt fra lag 61. Lag 61 er et hardt lag med mye skiferfliser av skalleberget.  

 

Rom 9 inneholdt ikke varmepåvirket stein i store mengder over fjellet og leirelaget, slik 

som i Rom 12/13.   

 

Helhetsmessig er lagene horisontalt avsatt og påført direkte på stedet, i denne delen av 

utgravningsområdet. Dette gjelder særlig lagene fra 49 og oppover i 

profilen/lagrekkefølgen.  

 

Profiler i rommet ble tegnet som avslutning 10.-11.1.2005. En jordprøveserie ble tatt i 

østre profil den 28.1.2005 (prøve nr. 73 til 82). 

 

Funn 
Fase Bruk/aktivitet Lag Keramikk Steingods Fajanse Krittpipe Vindus-

glass  

7 Eksisterende 

gulv i stående 

bygning 

34,35,36 2 0 0 4 4 

6 Rivingslag 38,43 26 0 5 73 14 

5 Tregulv 44,48 9 0 0 1 4 

4 Husdyrhold, 

utendørslag 

49 46 4 1 2 5 

3 Ildsted/bål? 57,58 7 3 0 0 0 

2 Hustuft med 

helle 

61,63,64,65 2 0 0 0 0 

1 Konstruksjoner 

ned i 

undergrunn 

62,63 0 0 0 0 0 

Figur 6: Tabellen viser viktige gjenstanders fordeling mellom faser, konstruksjoner og lag i Rom 9. 

 

Rom 9 har størst funnmengde i de midtre bruksfasene. Den eldste fasen med strukturer 

ned i undergrunnen, har ingen funn i de utvalgte kategoriene. I disse eldste lagene ble det 

kun funnet dyrebein. De tre eldste fasene har ingen etterreformatoriske funn. Det ser ut til 

at først i fase 4 med husdyrsaktiviteten i området, øker funnmengden betraktelig og alle 

funngruppene er representert. Eksepsjonelt mye krittpipefragmenter finnes i rivingsfasen 

som omfatter lagene 38 og 43. 

 

Spesielle funn 

Det ble funnet et fingerbøl i kobber i Rom 9 (funnet 14.12.2004), et spinnehjul i kleber 

og ei beinnål. Fra samme rom stammer også et vevlodd eller et fiskesøkke.  

 

Faser  

Det er sammenstilt 7 hovedfaser fra Rom 9, hvorav fase 1 er eldst og fase 7B er yngst. 

Fasene omfatter svake, men ulike typer av aktiviteter knyttet til området. Dette er 

aktiviteter som viser til husdyrhold med mye dyrebeinsavfall, til avfalls- og rivingslag fra 

eldre bosetning og aktiviteter som knytter seg til den stående bygningen på stedet.   
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Fase 1 

De eldste aktivitetssporene over fjellgrunnen viste til en mulig grøft med dyrebein i 

massene og steinsamlinger som mulige avfallssjikt/lag. To strukturer fulgte tett på 

hverandre og ble betraktet som deler av fase 1 (konstruksjon 22, faseplan 1 og 

konstruksjon 25). Konstruksjonene har ukjent funksjon. Men det kan være at disse 

grøftene markerer en form for skille mellom ulike typer aktiviteter, eller også kan disse 

stamme fra en gjenfylling av en ujevn overflate. Skallebergfjellets overflate gikk noe 

dypere ned i dette partiet hvor strukturene fremkom.  

 

I tillegg til strukturene som gikk ned i undergrunnen, var det ansamlinger av stein. Flere 

av steinene var varmepåvirket. Ansamlingene viste ikke til tydelige spor av grunnmurer, 

syllsteinsrekker etc. og kan vanskelig tolkes til annet enn ansamlinger av stein, trolig 

utkastet som avfallsmasser. Disse var heller ikke klare og entydige koksteinsmasser. De 

varmepåvirkede steinene var for få i forhold til ordinære strandrullede stein. 

Steinsamlingene ga inntrykk i hovedsak av å kunne være avsatte morenemasser. Ved en 

av steinansamlingene (ved rute L16, faseplan 1) ble det funnet trerester som kunne likne 

et stolpehull. Det mulige stolpehullet ble snittet. Hullet var meget grunt og treflisene lå 

kun i overflaten. Stolpehullet ble avskrevet i felt.  

 

Fasen har ingen direkte daterende funn. Etterreformatoriske funn er fraværende i denne 

fasen.  

 

I en dybde av 4 cm ned i konstruksjon 22 er det hentet ut materiale av kull til 
14

C-prøve. 

Prøven (nr. 41) ble vedartsbestemt med 40 biter fra prøven, hvorav 1 bit var fra bjørk 

(betula) og 39 biter var fra selje, vier/osp salix/populus. 
14

C-dateringen viste to mulige 

perioder: 1300-1520 eller 1590-1620.  

 

Fasen er tolket som spredde, svake spor etter bosetning ved kongsgården i forhistorisk 

tid/middelalder. Den absolutte dateringen bekrefter en bosetning også til middelalderen. 

 

Fase 2 

Fasen skiller seg ut fra foregående med at det er aktivitetsspor omkring ei steinhelle. 

Lagene i seg selv ga ikke entydige svar om aktiviteten på stedet, men funn av dyrebein, 

middelaldertegl, trekull etc. viser til bosetning og husdyrhold. Særlig funnrikt var det på 

sørsiden ved steinhella. Det virket som om det kunne være en grense mot nord, kanskje 

en form for veggliv som skilte mellom det funnrike området og de grusholdige sandlag 

og humuslaget som lå nord for steinhella. I lag 63 ved konstruksjon 21 (steinhella) ble det 

funnet trekull. Av de 40 identifiserte bitene tilhørte alle bjørk (betula). Prøve nr. 38 er 

sendt til 
14

C-datering, og resultatet viser en datering til 1260-1410. 

 

Fase 3 

Fasens tydeligste spor stammer fra et mulig bål eller ildsted som i et omfang av 0,6 til 0,8 

m ligger klemt inntil hjørnet av utgravningsfeltet. Treplankene i bunnen av ildstedet var 

sterkt brent på overflaten, men ikke på undersiden som lå delvis ned i underliggende lag. 

Det kan virke som om det var brent intakt på stedet, og ikke som om askelaget var et 

utkastlag tilført stedet i ettertid. Askelaget var avsatt som en tydelig, horisontal stripe i 
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profilen. I tillegg finnes det spredde trekullrester i det mørk brune sandlaget som ligger 

inntil bålet/ildstedet.  

 

Det var en del stein omkring konstruksjon 20. Noen av steinene var påvirket av varme, 

andre ikke. Det samme gjaldt dyrebeinsmaterialet som ble funnet i askelaget (lag 57) som 

dekket deler av de brente plankene. En kullprøve (nr. 37) ble tatt ut fra ildstedet og 

prøven er bestemt til furu (pinus). Fra de omkringliggende lagene (lag 58) finnes det noe 

keramikk; vanskelig daterbare fragmenter fra flere kar.  

 

Ildstedets spor er i seg selv ikke nok til å kunne bekrefte om det har vært permanent 

bosetning i området over lengre tid. Trolig var ildstedet rester av et bål som ble brent uten 

tilknytning direkte til et bolighus. De spredde trekullbitene i laget inntil vitner om dette.  

Dersom dette skulle være spor etter et ildsted i et bolighus eller en brann i et hus, ville 

sporene etter brannen vært mer omfattende og framkommet tydeligere i lag inntil som er 

avsatt samtidig. De spredde steinene ga verken en klar avgrensing av ildstedet eller er 

mulig veggliv. Trolig var flere av steinene benyttet til oppbygging av bålet. 

Tilstedeværelse av middelaldertegl i samtidig avsatt lag vitner om en aktivitet knyttet til 

perioden 1250 til 1536. Det er ikke gjort funn av fajanse i laget, men tre fragmenter av 

steingodskanner. Det er ikke funnet grønt vindusglass i verken lag 57 eller 58. I de 

samme lagene forekommer det heller ikke krittpiper, hvilket kan indikere at aktiviteten 

med bålet ble avsatt en gang i løpet av middelalderen.  

 

Fase 4 

Igjen er en aktivitet skilt ut ved et uklart aktivitetslag og en konstruksjon som ikke gir en 

tydelig karakter på bruken av området. Konstruksjon 16 er knyttet til funn in situ som ble 

tolket som et dørblad med jernslå. I disse funnenes nærhet lå en nøkkel og et hengsel. 

Laget 49 som funnene ble gjort i betegnes som et kompakt humusholdig lag og kan være 

spor etter lengre tids husdyrhold. Laget virket som det var avsatt utendørs. Laget 

inneholdt store mengder dyrebein. Et større fragment av et flatbunnet keramikkfat ble 

også funnet i laget. Fasen er skilt ut som egen fase, da laget 49 var et kraftig og tydelig 

avsatt lag som vitnet om lang tids bruk av området. Dørbladet kan vanskelig knyttes til 

foregående fase 3 med bålet eller til fase 2 med steinhella, pga. at funnkonteksten er 

entydig knyttet til dette kraftige humusholdige laget. Om dette er rester av ei dør 

indikerer dette sterkt nærvær av et hus, bolig eller fjøs. I dette laget er de eldste funnene 

av etterreformatorisk materiale; et krittpipehode uten stempel og dekor og deler av et 

annet hode med stilk. Flere fragmenter fra steingods finnes også på overgangen mellom 

lagene 49 og 54. Disse kan ikke dateres direkte på fragmentene. Også et fragment av 

gulhvit fajanse ble funnet i lag 49. Når det gjelder rødlig keramikkskår, fantes dette i 

store mengder i laget. Fire skår av grønt vindusglass ble også funnet, men stratigrafisk 

høyere oppe i laget.  

 

Trolig vitner aktiviteten knyttet til husdyrhold om en tidsbruk på overgangen mellom 

middelalder og etterreformatorisk tid. Krittpipene gir en indikasjon om datering fra ca. 

1620-tallet og yngre. Som for de foregående fasene kan det virke som om området ikke er 

i intensiv bruk, men at bosetningen på denne tiden er mer spredd og foregår hovedsakelig 

utenfor vårt utgravningsområde. Det kan virke som om også fase 4 er utslag av aktiviteter 
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knyttet til den mer marginale bruk av en gårdsbosetning, med avfallslag og spor etter 

husdyrhold.  

 

Fase 5 

I denne fasen var det tydelige spor etter bosetning på stedet. Plankerestene i konstruksjon 

14 og 15 stammet trolig fra et tregulv. Funn av middelaldertegl, noe keramikk, grønt 

vindusglass og dyrebein kan antyde vanlig bosetning. Lagene som lå på samme nivå som 

tregulvet inneholdt også rester av hollandsk tegl. 

 

Mengden av funn er ofte liten i slike brukslag, sammenliknet med rivingslagene og 

avfallslagene hvor funnmengden øker betraktelig.  

 

Fase 5 ser ut til å være klart knyttet til bosetningsspor fra etterreformatorisk tid. Fra 

konstruksjon 14 (prøve 34) ble det bestemt en bit til gran (picea) og prøven er sendt til 
14

C-datering. Dateringsresultatet er gitt til 1420-1520 og 1590-1620. 
14

C-dateringen 

antyder en bruksperiode i seinmiddelalder eller tidlig ”stattholdertid”. 

 

Fase 6 

Aktiviteten fra denne fasen er tolket som rivingslag/avfallslag. Funnmengden var stor fra 

lagene 43 og 38. Lagene i seg selv var forholdsvis tykke og lett synlige i profilen. I plan 

var det ikke visuelle situasjoner som kunne knyttes til klare bruksfaser, kun store 

mengder av påført rivingsmasse. Utgravningsområdet kan heller ikke gi klart svar på om 

rivingslaget tilhørte en tidligere fase av stående bygning eller om lagene stammer fra 

eldre bebyggelse. Mest trolig kan rivingslaget stamme fra eldre bebyggelse. I lagene ble 

det funnet både middelaldertegl, hollandsk tegl og takstein. Keramikkskår fantes i stor 

mengde i lagene. Krittpipedelene fantes i størst mengde i dette rommet i disse to lagene. 

Det er ikke tatt ut prøvemateriale fra disse to lagene for 
14

C-datering. 

 

Fasen er helt klart etterreformatorisk og trolig fra 1600-tallet grunnet den høye 

forekomsten av krittpiper. Trolig stammer rivingslaget/avfallsmassene fra en bygning 

som har stått i nærområdet og som har vært i bruk etter 1600-tallet.  

 

Fase 7 

Hovedfase 7 er delt i underfasene 7A og 7B. Begge fasene er knyttet til stående bygnings 

gulvkonstruksjon. Selve gulvdragerne i fase 7B var underliggere for eksisterende gulv. 

Massene som var påført for å stabilisere konstruksjonen og massene under dragerne i fase 

7A, var tilført området trolig etter 1733 i sammenheng med utbedringer av gulvet. Det er 

ingenting i funnsammensetningen eller lagenes utbredelse som tyder på at disse ble tilført 

området i en bruksfase eldre enn stående bygg. Imidlertid kan det være vanskelig å datere 

fasen ut fra funnene som er gjort i lagene. Enkelte, få stilker av krittpipe, noe keramikk 

og grønt vindusglass forekom i disse øvre lagene akkurat som i foregående fase. Som for 

fase 6 er det ikke hentet ut organisk materiale for 
14

C-datering. 

 

Konklusjon 

Fra Rom 9 er det fremkommet materiale som viser til aktiviteter i området knyttet til 

gårdsbosetning fra middelalder og fram til stående bygning fra 1733. De eldste 
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aktivitetssporene (fase 1-3) er knyttet til koksteinsforekomster, ukjente grøftefunksjoner, 

rester etter bål eller ildsted og ei mulig hustuft. Alle har entydig funn fra middelalder. 

Delvis bekreftes dette av 
14

C-dateringene. I fasene fra 4 til 6 blir det tydelige rester etter 

husdyrhold med kraftig avsatte lag, rester av et mulig hus med tregulv og rivingslag 

knyttet til bebyggelse fra etterreformatorisk tid. 
14

C-dateringen herfra kan antyde 

seinmiddelalder og tidlig ”stattholdertid”. Den yngste fasen omfatter tilføring av masse 

for stabilisering av gulvdragere for eksisterende gulv.  Funnene fra rommet viser til 

mangfoldet av typer fra keramikk, glass, fajanse, steingods, bearbeidet bein, spiker, 

vindusglass, etc. til spesielle funn av beinnål, spinnehjul, fingerbøl og 

vevlodd/fiskesøkke.  

 

9.2 Rom 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravningen 

Rom 10 lå som en liten bod langs nordveggen i østre del av kongsgården og med 

inngangsdør i øst fra Rom 12/13. Da det ble gjort klart for utgravning var veggen mot 

badet i syd fjernet. Tilkomsten ble hovedsakelig fra korridoren (Rom 7b) og fjerning av 

masse skjedde samme vei til trillebår plassert i korridoren. Oppmåling med 

grunnplanstegning over rommet ble gjort den 9.12.2004. Nivellement ble tatt den 

13.12.2004, med overføring av kikkerthøyde fra punkt 121 utenfor vestre inngang til 

Rom 12/13. Fast fikspunkt ble etablert på en av gulvdragerne; 26,67 (26,668) moh. 

Rutesystemet ble videreført med å trekke målebånd fra nordvestre del av Rom 12/13, 

hvor det var åpent areal like under veggen mellom de to rommene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ROM 10 

Rommets areal: 8,36 m
2
 

Utgravningsareal: 5,26 m
2
 

Utgravningsvolum: 5,25 m
3
 

Utgravet dato: 9.12.2004-4.1.2005 

Gjenværende kulturlagsareal: Kun under 

skilleveggene mot Rom 9 og 12/13 

 

Topp av kulturlag: 26,10-26,30 moh 

Fjellgrunn: 24,80-25,30 moh 

 

Antall lag: 11 

Antall konstruksjoner: 2 

 

 

          
         10  
 

 

 

 
                                      0                                   10m 
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Selve utgravningen ble igangsatt den 14.12.2004. Gulvdragerne ble beholdt gjennom hele 

feltarbeidet. Resterende del av gulvet i syd hvilte på disse dragerne og dette gulvet ble 

ikke fjernet så lenge den arkeologiske undersøkelsen pågikk. Avstanden mellom 

gulvdragerne var om lag 0,60 m. Det ble ikke mulig å benytte stige ved dybdegravingen i 

dette rommet, slik at all frakt av masse og personell skjedde via klatring på steinene på 

innsiden av grunnmuren.  

 

Luftekanal som var ført fra under badegulvet, via boden og ut i grunnmuren nordvest i 

Rom 12/13, var blitt fjernet i det aktuelle utgravningsområdet. I tillegg var det avløp/sluk 

for baderommet som ble liggende i kant av feltet mot syd. Utgravningsområdet hadde 

utover dette ingen synlige nedgravninger eller moderne forstyrrelser.  

 

Mot slutten (22.12.2004) ble gravingen i dette rommet forsert, da laftingen i Rom 12/13 

var slik at det var behov for å komme til i hjørnet mellom ytterveggen og skilleveggen 

mot Rom 10. På dette tidspunktet var deler av fjellgrunnen fremkommet i Rom 10. Selve 

den arkeologiske utgravningen ble fullført lille julaften, mens alle de fire profilene ble 

tegnet 3.1 - 4.1.2005. Utgravningsområdets grense mot syd i dette rommet var lagt i et 

ruteskille slik at profilene øst- vest kunne forlenges med hovedprofilene fra Rom 12/13 

og Rom 9.  

 

Konstruksjoner og lagrelasjoner 

Et øvre opprenskingslag (lag 45) var tørt, støvet og inneholdt noe større stein, 

teglfragmenter, plankebiter og annet rivingsmateriale. Laget var noe fuktigere dypere ned 

i massene. Laget var om lag 10cm tykt, men noe tykkere mot grunnmuren i nord og mot 

veggskillet i vest (mot Rom 9). Enkeltfunnene besto av bein, østers, glass og keramikk.  

 

Under opprenskingslaget ble kuppelsteinsgulvet (konstruksjon 3) fra Rom 12/13 funnet 

igjen i en halv meters bredde (i rutene M9 og N9). Konstruksjonen var tydelig avbrutt 

mot vest. Inntil steinene lå lagene 46 og 47, slik at lag 46 lå langsetter grunnmuren mot 

nord og lag 47 mot syd. Lag 46 var et brunlig jordlag med mye skiferstein, samt innehold 

av dyrebein og noe takstein. Lag 47 er et mørkere jordlag med klumper av kalk. Laget 

kan likne lag 3 fra Rom 12/13.  Laget er dypest i syd, tynnest i øst, og bunnen av laget 

skråner vekk fra grunnmuren. Dette laget dekket også over kuppelsteinsgulvet. Enkelte 

steder var det vanskelig å skille mellom de to lagene. Etter hvert strakk lag 46 seg i hele 

utgravningsfeltet og ble gjenfunnet også i sørprofilen. Inntil selve grunnmuren var 

massene løsere og gikk dypere. Det virket som om lagene her ikke var så komprimert 

som ellers i feltet.  

 

I lag 46 ble det funnet enkelte trerester. Disse lå med lengderetning øst-vest og tett inntil 

steinene i grunnmuren. I massen mellom to av steinene i kuppelsteinsgulvet ble det 

funnet en mynt (nr. 435) og deler av et vevlodd (eller fiskesøkke) ble funnet i lag 47. En 

ødelagt beinfløyte ble også funnet i denne konteksten. I tillegg fant vi bygningsrester som 

kunne likne takpapp eller tjærepapp. Trolig var laget et rivingslag. På overflaten kunne 

laget se gammelt ut, mens dypere ned viste det mer karater av å være omrotet og ble 

tolket som et påført rivingslag.  
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Under disse lagene framkom lag 50; et brungrått leirelag som hadde en kompakt og jevn 

overflate. Laget framsto som ganske homogent. Laget inneholdt også en god del større 

stein, noe silt, humus, mørtel og trebiter. Mot øst støtte laget inntil lag 53 som ble skilt ut 

som eget lag ved at massene hadde en annen sammensetning og var mørkere av farge. 

Lag 53 var brunsort med humus og leire, og inneholdt noe mindre stein enn lag 50. Det 

ble funnet både dyrebein og keramikk i laget. Lag 50 virket som et ganske tykt lag. 

Økning av dyrebein og skjørbrent stein gjorde at nye lag ble skilt ut. Skillet ble oppfattet 

som vanskelig og noe kunstig i felt. Det ble tolket at det var mulighet for at lagene 

egentlig var del av samme lag og situasjon.  

 

Et tilsvarende skille som mellom lag 50 og 53 ble gjentatt i situasjonen under mellom 

lagene 51 og 52. Lag 51 var et brungrått lag med humus- og sandblandet masse. Massen 

var relativ porøs og inneholdt en del skifrig kalkstein. Mot øst lå lag 52 under direkte 

under lag 53. Dette laget var mørkere, brunere i fargen. Igjen var det mye skjørbrent stein 

og trekull mot bunnen av laget. Denne lagsituasjonen ble tolket som rest etter ei hustuft 

(konstruksjon 17), og slik at lagene 52 og 53 var utenfor hustufta, mens lagene 50 og 51 

var innenfor. Skillet i plan mellom lagene 51 og 52 var tydelig og vedvarende ved 

gravingen. Det ble funnet glass, keramikk, bein og fajanse i alle disse fire lagene. En 

kullprøve (nr. 35) er tatt like utenfor hustufta i lag 52. Denne prøven stammet fra furu 

(pinus) og sendt til 
14

C -datering med resultatet 1280-1410 (høymiddelalder). 

 

I Rom 10 fremkom en uklar situasjon under den mulige hustufta. En ansamling av 

skjørbrent stein med mange teglbiter og klumper av oppløst kalk lå nord-nordøst til sør-

sørvest i vestre del av rommet. Konstruksjon 19 ble tolket som mulig rest av kistemur og 

hvor steinene var brannskadet. De skjørbrente steinene er strukket opp på stedet, ikke 

flyttet etter at de ble påvirket av varmen. Det forekom også en del trekull i ansamlingen 

av stein. Prøve nr. 36 ble tatt ut fra en større trekullkonsentrasjon (askelag, lag 56) syd i 

den mulige bygningen. Prøven besto av 40 bestembare biter, hvorav 1 var bjørk (betula), 

6 var selje og vier/osp (salix/populus) og 33 var fra gran (picea). Prøven samlet sett ga 

ved 
14

C - datering en tid til 1280-1400 (høymiddelalder). 

 

Lag 56 besto av lys gulaktig, finkornede masser med mye kull og noe lys leire. I dette 

laget lå en konsentrasjon av brente bein. I sydlig profil stikker to plankebiter ut i laget. 

Den vestre plankeresten lå i samme området som steinansamlingen (konstruksjon 19).  

 

Lag 52 strakk seg dypt i østre del av Rom 10 og framkom som del av flategravingen i 

situasjonen med askelaget og steinsamlingen. Det samme var tilfellet også da situasjonen 

forandret seg i vest, slik at lag 59 fremkom over hele dette området. Lag 59 var et brunt, 

leireholdig jordlag med noe stein og mye ubrente dyrebein. I overflaten av dette laget 

framkom det en del trekull.  

 

Under lag 59 fremkom et brunholdig sandlag med mye flis fra skalleberget. Dette lag 60 

lå kun i vestre del av feltet. I østre del lå lag 62 under lag 52. Lag 62 var en fuktig masse 

med mye leire/silt og sand/grus. Leirelaget hadde stort innhold av strandrullede steiner. 

Laget lå i en dypere lomme i fjellet som skråner sterkt ned mot øst. Dette laget forekom 

kun øst i rommet.   
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Funn 
Fase Bruk/aktivitet Lag Keramikk Steingods Fajanse Krittpipe Vindus-

glass  

4 Kulturlag fra 

1733 bygningen 

45 0 1 0 0 1 

3 Bygning med 

kuppelsteinsgulv 

46, 47 8 2 1 10 11 

2 Hustuft med 

moldbenk? 

50, 51, 52, 

53 
19 2 2 8 6 

1 Hustuft med 

moldbenk? og 

ildsted 

(52), 56, 

59 
0 0 0 0 0 

Figur 7: Tabellen viser viktige gjenstanders fordeling mellom faser, konstruksjoner og lag i Rom 10. 

 

Det var påfallende få funn i eldste og yngste fase. Hovedmengden av krittpiper lå i 

aktivitetsfasen med kuppelsteinsgulvet (fase 3) og hovedmengden av keramikk lå i den 

eldre fasen (fase 2) med mulig hustuft med moldbenk. Det grønne vindusglasset viste, 

som for Rom 9, kun tilstedeværelse i de yngre fasene. De to eldste fasene er blitt til i 

løpet av middelalderen.  

 

Spesielle funn 

I jordlaget mellom kuppelsteinene i konstruksjon 3 ble det funnet en mynt (C54088, 

undernr.: 1474). Denne lå på høykant, og ble funnet tett inntil det ødelagte partiet av 

kuppelsteinsgulvet mot Rom 10 (i østre profil, jf. faseplan 3). Mynten er en skilling, 

preget ved Myntverkstedet i Nidaros under erkebiskop Olav Engelbrektssons tid (1523-

1537), og mynten dateres til tiden like før reformasjonen. Sammen med myntfunnet 

utenfor bygningen/rommet med kuppelsteinsgulvet, men i omtrent samme horisontale 

nivå, ble det funnet enda en mynt (C54088, undernr.:493). Denne var eldre og har blitt 

utmyntet i Malmø under kong Kristian Is tid (1448-1481). Til sammen kan disse indikere 

at bygningen med kuppelsteinsgulvet er fra tiden omkring reformasjonen.  

 

Faser 

Det var 4 hovedfaser som fremkom i Rom 10. De to eldste fasene kan knytte seg til mulig 

hustufter i området i middelalder. Den tredje fasen omfattet en bygning med et rom med 

kuppelsteinsgulv, jf. konstruksjon 3 i Rom 12/13. Den yngste fasen inneholdt påførte og 

avsatte masser som har med den stående bygningen å gjøre.  

 

Fase 1 

Fase 1 lå som den eldste aktivitetssituasjonen over de grusholdige massene som lå over 

skalleberget. Konstruksjon 19 med steinansamlingen og trebitene kan være en mulig 

avgrensing av et mindre hus. Vegglivet kan ha hatt en tykkelse på om lag 0,7 m bredde. 

Tolkning som veggliv skyldes at steinene og fragmentene av middelaldertegl lå med 

kalkklumper omkring, og alt dette var blitt påvirket av varme (brannskadet) og lå in situ. 

Direkte syd av dette lå et askelag med store mengder av brente dyrebein. Funnene fra 

fasen kan peke mot en brukstid i middelalder. 
14

C -dateringen viste høymiddelalder og 

inn i seinmiddelalderen. 
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Fase 2 

I det samme området av feltet kan det i fase 2 ha vært et tilsvarende hus. I denne fasen 

var det hovedsakelig lagenes konsistens, sammensetning og farge som gjorde at en mulig 

hustuft kunne skilles ut. I tillegg framkom det et mulig ildsted eller askelag mot østre del 

av Rom 9. Selve utgravingsområdet er i Rom 9 så lite at tolkningene av mulige hustufter 

blir vanskelige og noe usikre. Imidlertid kan det virke som om de trebitene som er godt 

bevart og framkom i profilen kan være rester som knyttet seg til husets faste inventar. 

Planken i sydvest kan ha vært deler av vegglivet, mens plankebiten i sydøst kan være 

bevart del av en moldbenk. Det er i dette området at lagskillene mellom 51 og 52 og 

mellom 50 og 53 er så tydelige. I profilen ser det ut til at plankebiter ligger på 

overgangen mellom lagskillene. Om disse sporene kan tolkes slik vil moldbenken ha gått 

inn til ildstedet mot nord.  

 

Fase 3 

Lagene 46 og 47 kan knyttes til kuppelsteinsgulvet. Trolig kan lagene være rivingslag 

etter at bygningen med steingulvet var gått ut av bruk. Mynten fra konstruksjons 3: 

kuppelsteinsgulvet, daterer bygningen til seinmiddelalder/ reformasjonen. 

Kuppelsteinsgulvets rom har strukket seg mot vest, slik at den avslutning som vi fant ved 

utgravningen viste helt klart at gulvet var brutt av i denne enden.  Funnsammensetningen 

fra disse lagene viste også til at bygningen har vært i bruk på 16-1700-tallet. 

 

Fase 4 

I denne yngste fasen er det blitt påført og avsatt lag som har tilkommet etter at 

grunnmuren ble reist i 1733 og den stående bygningen ble tatt i bruk. Til dels er noe av 

laget som hører til fasen blitt fjernet i overflaten på grunn av moderne ledningsføringer 

lagt under gulvnivået. Selve lagene viser funn knyttet til oppføring av hovedbygningen 

med plankebiter, takstein, spiker etc.  

 

Konklusjon 

De få fasene som gir tydelige spor gjennom utgravningen i Rom 10, viser at det trolig er 

spor etter mindre bygninger i de to eldste fasene og en del av en bygning eller et rom med 

kuppelsteinsgulv i den nest yngste fasen. Husene med moldbenkene kan være fra 

høymiddelalderen og med brukstid inn i seinmiddelalderen. Kuppelsteinsgulvets bygning 

kan ha vært i bruk i seinmiddelalderen og etter reformasjonen, jf. myntenes datering. I 

tillegg viser den yngste fasen spor etter avsatte lag i forbindelse med oppføring av bygget 

fra 1733 og områdets brukstid under gulvet.   

 

Den søndre profil gjennom rommet ligger i flukt med nordre profil i Rom 9 og de søndre 

hovedprofilene i Rom 12/13. Dette gjør at bruksfasene fremkommet ved utgravningen 

med stor sikkerhet kan knyttes sammen. Fase 3 med kuppelsteinsgulvet har sin største 

utbredelse i Rom 12/13, knyttet til dette rommets fase 4.  
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9.3 Rom 12/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravningen 

Rom 12/13 i nordøstre del av kongsgården var det første utgravningsstedet inne i 

hovedbygningen. Rommet fremstod som ett rom, men det var tydelige merker på veggen 

etter en deling med vegg som hadde stått i retning nord-sør i rommet, slik at Rom 12 lå 

lengst i vest og Rom 13 lengst i øst.  

 

Arbeidet ble igangsatt den 1.11.2004 med fotodokumentasjon av rommet og utarbeidelse 

av plantegning i 1:20. Gulvet var fjernet i hele rommet, mens gulvdragerne som hvilte på 

grunnmuren var beholdt.  

 

Ved vår ankomst var det gjort noen funn i massene og disse lå framlagt på gulvdragerne. 

Funnene ble tatt inn som løsfunn. Blant annet var dette en stjert av ei kokepotte, samt 

dyrebein.  

 

Ut fra faglige vurderinger ble det bestemt å grave langs nordre grunnmur. Det ble anlagt 

profiler både i østvestlig retning og flere kortere orientert nord-sør. En moderne 

forstyrrelse langsetter søndre del av rommet hadde avsatt to hauger med omrotede masser 

som lå i den midtre delen av rommet. Hovedprofilen ble lagt slik at den skar gjennom de 

to haugene; konstruksjon 1 (i vest) og 2 (i øst), mens en av de nordsørlige profilene skar 

konstruksjon 1. Et større murfundament i sydvest av rommet påvirket også valget av 

utgravningssteder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROM 12 og 13 - KJØKKEN 

Rommets areal: 42,978 m
2
 

Utgravningsareal: 21,740 m
2
 

Utgravningsvolum: 30, 436 m
3
 

Utgravet dato: 1.11.2004 -14.12.2004 

Gjenværende kulturlagsareal: ca.. 21 m
2
 

 

Topp av kulturlag: 26,00 - 26,34 moh 

Fjellgrunn: 24,76 - 25, 30 moh 

 

Antall lag: 26 

Antall konstruksjoner: 11 
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Harris-matrix for rom 12/13: 
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Ni solide gulvdragere lå i retning nord-sør i rommet og ble beholdt under hele 

utgravningen. Toppen av gulvdragerne lå på 26,718 moh, målt ut fra punkt 121 (26,738 

moh) i korridoren utenfor sydvestre dør. Gulvdragerne var om lag 0,24m tykke. Selve 

massene lå i varierende dybde under gulvdragerne fra ca. 0,10-0,40 m, målt fra bunnen av 

dragerne. 

 

Oversiktskart med rutesystem i 1 x 1 m ruter ble tatt i bruk i felt fra 3.11.2004. 

Rutesystemet i rommet ble forankret med sørøst hjørnet av rute K5 til nordøst hjørnet av 

murfundamentet (konstruksjon 12). Dette punktet var lett å finne igjen fra plantegning 

over bygningens grunnplan og til feltet.  Selve rutesystemets første rute (A1) lå utenfor 

rommet, i grunnmuren ved hovedbygningens sørøstre trapperom.  

 

Første del av utgravningsarbeidet ble utført med støvmasker, da de tørre 

overflatemassene inneholdt svært mye støv. Øyne, hals og nese ble påvirket av arbeidet, 

og dette medførte en del nødvendige luftepauser i oppstarten av arbeidet. I tillegg måtte 

fotografering tas når støvet hadde lagt seg. Brannvarslere i taket ble dekket til, slik at 

oppvirvlingen ikke skulle utløse brannalarmen. Behovet for støvmasker ble raskt 

overflødig ned i de fuktigere kulturlagene. All masse ble fraktet ut av rommet i bøtter til 

trillebårer i korridoren, og disse ble tømt av Multibyggs arbeidskraft i henhold til museets 

inngåtte avtale.  

 

Da største delen av utgravningsområdet i dette rommet var ferdigstilt, ble det framlagt 

ønske fra Statsbygg om at det ble undersøkt arkeologisk for 4 nye fundamenter til støtte 

av fremtidig gulv. Disse skulle ligge på rekke i østvestlig retning, og slik at to ble 

liggende henholdsvis ytterst mot rommets yttervegg og inn mot veggen til naborommet i 

vest. De to midtre søylepunktene ble anlagt slik at avstanden mellom alle fire punktene 

ble delt i like tredjedeler. Det var behov for ca. 1 x 1 m størrelse på sjaktene for at 

mureren skulle kunne nystøpe fundamentene (0,45 x 0,45 m). Søylene av mur skulle 

fundamenteres på fjell. Graving for disse punktene ble foretatt slik at det var mulig å 

forlenge profilene som var etablert i rommet. I tillegg ble arbeidet tatt etter at sålderuten 

var gravd ferdig. På dette tidspunktet var det behov for at ikke all masse ble fraktet ut av 

rommet, slik at store deler av disse framgravde massene ble lagt i de tidligere utgravde 

områdene langsetter hovedfeltet i nord, for å støtte oppunder løse steiner i grunnmuren, 

samt for å slippe at ny masse måtte tilføres med dette formål på et senere tidspunkt. All 

tilbakeført masse ble lagt oppå fiberduker for å skille mellom omrotede masser og intakte 

kulturlag mot sidekantene. 

     

Konstruksjoner og lagrelasjoner 

Det øvre laget (lag 1) ble regnet som et påført/avsatt lag under gulvet. Det inneholdt mye 

omrotet materiale fra byggevirksomheten og bruksperioden av 1733-bygningen, slik som 

spiker, treflis, småstein, nøtter, skjell, østers, tørre blader, brudd av takstein, fragmenter 

av tegl (moderne tegl, men også både hollandsk tegl og middelaldertegl) og 

mørtelklumper. Kun deler av dette materialet ble samlet inn som funn for å vise 

mangfoldet av funnmaterialet i denne yngste bruksfasen av kongsgårdsanlegget. 

Imidlertid var det få funn av helt moderne karakter. Til disse kan det nevnes at det ble 

funnet en ølkork fra Schous bryggeri, samt jernrør og spikre av moderne utformning.  
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Lag 1 var også det som hovedsakelig fantes i tilknytning til konstruksjonene 1 og 2. 

Laget var svært porøst i de øvre delene, men dekket hele den åpnede flaten. Ved 

opprydding av overflatelaget for utvidet graving i konstruksjon 1, ble det funnet to biter 

av samme lokk suppeterrin i porselen.  

 

Under lag 1 lå lag 2 i øst og lag 4 i vest. Lagrekkefølgen fikk ulike nummer i øst og vest, 

grunnet en profil som skilte utgravningsområdene. Lag 2 var et kompakt jordlag med 

mye grus og sand, som var mellombrunt til lysebrunt av farge. Laget var brunt rett etter 

berøring av graveskjeen, men ble gråligere etter opptørring i lufta. Laget inneholdt 

enkelte steder mer leire og klumpet seg. Særlig i overflaten var laget hardt og kompakt. 

Funnene i laget var et beslag av jern, dyrebein, østers og tegl av hollandsk type.  

 

Lag 4 var det tilsvarende laget i øst. Dette var meget tykt, særlig mot østre grunnmur hvor 

tykkelsen ble inntil 0,5 m. Laget bestod hovedsakelig av tørr silt, sand/grus. Langs 

grunnmuren hvor laget var noe løsere ble det funnet fragmenter av veggkalk trolig med 

bemaling. Ellers funn i dette laget var stein, tegl, dyrebein, keramikk, krittpiper og skjell. 

Det ble også funnet bunnen av et beger eller et krus i fajanse i dette laget. Dessuten 

forekom det mange fragmenter av mulige kalkmalerier, spesielt i rute N3. 

 

I feltet ble disse lagene tolket som mulige gulvlag. Overflatene på begge lagene lå i 

omtrent samme høyde med en horisontal, tydelig toppflate og lagene var kompakte i 

overflaten. Rikholdig og variert funnmateriale kan også vitne om en lang brukstid som 

jordgulv.  

 

Allerede i disse øvre lagene ble det bemerket at alle lagene inntil grunnmurens innerside 

var i et parti løsere og virket mer omrotet. Dette ble tolket til å være en byggegrop til 

grunnmuren, samt at flere av steinene fra grunnmuren senere hadde glidd ut i dette løsere 

beltet av jordmasser.  

 

I vest under lag 2 lå et kompakt kalklag (lag 3) som tydelig hadde tilsvarende kalkholdig 

lag i øst (lag 6). Lagene ble beskrevet som kalkholdige lag, middels kompakte med 

enkelte konsentrasjoner av større kalkmengder. I vestre del av utgravningsområdet var 

det tydelig at laget var tykkest i nord og tynnest mot syd. I østre del av feltet skrådde 

laget tydelig mot øst ned mot fjellgrunnen. Over resten av flaten holdt det en forholdsvis 

horisontal flate. Unntaket var helt inntil grunnmuren hvor deler av laget fulgte formen og 

høyden på steinene i grunnmuren.  

 

I kalklag 3 framkom en rekke med hollandske tegl med flatsiden opp (konstruksjon 4). 

Denne konstruksjonen var tydelig i rute M4. Teglen varierte i lengde fra 10-12 cm, og det 

kunne virke som en intensjonell plassering etter form. Konsentrasjoner av trekull, samt et 

mulig stolpehull ble observert i vest av teglen. Dette ble i felt tolket som en mulig vegg, 

men det kan også være rester av et gulv. 

 

Disse to kalklagene må ses i sammenheng med deres underliggende lag; henholdsvis 

lagene 5 og 8.  De underliggende lagene inneholdt treflis og var sterkt klebet til kalklaget. 
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Dette ble i felt tolket som en kalkvegg med spontrekk på innsiden/undersiden. Det virket 

som om kalkveggen hadde stått på grunnmuren og rast ned slik at den var tykkest innerst 

ved veggen og smalest lengst vekk. Både tykkelsen på kalklaget og det underliggende 

treflislaget ga dette inntrykket. Enkelte av steinene i grunnmuren var tydelig sklidd ut av 

posisjon som tidligere nevnt. Til sammen virket det som om den nedraste veggen og de 

utglidde steinene var resultat av samme hendelse.  

 

Treflisene fra lag 3 (prøve nr. 1) er blitt bestemt til furu (pinus).  

 

I treflislagene (5 og 8) var det lagt store trefliser i kryss. Disse var som høvelspon med 

om lag 5-10 cm bredde og 10-30 cm lengde. Enkelte var tykkere og lengre, bl.a. ble det 

funnet flere plankerester i laget med lengder av opp mot 1 m (se faseplan 5). Tolkningen 

åpnet for at dette var en bindingsverksvegg. 

 

Kalklagene inneholdt mange dyreknokler, hvorav det i felt kunne skilles ut både ku- og 

hestetenner, mellomfotsknokkel fra gris, fiskebein, fuglebein, etc. I laget fantes også en 

kam (dobbeltkam med tettstilte tenner), bryne, glass og flere fragmenter av hollandsk 

tegl.   Denne nedraste veggen sammen med det overliggende jordgulvet kan ha skapt en 

situasjon hvor funn har blitt tråkket og presset sammen. Opprinnelig kan funnene ha vært 

knyttet til ulike situasjoner, men at bruken av jordgulvet således kan ha presset 

gjenstandsfragmenter ned i det som er tolket som en vegg. Derav kan det forklares at det 

faktisk forekom ganske mange funn i lag som er tolket som vegger og som derfor ikke 

burde ha et rikholdig og variert funnmateriale.  

 

Parallelt med graving i Rom 12/13 pågikk også maskinell graving for dreneringsgrøft på 

utsiden av hovedbygningen. Da gravingen foregikk like på nordsiden av nordre grunnmur 

ble det kontakt mellom kulturlag under grunnmuren og de åpnede flatene innenfor 

(5.11.2004). Uventet lå deler av hovedbygningens grunnmur fra 1733 direkte på 

kulturlagsområder i enkelte partier og skalleberget. Dette jordlaget med innhold av 

dyrebein, ble blottlagt fra begge kanter. I fasen hvor laget var utsatt for lufttilgang fra 

begge sider, ble situasjonen holdt under observasjon av Multiconsult AS, slik at det ikke 

skulle medføre forskyvninger i massene pga. komprimering av organisk materiale slik at 

dette kunne forårsake setningsskader i bygget.  
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Under den nedraste kalk- og spontrekkdekkete veggen, lå et tykt rivingslag (lag 7 og 9).  

Lagene ble beskrevet som relativt løse masser, siltholdige med innhold av skifer, sand, 

grus, småstein, leire og litt mørtel (langs grunnmuren). Lagene virket igjen mer kompakte 

mot overflaten og løsere lenger ned. Massene inneholdt færre moderne funn. Det var en 

del dyrebein, mer middelaldertegl, noen hollandske tegl, takstein av vingetypen, 

kokepotter, glass, steintøy, krittpiper, metall og skosåler. I tillegg ble det funnet en 

hestesko og to jernringer. Lagene varierte noe i tykkelse, men var i gjennomsnitt 0,1-0,15 

m tykt. I vest lå laget noe høyere oppe enn i øst. I dette området framkom konstruksjon 3: 

Ett kuppelsteinsgulv.  

 

Kuppelsteinsgulvet (konstruksjon 3, faseplan 4) bestod av strandrullet stein som var stilt 

tett i tett etter form og størrelse slik at gulvet fikk en forholdsvis jevn overflate. Mellom 

disse lå jordmassen benevnt lag 7. Gulvet var avgrenset mot øst av en steinrekke med 

bl.a. to tilhugde kvadersteiner. Disse lå i flukt med andre bygningssteiner og dannet helt 

klart et hjørne av et rom eller en bygning i nordøst.  Mellom de 6 større steinene i det som 

var bevart av veggen i nordsørlig retning, var det pinningstein og kalkmørtel. En del 

fragmenter av middelaldertegl var også benyttet i muren.  

 

Bruksfasen                      

Rivingsfasen 
 

Bindingsverksvegg med kalk 

og spontrekk i bygning reist 

på tørrmurt grunnmur  

dekket med takstein.   

 

Etter rivingsfasen 
 

Veggen har falt ned. Takstein og grønt vindusglass er 

knust. Etter hvert forsvinner fragmentene ned i 

kalkmassene og komprimeres mot spontrekklaget. 
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Under fremgraving av veggen framkom det flere steiner som tydelig hadde rast fra den 

opprinnelige kalkmurte veggen og var blitt liggende delvis utenfor veggen og delvis 

ovenpå kuppelsteinsgulvet. Det ser ut til at bygningen med kuppelsteinsgulvet på et 

tidspunkt gikk ut av bruk, og at den ble fysisk revet eller tatt ned i en dybde hvor den ikke 

ville sjenere de nye byggeprosjektene.  

 

 
Figur 7: Bildet viser kuppelsteinsgulvet som bevart under Rom 12/13 (kjøkkenet) på Bygdøy Kongsgård. 

Foto: Kulturhistorisk museum. 

 

Kuppelsteinsgulvet har med sitt tydelige veggliv inne i Rom 12/13 ikke fulgt 

rominndelingen i den yngre kongsgården (fra 1733). Dette er helt klart bygningsrester 

som stammer fra en eldre fase.  

 

Samtidig med denne bygningen vitnet lag 10 om avsatte masser som hadde vært i bruk 

”utendørs”. Laget var særlig leireholdig og ved framgraving spratt laget i klumper. 

Enkelte områder inneholdt konsentrasjoner av leire. Funnene i laget var som bemerket i 

laget over kuppelsteinsgulvet (lag 7); mye bein, tegl, småstein, grønt vindusglass og 

mange krittpipedeler med både stempel og dekor. Laget var jordblandet og fuktig ved 

framgraving, men tørket til dels raskt opp. En halvpart av en mulig klinkekule ble funnet, 

men ble kastet da den ikke ble tolket som funn. Særlig mange funn forekommer syd i 

feltet, like øst for vegglivet med kvadersteinene. Laget kan være et avfallslag.  

 

Noen trefragmenter lå ovenpå den nordligste kvadersteinen. Dette kan være spor etter en 

tidligere plankevegg/laftevegg. Treflisen lå formet eller presset etter kanten av steinen 

(dagbok IK 10.11.2004).  
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I østre del samtidig med rommet/bygningen med kuppelsteinsgulvet, lå lag 9 som i 

toppen inneholdt noe trekull og som ellers liknet mye på lag 7. Begge ble tolket som lag 

avsatt utendørs mens bygningen var i bruk.  

 

Under kuppelsteinsgulvet ble lag 12 avdekket innenfor bygningen. Laget bestod av 

mørkbrun, finkornet jord med silt, skifer, mørtel og noe hollandsk tegl. Teglen var 

fragmentert og lå for det meste mot bunnen av laget. Lag 12 fremkom på samme nivå 

som lag 10.  

 

I bunnen av lag 10 ble det tydelig forskjellig konsistens på massen. Det fremkom et skille 

diagonalt i feltet øst for kvadersteinsveggen. Laget var løsere på nordsiden av denne 

linjen og fastere på sørsiden. Ytterligere graving avdekket i dette området en steinrekke 

av en mulig bygning og et ildsted. 

 

Steinrekken lå i retning nord-nordvest til sør-sørøst i rutene M6, M5 (sålderute som ble 

tatt ned senere), M3 og M4. Steinrekken med ildstedet fikk betegnelsen konstruksjon 5 

og 6. Innenfor steinrekken (syd for denne) lå lagene 14 og 15 (faseplan 3).  Lagene 14 og 

15 betegnes som homogene, finkornede siltlag, som var lysegrå til gulhvite i fargen. De 

lå i henholdsvis i rutene M6, L6, M5 og i M4. Skillet i konstruksjon og lag framkom pga. 

profilen, men ble senere avklart som del av samme situasjon ved nedtagning av 

profilbenken. I siltlaget lå krittpipefragmenter, dyrebein, jernspiker m.m. Flere av disse 

var påvirket av varme. I L6 var lag 14 mer trekullblandet, og gjenstandene her viste igjen 

tydelige spor av fragmentering og fargepåvirkning. Trekull og spiker indikerte brent 

bygningstømmer.  

