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Figur 1 - Forsidebilde. ”A, B – Two furnaces. C – Tap-holes of furnaces. D – Forehearths. E – Their tap-holes. 

F – Dipping-pots. G – At the one furnace stands the smelter carrying a wicker basket full of charcoal. At the 

other furnace stands a smelter who with the third hooked bar breaks away the material which has frozen the tap-

hole of the furnace. H – Hooked bar. I – Heap of charcoal. K – Barrow on which is a box made of wicker work 

in which the coals are measured. L – Iron spade.” (De re metallica IX).  
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1 Introduksjon  

 

1.1 Det forførende metallet 

Teknologi kan ha en fortryllende effekt på mennesker. Vi lar oss ikke bare fascinere av det 

som er vakkert laget, men også av det som er laget vakkert (Gell 1992:43). Samtidig kan det 

eksistere en glorifisering av teknisk vanskelighet, og vi blir imponert når vi kan relatere oss til 

teknologien og i tillegg oppfatter den som spesielt krevende (Gell 1992:46-47). Motsatt kan 

teknologien også miste sin magi dersom den i stedet viser seg å være enkel og allment kjent. 

Bronsealdersmedene skapte metallgjenstander som ofte blir tolket som rituelle objekter 

produsert i en materialisert kosmologi (Goldhahn 2009:163). Jernaldersmedene er blitt kalt 

smedkonger, dvergsmeder og ildens herskere og har blitt tillagt overnaturlige og magiske 

evner både i sagalitteraturen og i arkeologien (Pedersen 2009:132). Hensikten med denne 

avhandlingen er å gjøre middelaldermetallurgen synlig i historien, med respekt for den reelle 

kunnskap og evne, og i tillegg bidra til å opprettholde fascinasjonen for teknologi. 

 

Metallutvinning har vært gjennomført i Norge siden vår tidsregnings begynnelse, men da ble 

det produsert jern fra myrmalm, og ikke fra fast berg. Det er ikke endelig påvist forhistorisk 

bergbryting for metall her til lands (Berg 1996:9), og det har hersket en skepsis til at 

menneskene i det perifere Norge kunne håndtere teknologisk avansert gruvedrift før tyske 

bergmenn brakte kompetansen med seg til landet mot slutten av 1400-tallet (Melheim 

2009:24-25; Nedkvitne og Norseng 1991:258-259; Nilsen og Bjørlykke 1991). Den eldste 

sikkert dokumenterte skriftlige kilde om norske bergverk er et lensbrev fra 1490 e.Kr. 

(Benedictow 1991:9). Kunnskap om og evne til utvinning av bergmalm i middelalderens 

første del er derfor fremdeles et ubesvart, men særdeles viktig spørsmål for Norges 

gruvehistorie og forståelse for middelaldersamfunnet generelt. I avhandlingen rettes det derfor 

fokus på tidlig middelalder (1050-1130 e.Kr.) og høymiddelalder (1130-1319 e.Kr.) med 

enkelte forbindelser til periodene før og etter (Moseng et al 2007:25; Sigurðsson 1999:12). 

 

Råstoffbruk og metaller har utgjort selvet grunnlaget for arkeologiens inndeling og forståelse 

av forhistoriske perioder. Likevel har det arkeologiske fagmiljøet tradisjonelt hatt lite fokus på 

utvinningen av råstoffet, og inntil nylig har det være liten arkeologisk forskning knyttet til 

lokal utvinning av metall fra fast berg i Norge (Melheim 2012:293; Stylegar og Landmark 

1999:81). Kompetanse innen håndverksfag var ifølge arkeolog Gitte Hansen (2015) 
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bestemmende for sosial organisering og rangering i middelalder. Evnen til å produsere ferdig 

metall fra bergmalm krever ytterligere metallurgisk kunnskap som potensielt kunne gi ny 

status. I avhandlingen tar jeg utgangspunkt i metallet som råvare, diskuterer tilknytningen til 

lokale forekomster og kompetansen til enkeltmennesker som bodde og virket i Gamlebyen i 

Oslo. Sentrale spørsmål er hvor finsmeden fikk sine råvarer fra, og hvilke sosiale grupper som 

hadde evne til å gjøre bruk av råvarene. Målet med avhandlingen har derfor vært å komme 

nærmere en forståelse av middelalderens metallurgi og hvorvidt denne kunsten var forbeholdt 

noen få eller om det var noe alle kunne som en del av dagliglivet i byen.  

 

1.2 Oslos gjemte og glemte skatter 

”Kirken, sa man, hvilte på fire stolper av gull og nedenfor var der en liten sjø hvor gullender svæmte 

rundt. Skatten lå nok ikke åpen for alle og enhver: den blev nemlig voktet av en drage som så mange 

andre skatter, og dragen var likeså ille som fanden selv: stinket det ikke av svovl over hele byen, hver 

gang den fløi mellom hulene sine? Den hadde jo en hule på Huøya også.” (Falck-Muus 1935:106). 

 

 

Opprinnelsen til mitt studie har vært fasinasjonen for noen av Oslos gjemte og glemte skatter. 

Sitatet ovenfor gjengir et gammelt sagn omkring en skatt under Gamle Aker kirke i Oslo, og i 

Akersberget nedenfor kirken ligger det faktisk rester av en gruve (se Figur 2).  

 

Figur 2 Akersberget og Gamlebyen inntegnet på kart over Oslo. Kartet er utarbeidet etter grunnlagskart fra 

Statens Kartverk og arkeologisøk fra Unimus (2016). Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 
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Både sølv og bly kan potensielt kan være fremstilt av mineralet blyglans som finnes i 

gruvegangene i Akersberget. Forekomsten er en del av Oslofeltet som blant annet har gitt 

grunnlag for en blygruve ved Grua på Hadeland og Kongsberg sølvgruve i etter-reformatorisk 

tid (Helleberg 2000:11-19; Sigmond et al 2013:47, 283). I en latinsk kilde, Historia 

Norvegiae, står det beskrevet at ”Like eins er det attmed byen Oslo ein stor rikdom på sylv; 

men ofseleg vassflaum har no stengt han for folk, so han ligg burtgøymd under berghamrane” 

(Historiae Norvegiae 14). Den opprinnelige kilden er datert til alternative tidsrom på 1100-

tallet (Berg 1998). Derimot er det blant historikere tvil både om forfatterens troverdighet og 

hvorvidt teksten faktisk refererer til Akersberget (Benedictow 1991; Moseng 1992).  

 

Håndverk er ansett å være tett knyttet til økonomien i middelalderens byer (Andrén 

1989:585). Den rådende teorien er at det ikke eksisterte et profesjonelt håndverk i tidlig 

middelalder i Oslo, og at byen var drevet på en jordbruksøkonomi. Arkeolog Petter Molaug 

(2006:354) tolker de få håndverksrelaterte funnene i tidlige middelalder enten som hjemlig 

produksjon for eget forbruk eller som rester av ambulerende håndverkere. Først i 

høymiddelalder synes det å eksistere et yrkesmessig håndverk for heltidsproduksjon, med en 

drastisk omlegging av håndverkets organisering fra slutten av 1100-tallet (Molaug 2008:87). 

Byutvikling og handel settes ifølge numismatiker Svein Harald Gullbekk (2005:551) i 

sammenheng med utvikling av en penge- og markedsøkonomi, og sølv er nært knyttet til 

mynting og kongemakt. Mynter har som gjenstander eksistert i Norge siden eldre jernalder, 

men ble likevel opp til og med vikingtid ikke regnet etter nominell verdi, men først og fremst 

som metallverdi i en vektøkonomi (Gullbekk og Skaare 2003:14; Skaare 1976:54-57, 

1978:13). Da Harald Hardråde etablererte storstilt utmynting fra 1047 e.Kr. etableres et 

nasjonalt myntvesen i Norge, og perioden 1050-1060 e.Kr. regnes derfor som et skille i norsk 

pengehistorie (Gullbekk og Skaare 2003:19). Historikere har etter Snorre (Harald Hardrådes 

saga 58) tolket det slik at Harald Hardråde grunnla Oslo omkring 1050 e.Kr. (Fischer 1950:3). 

I løpet av kort tid erstattet kongens egne mynter all utenlandsk mynt i omløp, og fra dette 

tidspunktet ble utmynting knyttet til konge og regjeringsmakt. Metallet derimot kan ha vært 

smeltet om gjentatte ganger for produksjon av ny mynt. Hertug Håkon Magnusson 

(regjeringstid 1284-1299 e.Kr.), som senere ble Håkon V Magnusson fikk også tillatelse til å 

slå mynt (Skaare 1978:39). Under sin regjeringstid som konge (1299-1319 e.Kr.) la Håkon V 

hovedstaden til Oslo, og flere mynter som er preget i Oslo stammer fra hans periode. Det er da 
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nærliggende å stille spørsmålet om hertugen var klar over at det fantes en sølvgruve i 

umiddelbar nærhet til byen. 