 

Da området senere ble utvidet i sør ved rute L6 ble deler av siltlaget utskilt som lag 33. I 

sin helhet ble alle disse lagene tolket som et ildsted med askelag.  

 

Kullprøve nr. 6 ble tatt like i østkanten av kvadersteinsrekken. Denne biten bestod av en 

bestembar bit; furu (pinus) og er sendt til 
14

C -datering. Resultatet ga en datering til 1500-

1670.  

 

På utsiden av denne bygningen skiftet lagsituasjonen til lag 13 (fra lag 11) som ble tolket 

som gammel markoverflate. Laget liknet lag 11, men etter hvert ble innholdet tydeligere 

bestående av torv, røtter og mer organisk materiale. Det ble funnet noe tegl, en skosåle, 

dyrebein og trekullbiter i laget. Dyrebeina i dette laget var mer oppløst og ikke alle ble 

tatt inn.  

 

Innenfor kvadersteinsmuren skiftet lagrekkefølgen til lag 16 som var et mørkt, kompakt 

jordlag med innhold av humus og skifer. Laget inneholdt mindre tegl og mørtel enn det 

overliggende lag 12. I laget framkom en konsentrasjon med bein. I vest fikk denne 

samlingen av dyrekjever betegnelsen konstruksjon 7. Like øst for dette omtales 

konstruksjon 8, som også var en samling av dyrebein. Disse konsentrasjonene av spredde 

kjever fra større husdyr, strakk seg under kvadersteinsmuren og mot øst i feltet. Det ble 

også funnet keramikk, krittpiper og metall i laget, men ikke grønt vindusglass. Laget var 

trolig avsatt samtidig og var en del av lagene 13 og 19 lenger øst i utgravningsområdet. I 
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området mot grunnmuren, i det som var definert som gammel byggegrop, var 

beinmaterialet tydelig dårligere bevart. Denne situasjonen med dyrebein var en tydelig og 

markant fase avsatt i områdets bruksperiode. At lagene her mot bunnen var organiske og 

fuktige, ble bekreftet av en god del røtter og av to levende meitemark.  

 

Tegl og mørtel manglet i de øvre delene av lag 19, men mot bunnen ble det funnet 

fragmenter av middelaldertegl med svakt brent kjerne.  

 

Etter dette markante dyrebeinslaget endret situasjonen seg i lag 18 (i øst) og lag 20 (i 

vest). Lag 18 ble tolket som del av undergrunnen med oppfliset skalleberg, grus og få 

rester etter lag 13. I laget ble det også funnet noen dyrebein, men langt mindre enn i de 

overliggende lagene. I vest ble lag 20 betegnet som et leirelag, homogent og med 

mengder av varmepåvirket stein mot bunnen av laget. Det ble ikke gjort funn i lag 20, 

bortsett fra noe dyrebein. I disse eldste bruksfasene ble det observert enkelte strukturer av 

uklar funksjon. 

 

Konstruksjon 9 ble utskilt som en samling av varmepåvirket stein, liggende tett i tett med 

noe leireholdig masse i mellom. Strukturen er dypest i det sørvestre hjørnet og her er også 

den høyeste konsentrasjonen av skiferfliser over fjellgrunnen. Noe trekull ble funnet tett 

inntil profilen i rute M3 og tatt inn som prøve. Kullprøve nr. 8 hadde en bestembar bit; 

gran (picea). 
14

C-dateringen tilsier 1190-1400 (høymiddelalder, mot seinmiddelalder). 

I vest lå konstruksjon 10 som en siltblandet humusholdig grøft med enkelte biter med 

trekull. Strukturen er relativt klart avgrenset i flaten mot et lysere leirelag med silt og med 

uklar avgrensing mot syd. På det dypeste er strukturen 0,12 m. Konstruksjonen er 

vanskelig å tolke.  

 

I Rom 12/13 ble det avsatt en rute på 1 x 1 m til sålding. Dette ble rute M5 og denne ble 

tatt ned fra 22.11.2004. Selve såldingen foregikk som tørrsålding inne i rommet med såld 

som hadde maskevidde 4 x 4 mm. De tørreste øvre lagene og deler av konstruksjon 1 

medførte at såldingen måtte foregå over tid, mens støvet la seg igjen i rommet. I lagene 

2/4 ble det funnet flere planker med tapper. Dette var trolig godt bevarte kvister i 

treplankene. De fremkomne plankene egnet seg ikke for dendrokronologiske 

undersøkelser. Plankene var meget oppløste.  

 

Lag 6 fremkom i rute M5 med klar struktur av spontrekk.  

 

Ved graving av lag 7/9, under såldingen, ble det funnet en kobbermynt. Mynten er utstedt 

i Malmø under kong Kristian Is regjeringstid 1448-81 (Myntkabinettets bestemmelse). I 

det samme laget ble det også funnet middelaldertegl og hollandsk tegl (gul tegl også med 

bemaling på flere sider).   

 

Syllsteinsrekka benevnt konstruksjon 5 og 6, ble gjenfunnet i sålderuta med askelagene 

14/15.  
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Etter at sålderuten var fullført til fjellgrunnen, ble profiltegninger supplert samt at digitale 

foto for en helhetlig sammenstilling av profilen ble gjort. Arbeidet med dette var fullført 

til 26.11.2004.  

 

Resultatet av såldingen viste at det ikke framkom flere funn, mindre funn eller mindre 

fragmenter av dyrebein med økt fiskebeinsinnhold. Håndgraving under de rådende 

forhold innendørs ble vurdert til å gi et representativt resultat av funnmengden. Det ble 

ikke foretatt mer sålding under utgravningen i de andre rommene, men 

gravingsnøyaktigheten ble fortsatt, samt innsamling konsekvent pr. ruter og lag også for 

dyrebein.  

 

Utvidelsene for de nye midtpilarene ble gjort fortløpende etter at sålderuten var gravd 

ferdig. Det ble utvidet i vest i rutene L6, L7 og delvis i L8. I øvre deler ble det også 

renset opp i den moderne grøfta i rutene K6-K7 slik at det skulle være mulig å oppnå 

kontakt mellom steinfundamentet i sydvest av rommet og kulturlagene i nord. For østre 

pilar ble det gravd i ruten K3 og L3. Igjen var den moderne grøfta avgrensingen mot syd.  

I begge disse utvidede feltene ble lagrekkefølger gjentatt slik det hadde fremkommet 

ellers i feltet. Kun i vestre av rommet del ble gravingen for søndre pilar ajourført med 

noen nye lagnummer, blant annet for utskilling av sjikt i ildstedet, konstruksjon 5 og 6. I 

østre felt var inntrykket under utgravningen at funntettheten økte i lag 11 i rutene K3 og 

L3, slik det hadde vært i rutene M2-M4. I tillegg virket dette mer konsentrert ved at flere 

deler av samme keramikkar lå samlet (LDs dagbok, 2.12.2004). I samme laget framkom 

også finere typer av drikkeglass med stett og med gravert mønster. I rute K3 ble en større 

konsentrasjon av kalk skilt ut (lag 29). Kulturlagene over og under lag 29 virket som 

deler av lag 11 (CSEs dagbok, 2.12.2004), slik at denne kalkforekomsten kan ha blitt 

påført området i forbindelse med større murerarbeider.  

 

En tilsvarende kalkforekomst lå i vestre utvidelse og tettere opp mot konstruksjon 12: Ett 

mulig ovnsfundament. En konsentrasjon av kalkmørtel fra veggen tilhørende 

kuppelsteinsgulvet (konstruksjon 3), ble skilt ut som lag 40. Lagets plassering i 

rekkefølgen vil være mellom lagene 39 og 42. I dette laget framkom det også hollandsk 

tegl med rødlig overflate (IKs dagbok 10.12.2004).  

 

Lag 39 var et komplekst, flersjiktet askelag, mens lag 42 ble tolket som trolig gammel 

markoverflate (jf. bl.a. lag 13) med konsentrasjoner av dyrebeinskjever.   Det virket som 

om steinblokkene i konstruksjon 3 var gravd ned 10-15 cm ned i dette 

dyrebeinslaget/opprinnelige markoverflate.  

 

Flere av steinene i konstruksjon 5 bar spor etter bruk av breihakke (LDs dagbok 

10.12.2004). I tillegg var det steinfragmenter og kalkspor som indikerte at 

kvadersteinsveggen som avgrenset kuppelsteinsgulvet mot øst, fortsatte under 

ovnsfundamentet (K12). Ved denne gravingen framkom også en annen interessant 

observasjon, det vil si at det var et ca. 20 cm lag mellom kuppelsteinsgulvet og veggen 

som var løsere og inneholdt mange kalkklumper (IKs dagbok, 30.11.2004). Det er tatt ut 

kalkprøver av disse forekomstene for sammenlikning med kalk fra selve 
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ovnsfundamentet. Disse prøvene er per i dag ikke analysert, slik spørsmålet om samsvar 

mellom funnene, må bli stående åpent.  

 

I vestre utvidelse ble det også funnet svakere spor av spontrekket og kalklaget. Det kunne 

virke som om disse avsetningene i dette området hadde vært mindre. Imidlertid dekket 

disse over kuppelsteinsgulvet, slik de hadde gjort i det nordligere undersøkelsesområdet. 

I østre utvidelse var spontrekket om lag 0,5 cm tykt og det var tydelig med enkelte 

kalkklumper gjennomtrengende selve laget. I disse massene ble det også funnet 

krittpipestilker med dekor, hvorav noen var sekundærbrent.  

 

Ved vestre utvidelse ble det tatt ut fortløpende jordprøveserie i rute L6 for 

makrofossilanalyser (jf. prøveserie nr. 16-28). 

 

Siste profiltegning ble utarbeidet i Rom 12/13 den 14.12.2004. 

  
Figur 8: Ovnsfundamentet (K12) under utgravning. Det lå to lag av tegl på hverandre, hvorav det øvre var 

sterkt påvirket av varme og formet i sirkel, mens det underliggende laget var noe bedre bevart og lå i en 

kvadratisk form. Foto: Kulturhistorisk museum. 

 

I Rom 12/13 lå et mulig ovnsfundament; konstruksjon 12. Dette ble dokumentert med 

plan- og fasadetegning i målestokk 1:20, 19. - 22.11.2004 av Lisa Damstuen. 

Fundamentet var bevart i en synlig høyde av ca. 0,8 m, liggende like i underkant av 

bunnen av gulvdragerne og med nivellementer: 26,37-26,43 moh. Lengden var ikke 

lenger bevart i sin opprinnelige utstrekning mot øst, men denne kan ha vært ca. 5 m. Om 

bredden stemte overens med at fundamentet har ligget i rommet slik det nå fremstår, har 

dette medført en bredde av omkring 2 m. Steinfundamentet bestod av større og mindre 

byggestein plassert slik at det dannet en forholdsvis jevn overflate og med jevne 

oppmurte sjikt (sideflate mot nord). Fugene var brede og fylt med kalkmørtel. I sideflaten 

fremkom det flere større partier med kun kalkmørtel bevart. Ansamlinger av kalkmørtel 

forekom både i grøfta og i utgravningsområdene. Trolig kan noe av dette stamme fra 

arbeidet med å bygge fundamentet. Det var også noe tegl innmurt i steinmuren. Med stor 

sannsynlighet er steinfundamentet tolket som et ovnsfundament, og dette kan stemme 

overens med det anlegget stattholder Christian Rantzau bygget, med 6 fyråpninger og en 

grue i hjørnet av rommet (jf. Berg 1952:37).  
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Funn 
Fase Bruk/aktivitet Lag Keramikk Steingods Fajanse Krittpipe Vindus-

glass  

7 Moderne grøfter 1 (K1 og K2) 2 0 0 0 0 

6 Kjøkken med 

ovnsfundament 

Kun moderne 

funn innsamlet 
     

5 Nedrast vegg 3,5,6,8 21 0 2 23 11 

4 Bygning/rom 

med 

kuppelsteinsgulv 

7, 9 35 5 8 40 10 

3 Hus/rom med 

ildsted 

10,11,12,14,15 122 5 18 125 24 

2 Avfallslag med 

dyrekjever 

13,16,19 25 2 2 6 3 

1 Strukturer i 

undergrunn og 

koksteinslag 

18, 20 0 0 0 0 0 

Figur 9: Tabellen viser viktige gjenstanders fordeling mellom faser, konstruksjoner og lag i Rom 12/13. 

 

Tabellen over funn knyttet til husholdningen viser igjen at det er bruksfaser med hus som 

inneholder det høyeste antallet gjenstandsfunn. Spesielt mye keramikk og krittpiper 

forekommer i fasen med huset/rommet med ildstedet. Det grønne vindsusglasset 

forekommer i nesten alle fasene, utenom de eldste og de yngste fasene. Igjen er det 

høyeste antallet glassfunn knyttet til huset med ildstedet (fase 3).  

 

 

Spesielle funn 

I dette rommet framkom det et kapitél innmurt i grunnmuren mot øst. Steinen ble 

dokumentert slik den ble funnet i muren (foto, jf. tegning). Steinen kan opprinnelig ha 

tilhørt et monumentalt anlegg, for eksempel klosteranlegget på Hovedøya.  

 

       
Figur 10: Kapitélet ble funnet sekundært benyttet innmurt i grunnmuren under Rom 12/13. Foto: Tom 

Heibreen, Kulturhistorisk museum. Tegning: Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum.  
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Figur 11: Mynten preget under Kristian I, i Malmø dateres til seinmiddelalder. Foto: Kulturhistorisk 

museum. 

 

Det ble gjort myntfunn i sålderuta i lag 7/9. Laget er omtalt som et rivingslag med mye 

funn. Laget ligger direkte ovenpå kuppelsteinsgulvet i vest. Mynten er funnet like utenfor 

bygningen i de lagene som defineres som samtidige med rommet/bygningen med 

kuppelsteinsgulvet. Mynten dateres til seinmiddelalder, under Kristian I (1448-81). Dette 

betyr at lagene kan ikke være eldre enn 1400-tallet, men hvor mye yngre avhenger av når 

mynten havnet i jordmassene.   

 

Bygningsrester 

En ”dømling” ble funnet i lag 5. Denne delen av en standard lafteteknikk, har vært i bruk 

over lang tid og benyttes for å låse laftet mot dører eller vinduer. Funnet ble gjort mot 

yttermur i rute N7. Like inntil dette funnet ble det samlet inn mye av det grønne 

vindusglasset som har vært typisk i flere av rommene ved kongsgården.  

 

Fra lagene 3, 5, 6 og 8 framkom mange funn av bygningsmaterialer. Disse lagene utgjør 

lag i en vegg, trolig i et bindingsverkshus med kalket veggflate med spontrekk på 

innsiden. I lagene var det også funn av både hollandsk og middelaldertegl, samt av knuste 

takstein. Det grønne vindusglasset forekom også i større mengder i disse lagene.  Noe av 

materialet er ivaretatt for prøver. Spontrekket eller høvelflisene i lag 3 stammer etter 

analysert prøve fra furu (pinus).  

 

Det var to kvadersteiner i størrelse 58 x 32 x 35 cm og 54 x 34 x 37 cm i konstruksjon 3 

ved kuppelsteinsgulvet. Den ene lå med lengden nord-sør langs etter retningen av veggen, 

mens den andre lå i retning øst-vest og tettest inntil grunnmuren av stående kongsgård. 

Imidlertid viste den ytre kvadersteinen ved ytterligere graving at det ikke var mulig å 

flytte disse to kvadersteinene uten at dette ville forårsake en fare for utglidning av steiner 

i grunnmurens innside. Disse kvadersteinene ble dokumentert på stedet og ikke tatt inn. 

Steinene hadde tydelige tettstilte, diagonale spor etter bruk av sag eller meisel. Sporene 

var om lag i 60 graders vinkel opp mot høyre i forhold til steinens bunnflate. Sporene 
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kunne likne bruk av tannmeisel (med 1-2 mm avstand mellom rillene). Det ble tatt inn et 

løst prøveflak fra den ene kvadersteinens overflate for ytterligere undersøkelse. 

 

Faser 

Grunnet utgravningssituasjonen er Rom 12/13 gjennomgått med graving i flere etapper; 

jf. hovedgraving langs grunnmur, i forbindelse med sålderute og ved to utvidelser for 

støping av midtpilarer for stålbjelker til nytt gulv. Dette har medført at tolkningen av 

aktivitetssporene i form av faser har blitt testet ut ved gjentatt graving. Gravingen har 

bekreftet hendelsesforløpet basert på tolkningen av ialt 7 bruksfaser av området inntil 

dagens stående bygning.  

 

De to eldste fasene knyttet seg trolig til forhistorisk tid/middelalder og fram til 

reformasjonen. Fasene 3 og 4 inneholdt spor etter bygninger på stedet, trolig reist i 

etterreformatorisk tid og før 1733. Fase 5 med den nedraste veggen kan knytte seg til 

vedlikeholdsarbeider etter skade på stående bygning, mens fasene 6 og 7 inneholdt 

informasjon om den eldste bruken av kongsgården slik den framstår etter 1733.  

 

Fase 1  

Strukturene i undergrunnen og de store mengder kokstein som ble funnet over hele 

utgravningsområdet i Rom 12/13. Strukturene i grunnen kan være kokegroper eller 

bryggestein benyttet til matlaging, men hvor mange av koksteinene er fjernet etter bruk. 

Koksteinene lå spredd i de dypeste lagene like over fjellgrunnen, men også slik at de 

forekom i større ansamlinger. Steinene var kantet, sprakk lett og ble fragmentert slik 

varmepåvirket stein lett gjør. Trolig bør denne fase 1 med spor ned i undergrunnen ses i 

sammenheng med fase 2 med den store dyrebeinsmengden.  

 

Fase 2 

I flere av rommene og utenfor huset ble det funnet tykke lag med stort innhold av 

dyrebein. I Rom 12/13 var dette laget særlig karakteristisk ved at det var mange kjever fra 

større husdyr liggende i konsentrasjoner (konstruksjon 7 og 8). Trolig stammer 

avfallslagene fra en eller flere større slaktinger. Fra Byantikvarens undersøkelse i 

kulturlagene ved hagemuren, er bein fra dette omfangsrike dyrebeinslaget 
14

C-datert til 

tiden omkring reformasjonen. Dette samme dyrebeinslaget liggende i jordlag med mye 

organisk innhold, ble også gjenfunnet under selve grunnmuren (jf. dreneringsgrøften på 

nordsiden).  

 

Sammenstiller man andre funntyper funn fra lagene 13, 16 og 19 som knytter seg til fasen 

med slaktingen og avfallshåndteringen, viser disse til ganske få funn fra 

etterreformatorisk tid. Totalt skulle dette kunne indikere at slakting av større mengder 

husdyr kan ha skjedd en gang tidlig etter reformasjonen.  

 

Fase 3 

I den første av to faser med mulige bygninger med rom, framkom huset med ildstedet 

med det rikholdigste funnmaterialet. Mye av materialet var sterkt påvirket av varme. Det 

meste ble funnet i eller tett inntil askelagene. Slik disse lagene framstod ved graving var 

det tydelige sjikt av aske; som horisontale linser lag på lag. Imidlertid var det ikke mulig 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 50 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

å grave de slik, med overlapping og stadige fargeskiftninger under utgravningen. 

Steinene som ble tolket som avgrensing av bygningen mot vegetasjonslaget utenfor, 

framstod med lite varmepåvirkning. Noen av disse var skjørbrent, men ikke alle. Likevel 

har vi valgt å tolke syllsteinsrekken (konstruksjon 5 og 6) som ytre avgrensing av en 

bygning med ildsted. Imidlertid var avgrensingen uklar i sør, slik at ildstedet i seg selv 

ikke har en klar form eller størrelse. Tykkelsen av askelagene og mengden av funn kan 

indikere flere gjentatte bruk av ildstedet, samt en lengre tids bruk av selve huset.  

 

Fasen er skilt ut fra fase 4 som også er et hus med et tydelig rom med kuppelsteinsgulv. 

Siden disse to husene ved lagrelasjon lå inntil hverandre, kunne det være en tanke at disse 

sporene stammet fra samme huset. Flere tegn motsa dette. For det første viste 

syllsteinsrekken en annen retning på huset enn det som tolkes ut fra bygningen med 

kuppelsteinsgulvet. Huset med ildstedet lå orientert nordvest og sørøst og det andre lå 

med retning nordsør. Dernest så det ut til at både ildstedet og steinrekken hadde blitt 

ødelagt ved etableringen av det yngre huset. Funnmaterialet ga ikke entydig informasjon 

om ulike bruksfaser, men mengdematerialet kan indikere noe. Begge fasene er tolket til 

brukstid for bygningene etter reformasjonen, til tiden knyttet til stattholderne på 

kongsgården. Mengden av krittpiper fastholder at bruken sannsynlig var fra 1620-1700-

tallet. Funnene slik de framkom kan vanskelig avgjøre om det er kort tid mellom de to 

bygninger eller om det har vært et lengre opphold.  

 

En annen mulig tolkning er at fase 3 ikke viser rester av en bygning, men kan være en 

grense markert av steiner til skille mot et avfallslag fra et tømt ildsted. I en slik tolkning 

vil det være naturlig at denne fasen da knyttes sterkere til fase 4, og at disse utgjør deler 

av samme situasjon. 

 

Fase 4 

Over bygningen med ildstedet og skjevt i forhold til dette, lå en tydelig bygningsrest med 

oppmurt kvadersteinsmur og et kuppelsteinsgulv i rommet innenfor vegglivet. Gulvet lå i 

nivåer fra 25,788 – 25,878 moh, mens steinene i vegglivet lå i de høyeste partier fra 

25,598 – 25,768 moh. Steinrekken hadde en tydelig ytterlinje mot øst, slik at veggen i 

hovedsak gikk nordsør. Den nordligste kvadersteinen lå med lengderetning øst-vest og 

mye tydet på at kuppelsteinsgulvet ikke fortsatte utenfor denne murresten i nord. 

Tilsvarende, men enda tydeligere forhold var avgrensningen av veggen mot øst.  

 

Kuppelsteinsgulvet var jevnt lagt ned, med bruk av ulike typer av tilhugde steiner og 

strandrullede steiner, fra skifer til granitt/gneis. Mot syd og vest var kuppelsteinsgulvet 

skadet slik at den opprinnelige størrelsen var ikke lesbar. I sør gikk vegglivet tydelig 

innunder ovnsfundamentet og var ødelagt av dette. Men at steinmuren så tydelig har vært 

lengre, bekreftet også at rommet med kuppelsteinsgulvet har vært mer omfangsrikt enn 

slik det nå fremtrer.  

 

Ved utgravningen av ”Søndre felt” i Gamlebyen i Oslo, ble det funnet flere situasjoner 

med bruk av kuppelsteinsgulv, både innvendig i rom og utvendig som dekke på 

gårdsplasser. I enkelte av tilfellene var det tydelig spor etter veggliv markert med større 

steiner. En renne på gårdsplassen var fylt med størknet bly. Dette stammet fra en av 
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brannene hvor bygningsmaterialet var smeltet og hadde fulgt med vannet fra 

slukningsarbeidet. Brannen kan være den beryktede fra 1624, og det gir datering på 

kuppelsteinsgulvet og gårdsrommene til slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-

tallet (Schia 1987a:65-67). 

 

Trolig har ikke bygningen på kongsgården vært reist i sin helhet i stein, men det som 

framkom var sannsynlig kun en grunnmursrest. Trerestene som framkom over deler av 

muren kan indikere at det har stått en bygning i tømmer på grunnmuren. I sin tid da 

bygningen ikke lenger var i bruk, har trolig brukbare deler blitt gjenbrukt, mens 

grunnmuren har blitt liggende i en slik høyde at den ikke har påvirket negativt et nybygg 

på området. Det kan være at denne bygningen har vært en av de siste enkeltstående 

bygninger eller rom fra en større bygning som strakk seg vestover, og som har blitt jevnet 

ut som byggegrunn for kongsgården fra 1733.  

 

Myntene som ble funnet henholdsvis i sålderuten med klar bygningskontekst og den 

andre som ble funnet mellom kuppelsteinene i Rom 10, viser tydelig en sannsynlig 

brukstid for denne bygningen. Bygningen må ha vært i bruk etter 

seinmiddelalder/reformasjonen. Andre funn som krittpiper, vindusglass og hollandsk tegl 

trekker fram i tid mot en yngre datering. 

 

Funnkonteksten av kvadersteinsmuren og den neste bygningsfasen med den nedraste 

veggen, forteller klart at disse to ikke er deler av samme situasjon. Kalkveggen følger i 

store trekk og ganske entydig et bygningsvolum og en plassering i tråd med den stående 

bygningskroppen. Bygningen med kuppelsteinsgulvet ser ikke ut til å ha strukket seg 

lenger mot øst. Også mot nord virket det som om denne bygningen ble avsluttet før 

hovedbygningens eksisterende grunnmur.  

 

Fase 4 tror vi er knyttet til seinmiddelalder eller første del av ”stattholdertiden”.  

 

Fase 5 

Ett tykt kalklag med underliggende høvelspon dekket hele utgravningsfeltet i Rom 12/13. 

Denne fasen er blitt tolket som en situasjon med en nedrast vegg. Større plankerester i 

laget kan vitne om at det har vært bindingsverk i hovedkonstruksjonen, og at kalkpusset 

og spontrekket kun har vært dekorative elementer. På den måten lagene lå har kalksiden 

vendt ut av bygningen og spontrekket inn. Veggen ble funnet i nivå av 25,448-26,018 

moh. Omfanget av lagene som strakk seg minimum 3,2 m sør for grunnmurens inneliv, 

bekrefter også det kildene omtaler med rom i kongsgården med takhøyder opp i 4 m i 

hovedetasjen (Berg 1952:37). 

 

Forholdet mellom eksisterende grunnmur og den nedraste kalkveggen er interessant og 

gir tolkningsmuligheter for at det er en direkte sammenheng. Deler av steinene på 

innsiden av grunnmuren kan være sklidd ut i en byggegrop hvor massene ikke har vært 

komprimerte etter at grunnmuren ble reist. Disse steinene har flere steder treverk 

liggende over og under seg. Trolig har muren rast og tatt med seg deler av veggen. At 

skaden kan ha vært omfattende viste også funn av takstein knust i de lagene som ble 

knyttet til rivingssituasjonen.  Om nedrasingen har skjedd som et uhell eller om rivingen 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 52 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

har skjedd som resultat av manglende vedlikehold, kan funnene vanskelig avkrefte eller 

bekrefte.  

 

Det har også vært forsøkt å forstå denne situasjonen som avfallsmasser fra 

byggeprosessen i forbindelse med den stående bygningen. Da ville kalklag og høvelspon 

kun være avfallsprodukter. Enkelte spor peker mot denne tolkningen. Det gjelder de 

utglidde steinene i grunnmuren som både lå til dels over og under tresponene og 

plankebitene. Dernest ser høvelsponene ut til å være lagt i et mønster, systematisk, jevnt 

og i et lag. Om dette hadde vært avfallsprodukter ville det forekommet mer i hauger og 

ikke i et jevnt lag. I tillegg har kalklaget og høvelsponene under hele utgravningen 

tydelig hengt godt sammen. Det var vanskelig å skille disse fra hverandre. En slik tett 

sammenheng kan også skje kjemisk ved en langvarig situasjon hvor lagene blir presset 

sammen, men trolig er også dette en indikasjon på at spontrekket og kalklaget har blitt 

forbundet med hverandre før kalklaget har tørket helt.  

 

Spontrekk skal i følge Arno Berg ha vært benyttet ved Bygdøy Kongsgård, men ikke 

benyttet ved andre bygg i Norge. Spontrekk skal være kjent fra Danmark og Sverige fra 

1700-talls bygninger, og metoden skal ha vært benyttet som isolasjon under vevde 

tapeter, gyllenlær og andre kostbare stoffer (Berg 1952:37). På kongsgården kan det være 

at spontrekk er blitt brukt som avsluttende på veggen og ikke som underlag. Særlig 

soverom, kjøkken og tilsvarende rom kan ha hatt slike trekk. Sponene var høvlet i flak på 

2-5 cm bredde, gjerne flettet i mønstre. Trekkene skal ha vært holdbar veggbekledning. 

På kongsgården framholdes det i skriftlige kilder at det likevel i 1751 var påkrevd 

vedlikeholdsarbeider av slik veggbekledning. Høvelsponene kunne være laget av 

eksotiske treslag eller av hjemlige slag som for eksempel furu. Vår prøve av spontrekket 

er analysert og treslaget var furu.  

 

Fase 6 

I denne fasen finnes det kun én konstruksjon som knytter seg til bruken av rommet. 

Trolig har steinfundamentet i sørøst av Rom 12/13 vært grunnlaget for en langstrakt ovn 

brukt i kjøkkendelen av kongsgården straks etter at nybygget stod ferdig i 1733. Om dette 

er tilfellet, har fundamentet et større og mer rektangulært omfang i forhold til den 

rekonstruerte gruen og de 6 fyråpningene som dokumenteres fra stattholder Rantzaus 

anlegg (jf. Berg 1952:37). Fundamentet framstod ved gravingen som tett koblet til 

nåværende bygning. Den følger i vinkler, retning, flater og høyder i store trekk det 

eksisterende anlegget. Det ser ikke ut til at etablering av gulvdragerne har medført at 

fundamentet måtte demonteres i høyden.  

 

Fundamentet er i hovedsak bygget av større bygningstein med dype og store kalkfuger. 

Noe knust teglstein er også benyttet som pinningstein i fugene. Imidlertid lå det mye 

knust teglstein og til dels hele stein uten sikker kontekst på overflaten av 

ovnsfundamentet ved dokumentasjon av dette. Flere av de hele mursteinene viste at det 

ikke kun var benyttet middelaldertegl. I følge Arno Berg skal det ha vært tilknyttet et 

teglsteinsgulv til kjøkkenet den gang ovnen i dette hjørnet var i bruk. De funne 

teglsteinene kan være spor etter dette. Trolig har store deler av teglsteinsgulvet blitt 
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fjernet da gulvbjelkene ble lagt. Hele tegl er blitt benyttet andre steder, slik at de delene 

som forekommer kun er fragmenter.  

 

Det er tatt ut kalkprøver fra fugene i K12, samt fra ansamlinger av mulig tilhørende 

kalkhauger ved den utvidede feltundersøkelsen i rommet. Kalkprøvene kan ved 

analysering avklare innholdsmessig om disse er produsert og brukt samtidig, eventuelt 

kan det forekomme organisk materiale som kan 
14

C-dateres (nr. 15 og 33 fra K3, lag 29, 

ikke analysert).  

 

Ved fremrensing av konstruksjon 12 ble det funnet gjenstandsfragmenter fra nær fortid, 

jf. eske til tannpasta, avissider, skjelett av firfirsle, spikre etc. Disse ble samlet inn som 

løsfunn fra opprenskingen.  

 

Fase 7 

I den yngste fasen framkom spor etter at grunnmurens innerside hadde glidd ut. Større 

steiner lå både langs nord- og østsidene av rommet. Noen av steinene var delvis dekket av 

et tørt siltlag som ble definert som det øvre laget i hele rommet. Dette laget har trolig blitt 

avsatt ved innvirvling av blader og sandpartikler pga. små åpninger i den tørrmurte 

grunnmuren. I tillegg har grunnmuren flere moderne åpninger ved kabelgrøfter og 

ventilasjonskanaler.  

 

Graving for ledningsføringer på tvers av rommet har både skapt en åpning i sør av 

østmuren, men også forårsaket at kulturlag er blitt forstyrret i søndre del av Rom 12/13. 

Massene fra dette gravingsarbeidet er blitt slengt til siden under gulvet i to hauger. 

Konstruksjon 1 var den største og lå i vestre og midtre del av rommet, mens konstruksjon 

2 var mindre og lå inntil østmuren. Gjenstandsfunn fra disse to konstruksjonene vitnet om 

at rekkefølgen av lag var blitt endevendt i forhold til resten av utgravningsområdet. 

Funnene ble tatt inn pr. rute, og det ble ikke observert lag i disse konstruksjonene. 

Ovnsfundamentet fra fase 6 så også ut til å ha blitt påført endringer eller blitt skadet ved 

graving for kabelgrøften. 

 

Nivellementene i fasen viser at det har vært god lufting under gulvdragerne i rommet. 

Toppen av gulvdragerne lå på 26,72 moh, mens topp av de oppkastede haugene lå på om 

lag 26 moh.   

 

Fasens aktivitetsspor bar preg av at det rommet hadde vært utsatt for lengre tids tørring 

eller utlufting.  

 

Konklusjon 

Aktivitetssporene fra utgravningen kan knyttes til ulike bolker av eiendommens historie. 

De tre yngste fasene forteller om situasjonen under gulvet i den eksisterende bygningen i 

de siste hundreårene, mens fasen før dette vitner om hvilke konstruksjoner som har 

forekommet i kjøkkenet den gang bygget ble reist i 1733. Til den eksisterende bygningen 

har også den tredje yngste fasen blitt tolket. Kongsgården har hatt vegger i tømmer, 

kanskje kalket og med spontrekk innvendig. Denne nedraste veggen som det forekom 

spor etter over hele utgravningsområdet, er tolket som å ha fulgt de eksisterende 
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grunnmurer. Veggen har trolig stått på nordre grunnmur og falt sydover inn i rommet. 

Man skal ikke helt utelukke at denne veggen kan ha stått samtidig med at rommet ble 

benyttet til kjøkken og vært samtidig med ovnsfundamentet. Det som taler mot en slik 

tolkning, er at da er det underlig at ikke det skriftlig nevnte teglsteinsgulvet er bevart 

under den nedraste veggen. Gulvet bør være fra ca. 1733 og veggen med spontrekk blir 

nevnt å være svært dårlig i 1751.  

 

Trolig kan bygget i denne eldste tiden ha hatt grønne vindusglass. Disse fragmentene av 

vindusglass forekommer i flere av fasene. Ofte ble funnene gjort i byggegroper og inntil 

steiner, som kan ha medvirket at de små fragmentene har endret posisjon i lagene. 

Imidlertid fremkom også de grønne glassene i større konsentrasjoner, tydelig blitt 

ytterligere knust på stedet de senere ble funnet. 

 

Eldre enn disse spor er de to separate bygninger med fragmenter av to rom. Det yngste av 

disse husene er fra tiden omkring reformasjonen eventuelt noe yngre (basert på datering 

av myntene). Ytterveggen var trolig av tømmer over en kalkmurt steinmur med 

gjenbrukte kvadersteiner og et gulv inne i rommet dekket av kuppelstein. I dette rommet 

kan det ha vært tilberedt mat, eventuelt servert mat. Denne bygningen ligger orientert 

som den stående bygningen, men følger ikke planen over romfordelingen fra 1733 eller 

yngre oppdelinger av kongsgården. Med stor sannsynlighet stammer rommet og 

bygningen fra en fase før nåværende kongsgård ble reist. Man kan tenke seg at bygningen 

har vært den østre enden av en lengre boligbygning eller et separat, mindre bygg. Tanken 

kan føres hen mot den langstrakte toetasjes tømmerbygningen av solørtype som 

Christoffer Urne reiste i sin stattholdertid (1629-1642) eller kanskje denne andre 

stuebygningen som han lot oppføre i en etasje med flere stuer og sengekamre (parstue).  

 

Det er noe uklart hvor disse bygningene har ligget, men den sistnevnte skal ha blitt 

utbedret på 1650-tallet og ligget tett inntil den kjeller Jus Høg reiste i 1691, dvs. 

eksisterende kjeller av hovedbygningen. Fascinerende i denne tankerekken er at 

nåværende høyder på murresten i Rom 12/13 og den vestre hjørnedelen av en solid 

steinmur i Rom 16, ligger med samme høyder (ca. 25,60-25,75 moh i Rom 12/13 og ca. 

25,50-25,80 moh i Rom 16). Imidlertid skal man ikke se bort fra at en eller begge av 

disse grunnmurene kan ha blitt demontert i senere perioder for ikke å bli liggende i veien 

for nybygg.  

 

I fase 3 framkom en enda eldre bygning. Denne var bevart med en enkel syllsteinsrekke 

og et ildsted. Sannsynlig er dette rester av en bygning og ikke bare en utkastet 

avfallshaug avgrenset i terrenget av en steinrekke. Tolkningen baseres på sjiktenes 

tykkelse som framkom i askelagene, at avsetningen var i horisontale linser og at området 

utenfor syllsteinsrekken hadde tydelig avsatte lag med vegetasjonsspor. Det virket ikke 

som situasjonen var blandet mellom disse, slik at det trolig har vært en tømmervegg som 

grense mellom de ulike aktivitetene; utendørs og innendørs.  

 

Det er tydelig at ildstedet har fungert som avfallshaug for ferdigrøkte krittpiper og for 

husholdningskeramikk som var blitt knust. Det er påfallende ved denne utgravningen i 

kongsgården at veldig mange av fragmentene er meget små og at få lar seg sammenføye 
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som deler av opprinnelige kar, potter, tallerkener eller krus. I denne observasjonen likner 

ikke kongsgårdsundersøkelsen på andre tilsvarende utgravninger fra middelalderske eller 

etterreformatoriske anlegg (jf. etterreformatoriske funn i Gamlebyen eller Kvadraturen i 

Oslo). 

 

Før noen av disse to bygningene ble reist vitner området om at det har vært bosetning 

med et større husdyrhold. En avfallshaug med større mengde slakteavfall er spredd utover 

et større område. Disse skjelettene stammer fa husdyr, men det er påfallende mange 

kjevefragmenter konsentrert på et mindre område. Byantikvarens datering på et 

tilsvarende dyrebeinslag ved hagemuren peker mot sannsynlighet for en avsetning av 

laget omkring reformasjonen. Det kan være at lagene med tilsvarende funn i Rom 12/13 

stammer fra samme tid, evt. fra samme hendelse. Fristelsen er stor til å trekke muligheten 

for at vi her har spor etter Mogens Gyldenstjernes plyndringstokt med nedbrenning av 

klosteret på Hovedøya i 1532 og at han trengte mat til sin hær. Man vet at gården på den 

tiden var underlagt klostrets herredømme.  

 

De eldste spor i området var ikke lette å tolke. Ned i undergrunnen som bestod av 

småstein, standrullede steiner, steinfliser fra skalleberget og avsatt leiremasse (trolig 

gammel sjøbunn), var påfallende mange steiner påvirket av varme. Disse koksteinene har 

vært benyttet av mennesker til matlaging. Trolig vitner avfallsmassene om en bosetning 

over lengre tid, men at vi i vårt utgravningsområde har befunnet oss i utkanten av et 

middelaldersk gårdstun. 
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9.4 Rom 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravningen 

Plantegning av kryssdragere og kulturlagshøyder ble dokumentert den 19.11.2004. 

Kryssdragerne i rommet var bundet i forband med hverandre og i tillegg var en lettvegg 

(østre) med hylleskap båret av disse dragerne. De nord-sørgående dragerne lå direkte på 

grunnmuren. Av sikkerhet for bygget ble det nødvendig å støtte opp lettveggen med tre 

punkter plassert i eksisterende grøfter, før utgravningen kunne igangsettes uten fare for 

svekking av gulvdragernes stabilitet.  

 

Til nivellement ble fastpunkt 121 benyttet, samt at rutesystemet ble overført med 

strekking av målebånd fra murfundamentets fastpunkt i Rom 12/13. Kikkert ble benyttet 

til å opprettholde rette vinkler ved flytting av rutesystemet, samt utlegging av de enkelte 

ruter i Rom14.  

 

22.11.2004 ble utgravningen igangsatt etter at lettveggen var støttet opp. De nederste 

dragerne (nordsør) lå i et tykt lag påført stabiliseringsmasse. Vi valgte å sette på ekstra 

mannskap i en kortere periode for å få fjernet det meste av fyllingsmassens sandlag. Et 

tilsvarende tykt lag framkom også under med fliser fra skalleberget. Også dette ble fjernet 

i stort omfang, men mindre enn det øvre sandlaget.  

 

Ved utgravning i dette rommet ble det problem med jevnlig rasing av sand fra 

toppmassene, samt fare for større utglidninger ved graving ned i dybder av 2 m uten 

tilstrekkelig avstiving av sjaktkantene. Enkelte steiner i grunnmuren var også til fare ved 

at underliggende masse var blitt fjernet. Det ble besluttet å sikre utgravningsfeltet med en 
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kasse med finerplater montert på stedet. I forkant av dette ble de eksisterende profiler 

tegnet og fotografert før disse ble skjult bak sikringskassen. Sikringskassen var på plass 

den 2.12.2004. Etter dette ble feltet innsnevret, og ga best arbeidsfordeling ved at en 

person gravde og den andre mottok masser i bøtter for tømming. Axel Mjærum og 

Charlotte Melsom byttet på med å utføre arbeidet i felt og den fortløpende 

dokumentasjon.  Den 7.12.2004 var fjellgrunnen nådd i rommet og de siste plantegninger 

ble utført, samt at profiltegninger av østre og vestre side ble avsluttet. 

 

Utgravningsområdet ble lagt slik at det skulle være mulig å få fram gode profiler i øst og 

vest. Rommet var på overflaten skåret av 2-3 grunne grøfter. Kun en av disse var 

gjennomløpende og gikk langs søndre grunnmur.  

 

Konstruksjoner og lagrelasjoner 

Det lå tre brede gulvdragere østvest i Rom 14, med høyde på 26,73 moh. Under disse lå 5 

dragere i nordsør retning med høyde på 26,71 moh. Selve toppen av kulturlagene lå på 

26,74 moh. Fra østre del under skilleveggen strakk det seg 3 grøfter inn i rommet. I disse 

grøftene var dybdene fra 26,69 moh til 26,65 moh.  

 

Det øvre laget, lag 21, bestod av silt, steinfragmenter og mye sand. Laget var svært porøst 

i toppen og meget tørt. Det forekom organisk materiale i form av tørre blader og rester 

etter bygningsmateriale i overflaten. Typiske funn i laget var østers, spiker, mørtel, glass 

og moderne tegl. I massene ble det også funnet tekstil, en hanske og treverk. Laget var 

tykkest mot syd. I alt var laget mellom 1 og 1,3 m tykt. Av spesielle funn kan nevnes en 

dobbeltside fra en tysk avis fra 1849 funnet nær grunnmuren.  

 

Under lag 21 framkom lag 22 som var et kompakt leirelag med ujevn overflate. Massen 

inneholdt også treflis, grus, mørtel, relativt mye takstein og fragmenter også av hollandsk 

tegl. Laget lå delvis over konstruksjon 11, samt at lag 23 i deler av utgravningsfeltet 

framkom direkte under lag 21. Dermed gikk også lag 21 under dette sistnevnte laget. 

Lagrelasjonene i Rom 14 hadde i de øvre partiene ujevne overflater og skrånende flater 

ned mot syd.  

 

Både lag 21 og lag 22 ble i felt tolket som påførte lag for å stabilisere 

gulvkonstruksjonen.  

 

Lag 23 bestod av treflis, hovedsakelig kortere enn 30 cm og liggende i ulike retninger. 

Laget eksisterte kun i syd av rommet og lå over steinene i grunnmuren mot syd. Det ble 

ikke funnet mørtel eller kalk i tilknytning til dette flislaget (jf. tilsvarende funn i Rom 

12/13 og Rom 16). Igjen var det slik at noe flis lå over og under steiner som hadde glidd 

ut av muren. Noen større steiner forekom også lengre ut i feltet og kunne ha sklidd vekk 

fra grunnmuren. Treflislagets høyder var 26,62 moh i sør og 26,59 moh i nord. Det ble 

tatt ut prøve av laget (prøve 14) og treverket var av gran (picea).  

 

I nord av feltet var konstruksjon 11 skilt ut. Denne bestod av en samling skifer, sand og 

grus. Skifersteinene varierte fra størrelse på 2-20 cm. Konstruksjonen var tykkest i 

nordøst og avtok mot både øst og syd. I felt ble laget tolket som et deponert skiferlag.  
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Da K11 ikke dekket hele utgravningsfeltet ble det direkte kontakt mellom lag 22 og lag 

24. Leirelaget fikk mot bunnen mer innhold av humus og jord. Overgangen mellom disse 

lagene var ikke alltid like lett å skille, da overgangen var gradvis. Laget inneholdt en del 

stein, noen varmepåvirket, en del mørtelklumper og noen få fragmenter av hollandsk tegl. 

Innen graving av lag 24 var fullført hadde man konkludert med at laget kun var et sjikt i 

lag 22. Profilene viser således at det ikke forekom lag i skille mellom lag 22 og lag 25.  

 

Lag 25 framkom i sydlig del av utgravningsfeltet og bestod av humusholdige masser 

innblandet med rivingsmasser og økte mengder av dyrebein. Massene er mørkere, fetere 

og funnrike. Det var spesielt funnrikt i sørøst med keramikk, tegl med dekor, glass, 

krittpiper, hollandsk tegl, jern og bein. Av dekorsteinen kan nevnes to fragmenter med et 

englehode og det andre med blad eller en englevinge. Fragmentene kan være fra en 

blomsterpotte eller fra dekorelementer inne i bygningen (pilaster).  

 

Konstruksjon 11 ble regnet som eldre enn lag 23. 

 

På grunn av rasfare måtte feltet innsnevres under utgravningen. Således ble konstruksjon 

11 med skiferlaget ikke gravd ferdig. Feltet ble mindre mot nord.  

 

Under lag 25 framkom lag 26. Det ble definert som et mørtellag med noe innhold av 

sand, grus og mindre stein. Steinene var hovedsakelig konsentrert i sørvest av feltet. 

Massene var noe løsere enn i lag 25 og lag 27, som begge også inneholdt noe kalk/mørtel. 

Lagt er tykkest i vest, men mangler helt øst. Dette laget må ses i sammenheng med lag 

27. Lag 26 ble tolket som et rivingslag. 

 

Lag 27 bestod av finkornet humus med røtter og noe mørtel. Av ikke innsamlede funn var 

det bl.a. fragmenter av rød tegl, samt konsentrasjon av mørtel i rute B6. laget var ikke 

funnrikt, men inneholdt noe glass og dyrebein. Lag 27 inneholdt ikke rivingsmasse og ble 

tolket i felt som et avsatt kulturlag. 

 

Under lag 27 framkom lag 28 som et koksteinslag med innehold av silt og sand. Laget 

hadde mindre innhold av organisk materiale enn lag 27. Typisk for laget var de store 

mengdene av kokstein/bryggerstein. Laget ble tolket som gammel markoverflate.  

 

Lag 28 lå direkte over lag 32, som var et svært kompakt leirelag med noe grus og stein. 

Laget var gulbrunt av farge. Det ble tolket i felt som del av undergrunnen på stedet. I 

dette laget som var 5-10 cm tykt ble det skilt ut egne ansamlinger av stein, kalt 

konstruksjon 13. Steinene var påvirket av varme og spaltet som resultat av dette. Massene 

i K13 liknet mye på lag 28. I plan var konstruksjonen delt i to og fikk betegnelsene 13a 

og 13b. Konstruksjon 13a lå i øst og gikk helt ned til skalleberget. Strukturene ble 

betegnet med ukjent funksjon under utgravningen, og snitting av konstruksjonene ga ikke 

ytterligere forståelse for bruksområdet utover at dette kan være svake spor av 

koksteinslag og da med funksjon knyttet til matlaging/ølbrygging.    
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Funn 
Fase Bruk/aktivitet Lag Keramikk Steingods Fajanse Krittpipe Vindus-

glass  

5 Moderne grøfter Lag 21 0 0 0 0 0 

4 Høvelspon, 

nedrast vegg? 

Lag 22, 23, 

K11 
1 0 0 3 2 

3 Rivingslag Lag 25 12 0 0 2 7 

2 Rivings- eller 

byggeaktiviteter 

Lag 26, 27 1 0 0 0 10 

1 Strukturer i 

undergrunn og 

koksteinslag 

Lag 32, K13a, 

K13b 
0 0 0 0 0 

Figur 12: Tabellen viser viktige gjenstanders fordeling mellom faser, konstruksjoner og lag i Rom 14. 

 

Aktivitetssporene og antall funn fra Rom 14 bekreftet hverandre på et slik sett at det ga 

inntrykk av at kulturlagene i rommet bestod hovedsakelig av tilført stabiliseringsmasse. 

Kulturlagene har vært svært lite eksponert for direkte bruk og dermed avsatt med 

rikholdige funn og større variasjon. Trolig har massen som har vært tilført i flere 

omganger antagelig vært skallebergsfliser og sand som ikke har vært benyttet tidligere 

som avfallsmasser eller liknende. Noe omroting av funn og masser kan ha skjedd i 

forbindelse med de moderne inngrepene under gulvnivået, jf. grøfter for kabeltraseer.  

 

Funnene i seg selv kan vanskelig gi god informasjon om hva området har vært benyttet 

til. I tillegg var det svært få funn som kunne belyse hendelsesforløpet med nøyaktige 

dateringer. Unntak her var avissiden fra 20. september 1849 som ble funnet i lag 21. 

Dette antydet at massene fra underlaget for det eksisterende gulvet trolig har vært tilført 

som stabilisering omkring 1850. Imidlertid må denne tolkning tas med forbehold av at 

funnet ble gjort tett inntil grunnmuren der en moderne grøft lå.  

 

Faser 

I alt ble det dokumentert 5 faser fra Rom 14, hvorav flere av fasene knytter seg til 

bærelaget for gulvet i eksisterende rom.  

 

Fase 1 

Den eldste fasen, fase 1, bestod av strukturer i undergrunnen atskilt fra denne med 

fargeforskjeller, masseinnhold og mengder av varmepåvirket stein. Ansamlingene av 

stein kan være både utbredte koksteinslag, eller rester av kokegroper. Imidlertid ville 

innholdet i ei kokegrop ha forventet både mer trekull, flere brente dyrebein og større 

fragmentering av koksteinene. Sannsynligvis er restene spor etter 

mattilberedning/ølbrygging i området. Hauger med kokstein kan ha blitt dratt utover i 

terrenget, for eksempel som planering for ny bebyggelse. Selv om funnmaterialet er 

minimalt fra Rom 14 kan det likevel antydes at laget og de eldste sporene kan være fra 

middelalder. Fase 1 kan likne de eldste fasene som vi fant i flere av de utgravde 

rommene, jf. Rom 12/13.  

 

Fase 2 

I fase 2 tolkes lagene og funnene som deler av rivingsaktivitet eller byggeaktivitet. En 

større kalk- eller mørtellinse lå i nord-sørlig retning inntil vestre kanten av feltet. Spredde 
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klumper av kalk var også fremtredende i tilstøtende lag. Det meste av materialet var fra 

bygningsrester og ble ikke ivaretatt, men omtalt i dagbøker og på lagskjema. Siden fasen 

har få spor etter typiske funn fra etterreformatorisk tid, som krittpiper, fajanse etc. kan 

lagene være framkommet i sen middelalder eller tidlig etterreformatorisk tid. Imidlertid 

forekom det en større andel av vindusglass i denne perioden, knyttet til begge lagene. 

 

Fase 3 

Fase 3 bestod hovedsakelig av et tykkere rivingslag, lag 25, med ujevn overflate. Laget 

inneholdt mange og varierte funn. Alt dette er gode indikatorer på avfallsmasser eller 

masser etter ulike typer av aktiviteter. Treflis, kalk, tegl, spiker, glass etc. vitnet om 

byggeaktiviteter. Dyrebein, krittpiper, keramikk etc. vitnet om mattilberedning og sosialt 

samvær. At laget hadde en ujevn overflate, kan være tegn på at massene var blitt fjernet 

mer enn at området skulle brukes til nye formål med behov for plane flater.  Biter av 

hollandsk tegl i massene, sammen med krittpipene, peker mot en datering til 

etterreformatorisk tid.  

 

Fase 4 

I fase 4 hørte konstruksjon 11 hjemme sammen med lagene 22 og 23. Påføring av store 

mengder skallebergsstein bør ha skjedd som en operasjon og med formål å stabilisere 

gulvkonstruksjonen i rommet. Trolig kan dette ha skjedd da skalleberggrus ble tilført 

området i større mengder. Arno Berg opplyser i sin bok om Bygdøy Kongsgård at 1000 

lass med skallebergsskifer ble fraktet og spredd på gårdsplassen før kongebesøket i 1749. 

Om vi også trekker med høvelsponene som kan være svake rester av spontrekk langs 

ytterveggene i kongsgården (lag 23), så vil en datering til omkring 1750 stemme godt 

overens med de tolkninger som foreligger fra bl.a. Rom 12/13.  

 

Fase 5 

I den yngste fasen, fase 5, framkom det meste som spor fra oppbyggingen av eksisterende 

gulv og gravde grøfter for modernisering av bygget med bl.a. elektriske kabelføringer. 

Det øvre lag 21 i fasen er funntomt i forhold til daterbare husholdningskar, krittpiper etc. 

Trolig har massen blitt tatt fra et uttaksområde for sand, og innhold av østers indikerer 

tilblivelsessted under vann.  

 

Konklusjon 

Samlet sett gir ikke Rom 14 de beste og tydeligste spor om aktivitetene i området for 

kongsgården fra middelalderen og fram til i dag. Lagene, funnene og konstruksjonene 

vitner mest om rivingsaktiviteter knyttet til ikke-lesbare eldre bygg, samt tilføring av 

store mengder masser for stabilisering av gulvet i flere omganger. Trolig kan en 

reparasjon av gulvet ha blitt utført omkring 1750 og at man da har benyttet 

skallebergsmasse som gulvstøtte i forbindelse med at det ble fraktet over tusen hestelass 

til oppfylling av gårdsplassen for kong Frederik Vs besøk 14. juli 1749. At deler av 

tømmerveggen har blitt utbedret samtidig med dette, viser høvelsponene fra en mulig 

nedrast vegg eller disse kan stamme fra tilvirkningen av tømmerstokkene i ytterveggen. 

Kanskje ble det på 1800-tallet igjen nødvendig med ny oppfylling av gulvnivået i denne 

delen av bygget. Den tyske avisen fra 1849 gir her den beste dateringen.  
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9.5 Rom 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravningen 

Før gulvet var åpnet i dette rommet hadde vi observert at det var en plan overflate og at 

det var fire midtpilarer i rommet. Dette hadde vi delvis kunnet observere ved inngang fra 

utgravningsområdet og grøften langs ytterveggen i Rom 14 og via kryperommet under 

Rom 15. Avstanden mellom gulvdragere og kulturlaget i Rom 16 var 70-80 cm. En 

grunnplan over rommets potensial for kulturlag forelå i kjellerplanen fra Statsbygg. 

 

Dette arealet var særs interessant både fordi det var det mest intakte kulturlagsområdet 

nærmest den eksisterende kjelleren, og samtidig kanskje det beste stedet som kunne gi 

informasjon om aktivitetene i denne søndre halvdelen av bygningen med unntak av 

informasjonen fra Rom 14. Det ble tidlig besluttet å ikke utgrave Rom 15, spisestuen, 

dersom dette kunne unngås.  

 

Imidlertid betydde en utgravning i hagestuen at det måtte gjøres endringer i Statsbyggs 

framdrift vedrørende å ta opp gulvplanker. Det ble jobbet ekstra i de siste ukene før jul 

2004 for å frigjøre arealet i hagestuen. Imidlertid var det ikke mulig å ta opp kun deler av 

gulvet og la resten ligge over den eksisterende kjellerdelen. Da gulvplankene gikk i 

østvestlig retning ble det nødvendig å ta opp alt arealet, og legge plater på de deler hvor 

vi ikke skulle arbeide like under. Det ble lagd en gangvei fra spisestuen (benyttet delvis 

som lagerrom) og til den tildekkede vestre delen av hagestuen. I januar ble det også 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ROM 16-HAGESTUEN 

Rommets areal: ½ part = 55,8 m
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Utgravningsareal: 22,52 m
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Utgravningsvolum: 27,024 m
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Utgravet dato: 20.12.2004-28.1.2005 

Gjenværende kulturlagsareal: ca.. 32 m
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Harris-matrix for rom 16: 
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 K31-K33 96 
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bygget gjerde ved kanten av utgravningsfeltet i østre del, da det ble store høydeforskjeller 

i rommet. Gulvdragerne lå også her i kryssystem og de nordsør-gående dragerne som var 

de øvre og mest solide gikk fra grunnmur i syd til støttemur under veggen mot korridoren 

i nord. Det var fire midtpilarer i rommet som bar de nedre dragerne.  

 

Det eksisterende kulturlagsområdet i Rom 16, i rommets østre del, ville utgjøre for stort 

areal for å kunne fullføre en arkeologisk utgravning innenfor tidsrammen. I henhold til 

prosjektplanen skulle åpning av areal for arkeologisk undersøkelse tilsvare om lag 50 % 

av det totale kulturlagsområdet. I Rom 16 ble det besluttet å åpne det første feltet langs 

sydmuren og inntil kjellermuren i vest. Feltets størrelse var 3,20 x 2,20 m. Da det i dette 

feltet ble funnet en murrest som gikk innover i rommet, dvs. mot nord, ble det naturlig å 

åpne nye felt for ytterligere avdekking av denne bygningsresten.  

 

Rutesystemet i rommet ble lagt med utgangspunkt i innmålte ruter i Rom 14, og at 

målebånd ble strukket gjennom Rom 15 inn i Rom 16. Nivellementspunktet lå like 

utenfor nordre inngangsdør til hagestuen, punkt 90 med høyde 26,759 moh.  

 

Konstruksjoner og lagrelasjoner 

I kryperommet under gulvdragerne var det en jevn, hard overflate. Denne lå på 25,70-

25,75 moh i den nivellerte vestre del av østre halvpart av hagestuen. Overflatelaget, lag 

55, ble beskrevet som et tørt, finkornet siltlag med noe synlig stein. Lagets tykkelse var 

2-4 cm. Det var bevart noe kalk/mørtel i laget. Mot søndre grunnmur lå det utrast stein og 

trerester parallelt med grunnmuren i østvestlig retning. Løst på overflaten av dette 

overflatelaget ble det funnet et ildstål.  

 

I midtre og nordre del av det arkeologiske utgravningsområdet som ble åpnet noe senere, 

var et tilsvarende overflatelag, betegnet som lag 75. Laget er trolig blitt tildannet av støv 

under bruksperioden for gulvet i den stående bygningen.  

 

Under overflatelaget (lag 55) framkom et mørtelblandet siltlag, lag 66, med noe treflis og 

grus/småstein. Dette lag 66, ble skilt ut fra lag 67 som omfattet massene i byggegropa. 

Dette var en brungrå, sandholdig masse og støvet meget under fjerning. En del treflis 

fantes i byggegropmassen. Lagene var forholdsvis funnfattige, noe dyrebein og litt 

keramikk, østers og noen få teglbiter.  

 

Trerestene (konstruksjon 23) som lå i byggegrop for søndre grunnmur, viste seg under 

ytterligere framgraving å bestå av lange stokker bevart i tre lag på hverandre. Den øvre 

planken var ca. 38 cm bred og 170 cm lang. Denne var forholdsvis dårlig bevart. 

Treverket var oppfliset. Andre planke/stokk var ca. 235 cm lang og hadde et tilskåret 

stykke i østre enden. Litt usikkert ble dette tolket som en mulig dømling. Den tredje 

stokken lå under deler av grunnmuren (utraste steiner) og hadde samme lengde som stokk 

2. Massene omkring den tredje stokken var mer porøse og sandholdige. Også denne 

stokken var svært sprø og fliset i treverket. Totalt lå konstruksjonen med alle stokkene i 

lagene 66, 67, 68 og 69. Alle tre stokkene ble tolket som halvkløvinger, hvorav den øvre 

hadde flatsiden opp. I felt ble konstruksjonen tolket som en mulig tømmervegg, eller 
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nedre deler av en bindingsverksvegg som hadde rast pga. svikt i grunnmuren. En 

vedartsprøve (prøve 40) fra en av stokkene er bestemt til furu (pinus).  

 

I nordre og midtre del fulgte lag 76 og 77 under lag 75. Lag 76 var et kalkholdig lag som 

var meget kompakt på toppen. Laget var tynt, ca. 1-2 cm. Laget inneholder oe treflis i 

underkant av kalken.  

 

I søndre del av feltet under lag 66, framkom et kompakt leirelag, lag 68, som var svært 

kompakt og bestod av en del kalk/mørtel i toppen og noe grus/småstein. Laget lå inntil 

konstruksjon 23 og dennes øvre stokk. Like under lag 68 kom et treflislag (lag 69) som 

minnet mye om våre tidligere observasjoner av høvlede fliser tolket som spontrekk. I 

dette laget ble det også funnet fragmenter av grønt vindusglass. Et godt bevart parti av 

laget lå i sørøst av feltet tett inntil grunnmuren og den nedraste tømmerstokken. Det 

virket som om det var en moderne forstyrrelse halvveis i feltet og i retning nordsør. Vest 

for dette var det bevart kun spredde fliser av spontrekket. En prøve fra treflislaget (prøve 

39) viste at høvelflisene var av furu (pinus) og gran (picea).  

 

Spontrekket lå i syd innunder den øverste av tømmerstokkene. Fragmenter av takstein ble 

også funnet i disse massene og som del av situasjonen. Trolig var de nedraste 

tømmerstokkene og denne kalkveggen med spontrekk del av samme konstruksjon. Disse 

kan tolkes som en nedrast vegg som har stått på eksisterende grunnmur i syd og i sin tid 

falt innover i bygningen. Fragmentene kan antyde at veggen har bestått av følgende lag 

fra tømmervegg eller bindingsverket: et tynt kalklag for feste, deretter et hardpakket lag 

med leire og ytterst, synlig i rommet: selve spontrekket. Deler av takkonstruksjonen har 

trolig fulgt med i sammenrasingen.  

 

Under situasjonen med den nedraste veggen framkom et leirelag (lag 70) med steinflis, 

noe tegl og kalk. Laget var hardpakket og tørt. I den østre delen av det søndre 

utgravningsfeltet var laget mer humusholdig enn i vest. Noe større treflis var også bevart 

i dette laget. Som tidligere nevnt var det en merkbar forskjell mellom øst og vest i feltet, 

tolket som en moderne forstyrrelse. Den framkom mot slutten av lag 70 mer som en tynn 

liten grøft. Det virket som en dyregang eller en kabelgrøft. På et senere stadium av 

utgravningen forsto vi at dette var de løsere massene som lå inntil en steinmur. Massene 

var her ikke blitt så godt komprimert som ellers i lagene. I lag 70 ble det funnet 

krittpipestilker, en flaskehals, diverse dyrebein og en hollandsk gulvtegl med sintret 

overflate (grønn glasur?). Tykkelsen av laget var om lag 7-10 cm i østre del av feltet.   

 

Tilsvarende kan lag 80 i midtre feltdel sammenliknes med lag 69: som et organisk lag 

med treflis. Det kan virke som om den nedraste veggen ikke har strukket seg så langt inn 

i rommet.  

 

Under lag 70 kom lagene 72 og 71 i søndre del av feltet, og disse kan tolkes som 

sammenhørende med lag 81 i midtre del. Lag 71 var uhomogent lag med humus, treflis, 

leire, kalk, stein etc. og inneholdt en del stein i størrelse 5-30 cm. Det lå en del 

middelaldertegl i laget og knust, skjørbrent stein. Laget ble tolket som et rivingslag. I 

grøften mot konstruksjon 23 ble det funnet et spinnehjul.  
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Lag 72 lå i sørvest av feltet og kant i kant med lag 71 delt av et rett skille med løs masse. 

Massene er porøs humusholdig med silt/leire og noe kalk og grus. Leireinnholdet i dette 

laget var mindre enn i lag 70. Det ble funnet en del dyrebein mot bunnen av laget. Av 

gjenstandsfunn kan nevnes bryne og spiker.  

 

Det skarpe skillet mellom lagene var som nevnt tidligere grensen langsmed en murflate. 

Murfragmentet framkom som større stein murt sammen av mørtel, slik at sideflatene og 

toppflaten var klart avgrenset. Muren fikk konstruksjonsnummer 24 i søndre del, 

konstruksjon 26 i midtre del, og ved senere del av utgravningen ble nordre del funnet og 

benevnt konstruksjon 28. Disse var alle deler av samme mur. Konstruksjon 28 inneholdt 

en murrest også mot øst, slik at det var tydelig at muren var en del av en bygning hvor vår 

utgravning ble hovedsakelig liggende inne i bygningen.  

 

Konstruksjon 24 bestod av større og mindre stein godt tilpasset hverandre og med flat 

liggeside. Konstruksjon 26 ble beskrevet som en steinrekke med avlange bygningstein, 

lagt i sjikt med kalk mellom. I denne delen av muren var det brukt fragmenter av 

middelaldersk tegl som pinningsstein. Muren bar også her mindre inntrykk av sjikt og 

hadde et større innhold av rullestein av bergart. Kalkfugene ble naturlig nok mer 

uregelmessige og større enn i den tydelige sjiktoppbygde delen av muren, i K24. 

Konstruksjon 26 ble ikke avdekket i stor dybde, men overflaten minnet hovedsakelig om 

overflaten på K24. I konstruksjon 26 var også et parti som manglet stein i toppmassen. 

Ved dybdegravingen viste det seg at et parti var fylt av løsere masse og steinfyll uten 

kalkbinding. Vi tolket at dette kunne være en vindusåpning. Ved det senere omtalte 

tregulvet (konstruksjon 27) ble det funnet et hengsle inntil denne åpningen i muren (IKs 

dagbok 14.1.2004). 

 

Ved fremgraving av fjell i søndre og midtre del av feltet, fant vi i sørøst ei hylle med 

kalk, som ble tolket som hjørneløsning i syd av bygningen. Dette ga bygningen med 

muren følgende mål: Bredde av muren 0,9-1,0 m, innvendig lengde: 6 m, utvendig 

lengde: 7,5-8,0 m og høyde på muren: 0,6-1,52 m (trolig vært høyere).  

 

Lagrekkefølgen i sørøst og sørvest av søndre felt ble heretter delt på hver side av muren. 

Mellom søndre og midtre del av feltet er lagene skilt av en profil.  

 

Etter lag 72, fulgte lag 73 som var porøse, humusholdige, leireblandete masser med noe 

grus/småstein. Kulturlaget var mørkere enn lag 72. I dette laget forekom også enkelte 

flatere stein med kalkmørtel, trolig falt fra muren, konstruksjon 24.  

 

På sørvestre siden av muren under lag 71 kom lag 74 som var grågrønn leire med noe 

humusholdig innhold. Laget var mineralisert og hardt. Totalt var laget 15-20 cm tykt og 

det lå en større stein i laget omgitt av noe stein med kalkrester. Etter at denne steinen var 

fjernet ble det funnet en kniv med jernblad med mulig trerest i skaftet og et toppfeste i 

kobber. I dette laget ble det også funnet to små stifter med mulige tekstilrester. Funnene 

kunne likne pyntenagler til feste av stoltrekk. Naglene/stiftene var laget av kobberholdig 

materiale (CSEs dagbok 12.1.2005). 
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Et tilsvarende lag, lag 81, var humusholdig med leire og fremkom i midtre del av feltet. I 

dette laget ble konstruksjon 27 funnet, et mulig tregulv. Treflisene var sterkt oppløste og 

hele laget var preget av fett, brunlig organisk innhold med enkelte bevarte treflis og 

mindre plankerester.  

 

Nordre del av feltet ble påbegynt 13.1.2005 og lagrekkefølge ble raskt utgravd, 

tilsvarende den midtre del av feltet. Endring skjedde under lag 76/77, da det framkom et 

tydelig rødlig lag med leireblandede masser med tegl og sand. Laget bar preg av å være 

påvirket av varme. Toppen av laget er rødere i fargen enn dypere ned. Etter hvert som 

fremgravingen skjedde ble det tydelig at laget egentlig var fyllmasse i konstruksjon 30 

som ble tolket som et oppbygd ildsted eller fundament for en ovn. Lag 88 var funntomt. I 

utgangspunktet har lag 88 blitt noe forvekslet med lagene 80 og 81. Fra lag 88 er det 

samlet inn trekull som ble 
14

C-datert til 1450-1650 (prøve nr. 67). 

 

Konstruksjon 30, ovnsfundamentet, var sirkulær med en ytre diameter på 1,4 m, og 

bestod av en ytre krans av mindre stein med rødlige, brente masser innenfor. Utenfor 

disse lå en del omrotet stein, eventuelt falt fra steinmuren, mens andre stod på høykant og 

viste tydelig at de støttet opp og stabiliserte leiremassene. Under kretsen av indre stein lå 

en pakning med halverte middelaldertegl. Under disse igjen lå en ny pakning med hele 

middelaldertegl. Denne nederste teglen var lagt tett i tett med lengderetning østvest (i alt 

6 stk. i retning nordsør) og slik at de dannet et kvadrat som gikk litt utenfor den øvre 

sirkulære formen. All tegl som var benyttet i ovnsfundamentet var av middelaldertypen, 

jf. dimensjoner på ca. 9 x 13 x 27 cm.  

 

For dokumentasjon av ovnsfundamentet ble det bestemt å forlenge profilen slik at den 

vestre delen av fundamentet ble fjernet. Det var slik vi fikk observert lagrekkefølgen og 

oppbyggingen i fundamentet. Ytterligere graving i midtre felt avdekket at det var anlagt 

en kraftig leirepute under ovnsfundamentet. Kun toppmassene av leirelaget var noe 

påvirket av varme, med svake fargeforandringer. I denne øvre delen av laget var det også 

spredde, små fragmenter av trekull.  

 

Igjen i den sørvestre delen av feltet forekom det tre lag før fjellgrunnen kom, tett under 

den lave delen av steinmuren, K24. Under leirelaget 73 lå lagene 78 (humuslag med 

kalk), lag 79 (rivingslag med mørtel) og under disse lag 83 som var et skiferlag med grus 

og sand. Skalleberget (undergrunnen) lå på nivå ca. 25,00 moh.  

 

I sørøstlig del av søndre felt var lagrekkefølgen mer komplisert og dypere enn i sørvestlig 

del. På grunn av tidspress mot slutten av januar og funn av intakte reveskjeletter, ble ikke 

denne delen av feltet gravd helt ned til skalleberget. Under den grålig, grønne leiren i lag 

74 framkom et humusholdig lag, lag 84 og i samme nivå som dette også et mulig 

rivingslag, lag 87. Under disse ble det funnet plankerester, tolket som mulig bindingsverk 

(konstruksjon 29). Deretter et lag 90 med humusholdig siltmasse med trekull og et lag 93 

dypere, som bestod av stein, mørtel og tegl. Dette laget hadde en fallende gropformet 

underside ned mot nordøst, og i denne sammenraskede massen fant vi tre intakte 

reveskjeletter.  
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Den ene reven ble funnet i hjørnet av bygningen, tett inntil kalklaget som markerte 

søndre avgrensning. Dyret lå på siden med ryggvirvlene i sterk bøy. Den andre reven ble 

funnet med skallen liggende inntil steinmurens østside og slik at ryggvirvlene kveilet seg 

langsmed muren. Blant ryggvirvlene ble det funnet en jernholdig kule, tolket som 

geværkule. Det var denne revens skalle som ble funnet først (17.1.2004) og tatt 

opprinnelig inn som beinfunn markert i forhold til rute og lag. Det tredje dyreskjelettet 

ble funnet like øst for det andre og lå delvis oppå denne revens forbein. Den tredje 

manglet skallen. Revenes bein så ut til å være samlet i forbein og bakbein. Antagelig har 

dyrene vært buntet sammen i beina. Disse funnene fikk konstruksjonsnummer 33. Like 

syd for disse, i trolig samme grop, ble det funnet store kjever og skaller av husdyr (ku 

eller hest).  

 

Etter at dyreskjelettene var samlet inn, skiftet laget karakter og ble mer brunfarget og 

humusholdig, lag 97. Laget inneholdt fortsatt noe dyrebein, tegl og stein, samt at det 

forekom mer skjørbrente steiner. Ellers i laget lå det en treplanke og noe oppløst trevirke. 

Neste lag var et leireholdig lag med kompakt, brungrønn masse (lag 99) og under dette et 

kalkholdig lag med skifer (lag 100). Laget lå innenfor murene, konstruksjon 24 og 31 og 

det fulgte skalleberget som var fremkommet i syd. Som fundamentet for K31 var det lagt 

en mørtelpute for å jevne på fjellets overflate og som dannet plattform for oppmuringen. 

Det var ikke bevart noe av muren, kun utjevningsdelen i bunnen. Det ble ikke gravd 

dypere i denne delen av feltet grunnet tidspress. Ytterligere informasjon av lagrekkefølge 

ned mot skallberget, kan ses i lys av lagrekkefølgen i det midtre feltet. 

 

Parallelt med skjelettfunnene ble det nord for profilen (i midtre feltet) dokumentert en 

utflytende leiremasse som var en del av underlaget for ovnsfundamentet, lag 89. Det 

skrånet i disse massene ned mot øst.  

 

Under leirelaget var massen grusholdig (lag 94) med noen trerester. De største bitene ble 

tegnet i plan og fikk konstruksjonsnummer 34. Dette ble tolket som rest av et tregulv. Et 

nytt leirelag (lag 96) med mye kalk og teglbiter, noe bein, snilehus og 

blåskjellsfragmenter og et lag med kalk og stein (lag 101), skilte mot en ny situasjon. 

Igjen kom et leirelag (102) og i tilknytning til dette trerester (konstruksjon 35) som igjen 

kunne være deler av et gulv.  Lag 96 kunne være dannet som del av at steinmuren ble 

reist.  

 

Under denne lagrekkefølgen framkom et sand-/gruslag som var tykkest ved muren 

(konstruksjon 26). Dette laget lå direkte ovenpå skalleberget. Skalleberget var inntil 

profilen i sørvest hakket av slik at man hadde oppnådd et dypere og en mer jevn overflate 

på fjellet. Tilsvarende ble observert i sørvestre hjørnet mellom konstruksjonene 31 og 24, 

i indre hjørnet av bygningen.  

 

I disse nedre lagene i det dypest gravde midtpartiet, ble det gjort svært få funn. Kun 

dyrebein ble samlet inn fra alle lagene. De påfallende mengder av stein som fantes i 

lagene, jf. profilen må stamme fra aktiviteter med å bygge, eventuelt å reparere 

steinbygningen.  
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Profilene viste at lagene i de nedre sjiktene hellet nedover mot øst i sørøstre og midtre 

feltet. Lagene var ellers avsatt forholdsvis horisontalt. 

 

Funn  

Inntrykket av funnmengden fra Rom 16 var at det var mindre funn her sammenliknet med 

tilsvarende areal og volum i de andre rommene. Murbygningen, skaper et tydelig skille 

mellom lag avsatt innenfor og utenfor bygningen. Ut fra tolkningen har det ikke vært 

noen gjennomløpende lag eldre enn denne murbygningen, og som har blitt brutt ved 

byggeprosessen. Et slikt tilfelle ville ha medført likartet lagrekkefølge, funnvariasjon etc. 

på hver side av murbygningen. Muren er fundamentert på fjellgrunn. Det kan virke som 

om et større parti omkring bygningen på dette tidspunktet er blitt frigjort for å etablere 

den nye bygningen.   

 

Selv om antallet funn var begrenset, gir det antydning om visse kronologiske perioder. 

Steingods og vindusglass forekom kun i de øvre lagene og de yngste fasene. Keramikk og 

krittpiper forekom også i de øvre og til dels i de midtre fasene, mens kun dyrebein 

forekom i alle faser. Den middelalderske teglen er brukt, eventuelt gjenbrukt i en senere 

tid enn produksjonen fant sted. 

 

Spesielle funn 

Et ildstål ble funnet på overflaten av det øvre laget og tatt inn som løsfunn fra Rom 16.  

Ildstål er laget av jern og ble benyttet til opptenning ved at det ble slått mot flint. Ildstål 

ble brukt både i jernalder og i middelalder.  

 

I dette rommet og inne i steinbygningen ble det funnet spinnehjul, diverse bryner og to 

små nagler som kan ha festet stoffet til stolsete/-rygg.  

 
Fase Bruk/aktivitet Lag Keramikk Steingods Fajanse Krittpipe Vindus-

glass  

8 Under gulvet i 

1733 -bygningen 

Lag 66, 76, 77 2 0 0 0 1 

7 Nedrast vegg Lag 69, 80, 92, 

K24, K26,K28 
2 0 1 0 0 

6 Riving av 

mur/bygning 

Lag 71, 73, 81, 

85, 88, K24, 

K26,K28 

19 1 1 16 11 

5 Bygning som 

uthus 

Lag 78, 79, 89, 

93, K24,K26,K28 
0 0 0 1 0 

4 Bygning 2 brukes 

med tregulv 

Lag 94, K24, 

K26,K28, 

K29,K30 K34 

0 0 0 0 0 

3 Bygning 2 

bygges med 

ovnsfundament 

Lag 94, K24, 

K26,K28, 

K29,K30 K34 

0 0 0 0 0 

2 Bygning 1 brukes 

med tregulv 

Lag 82, 102,K24, 

K26,K28, K35 
0 0 0 0 0 

1 Bygning 1 

bygges 

Lag 83, 103 K24, 

K26,K28, K31 
0 0 0 0 0 

Figur 13: Tabellen viser viktige gjenstanders fordeling mellom faser, konstruksjoner og lag i Rom 16. 
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Faser 

Fra hagestuens utgravde areal på om lag 20 m
2
 framkom det spor etter aktiviteter som 

kan avgrenses til 8 ulike bruksfaser. Ingen av fasene slik det er tolket kan tilskrives 

middelalderen eller forhistorisk tid, men alle knytter seg til den danske stattholdertiden 

etter slutten av 1500-tallet og med de to yngste fasene knyttet til kongsgården etter 1733.  

 

Fase 1 

I denne eldste dokumenterte fasen ble grunnmuren bygget for en større bygning. Vi antar 

at ikke hele bygningen har vært reist i stein, men at muren har vært en kalkmurt steinmur 

med bygningstein lagt sjiktvis opp til en plan flate som basis for ei tømmerstue eller et 

bindingsverkshus. Skallebergfjellet har i dette området vært ujevnt og det var tydelig at 

det i to partier hadde vært hogget i fjellet for å oppnå større dybde, eventuelt en planere 

flate. Skalleberget stod skråttstilt med kalklag med ulik hardhetsgrad, og fjerning av 

fjellet har vært utført forholdsvis enkelt og med enkle redskaper.  

 

Vår tolkning er at til denne eldste muren hører K24 og K28 med bruddstein lagt med 

flatsiden i kant av murlivet og bindingen innover i muren, og med tykke kalkfuger og 

kalklag mellom sjiktvise steiner. Det har vært lite bruk av teglstein i denne muren. Disse 

partiene framstår i dag som et avflatet parti i og med forekomsten av store kalkputer. Vi 

tror at det har vært en slik tilsvarende mur i området hvor K26 ligger, men at muren her 

viser spor etter ombygging senere.  

 

Til denne fasen hører K31 som var avslutningen av bygningen mot syd. Det betyr at 

bygningen hadde klar avgrensning i syd, vest og nord. Utvendig bredde på bygningen var 

ca. 7,5-8,0 m, innvendig bredde var 6,0 m. Selve bredden på grunnmuren var ca. 1m 

tykkelse. Bygningen har trolig ikke hatt hjørneildsted. Om dette er tilfellet må ildstedet 

ha ligget i samme området som det senere ovnsfundamentet, men da uten synlige spor i 

de blottlagte profilene. Her er det rom for tolking da denne halvparten av bygningshjørnet 

ikke har vært gravd ut.  

 

Funn, lag og bruk skulle tilsi en fase knyttet til 1600-tallets stattholdertid og 

byggeaktiviteter. Vårt resonnement har konkludert med at bygningen kan være reist som 

stuebygning/jakthus av Christoffer Urne omkring 1630-1640.  

 

Fase 2 

Denne fasen omfattet bruken av bygningen. Svake spor etter et tregulv ble funnet dypt i 

lagrekkefølgen i midtre del av utgravningsområdet. Verken funn eller gulvet kan 

ytterligere indikere hva slags bygning som har vært i bruk. I dette nivået lå lagene med 

helning ned mot øst. Treplankene og flisene fulgte denne fallretningen, og de lå som 

skille mellom to ulike lag. Funnene var sparsomme, men keramikken som materialgruppe 

motbeviste ikke at bygningen kan ha vært brukt som stue eller kjøkken. Imidlertid kan de 

få funnene i de ulike lagene også stamme fra oppsamlet avfallsmasse som har blitt 

blandet med rivingsmasse i en tidligere byggeprosess. Mye stein, også av stor størrelse, i 

lag over og under er med på å forårsake forskyvninger av aktivitetsspor som forrykkes fra 

sin opprinnelige situasjon.  
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Denne fasen har få selvstendige spor, men kan tolkes som en kortvarig bruksfase av 

bygning 1. 

 

Fasene 3 og 4 

Stående trebygning eller bindingsverk har trolig blitt forfallent og hatt bruk for 

vedlikehold. Grunnmuren har i store trekk vært mulig å benytte for reparasjon eller 

nybygg. Dette kan forklare hvorfor oppbyggingen av samme grunnmur opptrer i ulike 

former og teknikk.  

 

I den yngre muren benyttes mer store, runde, kvadratiske steiner med mindre markante 

liggeflater. Tilpasningen mellom steinene blir annerledes og horisontale sjikt blir ikke så 

fremtredene. I tillegg benyttes fragmenterte teglstein av middelaldersk byggestein som 

pinning i kalkfugene. Muren fluktet i flater og høyder helt klart med resterende del av 

konstruksjonen. Dette er uten tvil en utbedring/reparasjon. Grunnmuren slik den ble 

funnet ved utgravningen i 2005 vitner om minst to byggefaser i bygningens 

grunnmurshistorie.  

 

Til denne bygningen mener vi også at ovnsfundamentet hører til. Dette betyr at de øvre 

delene av kulturlagene må ha vært fjernet i en stor del av rommet. Leiren ble tilført for å 

kunne isolere og komprimere mot undergrunnen. Leiren var homogen og hadde en 

forholdsvis klar avgrensing under ovnsfundamentet. Men i det midtre utgravningsfeltet 

viste også det ene laget at noe av leiren hadde blitt dratt utover i byggingen over det den 

gang eksisterende gulvnivået. Leiren ble planert før nytt gulv ble lagt.  

 

Vår tolking av denne bygningens reparasjon var at den ble utført av stattholder Niels 

Trolle. I henhold til skriftlige kilder skal han ha benyttet Urnes stuebygning til utbedring 

ved at muren ble gjort høyere på 1650-tallet. Han bygde sin stue i gran og etterkommende 

stattholdere klaget over at dette gjorde at bygningen forfalt raskt. Til bygget skal det ha 

hørt en kakkelovn.  

 

Arno Berg nevner at slottsmurmester Fabian Stang året før Iver Krabbe inntrådte i 1661, 

hadde en svenn i arbeid på stuebygningen i 28 dager med å gjøre grunnmuren høyere, 

reparere skorsteinen og legge et nytt tegltak (Berg 1952:16).  

 

Fase 5 

Bygningen anses i denne fasen som gått ut av bruk som vanlig bolig eller stuebygning. I 

lagene knyttet til fasen lå tykke avfallslag, rivingslag og en fordypning med 

dyreskjeletter. Ett av skjelettene hadde ei kule mellom ryggknoklene. De tre reve-

/hundeskjelettene har blitt skutt i forbindelse med jakt, som resultat av spetakkel i 

hønsegården eller for å kunne benytte dyrenes pels. Det som med sikkerhet kan fastlås, er 

at dyrene har gått i oppløsning intakt på stedet og at de ble funnet der de ble forlatt. 

 

Huset kan ha gått ut av bruk som bolig under visesattholder Erik Banners tid på sent 

1670-tall. Bygningen skal da ha blitt benyttet som hønsehus. Kakkelovnen skal etter 

sigende ha blitt brukt til oppvarming i hønsehuset. Det er en fascinerende tanke at disse 
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tre reveskjelettene har måttet bøte med livet og som straff blitt lagt i en avfallshaug i det 

forfalne huset som fungerte en tid som hønsehus.  

 

Fase 6 

Bygningen har ikke lenger noen betydning i denne fasen, og stod antagelig i veien for nye 

byggherrers planer. Grunnmuren utsettes for endring for å få plass til et nybygg. Trolig 

benyttes også steiner fra denne grunnmuren i de nye byggeprosjektene. Etter skadene å 

dømme på bygningen fra Urnes, Trolles og Banners tid, så kan demonteringen ha skjedd i 

forbindelse med bygging av kongsgården fra 1733. Murens søndre del er blitt tatt vekk og 

deler av østre mur i det søndre partiet er også blitt redusert. Dette skulle passe bra med at 

den nye søndre grunnmur på kongsgårdsanlegget legges i dette området. Kongsgården 

benytter på denne tiden også kjellerdelen fra Just Høg som ble betegnet som forfallent på 

tidlig 1700-tall. 

  

I denne fasen ble det også funnet større steiner spredt i det søndre området, særlig mot 

kjellermuren i vest. Disse steinene kan stamme fra overskuddsmateriale fra grunnmurens 

etablering eller at det på noe senere tid har vært behov for å lage hull i øvre del av 

kjellermurene for tilgang øst for kjelleren.  

 

Vi kan ikke med sikkerhet si hvor mye av grunnmuren som har blitt tatt ned i høyden, 

men det kan være at K26 og K28 i sine høyder viser til at det her har skjedd liten 

demontering. Det kan være at disse flatene som utgjør et forholdsvis horisontalt nivå, 

ikke har blitt berørt av nybyggingen og er dermed blitt bevart i grunnmurens opprinnelige 

høyde.  

 

Denne fasen tilskrives perioden omkring kongsgårdens byggetid, ca. 1733. De 

sparsomme funnene tilfører ikke verken bevis eller motbevis i denne sammenhengen. 

 

Fase 7 

På et tidspunkt etter at den nye kongsgården var etablert, har bygningen forfalt. Det 

virker som om deler av grunnmuren har rast sammen og dratt med seg noe av 

tømmerveggen. Furu (prøve nr. 48) var benyttet i denne tømmerbygningen. De tre lagene 

med tømmerstokker, eventuelt halvkløvinger ble funnet tett inntil dagens grunnmur og i 

løsere masse som ble tolket som del av byggegropa for grunnmuren. Vi kan med 

sikkerhet ikke utelukke at tømmeret også stammer fra byggeprosessen, men dette 

forklarer ikke hvorfor noen av stokkene lå med steiner over seg. I tillegg kan noen av 

stokkene også ses i sammenheng med de høvelsponene eller kanskje også et spontrekk 

som her forekommer høyt oppe i kulturlagsavsetningen. I motsetning til i Rom 12/13 

strakk ikke dette laget med kalk og spontrekk seg langt inn i rommet. Det var 

hovedsakelig avgrenset til søndre del av feltet og spesielt med en konsentrasjon i sørøstre 

del.  

 

Fase 8 

Dette var den yngste bruksfasen og trolig var alle aktivitetsporene knyttet til den stående 

kongsgården. Under hagestuen har det vært en krypkjeller. Det var uklart om området har 

blitt flatet ut i nyere tid, men kulturlagenes horisontale karakter, særlig i øvre deler, vitner 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 71 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

om avsetning over tid uten moderne forstyrrelser. Siden krypkjelleren har god margin 

mellom bakkeplan og bunnen av de nordsør gående dragerne, har det ikke vært 

nødvendig med grøfter etablert i bunnmassene.  

 

Lagene tilhørende fasen vitner om en langvarig uttørring slik at disse har blitt redusert for 

organisk materiale og blitt meget harde.  

 

Fasen kan med sine funn vanskelig tilføre interessante nye opplysninger til et bruksfelt 

under eksisterende gulvnivå i dagens kongsgård.  

 

Konklusjon 

Blant stattholdertidens mange byggherrer har det vært mulig å finne informasjon om 

bygninger på denne delen av eiendommen og med denne samme eller tilsvarende 

størrelse. Etter funnsammensetningen var 1600-tallet den mest sannsynlige perioden for 

bygging og bruk av denne bygningen med høy grunnmur. Bygningen gikk ut av bruk, var 

falleferdig og deler av grunnmuren ble fjernet da kongsgården ble bygget i 1733. På dette 

tidspunktet har muren i søndre ende blitt demontert for ikke å komme i konflikt med den 

nye kongsgården. Imidlertid kan grunnmuren og bygningen ha stått samtidig med at Just 

Høg hadde bygget sin kjeller. Denne er datert til 1691.  

 

Følgende opplysninger kan indikere hvilken bygning som arkeologisk har blitt framgravd 

og hvilken bruk denne bygningen har hatt: En mulig bygning var lysthuset reist av Ulrik 

Frederik Gyldenløve i 1674 som var en korsformet bygning i to etasjer og med 

romstørrelser i underetasjen på 6 x 7,5m. Bygningen hadde også en murt kamin. Det 

kunne vært en korsarm fra bygningen som ble funnet ved utgravningen, men plasseringen 

av lysthuset blir kanskje feil. Trolig har det ligget en akse i nordsør og med husrekker på 

østre og vestre sider av aksen på 1600-tallet. I nordre ende av denne aksen skal lysthuset 

til Gyldenløve ha stått. Trolig var utgravningsstedet under dagens kongsgård i den søndre 

og østre enden av denne bygningsrekken, men her kan det også være åpning for andre 

tolkninger. 

 

Den sikreste opplysningen knytter seg til at Just Høgs kjeller stod ved siden av 

Christoffer Urnes stue. Og Urne utbedret en eldre stuebygning i anlegget, samtidig som 

han bygde en ny langstrakt bygning (i 1639) på en etasje med stuer på hver side av en 

gang og ellers egne sengekamre. Det oppgis at i 1660-årene utbedres grunnmuren ved at 

den gjøres høyere. Da besitter Niels Trolle eiendommen fram til 1661, og Iver Tagesen 

Krabbe fram til 1664 og Ulrik Frederik Gyldenløve etter dette. Det er påfallende hvor 

raskt forfallet setter inn i stattholdertiden, og hvilke byggeaktiviteter som stadig er 

nødvendig på grunn av dårlig vedlikehold. Det kan virke som om nye hus er dårlige innen 

de første 10-20 årene etter at de er reist, og at omfattende reparasjoner gjennomføres 

innen 20-30 år er gått. Innen 30-50 år er de fleste bygningene skiftet ut. Flere av 

bygningene endrer også bruk i løpet av den forholdsvis korte levetiden. 

 

Hagestuens utgravning har gitt solide, intakte spor etter den danske stattholdertidens 

byggevirksomhet. De fysiske restene fra utgravningen kan sammenholdes med historiske 

kilder. Dateringene av trekull og nedrast tømmer indikerer en aktivitet i området fra tidlig 
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middelalder og fremover. Lagene, funnene og steinmuren vil alltid kunne forankre 

kongsgårdens historiske spor på stedet, og funnene supplerer stedets alder med minst 200 

år eldre enn 1733 i form av nye fysiske, daterbare spor. Steinmuren og ovnsfundamentet 

vil ikke bli berørt ytterligere av rehabiliteringsarbeidene.  

 

9.6 Mindre arkeologiske undersøkelser:  

9.6.1. Rom 7a 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravning og konklusjon 

Rom 7a omfatter hovedinngangen fra gårdsplassen mot nord. Da utskiftinger av større 

deler av tømmerveggene var nødvendig i rommet, ble det etablert tømmertårn på hver 

side av inngangsdøra (skisse i IKs dagbok, 1.12.2004). For tømmertårnet i øst måtte det 

graves i kulturlag. Kulturlagsområdet under rommet var sterkt redusert med små tørre 

øyer bevart mellom brede og dype grøfter. Fjellgrunnen lå høyt under denne delen av 

bygget.  

 

Det ble avtalt at Multibygg  selv kunne grave de 20-30 cm ned til synlig fjellgrunn for 

understøttelse av nordre bein for tømmertårnet. Profilen ble deretter dokumentert på foto. 

Skalleberget ble funnet om lag 1,5 m under gulvet. Gulvnivået lå på 26,76 moh, målt fra 

punkt 90 som lå i søndre del av rommet.  

 

Det ble ikke gjort funn fra den lille utgravningen, og heller ikke registrert lag eller 

konstruksjoner. På den måten lagene framkom i profilene virket det som om aktivitetene i 

området kunne likne på de midtre og eldste fasene slik de fremkom i Rom 9. 

Utgravningsområdet anses som så lite at det naturlig nok ikke foreligger faseplaner eller 

tolkning fra de få observasjonene (jf. IKs dagbok 1.12.2004).   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROM 7A 
 

Rommets areal: 20,88 m
2
 

Utgravningsareal: ca.. 0,25 m
2
 

Utgravningsvolum: ca.. 0,08 m
3
 

Utgravet dato: 1.12.2004 

Gjenværende kulturlagsareal: ca.. 10 m
2
 

 

Topp av kulturlag: ca.. 26 moh 

Fjellgrunn: 25,20 moh 

 

 

             7a 

 

 

 

 
                                         0                  10m            

10 
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9.6.2. Rom 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravning og konklusjon 

En mindre utgravning fant sted pga. behov for et avrettet underlag for tømmertårn i Rom 

8. Gulvet var nesten helt fjernet i rommet da kartleggingen av rommets kulturlagsareal 

ble gjort den 30.11.2004 (jf. skisse i IKs dagbok 01.12.2004).  

 

For det nordlige tømmertårnet ble det gravd ca. 20 cm ned i overflatemasser som var 

betegnet som omrotede rivingsmasser. Dette ble ikke utført som arkeologisk utgravning 

eller ved overvåkning. Tårnet ble stående slik at det ble gravd for de to nordre beina, 

mens de søndre to ble plassert i bunnen av eksisterende grøft som var ca. 1 m lavere.  

 

Hovedgrøfta gjennom rommet var orientert øst-vest. Både på nordsiden og sydsiden av 

grøfta var det bevart kulturlag, men disse var som smale rygger i et oppbrutt område med 

grøft langs grunnmuren og senket terreng mot sørveggen mot korridoren.  

 

For det søndre tårnet var det behov for å senke deler av dette midtre kulturlagsområdet, 

inntil om lag 0,5 m i forhold til eksisterende høyde. Kulturlag og noe fyllmasse på 

toppen, lå like i underkant av gulvdrager i dette partiet midt i rommet.  

 

Området som måtte utgraves lå i rutene K15-K17 og L15-L17 (jf. faseplan 1 for Rom 8). 

Det ble dokumentert to lag under rivingslaget. Lag 30 var en kompakt, humusholdig 

masse bestående av hardpakket sand og jord med mye dyrebein og noe funn. Det ble bl.a. 

  

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

Rom 8 

 

 

 

Rommets areal: 17,28 m
2
 

Utgravningsareal: 1,5 m
2
 

Utgravningsvolum: 0,6 m
3
 

Utgravet dato: 30.11-1.12.2004 

Gjenværende kulturlagsareal: ca. 9 m
2
 

 

Topp av kulturlag: 26,65 moh 

Fjellgrunn: Ikke gravd til fjell 

 

Antall lag: 2  
 

Antall konstruksjoner: 0 

 

 

         8 
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funnet krittpiper, grønt vindusglass, keramikk og noe metall. Laget ble betegnet som et 

rivingslag, og det kunne likne på lagene 7 og 9 i Rom 12/13. Laget var 20-30 cm tykt og 

det måtte graves med hakke og krafse da det var kompakt og hardt.  