 

Interessant er det også at det er funnet malm (blyglans) og slagg i Gamlebyen i Oslo fra 

middelalder (1150-1250 e.Kr.) (Molaug 2016b). Malm foredles normalt i nærheten av en 

gruve (Craddock 2010:156), og en besnærende tanke er derfor at blyglansen er tatt ut av en 

lokal forekomst og at slagget er avfall fra metallproduksjon, og ikke kun metallhåndverk som 

tidligere er knyttet til byen. Enkle blygjenstander synes også å ha vært en neglisjert 

materialgruppe i forskningen. Denne avhandlingen har derfor som mål å bidra til å bringe 

gammelt og til dels bortgjemt materiale frem i lyset, belyst gjennom nye metoder. 

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Hovedproblemstillingen for avhandlingen er å undersøke hvorvidt Oslos metallarbeidere 

hadde tilgang på og kompetanse til å prosessere lokalt finmetall i tidlig- og høymiddelalder. 

 

Problemstillingen besvares gjennom først å undersøke om forekomster i Oslofeltet kan ha 

vært en lokal kilde til råvarer for byens metallarbeidere. En komparativ analyse av blyglans 

mot empirisk gjenstandsmateriale vil gi grunnlag for å vurdere omfanget av import kontra 

lokalproduksjon. Med utgangspunkt i de gjenstandene som eventuelt kan føres tilbake til en 

lokal forekomst vil jeg diskutere om det kan spores lokal metallurgisk kompetanse i byen. 

Videre vil en drøfting av involverte aktører gi innsikt i forbindelser og forpliktelser opp mot 

sosial organisering. Følgende forskningsspørsmål drøftes i avhandlingen: 

 

• Hvilke kilder til sølv og bly har byens metallarbeidere hatt tilgang til, og hvorvidt er 

det sannsynlig at det har eksistert en lokal kilde til metallråvarer?  

• Hvilken grad av lokal metallurgisk kompetanse har eksistert i byen? 

• Hvilke aktører kan knyttes til den metallurgiske prosessen og tilhørende 

håndverksprodukter? 

• Hvilken betydning kan lokal tilgang på metallråvarer ha hatt for organiseringen av 

håndverket i byen? 
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1.4 Arkeometri som middel, kulturhistorie som mål 

I avhandlingen presenteres blyisotopanalyse av tilsammen 80 sølvmynter og 19 

blygjenstander fra  middelalderen, hovedsakelig fra Oslo. Gjennom prosjektet har jeg tatt i 

bruk og tilpasset en ny metode for ikke-destruktiv prøvetaking som er spesielt verdifull for 

unikt arkeologisk materiale. Blyglansprøver fra Akersberget er sammenlignet med sølvmynter 

og blygjenstander med kjent datering, og et forslag til metallets proveniens blir diskutert og 

presentert. En videre komparativ analyse av tilsvarende data fra kjente europeiske og 

sentralasiatiske forekomster vil kunne sannsynliggjøre driftsperiode ved en eventuell lokal 

forekomst og bidrar til en forståelse av kompleksiteten i råvaretilgang for metallarbeideren i 

middelalderens Oslo. Gjenstandsfunnene er deretter satt inn i en kulturhistorisk sammenheng 

ved å diskutere den tilstedeværende metallurgisk kompetanse samt de involverte aktører. 

 

1.5 Avgrensninger og definisjoner 

Sentrum for forskningen er Gamlebyen i Oslo i middelalderens første halvdel fra omkring 

1050 til 1350 e.Kr. Avgrensningen er gjort på bakgrunn av byens oppkomst tidlig på 1000-

tallet, det arkeologiske funnet av blyglans fra høymiddelalder i Gamlebyen, den mulige 

dateringen av skriftet i Historia Norvegiae, samt mangel på kunnskap om finmetallutvinning i 

denne perioden generelt. 1300-tallet markerer på mange måter også en brytningstid i Norge da 

det er regnet at Oslos folketall var på det høyeste med omkring 3000 innbyggere rundt 1300 

e.Kr., Norge kom i kongefellesskap med Sverige fra 1319 e.Kr., og svartedauden som mer 

enn halverte folketallet fra omkring 1350 e.Kr. (Keller og Schia 1994:19; Sigurðsson og 

Riisøy 2011:14,199). Nedslagsfeltet for avhandlingen er Oslo-området, men som det vil bli 

gjort rede for i forskningshistorien er det likevel studier av flere geografiske områder og andre 

kronologiske tidsperioder som vil være relevante for diskusjonen.  

 

Bergverksdrift i vid forstand omfatter drift på forskjellige metaller og andre råstoffer, også 

steinbryting til redskaper og våpen. Denne tradisjonen strekker seg 12.000 år tilbake i Norge 

(Berg 1995:210; Berg og Nordrum 1992:6-7; Berg et al 2016:15). Som nevnt har også 

utvinning av jern fra myrmalm lange tradisjoner i Norge, og går tilbake til før vår tidsregnings 

begynnelse (Friis et al 2014:145). I avhandlingen er det utvinning av metall fra fast fjell som 

diskuteres. Betegnelsen finsmed er i forskningslitteraturen benyttet om en håndverker som 

arbeider med andre typer metall enn jern (Pedersen 2010:1). I det følgende vil jeg derfor 

benytte begrepet finmetall for alle metaller som ikke er jern. Der det er tale om et spesifikt 
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metall vil både det allmenne og det kjemiske begrepet benyttes, henholdsvis bly (Pb), sølv 

(Ag), kobber (Cu) samt legeringene bronse (kobber og tinn) og messing (kobber og sink). 

 

Metallurgi står sentralt for problemstillingen i denne avhandlingen. I den forbindelse er det 

nødvendig å definere og nyansere begrepet. Metallurgi er læren om utvinning av metaller, 

men kan også inkludere produksjon av legeringer fra eksisterende metaller for å endre dets 

egenskaper (Budd og Taylor 1995:134; Christensen og Ryum 2009). I forskningslitteraturen 

benyttes begrepet derfor både for utvinning av metall som råvare, og i tillegg for bearbeiding 

av metallet ved legeringer og produksjon av ferdig produkt (Pedersen 2010:29). Ettersom 

denne differansen er sentral for problemstillingen, og det er et kompetansemessig skille 

mellom de to, vil jeg i det følgende benytte yrkesbegrepet metallurg og den tilhørende 

aktiviteten metallurgi for en person som er involvert i utvinningsprosessen. Videre er det slik 

at enkelte deler av prosessen vil kunne være utført av forskjellige yrkesgrupper i ulike sosiale 

lag. En malmleter eller en gruvearbeider trenger ikke nødvendigvis å kunne noe om 

metallurgi. En metallurg vil derfor her benyttes i hovedsak om den som utfører 

smelteprosessen (se Figur 4 i Kapittel 3). Håndverker benyttes om en person som produserer 

gjenstander fra ferdig metall, også legering av metaller. En og samme person kan likevel ha 

gjennomført flere deler av prosessen. Derfor blir også fellesbetegnelsen metallarbeider 

benyttet for kunsten å bearbeide metall. 

1.6 Avhandlingens struktur 

Innledningsvis i Kapittel 2 gir jeg en forskningshistorisk gjennomgang hvor forskning på 

middelalderbyen og studier av metallurgi står i fokus. I Kapittel 3 introduserer jeg de 

teoretiske perspektiver som danner den ontologiske forankringen for avhandlingen samt det 

analytiske rammeverket som vil tjene som struktur for videre analyse og tolkning. Kapittel 4 

er en beskrivelse av det arkeologiske materialet som benyttes empirisk i analysene. En 

detaljert fremstilling av blyisotopanalysen behandles i Kapittel 5 og 6. Resultatene av 

analysen presenteres i Kapittel 7, og det analytiske forskningsarbeidet settes deretter inn i en 

kulturhistorisk sammenheng i Kapittel 8 med mål om å forstå råvaretilgang og kompetanse 

som en del av samfunnet for øvrig. Diskusjonen og tolkningen er strukturert rundt de konkrete 

forskningsspørsmålene som er definert for avhandlingen. Konklusjoner fra forskningen er 

oppsummert i Kapittel 9. Resultatene har generert nye og interessante spørsmål, og 

avslutningsvis peker jeg derfor også på områder hvor potensialet for videre forskning synes 

spesielt stort.   
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2 Forskningshistorisk oversikt 

 

I dette kapittelet presenteres en forskningshistorisk gjennomgang av byarkeologien i Oslo og 

studier av metallurgi. Forskningshistorie knyttet til blyisotopanalyse er inkludert i Kapittel 5. 

Feltet som behandles i avhandlingen er av en tverrfaglig karakter med flere tilgrensende 

forskningsfelt. I det følgende er det derfor lagt vekt på områder som avhandlingen bygger 

direkte videre på. Innledningsvis gir jeg en kortfattet oversikt over arkeologiske undersøkelser 

i Gamlebyen i Oslo og deretter en presentasjon av den perioden som diskuteres i 

avhandlingen. Videre gjør jeg rede for tidligere forskning knyttet til utvinning av finmetall 

samt relevante studier av metallhåndverk. 