Under dette lå et finkornet, porøst, mørkt jordlag med mye bein. Laget ble tolket som et 

matjordslag eller et lag avsatt i forbindelse med dyrehold. Det ble funnet mange dyrebein 

i laget, men ellers ikke andre funn. Kun ca. 10 cm av dette laget ble gravd, da dette ga 

tilstrekkelig dybde og flate for å etablere en plattform for to av beina til det søndre 

tømmertårnet. 

 

Kulturlagsobservasjonene i rommet kan sammenliknes med tilstøtende rom i øst og 

lagene som framkom der. Spesielt kan lagene knyttes til fasene 5 og 4 med henholdsvis et 

rivingslag (jf. lag 48) og et tykt matjordslag (jf. lag 49). Dette stemmer også godt overens 

med høydene i begge rommene. Funnene i Rom 8 kan tolkes som etterreformatoriske 

aktivitetsspor.   

 

9.6.3. Rom K02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgravning og konklusjon 

I den eksisterende kjellerdelen av Bygdøy Kongsgård i Rom K02 var det behov for å 

grave for fundamentering av et søylepunkt. Graving måtte skje ned til fjell. Det ble åpnet 

ei rute på 1 x 1,2 m like inntil sydsiden av pipeløpet i kjellerrommet. Et betonggulv på ca. 

10 cm tykkelse ble skåret opp. Dernest grov Håkon Iversen fra Multibygg på arkeologisk 

anbefaling, i det fremkomne laget med mye grus og sand. Under dette laget lå et hellelagt 

gulv. Det ble betegnet konstruksjon 32 og stammer trolig fra Just Høgs opprinnelige 

kjeller fra 1691. Hellene var formet naturlig og godt tilpasset hverandre. De lå i et siltig 
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Utgravningsvolum: 0,24 m3 
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leirelag i høyder på ca. 23,40-23,45 moh. Hellene var 4-5 cm tykke. Under dette lå et 

sandlag og deretter var skalleberget. Det hellelagte gulvet ble dokumentert i skisse (IKs 

dagbok 19.01.2005), samt i faseplan 1 for Rom K02, i foto og på konstruksjonsskjema. 

Det ble ikke observert funn ved gravingsarbeidet. 

 

9.6.4. Trapperom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon og konklusjon  

Trapperommet som lå sørøst i hovedbygningen ble fjernet mht. gulvplanker for at 

utgravning skulle kunne utføres i deler av rommet. Mot hjørnet av rommet i sørøst stod 

en trapp til annen etasje. Denne skulle ikke tas ned. Trapperommet hadde hatt toaletter 

langs vestveggen av rommet. Rørføring til dette hadde skapt store endringer i området 

under gulvdragerne. De fremkomne kulturlag under gulvdragerne bar preg av å være 

omrotet rivingsmasse med mye moderne tegl. I områder hvor det var brutt med moderne 

grøfter kunne dybden på rivingsmassen observeres. Det var ingen steder at det fremkom 

tydelige avsatte kulturlag. I tillegg virket mulige øyer med potensial for lagrekkefølger, 

marginale i antall og omfang. Det ble således i samråd med prosjektledelsen ved 

Kulturhistorisk museum, besluttet at rommet ble dokumentert kun i flaten med 

plantegning og med foto. Hovedargumentasjon var vår erfaring fra stor ressursinnsats for 

å få fjernet påfylt masse i Rom 14. Det ble heller ikke foretatt en prøvegraving i rommet. 

Det er dermed uklart om intakte kulturlag kan befinne seg under de omrotede 
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Utgravningsvolum: ingen 
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overflatemasser og de dyptgående moderne grøftene, men potensialet for dette ble ansett 

som lite.   

 
Drenering omkring huset 

Som del av det arkeologiske oppdraget skulle maskinell graving for drenering omkring 

bygget overvåkes arkeologisk. Imidlertid var deler av området åpnet og ferdiggravd som 

ledd i andre gravingsoppgaver før arkeologene var på plass i november 2004. Et parti øst 

for bygningen var åpnet og kunne observeres ved forberedende befaringsmøte den 

22.10.2004. Resterende del av dreneringsgravingen ble overvåket og observasjonene ble 

dokumentert i dagbøkene til Lisa Damstuen og Inger Karlberg etter 1.11.2004. 

 

Grøfta i øst var åpnet i en dybde av 50 cm. Det var lagt nytt rør i grøfta og påfylt grus ved 

observasjonen 22.10.2004. I en annen grøft ved sydøstre enden av hovedbygningen, 

kunne Byantikvarens arkeolog Kristine Reiersen påvise at det her fremkom 

lagrekkefølger tilsvarende det som var observert ved deres arbeider tidligere i området. 

Disse to åpne grøftene ble dokumentert av Byantikvaren. Ved ankomst 1.11.2004 var 

begge disse grøftene gjenfylt.  

 

Partiet ved trappa foran hageinngangen ble igangsatt gravd 1.11.2004. Massene her besto 

for største delen av store steiner som var lagt som fundament for trappetrinnene. Steinene 

var for det meste bruddstein, noe fragmentert kvaderstein og naturlig avslipte større 

steiner. Disse steinene var blitt fjernet før overvåkning av kulturlag kunne starte. 

Tillatelsen til fjerning av steinene var gjort av Inger Karlberg ved en inspeksjon ved 

lunsjtid første arbeidsdag. Steinene var blitt lagt helt ned til fjellet, slik at det var ikke 

bevart kulturlag i dette området. I henhold til gravemaskinsjåføren skal ikke steinene 

benyttes til oppbygging av ny trapp. 

 

På sydsiden i et mindre parti øst for trappa ble det funnet kulturlag. Disse besto av påfylt 

stein, moderne tegl og en del jordmasser. Et skår av 1700-1800-talls fajanse ble funnet 

ca. 5 cm over grunnfjellet. Området ble tolket som omrotet i moderne tid. En rand av et 

teglbelagt parti ble også funnet i denne delen av grøfta. En parallell til dette var funn gjort 

i Byantikvarens grøft på fremsiden av hovedbygningen. En del av et drensrør, trolig fra 

1800-tallet, ble også funnet i disse massene. Totalt vitnet funnene om masser omrotet i 

moderne tid, og at det ikke var bevart automatisk fredete kulturlag intakt på stedet i denne 

delen av grøfta.  

 

Den 3.11.2004 fortsatte arbeidet med overvåkningen på fremsiden av hovedbygget i øst 

utenfor Rom 12/13. Det ble opplyst at det var gravd for drenering tidligere i dette 

området. Spor etter dette viste seg med et lag med singel i en dybde av 50-60 cm, deretter 

skiferblandet singel og noe humusholdige masser før det gamle drensrøret fremkom. 

Drensrøret lå i påfylt singelmasse av en tykkelse på 60-70 cm.  

 

Samme dag ble det utvidet i øst med graving på gavlenden av huset. Her ble det observert 

samme type masser, og et eldre drensrør dukket fram ca. 40 cm ned i massene. 

Jordmassene inneholdt moderne gjenstander, potteskår, teglstein, glass osv.  
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En ytterligere fortsettelse av grøften i øst på fremsiden av kongsgården ble gjort den 

4.11.2004. Formålet var å sjekke om grunnmuren hvilte på fjellgrunn. Det viste seg at 

under deler av grunnmuren hvor det var annen dybde til fjell, lå det bevart et belte med 

kulturlag. Kulturlaget var brunsort jord av fet karakter og inneholdt en god del dyrebein 

(se profiltegning av dreneringsgrøfta). Tilsvarende til kulturlaget var lagene 13, 16 og 19 

innvendig i bygningen, i Rom 12/13. Kulturlaget var bevart i en tykkelse av ca. 5 cm i 

selve grøften, men økte i tykkelse, opptil ca. 50 cm, nordover i den bevarte profilen under 

grunnmuren. Laget ble fjernet i sin helhet i dreneringsgrøfta.  

 

Ytterligere graving på samme strekning ble utført 5.11.2004, men slik at det i første 

omgang ble hoppet over et parti på ca. 5m fra den åpnede grøfta og til partiet fra 

hovedinngangen og østover. Grunnmuren hvilte på fjellgrunn nærmere hovedinngangen 

og tilsvarende kulturlag ble her funnet kun i en dybde av 15-20 cm. Dette laget inneholdt 

ikke dyrebein, men fragmenter av hollandsk tegl. Kulturlaget hadde imidlertid samme 

konsistens som laget lenger øst.  

 

Samme dag ble det åpnet for graving under ”glassporten” som forbinder hovedbygningen 

og sidebygningen. Et betonggulv dekket overflaten. Under dette var det omrotede masser 

med store steiner. I ytre del av sjakten mot syd var det hagejord/humus. Det ble ikke 

funnet kulturlag i dette området.  

 

Funnet av kulturlag mellom grunnmursteinene og skalleberget, ble meddelt 

byggeansvarlig slik at fare for uttørring, påfølgende setningsskader og eventuelle 

mottiltak ble vurdert. Det ble besluttet å avvente situasjonen noe og følge opp om 

kulturlagene var begrenset til kun synlig forekomst, eller om de forekom langs hele 

frontsiden. Ytterligere framgraving viste at kulturlagene var avgrenset, og det ble ikke 

gjort ytterligere tiltak for å motvirke uttørring. Laget ble blottlagt både fra innsiden av 

bygget og utenfor, samt fjernet i dreneringsgrøftens bredde utvendig. Dette gjorde at 

gjenværende område med kulturlag ble lite. Grunnet at grøften stod åpen vinterstid og i 

en kun kort periode, medførte at eventuelle skadevirkninger ved uttørring av 

kulturlagene, ble minimalisert.  

 

Ved dreneringsovervåkningen ble det ikke funnet spor etter flislaget eller 

kalkkonsentrasjonene slik det ble funnet spesielt mye av i Rom 12/13. Flislaget er tolket 

som en nedrast vegg. Vi har også teoretisk vurdert laget som høvelspon/avfall fra 

byggingen av kongsgården i 1733. Som del av samme teori vil da kalklaget over skyldes 

oppussing av for eksempel taket innvendig i rommene. Slike kalkforekomster ville da 

ikke forekomme ute i grøften, da ytterveggene ville være naturlig skille mot denne 

aktiviteten. Manglende funn av både flislaget (spontrekket) og kalklaget over dette i 

grøfta, kan ikke med sikkerhet konkludere at våre funn i bygningen stammer kun fra en 

nedrast vegg fremfor byggeaktiviteter. Det bemerkes her at dreneringsgrøfta var blitt 

åpnet i moderne tid og ned i en slik dybde at disse mulige ”kulturlagene” ville ha blitt 

fjernet tidligere om de eksisterte i utenfor bygget. Grøfta var som tidligere nevnt fylt med 

singel. Tolkningen av nedraste vegger er basert på dokumentasjon innenfor kjellermuren, 

og dette kan således verken bekreftes eller avkreftes av undersøkelsen av 

dreneringsgrøften utenfor.  
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10. Funnmateriale 
Funnmaterialet fra Bygdøy Kongsgård viser en god spredning av materiale fra 

seinmiddelalder gjennom etterreformatorisk tid til moderne funn. Enkelte funn utmerker 

seg i samlingen og opptrer i et begrenset antall. Av disse kan nevnes bygningsstein med 

utskåret motiv, mynter, fingerbøl, spinnehjul, spenne, beinfløyte, skje, kniv, nøkkel, 

fottøy og hanske. Andre funn finnes i store mengder; keramikk, spiker, krittpiper, tegl, 

vindusglass og dyrebein. 

10.1 Bygningsdeler 

Ved Bygdøy Kongsgård ble det naturlig nok funnet diverse bygningsmaterialer fra 

tidligere anlegg. Dette var trolig rester av bygninger i tømmer reist på enkle grunnmurer 

eller syllsteiner. Noen spesielle steiner viser tilhogning, blant annet to steiner av kleber 

hugget som henholdsvis kapitel og som ribbestein. Bruk av tegl kan stamme fra 

bindingsverk, gulv, ildsteder, skorsteiner og fra takstein. I dette kapitélet om funnene 

omtales kun løse funn fra bygningselementer. De faste funnene er omtalt under 

utgravningens kapiteler for hvert rom og omtalt som konstruksjoner.  

10.1.1 Tegl  

Tegl ble produsert i Norge fra 1250-tallet og ble raskt et populært byggemateriale som 

først og fremst ble brukt av konge- og kirkemakt i monumentale anlegg. Kong Håkon V 

Magnusson anla et teglverk med brenningsovn øst for Alnaelva og like utenfor den tette 

trehusbebyggelsen i middelalderbyen Oslo. Fra dette teglverket forsynte han Akershus 

festning og nybyggingen av Mariakirken i Oslo. Kongen var også den som sterkt drev 

igjennom at Bygdøy ikke skulle tilhøre klosteret på Hovedøya, men være kongelig 

eiendom. Dersom han har benyttet tegl i bygningene ved kongsgården i middelalderen, er 

det ikke funnet entydige bevis for dette ved utgravningen. Vi har ikke funnet teglbygde 

bygninger som kan dateres til middelalder, men middelalderske tegl og stein er funnet 

både i konstruksjoner og løst i ulike typer masser og faser. Middelaldertegl er 

gjenkjennelig pga. størrelsen og målene som er ca. 8-9 x 12-14 x 28-30 cm (Gardelin 

2002:156). Teglen er rødlig og gjerne med litt grålig kjerne og tydelig små fragmenter fra 

magring av leiren. Leiren ble gjerne gravd fram om høsten, ble frosset ved å ligge ute 

gjennom vinteren og deretter fuktet og knadd på våren (op.cit). Teglsteinen ble produsert 

ved å presse våt leire ned i trekasser og overflødig leire ble skrapt av. Deretter tørket 

leirblokkene i sola eller i egne lagringslåver, før de ble stablet inn i brenningsovnen. 

Redusert oksygen under brenningen medførte at teglen ble grålig, mens tilstrekkelig 

tilførsel av oksygen gjorde den rødlig.  

 

Til dør- og vindusåpninger, samt til ribber i krysshvelv, ble det laget egne teglformer 

gjerne med dekorelementer. Analyser av teglen og sammenlikning med materiale fra 

andre monumentale middelalderbygninger i nærområdet, vil kanskje kunne avgjøre om 

hvor leiren ble hentet fra og hvilke teglovner som har vært benyttet.  

 

Middelaldertegl ble funnet i grunnmuren i partiet betegnet K26 i Rom 16. Her ser det ut 

til at den knuste middelalderteglen er benyttet både funksjonelt som pinningsstein, men 

også dekorativt som fargeelementer i murveggen mellom de større, grå kalksteinene. I 

fundamentet til ovnen i samme rom, betegnet K30, var middelaldertegl benyttet. Her lå 
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hele stein tettstilt side om side med den bredeste siden opp. I denne nederste flaten av 

fundamentet lå 7 tegl i bredden og omfattet trolig en kvadratisk plattform. I laget over lå 

halve teglstein presset inn i en rund formasjon. Disse øvre teglsteinene var sterkt påvirket 

av varmen og lå knust intakt på stedet.  

 

Teglen er ikke samlet inn systematisk ved gravingen. Kun få og hele eksempler er blitt 

ivaretatt. Imidlertid er forekomstene av tegl i massene bemerket i lagskjemaer og 

dagbøker. Det virker klart at moderne tegl, hollandsk tegl og middelaldertegl forekommer 

alle tre i de øvre lagene. Observasjonene dypere i lagene viser at på et tidspunkt avtar 

forekomstene av hollandsk tegl og enda dypere forekom det heller ikke middelaldertegl. 

Imidlertid er gjenbruken av middelaldertegl ved kongsgården i de yngre anleggene fra 

stattholdertiden interessante og åpner for et nytt forskningsfelt framover.  

  
 
Figur 14: Grunnmur (K26) var bevart i en høyde av nesten 2 m. Foto og tegning: Inger Karlberg, 

Kulturhistorisk museum. 

 

Hollandsk tegl ble produsert noe senere enn middelalderteglen. Den forekommer gjerne 

fra 16-1700-tallet. Den har mindre dimensjoner: 4,5 x 11 x 22,5 cm og er gul av farge. 

Magringen i disse steinene er også godt synlig og det er gjerne brukt knust rødlig tegl i 

disse. Noen av de hollandske teglsteinene er bevart med rødlige sideflater, gjerne to eller 

tre flater. Det kan virke som om gule og røde tegl er benyttet i mønster på større fasader. 

Ved kongsgården ble det funnet fragmenter av begge disse typene.  

 

Takstein ble også produsert av brent leire. Takstein forekommer ofte i arkeologisk 

materiale, men dessverre er lite gjort for å få gode dateringer ut av form, type, detaljer og 

størrelse (Gardelin 2002:156). Opprinnelig var taksteinene flate, deretter kom de 

halvsylindriske formene som ble lagt annen hver med side opp og ned, kalt nonne- og 

munketegl (op.cit). På 1500-tallet kom vingetegltypen. Da var det tilstrekkelig med en 

type taktegl. Både vingeteglen og den tidligere flate taksteinen kunne ha glasert overflate 

for å lette vannavrenningen (Gardelin 2002:156).  

 

I lag 3 i Rom 12/13 ble det for eksempel funnet en sylinderformet halvpart av en lang 

takstein av munke- og nonnetypen (IKs dagbok 4.11.2004). Nonneteglen har tapp på 

undersiden for feste mot lekteren. Vingetegl i lag 7 og 9 var homogent brent, noe magret 

og med kalk sittende fast på undersiden (IKs dagbok 9.11.2004). Kan det ha stått et hus i 

middelalderen på kongsgården som hadde tegltak?  
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I de skriftlige kildene nevnes det flere ganger at takstein ble bestilt nytt ved nybygging og 

reparasjoner ved Bygdøy Kongsgård, samt at gjenbruk av brukbar takstein også ofte har 

vært tilfellet. I våre lag tolket som rivingsmasser er funnmengden forholdsvis stor av 

fragmentert bygningstein, tegl og takstein. Vi ser at fragmenter av middelaldersk teglstein 

ser ut til å forekomme i alle lag og faser, bortsett fra i bunnsjiktet helt ned mot 

skalleberget, som inneholdt svært få funn.  

 

Profilsteiner eller formtegl kunne gjerne benyttes som detaljer i byggverk. Dette var 

gjerne i steinbygninger med krysshvelv, ribbehvelv og ved dør- og vindusåpninger. Vi 

har ikke funnet et slikt bygg ved utgravningen. Selv ikke keramikk med dekor ble funnet 

i Rom 14, kan tolkes som bygningselement. Det ene randskåret har et støpt englehode og 

det andre fragmentet har et blad eller en vinge. Muligens kunne begge ha tilhørt en 

tegldekor innvendig på kongsgården. Disse fragmentene har også kalk sittende i de 

dypere furene av det støpte mønsteret, og som kunne støtte vår teori om 

bygningselement. Imidlertid er vår mest sannsynlige tolkning av disse to 

keramikkfragmentene at de er skår fra randen og buken av større blomsterurner.  

 

Gulvtegl er flate fliser gjerne med glasert overflate eller med innpresset dekor. Vi har 

ikke funnet noe slikt ved kongsgården. I henhold til skriftlige kilder skal det ha vært 

teglsteinsgulv i kjøkkenet samtidig med Christian Rantzaus store ovn med seks 

fyråpninger. Dette gulvet ble ikke funnet, heller ikke i nærområdet av ovnsfundamentet 

som er tolket til denne situasjonen fra 1733.  Imidlertid er det funnet noe hollandsk tegl 

med grønn sintring (sekundært brent) eller rester etter grønn glasur. Disse forekom i 

enkelte mindre fragmenter i rivingsmasser i de øvre lagene og yngste fasene.  

10.1.2 Bygningsstein 

I Rom 12/13s østre grunnmur fra 1733 like ved et moderne reparert parti av muren, ble 

det funnet en dekorstein av kleber murt for tetting av åpningen. Steinen var et kapitel 

eller søylehode med profileringer av stiliserte blader som kan tolkes som en fransk lilje 

eller kanskje del av en akantus. Kapitelet er 28 cm høyt og 19 cm bredt (jf tegning). Det 

er formet i stramt relieff og sterkt symmetrisk med 5-6 blader med stilk. Bladene spres i 

tre fliker hvorav den sentrale er de største. De to mindre bladene bøyes ned og ender i 

kraftige borrehull. Borehullene sitter som en tydelig horisontal krans omkring søylen. 

Kanelurer er avsluttet i en smal flate. Store deler av søylehodet er skadet, særlig i partiet 

med bladstilker.   
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Figur 15: Kapitelhoder funnet ved Hovedøya kloster og tegnet av Nicolay Nicolaysen. Kapitelet på Bygdøy 

Kongsgård slik det ble funnet i veggen i Rom 12/13. Foto: Lisa Damstuen, Kulturhistorisk museum. 

Kapitélet var festet til grunnmuren med sement, og teglveggen inntil var bygget av 

moderne teglstein, tydelig som gjentetting av en muråpning. Kapitélet lå på siden og slik 

at bare det rektangulære, bakre partiet var benyttet ved gjenbruken. Selve dekoren ble 

dermed ikke belastet eller tildekket med sement. Søylehodet satt helt klart ikke på sin 

opprinnelige plass. Kapitélet kan ha blitt hugget ut og benyttet i andre bygg på 

kongsgården, men dette er usikkert.  

 

Form, størrelse, stil og materialbruk kan helt klart knyttes til middelalderen. Trolig 

stammer kapitelet fra et større monumentalt anlegg. Det var en nærliggende tanke at 

kapitelet kunne være hentet fra Hovedøya kloster og Edmundskirken. Ved 

sammenlikning med søyleelementer fra anlegget derimot, har vi ikke funnet noen sikker 

parallell. De utskårne og tilhogde steinene fra Hovedøya kloster er publisert bl.a. i et 

hefte fra Foreningen for Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring i 1847 (Nicolaysen 

1847). Illustrasjonene viser mer naturalistiske, mer detaljerte og mer kompliserte 

fremstillinger av bladverk enn det som steinen fra Bygdøy viser.  

 

Kapitélet kan i stil minne om den stramme romanske stilen omkring 1250. Bygdøy-

steinen er stilisert, stram og med enkel symmetri. Det stiliserte treflikete bladet minner 

om tilsvarende utforming på kongekroner ved steinskulpturer av bl.a. kong Håkon. Meget 

usikkert, men spennende er tanken at kapitelet kanskje ikke er fraktet hit, men laget til et 

bygg reist på kongsgården i middelalderen og da kanskje av kong Håkon V Magnusson.  
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Figur 16: Kvaderhogd stein med meisel- eller sagspor i overflaten. Foto: Axel Mjærum, Kulturhistorisk 

museum.  

Det ble også funnet to kvadersteiner i Rom 12/13. Disse kunne ikke tas inn, da de lå inntil 

steiner fra eksisterende grunnmur som hadde sklidd ut fra opprinnelig posisjon. Imidlertid 

er steinene fotografert, tegnet på diverse plantegninger og omtalt i dagbøker (jf. IKs 

dagbok 10.11.2004, 11.11.2004, 19.11.2004).  

 

Kvadersteinene er del av konstruksjon 3 i veggliv for bygningen med kuppelsteinsgulvet. 

Den nordligste steinen lå i retning øst-vest og den søndre lå inntil denne og med 

lengderetning nord-sør. Begge steinene hadde tilhogget side med spor av saging eller 

meisel. Disse var diagonalt hugget på steinflaten (i 60 graders vinkel mot toppflaten). Et 

tilhugget ”bånd” av 2-4 cm bredde lå langs ytterkantene med tydelige meiselspor bevart. 

På de synlige flatene var steinene prikkhogget. Steinene var i størrelse 58 x 35 x 32 cm 

og 54 x 34 x 37 cm.  

 

Det er usikkert hvor disse steinene opprinnelig kom fra. Vi kan ikke si med sikkerhet om 

disse er fraktet fra andre byggverk og gjenbrukt eller om de har vært laget spesielt til en 

større, praktbygning ved Bygdøy Kongsgård. Kildene nevner imidlertid ikke et slikt 

steinhus, verken i middelalderen eller i stattholdertiden. Det mest nærliggende ville 

kanskje være å tilskrive steinene til en mindre og mer utbetydelig kjeller som ikke er 

nevnt i kildene. I så fall bør steinene ha vært benyttet i partier som var ment å være 

synlig, for eksempel ved inngangspartiet omkring en dør. De to stein alene kan vanskelig 

gi bevis for en kjeller ved et av byggene i middelalderen eller i stattholdertiden, selv om 

kjellere introduseres og ble vanlig ved større profane anlegg i disse periodene. 

 

Steinmateriale var også benyttet i form av knust kalkstein og gjenbrukt som pusset flate 

på veggene. Disse kalkfragmentene ble funnet særlig mange av i byggegrop i Rom 12/13. 

De fleste var hvite i farge, mens enkelte hadde lag med sot eller svart belegg/fargestoffer. 

På et av fragmentene er det også rester etter et lysbrunt lag (se tegning av gjenstander av 

stein). Kalkveggene har vi ikke klart å feste konkret til noen av de konstruksjonene eller 

bygningsrestene som er funnet.  

 

10.2 Tre som byggemateriale 

Tremateriale er benyttet ofte og i store mengder ved kongsgårdsanlegget eller i bygninger 

som har stått her tidligere. Imidlertid er tre et organisk materiale som lettere lar seg 

oppløse og forsvinne over tid. Enkelte av de fuktige lagene ved Bygdøy Kongsgård har 

imidlertid hatt sammensetning, komprimering og stabilitet i fuktighet som har medført at 

noe treverk er bevart.  Dette gjelder små fragmenter og flis til bygningsdeler tolket som 

gulvplanker.  

 

I Rom 16 ble det funnet flere stokker tilhørende trolig samme vegg. Dette var en nedrast 

tømmervegg som hadde bestått av hele stokker eller av halvkløvinger (K23). Prøver av 

disse stokkene ble tatt inn, og er vedartsbestemt til furu (prøve nr. 48). Det må også 

bemerkes at stokkene var sterkt oppløste og flisete med tverrgående sprekker. En slik 

oppsprekking kunne tømrerne meddele en mulig årsak til. Ved lynnedslag skyter treet 

harpiks, og treet sprekker på tvers av lengderetningen. Noe liknende skjer der tre benyttes 
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i fjøs med gjødselsbinger. Konsentrasjonen av ammoniakk blir høyt i begge tilfellene og 

utløser disse sprekkdannelsene i treverket.  

 

Flislaget eller spontrekket er ikke er samlet inn som funnmateriale fra Rom 12/13 eller 

16, men tatt inn som prøver og ellers kun dokumentert på stedet. Flistrekket er tolket som 

deler av en nedrast vegg. Vår tanke var også at de kunne stamme fra høvlet tilpassing av 

tømmeret i lafteveggene, men om slikt var tilfellet burde vi funnet det samme flislaget i 

grøftene omkring huset. Slikt materiale ble ikke funnet ved overvåkningen av 

dreneringsgrøften. Laget er kun funnet innvendig i stående bygg.  

 

10.3 Glass 

Glass ble funnet gjerne i de midtre og yngste fasene ved utgravningen. Materialet er 

sortert på drikkeglass, flasker og vindusglass. Fragmenter fra disse kategoriene er små og 

kan ikke benyttes til sikker datering.  

 

10.3.1 Vindusglass 

Vindusglass kunne bli produsert enten som tafelglass eller som kronglass (Wiberg 

1981:176). Tafelglass ble laget av sylinderformet, oppblåst glass som ble klippet opp, 

brettet ut, strekt og skåret i passende biter. Mens kronglass ble blåst av en boble som 

roterte rundt til det ble dannet ei skive. Skiva ble deretter delt i passende størrelse for 

vindusglass. Ved denne sistnevnte produksjonsform ble det tykkeste glasset i midten, og 

dette ble ikke ansett for å være av så god kvalitet.  

 

Det var gjerne hoffet, representert ved danske byggherrer, som innførte bruken av 

vindusglass i norske boliger. Dette ble ansett som fornemt, og med tiden tok byens 

borgere etter skikken. Dette endret arkitekturen også, da lys kunne slippes inn gjennom 

større lysåpninger i veggflatene. Ildstedet var ikke lenger hovedkilde for lys innendørs, 

samt at åren da også kunne flyttes vekk fra en sentral plassering i rommet. Anvendt 

sammen med skorsteinsbygging kunne den åpne åren erstattes av hjørneildstedet, og med 

tiden av kaminen eller den lukkede ovn. Endringer i denne tiden skjer også ved at ovnen 

kan mures opp på stedet. Murte grunnmurer, murt ildsted og økning av antall rom i en 

bygning, er trekk som adelen innførte og som etter hvert spredde seg til resten av 

befolkningen. Man skal ikke se bort fra at Bygdøy Kongsgård kan ha vært et 

utstillingsvindu for nye trender, samt at danske byggherrer med nærere kontakt med 

Europa og et tettere adelig nettverk, trolig har bygget og rehabilitert med dette for øye. Vi 

ser at stattholdertiden i Norge er en foregangstid for etablering av hus med vindusglass, 

skorstein og kaminer (Rian 1995:118)  

 

Arno Berg omtaler vindusglass hos flere av byggherrene på Bygdøy. Jakthuset til kong 

Christian IV fra 1603, var oppført i to etasjer med svalgang, samt to stuer med tilhørende 

kammer som til sammen hadde 8 vinduer (Berg 1952:15). Da huset allerede i 1618 

betegnes som forfallent, vil det heller ikke være utenkelig at også vinduene var noe 

ødelagt på denne tiden. Christoffer Urne oppførte på kongens vegne i 1630-årene en 

stuebygning. Denne sto fortsatt i 1702 under befaringen ved eierskiftet og ble omtalt som 
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Urnes stuebygning. Denne bygningen hadde ei stue med tre vinduer, et sengekammer 

med to vinduer og ei annen stue med to små kammer liggende inntil, og disse igjen med 

tre vinduer. Bygningen ble reparert ved stattholder Iver Krabbes inntreden i 1661 og fikk 

bl.a. nye vinduer (Berg 1952:16). Så var det visestattholder Erik Banner som i 1679 

flyttet et hus innenfor anlegget, og blant annet bygget et langt hus med halvtak, avdelt 

med fem rom med dører og alle hadde små vinduer over dørene. Da nåværende 

hovedbygningen ble reist i 1733 hadde den tresprossevinduer med 48 ruter i hver karm 

(Berg 1952:34), samt vinduer også i annen etasje.  Trolig ble vinduene forandret på 1800-

tallet og nåværende klare vindusglass skal ha blitt satt inn ved vedlikeholdsarbeider i 

1810. Over kjøkkenet i østgavlen var et vindu med blyglassprosser. Et tilsvarende funn 

av vindusbly er registrert i Rom 12/13. 

 

Til disse tidligere nevnte engelske tresprossevinduene innsatt i nybygget i 1733, kan vi se 

parallell til en annen viktig bygning i Oslo. Oslo Ladegård hadde fått slike vinduer i 1735 

og her omtales kostbare, store engelske kronglassruter.  

 

Om det var tilfellet at store festligheter skulle avsluttes med knusing av glass i tidligere 

tider (drikkeglass og vindusglass, Wiberg 1981:176, Hopstock 1988), så forundrer det 

ikke at mengden av glass er stort i enkelte lag og faser. Imidlertid kan glasskårene også 

ses i sammenheng med endrete byggeplaner, vedlikehold og nødvendige reparasjoner 

som omtales ved kongsgården.  

 

Ved Bygdøy Kongsgård ble det funnet grønt vindusglass i forholdsvis store mengder og 

særlig konsentrert i de øvre lagene. Stor var forekomsten i de lagene som ble tolket som 

rivingslag. Glassbitene ble samlet inn pr. rute, pr. lag og pr. dato, slik at det i materialet er 

mange flere enkeltbiter enn det som fremkommer av tabellen nedenfor. Imidlertid viser 

materialet en tendens i forhold til konteksten. Over 50 % av materialet ble funnet i Rom 

12/13. Mye av materialet ble også funnet i byggegropen langs innsiden av grunnmuren i 

den eksisterende bygningen. Omtrent alt vindusglass var svakt grønt av farge, noen biter 

var mørkere grønne og enkelte var gule eller brune i fargetonene. Skårene viser tydelige 

bobler i glasset. De varierer noe i tykkelse, men er jevnt over mellom 0,1-0,3 cm. Noe av 

materialet har ved tilstanden i jorda utviklet glasspest. Enkelte fragmenter har retusjerte 

kanter og noen tynnere kanter, tydelig tilpasset listverket i vindusrammene. Det er ikke 

forsøkt å sette sammen bitene eller på annen måte å få fram mulig størrelse på 

vindusglassene. 

 

De grønne vinduene stammer fra den etterreformatoriske tiden ved kongsgården. De 

eldste fasene i anleggets historie inneholdt trolig ikke vindusglass, og vi har trukket den 

konklusjon at noen av disse lagene og konstruksjonene uten funn av vindusglass, kan 

stamme fra middelalderen. Liknende grønt vindusglass også med retusjerte kanter for 

tilpasning i vinduslistene ble funnet ved undersøkelser av torp i Vest-Sverige (Lindman 

2004:126). 
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Figur 17: Figuren og tabellen viser fordelingen av vindusglass i de enkelte rommene. Over halvparten av 

funnene kommer fra Rom 12/13 (kjøkkenet).  Bitene av grønt vindusglass er for det meste gjort i de øvre og 

midterste lagene og fasene. I tid tilsvarer dette stattholdertiden, dvs. etterreformatorisk tid.  

 

 

Fra utgravningen utgjør vindusglassene den største mengden av glassmaterialet. 

Funnkategorien egner seg ikke godt for datering, men nøyere analyser ville kunne 

avdekke hvordan de er produsert. Sammen med studium av regnskap fra stattholdertiden 

vil man kanskje kunne avdekke tidspunkt for når og hvor vinduer ble satt inn, og med 

dette muligens nøyaktig datere funnmaterialet.  

 

10.3.2 Drikkeglass 

Fra etterreformatorisk tid finnes det drikkeglass produsert i Europa, betegnet som 

passglass, rømerglass, stettglass og venetiansk glass. Produksjon i Norge tok ikke til før 

etter at det første glassverk var etablert i 1740.  

 

Passglasset var et langt, smalt glass med horisontale riller lagt utenpå og samlet gruppevis 

med oftest 3-5 snurringer. Glassene ble blåst i sylinderform og den ene enden ble presset 

sammen til dobbelt bunn, mens randen ble klippet av. Glassene var enkle å lage, men 

nesten umulige å ta vare på etter bruk. Kvaliteten var ofte simpel. Passglassene kunne 

være grønne, blågrønne eller gulgrønne av farge. Produsentene var i Tyskland, Holland, 

Danmark og Sverige. Knusing av bordglass skulle også forekomme som avslutning på 

festlige lag (Wiberg 1981:172-173).  
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Figur 18: Fragmenter av flasker og glass med stett, samt noen fragmenter med dekor fra Bygdøy 

Kongsgård. Tegning: Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 
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Rømerglass var et nuppedekket beger med og uten stett. Det var karakterisert ved at 

fargete og tilformete glassdekor var festet til et gjennomsiktig midtparti. Til å drikke av 

var et klokkeformet, enkelt glass montert på toppen. Stetten kunne gjerne ha horisontale 

riller. Form og dekor forandres med tiden, og store fragmenter eller hele glass kan 

dateres. Glasset ble tilvirket og populært på 15-1600-tallet, gjerne da i en lavere form. 

Midtpartiet og foten ble gjort høyere på overgangen til 1700-tallet. Det virker også som 

om spissere nupper hører til de eldre variantene. Glasset hørte antagelig til fornemme 

kretser av befolkningen, men malerier viser også at de kunne forekomme i bonde-, i 

soldat- og i kromiljøer (Wiberg 1981: 173-174).  

 

Stettglass ble laget i Holland og Tyskland, gjerne påvirket av modeller fra Venezia. 

Glassene opptrer fra 1500-tallet og fram til 1900-tallet (Wiberg 1981:175).  

 

Glassmaterialet fra kongsgården er ikke et massemateriale, med unntak av 

vindusglassene. I alt ble det funnet 10 fragmenter av drikkeglass og 33 skår fra flasker. Et 

klart lite skår funnet i lag 11 i Rom 12/13 (C 54088, undernr.:853) i rute L3, stammer fra 

en karaffel med dekor. Et fragment fra et beger av rømerglass i blått, grønt og klart glass 

(C 54088, undernr.:814) har samme kontekst som karaffelfragmentet.  

 

Vi skal ikke helt utelukke at ikke noen av de mindre fragmentene katalogisert som 

vindusglass, faktisk kan stamme fra passglass.  
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rom 10 0 
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Figur 19: Av drikkeglassene funnet ved Bygdøy Kongsgård ble 70 % funnet i Rom 12/13, 20 % i 

Rom 9 og 10 % i Rom 14. Mengden av skår fra husholdningen anses for å være veldig liten i forhold 

til forventet materiale. Verken bevaringstilstanden eller utgravningsmetodene kan begrunne at 

forekomstene er så små og få.  
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10.3.3 Flasker  

Flasker ble benyttet til frakt og oppbevaring av vin og medisiner. Trolig skjedde importen 

av vin på 1600-tallet i form av flasker, fremfor på fat som tidligere. De eldste flaskene 

var kuleformet med tykt glass. Fra 1730-årene ble det vanlig å la vinen modne på 

flaskene og den sylindriske flasken ble benyttet (Wiberg 1981: 171-172). Flaskene kunne 

også være firkantede, hvilket kan ses tydelig av bevarte bunnskår. Små, gjerne 

gjennomsiktige flasker ble betegnet som medisinflasker og kunne ofte ikke romme mer 

enn en-to teskje væske. Fasonger, former og størrelse kan ha funnet sin form allerede på 

1400-tallet (Wiberg 1981:176).  

 

Flaskeskårene fra utgravningen på Bygdøy Kongsgård stammer fra alle deler av flasken; 

bunn, buk, hals og tut. 

 

Flaskematerialet kan sammenliknes med funn fra utgravningen for operaen i Bjørvika. 

Hele flasker funnet ved skipslaster, samt flasker kastet i havneområdet gir et rikholdig og 

godt bevart materiale for videre studium og sammenlikning. 
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Figur 20: Igjen viser flaskeskårene at den største mengden ble funnet i Rom 12/13 med over 

halvparten av funnene i dette rommet. Dernest fulgte Rom 9 med 30 % av skårene. Det ble ikke 

funnet flaskeskår i Rom 8 eller Rom 10.  
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10.4 Keramikk 

Keramikk utgjør en stor del av funnmaterialet vanligvis både i middelaldergravinger og 

undersøkelser i kulturlag etter reformasjonen. Leiren kunne utnyttes lokalt, dreieskiver og 

glasur var å oppdrive og brenning i ovner var en kunnskap som kunne nedarves. Likevel 

er det en utbredt holdning i fagmiljøet at norsk keramikk opphørte mellom 1000-tallet og 

1600-tallet. Det er omtalt en keramiker ved Akershus slott i 1593. Omkring 1700 ble det 

grunnlagt verksteder i Trondheim. Neste gang en lokal produsent omtales var i 1718 i 

Christiania og pottemaker Christopher Kindler var eneste pottemaker fram til 1766 

(Molaug 1981:103). Teorien tilsier at all keramikk ble produsert i Danmark for 

kongeriket Danmark-Norge fordi brenselet i Norge utelukkende skulle brukes til 

metallutvinning (Bark 2004:158). Trolig skyldes mengden av utenlandsk keramikk også 

at dette ble benyttet som emballasje. Så sett kom mye av keramikken til landet med 

innhold av flytende handelsvarer. Det regnes med at om lag 1/3 av importert vare kom fra 

Holland (Molaug 1981:104). De mange stjertepottene ble trolig kjøpt herfra.  

 

Leire består av mineraler, hovedsakelig aluminium og kisel, som er forvitret fra feltspat. 

Leire tildannes gjennom forvitring og er primært avsatt i vann, men kan være sekundært 

endret ved vindtransport eller på annen måte. De sekundære leirene blir gjerne blandet 

med andre stoffer, ofte jernoksyd og kalk. Leiren binder lett vann til seg, og dette gjør 

den plastisk, seig og formbar (Stilborg 2002:17). Dersom leiren inneholder for mye kalk 

blir den ødelagt ved brenning og kan kun brukes til formål der behov for oppvarming er 

begrenset.  

 

Stabiliserende elementer i leiren tilføres gjennom magring. Da holdes formen bedre under 

tørking og senere under brenning. Magring kan skje ved at man tilføyer små knuste korn 

av granitt, kvarts, feltspat, glimmer, malm osv, eller ved at man tilfører knust keramikk 

(chamotte). I steinalder og i eldre jernalder ble også knust bein benyttet som magring. 

Hår som magring er funnet i bronsealdermateriale (Stilborg 2002:20-21).  

 

Keramikk til husholdningsformål omfatter koke- og stekekar (kokepotter og panner), 

bordkar (små og store skåler, fat), oppbevaringskar (krukke, dunk, bolle) og sil. Felles for 

mange av kokekarene er at de har hanker, stjerter eller ører til å holde det varme godset i, 

mens kokekar også gjerne har innvendig glasur for å tette keramikkens noe porøse 

karakter. Husholdningskeramikken har delvis fått sin form etter funksjon, men den har 

både produksjonsstedets ulike kjennetegn, variasjon i dekor og utvendig eller innvendig 

glasur eller begge deler. Ett hvert kar har også sine typiske former i buken, randen, 

føttene, stjerten, øret osv. Tid og sted påvirket keramikeren, og gir oss i dag muligheten 

til å typologisere keramikk i daterbare horisonter, fremkommet og videreutviklet ved 

arkeologiske utgravninger.  

 

Dreiing ble vanlig i middelalderen og da anvendte man gjerne leire som var naturlig 

magret med sand, slik at skarpkantige magringskorn ikke skulle ødelegge godset på 

dreieskiven (Stilborg 2002:20). Lokal leire kunne for Oslos del være hentet fra blant 

annet Piperviken. Dette stedet nevnes med hensyn til en krangel om en pottemakers 

rettigheter mot slutten av 1700-tallet (Molaug 1981:103).  
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Etter middelalderen er det hovedsakelig to godstyper som dominerer. Det er rødgods og 

steintøy (Brorsson 2002:133). Det ser ut til at enkelte steder økte den lokale, hjemlige 

produksjonen av rødgods mot seinmiddelalderen. På denne tiden lages kanner og krus 

helst i steintøy, mens derimot den trefotede kokepotten i rødgods lages fortsatt på 1700-

tallet. 1600-tallet er det gylne hundreåret for fatene.  

 

Blyglasert leirgods utgjør en stor funngruppe. Kokepottene var dekket med blyglasuren 

innvendig. Klar glasur ble gjerne benyttet og dette gjorde at godsets rødlige farge ble 

forsterket (Molaug 1981:55). Utvendig ses dreierillene tydelig, og ofte er pottene sotet 

etter å ha stått direkte i glørne (jf. C54088, undernr.:1127, 1607).  

 

Flere av stjerteformene fra Bygdøy viser seinmiddelalder/etterreformatorisk form, 

størrelse og stil (Brorsson 2002:134, illustrasjon). Vi viser her til et tegnet utvalg med 

C54088, undernumrene: 628, 1136, 1176, 2113-1 og 2262. Funn 1136 kan likne den 

typen som er klassifisert til kokepotte type 1 med stjert (Molaug 1981:66).  

 

Keramikkar
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Figur 21: Figuren viser keramikkfragmenter fra kar fordelt på den enkelte rommene i Bygdøy Kongsgård. 

Utgravningen i Rom 12/13 viser naturlig nok det største antallet, da dette rommet også utgjør om lag 

halvparten av det utgravde volum.   

 

Randformene på kokepottene er forsøkt klassifisert etter form og vinklingsgrad mot 

buken av potten (Molaug 1981:58-59). De 7 hovedtypene går fra en vertikalt stilt rand 

med kraftig vulst, til knekk innover, knekk utover og til avflatet rand som for mot 

pannetypen. Materialet fra Bygdøy er på grunn av tidsaspektet ved katalogiseringen og 

utarbeidelsen av rapporten ikke gjennomgått i og gruppert etter slike detaljer.  

 

Større fat og skåler ble gjerne dekorert innvendig på den blyglaserte glasuren, og da helst 

med stripedekor i pålagt leire (hornmaleri). Ved Bygdøy Kongsgård er det funnet flere 

slike skår, jf. C54088, undernummer 337, 883, 846, 909, 1106, 1107 og 1124 (se 

tegning). Motivet er gjerne hentet fra planteriket, med enkle stiliserte grener og blomster. 

Ellers benyttet keramikeren stjernemønster, prikker og bølgebånd.  

 

Foruten hornmaleriene er det lite annen dekor på Bygdøys keramikkmateriale. Annen 

form for utsmykning kan være rullestempeldekor, hvilket vi heller ikke har funnet spor 

etter i materialet fra denne utgravningen.   

  
Skår av 
keramikkar 

rom 8 6 

rom 9 88 

rom 10 24 

rom 12/13 169 

rom 14 12 

rom 16 24 

totalt 323 
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rom 8 2 

rom 9 32 

rom 10 5 

rom 12/13 90 

rom 14 1 

rom 16 3 

Kokekar/-potter 133 

   

Kokekar/kokepotter i keramikk

rom 8

rom 9

rom 10

rom 12/13

rom 14

rom 16

 
Figur 22: I Rom 12/13 var den største forekomsten av kokekar og kokepotter ved Bygdøy 

Kongsgård. Disse skårene utgjør 67 % av det totale materialet. 

 

rom 8 0 

rom 9 10 

rom 10 1 

rom 12/13 40 

rom 14 1 

rom 16 2 

Keramikkfat 54 

      

Keramikkfat

rom 8

rom 9

rom 10

rom 12/13

rom 14

rom 16

 
Figur 23: Tabellen og kakediagrammet viser fordelingen av keramikkfat funnet i de enkelte 

rommene i Bygdøy Kongsgård.  
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Figur 24-27: Et utvalg av fragmenter og skår av keramikk fra Bygdøy Kongsgård. Tegning: Inger 

Karlberg, Kulturhistorisk museum. Tegningene er originalt i A4 størrelse.  
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rom 8 8 

rom 9 139 

rom 10 33 

rom 12/13 340 

rom 14 15 

rom 16 34 

Husholdningskeramikk 
totalt på Bygdøy 
Kongsgård 569 

Husholdningskeramikk

rom 8

rom 9

rom 10

rom 12/13

rom 14

rom 16

 
 

Figur 28: Tabellen og diagrammet viser fordelingen av husholdningskeramikk totalt fra 

utgravningen fordelt på de enkelte funnområdene/rommene.  

 
Totalt sett gir keramikkmaterialet fra Bygdøy interessante funn både som enkeltskår og 

som statistisk materiale for videre undersøkelser. En dypere sammenlikning med 

materialet fra Revierstredet 5 og 7 burde gi utvidet kunnskap om husholdningskeramikk 

benyttet i stattholdertiden både i Christiania og på Bygdøy.  

10.5 Steintøy 

Steintøy fremstilles av leire og er brent ved ca. 1200ºC. Da blir produktet 

ugjennomtrengelig for væske. Steintøy glaseres gjerne og da med saltglasur. Godset blir 

grått eller brunt. Med saltglasur blir det flekket. Som for annen keramikk vil redusert 

tilgang av oksygen under brenningen skape en mer grålig farge, mens tilførsel gir mer 

brunlig farge. Farge kan også legges under glasuren og da ble gjerne koboltblå eller 

manganlilla benyttet. Produksjonen av det eldre steintøyet fant sted i Nord-Tyskland ved 

Rhinområdet hvor naturlig egnet leire var i større mengder (Urth 1981:117). Steintøy ble 

produsert som krukker, dunker, blekkhus, krus og kanner.  

 

Bartmannskrukkene er kjente kar som ofte forekommer i etterreformatorisk materiale. 

Krukkene har et skjegget ansikt stemplet inn foran ved krukkehalsen. Krukkene er gjerne 

kuleformet med sylindrisk hals og grått i godset med rester av brun glasur (Urth 

1981:118). I materialet fra Bygdøy er det ikke funnet skår med slike ansiktsmasker, men 

det er funnet flere skår (mange kan settes sammen) med saltglasur og en form som 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 97 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

tilsvarer kuleformen og hanken på Bartmannskrukken (jf. C54088, undernr:1130, 494). 

Bukskåret vi fant har også ett stempel av stjerne eller blomst. 

 

Et lite skår av steintøy med innstemplet rosett fra typisk Westerwald-produksjon, ble 

funnet i Rom 12/13 (C54088, undernr.:173). Skåret er så lite at det ikke kan 

typebestemmes til krus eller kanne. Men fragmentet viser en svakt buet form og stammer 

trolig ikke fra de rette krusene, men fra den nedre del av buken av en svakt avrundet 

form. Parallell til denne type steintøy finnes i Revierstredet 5 og 7 (Urth 1981:120-121).  

 

Det er totalt registrert ca. 30 funn av steintøy, hvorav flere av funnene har mange skår. 

Over halvparten av funnene er gjort i Rom 12/13. Fragmentene er fra alle deler av 

gjenstanden; rand, buk, hank etc. Steintøyet opptrer i lag som ellers inneholder hollandsk 

tegl og krittpiper. Ved ildstedet i Rom 12/13 (K5 og K6) er de fleste av rommets funn 

gjort. Fra Bygdøy utgravningen forekommer det også flere fragmenter som er mindre 

bestembare. Materialet i seg selv utgjør ingen stor forekomst og egner seg best som 

supplement ved andre gravinger fra etterreformatorisk tid. 

 
Figur 29: Viser fragmenter av steintøy. Tegning opprinnelig i A4 størrelse. Tegning ved Inger 

Karlberg, Kulturhistorisk museum. 
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10.6 Porselen 

Porselen blir laget av feltspat med innhold av kaolin og petuntse, og godset sintres 

gjennom brenning ved ca. 1450ºC.  Den første produksjonen fant sted i Kina ca. 200 år f. 

Kr. (Aldridge 1970:4).  De eldste verksteder i Nord-Europa kom på 1700-tallet (Fjellheim 

1981:127). Importert porselen forekommer i arkeologisk materiale sammen med 

europeiske produkter. Sverige fikk sitt første porselensverksted i 1726, og er det nest 

eldste i Europa (Brorsson 2002:133). Ekte porselen er nesten gjennomsiktig og hardt i 

materialet.  

 

Fragmentene fra Bygdøy Kongsgård er små og få. Fire skår har fragmenter av dekor; 3 i 

blått og 1 med blomsterranke i grønt med rødlige farger. I henhold til kildene kan 

koboltblå dekor være typisk for kinesisk porselen. Koboltblå ble også tatt opp som 

hovedfarge ved de europeiske produsentene som for eksempel Meissen i Tyskland fra 

1708 og Den Kongelige Porcelainsfabrik anlagt i København i 1775. Sistnevnte 

porselensfabrikk baserte seg på koboltblå fremstilt ved Det Kongelige Blaafarveværk i 

Norge (Steinsvik s. 35).  

 

Porselensfragmentet (C54088, undernr.:760) er av fin, hard porselen med svake riller i 

overflaten og dekor i koboltblå med blomstermotiv. Skåret ble funnet i de omrotede 

massene i konstruksjon 1 i Rom12/13. Trolig stammer skåret fra en terrin og ved å sette 

sammen de to bitene får man en sammenhengende del av topplokket fra knotten til 

randen. I mønster og fremstilling kan fragmentet minne om tilsvarende produkter fra den 

kongelige porselensfabrikken i København.  

 

To små fragmenter kan stamme fra en mangekantet skål og et ubestembart bukskår, 

begge med blå dekor. Randskåret fra skålen (C54088, undernr.:1002) ble funnet i Rom 8 

i lag 30 og har bevart et bånd med meandermønster. Det andre lille fragmentet (C54088, 

undernr.:240) ble funnet i Rom 12/13 i lag 10. Dette skåret viser en liten bit trolig av et 

landskapsmotiv. Tettstilte streker i blått kan minne om skravering i tak, bakkelandskap 

etc. som er brukt på flere av de kinesiske husmotivene (Hume 2001:226). Imidlertid er 

skårene så små at det vanskelig kan fastslås med sikkerhet hvor og når gjenstanden er 

produsert.  

 

Det siste fragmentet (C54088, undernr.:1866) stammer fra Rom 9 som løsfunn. 

Fragmentet er fra en skål eller tallerken, hvor motivet er malt på overflaten som en ranke 

som snor seg symmetrisk med grønne blader og blomster i rødt og oransje. En enkel 

oransje bord er markert like på innsiden av skålkanten. Under katalogiseringen har vi 

ikke funnet tilsvarende funn i publisert materiale over porselensprodukter. Trolig er ikke 

mønsteret gammelt, men uten paralleller kan dateringen ikke bestemmes.  

 

 Til de blådekorerte bitene fra Bygdøy Kongsgård kan det være mulig å finne 

sammenliknbart materiale fra utgravningen i Revierstredet 5 og 7.  
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Figur 30: Fragmenter av porselen fra utgravningen på Bygdøy Kongsgård. Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk 
museum. 
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10.7 Fajanse 

Fajanse er en keramikktype som ofte benytter leirgods av litt lysere farger. Godset dekkes 

utvendig med ugjennomskinnelig tinnglasur (Brorsson 2002:133). Tinnglasuren kan være 

på den ene eller på begge sider av gjenstanden, eller det kan benyttes blyglasur på 

baksiden for å oppnå en gjennomsiktighet ved brenning (Fjellheim 1981:125). Fajansen 

skilles fra porselenet vet at snittflatens farge er gul til gulhvit, men kan også være rødlig. 

I motsetning til glasur på keramikk og porselen, ble fajansen brent først, deretter dyppet i 

tinnglasur og påført dekor når den var tørr (Fjellheim 1981:125). Fajansen ble brent en 

gang til for at dekoren skulle feste seg. Fargevalget var gjerne koboltblått, kobbergrønt, 

manganlilla, oransje og gult fra antimon eller jern og gjerne rødt fremstilt av jern. Fajanse 

kommer av det italienske ordet Faenza, mens italienerne selv kaller produktet majolika, 

og engelsk betegnelse er delft-ware, trolig etter Hollands dominerende stilling i 

produksjonen (Fjellheim 1981:125).  

 

Både fajanse og porselen ble importert til Skandinavia, og egen produksjon startet først 

på 1700-tallet. Da hadde fajansen vært kjent i Europa siden 1200-tallet, men først med 

renessansen og utbygging av fajanseverksteder i Tyskland og Frankrike nådde godset til 

Nord-Europa (Brorsson 2002:133). I Nederland hadde produksjonen kommet i gang på 

1500-tallet og først på 1600-tallet utviklet hollenderne en egen ”stil”, basert på 

mønsterkopiering av kinesisk porselen (Fjellheim 1981:125). Hjemlig produksjon kom 

med Herrebøe fajansefabrikk som ble grunnlagt i 1757.  

 

Det meste av materialet fra Bygdøy Kongsgård er små fragmenter. Det er funnet 

forholdsvis mange skår på samme sted og flere av bitene kan trolig settes sammen. 

Enkelte av skårene fra kongsgården har ingen dekor. De består bare av hvit glasur på 

begge sider. Funnene kan stamme fra skåler, tallerkener eller fat. Noen av bitene kan 

være fra dekorfliser pga. tykkelsen, men også mange av disse har glasur på begge sider. 

Skårene kommer trolig fra bruksgjenstander.  

 

På 1700-tallet endres bordskikken slik at man ikke lenger spiser av samme fat, men hver 

og en får sin egen tallerken. Med import og utbredelse av kaffe- og tedrikking, forventes 

det også bruk av kopper. Dette er nye innslag i husholdningen og ofte skulle de dyrebare 

drikkene og de nye matrettene inntas fra luksuriøst porselen.  

 

Noe av fajansefragmentene kan minne i mønster, dekor og farge om de nederlandske 

produktene (C54088, undernr.: 840). Mens et av funnene gjort i lag 17 i Rom 12/13 

(C54088, undernr.:1094) er av samme utforming som et som ble funnet ved utgravningen 

av Erkebispegården i Trondheim. Denne tallerken ble i Trondheim bestemt til å være av 

utenlandsk opprinnelse. Tallerkenen ble funnet i gårdsanlegget til proviantforvalteren, og 

funnet ble her datert til 1700-tallet (Nordeide 1997:63). 

 

Hovedsakelig (over 70 %) ble fajansefunnene gjort i Rom 12/13, ”kjøkkenet”. 

Fajansematerialet fra Bygdøy Kongsgård kan sammenliknes med andre 

etterreformatoriske utgravninger fra 16-1700-tallet. Men igjen pga. de små skår av 

gjenstandsmaterialet, vil dette gjøre sammenlikningsarbeidet vanskelig.  
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Figur 31: Fragmenter av fajanse funnet ved utgravningen. Tegningen er opprinnelig i A4 størrelse. 

Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum.  
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10.8 Krittpiper 

Tobakksindustrien begynte sin europeiske historie etter at Christoffer Columbus 

oppdaget Amerika i 1492, men ble først vanlig mot slutten av 1500-tallet. I det nordlige 

Europa ble krittpipen vanlig. Mens i Sveits var det bruk av metallpiper, i Spania 

sigarrøyking og i Frankrike brukte man helst snus (Ludvigsen 1982:9). Krittpipen var 

håndlaget av pipeleire. Den var formet i ett stykke på 1600-tallet, men senere på 1700-

tallet ble den støpt i former som to halvdeler presset sammen. England ble et av 

foregangslandene ved produksjon av krittpiper. Men ved religionsforfølgelse i landet 

under Jakob 1(1603-1625), flyktet produsentene særlig til Holland og startet opp ny 

produksjon der (Skre 1981:156). De skandinaviske landene tok også opp produksjonen 

og om ikke lokal leire forekom, ble dette importert særlig fra Holland (Olsson 2004:162-

163).  

 

De eldste funn av krittpiper i Norge er et funn i Bergen fra 1612 (Skre 1981:156). I 

Danmark-Norge ble det innført røykeforbud fra 1620. Forbudet ble opphevet i 1643 

(Olsson 2004:168, Skre 1981:156). Kun sjømenn og soldater skulle få lov til å røyke. 

Soldater og offiserer fikk også sin krigstjeneste belønnet med krittpiper som medalje, og 

da gjerne flotte, dekorerte piper. Det var også med skipene at sjømennene i forbudstiden 

smuglet med seg krittpiper for eget salg. En tid ble røyking ansett som sunt og 

foreskrevet av leger for behandling av flere sykdommer. Under pesten i 1711-12 måtte 

sykepleierne røyke krittpipe under sitt daglige stell av pasientene, fordi de trodde at luften 

slik ble renset på sykestuene (Olsson 2004:163, Bardenfleth 2002:21). Krittpipene hadde 

sin glansperiode på 1700-tallet i Europa. Med innføringen av andre røykeformer; piper av 

annet materiale, snus, sigarett og sigar på 1800-tallet, forsvant krittpipene ut av bruk 

(Skre 1981:156). 

 

Typologisk deles krittpiper i munnstykke, stilk, hode og knast/spore. Alle disse 

elementene kan varieres i form, lengde og proporsjoner. De eldste, hollandske typene 

hadde små hoder med bule på midten og med korte, tykke skaft/stilker. På 1700-tallet 

økte pipehodets størrelse og lengden kunne øke til 40-50 cm som vanlig pipelengde. 

Røykekanalen ble mindre etter hvert (Olsson 2004:166).  

 

Det er forsøkt å datere krittpiper basert på endring av form uttrykt gjennom formelen 

høyde x bredde x diameter (røykåpning ved hodet). I tillegg har datering også blitt gjort 

på grunnlag av endring av røykkanalen fra større til mindre over tid. Vinkelen mellom 

skaft og hode kan til dels også egne seg som dateringselement, ved at de eldste (engelske) 

pipene har gjerne munningsåpning parallell med stilken, mens yngre (hollandske og 

engelske) gjerne har stump vinkel mellom munning og stilk.  

 

På knasten under pipehodet var det vanlig å sette sitt produksjonsstempel og signatur, 

også kalt varemerke. Krittpipedeler med slike spor kan gi informasjon om 

opprinnelsessted og tidsperiode. Imidlertid ble også stempler brukt på kopier, hvilket gjør 

at dette må tas med i kildekritikken ved arkeologiske funn og ved tolkningen av slikt 

materiale. Anerkjent stempel brukt på kopiene ga en bedre pris på det hjemlige markedet 

(Olsson 2004:166). Varemerket ble gjerne satt på knasten eller på siden av denne. 

Stempelet kunne gjerne være satt sammen av bokstaver, siffer og symboler. Vanlige 
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symboler var stjerne, rose, fransk lilje, eikehjul, våpen, heraldiske symboler og 

mennesker i arbeid. Den engelske Tudor-rosen ble ofte brukt som dekor. Sir Walter 

Raleighs ansiktsmaske ble gjerne også brukt som dekor på hollandske pipehoder. Han var 

sjøhelt, tudor og tobakkens iherdige forkjemper (Skre 1981:156).  

 

Det var hovedsakelig fire kvalitetstyper av krittpiper: 1) den grove, enkle typen 

(”grofte”), 2) den grove, men dyrere typen med dekorrand ved munningen (”grofte”), 3) 

den polerte og forblendede pipen (”fijne”) og 4) den polerte og forblendede pipen som 

var innsatt med voks før brenning (”porcelaine”) (Olsson 2004:165). Ved å plassere en 

krone over varemerket, forseglet man at dette var en krittpipe av god kvalitet (Olsson 

2004:166). Annen sorteringsvare ble gjerne merket med S for schlecht (dårlig). Brunlige 

krittpiper kan være produsert av lokal leire i Skandinavia, mens den hollandske pipeleiren 

var hvit (Olsson 2004:175). 

 

Dekor var en motesak, men også en kvalitetsmarkør. På tvers av stilken la dekoratøren 

ulike rullestempler; trekantbånd, øyebånd og tettstilte prikker (ala ”Gouda-pipe”, men 

produsert i kopier mange steder i Europa). Disse ble gjerne kombinert ved at de ulike 

stempelornamentene ble satt sammen i felt inntil hodet, midt på stilken eller øverst mot 

munnstykket. Disse rulettmønstrene benyttes gjerne etter 1750-tallet (vel og merke i 

kopier fra eldre tids hollandsk produksjon, Ludvigsen 1982:16-17). Annen form for 

stilkdekor var motiv som ble trykket inn langsmed stilken i dens lengderetning, alt fra 

sirlige bladornamenter til bynavnet. 

 

Lengden på krittpipestilken kunne variere med bruksområdet. Korte piper egnet seg for 

utendørsbruk, hvorav pipene med 10-20 cm lengde ofte ble kalt nesevarmere. Krittpiper 

på lengde av 1m var kun til innebruk og måtte gjerne røykes stående. De lengste pipene 

var naturlig nok de dyreste. Disse lange pipene kom i egne etuier, da krittpiper var skjøre 

og knakk lett. Også flotte kvalitetspiper hadde egne etuier eller futteraler. Slike ble funnet 

ved utgravning av skipet ”Lossen” ved Vesterøy på Hvaler (Ludvigsen 1982:10). 

Ferdigstappete krittpiper ble også solgt for en kortere periode og egnet seg kun til bruk 

inntil tobakken var røykt opp. Denne type krittpipe omtales som den eldste engangsvaren 

i vår handelskultur (Olsson 2004:163).  

 

Ved utgravningen av Helgeandsholmen i Stockholm, fant man ikke bare intakte lager 

med krittpiper, men også lister over pipenes ulike priser. De lengste pipene var mest 

kostbare, samt de som hadde riksvåpenet som dekor. Disse kunne koste 6,5 ganger så 

mye som krittpiper av 20 cm lengde (Olsson 2004:170). 

 

I Skandinavia fikk Claus Bonix starte en krittpipefabrikk i København i 1672 med 10 års 

enerett for salg i Danmark-Norge. Grunnet innførsel og salg av billigere piper måtte han 

legge ned fabrikken allerede i 1674 (Skre 1981:156). Stabil produksjon forekom i 

Danmark først fra 1747. Egen dyrking av tobakk ble gjort i Sverige fra 1650 i Uppsala, 

samt på større arealer i Skåne fra 1720-tallet (Olsson 2004:168). Selve 

krittpipeproduksjon på svensk grunn ble igangsatt fra 1708 med Carl Aspegren. I Sverige 

startet Jonas Alströmer med produksjon i Stockholm i 1729, men hadde da hatt 

tobakksplantasje fra 1725 (Olsson 2004:168-169). I Norge startet Jacob Boy en 
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pipefabrikk på Bragernes i Drammen fra 1752. Fra Loshavnsundersøkelsen i Vest-Agder 

fra 1980 ble det blant annet funnet en krittpipe merket ”In Bragnes” produsert av den lille 

fabrikken drevet av mann, kone og en svenn i Drammen. Mannen var trolig Jacob Boy og 

svennen var Johan Wichardt (Ludvigsen 1982:23, Pettersen og Alsvik 1938-43). De holdt 

produksjonen i gang til 1770-årene. Neste sted var Drøbak i 1760-årene og i 1770-årene i 

Christiania. Denne produksjonen kom sent i krittpipenes brukstid, slik at omfanget av 

produksjonen ble kortvarig og begrenset (Skre 1981:156). 

 

Røyking av krittpiper var ikke ufarlig eller uskadelig, slik samtiden i hovedsak oppfattet 

produktet som. Røykens virkning på lunger og helse ble først vitenskapelig dokumentert 

på 1900-tallet, mens synlige skader som brannsår på leppene og redusert emalje på 

tennene, må ha vært tydelige spor i samtiden. Det fortelles om at pipeleiren ble klebrig 

mot våte lepper, hang seg fast i huden og skapte sår. Med sårene kom hard skorpe og ny 

piperøyking på samme sted medførte ofte et åpent kreftaktig sår. Det beskrives fra eldre 

tider også at piperøykerne ofte manglet den bakenforliggende tannen (Ludvigsen 

1982:17). På kirkegårder forekommer det i gravmaterialet fra etterreformatorisk tid 

tydelige spor i tannmaterialet etter røyking av krittpipe. Det var særlig hjørnetennene 

sammen med de sekundære fortennene som ble benyttet for å holde pipen fast i munnen. 

Dersom både overkjeve og underkjeve er bevart fra samme individ, kan krittpipemerkene 

vise seg som sirkulære hull mellom de fire nevnte tennene. Krittpipens avsatte merker i 

skjelettmaterialet kan brukes til en grov datering av kristne graver til yngre enn 1620.  

 

Man regner med at krittpipene er et materiale med kort omløpstid. Fra tilvirkning, 

omsetting og endt brukstid regnes det om lag 5 år, hvorav brukstiden kun utgjør om lag 

ett år. Visse egenskaper ved krittpipene gjør disse unike som etterreformatorisk 

studiemateriale: De har kort omløpstid, detaljerte merker med referanse til geografiske 

produsenter og materialet bevares godt nesten uavhengig av arkeologisk situasjon da 

pipene ble hardbrent av kvalitetsleire.  

 

Av sammenliknbart materiale med Bygdøy Kongsgård er funnene fra Revierstredet 5 og 

7, (undersøkt i 1977) funnene fra krittpipefabrikken på Bragernes (undersøkt på 1980-

tallet), og utgravningene av fire lokaliteter i Bohuslän (undersøkt 2001). 
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Figur 32-33: Krittpiper med stempel og dekor funnet ved utgravningen i kongsgården. Tegningene 

er opprinnelig i A4 størrelse. Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum.  
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Det ble ved Bygdøy Kongsgård ikke funnet noen hele krittpiper. Alt arkeologisk 

materiale var i form av fragmenter, og herav var flest stilkfragmenter bevart. Vårt 

inntrykk fra feltarbeidet var at mengden av stilker med dekor utgjorde en stor andel av de 

totale stilkforekomstene. Totalt ble det funnet 123 fragmenter med dekor og stempel av 

de i alt 406 krittpipefragmentene.  

 

Formen på hodene til flere av krittpipene fra Bygdøy tilsier at de kan være tilvirket i 

perioden 1660-1680 (Bardenfleth 2002:141). Pipehodene er langsmale og med gjerne en 

svak utbuling på undersiden av hodet mot pipeåpningen. En slik pipe kunne romme 

tobakk tilsvarende nesten to sigaretter. Pipene fra 1700-tallet og fremover fikk utvidet 

hodet slik at kapasiteten ble hele tre sigaretter i hver tilberedt pipe.  

 
rom 8 3 

rom 9 79 

rom 10 18 

rom 14 5 

rom 12/13 279 

rom 16 22 

totalt 406 

rom 8

rom 9

rom 10

rom 14

rom 12/13

rom 16

 
 
Figur 34: Diagrammet viser hvordan krittpipefunnene er fordelt på de enkelte rommene i 

kongsgården. Totalt var det 406 krittpipefragmenter (både hode og stilk) fra utgravningen. 

 

Det var få daterbare krittpiper basert på tilsvarende krittpiper med stempel og dekor 

publisert med proveniens og produksjonstid. Følgende krittpiper kan dateres: 

 

C54088 unr: 255 1680-1720, 1770-1780 lag 11  Rom 12/13 

C54088 unr: 723-1 1627-1705   lag 9  Rom 12/13 

C54088 unr: 955 1630-1650   lag 11  Rom 12/13 

C54088 unr: 1071-1 1665-1695   lag 14  Rom 12/13 

C54088 unr: 1333 1665-1695   lag 43  Rom 9 
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stempel på knasten/hodet 26 

rullestempeldekor på stilken 97 

fragmenter uten dekor 283 

krittpiper totalt fra utgravningen 406 

Krittpiper med dekor og stempel

stempel

rullestemp

u/dekor

 
Figur 35: Diagrammet viser forholdet mellom krittpipefragmenter med og uten dekor. Totalt utgjør 

dekorerte piper med rullestempeldekor eller stempel ved eller på knasten 30 % av alle de funne 

krittpipene.  

 

Det er åtte forskjellige stempeldekor; vannbærende kvinne (768, 1351, 1071-1, 993-1), 

femarmet stjerne (279), vindmølle (1048-1, 1122-1, 1289 og muligens 875 og 993-1), 

våpenskjold (305), dyr (?) (768, 900), bokstavene WE med krone over (1123-1) og IB 

med W over eller ei krone over (621).  De vannbærende kvinnene har en datering til 

annen halvdel av 1600-tallet (Skre 1981:168).  

 

Vindmøllen slik den er utformet på disse stemplene har vi ikke funnet paralleller til, men 

en vindmølle sett rett forfra er stempeldekor for Johan Casses fabrikk i København så 

sent som 1790 til ca. 1800 (Davey 1980:238). Det er kun motivet som er samsvarende 

med våre, ikke selve utformingen av stempelet. Bokstavstempelet med IB under og 

eventuelt en krone over, kan ha sin parallell i signaturen W øverst og IB under. Disse er 

begge omgitt av en sirkel. Dersom vi tolker vår krittpipe med undernummer 621 til dette, 

kan pipen være laget av Jan Willemsz Bruggen i distriktet Gouda i Holland og være 

datert til ca. 1670 (Davey 1981:246, 455).  

 

Når det gjelder det usikre dyret, våpenskjoldet og den femarmede stjernen har det ikke 

vært mulig å finne paralleller til disse i litteraturen.  

 

Tre sammenhørende fragmenter av et krittpipehode inneholder en mulig, uthevet blomst 

(955). En parallell til denne kan være et krittpipehode med flere slike knotter i en større 

klase (drueklase? bringebær?) som kan stamme fra Suffolk, ca. 1650-60 (Oswald 

1975:98) eller en enkelt blomst som er tilhørende Stirling Castle (Davey 1992:281).  
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På en stilk er det funnet et svakt stempel av en fransk lilje (C54088 undernr.: 2237). 

Motivet var yndet også i kopieringen. Liljen på stilkfragmentet kan vanskelig 

proveniensbestemmes med sikkerhet. 

 

Krittpipematerialet fra Bygdøy Kongsgård vil kunne egne seg til å videre studium, da 

materialet er godt bevart, egner seg for dyptgående dateringsanalyser og da 

funnmaterialet kan knyttes til lag, situasjoner og begrenset funnsted. Mange av 

krittpipene er funnet i ildsteder, hvilket i seg selv kan gi interessante tolkninger for de 

enkelte bygningene og brukstiden.  

 

10.9 Sko 

Fra jernalder, middelalder og etterreformatorisk tid kan det skisseres en grov utvikling av 

fottøy laget av lær. De eldste var gjerne laget av ett stykke og formet etter foten og snørt 

sammen omkring ankelen og vristen, gjerne kalt hudskoen. I middelalderen ble det 

utviklet mange ulike fasonger, men fellestrekket var at såle og overlær ble laget i to deler 

og sydd sammen på vrangen. Et mangfold av sko, støvler, tøfler, sandaler etc. ble 

utviklet, og skomaterialet med skiftende moter framtrer som et verdifullt 

dateringsmateriale fra middelalderen. Skomakerne ble mer spesialiserte i motsetning til i 

jernalder hvor man selv kunne lage sine egne sko. Etter hvert i middelalderen ble også 

garvere, som behandlet huden til lær, skilt ut med egne håndverkslaug. På slutten av 

1500-tallet og tidlig 1600-tall ble skoen utviklet igjen, denne gang med tekniske 

forbedringer ved at sålene ble laget av mange lag med lær som ble festet stramt sammen 

av treplugger og sømmer. En helklakk ble sydd på eller spikret fast. Den siste endring i 

skohistorien skjedde ved inngangen til 1900-tallet, hvor nye materialer ble tatt i bruk; 

først og fremst gummi (Schia 1981:219-220). 

 

Skomaterialet fra Bygdøy Kongsgård omfatter 7 funn. Alle ble gjort i Rom 12/13, i 

lagene 9 og 11. Fragmentene stammer fra etterreformatorisk tid. Hælene på materialet 

viser disse typiske flere lag festet sammen med spiker. I flere av sålene sitter flere 

jernspikre igjen (se tegning av skomaterialet).   

 

Skoene er av ulik størrelse, men da det er få store sålefragmenter kan man vanskelig si 

om det er herre- eller damesko. En av hælene er svært avrundet og liten. Den kan ha 

tilhørt en damesko eller eventuelt vært en barnesko (C54088, undernr.:821).  Grensen 

mellom barnesko og voksensko er satt ved 24 cm. Kvinnesko har en sålelengde på 25-26 

cm og herrestørrelse på ca. 28-29 cm (Schia 1987:337). Våre fragmenter lar seg ikke 

måle.   

 

Hælene har opptil 12-15 lag med lær hardt presset sammen. Ett av disse stykkene virker 

som om det er skåret i stjerneform inn mot midten av hælen. Et par av de bevarte hælene 

bærer også preg av å være slitt ned mot midten. Det er ikke funnet noe overlær i 

forbindelse med skomaterialet.  
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Fragmentene viser at skoene er laget i 1600-tallets teknikk og mote. Den ene sålen 

stammer fra en randsydd sko. Men da overlæret mangler gir det få holdepunkter for å si 

om det er fra en støvel eller en sko, og om hvordan selve fottøyet var utformet.   

Helklakkene med alle lagene var sydd og spikret til sålen med jernspikre. Der sålen ikke 

er bevart, finnes det flere eksempler på at spikrene stikker opp gjennom hælen. I 

materialet fra Revierstredet 5 og 7, som er fra den samme tidsperioden i Christiania som 

deler av kongsgården, var det benyttet treplugger, ikke jernspikre i sålefestet (Schia 

1981:222).  

 

I mengde egner skomaterialet fra Bygdøy seg ikke som et isolert videre 

forskningsmateriale, men kan gjerne benyttes som supplement til samtidige andre 

arkeologiske utgravninger med kartlegging av skobruken på 1600-tallet.  

 
Figur 36: Noe av skomaterialet fra Bygdøy Kongsgård. Tegningen er opprinnelig i A4 størrelse. 

Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 
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10.10 Gjenstander av tre 

Få gjenstander av tre ble funnet. Et av funnene stammer fra en bygningsdel. Det var en 

”dømling”; et tilspisset trestykke som benyttes for å låse lafteveggen ved dør- eller 

vindusåpninger. Funnet ble gjort i Rom 10. 

 

 
Figur 37: Et lite utvalg av tregjenstander fra utgravningen ved kongsgården. Tegningen er 

opprinnelig i A4 størrelse. Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 
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En liten, utskåret stjerneformet bit av en tapp til et lokk av tine eller en treeske, ble funnet 

i Rom 12/13. Fragmentet kan ikke si så meget mer verken om gjenstanden eller den 

situasjonen den ble funnet i. Ellers er det funnet fragmentariske trerester fra skaft i kniver 

og annet bestikk, jf. kapitlet om metall og jern. 

 

10.11 Metall og jern 

I middelalderen benyttes jern til våpen, redskap, hestesko, ringer av alle salg, bestikk, 

beslag, hengsle, spiker, haspe, beltespenne, lysholder, nagle, nøkkel, geværkule, 

knappenåler, synåler, stifter, ildstål, doppsko osv. Jernet er det av metallene som er mest 

benyttet. Kobber og bly ser ut til å ha vært brukt i mindre mengder, gjerne til detaljer og 

der anvendelsen ikke var så preget av hard bruk og kraftig slitasje.  

 

Av spesielle daterbare funn av metall er myntfunnene (C54088, undernr.: 493 og 1474).  

 

Den ene kobbermynten (493) ble funnet i rute M5 under utvidet graving for sålding av 

kulturlagene i lag 9 i Rom 12/13 (40 cm ned i kulturlagene). Mynten veide 0,842 gram. I 

henhold til bestemmelsene fra Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum, er mynten 

utstedt i Malmø under kong Kristian 1 (1448-1481), jf. opplysninger fra Galster i 

Unionstidens udmøntninger Damark og Norge 1397-1540 og Sverige 1363-1521 (Galster 

1972:51, mynt nr. 23). 

 

 
 

Figur 38: Myntfunnene ved kongsgårdsutgravningen. Til venstre fra Kristian Is myntverksted i Malmø og 

til høyre fra Olav Engelbrektssons verksted ved Erkebispegården i Trondheim. Foto: Kulturhistorisk 

museum, Håkon Ingvaldsen. 

 

Den andre mynten ble funnet i jordlaget mellom steinene i kuppelsteinsgulvet (K3), lag 

47, rute M9 og i Rom 10. Mynten er bestemt av Myntkabinettet og dateres til 

seinmiddelalder. Skillingen på ca. 1,619 gram er preget ved myntverkstedet i Nidaros 

under erkebiskop Olav Engelbrektsson (1523-1537).   
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rom 8 2 

rom 9 71 

rom 10 29 

rom 12/13 116 

rom 14 22 

rom 16 35 

Totalt av metallfragmenter 275 

Metallfragmenter

rom 8

rom 9

rom 10

rom 12/13

rom 14

rom 16

totalt

 
 
Figur 39: Ved Bygdøy Kongsgård har metallgjenstandene vært benyttet til ulike formål. Av de total 

275 funnene utgjør spiker 225, og er den største enkeltgruppen.  

 

Jernfragmentene som ble funnet ved Bygdøy Kongsgård viser et mangfold. Men 

gjenstander av metallet bærer også sterkt preg av å være kraftig korrodert.  

 

Det ble funnet 7 fragmenter av kniver med jernblad og ei skje. To av knivene hadde 

antagelig hatt skaft i tre som var plugget fast med nagler i kobber. Beslag omkring toppen 

på knivskaftet var også utformet i kobber (C54088, undernr.:1617, 2053). Et lite annet 

fragment kan også være fra en kniv, men det er kun øvre del av skaftet som er bevart 

(C54088, undernr.:446). Form og størrelse tilsier at dette kan ha vært bordkniver. Disse 

knivene kan ha tilhørt et flottere bestikk, nedarvet og gjenbrukt av kongsgårdens mange 

eiere. Fra en arbeidskniv ble det funnet en sliretupp av bly, tolket som doppsko (C54088, 

undernr.:2090). 

 

Selve skjeen er formet i jern og det er kun nedre del av skjeen som er bevart (C54088, 

undernr.:1051). Det er usikkert om denne skulle sittet skjeftet i et skaft av annet 

materiale. Tuppen er tilspisset og kan være formet for et skaft i tre eller annet metall. 

Bladet er avlangt og ikke sirkulært slik som var vanlig på 1600-tallet. Men da skjeen er 

sterkt korrodert er det ikke mulig å se formen eksakt eller om skjeen har hatt innpreget 

stempel eller annen form for merke.  
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Håndverksfunn i form av sysaker ble det funnet 4, muligens 5 nåler i kobber, 1 knappenål 

og 1 fingerbøl. Disse redskapene finner tidlig sin ideelle form i forhold til funksjon, og 

lar seg dermed vanskelig tidfeste.  

 
Figur 40-43: Fragmenter av jern som beslag, spiker, nåler etc. fra utgravningen ved Bygdøy 

Kongsgård. Tegningene er opprinnelig i A4 format. Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk 

museum.  
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Fingerbølet er 22 mm høyt og har en diameter på 14 mm. Dette stemmer godt overens 

med to av fingerbølene funnet ved Revierstredet 5 og 7 (Færden 1981:201).  Trolig er 

vårt fingerbøl laget i messing, og det er irret. Utsmykningen er enkel med kun et bånd 

markert nederst på fingerbølet (se tegning). Fingerbølet ble funnet i Rom 9. I samme 

rommet ble det også funnet flere fragmenter av beinnåler (se kapitel om bein), samt nåler 

i kobber/jern. Fingerbøl skal være nevnt i skriftlige kilder (ca. 1536). Arkeologiske funn 

av fingerbøl kommer fra Nonnester og Tautra, begge klostre og datert til ca. 1300-tallet 

(Færden 1981:201).  

 

Den best bevarte synålen (C54088, undernr.:2233) kan karakteriseres som ei stoppenål 

med stort øye. En annen nål av jern er sterkt korrodert (C54088, undernr.:1673-1) og en 

annen er knekt slik at kun tuppen er bevart (C54088, undernr.:1719). En siste nål som 

også er korrodert har en annen hodeutforming enn de andre. Denne kan ha vært en 

pyntenål (C54088, undernr.:1673-1).  

 

Knappenålen er liten, ca. 20 mm lang og med et hode som virker som det er snurret av 

metalltråd (C54088, undernr.:1750). Liknende knappenåler er funnet ved de 

middelalderske bygravningene, i Revierstredet 5 og 7, samt ved utgravninger i blant 

annet Ringebu stavkirke (Færden 1981:201). Knappenåler var gjerne tidligere 

hjemmelaget, før en form for industrialisering startet på 1600-tallet. Flere kjente 

knappenålsverksteder lå i området omkring Amsterdam fra 16-1700-tallet (Færden 

1981:201).  

 

Det ble funnet 4 beltespenner og en liten ring som kan ha vært brukt til reimfeste på 

skotøy (C54088, undernr.:1532-3). En av de mulige beltespennene kan også ha vært 

benyttet til annet formål. Denne var flat med et svakt stempel i form av et Andreas-kors 

symmetrisk plassert ved frontflaten, men sterkt presset sammen med jord og steinmasse 

(C54088, undernr.:1077). 

 

Hoveddelen av jernfunnene utgjør spikrene. Det ble også funnet en god del mer moderne, 

industriproduserte spiker som ikke ble innsamlet. De ivaretatte spikrene omfatter til 

sammen 225 av de 275 jernfunnene ved Bygdøy Kongsgård. Hovedtypen av spikrene er 

de håndlagede med tilnærmet kvadratisk tverrsnitt og kraftige hoder. Noen er bøyd som 

for å skape mothake og for holde treverket sammen (jf. C54088, undernr.:2138). Det er 

også enkelte som er formet med rektangulært tverrsnitt og flatt T-formet hode (C54088, 

undernr.:1528), og de er gjerne brukt til søm i hestesko.   

 

Spikermaterialet kan som mengde også benyttes til å kartlegge vegger og gulv, der 

treverket i seg selv er gått i oppløsning og forsvunnet med tiden. Imidlertid krever dette 

nitidig dokumentasjon av funnene i felt. I vår situasjon ble ofte spikrene funnet i større 

mengder i rivingslag, og egner seg dårlig for ytterligere studium utover selve 

gjenstanden. 

 

Det ble også funnet to små stifter av kobberlegering, hektet sammen med tekstilrester. Vi 

tolket dette til å være pyntestifter til feste av stoltrekk.  
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Figur 44: Spikre utgjør hoveddelen av metallfunnene fra Bygdøy Kongsgård. Hovedparten av disse 

var spikrer med store hoder og rektangulære stilker. Det er ikke forsøkt med nøyere datering av 

dette funnmaterialet. 

 

Av annet bygningsmateriale og bygningselementer utformet av jern kan nevnes hengsler, 

jernslå, gangjern og nøkler i tillegg til spikrene. Det er funnet 4 hengsler ved 

utgravningen (jf. C54088, undernr.:2057, 1105). En haspe (C54088, undernr.:2245) med 

lengde 8 cm, kan ha tilhørt et vindu. Jernslåen (C54088, undernnr.:1492) som vi fant i 

tilknytning til en trerest og som ble tolket som del av et dørblad, ble også funnet i 

nærheten av en nøkkel (C54088, undernr.:1512). I alt ble det funnet 5 nøkler, hvorav alle 

var sterkt korrodert. Enkelte av nøklene kunne virke mer moderne i størrelse og 

utforming. Gangjern er det funnet 2 av på kongsgården. Av kistebeslag kan det være 

flere, bl.a. funn C54088, undernummer 43. Beslagene er foredelt med 3 funn i Rom 

12/13, 2 fra Rom 16 og ett fra hvert av rommene 9 og 14. Beslaget med undernummer 43, 

ble funnet sammen med en nøkkel, en jernring og noe treverk like over 

kuppelsteinsgulvet (konstruksjon 3) i Rom 12/13 (IKs dagbok 9.11.2004). Et av disse er 

betegnet opphengsbeslag og kan ha vært til oppheng til et broderi eller en løper.  

 

Det ble funnet 4 meisler av jern. To lå bevart i Rom 12/13 og 1 i hver av Rom 9 og 16. 

Meisel er igjen et arbeidsredskap i jern som får sin form tilpasset funksjonen uten at de 

store endringene skjer over tid. Redskapene kan knyttes til både byggefaser i 

kongsgårdsanlegget, men også generelt til bruksfasene av bygningsmassen. 

 

Et ildstål av jern, formet usymmetrisk og noe korrodert, og er blant de funnene som lå 

oppå massen under gulvdragerne. Funnet ble innsamlet som løsfunn (C54088, 
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undernr.:1682). Ildstål ble benyttet sammen med flint for å slå gnister til opptenning av 

ild. Ildstål er kjent og brukt siden jernalderen og fram til svovelstikkene ble produsert på 

1800-tallet. Vårt ildstål kan likne noe på det fragmenterte ildstålet som ble funnet ved 

Revierstredet 5 og 7 (Mikkelsen 1981:208; Færden 1981:193). Ildstålet med en lengde på 

7,6 cm, likner ikke på ildstålsvariantene fra 1700-tallet, som gjerne har bare et hengefeste 

(Bardenfleth 2002:71). 

 

Det ble funnet flere kuler av jernholdig materiale, noen av disse kan kanskje avskrives 

som naturlige steinforekomster med sterkt innhold av jernstoffer. Disse reagerer ikke på 

magnet. Men ei jernkule er klarere i form, materiale og størrelse enn de andre. Denne 

kula ble funnet ved ryggvirvlene på et av reveskjelettene i Rom 16 (C54088, 

undernr.:2256) og er tolket som geværkule. Den har en diameter på ca. 20 mm. 

 

Hestesko ble det funnet 4 av i kongsgården, 3 i Rom 12/13 og en i Rom 9. Disse var stort 

sett sterkt korrodert og fragmentert, men på enkelte er hullene fortsatt synlige, samt 

tappen i enden av hesteskoen. I fasong og størrelse kan disse minne om både 

senmiddelalder og etterreformatorisk tid. På mange vis forandres hesteskoformen seg lite 

over tid som her er aktuell.  

 

Vi kan igjen si at metallmaterialet fra Bygdøy Kongsgård egner seg til ytterligere 

sammenlikning med materialet fra Revierstredet 5 og 7, samt med noe av det yngre 

materialet fra utgravningene i Gamlebyen i Oslo.  

 

10.12 Kleber, flint og bryner 

Stein var også et anvendt materiale i husholdningen, ikke kun som et byggemateriale. Det 

var særlig kleber som egnet seg godt, både fordi det var mykt å forme og fordi det tålte 

oppvarming.  

 

Kleberkar har vært utskåret fra dagbrudd i fast fjell og ble benyttet fra jernalderen 

gjennom middelalder inn i etterreformatorisk tid. Fra kongsgården er det funnet tre føtter 

og hanker som kan stamme fra kleberkar (C54088, undernr.:1179, 1887, 2136). De er i 

lengde mellom 4,5 og 5,5 cm. Trolig er funnene hanker fordi de er symmetriske. Føtter 

ville ha hatt en skjev utvidelse mot bukfestet. To av fragmentene er sirkulære med 

avrundet tupp, mens det tredje er 8-kantet.  

 

To spinnehjul, begge i kleber, er nesten identiske i størrelse og form (C54088, 

undernr.:1860, 2260). Spinnehjulene ble brukt ved at en trepinne ble stukket ned i det 

sentrale hullet. Ullen ble festet til tuppen, mens spinnehjulet ble snurret og ga tyngde til 

omdreiingene, slik at ullen ble tvunnet til en tråd. Spinnehjul er benyttet fra jernalderen 

og fremover, og gjenstanden har tidlig funnet en funksjonell form. De to spinnehjulene 

fra kongsgården kan vanskelig benyttes til datering av lagene eller fasene de framkom i.  

 

To flintstykker (C54088, undernr.: 397, 686) har trolig vært benyttet som børseflint. I 

skytevåpen fra ca. 1650-1830/40 var flintlås vanlig (Mikkelsen 1981:207).  Børseflinten 

ble festet i en hane som satt utenpå geværet og ble slått mot en panne for fengkruttet. 
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Lokket åpnet seg på pannen og kruttet ble antent. Man antar at børseflinten kunne holde 

til en ca. 50 skudd. Trolig har flint blitt importert fra bl.a. Danmark. Børseflinten var 

rombisk eller rektangulære i formen og hvert stykke måtte nøye tilpasses det våpen som 

ble benyttet (Mikkelsen 1981:207). Våre to stykker likner i form på det som er vist fra 

Revierstredet 5 og 7, men er noe mindre i størrelser.    

 

Det var også vanlig å benytte flint ved siden av ildstål som fyrtøy, slik at flere av 

flintavslagene fra utgravningen kan også ha vært benyttet til dette formål. Slike 

flintstykker er gjerne mer rombisk formet og er kraftigere med naturlige avskallinger 

langs kantene.  

 

Bryner ble det funnet flere av. Også noen er katalogisert som usikre bryner. Brynene 

finner også tidlig sin form og følger naturlig jernet i bruk og omfang. Kniv, ljå, øks osv. 

trengte jevnlig til sliping for å beholdes skarpe. Man hadde gjerne en personlig brynestein 

som man bar med seg i beltet, såkalte hengebryner med hull i.  

 

Kvaliteten av brynene blir bestemt av kvesseegenskapen. Denne framkommer  ved 

innhold av harde, fine mineralkorn av kvarts som ikke er intimt forbundet, men atskilt 

med glimmerhinner (Lønaas 2001:21). Brynenes størrelse er avhengig av at de skal være 

gode å holde i hendene, men de må ikke være for korte til å bruke mot skarp egg. 

Vanligvis ligger lengden på håndbrynene fra 10-20 cm, mens hengebrynene kan være 

både kortere og smalere (Lønaas 2001:22-23). Brynene brukes til alt som må skjerpes, 

både i husfliden, i profesjonelt håndverk og i husholdet. Bruksspor avsettes på brynene 

ved langvarig bruk. Planslipte bryner har vært brukt til sliping av større redskaper, for 

eksempel av ljåer, mens sliping av nåler vil gi furer i brynet med et U- eller V-formet 

snitt (Lønaas 2001:25).  

 

Bryner blir ofte funnet i fragmenter i utgravningsmaterialet både fra middelalderen og fra 

yngre kulturlag. Bryner som kategori egner seg ikke godt til datering, verken etter 

bruddsted, form eller størrelse. Eidsborg regnes som det beste stedet for uttak av 

brynestein, og i regionen ved Eidsborg finnes det flere dagbrudd. Disse brynene er laget 

av kvarts-muskovitt-skifer (Lønaas 2001:96). Middelalderbyen Skien hadde disse 

brynene som en viktig handelsvare i lang tid.  
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Figur 45-46: Tegning av ulike gjenstander laget av steinmateriale fra spinnehjul, deler av kar til bryner. 

Tegningene er opprinnelig i A4 størrelse. Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 
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Figur 47: Brynene er funnet i et antall av 19 stykker ved Bygdøy Kongsgård. Figuren viser 

fordelingen pr. rom ved utgravningen.  

 

Av de 16 brynene fra Bygdøy er 12 katalogisert med opprinnelse fra Eidsborg. 

Steinstrukturen og fargenyansene minnet i stor grad om flere av funnene fra 

middelalderutgravningen i Oslogate 6, som klart stammet fra Eidsborg (Lønnas, muntlig 

merknad). Brynene viser tydelig spor i form av buet, nedslipt flate på midten av 

slipeflaten, samt spor i endestykket med en avrundet form (jf. tegning). Disse slitesporene 

viser at brynene har vært godt brukt, og kanskje også vært i bruk selv etter at brynet ble 

knekt. Ingen av brynene viser imidlertid slipespor etter kvessing av nåler, men et av 

brynestykkene har klart flere riss. Dette kan skyldes at bergarten er bløtere og kan nesten 

risses med bare neglen.  

 

10.13 Bein 

Det meste av beinmaterialet fra Bygdøy Kongsgård er ubrente dyrebein funnet i omtrent 

samtlige lag ved utgravningen. Noe av dette mengdematerialet utgjør også de brente 

beinene, samt ubrente bein med snittmerker og delte knokler for uttak av beinmargen. I 

enkelte tilfeller har også bein blitt brukt til utskåring av gjenstander. Ved kongsgården ble 

det funnet noen nåler utformet i bein og en beinfløyte.  

 

Beinnålene ble funnet i rommene 9, 10 og 12/13. Det var flest i Rom 9. Nålene var for 

det meste brukket i partiet like under hodet, slik at hullet var tapt. Unntak var beinnålen 

med undernummeret 1430 som hadde hode og øye bevart (se tegning).  I alt ble det 

funnet 6 beinnåler ved utgravningen.  
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Et spesielt funn var beinfløyten (C54088, undernr.:1463) fra Rom 10. Denne var laget av 

en dyreknokkel. Fragmentet viser en kompakt struktur. Beinet stammer trolig fra en 

lemmeknokkel på et kraftigere dyr. Fløyten er brukket ved lufthullet og ved første 

fingerhull, begge på frontsiden.  Det er ikke funnet noe hull på baksiden av fløyten og 

antall hull kan vanskelig fastslås da fragmentet ikke er bevart i lengde større enn ca. 7 

cm.  