 

2.1 Et forskningshistorisk blikk på Gamlebyen i Oslo 

I løpet av de siste 150 årene har det vært gjennomført arkeologiske arbeider i norske byer som 

følge av omfattende offentlige og private utbygginger (Lunde 1986; Molaug 2002b; 

2002d:82). Spesielt har byenes oppkomst og urbaniseringsprosess vært gjenstand for 

forskning både blant historikere og arkeologer. Alternative teorier til byenes opprinnelse har 

vært selvgrodde handelsplasser (Molaug 2002a:22; Munch 1849:27-29; Nordeide 1999:44), 

tidligere kongsgårdslokaliteter (Molaug 2002a:22; Nilsen 1976:180; Storm 1969 [1899]:392) 

og kirkens sentralplasser (Bull 1969 [1933]:414; Schia 1991:116; Solli 1989:137). For Oslos 

vedkommende dannet det historiske utgangspunktet Snorres beskrivelser av Harald Hardråde 

(1045-1066 e.Kr.) som ”lot reise en kjøpstad øst i Oslo” (Fischer 1950:3; Harald Hardrådes 

saga 58).  

 

Arkitekt Gerhard Fischers utgravninger av Mariakirken i Borgund i 1912 er av arkeolog 

Asbjørn Herteig (1991:7) markert som innledningen til det arkeologiske studium av norsk 

middelalder. Hovedinteressen i den første perioden gjaldt monumentale byggverk og større 

strukturer som borganlegg, kirker og klostre (Molaug 1990; Schia 1986:36). Gamlebyen i 

Oslo har imidlertid vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser siden 1800-tallet ved 

antikvar Nicolay Nicolaysens undersøkelser av blant annet St. Hallvardskatedralen, 

Kongsgården og Olavsklosteret (Fischer 1950:49). Utbygging av Smålensbanen i 1877-1878 

innebar senere at byborgernes hus ble undersøkt for første gang ved arkitekt Peter Blix 

(Fischer 1950:53; Lunde 1991:21; Molaug 2012a:5; Schia 1986:33). Utgravningene av 

Bryggen i Bergen fra 1955 ved Herteig er likevel regnet som byarkeologiens innpass i den 
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moderne norske middelalderforskningen med stor betydning for stratigrafisk metodikk (Lunde 

1991:21, 25).  

 

Omfattende utgravninger i Oslo på 1970- og 1980-tallet i forbindelse med bygging av nytt 

vegnettverk resulterte i flere forskningsprosjekter som er publisert i 10 bind i serien De 

arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo (se for eksempel Høeg et al 1977; Schia 1987; 

Schia og Molaug 1990, 1991). Prosjektene innebar beskrivelse og tolkning av kulturlagene og 

var preget av en positivistisk tilnærming med innsamling av materiale i stort omfang (Molaug 

2002b:9; 2002e:14). Gjenstandsgrupper ble i stor grad håndtert og publisert hver for seg, 

eksempelvis tregjenstander (Weber 1990), tekstiler (Kjellberg og Hoffmann 1991), leirkar  

(Molaug 1987), mynter (Skaare 1987) og metallhåndverk (Færden 1990). Fokus var på 

funksjon, mens gjenstandenes kommunikative aspekter ikke ble vektlagt i særlig grad 

(Molaug 1991a:99). Funnkategoriene har imidlertid bidratt til tolkning av husenes og 

bygårdenes funksjon og gitt informasjon om relative forskjeller mellom bydelene (Molaug 

2002c:66; Schia 1987; Schia og Molaug 1990, 1991). 

 

I forbindelse med Bjørvikautbyggingen og Follobaneprosjektet utfører Norsk Institutt for 

Kulturminneforskning (NIKU) fremdeles større utgravninger i Oslo (Molaug 2012b; NIKU 

2015). Gjenstandsfunn i Oslo Havn har blant annet gitt ny kunnskap om handel og 

varetransport (Molaug 2012b:212). Et fellestrekk for mange av prosjektene i dag er at de i 

større grad er gjennomført innenfor et tverrdisiplinært samarbeid (Larsen et al 2008). Flere 

sentrale forskningsspørsmål er derimot fremdeles ubesvarte, og ifølge Molaug (2002d:82; 

2002e:14) er det enda et stort forskningspotensiale i gjenstandsmaterialet fra utgravningene på 

1970- og 1980-tallet. Molaug (2002d:83) har blant annet trukket frem at Norge også i 

middelalderen var en del av Europa, og byene var også avhengig av forsyninger fra 

landsbygda rundt. Byarkeologien i Skandinavia er den senere tid satt inn i et videre 

internasjonalt perspektiv (Christophersen 2015:305), og regionalitet har fått gjennomslag i 

arkeologien (Baug 2016). Gitte Hansen et al (2015) har videre etterspurt individet i 

middelalderforskningen, og nettverk, aktører og innbyggernes levesett ser nå ut til å ha 

overtatt interessen for urbaniseringsprosessen i forskningen (for eksempel Andersson 2015; 

Demuth 2015; Hansen 2008, 2015; Linaa 2015; Øye 2015). Forskningsstatusen over 

aktualiserer derfor tverrfaglige problemstillinger i et regionalt perspektiv med fokus på 

individet.  
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2.2 Oslo by, de første 300 årene 

Det arkeologiske grunnlaget i kombinasjon med skriftlige kilder har gitt kunnskap om den 

urbane utviklingen og funksjoner i den eldste byen. I det følgende vil jeg gi en kortfattet 

redegjørelse for den rådende oppfatningen av Oslo anno 1050-1350 e.Kr. Ut fra forløpet i 

Harald Hardrådes saga (Harald Hardrådes saga 58) er året 1050 e.Kr. vurdert av historikere 

som det mest sannsynlige året for grunnlegging av byen (Fischer 1950:3). Det har derimot 

vært jordbruksaktivitet i Gamlebyen før den tid, og under Clemenskirken ble det i 1971 e.Kr. 

funnet graver som er datert til første halvdel av 1000-tallet (Nordeide og Gulliksen 2007). På 

områdene Mindets tomt og Søndre felt som ligger sør for Bispeallmenningen (se Figur 3) er 

den eldste bebyggelsen datert til første halvdel av 1000-tallet med laftehus orientert med 

kortsiden mot gateløpet (stretet). Den eldste byperioden er derfor satt til 1000-1050 e.Kr. 

(Molaug 2008:78, 80). Fra slutten av 1000-tallet var det også bebyggelse ved Oslogate 6 nord 

for Bispeallmenningen (Molaug 2008:82). 

 

Figur 3 Gamlebyen i Oslo. Til venstre: Markering av utgravningsfeltene som er diskutert i teksten, satt inn i 

dagens bebyggelse. Kartet er utarbeidet etter grunnlagskart fra Statens Kartverk og arkeologisøk fra Unimus 

(2016). Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. Til høyre: Oslo ca. 1300 e.Kr. Tegnet av Erik Schia. Etter Schia 

(1991:32). 

 

Beskrivelsen av bebyggelsen i Oslo er på bakgrunn av de arkeologiske utgravningene normalt 

delt i to områder, nord og sør for Bispeallmenningen (se Figur 3). Hovedgaten, Vestre strete, 

gikk fra høyden ved St. Hallvardskatedralen og ned mot sjøen. Den søndre delen er antatt å 
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være den mest sentrale gjennom hele middelalderen (Molaug 2006:353). Den vanlige 

oppfatningen er at den nordre bydelen har hatt en mindre velhavende befolkning fordi den er 

antatt å være mer perifer (Molaug 2002c:58). Bebyggelsen i Oslogate 6 blir tettere og mer 

regelmessig i perioden 1125-1175 e.Kr., og denne tendensen fortsetter både sør og nord for 

Bispeallmenningen mot 1300-tallet (Molaug 2008:84-86).  

 

En Mariakirke i tre er antatt å være bygget av Harald Hardråde omkring 1050 e.Kr. (Schia 

1991:115), mens de eldste steinkirkene trolig ble bygget ved midten av 1100-tallet (Eide 

2007:165). I Olav Kyrres regjeringstid (1066-1093 e.Kr.) tok den norske kirke form, og et 

påbud om at det skulle bo biskoper i alle byer ble satt i verk (Fischer 1950:94). Oslo ble da 

det første faste bispesete på Østlandet omkring 1100 e.Kr (Skjelsbæk 1980:11). Det er ingen 

gode dateringer av Bispegården, men det er antatt at biskopen flyttet til borgen rundt 1100 

e.Kr. (Molaug 2008:88). Bygging av St. Hallvardskatedralen er satt i sammenheng med 

etablering av Bispegården (Molaug 2008:83). Kirken fikk utover 1100-tallet stadig økende 

inntekter, og etablering av bispesetet på en sentral beliggenhet med en viss avstand til 

kongsgården kan tyde på økende makt (Molaug 2008:89). Det økonomiske grunnlaget kan 

likevel være lagt av kongen som ga tomt og gårder til kirken (Molaug 2008:88). Det er antatt 

at Nonneseter benediktinerkloster også ble bygget på denne tiden. Nonneseter er nevnt første 

gang i et brev fra 1186 e.Kr. som beskriver at biskop Helge har gitt Aker kirke med inntekter 

til det nyopprettede klosteret (Nedkvitne og Norseng 2000:118; Schia 1991:94). Klosteret var 

lokalisert på andre siden av Hovinbekken ca. 200 meter nord for Oslogate 6 (se Figur 3). Det 

er antatt at Aker gård var kongens gård i Oslodalen i sen vikingtid og at han hadde gitt gården 

til biskopen på et tidspunkt før 1186 e.Kr. (Molaug 2008:84).  