 

 
Figur 48: Et fragment av ei beinfløyte, en dobbeltkam, mulig del av et bestikk og en liten, utskåret 

tretapp. Foto: Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 

 

Når det gjelder ytterligere kulturspor på beinmaterialet, ble det påvist 54 hugge- eller 

skjæremerker på hovedsakelig bein fra storfe. Imidlertid har gjennomgangen av 

beinmaterialet ikke nitidig gjennomgått parterings-, flå- eller slaktemetoder for å avdekke 

slike spor spesielt, da dette ikke inngikk i den grunnleggende gjennomgangen og 

artsbestemmelsen av beinmaterialet, jf. vedlagt rapport ved Flatnes Bratbak og 

Hufthammer 2006.  

 

Gevir ble gjerne brukt til produksjon av kammer fra eldre jernalder, i middelalderen og i 

yngre tid. Det ble funnet en kam fra Rom 12/13 i lag 3. Denne kammen likner i størrelse 

og utforming på dobbeltkammer som ble vanlig fra 1250-tallet. Imidlertid har ikke 

kammen to ulike tannbredder, slik at den en siden var grovkammen og den andre var 

finkammen. Kam (C54088, undernr.:52) har like smale tenner på begge sider. Det er noe 

uklart hvilket materiale kammen er laget i, men det kan være gevir eller et treslag med 

hard og tett struktur. 
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Figur 49: Fem nåler, en kam, et utskåret stykke av et bestikk og ei fløyte er noe av det bearbeidede 

beinmaterialet fra utravningen. Tegningen er opprinnelig i A4 format. Tegning ved Inger Karlberg, 

Kulturhistorisk museum.  

11. Datering 
Det ble sendt 15 prøver til 

14
C -datering ved Beta Analytic Inc. i Miami, Florida, USA. 

Resultatene forelå 19.4.2004 (se vedlegg).   

 

Prøvene ble vedartsbestemt før avlevering til datering (se Kap.12.1). Det er sendt både 

ubrent tre og trekull. Der det har vært flere prøver å velge mellom for datering av lag eller 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 127 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

konstruksjoner, har vi prioritert å ikke sende prøver av furu, på grunn av mulighet for høy 

egenalder. 

 

Trekullprøvene ble vasket og tørket ved 70º C. Følgende tabell viser hvilke prøver som er 

sendt, begrunnelse for utvelgelsen og dateringsresultatet. 

 
Prøve-

nr. 

Relasjon til 

lag/konstruksjoner 

Datering 
(2 sigma) 

Begrunnelse for utvelgelse 

1 Rom 12/13, lag 

3 

1410-1480  Treflisene av furu er tolket som del av nedrast vegg, og en 

datering vil kunne eventuelt bekrefte om dette hører til 

bygging av kongsgården i 1733, eller kanskje om 

spontrekket er laget noe senere på 1700-tallet. 

6 Rom 12/13, lag 

14, K5 

1500-1670  Trekull av furu fra ildstedet kan datere bruken av 

huskonstruksjon K5/K6. 

8 Rom 12/13, K9 1190-1400  Trekull av gran kan være behjelpelig til å datere 

konsentrasjonen av kokstein i laget. 

10 Rom 12/13, lag 

20, K10 

220-400  Trekull av furu funnet i undergrunnstruktur og kan datere 

de eldste aktivitetene. 

11 Rom 12/13, lag 

14/15, K5 og K6 

1430-1520  

1580-1630  

Trekull fra osp samlet inn fra ildstedet, jf. Begrunnelse 

som for prøve 6. 

30 Rom 12/13, lag 

39 

1530-1560  

1630-1680 

1740-1800  

1930-1950 

Trekull av bjørk, osp og gran kan supplere dateringen jf. 

prøvene 6 og 11. Prøven er tatt fra nederste sjiktet i 

askelagene i ildstedet. 

34 Rom 9, lag 44, 

K14 

1420-1520 

1590-1620 

Treresten av gran kan gi tidspunkt for etablering av et 

mulig tregulv. Konstruksjonen har en usikker plassering 

tidsmessig ut fra funnkontekst. 

35 Rom 10, lag 52, 

K17 

1280-1410 Trekull fra furu kan gi indikasjon om tidsbruken av en 

mulig hustuft, eldre enn kuppelsteinsgulvet. 

36 Rom 10, lag 56, 

K19 

1280-1420 Trekull av bjørk, selje, vier/osp og gran kan datere 

yttervegg med nedrast stein i en mulig hustuft, men kan 

også datere ildstedslaget fra bebyggelsen i nærområdet. 

38 Rom 9, lag 63, 

K21 

1260-1410 Trekull av bjørk fra konstruksjonen med ei helle og 

kulturlag i tilknytning til denne, kan datere bruken av et 

mulig hus i området. 

41 Rom 9, K22 1300-1520 

1590-1620 

Trekull fra bjørk, selje og vier/osp i en dypere 

konstruksjon ned mot skalleberget, kan datere de eldste 

aktivitetene i dette området. 

47 Rom 16, lag 90 1210-1300 Trekull av furu kan datere et mulig tregulvsnivå ved 

bygningen fra stattholdertiden. Dateringen bør være yngre 

enn reveskjelettene i lag 93. 

48 Rom 16, K23 1440-1650 Nedraste tømmerstokker av furu kan ha tilhørt en tidligere 

utbedret parti av stående bygning, dvs. datert til 

tømmerfelling ca. 1733. 

50 Rom 16, lag 94, 

K34 

1440-1660 Tregulv i deler av bygningen. Det har vært både et yngre 

og et eldre trelag. Funnene er få i konteksten slik at 
14

C -

dateringen her blir viktig. 

67 Rom 16, lag 88, 

K30 

1450-1650 Trekull av bjørk til datering av ovnsfundamentet K30. 

Ovnsfundamentet peker til bruken av bygningen trolig i 

yngste fase, dvs. Niels Trolles/Erik Banners tid. 

Figur 50: Tabellen viser 
14

C-dateringen fra Bygdøy Kongsgård.  
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Resultatet av prøvene viser at dateringene ligger innenfor større tidsrom, og er oppgitt 

med to sigma. Det er 95% sannsynlighet for at dateringen ligger innenfor det oppgitte 

intervall. Resultatene må likevel tolkes i forhold til utvalgt kontekst og materiale, og i 

forhold til mulige forstyrrelser. Enkelte av resultatene stemmer godt overens med våre 

forventninger og innbyrdes sammenliknbare kontekster, mens andre gir en eldre datering 

enn forventet. Tradisjonelt er 
14

C-datering av etterreformatorisk materiale oppfattet som 

usikkert da materialet er nært egen samtid og resultatene ofte angir store tidsrom som 

usikkerhetsmargin.  

 

Prøvene 1 og 48 har vi tolket som faser knyttet til materialbruk i stående bygningskropp 

(dvs. kongsgården fra 1733). Dateringen av det vi har tolket som en nedrast vegg med 

kalkmateriale, har fått dateringen 1410 til 1480, mens prøve 48 fra de nedraste stokkene i 

Rom 16 langs søndre yttermur er datert til 1440-1650. Begge prøvene er av furu, og dette 

kan være en forklaring på at dateringsresultatene er eldre enn forventet, men det kan også 

være en stor mulighet for at man har benyttet gammel furu i mye av bygningsmaterialet. 

Man skal heller ikke se bort fra at det under de hyppige skiftene av grunneiere og deres 

høye aktivitet av restaurerinsarbeider, også har medført at eldre bygninger og 

tømmermasse er flittig gjenbrukt.  

 

Prøvene 6 og 11 er tatt i ildsted som inneholdt flere faser, men som er tolket som del av 

samme bygning. I dette ildstedslaget ble det funnet flere sekundært brente, 

varmepåvirkede krittpiper. Dateringen av prøve 6 ble 1500-1670, og prøve 11 ble 1430-

1520, og 1580 til 1630. Treslagene som ble brukt var furu (prøve 6) og 30 biter som alle 

var fra osp (prøve 11). De to dateringene overlapper hverandre. I disse to 

sammenliknende prøvene, virker det ikke som furuprøven (prøve 6) gir eldre resultat enn 

det reelle. Trolig vil man kunne si at huset/rommet med ildsted var i bruk i 

seinmiddelalderen og kanskje sto fram til tidlig 1600-tall.  

 

Prøve 30 er tatt ut av samme situasjon som prøvene 6 og 11, men prøveresultatet gir 

meget sprikende datering; 1530-1560, 1630-1680, 1740-1800 og 1930-1950. Prøven 

besto av 40 biter, hvorav 2 var av bjerk, 14 av osp og 24 av gran. Dette gir kanskje noe av 

forklaringen på at prøven gir mange ulike dateringer. Trolig kan askelaget inneholde 

omrotet masse. Vi velger å ikke vektlegge denne prøvens resultat i det videre 

tolkningsarbeidet. 

 

Prøve 8 er tatt av trekull i koksteinslaget/bryggesteinslaget og består av en bit av gran. 

Prøven er datert til 1190-1400. Resultatet bekreftet vår mistanke om bruk av området i 

forbindelse med tilvirking av mat; brygging eller koking i en tidlig periode av 

middelalderen. Laget inneholder få gjenstandsfunn. 

 

Prøvene 10 og 41 er begge tatt av trekull funnet i strukturer i undergrunnen. Disse var 

forventet å gi de eldste dateringene. Prøve 10 av furu har gitt en datering til eldre 

jernalder (yngre romertid/folkevandringstid). Imidlertid forekom det ikke annet materiale 

eller andre gjenstandsfunn som kan bekrefte denne dateringen. Vi må imidlertid ta 

forbehold om at prøvematerialet var av furu og dermed kan gi eldre datering enn reelt. 
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Jamført med prøve 41 som også var ned i undergrunnen og besto av 40 biter (1 av bjørk 

og 39 av selje, vier/osp), så ga denne en datering til høymiddelalder og renessanse.  

 

Prøve 34 var av et tregulv lagt av planker i gran, og den var en av de yngre 

konstruksjonene i Rom 9. Vårt tolkede gulv er datert til 1420-1520 eller 1590 til 1620. Vi 

kan i dette tilfellet heller ikke utelukke at det har vært gjenbrukt tømmer i bygningen ved 

senere ombygginger. Det er få gjenstandsfunn fra laget med tregulvet, med unntak av noe 

dyrebein. 

 

Prøvene 35 og 36 er tatt av de to eldre huskonstruksjoner som forekom på samme sted to 

ganger over hverandre i Rom 10. Denne eldste hustuften hadde innehold av et askelag. 

Prøve 35 var av furu og er datert til 1280-1410. Prøve 36 var av 40 biter hvorav 1 av 

bjørk, 6 av selje, vier/osp og 33 av gran og stammer fra et ildsted eller sammenrasket 

bygningsmateriale. Prøve 36 ble datert til 1280-1420. Det er meget god overlapping 

mellom de to prøvene. Dateringen av denne mulige eldste hustufta, med mulig moldbenk, 

kan være fra høy-/seinmiddelalder. 

 

Prøve 38, fra Rom 9, var fra en mulig hustuft med steinhelle. Funnmaterialet var 

rikholdig på keramikk, krittpiper, tegl osv., tett inntil denne situasjonen. C14 materialet 

besto av 40 biter, alle i bjørk, og ga en datering til 1260-1410. Igjen er tidsperioden 

omkring høymiddelalderen.  

 

Fra Rom 16, prøve 47 i lag 90 som var et mulig tregulv, er prøven av furu blitt datert til 

1210-1300. Dateringen ga høymiddelalder. Det kan ha stått en bygning her på denne 

tiden, eventuelt vært en bygning på et senere tidspunkt men som har benyttet eldre 

bygningstømmer. Laget har trolig blitt brutt da steinmuren ble bygget noe seinere i 

stattholdertiden.  

 

Konstruksjon 34 i lag 94 er også tolket som rester etter et mulig gulv i Rom 16. 

Materialet i prøve 50 er igjen av furu, så samme usikkerhet henger ved denne prøven som 

for prøve 47. Gulvet er datert til 1440-1660. Vi tolket dette gulvet som ett av to lag med 

gulv liggende i forbindelse med grunnmuren tolket som Christoffer Urnes stuebygning 

fra ca. 1630-tallet. Vi skal ikke se bort fra at det kan være rester av eldre, mindre 

kulturlagsområder som ikke er blitt fjernet i forbindelse med anleggelse av 

stuebygningens grunnmur. Denne prøven burde vært eldre enn prøve 47, grunnet den 

stratigrafiske lagrekkefølgen. 

 

Den siste av de 15 
14

C -prøvene er tatt fra trekull funnet i de varmepåvirkede massene 

ved ovnsfundamentet K30 (lag 88). Prøvematerialet besto av 10 biter, hvorav 3 av bjørk 

og 7 ikke identifisert. Dateringen var 1440-1660 og sannsynlig brukstid for ovnen var i 

vår tolkning omkring 1650.  

 

Dateringene kan virke som om det har vært ulike typer av aktiviteter opp gjennom 

middelalder og nyere tid. På et begrenset areal har det trolig vært fjernet masse ved 

etablering av større nybygg med kjellere og grunnmurer. Vi skal heller ikke se bort fra at 

etableringen av grunnmuren fra 1733 og byggingen av kjelleren i 1691 har medført store 
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endringer av eldre spor og kulturlag. Noen av 
14

C -prøvene kan antyde at vi kanskje har 

truffet eldre kulturlagsøyer inntil nyere bygningsrester, slik som prøvene viser fra Rom 

16. Totalt sett gir det en interessant spredning på brukstiden av området fra spede spor i 

folkevandringstiden, via middelalder til renessanse og ”stattholdertiden”. Dateringene 

bekrefter vår tanke om at de tykke kulturlagsøyene skal oppfattes som del av en 

gårdshaug med stor tidsdybde. 

 

12. Naturvitenskapelige prøver 
Ved siden av 

14
C-dateringene er det samlet inn prøvemateriale til vedartsbestemmelser, 

pollenprøver, makrofossilanalyser og til kalkanalyser.  

 
Det ble tatt ut i alt tre jordprøveserier fra utgravningen ved kongsgården. Disse er fordelt 

med prøvenummer 16-28 i Rom 12/13, nummer 52-64 i Rom 16 og nummer 73-82 i Rom 

9. Jordprøvene er noe varierende i vekt og volum. Serien fra Rom 12/13 ligger på ca. 2 

liter i gjennomsnitt, Rom 16 på ca. 1,0-1,5 liter og prøvene fra Rom 9 utgjør ca. 0,5-1,0 

liter. Prøveserien i Rom 12/13 er tatt underveis i utgravning for utvidelsen av vestre 

midtdrager, og er tatt fortløpende ved blottleggelse av lagene i flaten. Prøveserie fra Rom 

9 og 16 er tatt i profilene etter fullført utgravning (jf. profiltegninger).  

 

Prøveserien fra Rom 16 er vurdert analysert i forhold til innhold av pollen. Prøvene er 

sendt ubehandlet videre til pollenidentifikasjon og telling. Serien av jordprøver ble valgt 

da disse jordlagene både ligger nærmest selve hageanlegget ved kongsgården, men også 

på grunn av nærheten til oransjeriet som skal ha stått i området ved eksisterende kjeller. 

Det forbindes med noe usikkerhet om plantene fra oransjeriet kan dokumenteres gjennom 

sine støvbærere. Trolig har enkelte av de spesielle artene også et spredningsmønster 

basert på rotskudd i stedet for vindspredning. Det er også uklart om pollenet vil kunne bli 

bevart og om jordlagene i dette området har vært tilstrekkelig fuktige. 

 

Jordprøveserien for pollenanalysene vil også kunne inneholde kjerner og frø fra frukter. 

Serien er analysert av Helge Høeg, jf. vedlagt rapport.  

 

Makrofossilanalysene bør utføres primært på prøveserien fra Rom 12/13, da disse 

prøvene i vekt omfatter det som er anbefalt (ca. 1,5 – 2,0 kg). Alle prøvene (også 

prøveserien fra Rom 9) er flottert i ferskvann med flotteringsmaskin utlånt fra 

Arkeologisk museum i Stavanger (foreløpig ikke analysert). 

12.1 Vedartsbestemmelse 

Vedartsbestemmelse er utført av Helge Høeg og foretatt på flere prøver enn de som 

benyttes til 
14

C-datering. Det er blant annet vurdert treslag fra materiale som spontrekket, 

nedraste vegger etc. Informasjon om de enkelte prøvene framgår av vedlegget (bind 2). 

 

Resultatet av disse undersøkelsene er bearbeidet og sammenstilt i to tegninger og tabeller 

(se vedlegg), slik at materialet tilgjengeliggjøres lettere for tolkningsarbeidet i den 

kulturhistoriske oppsummeringen fra utgravningen.  
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I de eldste fasene fra utgravningen er prøvene fra rommene 9 (fase 1) og 12/13 (fase 1) 

fra strukturer ned i undergrunnen og konsentrasjoner av kokstein/bryggestein. 

Prøvematerialet er fra trekull, bestemt til bjørk, selje, vier/osp, gran og hassel. 

Konstruksjonene som ligger til grunn for materialutvalget har vært koksteinslag og 

antatte grøfter i undergrunnen. Bestemmelsen av treart kan ikke gi så meget mer 

informasjon om disse konstruksjonene/aktivitetene.  

 

I de neste fasene som kan sammenfattes av eldste byggefase, hvor det trolig har stått flere 

mindre hus på området. Vi tolker en slik første bebyggelse til å ha startet en gang i løpet 

av middelalderen, og mest sannsynlig i forbindelse med kongelig ervervelse av 

eiendommen omkring år 1300. Fra denne tiden kan hustuften i Rom10 stamme (fase 1 og 

2), samt tregulvet eller ildstedet fra Rom 9 (fase 2 og 3).  Prøvematerialet fra en nedrast 

vegg eller ansamling av steiner ved hustuften i den eldste fasen i Rom 10, består av 

trekull fra bjørk, selje og vier/osp. Fra samme hustuft stammer det et askelag med trekull 

av furu (fase 2). Fra Rom 10 var det bjørk i trekullprøven fra grøfta ved hustufta med 

dørhella, samt at ildstedet fra fase 3 inneholdt furu. Også disse prøvene gir kun 

informasjon om tilgjengeligheten av trevirke til brensel i området.  

 

Fra laget med konsentrasjon av bein, i fase 2 i Rom 12/13 ble det tatt ut daterbare 

trekullprøver. Alle disse viste bruk av furu til brensel. Dateringene herfra vil kunne 

suppleres med 
14

C-datering av beinmaterialet. Siden furu kan gi eldre datering enn det 

som forventes og trolig er reelt, er det nødvendig med ekstra prøver fra denne fasen. 

Byantikvaren daterte et tilsvarende beinlag fra utgravningen ved hagemuren, og fikk 

datering til reformasjonen (1536), og datering til vikingtid ved en senere undersøkelse.  

Fra ”stattholdertiden” forekommer det flere spor etter bygninger. I Rom 9, fase 5 ble det 

funnet trerester som kan stamme fra et gulv inne i en bygning. Trerestene ble funnet i alle 

deler av rommet som ble åpnet og arkeologisk undersøkt. Treprøven herfra viser at 

plankene var av gran. Fra Rom 16 er det funnet flere lag med tregulv knyttet til 

grunnmuren i stein. Et av de eldre tregulvene var laget av planker fra furu (fase 4). Fra 

ildstedet i lag 88 over ovnsfundamentet (fase 6) ble det funnet og innsamlet trekull. 

Denne prøven kommer fra bjørk, men inneholder også noe materiale fra treets bark.  

 

Imidlertid kan prøvematerialet fra stattholdertiden vanskelig gi de samme direkte 

resultatene uten at det foretas en detaljert gjennomgang av regnskapene og 

materialbestillinger fra stattholdernes aktiviteter. Spesielt interessant vil være 

bestillingslister eller regnskap fra byggherrene Christoffer Urne, Niels Trolle og Erik 

Banner. Vi utelukker heller ikke at også andre navn kan være av interesse. Bygningen 

knyttet til disse eiere er grunnmuren i stein funnet i Rom 16, og hvor det nå bl.a. er 

dokumentert et mulig tregulv av furu.  

 

Fra denne stattholdertiden stammer også syllsteinsrekken med ildsted (fase 3, Rom 

12/13). Det har ikke vært mulig å finne fram til denne bygningens byggherre, men 

funnmaterialet med brente krittpiper tilsier en datering fra 16-1700-tallet. Fra ildstedet 

forekommer det brensel fra bladrike trær som bjørk, vier/osp og noe fra furu. Vi regner 

ikke med at de skriftlige kildene detaljert omtaler brenselvirket ved kongsgården, men at 

det var naturlig å benytte det som egnet seg fra egen nærliggende skog.   
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De yngste treprøvene er tatt fra spontrekklaget i Rom 12/13 (fase 5), Rom 14 (fase 4) og 

fra den nedraste veggen i Rom 16 (fase 7). Disse prøvene kan være knyttet til den 

eksisterende grunnmuren. Det vil si materiale som har vært benyttet i tømmerveggene og 

blitt erstattet på grunn av dårlig vedlikehold. Spontrekklaget var i følge undersøkelsene 

av furu og gran.  

 

Fra regnskapene, besiktigelse og takst ved overdragelse fra en stattholder til en annen ved 

Bygdøy Kongsgård, bemerkes det noen ganger hvilket materiale som bør velges for at 

bygget skal tåle klimaet og bruken. For eksempel ble det anbefalt fra København at 

stattholder Ditlev Vibe burde ved sin nybygging på eiendommen i 1730-årene velge furu 

til yttervegger og gran til innvendige vegger. Tømmeret skulle hentes fra egen skog på 

Bygdøy. Dersom våre tolkninger av K23 stemmer, så kan dette ha vært en yttervegg ved 

Bygdøy Kongsgård fra 1733. Tømmeret herfra var furu. Det er igjen ingen motsetning 

mellom vedartsbestemmelsen, vår tolkning og de skriftlige kildene.  

 

12.2 Pollenanalyser 

Intakte kulturlag kan forsegle vegetasjonssammensetningen fra et historisk landskap på et 

gitt tidspunkt.  En serie med jordprøver i stratigrafisk avsatte lag vil kunne gi et bilde på 

endringer gjennom historien. Imidlertid vil pollen fordre gode bevaringsforhold, og i 

tillegg må man kildekritisk vurdere også spredningsmønster inklusivt 

spredningsavstander for de ulike planteartene.  

 

Fra Bygdøy Kongsgård ble det tatt ut en jordprøveserie fra Rom 16 som omfattet 13 

nummer/lag fra rute C21. Prøvene er analysert av Helge Høeg og resultat forelå 4.4.2006, 

jf. vedlagt rapport.  

 

Prøvene ble preparert og analysert etter standardmetodene og mikroskopert med 300 

gangers forstørrelse. To av prøvene var uten pollen (fra lag 56 og 61). Enkelte prøver 

inneholdt også så få pollenkorn at de dannet svakt grunnlag for de prosentvise 

oversiktene.  

 

Totalt viste alle prøvene at det hovedsakelig var åpen skog med bjørk, furu og gran i 

området omkring utgravningsstedet. Herunder var det mindre innslag av hassel, or, alm, 

eik, lind, ask, vier og hegg/rogn. I det åpne landskapet var det gress og kornåkre. Prøver 

som var avsatt i gulvlag innenfor en huskonstruksjon inneholdt naturlig nok færre pollen 

enn fra det åpne landskapet.  Torvmose i prøvene kan indikere bruk som 

tetningsmateriale i bygninger eller brukt som ”toalettpapir”. Hamp, humle og pors 

forekom i de samme lagene, og kan ha vært innsamlet til ølproduksjon. Alle 

pollenprøvene viser til kulturlag yngre enn 500 e.Kr.  

 

I et sand-/gruslag (lag 103) som lå innunder steinmuren i Rom 16, ble det funnet ca. 250 

pollenkorn, hvorav 25 % var fra trær og busker (bjørk, furu, or og gran) og av disse 10 % 

fra pors. Deretter var det 20 % gress og 20 % korn. Av korn var det mest bygg, men også 

blandet med kurvplanter og korsblomster. Helge Høeg tolket at det på den eldste tidens 

avsetningsspor kunne det ha vært lite skog i nærheten, men trolig har det vært kornåker 
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hvor produktet ble tatt i hus og brukt til matlaging eller ølbrygging. Denne prøven må 

være fra etter graninnvandringen, dvs. yngre enn 1500 BP (ca. 500 e.Kr.). Pors er en 

myrplante, som i dette tilfellet trolig ble samlet inn for bruk, blant annet i 

ølproduksjonen. Derimot kan humle/hamp være dyrket i nærheten. Høeg mente at det 

mest sannsynlig er hamp i dette tilfellet og at det har vært dyrket for å kunne benyttes til 

tauverk.  

 

Fra lag 102, stratigrafisk yngre enn lag 103, var representativiteten av pollen omtrent det 

samme. Prøven fra neste lag, nr. 99 et kalklag, inneholdt ikke pollen. Pollen bevares 

svært dårlig i kalk på grunn av høy pH-verdi. I perioden som lag 99 (leirelag) stammer 

fra, var det igjen få pollenkorn og området har trolig vårt åpent med beite eller åker. Over 

leirelaget lå et humusblandet leirelag (lag 97/98) hvorav kurvplanter utgjorde størst andel 

av de få pollenkornene, ellers var det mye starr og gress. Av treslag var gran høyest 

representert. Høeg tolket dette som spor etter en nedlagt åker, og hvor det på denne tiden 

hadde vokst burot, melde, bringebær, soleie, nellik, løvetann, dylle, knoppurt og 

vindelslirekne.  

 

Den neste prøvene, (prøve 58, lag 90/94 og prøve 57, lag 84/89) var fra lag som besto av 

silt og leire som var dels humus/organisk- og grusholdig. Disse prøvene var meget 

pollenrike med over 400 korn i hver av prøvene. Trepollen utgjorde 50 %, hvorav mest 

fra furu. Med spede korninnslag, kan dette laget forsiktig indikere en nydyrkingsfase etter 

ødegårdsfasen ved lag 97/98.  

 

I det neste laget som bestod av sandholdig humus, muligens et rivingslag (lag nr. 85/71) 

var det igjen mindre trepollen, og det meste av pollen stammet fra ugress. Fra 

treflis/leirelag med tegl og skifer (lag 80/70) var det få pollenkorn, men det var en del 

gressplanter. De siste lagene i analysematerialet var igjen et kalklag (lag 76/66) som var 

pollenfattig og et opprenskingslag (lag 75/76) som inneholdt kun litt trepollen.  

 

Alt i alt stemmer pollenprøvene med det landskapsbildet og bruksområdene som baserer 

seg på tolkninger av de arkeologiske lagene. Imidlertid var håpet at enkelte spennende og 

mer eksotiske arter skulle kunne dokumenteres gjennom analysene, da det har vært drevet 

både oransjeri og forsøksdrift på eiendommen. Resultatet fra pollenanalysene viser ikke 

dette. 

 

12.3 Makrofossilanalyser 

I arkeologiske feltsituasjoner med god bevaringstilstand for organisk materiale, vil det 

kunne være mulig å kartlegge frø fra plantearter, nøtter, innsektsrester osv. fra 

kulturlagene.  Av de tre jordprøveseriene ved Bygdøy Kongsgård er de to seriene fra 

Rom 12/13 og 9 vurdert som aktuelle for makrofossile analyser som eventuelt vil bli 

utført senere.  
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13. Resultat av dyrebeinsanalyser 
Zoologisk museum i Bergen analyserte i alt 14 kartonger med dyrebein, fra Bygdøy 

Kongsgård. Totalt omfattet innsamlingen 14424 bein, hvorav 5441 ble bestemt til familie 

og art, jf. Rapport av Olaug Flatnes Bratbak og Anne Karin Hufthammer, 8.3.2006 

(vedlegg, Bind 2). Husdyr utgjorde 89 % av det bestembare materialet, og der storfe 

utgjorde hoveddelen, dernest sau/geit og tislutt gris. Helhetsmessig var det få bein fra vilt 

i materialet, men av disse var rødrev, sel, hjort, elg, rein, ekorn og hare representert. Rein 

var kun representert som geviremne, mens alle typer av bein ble funnet av elg, hjort og 

hare, hvilket tydet på at skrottene ble fraktet hele til kongsgården.  

 

Fisk var bevart med rester etter minst 12 forskjellige fiskeslag. Med unntak av få bein fra 

karpefisk så representerte alle beinfragmentene saltvannsfisk. Følgende slag ble funnet: 

skater, sild, laks, karpe, horngjel, torsk, hyse, lyr, sei, lange, makrell, flatfisk og kveite. I 

Rom 9 ble det funnet mest bein fra torskefamilien. I Rom 12/13 (kjøkkenet) hvor det var 

bevart tykke lag med dyrebein, var det mye torsk og sei som var representert av 

fiskeslagene. Mens i rommene 10, 14 og 16 var det lite fisk, og av dette mest 

ubestembart. Da antallet fiskebein i materialet er forholdsvis lavt, egner dette seg dårlig 

til statistisk beregning, konklusjoner omkring årstidsutnyttelse eller import av tørrfisk. 

Kun når det gjelder laks kan man anta at denne er fisket i sommerhalvåret og anvendt 

som ferskvare. Merkelig nok er det ikke funnet fiskebein i sålderuten M5 i Rom 12/13.  

Det ble funnet beinrester etter minst 16 forskjellige fugleslag. Tamhøns var vanligst. 

Blant de sjeldne fugleartene var fasan, påfugl, makrell- eller rødnebbterne, jerpe og 

havørn. Sistnevnte var observert med minst 11 fragmenter. Av andre arter kan nevnes: 

Lom, and, knoppsvane, grågås, ærfugl, orrfugl, storfugl, alke, lomvi, skjære, kråke og 

ravn. Ikke alle disse kan betegnes som gode matsorter. Fra Rom 9 var over 50 % av 

beinmaterialet av fugl fra hønsefamilien. Fra Rom 10 var det forholdsvis liten mengde, 

mens fra Rom 12/13 var det funn av både havørn, fasan og påfugl. Havørn var også 

representert i Rom 16. 

 

Pattedyrene utgjorde hoveddelen av det animale beinmaterialet, og var representert med 

minst 18 pattedyrslag. Fra Rom 9 forekommer både bein fra hund, katt, hest, rødrev, svin, 

hjort, elg, sau, geit, ekorn og hare. Det er også i dette rommet de mest markante og 

tydeligst daterte funnene fra middelalder stammer.  

 

I Rom 12/13 var mengden dyrebein fra pattedyr størst ved hele kongsgårdsmaterialet. 

Totalt i vekt utgjorde beinmaterialet fra dette rommet over 64 kg, mens vekten for hele 

kongsgårdsmaterialet var 151 kg. Nesten samtlige pattedyrslag som ble funnet ved 

kongsgården er representert i utgravningen fra dette rommet. Fra rommene 10, 14 og 16 

veide materialet til sammen 47 kg. I Rom 10 ble det også funnet et beinfragment av 

svartrotte/brunrotte.  

 

Noe av beinmaterialet var påvirket av ild. Det brente dyrebeinsmaterialet utgjorde i kun 

430 fragmenter av totalt 10 773. Det ble ikke funnet ansamlinger eller større 

konsentrasjoner av brente bein. I gjennomsnitt var vekten for pattedyrsfragmentene 5-20 

gram, mens snittet for hele materialet er 11 gram. De ulike lagene fra materialet viser 
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ingen tydelige tegn på veldig ulik bevaringsgrad. Fragmentstørrelsene av beinmaterialet 

varierte lite fra lag til lag, hvilket også bekreftes av at det sjelden notert beinfarge eller 

markant oppløsningsgrad. Dette er bemerket ved i alt 24 fragmenter og av disse er alle fra 

Rom 12/13 og nesten komplett fra lag 13 og rutene M3 og M4.  

 

Enkelte bein viste kuttmerker, huggemerker og skjæremerker, både på skaller, 

underkjever, ryggvirvler og fotknokler. Slike merker er observert ved første gjennomgang 

ved 54 fragmenter. Merkene er tydelige. I materialet så langt er alle sporene funnet på 

husdyr. Eventuelt kan hele materialet nøye undersøkes for kartlegging av parterings-, flå 

og slaktemetoder i middelalder og etterreformatorisk materiale.  

 

Artens norske navn Antall 

fragmenter: 

Kommentar 

Fisk 793 Torsk er vanligste art av i alt 12 forskjellige arter. 

Med unntak av karpefiskene er alle bestembare 

beinfragmenter fra saltvannsfisk.  

Ubestembar fiskebein 560  

Skater, horngjel, hyse, sild, lyr, sei, 

karpefamilien, kveite og flatfisk 

Mindre enn fem 

fragmenter av 

hver fisk 

 

Laks, torskefamilien, torsk, sei og makrell Mer enn fem 

fragmenter  

 

Fugl 473 Av 16 forskjellige fuglearter er tamhøns vanligst. 

Spesielt er bein fra fasan, påfugl, makrell- eller 

rødnebbterne, jerpa og havørn. 

Ubestembare fuglebein 260  

Lomfamilien, andefamilien, knoppsvane, 

grågås, ærfugl, orrfugl, fasan, påfugl, 

makrell-/rødnebbterne, alkefamilien, 

lomvi, skjære, kråke og ravn 

Mindre enn fem 

fragmenter fra 

arten 

 

Andefugler, havørn, hønsefugler, jerpe, 

storfugl og høns 

Mer enn fem 

fragmenter fra 

arten 

 

Pattedyr 14424 Husdyrene er naturlig nok best representert blant 

pattedyrene, men pelsvilt som rødrev, sel og ekorn 

opptrer i materialet. Elg, hjort og hare har vært del av 

kostholdet. De sistnevnte dyrene er funnet med alle 

deler av skjelettet, slik at dyrene var hele da de ble 

fraktet til kongsgården.  

Ubestembare pattedyr 8983  

Rovdyr, hundefamilien, ulv/hund, 

rødrev/hund, selfamilien, elg/strofe, rein, 

geit/rådyr, gnagere, vånd,  

Mindre enn fem 

fragmenter pr. art 

 

Hund, rødrev, rødrev/hund (intakte 

skjeletter), katt, steinkobbe, hest, klovdyr, 

svin, hjort, storfe/hirt, elg, storfe, geit, sau, 

sau/geit, ekorn, markmus, listen skogmus, 

svartrotte/brunrotte og hare  

Mer enn fem 

fragmenter pr. art 

 

Figur 51: Tabellen viser en oversikt over artene ut fra beinmaterialet katalogisert av Zoologisk museum, 

Bergen, jf. rapport. 

 

I Rom 16 ble det funnet tre nesten komplette skjeletter. Disse ble identifisert til hund/rev. 

Ut fra materialet kan skjelettene stamme fra hunder av buhundstørrelse, dvs. med 

skulderhøyde av 35-40 cm, eller være fra rev grunnet morfologien og en form som 
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tilsvarer revefamilien. Ingen bein har spesielle morforlogiske trekk, og zoologen mener 

dette styrker indikasjonen om at det kan være reveskjeletter. Ved et av disse skjelettene 

ble det funnet en geværkule.  

 

I Rom 9 ble det under utgravningen funnet ansamlinger av fuglebein. Disse er blitt tolket 

som tamhøns og det var spesielt bein fra vinge og brystregionen som ble funnet sammen. 

Trolig kan det i lagene her ha forekommet forholdsvis komplette skrotter av fugl. 

Materialet kan indikere at hønsegård trolig ikke har ligget langt unna områdets bruk i 

enkelte perioder.  

  

14. Vurdering av utgravningsresultatene og tolkning.  
Landskapet på Bygdøy ga gode muligheter for bosetning basert på jordbruk og fiske. 

Funn fra området vitner om aktiviteter fra yngre steinalder til middelalder. Området har 

gjennom historien kunnet gi rikelig tilbake til sine besittere og brukere. Da klosteret på 

Hovedøya og kongehuset kjempet om eiendommen og disposisjonsretten i middelalderen, 

forteller dette noe om stedets plassering og verdi. Og det er fra denne perioden det ble 

forventet å gjøre de eldste funn av bygninger på Bygdøy Kongsgård. Kulturlagstykkelser 

på minst en meter ga forhåpninger om langvarig og intens bruk. I tillegg åpnet gode 

bevaringsforhold potensialet for et mangfold av ulike typer av funn, og lesbare, 

forseglede aktivitetsspor fra de stratigrafiske jordlagene. Kulturlagene har ligget beskyttet 

for vær og vind under den stående bygningen i nesten 300 år.  

 

Ved inngangen til middelalderen var Bygdøy fremdeles ei øy, med en vannstand ca. 3-4 

meter høyere enn i dag (Berg 1952). Landskapet var småkollet, noe dekket av skog og 

avbrutt av åkerlapper, lune viker og trolig noen mindre gårder. Fra sundet mot Bestum og 

Frogner steg landskapet jevnt opp mot et høyere parti hvor Bygdøy Kongsgård i dag 

ligger. Den kalkholdige undergrunnen ga god næring for all vegetasjon, og øya ble et 

frodig sted. Med stor sannsynlighet ble området på det aktuelle stedet tatt i bruk i eldre 

jernalder, men sporene fra denne tiden er få og fragmentariske. Ansamlinger av kokstein 

peker mot et hushold basert på mattilberedning ved oppvarming i store kar eller ved bruk 

av kokegroper. Strandrullet stein av bergart egnet seg godt til oppvarming, men med 

gjentagende og lang tids bruk sprakk steinene. Avfallsproduktene ble gjerne ikke fraktet 

langt vekk fra gårdsbosetningen og indikerer dermed et gårdsanlegg i nærområdet.  

 

Ved Bygdøy Kongsgård ble det funnet kokstein, tydeligst og mest like over skalleberget 

(undergrunnen), leirgrunnen og morenemassen i rommene 12/13 og 9. Da lite funn er 

gjort sammen med koksteinene, må dateringen basere seg på trekullprøvene alene. 

Koksteinslaget/bryggesteinslaget gir en datering med stor usikkerhet til middelalder, 

mens udefinerte strukturer i undergrunnen er datert til eldre jernalder.  Byantikvarens 

datering gir vikingtid. Funnene indikerer bosetning i området. 

 

Det eldste funnet av en mulig hustuft ble gjort i Rom 10, hvor det i området kan ha stått 

et lite hus. En bred og tydelig senkning i fjellet lå som en gjenfylt grøft og avgrenset 

huset i øst. Huset virker lite i størrelse, kanskje med et ildsted og en mulig moldbenk. 

Noe treverk var bevart på samme sted og over hverandre. Jordmassene under og inntil 
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disse to trerestene, dannet en forhøyning og teorien om en moldbenk virket sannsynlig. 

Gjenstandsmaterialet i huset gir ikke god innsikt i bruken, men fragmenter i en 

avfallshaug eller nedtatt veggliv inneholdt blant annet knust middelaldertegl. Det lille 

huset har ligget på toppen av bakken, kanskje i enden av en samling av flere hus og 

kanskje vært benyttet som bryggerhus. Funnene er ikke tilstrekkelige til å avgjøre dette 

med sikkerhet. 
14

C-dateringen antyder bosetning omkring høymiddelalderen, både 

prøvene som er fra ildstedet og de som er funnet i grøfta utenfor huset. 

 

Noen spede spor etter et tidlig hus kan også forklares i forhold til funnene i Rom 9. Her 

er en tilsvarende fordypning eller grøft i nord som avgrenses ved ei steinhelle med 

rikholdige funn inntil hella. Mens dette huset har vært i bruk kan det ha vært brent bål i 

nærområdet. I dette bålet har det ligget flere planker som bare var halvt brent. Da 

askelaget ikke har en klar avgrensing har vi vært forsiktige med å tolke dette som et 

ildsted innendørs. Plankene inntil ildstedet/bålet kan også være deler av et brent tregulv. 

Dette sammen med en samling av varmepåvirket stein i vest av askelaget, kan imidlertid 

peke mot et ildsted og dets avgrensning. Spennende er tanken at det i området noe høyere 

opp i de stratigrafiske lagene også forekommer en større plankebit med jernstang, nøkkel 

og hengsle. Funnene tyder sterkt på at det har vært en bygning på stedet med ei dør, men 

nøyaktig hvor denne bygningen har stått blir uklart i forhold til vårt mer beskjedne 

utgravningsområde.  

 

Et større lag av beinrester fra husdyr er spredd utover i et større område. Vi fant store 

mengder dyrebein i alle kulturlagene, men i et tykkere, fettaktig jordlag lå det påfallende 

mange knokler av samme type. Merkbart var også kraniene med særlig godt bevarte 

kjevepartier og den store mengden av underkjever i Rom 12/13. Det kan virke som om 

det har foregått slakting i stort omfang på et bestemt tidspunkt, og slik at avfallet fra dette 

er blitt spredd i området. Byantikvarens datering av et tilsvarende tykt beinlag ved 

undersøkelsen ved hagemuren, var antydet til tiden omkring reformasjonen. På denne 

tiden skal Mogens Gyldenstjerne ha plyndret Hovedøya kloster, og man skal ikke se bort 

fra at han med sin hær har lagt veien om kongsgården som på den tiden var eiet av 

klosteret. At det fantes husdyr ved Bygdøy i middelalderen omtales i de skriftlige kildene 

da hertuginne Ingebjørg ga eiendommen til klosteret omkring 1350 og opplistet hvor mye 

buskap som fulgte eiendommen.  

 

Da klostervesenet frafalt som besitter etter reformasjonen, fantes det ingen grunneier på 

Hovedøya til å forpakte Bygdøy-eiendommen videre. Stedet tilfalt igjen kongen. Vi vet at 

stedet ble besøkt ved et kongebryllup i 1589 der jakten ble avholdt på eiendommen mens 

festen ble holdt på Oslo Ladegård. Det kan av disse opplysningene virke som om 

eiendommen ikke egnet seg som bolig for kongen eller hans øverste representanter. 

Stedet ble kanskje driftet som en gård med tjenerskap for å sikre avlingene og holde 

husdyrbestanden oppe. De mange og tykke lagene med dyrebein, gjødsel og fet 

humusholdige lag, kan stamme fra langvarig husdyrhold i området. Kanskje vitner deler 

av kulturlagsprofilene om et område som har hatt fjøs, stall og andre uthus.  

 

Senere i stattholdertiden (fra 1570-tallet) finnes også bevart flere skriftlige kilder om 

gårdsanlegget, blant annet om byggevirksomhet og drift. Fra 1650-tallet kan kildene 
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opplyse om en stuebygning reist av Christoffer Urne, om endring av denne under Niels 

Trolle og Erik Banner, samt bygging av et jakthus i utskåret tømmer. I denne tiden 

innføres en byggeskikk av en annen karakter enn i middelalderen. Nytt var skorstein og 

da gjerne med oppmurt peis eller ovner/kaminer, samt vindusglass og større bygninger 

med flere rom. Middelalderens gårdsanlegg bestod gjerne av mange bygninger med få 

rom og hvor hvert hus hadde sin funksjon. I stattholdertiden omtales også at fjøs, uthus, 

stallbygninger, osv bygges sammen under ett felles tak. Det virker som om 

driftsbygninger og boliger samles i større enheter.  

 

Fra denne tiden mener vi at flere av våre hustufter hører hjemme med funn av krittpiper, 

grønt vindusglass, hollandsk tegl, takstein, etterreformatorisk keramikk, steintøy osv. Av 

slike hus eller rester av rom kan vi innbefatte huset med syllsteinsrekke og ildsted og 

kvadersteinsveggen med kuppelsteinsrommet, begge funnet i Rom 12/13. Imidlertid kan 

vi vanskelig koble disse bygningene direkte med navngitte stattholdere. Myntene i 

nærheten av husene vitner om datering til etter 1450-tallet, gjerne første fjerdedel av 

1500-tallet. Dette passer godt med 
14

C- dateringene til middelalderens siste del. 

 

Imidlertid ble det funnet en kraftig steinmur. Grunnmuren var trolig bygget for en 

tømmerstue. Denne kan ganske sikkert kobles til opplysninger om Christoffer Urne og 

antas å være rester etter hans stuebygning fra 1630-tallet. Opplysningen henger sammen 

med at hans stuebygning var forfalles da stattholder Ditlev Vibe ankom i 1722. Da ble 

stuebygningen omtalt til å ligge inntil østsiden av Just Høgs kjeller. Høgs kjelleranlegg 

fra 1691 er bevart i dag og ligger under vestdelen av dagens kongsgård. Vår bygning lå 

litt skjevt inntil kjellerdelen og var helt klart eldre enn denne. Selve steinmuren viste også 

ulike oppbygginger med partier i sjikt med kvaderstein, og annen del hovedsakelig av 

mer bergart, strandrullet stein og dype fuger med brukket middelalderstein som pinning. 

Kildenes informasjon om at Niels Trolle utbedret og gjorde Urnes grunnmur høyere, kan 

stemme bra med våre observasjoner. I den samme stuebygningen skal de to gårdeierne 

også ha hatt en kamin. Vi fant ovnsfundamentet som var bygget av middelaldertegl i to 

lag og lagt på en stor pute av tilført leire. I tillegg opplyses det om forfall ved anlegget og 

at stuebygningen i nedgangstiden ble brukt som hønsehus, selv om kaminen fortsatt stod i 

bygget. Besnærende er tanken at det i denne perioden var at de tre revene ble skutt og lagt 

i avfallshaugen i hønsegården.  

 

De yngste bygningsspor vi kunne finne ved Bygdøy Kongsgård stammer antagelig fra 

byggingen av nåværende hovedbygning i 1733 og noe fra senere utbedringer av 

bygningen. Fra flere av utgravningsområdene (Rom 12/13, Rom 14 og Rom 16) ble det 

funnet høvelspon som var lagt flettvis og tolket som en nedrast vegg med spontrekk. Ved 

alle funnstedene var flislaget dekket av et lag med kalk, dog med noe varierende tykkelse. 

Til denne bruksfasen hører antagelig også kalkbitene fra en vegg belagt med hvit puss 

med noe sort og brun farge. Disse funnene ble gjort i byggegropa langs grunnmuren i 

Rom 12/13. 
14

C-dateringene her forbauser oss og antyder at tømmer fra 

seinmiddelalderen ble brukt i det vi har tolket som tilhørende kongsgården fra 1733.  

 

Sikre spor fra kongsgårdens tidlige rominndeling ble funnet med ovnsfundamentet i 

kjøkkenet i Rom 12/13. I henhold til kildene var det Christian Rantzau som fikk installert 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399   

 139 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

ovnen med 6 fyråpninger og ei grue i hjørnet. Samtidig som denne ovnen var i bruk, 

skulle det ha ligget et teglgulv i kjøkkenet. Dette fant vi ikke spor etter, men vi fant et 

nivå hvor det tydelig var påført jordmasse for å utjevne eldre høydeforskjeller i området. 

En annen slik forbedring av underlaget under eldre gulv, fant vi spor av i Rom 14 hvor 

det var påfylt en stor mengde av skalleberg til understøttelse av gulvdragerne. Vi 

mistenker at dette ble påført, da det er skriftlig belagt at det ble fraktet store mengder 

skalleberggrus til gårdsplassen før kongebesøket i 1749.  