 

En egen borgerstand vokste trolig frem, særlig utover 1200-tallet, men det er antatt at handels- 

og håndverksvirksomheten var av mindre betydning i Oslo i forhold til oppebørselsinntekter 

frem til slutten av 1100-tallet (Nedkvitne og Norseng 2000:200-201), og det er ingen 

gjenstandsfunn som tyder på handel før etter 1050 e.Kr. (Molaug 2008:85). I løpet av 1100-

tallet skjer det som nevnt tilsynelatende en endring ved konsentrasjon av produksjon og 

spesialisering, og det er antatt at det etableres heltids profesjonelle håndverkere innenfor en 

rekke fag med regulering av virksomheten (Molaug 2008:87). Skomakerne var byens største 

håndverksgruppe og dannet Oslos eneste laug i 1304 e.Kr. hvor all produksjon for salg ble 

monopolisert og styrt av kongen (Nedkvitne og Norseng 2000:271-272). I de såkalte 

stretebodene, bygningene som sto med gavlsiden mot gateløpet, ble det drevet handel. Fra 
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skriftlige kilder kan vi lese at Harald V Magnusson i 1316 e.Kr. innførte en lov om alt innført 

klede skulle fraktes direkte fra skipene til stretebodene og selges der (Nedkvitne og Norseng 

2000:263-264). Det er likevel antatt at bodene er benyttet til handel og håndverksvirksomhet 

allerede mot slutten av 1000-tallet (Molaug 2006:353). Spørsmålet er om handelsvarene også 

ble produsert der (Molaug 2006:353). Mengden læravfall avtar sør for Bispeallmenningen, 

men stiger samtidig i Oslogate 6 mot slutten av 1100-tallet (Færden 1990:278; Molaug 

2008:87). Over en lengde på minst 80 meter langs Nordre strete er det funnet store mengder 

skomakeravfall (lær og såler), som også samsvarer med beskrivelser i Sverres saga da han i 

1197 e.Kr. ”gikk forbi skomakerbodene og frem til Hallvardskirken”, og det er antatt at 

skomakervirksomheten var sentralisert på dette tidspunktet (Sverres saga 164; Molaug 

2008:87).  

 

Norge var preget av borgerkriger fra midten av 1100-tallet til omkring 1240 e.Kr., og 

sagalitteraturen forteller at kamper også foregikk i gatene i Gamlebyen (Nedkvitne og 

Norseng 2000:39, 81-83; Sigurðsson og Riisøy 2011:84). Rundt 1300 e.Kr. er det regnet at 

Oslos folketall var på det høyeste med omkring 3000 innbyggere (Keller og Schia 1994:19). I 

1319 e.Kr. døde den siste kongen i det selvstendige Norge (Schia 1991:9). Svartedauden som 

mer enn halverte folketallet i perioden 1349-1350 e.Kr. er også satt i sammenheng med den 

nedgangstiden som fulgte. I 1352 e.Kr. brente hele byen ned med katedralen og sognekirkene, 

og kun noen få hus ved sjøen sto igjen (Fischer 1950:34). 

 

2.3 Metallurgi generelt og studier av metallutvinning i Norge 

Eksistensen av metall i omløp innebærer at noen har kunnet ekstrahere dette fra den 

geologiske forekomsten. Metallurgien har trolig sin opprinnelse i Midtøsten rundt 4000 f.Kr. 

med utnyttelse av rike og lett utnyttbare malmdannelser som er synlige i bergoverflaten 

(Tylecote 1992:8-12). Utgangspunktet var trolig ifølge arkeometallurg Ronald F. Tylecote 

(1992:1) en tidligere utnyttelse av gedigent (naturlig i metallisk form) kobber og meteoritt-

jern til mindre gjenstander som perler og nåler. I det greske området er det indikasjoner på 

utvinning av kobber rundt 3000 f.Kr., og det er antatt at sølv ble utvunnet ved kupellasjon fra 

bly ved Troy 2500-2000 f.Kr. (Tylecote 1992:13, 45). Det er for øvrig antatt at blyet i seg selv 

ikke var av stor verdi i bronsealder, og var i stor grad et biprodukt av sølvproduksjon 

(Tylecote 1992:71). Blyutvinning ved Laurion i Hellas ble antagelig intensivert i romertid 

(Kr.f. - 400 e.Kr.) på grunn av romernes omfattende bruk av bly til rør og sisterner (Tylecote 
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1992:71-72; Østmo og Hedeager 2005:309). Smelteplasser for bly er for øvrig avdekket i hele 

det romerske riket, blant annet i Rhinland i Tyskland, ved Flintshire i Wales, Yorkshire, 

Derbyshire og Mendips i England, Rio Tinto i Spania og Britannia i Frankrike (Blanchard 

2001:3-7; Craddock 2010:207; Tylecote 1962:82-87; 1992:71-72). Omfattende handel og 

sirkulering av metall preger tiden fremover. Det er eksempelvis antatt at de 40 tonn med sølv 

nødvendig for å betale den engelske danegjelden i vikingtid kunne representere 400.000 tonn 

bly med et gjennomsnitt sølvnivå på 0,1% (Tylecote 1992:89). Sølvet var trolig utvunnet fra 

engelsk bly, fra sølvgruvene ved Rammelsberg i Harz-fjellene i Tyskland og fra resirkulerte 

mynter. De største produsentene fra 400 e.Kr. til slutten av 1100-tallet i Europa var ifølge 

historikeren Ian Blanchard (2001:385) West Devon, Kent og Derbyshire i England og Harz i 

Tyskland. Proveniensanalyser har vist at dette metallet også har sirkulert i Norge (Pedersen 

2010:276-284; Pedersen et al 2016). Referansedata fra de aktuelle forekomstene er brukt i 

proveniensanalysen også i denne avhandlingen. 

 

Temaet for avhandlingen er imidlertid middelalderens tilgang på og kompetanse til å utvinne 

sølv og bly lokalt i Oslo-området. Sølvforekomster finnes ifølge geologene Henrich Neumann 

(1985:3-5, 9, 24-26) og Rune Selbekk (2010:62-63) flere steder i Norge, og sølvholdig 

blyglans er relativt vanlig. Spesielt er blyglans alminnelig på kontaktforekomstene i 

Oslofeltet, et geologisk område som strekker seg fra Mjøsa i nord, til Langesund i sør 

(Neumann 1985:3-5, 9, 24-26; Ramberg et al 2013:153). Det såkalte import-dogmet har 

likevel stått sterkt i norsk arkeologi siden Oscar Montelius slo fast at alt metall ble importert 

til Skandinavia i forhistorisk tid (Melheim 2009; 2012:23; Prescott 2006). Det er da heller 

ikke påvist bryting av bergmalm i Norge før i senmiddelalder (Berg et al 2016:33). Med 

unntak av jern fremstilt av myrmalm regnes derfor alt metall til redskaper, våpen, smykker og 

mynt som importert i tidlig og høymiddelalder (Berg 1996:9).  

 

Innen bergverksforskning i Norge har historiefaget tradisjonelt stått sterkere enn arkeologi, og 

inntil nylig har det vært liten arkeologisk forskning på fysiske etterlevninger etter gruvedrift i 

Norge (Melheim 2012:279; Stylegar og Landmark 1999). De fleste teorier knyttet til norsk 

gruvedrifts alder og dermed hjemlig metallurgi har derfor tatt utgangspunkt i historiske kilder 

(se for eksempel Benedictow 1991; Berg 1996, 2006; Berg et al 2016). Frans Stylegard og 

Torbjørn Landmark (1999) orienterte derfor ved inngangen til det 21. århundre om det de 

oppfattet som et nytt tema i norsk arkeologi. Bergverksarkeologi har i europeisk sammenheng 

hatt sitt tyngdepunkt i Sentral-Europa med Tyskland, Frankrike og Østerrike som 
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foregangsland (Berg 1995; 2006:24-32; Stylegar og Landmark 1999:83-86). 

Bergverksforskning har også vært et separat forskningsfelt i Sverige siden begynnelsen av 

1900-tallet (Berg 2006:32). Forskningen har hatt sitt utgangspunkt i Jernkontoret 

Berghistoriska Utskott i Stockholm fra 1960, og hvor Icke-järnmetaller og 

Sulfidmalmshandtering i äldre tid har vært satsningsområder siden tidlig på 1980-tallet (se for 

eksempel Forshell 1996; Janzon 1989; Magnusson 1990). I Sverige er også etablerte 

naturvitenskapelige institusjoner, som det arkeometallurgiske laboratoriet i Uppsala, knyttet 

til fagmiljøet (Berg 2006:32).  

 

Den eldste kjente omtalen av en mulig kobbergruve i Norge finnes i et 

grenseoppgangsdokument for tre-fire gårder i Fron i Gudbrandsdalen fra 1342 e.Kr. (Berg 

1996:12). Kilden er analysert av historiker Grethe Authen Blom (1991:84-85) som hevder 

bøndene kan ha tatt ut kobbermalm ved bruk av den allmenne kompetanse i jernfremstilling. 

Etter det første lensbrevet fra 1490 e.Kr. er det blant annet dokumentert en større satsing på 

bergverksdrift i Norge i perioden 1538-1549 e.Kr. under Christian III med bergmenn fra 

Sachsen i Tyskland (Berg 1996:14). I nyere tid ga førstekonservator Gunnar Thuesen ved 

Norsk teknisk Museum oversikter over bergverksdrift i Norge og Oslo-området (Thuesen 

1979, 1988). Senere er det utgitt flere oversikter med utspring i bergverksmiljøet i Kongsberg 

ved historiker Bjørn Ivar Berg som omtaler mulige norske bergverk fra før-reformatorisk tid 

(Berg 1996; Berg og Nordrum 1992; Berg et al 2016). Det arkeologiske miljøet i Norge har 

for øvrig i hovedsak vært konsentrert rundt myrmalmbasert jernvinne (Berg 1995:211; 

Espelund 1998, 2005).  

 

Enkelte arkeologiske undersøkelser er likevel gjennomført, blant annet ved Guldnes i Seljord 

(Berg og Nordrum 1992:46) og Moisesberg i Telemark (Berg 2006). Undersøkelsene bidro 

blant annet til funn av redskaper og hytteanlegg etter mønster fra renessansekilden De re 

Metallica av Georgius Agricola  fra 1556 (De re metallica). Arkeolog Ellen Kathrine Friis et 

al (2014) har nylig gjennomført arkeologiske undersøkelser i området omkring Grua på 

Hadeland og argumenterer for mulig fremstilling av jern fra bergmalm allerede på 1300-tallet 

(Tveiten 2015). Flere forskere innen skandinavisk bronsealderforskning har også utfordret 

import-dogmet, blant annet arkeologene Christopher Prescott (2006) og Lene Melheim (2009; 

2012). Den svenske arkeologen Gunborg Janzon (1984) var den første som empirisk utforsket 

muligheten for prehistorisk kobberutvinning i Skandinavia. Hun undersøkte karakteristiske 

steinøkser og satte dem i sammenheng med kobber-rike områder i Sverige. I etterkant har 
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flere skandinaviske forskere diskutert muligheten for lokalproduksjon i Sverige eller Norge i 

bronsealder (Johansen 2000; Ling et al 2013; Ling et al 2014; Melheim 2009, 2012; Myhre 

1998; Prescott 2006). Arkeolog Lars Stenvik (1988) har argumentert for senmiddelalderdrift 

på kobberforekomster i Trøndelag på bakgrunn av funnspredningen av slike steinkøller med 

skaftfure. Undersøkelser fra 2003 har avdekket nye spor etter kopperfremstilling (Stenvik 

2004:15). 

 

Gruveanlegget ved Akersberget har også tidligere vært gjenstand for både historiske, 

arkeologiske og geologiske undersøkelser. Berg (1998) har presentert en oversikt over det 

skriftlige kildematerialet som knytter seg til gruveanlegget. Christian II sendte i 1519 e.Kr. 

tyske bergmenn for befaring av bergverk i Norge, og Akersberget kan ha vært én av 

lokalitetene som ble undersøkt. Et brev til Christian II fra Gotskalk Erikssön fra 1528 e.Kr. er 

imidlertid den første kilden som nevner bergverket ved navn (Berg 1998:14-15). Den antatte 

hovedperiode for anlegget er nå ansett å være 1520-1538 e.Kr. (Berg 1998:13). Hos 

Byantikvaren trodde man det meste av gruvene ble ødelagt da kommunen sprengte bort deler 

av berget 1908-10 (Falck-Muus 1935:111). I 1988 og 1992 ble det imidlertid foretatt 

arkeologiske undersøkelser i forbindelse med nybygg i området (Amundsen 1992; Syversen 

1988). Det ble da kartlagt både horisontale og vertikale gruveganger, stiger og fortømring. I 

2000-2001 ble gruvegangene undersøkt av profesjonelle dykkere (Arnesen et al 2002; Kiserud 

2002). Det ble i den forbindelse tatt boreprøve av treverk som ble dendrokronologisk datert av 

Norges Naturvitenskapelig Universitet til 1516 e.Kr. (Mydland 2002). Geolog Odd Nilsen 

gjennomførte i forbindelse med utgravningene i 1988 undersøkelser som skulle gi 

informasjon om malmens sammensetning og dannelse (Nilsen 1992:45). Disse prøvene inngår 

i det empiriske materialet for avhandlingen. 

 

Berg (1996:10) argumenterer for at de skriftlige kildenes taushet i kombinasjon med mangel 

på fysiske spor tyder på ingen eller ubetydelig drift ved norske gruver før senmiddelalder. 

Småskalaproduksjon basert på overflateforekomster er derimot ifølge Prescott (2006) sjelden 

systematisk registrert. Ettersom det foreligger få skriftlige kilder fra før reformatorisk tid i 

Norge kan vi ikke se bort fra at enkelte malmforekomster kan ha vært drevet i middelalderen 

uten at de er nevnt i kildene (Berg 1996:10). Drift på forekomster i nyere tid vil i tillegg etter 

all sannsynlighet også ha utslettet spor etter en eventuell forhistorisk tid (Berg 1996:9). Veien 

videre for ytterligere kunnskap er derfor nye innfallsvinkler og alternative metoder.  
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2.4 Metallhåndverket i forskningshistorien 

Som beskrevet over er det avdekket et mulig kopper-utvinningsanlegg i Meråker i Trondheim. 

Ut over dette er det meg bekjent ikke avdekket metallurgisk aktivitet for utvinning og 

produksjon av finmetall i norsk tidlig- eller høymiddelalder. Metallhåndverk er imidlertid et 

stadig tilbakevendende forskningstema i arkeologien. Finsmeden og de resulterende 

finmetallproduktene ble først studert med utgangspunkt i form, stil og distribusjon (Oldeberg 

1966; Petersen 1928; Rygh 1999 [1885]-a, 1999 [1885]-b). Innen vikingtidsforskningen har 

verkstedsfunn og produksjonsavfall gitt større kunnskap om teknologi, håndverkerens 

kompetanse samt tilgang på de råvarene en finsmed trenger i fremstillingen av sine produkter, 

for eksempel i Ribe (Brinch Madsen 1984), Birka (Gustin 2004), Hedeby (Armbruster 2004; 

Merkel 2016), og Kaupang (Pedersen 2010, 2014). Jeg vil benytte flere av disse studiene som 

referansemateriale. Ulike organiseringsformer for håndverket er diskutert i forskningen, og er 

i stor grad knyttet til kvantitative undersøkelser. Arkeolog Axel Christophersen (1980) 

lanserte i 1980 en generell modell for organisering av håndverket i Lund på bakgrunn av 

gevir- og beinavfall hvor han skiller mellom husflid og ambulerende eller stasjonært 

profesjonelt håndverk. Denne modellen har vært mye benyttet for håndverkstudier, blant 

annet av arkeolog Gerd Færden (1990) og Molaug (2006) for metallhåndverket Oslo. 

Arkeolog Ken Ravn Hedegaard (1992) gjorde en tilsvarende klassifisering av 

metallverksteder i vikingtid. Han inkluderer imidlertid  råvareforedling som en kategori for 

produksjon av barrer og vekter (Hedegaard 1992:88-90).  

 

Innen middelalderforskningen finnes det videre noen studier av verksteder i byen. I Tønsberg 

er et verksted med metallgjenstander av ulike typer undersøkt med mål om å forstå 

arbeidsmetoder og smedens kunnskaper om materialet (Jakobsen 1991:171). På 

Folkebibliotekstomta i Trondheim ble det i 1987 avdekket et område for metallarbeid datert til 

1150-1350 e.Kr. (Nordeide 2000). Materialet er tolket som et området for både finsmedarbeid 

og smiing av jern (Bergquist 1989; Espelund 1989; McLees 1997). I forbindelse med 

utgravning av Erkebispegården i Trondheim 1991-1997 er en bygning tolket som et 

myntverksted (Nordeide 2000:112; Nordeide 2003). Numismatiker John Anders Risvaag 

(2006:289-290) har behandlet myntproduksjonen. Han viser til metallurgiske analyser av 

avfallsmaterialet og konkluderer med at det er et resultatet av myntproduksjon sammen med 

annen metallvirksomhet. Myntmaterialet fra middelalder i Norge er for øvrig lite undersøkt 

med naturvitenskapelige metoder. Noen unntak er numismatiker Kolbjørn Skaare og kjemiker 

Eiliv Steinnes sine analyser av sølvinnhold på 1960- og 1970-tallet (Skaare 1976:79-85; 
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Skaare og Steinnes 1966) og metallurg Christian J. (Simensen 2005) analyser av 

produksjonsprosess og proveniens for mynter fra Harald Hardråde og Olav Kyrre. 