 

Gjenstandsfunnene omfatter et spekter av fragmenter fra dagliglivet i middelalderen og i 

etterreformatorisk tid. Deler av materialet egner seg til dybdestudium, statistikk og 

sammenliknende analyser. Dyrebein ble samlet inn konsekvent og kan benyttes for 

kartlegging i forhold til lag, ruter og konstruksjoner. Dyrebein var det mest omfattende av 

funnmaterialet. Av spesielle funn kan nevnes to mynter, ei beinfløyte, diverse sysaker og 

ei avis (fra Hamburg, 20. sept. 1849 med artikkelen ”Correspondenten”). Bygdøy 

Kongsgård er et anlegg som med sine konstruksjoner, funn og kulturlag bekrefter 

gårdshaugens plassering. Anlegget har helt klart vært større enn det som ble fanget opp 

arealmessig gjennom utgravningen, men volummessig taler kulturlagstykkelser på inntil 

2 meter om aktiviteter gjennom generasjoner.  

 

Lesbarheten av kulturlagene på Bygdøy reduseres trolig på grunn av at det ikke var så tett 

mellom menneskene og deres avsatte aktivitetsspor her,  som i byene. Komprimeringen 

av lagene blir ikke så stor, og vi får heller ingen branner som ”låser” intakte hendelser og 

avsatte spor. Utgravningen har likevel bekreftet kongsgårdens status som en gårdshaug 

med kulturlag og bygningsrester med stor historisk dybde. Og ut fra funnene kan vi også 

føye til elementer fra stattholdertidens dagligliv til forståelse av etterreformatoriske 

kulturminner generelt. Vi kan betegne utgravningsfunnene som supplement til rikets 

historie: både kongeriket og landets rikshistorie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 52: En oppsummering av de fysiske funn og mulige aktiviteter som kan ha foregått ved 

kongsgården fra jernalder til i dag. Tegning ved Inger Karlberg, Kulturhistorisk museum. 
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16. Vedlegg 

16.1 Tegninger 

Tegn nr. Rom nr. Del av rom Plan Snitt Målestokk Dato Sign Merknad 

1 12/13 øst    x  1:20 02.11.04 AM Fastpkt 121 

2 12/13 vest    x  1:20 02.11.04 IK Fastpkt 121 

3 12/13 øst    x  1:20 03.11.04 CM/LD lag 4 

4 12/13 vest    x  1:20 03.11.04 AM lag 2 og 3 

5 12/13 øst    x  1:20 03.11.04 CM rutenett 

6 12/13 vest    x  1:20 03.11.04 CM rutenett 

7 12/13 vest    x  1:20 04.11.04 IK/AM lag 3 

8 12/13 vest    x  1:20 04.11.04 IK/AM lag 5 

9 drenering utenfor 12/13         x 1:20 04.11.04 LD  

10 12/13 vest    x  1:20 08.11.04 AM  

11         

12 12/13 øst    x  1:20 08.11.04 CM lag 8 

13 12/13 øst    x  1:20 08.11.04 LD/CM lag 6 

14 12/13 øst    x  1:20 09.11.04 LD/CM lag 9 

15 12/13 vest    x  1:20 09.11.04 AM K3, lag 7 

16 12/13 øst    x   1:20 10.11.04 LD lag 11 

17 12/13 vest    x  1:20 10.11.04 AM  K3, etter 

fjernet stein 

18 12/13 øst    x  1:20 10.11.04 LD/CM lag 13 

19 12/13 vest    x  1:20 11.11.04 AM/IK K5, 

lag10,14,16 

20 12/13 øst    x  1:20 11.11.04 LD K6, lag 13 

21 12/13 vest    x  1:20 11.11.04 CM K5, lag 17 

22 12/13 øst    x  1:20 15.11.04 CM lag 18 

23 12/13 vest    x  1:20 15.11.04 CM lag 19 

24 12/13 øst         x 1:20 16.11.04 LD profil 1 og 

2 

25 12/13 vest    x  1:20 15.11.04 AM K7, 8, lag 

16 og 19 

26 12/13 vest    x  1:20 16.11.04 AM  

27 12/13 øst    x  1:20 16.11.04 CM K9 

28 12/13 øst    x  1:20 17.11.04 IK  

29 12/13 øst    x  1:20 17.11.04 CM fjell 

30 14 hele     x  1:20 22.11.04 LD oversikt 

31 12/13 fundament    x     x 1:20 23.11.04 LD K11 

32 12/13 øst, kapitel    x     x 1:20/1:10 18-

19.11.04 

LD søylekap. 

33 trapperom hele    x  1:20 22.11.04 LD  

34 9 hele    x  1:20 23.11.04 CM  

35 14 hele    x  1:20 24.11.04 CM  

36 14 S-del    x  1:20 25.11.04 CM K11 

37 14 hele    x  1:20 26.11.04 CM K11, lag 

22,23 

38 14 S-del    x  1:20 26.11.04 AM lag 22 

39 14 S-del    x  1:20 29.11.04 CM lag 24 

40 14 S-del    x  1:20 29.11.04 AM lag 24 

41 14 S-del    x  1:20 30.11.04 CM lag 25 

42 14 Ø-V-profil      x 1:20 01.12.04 AM før sikring 

43 14 S-del    x  1:20 02.12.04 CM før sikring 

44 14 rutenett    x  1:20 02.12.04 AM  

45 14 plan    x  1:20 03.12.04 AM lag 27 

46 14     x  1:20 06.12.04 AM m/stein 
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47 8 oversikt    x  1:20 06.12.04 IK  

48 14 S-del    x  1:20 06.12.04 AM K13, lag 30 

49 14 S-del    x  1:20 07.12.04 CM fjell 

50 12/13 øst         x 1:20 07.12.04 LD  

51 9 rutenett    x  1:20 08.12.04 CM  

52 9 hele    x  1:20 08.12.04 CM  

53 9     x  1:20 08.12.04 CM lag 35,36 

54 12/13 NV-del    x  1:20 09.12.04 CSE lag 37 

55 9 S-del    x  1:20 09.12.04 AM lag 36,38 

56 12/13 NV-del    x  1:20 09.12.04 CSE lag 39 

57 10 N-del    x  1:20 09.12.04 IK oversikt 

58 12/13 S-del    x  1:20 10.12.04 LD  

59 9 S-del    x  1:20 10.12.04 CM K14, lag 44 

60 9 Midtre del    x  1:20 09.12.04 AM lag 38, 41 

61 9 Midtre del    x  1:20 13.12.04 AM lag 43 

62 9 Midtre del     x  1:20 13.12.04 CM lag 48 

63 9 Midtre del    x  1:20 14.12.04 AM lag 49 

64 10 Midtre del    x  1:20 14.12.04 IK K3, lag 

46,47 

65 10 NV-del    x  1:20 15.12.04 CSE lag 50 

66 10 N-del    x  1:20 17.12.04 LD lag 51 

67 9 hele    x  1:20 20.12.04 AM K18, lag 54 

68 10 hele    x  1:20 21.12.04 IK/CSE K19 

69 9 hele    x  1:20 21.12.04 AM lag 57,58 

70 10 hele    x  1:20 21.12.04 IK lag 59 

71 16 SØ-del    x  1:20 21.12.04 CSE  lag 55 

72 9 Ø-del    x  1:20 22.12.04 CM  

73 10 N-del    x  1:20 22.12.04 LD lag 60 

74 9 hele    x  1:20 22.12.04 AM K20, lag 58 

75 10 hele    x  1:20 23.12.04 LD/IK  

76 10 mot N og V        x 1:20 23.12.04 CSE  

77 10 mot Ø og S      x 1:20 03.01.05 LD  

78 9 hele    x  1:20 03.01.05 AM K21 

79 9 hele    x  1:20 04.01.05 CM  

80 16 SV-del    x  1:20 04.01.05 CSE  

81 9 S-del    x  1:20 04.01.05 CM  

82 16 SV-del    x  1:20 05.01.05 LD  

83 16 SV-del    x  1.20 05.01.05 CSE  

84 16 SV-del    x  1:20 06.01.05 CSE  

85 16 SV-del    x  1:20 06.01.05 CSE resten av 

K23 

86 9 hele    x  1:20 06.01.05 CM +profil K22 

87 16 SV-del    x  1:20 07.01.05 LD/IK  

88 9 hele    x  1:20 07.01.05 CM fjell 

89 16 SV-del    x  1:20 11.01.05 LD K24, lag 73 

90 16 SV-del    x  1:20 11.01.05 CSE  

91 9 Ø-V-profil, 

N-del 

        x 1:20 11.01.05 CM  

92 9 N-S-profil, Ø-

del 

        x 1:20 11.01.05 AM  

93 9 N-S profil, V-

del, Ø-V 

profil 

     x 1:20 12.01.05 CM  

94 16 Midtre N-del    x       1:20 12.01.05 IK K26, lag 76 

95 16 SV-del    x  1:20 12.01.05 LD K24, lag 

78,79 

96 16 Midtre N-del    x  1:20 12.01.05 IK K26, lag 80 

97 16 Midtre N- del    x  1:20 12.01.05 IK K26, lag 85 
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98 16 SV-del    x  1:20 13.01.05 LD K24, lag82 

99 16 Midtre N-del    x  1:20 13.01.05 IK K27 

100 16 SV-del    x  1:20 13.01.05 LD K24, lag 83 

101 16 SV-del    x  1:20 14.01.05 CSE  

102 16 Midtre N-del    x  1:20 17.01.05 IK lag 85 

103 16 Midtre N-del    x  1:20 18.01.05 AM K30, lag 

80, 85, 88 

og 89 

104 16 SV-del    x  1:20 18.01.05 CSE K29, lag 90 

105 16 Midtre N-del          x 1:20 18.01.05 AM NS-profil 

106 K02 kjeller v/pipe    x  1:20 19.01.05 IK  

107 16 SV-del    x  1:20 19.01.05 CSE lag 90 

108 16 Midtre N-del    x  1:20 19.01.05 IK  

109 16 NØ-del    x  1:20 19.01.05 AM  

110 16 SV-del    x  1:20 20.10.05 CSE lag 98 

111 16 SV-del    x  1:20 21.01.05 CSE K33 

112 16 Midtre N-del    x  1:20 24.01.05 IK  

113 16 NØ-del    x  1:20 24.01.05 AM K28,K30 

114 16 NØ-del    x  1:20 24.01.05 AM lag 81 

115 16 SV-del    x  1:20 25.01.05 CSE lag 97 

116 16 NØ-del    x  1:20 25.01.05 AM lag 

85,88,95 

117 16 Midtre N-del         x 1:20 26.01.05 IK K26 

118 16 SV-del         x 1:20 27.01.05 CSE ØV, NS 

119 16 SV-del      x 1:20 27.10.05 CSE VØ, SN 

120 16 N-del    x  1:20 27.01.05 AM K30, tynt 

leirelag 

over 

teglsteinene 

121 16 N-del    x  1:20 27.01.05 AM K30, 

tegldekket 

øvre lag 

122 16 N-del    x  1:20 27.01.05 AM K30, nedre 

tegllag 

123 16 N-del    x  1:20 28.01.05 CSE K28 

124 16 Midtre N-del    x  1:20 28.01.05 IK Fjell 

125 16 N-del    x  1:20 26.01.05 AM K30, delvis 

utgravd 

126 16  SV-del        x 1:20 31.01.05 

(etter 

felttid) 

IK Profil 

 

 

16.2 Foto 
Fotoliste/Film nr.: 1  Cf 29438           Fargebilder 200ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 12/13 Oversikt fra gangen/V-del S 01.11 IK/AM m/stativ 

2/35 Rom 12/13 Oversikt m/gulvdragere SØ 01.11 IK/AM m/stativ 

3/34 Rom 12/13 Oversikt over rommet fra hjørnet VSV 01.11 IK/AM m/stativ 

4/33 Rom 12/13 Oversikt fra hjørnet NV 01.11 IK/AM m/blits 

5/32 Rom 12/13 Oversikt fra hjørnet NV 01.11 IK/AM m/stativ 

6/31 Rom 12/13 Oversikt over lag S 01.11 IK/AM m/stativ 

7/30 Rom 12/13 Oversikt over lag S 01.11 IK/AM m/blits 

8/29 Rom 12/13 Lagene, fundament mot gangen N 01.11 IK/AM  

9/28 Rom 12/13 Nedgravning for kabler/kulturlag N 01.11 IK/AM  
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10/27 Rom 12/13 Nedgravning for kabler/kulturlag N 01.11 IK/AM m/blits 

11/26 Rom 12/13 Søylefragment i Ø-veggen v/nedgr. V 01.11 IK/AM m/stativ 

12/25 Rom 12/13 Søylefragment i Ø-veggen v/nedgr. V 01.11 IK/AM m/blits 

13/24 Rom 12/13 Søylefragment i Ø-veggen m/metermål V 01.11 IK/AM m/blits 

14/23 Rom 12/13 Søylefragment i Ø-veggen m/metermål V 01.11 IK/AM m/blits 

15/22 Rom 12/13 Nordlig del av Rom 12, kulturlag S 01.11 IK/AM  

16/21 Rom 12/13 Nedgravning for rør V 01.11 IK/AM m/blits 

17/20 Rom 12/13 Nedgravning for rør V 01.11 IK/AM m/stativ 

18/19 Rom 12/13 Arbeidsbilde, Inger i arbeid V 03.11 AM m/stativ 

19/18 Rom 12/13 Ø-V profil, V-del, profil av K1 N 03.11 AM m/stativ 

20/17 Rom 12/13 Ø-V profil, V-del, v/K1, nærbilde N 03.11 AM m/stativ 

21/16 Rom 12/13 Ø-V profil, V-del, v/K1, nærbilde N 03.11 AM m/blits 

22/15 Rom 12/13 Ø-V profil, V-del, v/K1, nærbilde N 03.11 AM u/blits 

23/14 Film 1 Merking av filmen  04.11 AM u/blits 

24/13 Rom 12/13 Spon, bark, tre sammenflettet  04.11 AM u/blits 

25/12 Rom 12/13 Spon, bark, motsatt side  04.11 AM u/blits 

26/11 Rom 12/13 Spon, bark, nærbilde  04.11 AM m/blits 

27/10 Rom 12/13 Graving og børsting m/arkeolog V 04.11 IK  

28/9 Rom 12/13 Plan og profil m/sponlag N 04.11 AM  

29/8 Rom 12/13 Profil m/lag 5, bark/flislag N 04.11 AM  

30/7 Rom 12/13 Plan ovenfra, lag 5 V 04.11 AM  

31/6 Rom 12/13 Hele treflislaget m/profilbenk 2 V 04.11 AM m/stativ 

32/5 Rom 12/13 Hele trefilslaget, M6, N6 V 04.11 AM m/stativ 

33/4 Rom 12/13 Hele trefilslaget, M6, N6 V 04.11 AM m/blits 

34/3 Rom 12/13 Rute M7, N7, lag 5 V 04.11 AM m/blits 

35/2 Rom 12/13 Arbeidsbilder V 04.11 CM m/blits 

36/1 Rom 12/13 Arbeidsbilder V 04.11 CM m/blits 

37/0 Rom 12/13 Arbeidsbilder V 04.11 CM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 2 Cf 29439             Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 12/13 Sponlag, 3 også over en stein  S 05.11 IK u/blits 

2/35 Rom 12/13 Sponlag, 3 også over en stein  S 05.11 AM u/blits 

3/34 Rom 12/13 Sponlag, bark, nærbilde, i rute N6 S 05.11 AM m/blits 

4/33 Film 2 Merking av filmen  05.11 AM  

5/32 Rom 12/13 Lag 3, barklag V 05.11 AM m/stativ 

6/31 Rom 12/13 Lag 3, barklag V 05.11 AM m/blits 

7/30 Rom 12/13 Lag 3, barklag V 05.11 AM u/stativ 

8/29 Hovedbygning, Ø Oversiktsbilde østre del Ø 05.11 AM  

9/28 Utsiden, Ø-del Kulturlag u/grunnmur NØ 05.11 AM  

10/27 Utsiden, Ø-del Kulturlag u/grunnmur, nærbilde NV 05.11 AM  

11/26 Utsiden, Ø-del Kulturlag u/grunnmur, oversikt N 05.11 AM  

12/25 Utsiden, Ø-del Kulturlag u/grunnmur, oversikt NV 05.11 AM m/blits 

13/24 Utsiden, Ø-del Kulturlag u/grunnmur, oversikt NV 05.11 AM m/blits 

14/23 Hovedbygning, 

midtdel 

Sjakt m /kulturlag N 05.11 AM  

15/22 Hovedbygning, 

midtdel 

Sjakt m/kulturlag NØ 05.11 AM  

16/21 Rom 12/13 Spontrekk, tre  05.11 AM  

17/20 Rom 12/13 Spontrekk, tre  05.11 AM  

18/19 Rom 12/13 Lag 6, ruten M3, N3 N 08.11 CM m/blits 

19/18 Rom 12/13 Lag 6, rute M4, N4 N 08.11 CM m/blits 

20/17 Rom 12/13 Lag 6, M3, N3, M4, N4 Ø 08.11 CM m/blits 

21/16 Rom 12/13 Lag 7, M7, N7, M8, N6 NØ 08.11 AM m/stativ 

22/15 Rom 12/13 Lag 7, M7, N7, M8, N6 NØ 08.11 AM m/stativ 

23/14 Rom 12/13 Lag 5, M6, N6, N7, M7 N 08.11 AM m/blits 

24/13 Rom 12/13 Arbeidsbilde, nivellering m/CM S 08.11 IK m/blits 
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25/12 Rom 12/13 Arbeidsbilde, nivellering m/LD V 08.11 IK m/blits 

26/11 Rom 12/13 Lag 8, N4, M4 i plan N 08.11 LD m/blits 

27/10 Rom 12/13 Lag 8, N3, M3 i plan N 08.11 LD m/blits 

28/9 Rom 12/13 Lag 8, N1, N2, M1 og M2 i plan N 08.11 LD m/blits 

29/8 Rom 12/13 Lag 9, M4, N4 i plan N 09.11 CM m/blits 

30/7 Rom 12/13 Lag 9, M3 og N3 i plan N 09.11 CM m/blits 

31/6 Rom 12/13 Lag 9, M2 og N2 i plan N 09.11 CM m/blits 

32/5 Rom 12/13 Lag 9, profilbenk 2 V 09.11 CM m/blits 

33/4 Rom 12/13 Kuppelsteingulv, M7 og M8 Ø 09.11 IK m/blits 

34/3 Rom 12/13 Kuppelsteingulv, M7 og M8 m/mål Ø 09.11 IK m/blits 

35/2 Rom 12/13 Arbeidsbilder av LD V 09.11 IK m/blits 

36/1 Rom 12/13 Arbeidsbilder av LD V 09.11 IK m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 3 Cf 29440          Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Film 3, bilde 1  09.11 AM  

2/35 Rom 12/13 Lag 10, vest, v/K3 S 09.11 AM m/blits 

3/34 Rom 12/13 Lag 10 mot yttermuren SV 09.11 AM m/blits 

4/33 Rom 12/13  K3, steingulv m/vegg Ø 09.11 AM m/blits 

5/32 Rom 12/13 K3, steingulv m/vegg Ø 09.11 AM m/stativ 

6/31 Rom 12/13 K3, steingulv m/vegg (stod på 

profilen) 

Ø 09.11 AM m/stativ 

7/30 Rom 12/13 K3, rett ovenfra, plan i rute M7  09.11 AM m/blits 

8/29 Rom 12/13 K3 i rute M8 og N8  09.11 AM m/blits 

9/28 Rom 12/13 K3 i rute M8, m tegl i forgrunnen Ø 09.11 AM m/blits 

10/27 Rom 12/13 K3, i rute M8, detaljbilde Ø 09.11 AM  

11/26 Rom 12/13 K3, i rute M8, detaljbilde Ø 09.11 AM  

12/25 Rom 12/13 K3 m/profilkanten Ø 09.11 AM m/stativ? 

13/24 Rom 12/13 K3, oversiktsbilde Ø 09.11 AM m/stativ 

14/23 Rom 12/13 Lag 11 i M2 og N2 S 10.11 LD m/stativ 

15/22 Rom 12/13 Lag 11 i M2 og N2 S 10.11 LD m/stativ 

16/21 Rom 12/13 Lag 11 i M2 og N2 S 10.11 LD m/stativ 

17/20 Rom 12/13 Lag 11 i M3 og N3 S 10.11 LD m/stativ 

18/19 Rom 12/13 Lag 11 i M3 og N3 S 10.11 LD m/stativ 

19/18 Rom 12/13 Lag 11 i M4 og N4 S 10.11 LD m/stativ 

20/17 Rom 12/13 Lag 11 i M4 og N4 S 10.11 LD m/stativ 

21/16 Rom 12/13 Oversikt over profilbenk 2 S 10.11 LD m/stativ 

22/15 Rom 12/13 Oversikt over profilbenk 2 m/lag 11 S 10.11 LD m/stativ 

23/14 Rom 12/13 K3, detalj v/vegg (mer utgravd) S 10.11 AM/IK m/stativ 

24/13 Rom 12/13 K3, detalj m/vegg ovenfra 10.11 AM m/stativ 

25/12 Rom 12/13 K3, detalj m/vegg ovenfra 10.11 AM m/blits 

26/11 Rom 12/13 Lag 13 plan i rute M2 og N2 N 10.11 CM m/stativ 

27/10 Rom 12/13 Lag 13 plan i rute M2 og N2 N 10.11 CM m/stativ 

28/9 Rom 12/13 Lag 13 i plan i rute M3 og N3 N 10.11 CM m/stativ 

29/8 Rom 12/13 Profilbenk 1, steinsetting S 10.11 CM m/stativ 

30/7 Rom 12/13 Profilbenk 2 S 10.11 CM m/stativ 

31/6 Rom 12/13 Profilbenk 2, oversikt S 10.11 CM m/stativ 

32/5 Rom 12/13 K3 m/mørtel under steinene S 10.11 CM m/stativ 

33/4 Rom 12/13 K3 m/mørtel  detaljbilde ØNØ 10.11 CM m/stativ 

34/3 Rom 12/13 K6, markoverflate lag 13 SØ 11.11 LD m/stativ 

35/2 Rom 12/13 K6, markoverflate lag 13 N 11.11 LD m/stativ 

36/1 Rom 12/13 K5, steinrekke i M6 og M7 N 11.11 AM  

 

Fotoliste/Film nr.: 4 Cf 29441          Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Film 4, bilde 1, merking av filmen  11.11 AM m/blits 
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2/35 Rom 12/13 K5, steinrekke i M6 N 11.11 AM m/stativ 

3/34 Rom 12/13 K5, steinrekke i M6 N 11.11 AM  m/kunstlys 

4/33 Rom 12/13 K5, steinrekke i M6 Ø 11.11 AM m/stativ 

5/32 Rom 12/13 K5, steinrekke under gulvbjelkene Ø 11.11 AM m/stativ 

6/31 Rom 12/13 K5, m/byggestein i forgrunnen V 11.11 AM m/stativ 

7/30 Rom 12/13 K5 m/byggestein i forgrunnen V 11.11 AM m/blits 

8/29 Rom 12/13 K5, tatt litt høyere opp V 11.11 AM  m/blits 

9/28 Rom 12/13 K5, tatt litt høyere opp V 11.11 AM m/stativ 

10/27 Rom 12/13 K7, planfoto etter første opprensk. Ø 15.11 AM m/stativ 

11/26 Rom 12/13 K7, planfoto, tatt etter første oppr. Ø 15.11 AM m/stativ 

12/25 Rom 12/13 K7, planfoto, tatt etter første oppr. Ø 15.11 AM m/blits 

13/24 Rom 12/13 K7, lag 16 etter 2. opprenskn. Ø 15.11 AM m/blits 

14/23 Rom 12/13 K7, lag 16 etter 2. opprenskn. Ø 15.11 AM u/blits 

15/22 Rom 12/13 K7, lag 16, etter 2. opprenskn. Ø 15.11 AM m/stativ 

16/21 Rom 12/13 Profilbenk 1, østre hjørne N 15.11 CM m/stativ 

17/20 Rom 12/13 Profilbenk 1, midten øst N 15.11 CM m/stativ 

18/19 Rom 12/13 Profilbenk 2, øst Ø 15.11 CM m/stativ 

19/18 Rom 12/13 Profilbenk 2, øst Ø 15.11 CM m/stativ 

20/17 Rom 12/13 Profilbenk 2 og mur, øst Ø 15.11 CM m/stativ 

21/16 Rom 12/13 Axel holder dyrebein Ø 15.11 CM u/stativ 

22/15 Rom 12/13 Axel med dyrebein  Ø 15.11 CM u/stativ 

23/14 Rom 12/13 Profilbenk 2, vest V 15.11 CM u/stativ 

24/13 Rom 12/13 K8, dyrebeinslag S 16.11 AM m/stativ 

25/12 Rom 12/13 K8, dyrebeinslag Ø 16.11 AM m/stativ 

26/11 Rom 12/13 K8, dyrebeinslag Ø 16.11 AM m/stativ 

27/10 Rom 12/13 Kvaderstein (K3) Ø 16.11 AM m/stativ 

28/9 Rom 12/13 Kvaderstein (K3) Ø 16.11 AM m/stativ 

29/8 Rom 12/13 Kvaderstein, nærbilde Ø 16.11 AM m/stativ 

30/7 Rom 12/13 Kvaderstein, nærbilde Ø 16.11 AM m/blits 

31/6 Rom 12/13 Kvaderstein, bakside V 16.11 AM m/stativ 

32/5 Rom 12/13 Kvaderstein, bakside V 16.11 AM m/blits 

33/4 Rom 12/13 Arbeidsbilde m/stige, Inger graver S 16.11 AM m/blits 

34/3 Rom 14 Bilde før gulvet er fjernet N 16.11 AM m/blits 

35/2 Trapp 2 Merket gulv og under fjerning N 16.11 AM m/blits 

36/1 Rom 12/13 Inger graver i M7  SV 16.11 AM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 5 Cf 29442          Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Film 5, bilde 1  17.11 AM  

2/35 Rom 12/13 Charlotte v/koksteinslag, østfeltet V 17.11 IK m/blits 

3/34 Rom 12/13 Charlotte m/graveskje, nærbilde V 17.11 IK m/blits 

4/33 Rom 12/13 Axel i øst v/bunnen av grøfta  Ø 17.11 IK m/blits 

5/32 Rom 12/13 Axel i øst, bunn av grøfta  Ø 17.11 IK m/blits 

6/31 Rom 12/13 Bildet utgår     

7/30 Rom 12/13 K10, nedgravning v/koksteinslag NØ 17.11 IK m/stativ 

8/29 Rom 12/13 K10, nedgravning v/koksteinslag NØ 17.11 IK m/stativ 

9/28 Rom 12/13 K10, nedgravning, nytt snitt Ø 18.11 CM u/blits 

10/27 Rom 12/13 K10, nedgravning, nytt snitt Ø 18.11 CM u/blits 

11/26 Rom 12/13 Arbeidsbilde av Charlotte (mørkt) S 18.11 LD u/blits 

12/25 Rom 12/13 Arbeidsbilde av Charlotte (mørkt) S 18.11 LD u/blits 

13/24 Rom 12/13 Arbeidsbilde av Inger u/gulvdrager S 18.11 LD u/blits 

14/23 Rom 12/13 Profil vest, nr. 4 (mot S) hele profil N 18.11 IK m/blits 

15/22 Rom 12/13 Profil vest, nr. 4, detalj N 18.11 IK m/blits 

16/21 Rom 12/13 Profil vest, nr. 3 (mot øst), hjørnet NV 18.11 IK m/blits 

17/20 Rom 12/13 Lisa tegner kapitel i SØ m/gulvdrag NV 18.11 IK m/blits 

18/19 Rom 12/13 Lisa tegner kapitel i SØ, nærbilde NV 18.11 IK m/blits 

19/18 Rom 14 Fra korridoren, status 18.11 (mørkt) N 18.11 IK m/blits 
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20/17 Rom 14 Mot SØ-hjørnet, status (mørkt) N 18.11 IK m/blits 

21/16 Rom 14 Mot SV-hjørnet, status (mørkt) N 18.11 IK m/blits 

22/15 Rom 12/13 Charlotte i V av rommet, profiltegn. S 18.11 IK m/blits 

23/14 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

24/13 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

25/12 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

26/11 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

27/10 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

28/9 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

29/8 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

30/7 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

31/6 Rom 12/13 Arbeidsbilde, fotodok.m/David Hill SV 18.11 AM/IK m/blits 

32/5 Rom 14 Oversikt før graving N 19.11 CM u/blits 

33/4 Rom 14 Oversikt før graving N 19.11 CM u/blits 

34/3 Rom 14 Oversikt før graving V 19.11 CM u/blits 

35/2 Rom 14 Grøft v/yttermur og vindu V 19.11 CM u/blits 

36/1 Rom 14 Grøft v/yttermur og vindu V 19.11 CM u/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 6 Cf 29443          Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett fra: Dato Sign Merknad 

1/36  Film 6/bilde 1,Charlotte holder lapp   AM  

2/35 Rom 14 Oversikt før graving S 19.11 CM  

3/34 Rom 14 Oversikt før graving S 19.11 CM  

4/33 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.1, V N 22.11 LM u/merke 

5/32 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.1, V N 22.11 LM m/merke 

6/31 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.1, V N 22.11 LM u/merke 

7/30 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.2, V N 22.11 LM m/merke 

8/29 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.2, V N 22.11 LM u/merke 

9/28 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.3, V N 22.11 LM m/merke 

10/27 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.3, V N 22.11 LM u/merke 

11/26 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.4, midt N 22.11 LM m/merke 

12/25 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, seksj.4, midt N 22.11 LM u/merke 

13/24 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, oversikt N 22.11 LM u/merke 

14/23 Rom 12/13 K12, Ovnsfundament, detalj, del 5 N 22.11 LM u/merke 

15/22 Rom 12/13 Arbeidsbilde m/sålding, M5 NV 22.11 AM m/blits 

16/21 Rom 12/13 Arbeidsbilde av Lisa som sålder ovenfra 22.11 AM m/blits 

17/20 Rom 14 Arbeidsbilde, graving igangsatt V 22.11 CM u/blits 

18/19 Rom 14 Arbeidsbilde, Axel i farta NØ 22.11 CM u/blits 

19/18 Rom 14 Arbeidsbilde, Axel spar (mørkt) N 22.11 CM u/blits 

20/17 Trapperom Vestre del av rommet, uten gulv N 22.11 LD m/blits 

21/16 Trapperom Nedgravning for soilrør S 22.11 LD m/blits 

22/15 Rom 12/13 Treplanke i lag2/4 (uskarpt) N 23.11 LD m/blits 

23/14 Rom 12/13 Treplanke i lag2/4 (uskarpt) Ø 23.11 LD u/blits 

24/13 Rom 12/13 Treplanke i lag2/4 Ø 23.11 LD m/blits 

25/12 Rom 12/13 Treplanke i lag2/4 N 23.11 LD m/blits 

26/11 Rom 12/13 Treplanke i lag 2/4, etter frigjøring N 23.11 IK m/blits 

27/10 Rom 12/13 Treplanke i lag 2/4, nærbilde N 23.11 IK m/blits 

28/9 Rom 12/13 Spontrekk og kalklag, nedrast vegg S 23.11 IK m/kunstlys 

29/8 Rom 14 Arbeidsbilde m/tenkende Axel N 23.11 CM m/blits 

30/7 Rom 14 Arbeidsbilde m/tenkende Axel N 23.11 CM m/blits 

31/6 Rom 14 Oversiktsbilde, lag 22  24.11 AM u/blits 

32/5 Rom 14 Oversiktsbilde, lag 22  24.11 AM u/blits 

33/4 Rom 14 Oversiktsbilde, K11  24.11 AM u/blits 

34/3 Rom 14 Oversiktsbilde, K11 S 24.11 AM u/blits 

35/2 Rom 12/13 Lag 14/15 og markoverflaten m/bein N 24.11 LD m/blits 

36/1 Rom 12/13 Lag 14/15 og markoverflaten m/bein Ø 24.11 LD m/blits 
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Fotoliste/Film nr.: 7 Cf 29444          Fargebilder 200 ASA 

Bilde nr. Sted: Motiv: Sett fra: Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 12/13 K5, lag 14, 15 og 13 N 24.11 LD m/blits 

2/35 Rom 12/13 K5, lag 14, 15 og 13 Ø 24.11 LD m/blits 

3/34 Rom 14 K11, topp av skiferlag NV 25.11 CM u/blits 

4/33 Rom 14 K11, topp av skiferlag NV 25.11 CM u/blits 

5/32 Rom 14 K11, topp av skiferlag S 25.11 CM u/blits 

6/31 Rom 12/13 Sålderute M5, lag 13,14, 15 N 25.11 LD m/blits 

7/30 Rom 12/13 Arbeidsbilde, M5, profil mot N S 25.11 LD m/blits 

8/29 Rom 12/13 Arbeidsbilde, M5, m/Inger Ø 25.11 LD m/blits 

9/28 Rom 12/13 Sålderute M5, K6 og profil N Ø 25.11 LD m/blits 

10/27 Rom 12/13 M5, K7 og lag 13 og 16 N 25.11 AM u/blits 

11/26 Rom 12/13 M5, K7 og lag 13 og 16 N 25.11 AM m/blits 

12/25 Rom 14 Lag 23 m/treflis N 26.11 CM u/blits 

13/24 Rom 14 Lag 23 m/treflis N 26.11 CM u/blits 

14/23 Rom 14 Lag 23 m/treflis, detalj N 26.11 CM u/blits 

15/22 Rom 14 Lag 23 m/treflis, dusjet m/vann N 26.11 CM u/blits 

16/21 Rom 12/13 Kokstein og bein, lag 13 N 26.11 LD u/blits 

17/20 Rom 12/13 Sålderute M5 N 26.11 LD m/blits 

18/19 Rom 14 Lag 23 og 22 N 26.11 AM u/blits 

19/18 Rom 14 Lag 23 og 22 N 26.11 AM m/blits 

20/17 Rom 14 Yttermur, østre del N 26.11 AM m/blits 

21/16 Rom 14 Yttermur, vestre del N 26.11 AM m/blits 

22/15 Rom 14 Yttermur, vestre del N 26.11 AM u/blits 

23/14 Rom 14 Yttermur, østre del N 26.11 AM u/blits 

24/13 Rom 14 Yttermur, midten N 26.11 AM u/blits 

25/12 Rom 14 Lag 22, sørlig del N 26.11 AM u/blits 

26/11 Rom 14 Lag 22, sørlig del N 26.11 AM m/blits 

27/10 Rom 14 Arbeidsbilde m/AM og CM N 26.11 IK m/blits 

28/9 Rom 14 Arbeidsbilde m/CM m/stadiet N 26.11 IK m/blits 

29/8 Rom 12/13 Profilen (langsetter) NV 26.11 IK m/blits 

30/7 Rom 12/13 Sålderute M5, Profil 1 N 29.11 IK m/stativ 

31/6 Rom 12/13 Sålderute M5, Profil 1 N 29.11 IK m/st&blits 

32/5 Rom 12/13 Sålderute M5, Profil 1 N 29.11 IK m/blits 

33/4 Rom 12/13 Sålderute M5, Profil 1 N 29.11 IK m/stativ 

34/3 Rom 12/13 Profil 1, nærbilde N 29.11 IK m/blits 

35/2 Rom 12/13 Profil 1, nærbilde N 29.11 IK m/blits 

36/1 Rom 12/13 Profil 1, nærbilde N 29.11 IK m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 8 Cf 29445          Fargebilder 200 ASA 

Bilde nr. Sted: Motiv: Sett fra: Dato Sign Merknad 

1/36  Merking av film 8  29.11 CM  

2/35 Rom 14, S-del Toppen av lag 24 i plan,  N 29.11 CM  

3/34 Rom 12/13 Forts. av K3, kuppelsteingulv 

m/målestokk 

S 29.11 IK m/stativ 

4/33 Rom 12/13 Forts. av K3, kuppelsteingulv S 29.11 IK m/blits 

5/32 Rom 12/13 Forts. av K3, kuppelsteingulv S 29.11 IK m/blits 

6/31 Rom 12/13 Kuppelsteinsgulvet, oversiktsbilde Ø 29.11 IK m/blits 

7/30 Rom 12/13 Kuppelsteinsgulvet, nærbilde Ø 29.11 IK m/blits 

8/29 Rom 12/13 Avsagde rør under gulv, inn mot 

baderom og smårommene i vest 

Ø 29.11 IK m/blits 

9/28 Rom 12/13 Flere avsagde rør inn mot smårom. Ø 29.11 IK m/blits 

10/27 Rom 14 K11 S 29.11 AM m/blits 

11/26 Rom 14 K11 S 29.11 AM u/blits 

12/25 Rom 14 Arbeidsbilde, Axel spar skifer N 29.11 CM m/blits 

13/24 Rom 14 Arbeidsbilde, samme som 12/25 N 29.11 CM m/blits 

14/23 Rom 12/13 Fortsettelse av kuppelsteinsg./K3 S 30.11 LD m/blits 

15/22 Rom 12/13 Forts. av kuppelsteinsgulv oversikt S 30.11 LD m/blits 
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16/21 Rom 12/13 Profilen under steingulvet, K3 Ø 30.11 LD m/blits 

17/20 Rom 12/13 Profilen under steingulv, K3 Ø 30.11 LD m/blits 

18/19 Rom 14 Lag 25 N 30.11 AM m/blits 

19/18 Rom 14 Lag 25 N 30.11 AM m/stativ 

20/17 Rom 14 Lag 25, nærbilde N 30.11 AM m/stativ 

21/16 Rom 12/13 Lag 4, rute L3, K3 S 30.11 LD m/blits 

22/15 Rom 12/13 Lag 6, rute L3, K3 S 30.11 LD m/blits 

23/14 Rom 12/13 Lag 8, rute L3, K3 S 30.11 LD m/blits 

24/13 Rom 12/13 Lag 9, rute L3, K3 S 30.11 LD m/blits 

25/12 Rom 12/13 Lag 9, mørtelkonsentrasjon, L3-K3 S 01.12 LD m/blits 

26/11 Rom 7a Profil etter graving av Jan-Erik S 01.12 IK m/blits 

27/10 Rom 7a Profil etter graving av Jan-Erik S 01.12 IK m/blits 

28/9 Rom 7a Profil etter graving av Jan-Erik S 01.12 IK m/blits 

29/8 Rom 14 Grunnmuren, før sikring N 01.12 CM u/blits 

30/7 Rom 14 Mur, før sikring N 01.12 CM u/blits 

31/6 Rom 14 Grunnmur med stikkstenger N 01.12 CM u/blits 

32/5 Rom 14 Grunnmur med stikkstenger N 01.12 CM m/blits 

33/4 Rom 14 Grunnmur med stikkstenger N 01.12 CM m/blits 

34/3 Rom 14 Østlig N-S profil N 01.12 CM m/blits 

35/2 Rom 14 Vestlig N-S profil N 01.12 CM m/blits 

36/1 Rom 14 Vestlig N-S profil N 01.12 CM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 9 Cf 29446          Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 12/13 Lag 11, i rutene K3 og L3 S 02.12 LD m/blits 

2/35 Rom 14 Lag 26 og 27 i plan N 02.12 AM m/blits 

3/34 Rom 14 Lag 26 og 27 i plan N 02.12 AM u/blits 

4/33 Rom 12/13 Kalkkonsentrasjon i lag 29 S 02.12 CSE m/blits 

5/32 Rom 12/13 Kalkkonsentrasjon i lag 29, oversikt S 02.12 CSE m/blits 

6/31 Rom 12/13 Arbeidsbilde, Axel m/funn S 02.12 IK m/blits 

7/30 Rom 12/13 Arbeidsbilde, Axel m/funn S 02.12 IK m/blits 

8/29 Rom 12/13 Lag 3 i rutene K3 og L3 S 03.12 CSE m/blits 

9/28 Rom 9 Opprensk. ved ovn/SV-treplanker NØ 03.12 IK m/blits 

10/27 Rom 9 Opprensk. ved ovn/SV-treplanker NØ 03.12 IK m/blits 

11/26 Rom 9 Opprensk. ved ovn/SV-treplanker NØ 03.12 IK m/blits 

12/25 Rom 14 Topp av lag 27 i plan V 03.12 AM u/blits 

13/24 Rom 14 Topp av lag 27 i plan V 03.12 AM u/blits 

14/23 Rom 8 Før graving, midtre del av rommet V 06.12 IK m/blits 

15/22 Rom 8 Før graving, midtre del av rommet V 06.12 IK m/blits 

16/21 Rom 8 Nærbilde av hull for ”tårn” V 06.12 IK m/blits 

17/20 Hagestuen, rom 16 Forandring fryder: Fra inngangsdør 

mot SØ 

NV 06.12 IK m/blits 

18/19 Hagestuen, rom 16 FF: Fra inngangsdør mot SØ NV 06.12 IK m/blits 

19/18 Rom 9 Området  utgravd for ”tårn” S 06.12 IK m/blits 

20/17 Rom 14 Arbeidsbilde av Axel ned i hullet NV 06.12 IK m/blits 

21/16 Rom 15 Pilaster (nærbilde) N 06.12 IK m/blits 

22/15 Rom 15 Pilaster m/toppdel N 06.12 IK m/blits 

23/14 Rom 15 Pilaster (bakside) SØ 06.12 IK m/blits 

24/13 Rom 15 Spisestue med pilaster (nedre del) NØ 06.12 IK m/blits 

25/12 Rom 14 Topp av lag 28 m/stein S 06.12 CM m/blits 

26/11 Rom 14 Topp av lag 28 m/stein S 06.12 CM u/blits 

27/10 Rom 14 Topp av lag 28 m/stein N 06.12 CM m/blits 

28/9 Rom 14 Topp av lag 28 m/stein N 06.12 CM m//blitz 

29/8 Rom 8 Grøft med lag 31 S 06.12 IK m/blits 

30/7 Rom 8 Grøft med lag 31 S 06.12 IK m/blits 

31/6 Rom 12/13 Lag 18 i K3 og L3 S 06.12 LD m/blits 

32/5 Rom 12/13 K3 og L3, profil Ø, 1.del V 06.12 LD m/blits 
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33/4 Rom 12/13 Fortsettelse av profil fra bilde 33/4 V 06.12 LD m/blits 

34/3 Rom 12/13 Fortsettelse av profil, oversikt V 06.12 LD m/blits 

35/2 Rom 14 Topp av lag 32 N 06.12 AM m/blits 

36/1 Rom 14 Topp av lag 32 N 06.12 AM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 10 Cf 29447         Fargebilder 200 ASA 

Bilde nr. Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 9 Film 10, merkning av filmen  06.12.04 AM  

2/35 Rom 14 Lag 52 m/K13 V 06.12.04 AM  

3/34 Rom 14 Nærbilde K13 S 06.12.04 AM  

4/33 Rom 14 Nærbilde K13 S 06.12.04 AM  

5/32 Rom 14 Lag 32 m/K13 V 06.12.04 AM  

6/31 Rom 14 K13a, delvis framgravd N 07.12.04 AM  

7/30 Rom 14 K13a, delvis framgravd + snitt N 07.12.04 AM  

8/29 Rom 12/13 Profil mot V,  rute: K3 og L3 Ø 07.12.04 LD  

9/28 Rom 12/13 Profil mot V, rute: K3 og L3 Ø 07.12.04 LD  

10/27 Rom 14 K13, profil mot Ø-V, østre del N 07.12.04 CM  

11/26 Rom 14 K13, profil mot Ø-V, vestre del N 07.12.04 CM  

12/25  Utgår, uskarpe bilder     

13/24  Utgår, uskarpe bilder     

14/23 Rom 12/13 Rute L6, lag 5 (fuktet) S 07.12.04 CSE  

15/22 Rom 14 Grunnfjell (Charlotte graver) V 07.12.04 AM m/blits 

16/21 Rom 14 Grunnfjell (tatt fra grunnflate i rommet) V 07.12.04 AM m/blits 

17/20 Rom 14 Grunnfjell V 07.12.04 AM u/blits 

18/19 Rom 14 N-S profil (Vestlig profil), N-del V 07.12.04 CM u/blits 

19/18 Rom 14 N-S profil (Vestlig profil), S-del V 07.12.04 CM u//blits 

20/17 Rom 14 N-S profil (Vestre profil), S-del Ø 07.12.04 CM u/blits 

21/16 Rom 14 N-S profil (Vestre profil), N-del Ø 07.12.04 CM u/blits 

22/15 Rom 16 Hagestuen, statusbilder 07.12.04 SØ 07.12.04 IK m/blits 

23/14 Rom 16 Hagestuen, statusbilder 07.12.04 Ø 07.12.04 IK m/blits 

24/13 Rom 15 Pilaster demontert fra yttervegg V 07.12.04 IK m/blits 

25/12 Rom 12/13 K5 og lag 33,14 i rute L6 S 08.12.04 LD m/blits 

26/11 Rom 9 Lag 35 og 36 (hele rommet) V 08.12.04 IK m/blits 

27/10 Rom 9 Lag 35 og 36 (østre del) V 08.12.04 IK m/blits 

28/9 Rom 9 Lag 35 og 36 (vestre del) V 08.12.04 IK m/blits 

29/8 Rom 16 Hagestuen, statusbilder (m/gulv) Ø 09.12.04 IK m/blits 

30/7 Rom 16 Hagestuen, statusbilder (m/gulv) Ø 09.12.04 IK m/blits 

31/6 Rom 16 Hagestuen, mot utgangen (m/gulv) NV 09.12.04 IK m/blits 

32/5 Rom 16 Hagestuen, mot utgangen (m/gulv) NV 09.12.04 IK m/blits 

33/4 Rom 9 Lag 35 og 36, østre del V 09.12.04 CM m/blits 

34/3 Rom 9 Lag 35 og 36, vestre del V 09.12.04 CM m/blits 

35/2 Rom 9 Lag 35 og 36, vestre del V 09.12.04 CM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 11 Cf 29448         Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 12/13 Kullkonsentrasjon i lag 39, rute L6 S 09.12.04 LD  

2/35 Rom 12/13 Kullkonsentrasjon i lag 39, rute L6 S 09.12.04 LD  

3/34 Rom 12/13 Kullkonsentrasjon etter opprensk. S 09.12.04 LD  

4/33 Rom 9 Lag 38 og 41 N 09.12.04 AM u/blits 

5/32 Rom 9 Lag 38 og 41 N 09.12.04 AM u/blits 

6/31 Rom 9 Arbeidsbilde m/CM og AM S 10.12.04 IK m/blits 

7/30 Rom 9 Arbeidsbilde m/AM S 10.12.04 IK m/blits 

8/29 Rom 9 Arbeidsbilde m/CM og AM V 10.12.04 IK m/blits 

9/28 Rom 16 Hagestuen, forandring skjer SØ 10.12.04 IK m/blits 

10/27 Rom 16 Hagestuen, forandring skjer NØ 10.12.04 IK m/blits 

11/26 Rom 12/13 Arbeidsbilde m/CSE og LD SØ 10.12.04 IK m/blits 
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12/25 Rom 12/13 Arbeidsbilde  v/K5,K2 SØ 10.12.04 IK m/blits 

13/24 Rom 9 Tregulv, S-del, I13-14, J13-14 V 10.12.04 AM m/blits 

14/23 Rom 9 Tregulv og topp lag 44, I13-14, J13-14 V 10.12.04 AM u/blits 

15/22 Rom 9 Tregulv, S-del, I13-14, J13-14 V 10.12.04 AM m/blits 

16/21 Rom 9 Tregulv, S-del, I13-14, J13-14 V 10.12.04 AM u/blits 

17/20 Rom 9 Tregulv, nærbilde, NØ-del V 10.12.04 AM m/blits 

18/19 Rom 9 Tregulv, nærbilde, NØ-del V 10.12.04 AM m/blits 

19/18 Rom 9 Lag 43 og 44 N 10.12.04 AM u/blits 

20/17 Rom 9 Lag 43 og 44 N 10.12.04 AM u/blits 

21/16 Rom 9 Lag 43 og 44 N 10.12.04 AM m/blits 

22/15 Rom 16 Hagestuen, deler av gulv tatt opp Ø 10.12.04 IK m/blits 

23/14 Rom 9 Arbeidsbilde m/funnbehandling S 10.12.04 IK m/blits 

24/13 Rom 12/13 LD og CSE, tatt under veggen fra rom 

10 

V 13.12.04 IK u/blits 

25/12 Rom 9 Tatt fra rom 10 under veggen Ø 13.12.04 IK m/blits 

26/11 Rom 16 Hagestuen, gulvet fjernet NØ 13.12.04 IK m/blits 

27/10 Rom 16 Hagestuen, gulvet fjernet SØ 13.12.04 IK m/blits 

28/9 Rom 12/13 Fjellgrunn i rute L6 S 13.12.04 CSE m/blits 

29/8 Rom 9 Lag 48, høne? (uskarpt) S 13.12.04 CM Uhell! 