 

På feltene Mindets tomt og Søndre felt i Gamlebyen i Oslo er det funnet både metall, verktøy, 

støpeformer og smeltedigler fra perioden 1075-1125 e.Kr. og som av Færden (1990:186) er 

tolket som et finmetallverksted (se Figur 3). Materialet ble ansett for å være relativt lite og ble 

tolket som rester fra omreisende eller deltidshåndverkere. Når avfallet etter finsmeden stopper 

fra slutten av 1100-tallet er det satt i sammenheng med at myndighetene ville flytte 

virksomheten ut av byen på grunn av brannfaren (Molaug 2006:355). Ifølge byloven av 1276 

e.Kr. skulle jernsmier ligge utenfor byen, og dette påbudet kan ha vært håndhevet tidligere 

(Molaug 2006:361; Magnus Lagabøtes bylov VI.10.1). Spor etter metallhåndverk med mye 

slagg, en avlstein og flere groper er også funnet ved Oslogate 6 fra siste del av 1000-tallet til 

rundt 1100 e.Kr. (Molaug 2006:356; Molaug et al 2002). Det er ikke klart hva slags 

metallhåndverk det har vært, men aktivitet i flere perioder vitner om en sesongbasert 

virksomhet. I tillegg er det gjort funn av metallhåndverk ved Nordre felt (Molaug 2002c:57), 

men verken Nordre felt eller Oslogate 6 er fullt publisert. I tillegg er det avdekket et mulig 

finsmedområde i forbindelse med Follobaneprosjektet, men som heller ikke fullstendig tolket 

eller publisert (Egil Bauer, personlig kommunikasjon 23.04.2017). Færdens (1990) 

publikasjon vil derfor være sentral for tolkningen i avhandlingen.  

 

Den nevnte skriftlige kilden De re Metallica av Georgius Agricola fra renessansen blir 

oppfattet som et standardverk for beskrivelser av prosesser og redskaper i middelalder, både 

for metallurgi- og håndverksstudier (Berg 2006; Biedenkopf 1994; Craddock 2010; Forshell 

1992; Merkel 2016; Nagel 1994; Prescher 1994). I vikingtidstudier benyttes også en lærebok 

fra tidlig middelalder, De diversis artibus  (se for eksempel Merkel et al 2015; Oldeberg 

1966; Pedersen 2010; Söderberg og Gustafsson 2006). Forfatteren Theophilus er mest 

sannsynlig et pseudonym for den tyske munken Roger av Helmarshausen, og teksten ble 

trolig skrevet ned rundt 1100 e.Kr. (Bayley 2008:132; Oldeberg 1966:12; Pedersen 

2009:136). I likhet med sagalitteraturen og lovtekster som det i noen grad refereres til 

gjennom avhandlingen er det kildekritiske utfordringer med de nevnte tekstene. Det er både et 

geografisk og kronologisk skille fra høymiddelalder-materialet som behandles i prosjektet. De 

opprinnelige tekstenes formål, målgruppe og sannhetsgehalt kan også diskuteres. I tolkningen 

vil jeg likevel dra nytte av de skriftlige kildene ettersom de kan gi en ytterligere kontekst til 

forståelse i tolkningen av det arkeologiske materialet (Andrén 1997; Moreland 2007). 
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Spørsmålet om hvorvidt det har eksistert lokalproduksjon av metall berører spørsmålet om 

organisering og forbindelser på tvers av middelaldersamfunnet i Norge. I arkeologien har det 

vært postulert et skille mellom ulike studier av håndverk og produksjon hvor den ene 

retningen fokuserer på kompetanse og interaksjonen mellom håndverker og råmaterialet, og 

den andre retningen fokuserer på symbolske og sosiale strukturer (Kristoffersen 2009:147; 

Lund og Melheim 2009:12; Melheim 2012:5-6; Pedersen 2009:129). Begge retninger knytter 

seg derimot i hovedsak til håndverkeren, og ikke til metallurgen. Denne avhandlingen 

forsøker å binde sammen disse to perspektivene, og med et spesielt fokus på den reelle 

metallurgien.   
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3 Teoretisk bakgrunn 

 

Arkeologisk forskning på forhistorisk gruvedrift har tradisjonelt vært knyttet til tekniske 

prosesser (Craddock 2010:1; Knapp 1998:1, 8; Stöllner 2014:133). I litteratur om 

gruvesamfunn eksisterer det i tillegg ofte et skarpt skille mellom teknologi og samfunn 

(Pfaffenberger 1998:294). Tekniske prosesser forutsetter imidlertid et forhold til samfunnet 

for øvrig, og enhver teknologi er en del av en spesifikk historisk, sosial og kulturell kontekst. I 

tillegg er forskning på metallutvinning en utpreget tverrfaglig disiplin (Stöllner 2014:135), og 

det er i dette skjæringspunktet fokuset for avhandlingen ligger. I dette kapittelet introduserer 

jeg de teoretiske perspektiver som danner den ontologiske forankringen for avhandlingen. I 

tillegg presenteres et analytisk rammeverk som vil tjene som en struktur for den videre 

diskusjon og tolkning. 

 

3.1 Teknologi i kontekst 

”Even the simplest techniques of any primitive society take on the character of a system that can be 

analyzed, in terms of a more general system” (Lévi-Strauss 1967:11). 

 

For å produsere noe kreves tilgang på råvarer, menneskelige og økonomiske ressurser, 

kunnskap og evne til å gjennomføre og som regel én eller flere mottakere av produktet. I 

tillegg vil en rekke andre fysiske og ikke-fysiske faktorer innvirke på og la seg påvirke av 

produksjonen. I sitatet over påpeker sosialantropologen Claude Lévi-Strauss at selv den 

enkleste teknikk fra ethvert samfunn kan karakteriseres som et system. Studier av vitenskap 

og teknologiske prosesser har i ettertid nettopp avdekket at det er betydelige sosiale aspekter 

ved teknologi (Knapp 1998:2; Pfaffenberger 1992:495-502; 1998).  

 

Antropolog Bryan Pfaffenberger (1992) har utfordret det han kaller det mytiske og 

standardiserte synet på teknologi og som han hevder fremdeles påvirker studier av 

forhistorien. Den stereotype oppfatningen av teknologi omfatter blant annet at innovasjon 

skjer av nødvendighet, og at progresjon kan uttrykkes ved suksessive teknologiske faser fra 

primitiv produksjon til industri (Pfaffenberger 1992:494). I tråd med standardsynet på 

teknologi definerer antropologen Robert Spier (1970:2) teknologi som middelet mennesket 

kontrollerer sine omgivelser med. I tillegg til funksjonelle behov kan det derfor også være 

ideologiske, kulturelle og sosiale grunner til at mennesker handler på en spesifikk måte 

(Stöllner 2014:134). En alternativ definisjon som anerkjenner teknologi som en del av et 
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større system er gitt av antropologen Pierre Lemonnier (1986, 1989). Teknologi defineres her 

som systemet av materielle ressurser, verktøy, kompetanse og operasjonelle sekvenser som 

spiller sammen for produksjon av materielle gjenstander. Lemonnier trekker i tillegg inn den 

sosiale dimensjonen. Et sosioteknisk system defineres som de karakteristiske teknologiske 

aktiviteter som stammer fra koblingen mellom teknikk, materiell kultur og sosial koordinering 

av arbeid. Teknologi ses på som en sosial prosess som ikke kan separeres fra menneskene 

som er involvert (Knapp 1998:18). 

 

Konseptet sosioteknisk system ble etablert av teknologihistorikeren Thomas Hughes (1987) i 

hans arbeid med å beskrive utviklingen av den moderne elektrisitetsindustrien. Teknologi 

griper inn i politiske, økonomiske og sosiale perspektiver, og de er samtidig sosialt konstruert 

og sosialt skapende (Hughes 1987:51). Ifølge Hughes (1987) vil innovasjon og utvikling kun 

skje når alle elementer av systemet virker effektivt sammen – både tekniske, ressursmessige, 

økonomiske, organisatoriske og politiske faktorer. Dersom en komponent i systemet endres 

eller fjernes vil, som en følge, andre komponenter endre karakter. Sosiotekniske systemer kan 

også beskrives i en livssyklus, fra oppfinnelse via vekst til nedgang og avvikling og hvor 

komponentene er henholdsvis tilstede eller ikke-fungerende (Hughes 1987:56; Pfaffenberger 

1992:502). Av teknologihistorikere betraktes derfor teknologi nå som gjensidig påvirket av 

samfunnet (Hughes 1991:7). Ifølge Hughes (1991:22) vil de fleste forskere i dag betrakte 

beskrivelser av samfunn som reduksjonistiske og mangelfulle dersom de ignorerer 

interaksjonen mellom teknologi og sosiale komponenter. Han argumenterer for at flere 

vitenskapsområder bør anerkjenne at teknologi bør betraktes som komplekse, fler-fasetterte 

systemer, og at sosiale faktorer er høyst relevante i den sammenheng (Hughes 1991:22-24). 

Det betyr også at hvert system er unikt, og ikke nødvendigvis sammenlignbart med andre 

tilsynelatende tilsvarende systemer. 

 

Ifølge Pfaffenberger (1992:509-510) er konseptet også velegnet for å studere førindustrielle 

systemer. Han viser blant annet til undersøkelser av jordbruk i Sør-India i middelalderen 

(Pfaffenberger 1992:499-500). Gjennom en holistisk tilnærming ble det avdekket at 

irrigasjonssystemet integrerte tekniske og sosiale faktorer og førte til en oppblomstring av 

Brahman og en unik Sør-Indisk Hindu kultur. Sosiologene John Law (1987) og Bruno Latour 

(1987) bygger videre på Hughes sitt konsept og understreker vanskeligheten med å skape et 

solid og varig system. En systemutvikler må håndtere naturlige og sosiale aspekter, og hver av 

disse må kontrolleres og modifiseres for at systemet skal fungere. Law (1987) viser blant 
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annet gjennom studier av den portugisiske sjøfarten på 1300- og 1400-tallet at konseptet er 

nyttig for å oppdage bakenforliggende drivkrefter. Hans studier har avdekket at den 

portugisiske suksessen ikke kun var drevet av konstruksjon av kombinasjonsskipene med økt 

lasteevne. Det magnetiske kompasset, forenklingen av astrolabiet og forståelse av 

passatvindene var alle medvirkende årsaker. Forutsetningen var at sjømenn, skipsbyggere, 

konger, handelsmenn, vinder, seil, treverk og instrumenter harmonisk fungerte sammen 

(Pfaffenberger 1992:498). Et sosioteknisk system knytter altså sammen en rekke sosiale og 

ikke-sosiale aktører i et nettverk, og det trekker på eksisterende idéer (Pfaffenberger 

1992:500). Samtidig vil dette nettverket kunne transformerer idéene. Konseptet er da i 

overenstemmelse med sosiologen Anthony Giddens (1979) strukturasjonsteori. Systemet er 

derfor ikke statisk, og ethvert sosiotekniske system må håndtere en rekke faktorer som hindrer 

ekspansjon eller truer med å oppløse det.  

 

I arbeidet med avhandlingen betrakter jeg de teknologiske prosesser forbundet med en 

eventuell lokal råvarekilde som del av et sosioteknisk system og derfor som en integrert del av 

bysamfunnet. Avhengig av omfang vil kilden ha spilt en større eller mindre rolle i det 

samtidige samfunnet, men like fullt som en gjennomgripende del av det større systemet Oslo.  

 

3.2 Produksjonsprosessen som rammeverk 

Over har jeg gjort rede for at tekniske prosesser ikke kan analyseres isolert, men ses i 

sammenheng med tilgrensende områder som påvirker og lar seg påvirke av prosessen. 

Bergverks-arkeolog Thomas Stöllner (2014:135) presenterer en rekke områder som har særlig 

betydning når et gruvesamfunn skal forstås. Forskningsområdene han trekker frem er sentrale 

samfunnsfaktorer som påvirker og som lar seg påvirke av produksjonsprosessen. En størst 

mulig forståelse for gruvens rolle i bysamfunnet krever derfor en holistisk tilnærming. I denne 

avhandlingen er det ikke et dokumentert og etablert gruvesamfunn per se som analyseres, 

men jeg undersøker elementer og produksjonssekvenser som kan indikere gruverelaterte 

aktiviteter. Jeg anser likevel tankegodset over som fruktbart i diskusjonen når elementene 

tolkes relatert til middelaldersamfunnet i Oslo. 

 

Som struktur for avhandlingen har jeg på bakgrunn av prosessbeskrivelser (for eksempel Berg 

2002:4-5; Craddock 1995:156-157; Stöllner 2014:142-143) utviklet et rammeverk som vil 

tjene som referanse for den videre diskusjonen (se Figur 4). Prosessen beskriver forløpet fra 
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en forekomst oppdages til det ferdige metallet er benyttet i en gjenstand som brukes og 

deponeres som en del av det arkeologiske materialet.  Jeg vil henvise til den respektive 

notasjonen for relevante sekvenser i det videre arbeidet. Hver av produksjonssekvensene i 

figuren vil videre kunne inkludere en rekke underliggende sekvenser og dermed inngå i et 

ubegrenset nettverk av materialer og aktører. Omfanget av avhandlingen tatt i betraktning har 

jeg vurdert det som mest hensiktsmessig å beskrive sekvensene på et overordnet nivå og 

prioritere en helhetlig forståelse av den teknologiske prosessen. Arkeometallurg Andreas 

Hauptmann (2007) trekker spesielt frem blyisotopanalyse som verdifull for å rekonstruere 

metallurgiske prosesser. Blyisotopanalysen er nettopp det sentrale metodiske utgangspunktet i 

denne avhandlingen (se Kapittel 5). I etterkant av analysen vil jeg peke på det konkrete 

empiriske materialet som kan relateres til sekvensene. 

 

 

Figur 4 Produksjonsprosessen som rammeverk for diskusjonen av teknologi i system. Illustrasjon: Astrid Tvedte 

Kristoffersen. 

 

3.3 En holistisk modell for tolkning 

Metallutvinning er geografisk tilknyttet lokasjonen av en spesifikk forekomst (Knapp 1998:4; 

Stöllner 2014:137). Råvarens karakteristika, størrelse og kvalitet er av betydning for om den 
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oppdages og utnyttes, og avhengig av områdets topografi og lokal infrastruktur kan råvaren 

være prosessert i nærheten av forekomsten eller transportert for videre foredling. I tillegg vil 

det lokale klima, sesonger og årstider spille inn for organisering av virksomheten.  

Virksomhet i et gitt landskap påvirker igjen lokasjonen og planløsningen i det lokale 

samfunnet (Knapp 1998:4; Stöllner 2014:137). I denne sammenheng er det funnstedene for 

det arkeologiske materialet i Gamlebyen i Oslo som undersøkes. Det kulturelle landskapet 

innbefatter relasjonen mellom forekomst og samfunnet for øvrig. Det forutsettes at 

samfunnets etniske, sosiale og kulturelle tradisjoner er tett integrert med den tekniske 

prosessen gjennom den kunnskap og evne som eksisterer og de aktører som virker i miljøet. 

Ved å sammenligne malmen som råmateriale med analyse av ferdige produkter vil jeg se etter 

spor som kan si noe om prosessens form og utstrekning.  

 

Systemteori og prosessen i Figur 4 bringes derfor sammen i en holistisk modell som vist i 

Figur 5. Figuren gir en oversikt over de konkrete parametere som undersøkes i prosjektet, og 

de konkrete forskningsspørsmål for avhandlingen er utledet fra modellen. Ved å sette på plass 

enkelte puslebrikker innenfor rammen av metallproduksjon i Oslo har jeg et mål om at bildet 

av lokalproduksjonens rolle vil tre klarere frem. 

 

Figur 5 Holistisk modell som analytisk rammeverk for tolkning av lokalproduksjonens rolle i bysamfunnet. 

Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 
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Teori kan ifølge arkeolog Bjørnar Olsen (1997:16) forstås som meningsfulle sammenhenger 

for våre data, og bestemmer hvilke faktorer som er relevante for utformingen av forklaringer. 

I dette kapittelet har jeg presentert de teoretiske perspektiver som danner den ontologiske 

forankringen for den videre analyse og tolkning. Jeg har argumentert for at teknologi må 

undersøkes ved en holistisk tilnærming hvor den teknologiske prosessen både påvirker og blir 

påvirket av fysiske og ikke fysiske forhold i en sosial dimensjon. En produksjonsprosess ble 

introdusert som rammeverk. Til slutt ble en holistisk modell med utgangspunkt i sosioteknisk 

systemteori presentert, og som tjener som bakgrunn for den videre analyse og diskusjon av 

konkrete forskningsspørsmål. Blyisotopanalyse av forskningsmaterialet vil være 

utgangspunktet for drøfting av råvarer fra en eventuell lokal forekomst. Analysene vil videre 

inngå i en diskusjon om kompetanse. Deretter vil jeg drøfte hvor integrert driften har vært i 

middelalderbyen Oslo gjennom organisering og aktører. I det følgende vil jeg presentere det 

empiriske materialet som danner grunnlaget for undersøkelsene. 
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4 Det empiriske forskningsgrunnlaget 

 

I dette kapittelet vil det empiriske materialet bli presentert. Tre hovedkategorier er analysert i 

prosjektet. Blyglans og sidebergart fra forekomsten ved Akersberget utgjør den ene 

kategorien. Akersberget gruve er omtalt som en sølvgruve (Benedictow 1991; Berg 1996, 

1998; Berg og Nordrum 1992; Moseng 1992; Nilsen 1992; Nilsen og Bjørlykke 1991). Av 

den grunn er sølvmynter valgt som komparativt materiale. Likevel er blyglans en råvare også 

for produksjon av bly (Moon et al 2006:21; Tylecote 1992:71). Det ble derfor valgt å 

inkludere et utvalg blygjenstander som potensielt kan være fremstilt av malmen. De 

respektive seleksjonskriterier vil presenteres for hvert materiale, mens sentrale kildekritiske 

forhold er behandlet samlet til slutt. 