30/7 Rom 9 Lag 48, høne? (uskarpt) S 13.12.04 CM u/blits 

31/6 Rom 9 Lag 48, høne? S 13.12.04 CM m/blits 

32/5 Rom 9 Lag 48 (m/høna?) N 13.12.04 AM u/blits 

33/4 Rom 9 Lag 48 (m/høna?) N 13.12.04 AM m/blits 

34/3 Rom 7b Korridoren, bilde med LD og CSE N 13.12.04 AM  

35/2 Rom 12/13 Profil mot Ø, i rute L6 V 13.12.04 CSE m/blits 

36/1 Rom 12/13 Profil mot Ø, i rute L6 V 13.12.04 CSE u/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 12 Cf 29449        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Merking av film 12  14.12.04 AM  

2/35 Rom 9 Treplanker i NØ-del, K15 V 14.12.04 AM  

3/34 Rom 9 Treplanker i NØ-del, K15 V 14.12.04 AM  

4/33 Rom 9 Treplanker i NØ-del, K15 V 14.12.04 AM  

5/32 Rom 9 Treplanker i NØ-del, K15 V 14.12.04 AM  

6/31 Rom 16 Hagestuen, forandring, gulv og panel 

fjernet 

N 14.12.04 IK  m/blits 

7/30 Rom 9 og 10 Arbeidsbilde m/AM og LD V 14.12.04 IK  m/blits 

8/29 Rom 9 Lag 49, tatt fra tømmertårn N 14.12.04 AM  u/blits 

9/28 Rom 9 Lag 49, tatt fra tømmertårn N 14.12.04 AM  m/blits 

10/27 Rom 10 K3, kuppelsteinsgulvet V 15.12.04 IK m/blits 

11/26 Rom 10 K3, kuppelsteinsgulvet, inn i 12/13 V 15.12.04 IK m/blits 

12/25 Rom 10 K3, kuppelsteinsgulvet, inn i 12/13 V 15.12.04 IK m/blits 

13/24 Rom 10 K3, kuppelsteinsgulvet, inn i 12/13 V 15.12.04 IK m/blits 

14/23 Rom 16 Hagestuen, stubbloftsleire suges Ø 15.12.04 IK m/blits 

15/22 Rom 9 Treverk m/nøkkel og slå, K16 i lag 49 N 15.12.04 CM u/blits 

16/21 Rom 9 Treverk m/nøkkel og slå, K16 i lag 49 N 15.12.04 CM m/blits 

17/20 Rom 9 Arbeidsbilde S 15.12.04 CM m/blits 

18/19 Rom 9 Arbeidsbilde m/reising av tømmertårn SØ 16.12.04 CM m/blits 

19/18 Rom 16 Felles arbeidsbilde skal tas, venting S 16.12.04 AM m/blits 

20/17 Rom 9 Arbeidsbilde, Axel og Mats S 16.12.04 IK  

21/16 Rom 9 Funn av keramikk N 17.12.04 IK m/blits 

22/15 Rom 9 Lag 49, I13-14 og J13-14 N 17.12.04 CM m/blits 

23/14 Rom 9 Lag 49, I13-14 og J13-14 N 17.12.04 CM u/blits 

24/13 Rom 10 K17, mulig hustuft Ø 20.12.04 IK m/blits 

25/12 Rom 10 K17, mulig hustuft Ø 20.12.04 IK m/blits 

26/11 Rom 9 Topp av lag 54, østre del S 20.12.04 AM m/blits 

27/10 Rom 9 Topp av lag 54, østre del (uskarpt) S 20.12.04 AM u/blits 
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28/9 Rom 9 Topp av lag 54, nordre del S 20.12.04 AM u/blits 

29/8 Rom 9 Topp av lag 54, nordre del S 20.12.04 AM u/blits 

30/7 Rom 9 Topp av lag 54, nordre del S 20.12.04 AM m/blits 

31/6 Rom 10 K19, steinmur og treverk Ø 21.12.04 CSE m/blits 

32/5 Rom 10 K19, steinmur og treverk Ø 21.12.04 CSE m/blits 

33/4 Rom 10 K19, steinmur og treverk Ø 21.12.04 CSE m/blits 

34/3 Rom 10 K19, steinmur og treverk Ø 21.12.04 CSE u/blits 

35/2 Rom 10 K19, steinmur og treverk Ø 21.12.04 CSE u/blits 

36/1 Rom 10 K19, steinmur og treverk, detalj Ø 21.12.04 CSE m/blits 

37/0 Rom 10 K19, steinmur og treverk, detalj Ø 21.12.04 CSE m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 13 Cf 29450        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 10 K19, mulig steinmur og noe treverk Ø 21.12.04 CSE m/blits 

2/35 Rom 16 Arbeidsbilde m/CSE og LD N 21.12.04 AM m/blits 

3/34 Rom 9 Topp av lag 57 S 21.12.04 AM m/blits 

4/33 Rom 9 Topp av lag 57 S 21.12.04 AM u/blits 

5/32 Rom 9 Topp av lag 57 V 21.12.04 AM u/blits 

6/31 Rom 9 Topp av lag 57 V 21.12.04 AM m/blits 

7/30 Rom 16 Situasjon før graving NV 21.12.04 LD m/blits 

8/29 Rom 16 Situasjon før graving V 21.12.04 LD m/blits 

9/28 Rom 9 K20 (nærbilde m/målestokk) V 22.12.04 CM m/blits 

10/27 Rom 9 K20 (nærbilde m/målestokk) V 22.12.04 CM u/blits 

11/26 Rom 9 K20 (nærbilde m/målestokk) V 22.12.04 CM m/blits 

12/25 Rom 10 Lag 60 toppen av laget Ø 22.12.04 LD m/blits 

13/24 Rom 10 Lag 60 toppen av laget Ø 22.12.04 LD u/blits 

14/23 Rom 9 K20 V 22.12.04 AM m/blits 

15/22 Rom 9 K20 V 22.12.04 AM m/blits 

16/21 Rom 9 K20, nærbilde m/trekull S 22.12.04 AM u/blits 

17/20 Rom 9 K20, nærbilde m/trekull S 22.12.04 AM u/blits 

18/19 Rom 9 Lag 48 under planker i K20 V 22.12.04 AM  m/blits 

19/18 Rom 9 Lag 48 under planker i K20 V 22.12.04 AM  m/blits 

20/17 Rom 10 Hjørnet, S-Ø-profiler NV 23.12.04 IK m/blits 

21/16 Rom 10 Profil i Ø (kuppelsteinsgulv) V 23.12.04 IK  m/blits 

22/15 Rom 10 Profil mot S (1.meter fra øst) N 23.12.04 IK m/blits 

23/14 Rom 10 Profil mot S (2.meter fra øst) N 23.12.04 IK m/blits 

24/13 Rom 10 Profil mot S (3.meter fra øst) N 23.12.04 IK m/blits 

25/12 Rom 10 Profil mot S (4.meter fra øst) N 23.12.04 IK m/blits 

26/11 Rom 10 Profil mot V Ø 23.12.04 IK m/blits 

27/10 Rom 10 Profil mot N (1. meter fra øst) S 23.12.04 IK  På høykant 

28/9 Rom 10 Profil mot N (1. meter fra øst) S 23.12.04 IK  På høykant 

29/8 Rom 10 Profil mot N (2. meter fra øst) S 23.12.04 IK  m/blits 

30/7 Rom 10 Profil mot N (3. meter fra øst) S 23.12.04 IK  m/blits 

31/6 Rom 10 Hjørnet N-V profiler SØ 23.12.04 IK m/blits 

32/5 Rom 10 Hjørnet med N-Ø profiler NV 23.12.04 IK m/blits 

33/4 Rom 10 Arbeidsbilde inn i rom 9 m/AM N 23.12.04 IK m/blits 

34/3 Rom 9 Mulig ildsted (?) K21 N 03.01.05 AM m/blits 

35/2 Rom 9 Mulig ildsted (?) K21 N 03.01.05 AM m/blits 

36/1 Rom 9 Mulig ildsted (?) K21 N 03.01.05 AM m/stativ 

 

Fotoliste/Film nr.: 14 Cf 29451         Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Film 14, merking av filmen  03.01.05 AM  

2/35 Rom 9 Lag 61 og 83, K 21 N 03.01.05 AM  

3/34 Rom 9 Lag 61 og 83, K 21 N 03.01.05 AM  

4/33 Rom 9 K22, hele feltet V 04.01.05 CM m/blits 
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5/32 Rom 9 K22, hele feltet (uskarpt) V 04.01.05 CM m/blits 

6/31 Rom 9 K22, mindre del av feltet V 04.01.05 CM u/blits 

7/30 Rom 16 Lag 66 med rutenett V 04.01.05 LD  m/blits 

8/29 Rom 16 Lag 66 med rutenett V 04.01.05 LD  m/blits 

9/28 Rom 16 Lag 66 med rutenett Ø 04.01.05 LD  m/blits 

10/27 Rom 9 K21 (m/steinhelle) N 04.01.05 CM m/blits 

11/26 Rom 9 K21 (m/steinhelle) N 04.01.05 CM u/blits 

12/25 Rom 9 K21 (m/steinhelle) N 04.01.05 CM u/blits 

13/24 Rom 9 K21 (m/steinhelle), kun deler av feltet V 04.01.05 CM u/blits 

14/23 Rom 9 K21 (m/steinhelle), kun deler av feltet V 04.01.05 CM m/blits 

15/22 Rom 9 Stolpehull? I lag 6 S 05.01.05 AM m/blits 

16/21 Rom 9 Stolpehull? I lag 6 S 05.01.05 AM u/blits 

17/20 Rom 16 Arbeidsbilde, CSE m/lag 66/67 N 05.01.05 IK m/blits 

18/19 Rom 16 Arbeidsbilde, CSE m/lag 66/67 NNØ 05.01.05 IK m/blits 

19/18 Rom 16 Arbeidsbilde, feltet i SØ, vestre del V 05.01.05 IK m/blits 

20/17 Rom 16 Arbeidsbilde, felt SØ m/gulvdragere SV 05.01.05 IK  m/blits 

21/16 Rom 16 K23, trestokk, nærbilde V 05.01.05 LD m/blits 

22/15 Rom 16 K23, trestokk, oversikt V 05.01.05 LD m/blits 

23/14 Rom 16 K23, m/steinkonsentrasjon, nærb. V 05.01.05 LD m/blits 

24/13 Rom 16 K23, steinkonsentrasjon N 05.01.05 LD m/blits 

25/12 Rom 9 K21 (helle) og bunn av lag 63 V 05.01.05 AM m/blits 

26/11 Kontorbrakka Pauserommet m/LD, CSE, CM og IK  05.01.05 AM m/blits 

27/10 Rom 9 K21 (helle) og bunn av lag 63 V 05.01.05 AM u/blits 

28/9 Rom 16 K23, lag 69, nærbilde N 06.01.05 CSE m/blits 

29/8 Rom 16 K23, lag 69, oversikt V 06.01.05 CSE m/blits 

30/7 Rom 16 K23, lag 69, oversikt V 06.01.05 CSE m/blits 

31/6 Rom 9 Bunn av lag 63, topp av lag 61 S 

v/helle 

V 06.01.05 AM m/blits 

32/5 Rom 9 Bunn av lag 63, topp av lag 61 S 

v/helle 

V 06.01.05 AM u/blits 

33/4 Rom 9 Bunn av lag 63, topp av lag 61 S 

v/helle 

N 06.01.05 AM u/blits 

34/3 Rom 9 K22, mulig nedgravning S 06.01.05 AM u/blits 

35/2 Rom 9 K22, mulig nedgravning S 06.01.05 AM m/blits 

36/1 Rom 16 Firfirslen (”Frodo”) i hagestuen N 06.01.05 CSE m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 15 Cf 29452         Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 16 K23, stokk 2, oversikt V 06.01.05 IK m/blits 

2/35 Rom 16 K23, stokk 2, detalj m/dømling? N 06.01.05 IK m/blits 

3/34 Rom 16 K23, stokk 2, m/rester etter tidl. stokk N 06.01.05 IK m/blits 

4/33 Rom 16 K23, stokk 2, østre ende, detalj V 06.01.05 IK m/blits 

5/32 Rom 9 K22, grøft (?) i profil V 06.01.05 CM m/blits 

6/31 Rom 9 K22, grøft (?) i profil V 06.01.05 CM m/blits 

7/30 Rom 9 K22, grøft (?) i profil V 06.01.05 CM m/blits 

8/29 Rom 16 Oversikt o/K23, fjernet lag Ø 06.01.05 IK m/blits 

9/28 Rom 9 K22, grøft V 06.01.05 CM m/blits 

10/27 Rom 9 K22, grøft V 06.01.05 CM u/blits 

11/26 Rom 9 K22, grøft S 06.01.05 CM u/blits 

12/25 Rom 9 K22, grøft S 06.01.05 CM m/blits 

13/24 Rom 16 K23. 3. stokk V 07.01.05 LD m/blits 

14/23 Rom 16 K23. 3. stokk, B23 nærbilde N 07.01.05 LD m/blits 

15/22 Rom 16 K23. 3. stokk, B22-23, nærbilde N 07.01.05 LD m/blits 

16/21 Rom 16 K23. 3. stokk, B21-22, nærbilde N 07.01.05 LD m/blits 

17/20 Rom 16 K23. 3. stokk, lag 70, 71 og 72 Ø 10.01.05 LD m/stativ 

18/19 Rom 16 K23. 3. stokk, lag 70, 71 og 72 Ø 10.01.05 LD m/blits 

19/18 Rom 16 K23. 3. stokk, lag 70, 71 og 72 Ø 10.01.05 LD m/stativ 



Gnr. 1, bnr. 1 Bygdøy Kongsgård, Oslo kommune                                   Saksnr: 99/10399 

  

 156 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

20/17 Rom 16 K23. 3. stokk, detalj v/B21 N 10.01.05 LD m/stativ 

21/16 Rom 16 K23. 3. stokk, detalj v/B22 N 10.01.05 LD m/stativ 

22/15 Rom 16 K23. 3. stokk, detalj v/B23 N 10.01.05 LD m/stativ 

23/14 Rom 16 K23. 3. stokk, detalj mot vest N 10.01.05 LD m/stativ 

24/13 Rom 16 K23. 3. stokk, oversikt over hele V 10.01.05 LD m/blits 

25/12 Rom 9 Grunnfjell i nordre del av feltet S 10.01.05 AM m/blits 

26/11 Rom 9 Grunnfjell i nordre del av feltet S 10.01.05 AM u/blits 

27/10 Rom 9 Grunnfjell i søndre del av feltet V 10.01.05 AM u/blits 

28/9 Rom 9 Grunnfjell i søndre del av feltet V 10.01.05 AM u/blits 

29/8 Rom 9 Grunnfjell i søndre del av feltet V 10.01.05 AM m/blits 

30/7 Rom 9 Nordlig Ø-V profil S 10.01.05 CM m/blits 

31/6 Rom 9 Nordlig Ø-V profil S 10.01.05 CM u/blits 

32/5 Rom 9 Nordlig Ø-V profil, del mot Ø S 10.01.05 CM m/blits 

33/4 Rom 9 Nordlig Ø-V profil, del mot Ø S 10.01.05 CM u/blits 

34/3 Rom 9 Østlig profil, N-del V 10.01.05 AM u/blits 

35/2 Rom 9 Østlig profil, N-del V 10.01.05 AM m/blits 

36/1 Rom 9 Østlig profil, hele V 10.01.05 AM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 16 Cf 29453        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Film 16, merking av filmen  10.01.05 AM  

2/35 Rom 9 Østlig N-S-profil, hele V 10.01.05 AM u/blits 

3/34 Rom 9 Østlig N-S-profil, N-del V 10.01.05 AM u/blits 

4/33 Rom 9 Østlig N-S-profil, N-del V 10.01.05 AM u/blits 

5/32 Rom 9 Østlig N-S-profil, N-del V 10.01.05 AM m/blits 

6/31 Rom 9 Østlig N-S-profil, S-del V 10.01.05 AM m/blits 

7/30 Rom 9 Østlig N-S-profil, S-del V 10.01.05 AM m/blits 

8/29 Rom 9 Østlig N-S-profil, S-del V 10.01.05 AM u/blits 

9/28 Rom 16 K24, steinmur, oversikt V 10.01.05 LD m/blits 

10/27 Rom 16 K24, oversikt v/profil (og K23) Ø 10.01.05 CSE m/blits 

11/26 Rom 16 K24, steinmur, utrast stein fra 

grunnmur 

S 10.01.05 LD m/blits 

12/25 Rom 16 Stein i lag 71, Ø for K24 N 11.01.05 LD m/blits 

13/24 Rom 16 Arbeidsbilde m/CSE v/K24 Ø 11.01.05 LD m/blits 

14/23 Rom 16 Lag 74 S 11.01.05 CSE m/blits 

15/22 Rom 9 K25, i profilen V 11.01.05 AM m/blits 

16/21 Rom 9 K25, i profilen V 11.01.05 AM u/blits 

17/20 Rom 9 Arbeidsbilde m/AM tegner profil S 11.01.05 CM u/blits 

18/19 Rom 9 Arbeidsbilde m/AM tegner profil S 11.01.05 CM m/blits 

19/18 Rom 16 Forandringer i hagestuen m/LD NØ 12.01.05 IK m/blits 

20/17 Rom 16 Forandringer i hagestuen m/LD SØ 12.01.05 IK m/blits 

21/16 Rom 16 K26, steinmur, m/lag 76 og 77 N 12.01.05 IK  m/blits 

22/15 Rom 16 K26-24, steinmur, m/lag 76 og 77 Ø 12.01.05 IK  m/blits 

23/14 Rom 9 S-profil (Ø-V) N 12.01.05 AM u/blits 

24/13 Rom 9 S-profil (Ø-V) N 12.01.05 AM m/blits 

25/12 Rom 9 N-S-profil, midtre del Ø 12.01.05 AM m/blits 

26/11 Rom 9 N-S-profil, midtre del Ø 12.01.05 AM u/blits 

27/10 Rom 9 N-S-profil, midtre del, detalj v/helle Ø 12.01.05 AM u/blits 

28/9 Rom 9 N-S-profil, midtre del, detalj N/helle Ø 12.01.05 AM u/blits 

29/8 Rom 9 N-S-profil, midtre og nordre del Ø 12.01.05 AM u/blits 

30/7 Rom 9 N-S-profil, midtre og nordre del Ø 12.01.05 AM u/blits 

31/6 Rom 9 Vestre profil, hele Ø 12.01.05 CM m/blits 

32/5 Rom 9 Vestre profil, hele Ø 12.01.05 CM u/blits 

33/4 Rom 9 Midtre Ø-V profil, i øst N 12.01.05 CM u/blits 

34/3 Rom 9 Midtre Ø-V profil, i øst N 12.01.05 CM u/blits 

35/2 Rom 9 Midtre Ø-V profil, i øst N 12.01.05 CM m/blits 

36/1 Rom 16 K24 steinmur m/lag 78,79 og 74 N 12.01.05 LD m/blits 
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Fotoliste/Film nr.: 17 Cf 29454        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 16 Lag 74, K23 Ø 13.01.05   

2/35 Rom 16 K24,  etter at K23 er fjernet N 13.01.05 LD Lag 78, 79 

3/34 Rom 16 Lag 74 og K24 (stor stein i feltet) S 13.01.05 CSE  

4/33 Rom 16 K27, tregulv, rute D21 Ø 13.01.05 IK  

5/32 Rom 16 K27, tregulv, rute E21 Ø 13.01.05 IK  

6/31 Rom 16 K27, tregulv, rute F21 Ø 13.01.05 IK  

7/30 Rom 16 K27 med mur K26, hele tregulvet N 13.01.05 IK  

8/29 Rom 16 Arbeidsbilde m/Stefan og Jan Erik 

flytter stein 

S 13.01.05 AM  

9/28 Rom 16 Arbeidsbilde m/Stefan og Jan Erik 

flytter stein 

S 13.01.05 AM  

10/27 Rom 16 Topp av lag 80, murvegg K28 Ø 13.01.05 AM  

11/26 Rom 16 Topp av lag 80, murvegg K28 Ø 13.01.05 AM  

12/25 Rom 9 Gruppebilde av LD, CSE, AM, CM og 

IK 

SV 13.01.05  selvutløser 

13/24 Rom 9 Gruppebilde av LD, CSE, AM, CM og 

IK 

SV 13.01.05  selvutløser 

14/23 Rom 16 Steinvegg K26 m/tregulv ? Ø 14.01.05 IK m/stativ 

15/22 Rom 16 Steinvegg K26 m/tregulv, øvre del NØ 14.01.05 IK m/blits 

16/21 Rom 16 Steinvegg K26, åpning i veggen NØ 14.01.05 IK m/blits 

17/20 Rom 16 K28, oversiktsbilde, hjørnet av mur Ø 14.01.05 AM u/blits 

18/19 Rom 16 K28, oversiktsbilde, hjørnet av mur Ø 14.01.05 AM m/blits 

19/18 Rom 16 K28, oversiktsbilde, N-S del Ø 14.01.05 AM  

20/17 Rom 16 K28, oversiktsbilde, N-S del Ø 14.01.05 AM  

21/16 Rom 16 K28, Ø-V del S 14.01.05 AM  

22/15 Rom 16 K28, Ø-V del S 14.01.05 AM  

23/14 Rom 16 K26-28, oversiktsbilde S 14.01.05 AM  

24/13 Rom 16 K26-28, oversiktsbilde S 14.01.05 AM  

25/12 Rom 16 Lag 84, Ø for K23 Ø 14.01.05 CSE u/blits 

26/11 Rom 16 Lag 84, Ø for K23 S 14.01.05 CSE u/blits 

27/10 Rom 16 Lag 84, Ø for K23 S 14.01.05 CSE m/blits 

28/9 Rom 16 Lag 84, Ø for K23 Ø 14.01.05 CSE m/blits 

29/8 Rom 16 K24 med grunnfjell i V S 14.01.05 LD m/blits 

30/7 Rom 16 Profil mot N, rute C23-24 S 14.01.051 LD m/blits 

31/6 Rom 16 Profil mot S, rute A23-24 N 14.01.05 LD m/blits 

32/5 Rom 16 K28 m/ildsted K30? N 14.01.05 AM  

33/4 Rom 16 K28 og beg. Av K30 N 14.01.05 AM  

34/3 Rom 16 Profil av kjellermur mot V Ø 17.01.05 LD m/blits 

35/2 Rom 16 Topp av lag 86 Ø 17.01.05 AM m/blits 

36/1 Rom 16 Topp av lag 86 Ø 17.01.05 AM u/blits 

Fotoliste/Film nr.: 18 Cf 29455        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Merking av film 18  17.01.05 AM  

2/35 Rom 16 Topp av lag 86 m/mye tegl N 17.01.05 AM u/blits 

3/34 Rom 16 Topp av lag 86 m/mye tegl N 17.01.05 AM m/blits 

4/33 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 V 17.01.05 AM kantstein 

5/32 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 V 17.01.05 AM fundament 

6/31 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 N 17.01.05 AM tilhug.stein 

7/30 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 N 17.01.05 AM relasjon K30 

8/29 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 S 17.01.05 AM  

9/28 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 S 17.01.05 AM  

10/27 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 S 17.01.05 AM u/blits 

11/26 Rom 16 K30 med omkringlig. stein, lag86 S 17.01.05 AM m/blits 
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12/25 Rom 16 K29 lag 90 Ø 18.01.05 CSE m/blits 

13/24 Rom 16 K29 lag 90 Ø 18.01.05 CSE m/blits 

14/23 Rom 16 K29 lag 90 S 18.01.05 CSE m/blits 

15/22 Rom 16 K29 lag 90 S 18.01.05 CSE m/blits 

16/21 Rom 16 K30, profil oversikt (F20-21) NV 18.01.05 AM  

17/20 Rom 16 K30, profil oversikt (F20-21) NV 18.01.05 AM  

18/19 Rom 16 K30, profil nordre del  (F20-21) V 18.01.05 AM  

19/18 Rom 16 K30, profil nordre del, nærbilde (F20-

21) 

NV 18.01.05 AM  

20/17 Rom 16 K30, profil, N-del, nærb. (F20-21) V 18.01.05 AM  

21/16 Rom 16 K30, profil nordre del (F20-21) V 18.01.05 AM  

22/15 Rom 16 K30, profil søndre del  (F20-21) SV 18.01.05 AM m/blits 

23/14 Rom 16 K30, profil søndre del (F20-21) SV 18.01.05 AM m/stativ 

24/13 Rom 16 K30, profil S-del, nærb. (F20-21) SSV 18.01.05 AM m/stativ 

25/12 Rom 16 K30, profil S-del, nærb. (F20-21) SSV 18.01.05 AM m/blits 

26/11 Rom 16 Arbeidsbilder m/LD og CSE NØ 18.01.05 IK m/blits 

27/10 Rom 16 Arbeidsbilde m/LD under gulvdragere NØ 18.01.05 IK m/blits 

28/9 Rom 16 Arbeidsbilde m/CSE, skjemautfyll. Ø 18.01.05 IK m/blits 

29/8 Rom 16 Arbeidsbilde, m/LD og CSE, 

høydeforskj. 

SV 18.01.05 IK m/blits 

30/7 Rom 16 Nærbilde av K29, treplanke Ø 18.01.05 CSE m/blits 

31/6 Rom 16 Lag 90 m/stor stein S 19.01.05 CSE m/blits 

32/5 Rom 16 Lag 90 m/stor stein V 19.01.05 CSE m/blits 

33/4 K02 Kjeller m/hellelagt gulv, K32 SV 19.01.05 IK m/blits 

34/3 K02 Kjeller m/hellelagt gulv, K32 SV 19.01.05 IK m/blits 

35/2 K02 Kjeller m/hellelagt gulv, K32, oversikt SV 19.01.05 IK m/blits 

36/1 Rom 16 Nyåpnet felt i NØ, topp av K28 V 19.01.05 AM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 19 Cf 29456        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Merking av film 19  19.01.05 AM  

2/35 Rom 16 Nyåpnet i NØ, topp av lag 76 V 19.01.05 AM  

3/34 Rom 16 Nyåpnet i NØ, K 28, lag 88, 80 V 19.01.05 AM  

4/33 Rom 16 Nyåpnet i NØ, K28, lag 80,88 etc V 19.01.05 AM  

5/32 Rom 16 Brent treplanke, lag 90 (bunn) V 19.01.05 CSE  

6/31 Rom 16 Forandring, ark. arbeid 

m/rekkverk/lafting 

Ø 20.01.05 IK m/blits 

7/30 Rom 16 Forandring, ark. arbeid 

m/rekkverk/lafting 

Ø 20.01.05 IK m/blits 

8/29 Rom 12/13 Etter ark. arbeid, to midtpilarer murt VSV 20.01.05 IK m/blits 

9/28 Rom 12/13 Etter ark. arbeid, to midtpilarer murt VSV 20.01.05 IK m/blits 

10/27 Rom 12/13 Kapitel i muren, øst V 20.01.05 LD m/blits 

11/26 Rom 12/13 Kapitel i muren, øst, nærbilde V 20.01.05 LD m/blits 

12/25 Rom 12/13 Kapitel i muren, øst, vått nærbilde V 20.01.05 LD m/blits 

13/24 Rom 16 Skjelett av rever, K33 (lag 93) Ø 20.01.05 CSE m/blits 

14/23 Rom 16 Skjelett av rever, K33 (lag 93) Ø 20.01.05 CSE m/blits 

15/22 Rom 16 Skjelett av rever, K33 (lag 93), 

nærbilde 

N 20.01.05 CSE m/blits 

16/21 Rom 16 CSE graver skjelett av rever, K33 (lag 

93) 

N 20.01.05 IK m/blits 

17/20 Rom 16 Skjelett av rever, K33 (lag 93) S 20.01.05 CSE m/blits 

18/19 Rom 16 K30, avdekket S-del av ildsted N 21.01.05 AM m/blits 

19/18 Rom 16 K30, avdekket S-del av ildsted N 21.01.05 AM m/blits 

20/17 Rom 16 K30, avdekket S-del av ildsted N 21.01.05 AM m/blits 

21/16 Rom 16 K30, avdekket S-del av ildsted N 21.01.05 AM m/blits 

22/15 Rom 16 Skjelett av rever, K33 + hest N 21.01.05 CSE m/blits 

23/14 Rom 16 Skjelett av rever, K33 oversikt Ø 21.01.05 CSE m/blits 
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24/13 Rom 16 Skjelett av rever, K33 detalj Ø 21.01.05 CSE m/blits 

25/12 Rom 16 ”Arbeidsbilde” Mats og Henning i 

trillebåren 

SØ 21.01.05 LD m/blits 

26/11 Rom 16 Lag 85 i K30, jfr. Lag 88 S 24.01.05 AM m/blits 

27/10 Rom 16 Lag 85 i K30, jfr. Lag 88 S 24.01.05 AM u/blits 

28/9 Rom 16 Arbeidsbilde CSE tar opp skjelett S 24.01.05 AM m/blits 

29/8 Rom 16 K28 oversikt, mur Ø-V del V 24.01.05 AM m/blits 

30/7 Rom 16 K28 oversikt, mur Ø-V del V 24.01.05 AM m/blits 

31/6 Rom 16 K28 oversikt, mur Ø-V del V 24.01.05 AM u/blits 

32/5 Rom 16 K28 oversikt, mur Ø-V del V 24.01.05 AM u/blits 

33/4 Rom 16 Tregulv, K34 i lag 94 N 24.01.05 AM m/stativ 

34/3 Rom 16 Tregulv, K34 i lag 94 Ø 24.01.05 AM m/stativ 

35/2 Rom 16 Topp av lag 95, NØ-del av rommet Ø 24.01.05 AM u/blits 

36/1 Rom 16 Topp av lag 95, NØ-del av rommet Ø 24.01.05 AM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 20 Cf 29457        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Merking av film 20  25.01.05 AM  

2/35 Rom 16 Lag 97 Ø 25.01.05 CSE m/blits 

3/34 Rom 16 Stein i lag 95 Ø 25.01.05 AM u/blits 

4/33 Rom 16 Stein i lag 95 Ø 25.01.05 AM m/blits 

5/32 Rom 16 K26, steinmur i hel dybde Ø 26.01.05 IK m/stativ 

6/31 Rom 16 K26, steinmur i hel dybde Ø 26.01.05 IK m/blits 

7/30 Rom 16 Profil mot Ø, samt merkelapper for lag V 26.01.05 IK m/stativ 

8/29 Rom 16 Profil mot Ø, samt merkelapper for lag V 26.01.05 IK m/blits 

9/28 Rom 12/13 Uttak av kapitel, murerassistense V 26.01.05 CSE m/blits 

10/27 Rom 12/13 Uttak av kapitel, murerassistense V 26.01.05 CSE m/blits 

11/26 Rom 12/13 Situasjon m/lafting i rommet SØ 26.01.05 IK m/blits 

12/25 Rom 16 K28 og K30, lag 95 og 80 Ø 26.01.05 AM m/blits 

13/24 Rom 16 K28 og K30, lag 95 og 80 Ø 26.01.05 AM m/blits 

14/23 Rom 12/13 Uttak av kapitel, murerassist.m /CSE V 26.01.05 IK m/blits 

15/22 Rom 12/13 Uttak av kapitel, murerassistense V 26.01.05 IK m/blits 

16/21 Rom 12/13 Uttak av kapitel, murerassistense V 26.01.05 IK m/blits 

17/20 Rom 16 K28 og K30, lag 95, 80 S 26.01.05 AM m/blits 

18/19 Rom 16 K28 og K30, lag 95, 80 S 26.01.05 AM u/blits 

19/18 Rom 16 Profil Ø-V, C21-22 S-siden S 26.01.05 CSE m/blits 

20/17 Rom 16 Profil Ø-V, C21-22 S-siden S 26.01.05 CSE m/blits 

21/16 Rom 16 Arbeidsbilde m/CSE tegner dagbok N 26.01.05 AM m/blits 

22/15 Rom 16 Arbeidsbilde m/IK graver N 26.01.05 AM m/blits 

23/14 Rom 16 K30, fremgraving av steiner SV 26.01.05 AM m/blits 

24/13 Rom 16 K30, fremgraving av steiner SV 26.01.05 AM u/blits 

25/12 Rom 16 K30, fremgraving av steiner N 26.01.05 AM m/blits 

26/11 Rom 16 Treplanke i lag 101 N 26.01.05 IK m/stativ 

27/10 Rom 16 Profil v/ildsted K30 S 26.01.05 IK m/blits 

28/9 Rom 16 K35, treplanker S 27.01.05 IK m/blits 

29/8 Rom 16 K30, fundament for ildsted SØ 27.01.05 AM u/blits 

30/7 Rom 16 K30, fundament for ildsted SØ 27.01.05 AM m/blits 

31/6 Rom 16 K30, fundament for ildsted NV 27.01.05 AM u/blits 

32/5 Rom 16 K30, fundament for ildsted NV 27.01.05 AM u/blits 

33/4 Rom 16 K30, fundament for ildsted NØ 27.01.05 AM u/blits 

34/3 Rom 16 Profil mot N v/K30, nedre del S 27.01.05 IK m/stativ 

35/2 Rom 16 Profil mot N v/K30, midtre del S 27.01.05 IK m/stativ 

 

Fotoliste/Film nr.: 21 Cf 29458        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36  Merking av film 21  27.01.05 IK  
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2/35 Rom 16 Profil mot N, øvre del S 27.01.05 IK  m/blits 

3/34 Rom 16 Profil mot S, D21, nedre del N 27.01.05 IK m/stativ 

4/33 Rom 16 Profil mot hjørnet NØ 27.01.05 IK m/stativ 

5/32 Rom 16 Steinmur K26, hele Ø 27.01.05 IK m/stativ 

6/31 Rom 16 Steinmur m/fjell i undergrunnen Ø 27.01.05 IK m/stativ 

7/30 Rom 16 Profil mot S, hele N 27.01.05 IK m/stativ 

8/29 Rom 16 Profil mot S, K23 (S-del) N 27.01.05 IK m/stativ 

9/28 Rom 16 Profil mot S og hjørnet i SV NØ 27.01.05 IK m/stativ 

10/27 Rom 16 Steinmur K24 Ø 27.01.05 IK m/stativ 

11/26 Rom 16 Steinmur med kjellermur fra 1691 Ø 27.01.05 IK m/stativ 

12/25 Rom 16 Profil mot N m/leire u/ildsted K30 S 27.01.05 IK m/stativ 

13/24 Rom 16 Profil mot N m/AM som tegner S 27.01.05 IK m/stativ 

14/23 Rom 16 Profil mot Ø i B21 V 27.01.05 CSE m/blits 

15/22 Rom 16 Profil mot Ø i B21 V 27.01.05 CSE u/blits 

16/21 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate SØ 27.01.05 AM u/blits 

17/20 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate SØ 27.01.05 AM m/blits 

18/19 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate nærb. SØ 27.01.05 AM m/blits 

19/18 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate,  S 27.01.05 AM u/blits 

20/17 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate, nærb. NV 27.01.05 AM u/blits 

21/16 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate NV 27.01.05 AM m/blits 

22/15 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate N 27.01.05 AM u/blits 

23/14 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate nærb. N 27.01.05 AM m/blits 

24/13 Rom 16 K30, teglstein i øvre flate,  NV 27.01.05 AM m/blits 

25/12 Rom 16 Forandring i hagestuen, m/CSE NØ 27.01.05 IK m/blits 

26/11 Rom 16 Forandring i hagestuen,  m/AM NØ 27.01.05 IK m/blits 

27/10 Rom 16 Forandring i hagestuen,  m/AM NØ 27.01.05 IK m/blits 

28/9 Rom 16 Arbeidsbilde m/CSE og AM NV 27.01.05 IK m/blits 

29/8 Rom 7b Korridoren, gulv fjernet m/Håkon og 

Inge 

V 27.01.05 IK m/blits 

30/7 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

31/6 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

32/5 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

33/4 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

34/3 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

35/2 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

36/1 Rom 16 K30, tegldekket neste lag NV 28.01.05 AM m/blits 

 

Fotoliste/Film nr.: 22 Cf 29459        Fargebilder 200 ASA 

Bilde 

nr. 

Sted: Motiv: Sett 

fra: 

Dato Sign Merknad 

1/36 Rom 16 K30, tegldekket, nedre del S 28.01.05 AM  

2/35 Rom 16 K30, tegldekket, nedre del S 28.01.05 AM  

3/34 Rom 16 K30, tegldekket, nedre del, på høykant S 28.01.05 AM  

4/33  Merking av film 22  28.01.05   

5/32 Rom 16 Mur K28- profil S 28.01.05 CSE m/blits 

6/31 Rom 16 Mur K28- profil S 28.01.05 CSE m/blits 

7/30  Funnbehandling på Kulturhistorisk 

museum, katalogisering v/AMB 

 31.01.05 IK m/blits 

8/29 Rom 10 mfl. Badet, status for lafting S 01.02.05 IK m/blits 

9/28 Rom 7b Korridoren hvor Inge graver V 01.02.05 IK m/blits 

10/27 Rom 15 Besøk v/Jan Henning Larsen, Ingrid 

Smedstad og Terje Hovland 

NV 01.02.05 IK m/blits 

11/26 Rom 16 Forandring når arkeologer er dratt NØ 01.02.05 IK m/blits 

12/25 Rom 16 Forandring når arkeologer er dratt SØ 01.02.05 IK m/blits 

13/24 Rom 16 Hagestuen m/TH, IS og MFS S 01.02.05 IK m/blits 

14/23 Rom 15 Spisestuen som lager V 01.02.05 IK m/blits 

15/22 Kongsgården Hovedparti av fronten (innpakket) NV 01.02.05 IK m/blits 

16/21 Kongsgården Hovedparti av fronten (innpakket) NV 01.02.05 IK m/blits 
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17/20 Kontor KHM Plakater, rom 9,16,12/13, 14 og 10  01.02.05 IK m/blits 

18/19 Kontor KHM Plakater, rom 9  01.02.05 IK m/blits 

19/18 Kontor KHM Plakater, rom 16  01.02.05 IK m/blits 

20/17 Kontor KHM Plakater, rom 12/13  01.02.05 IK m/blits 

21/16 Kontor KHM Plakater, rom 14   01.02.05 IK m/blits 

22/15 Kontor KHM Plakater, rom 10  01.02.05 IK m/blits 

23/14 Kontor KHM Plakater, rom 9,16,12/13, 14 og 10  01.02.05 IK m/blits 

24/13 Kontor KHM Funn: Fingerbøl, beinnål, spinnehjul  02.02.05 IK m/stativ 

25/12 Kontor KHM Funn: Fingerbøl, beinnål, spinnehjul  02.02.05 IK m/stativ 

26/11 Kontor KHM Funn: Krittpiper og stilker  02.02.05 IK m/stativ 

27/10 Kontor KHM Funn: Krittpiper og stilker  02.02.05 IK m/stativ 

28/9 Kontor KHM Funn: Keramikkpotte m/engel og blad  02.02.05 IK m/stativ 

29/8 Kontor KHM Funn: Keramikkpotte m/engel og blad  02.02.05 IK m/stativ 

30/7 Kontor KHM Funn: Bryner (3 stk)  02.02.05 IK m/stativ 

31/6 Kontor KHM Funn: Bryner (3 stk.)  02.02.05 IK m/stativ 

32/5 Kontor KHM Funn: Lokk til terrin (porselen)  02.02.05 IK m/stativ 

33/4 Kontor KHM Funn: Glass og tysk steintøyskrus  02.02.05 IK m/stativ 

34/3 Kontor KHM Funn: Keramikk m/hornmaling  02.02.05 IK m/stativ 

35/2 Kontor KHM Funn: Keramikk m/hornmaling  02.02.05 IK m/stativ 

36/1 Kontor KHM Funn: Beinfløyte, kam, skaft, treknott  02.02.05 IK m/stativ 

 

 

16.3 Prøveliste 
Prøve 

nr. 

Type prøve Rom 

nr. 

Rute nr. Lag nr. Konstruksjons nr. Ref. tegn. 

Ref. foto 

Merknad 

Dato Sign 

1 Treflis 12/13 M8 3  F 1/15-13 04.11.04 AM 

2  Kalk 12/13 M7 3  Tegn. 7 04.11.04 IK 

3  Soppspore? 12/13 N2 4  Tegn. 3 04.11.04 CM 

4 Soppspore? 12/13 N2 4  Tegn. 3 04.11.04 CM 

5 Kalk 12/13 N3 4 v/ yttervegg Tegn. 3 05.11.04 IK 

6 Kull 12/13 M7 14 K5, inntil kvader Tegn. 9 11.11.04 AM/CM 

7 Kull 12/13 M8 16   16.11.04 AM 

8 Kull 12/13 M3  K9, sentralt, nær 
profil 

Tegn 27 17.11.04 CM 

9 Kull 12/13 M7/M8  K 10, topp Tegn 26 17.11.04 AM 

10 Kull 12/13 M7 20 K10 Tegn 28 18.11.04 CM 

11 Kull 12/13 M5 14/15 K5/K6 Tegn 20 25.11.04 LD/IK 

12 Kull 12/13 M5 13/19 ”koksteinslag” Tegn 29 26.11.04 LD/IK 

13 Vedartsbest. 14  23  Tegn 37 26.11.04 AM/CM 

14  Vedartsbest. 14 B6 23  Tegn 42 01.12.04 CM 

15 Kalk 12/13 K3 29  Tegn 16 02.12.04 CSE 

16 Jordprøveserie 12/13 L6 2 makrofossil  06.12.04 CSE 

17 Jordprøveserie 12/13 L6 3 makrofossil  06.12.04 CSE 

18 Jordprøveserie 12/13 L6 5 makrofossil F10/23 06.12.04 CSE 

19 Jordprøveserie 12/13 L6 7 makrofossil  06.12.04 CSE 

20 Jordprøveserie 12/13 L6 10 makrofossil  06.12.04 CSE 

21 Jordprøveserie 12/13 L6 14 makrofossil  06.12.04 CSE 

22 Jordprøveserie 12/13 L6 33 makrofossil  06.12.04 CSE 

23 Jordprøveserie 12/13 L6 17 makrofossil  06.12.04 CSE 

24 Jordprøveserie 12/13 L6 37 makrofossil  06.12.04 CSE 

25 Jordprøveserie 12/13 L6 39 makrofossil  06.12.04 CSE 

26 Jordprøveserie 12/13 L6 42 makrofossil  06.12.04 CSE 

27 Jordprøveserie 12/13 L6 19 makrofossil  06.12.04 CSE 

28 Jordprøveserie 12/13 L6 20 makrofossil  06.12.04 CSE 

29 Kull 12/13 L6 39  Tegn 56 09.12.04 CSE 

30 Kull 12/13 L6 39  Tegn 56 09.12.04 CSE 

31 Kull 12/13 L6 40   09.12.04 CSE 

32 Kull 12/13 L6 42   10.12.04 CSE 

33 Kalk 12/13   K12  14.12.04 LD 

34 Vedart/c14 9 I13 44 K14 Tegn 59 16.12.04 CM 

35 Kull 10  52  Tegn 66 20.12.04 LD 

36 Kull 10 N10 56 K19 Tegn 68 21.12.04 IK 

37 Kull 9 L13  K20  22.12.04 CM 
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38 Kull 9 J13 63 K21 Tegn 81 04.01.05 IK 

39 Spontrekk 16 B21 69 v/K23 Tegn 84 06.01.05 CSE/IK 

40 Treverk 16 B23  K23 Tegn 85 06.01.05 CSE/IK 

41 Kull 9 L14  K22 4cm dybde 06.01.05 CM 

42 Kull 9 J13  K21 Tegn 92 12.01.05 AM 

43 Treverk 16 B21 84 K29 Tegn 104 19.01.05 CSE 

44 Trespon 16 B21 84 K29 Tegn 104 19.01.05 CSE 

45 Trespon 16 B21-22 84 K29 Tegn 104 19.01.05 CSE 

46 Jordprøve 16 B22 90  Tegn 107 19.01.05 CSE 

47 Kull 16 B22 90  Tegn 107 19.01.05 CSE 

48 Vedart 16 B23  K23  06.01.05 IK 

49 Vedart 16 C21 90  F19/32 21.01.05 CSE 

50 Vedart 16 E21 94 K34 Tegn 112 24.01.05 IK 

51 Vedart 16 E21 102 K35 Tegn 120 27.01.05 IK 

52 Jordprøveserie 16 C21 75/76  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

53 Jordprøveserie 16 C21 76/66  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

54 Jordprøveserie 16 C21 80/70  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

55 Jordprøveserie 16 C21 85/71  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

56 Jordprøveserie 16 C21 74  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

57 Jordprøveserie 16 C21 84/89  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

58 Jordprøveserie 16 C21 90/94  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

59 Jordprøveserie 16 C21 93/96  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

60 Jordprøveserie 16 C21 97/98  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

61 Jordprøveserie 16 C21 100/101  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

62 Jordprøveserie 16 C21 99  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

63 Jordprøveserie 16 C21 102  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

64 Jordprøveserie 16 C21 103  Tegn 117/118 27.01.05 CSE/IK 

65 Jordprøve 16 G21 88 K30 Tegn 121 28.01.05 AM 

66 Kull 16 G21 88 K30 Tegn 121 28.01.05 AM 

67 Kull 16 G21 88 K30 Tegn 122 28.01.05 AM 

68 Kalk 16 B22  K24  28.01.05 CSE 

69 Kalk 16 A22  K31  28.01.05 CSE 

70 Kalk 16 D/E22  K26  28.01.05 CSE 

71 Kalk 16 H19  K28  28.01.05 CSE 

72 Kalk 16 H20  K28  28.01.05 CSE 

73 Jordprøveserie 9  34  Tegn 92 28.01.05 IK 

74 Jordprøveserie 9  35/36  Tegn 92 28.01.05 IK 

75 Jordprøveserie 9  38  Tegn 92 28.01.05 IK 

76 Jordprøveserie 9  43  Tegn 92 28.01.05 IK 

77 Jordprøveserie 9  48  Tegn 92 28.01.05 IK 

78 Jordprøveserie 9  49  Tegn 92 28.01.05 IK 

79 Jordprøveserie 9  54  Tegn 92 28.01.05 IK 

80 Jordprøveserie 9  57  Tegn 92 28.01.05 IK 

81 Jordprøveserie 9  58  Tegn 92 28.01.05 IK 

82 Jordprøveserie 9  61  Tegn 92 28.01.05 IK 
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16.4 Dateringer 
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16.5 Vedartsoversikt 
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16.6 Oversiktsplaner 
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16.7 Fasetegninger og sammensatte faseplaner 

16.7.1. Trapperom, rom K02 og rom 8. 
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16.7.2. Rom 9 
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16.7.3. Rom 10 
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16.7.4. Rom 12/13 
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16.7.5. Rom 14 
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