 

4.1 Blyglans og bergart fra Akersberget gruveanlegg 

Under presenteres de fysiske blyglans- og bergartsprøver fra Akersberget som inngår i 

analysematerialet. Arkeometallurgene Noël Gale og Zofia Stos-Gale (1992:76) argumenterer 

for å ta minst 20 prøver per forekomst for å sikre at resultatene er representative og at hele 

forekomstens isotopfelt er avdekket. Prøvene bør videre tas fra så mange steder i forekomsten 

som mulig. Det ble derfor tatt 20 prøver fra de malmprøvene som ble sikret av Nilsen 

(1992:45) i forbindelse med den arkeologiske feltundersøkelsen i 1988. Malmen som ble tatt 

opp besto for det meste av massiv, svart og grovkornet sinkblende oppblandet med kobberkis 

og svovelkis (Nilsen 1992:47). Små korn av blyglans finnes spredt i malmen, og et korn 

blyglans er i underkant av 1 mm. Se Figur 6 for et typisk eksempel på malmstykkene samt 

blyglanskorn sett gjennom mikroskop. Prøvene ble valgt ut fra så mange forskjellige 

malmstykker som mulig for å sikre en størst mulig bredde i utvalget av blyglans. 

 

Figur 6 Malm og prøve A20 av blyglans (innfelt figur) som er tatt ut fra malmen. Blyglanskornet er omkring 0.5 

mm i diameter. Fotografi av blyglans er tatt gjennom mikroskop. Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 
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Det geologiske materialet fra 1988 inkluderer også sidebergart fra diabasgangen. Det ble 

derfor besluttet å ta ytterligere 10 prøver fra et så bredt utvalg av disse som mulig for å 

undersøke en eventuell ytterligere variasjon i isotopfeltet. Vedlegg 1 gir en fullstendig 

oversikt over alle prøvene med geologisk informasjon og spesifikt funnsted der den 

informasjonen er tilgjengelig. Det ble videre gjennomført blyisotopanalyse av alle prøver av 

blyglans og sidebergart (se Kapittel 6). Resultatene er sammenlignet med tilsvarende analyse 

av daterbare sølvmynter og blygjenstander fra en arkeologisk kontekst.  

 

4.2 Sølvmynter med kjent datering fra middelalder 

Mynter representerer en unik kilde til datering ettersom de i mange tilfeller kan knyttes til en 

regents regjeringstid. Et bredt utvalg sølvmynter gjennom de fleste av middelalderens 

perioder er derfor valgt ut som komparativt materiale, og under presenteres bakgrunnen for 

seleksjon av utvalget. En fullstendig oversikt over gjenstandene er gitt i Vedlegg 2. I det 

følgende presenteres likevel noen eksemplarer fra forskningsmaterialet for å gi leseren en 

orientering i materialgruppens karakteristika.  

 

Harald Hardråde etablerte som nevnt storstilt utmynting fra 1047 e.Kr., og det ble innført et 

nasjonalt myntvesen i Norge (Gullbekk og Skaare 2003:19). Mynter fra og med denne 

perioden er derfor av forskningsmessig interesse for avhandlingen problemstilling. Den 

antatte hovedperiode for Akersberget er som nevnt 1520-1538 e.Kr. (Berg 1998:13). Deretter 

kjenner man til undersøkelser ved gruven omkring 1580 e.Kr. samt 1610-1620 e.Kr. (Berg 

1998:25, 29). Senmiddelalder og etter-reformatorisk tid faller imidlertid utenfor omfanget for 

avhandlingen. Det er likevel søkt tilgang til å analysere mynter også etter 1319 e.Kr. for å 

kunne tolke råvaretilgang i høymiddelalder i relasjon til perioden etter.  

 

Myntkabinettet ved Kulturhistorisk Museum (KHM) ved Universitetet i Oslo innehar Norges 

største samling av mynter med over 200.000 eksemplarer (Gullbekk og Skaare 2003:43). 

Nicholas og S. J. Mayhew (2016) har kartlagt sirkulasjon av mynt i Storbritannia og funnet en 

korrelasjon mellom funnsted og pregningssted. For å få et så bredt utvalg som mulig og med 

størst sannsynlig tilknytning til Oslo ble følgende seleksjonskriterier benyttet for utvalget,  1) 

Sikker datering ved regent, og 2) Tilknytning til Oslo etter prioriteringen: kjent pregning fra 

Oslo, funnet i Oslo alternativt funnet langs transportveier til eller fra Oslo. For å kunne 

vurdere eventuelle forskjeller mellom og innenfor regjeringsperiode valgte jeg å analysere 5 
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mynter for hver regent, og 10 der det er en spesifikk tilknytning til Oslo. Figur 7 illustrerer 

hvordan utvalget av myntene er fordelt kronologisk etter regjeringsperioder for de 55 myntene 

som inngår i hovedmaterialet for avhandlingen. Figur 8 viser funnspredningen av myntene 

som tydelig viser at majoriteten er funnet i Oslo-området 

 

 

Figur 7 Kronologisk fordeling av mynter i forskningsgrunnlaget. Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Videre ble det tatt hensyn til konserveringstilstand for myntene. Utvalget er gjort fra den 

kommende publikasjonen Sættem og Gullbekk (2017) samt koordinering og samarbeid med 

KHM. Én gjenstand M6 (UMK 1219, C34761 G26550) ble analysert allerede våren 2016 som 

en forundersøkelse og test av analysemetoden. Det ble likevel besluttet å analysere den 

samme mynten igjen ettersom metoden er ytterligere videreutviklet i prosjektet og for å 

vurdere resultatets presisjon. Det var ikke mulig å skille analysene innenfor den statistiske 

usikkerheten. 



  Metall i bunn og grunn 

   

 

 27 

 

Figur 8 Spredningskart over de 55 myntene som inngår i forskningsmaterialet. Kartet er utarbeidet etter 

grunnlagskart fra Statens Kartverk. Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Alle mynter er tildelt et unikt identifikasjonsnummer M1-M80 som vil benyttes gjennom 

avhandlingen. Mynten M2 på Figur 9 representerer eksempelvis Harald Hardrådes 

regjeringsperiode (1045-1066 e.Kr.). Mynten er en penning og ble funnet på Engelsgård på 

Dovre i 2015 (Sættem og Gullbekk 2017). Kong Harald hadde myntmestere på Nidarnes 

(Trondheim) og på Hamar, men de fleste myntene har utydelige innskrifter, og det kan ikke 

med sikkerhet slås fast hvor den enkelte er myntet (Skaare 1978:32-33). Motivet på adversen 

(forsiden) er en trikvetra. Opphavet til motivet er omdiskutert, ettersom det er benyttet både 

av norsk-irske konger på 900-tallet og senere både på tysk og dansk mynt. Skaare (1978:32) 

anser det likevel sannsynlig at Harald Hardråde har lånt motivet fra danske penninger. 

Motivet på reversen (baksiden) er et kort dobbelt kors innenfor en sirkel med tre prikker i 

første og tredje kvadranter (Skaare 1976:192). Mynten er omkring 18 mm i diameter og veier 

0,522 gram.  
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Figur 9 Mynt M2 (UMK 2433, Mnr.150121) fra Harald Hardråde (regjeringstid 1045-1066 e.Kr.) avbildet med 

adversen til venstre og reversen til høyre. Funnet på Engelsgård, Dovre i Oppland i 2015 e.Kr.. Foto: Astrid 

Tvedte Kristoffersen. 

 

Figur 10 avbilder mynt M48 (UMK 1306) fra Håkon V Magnussons regjeringstid (1299-1319 

e.Kr.). M48 er en penning som er slått i Oslo eller Bergen (Sættem og Gullbekk 2017). Den 

ble funnet på St. Hallvards plass i Gamlebyen i Oslo i 1924 e.Kr. Mynten er omkring 17 mm i 

diameter og veier omkring 0,700 gram.  Det er gjennomført blyisotopanalyse av alle myntene, 

og resultatene er sammenlignet med tilsvarende analyse av blyglans og blygjenstander. 

 

 

Figur 10. Mynt M48 (UMK 1306) fra Håkon V Magnusson (regjeringstid 1299-1319 e.Kr). Funnet på St. 

Hallvardsplass i Gamlebyen i Oslo. Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 
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4.3 Blygjenstander fra Gamlebyen i middelalderens Oslo 

Fra blyglans kan det som nevnt utvinnes massivt bly (Moon et al 2006:21; Tylecote 1992:71). 

Et utvalg blygjenstander fra en relevant kontekst ble derfor inkludert som en del av det 

komparative materialet, og under presenteres bakgrunnen for seleksjonen samt en kort 

beskrivelse av noen utvalgte gjenstander. Figur 11 viser funnstedene for de 19 

blygjenstandene som inngår i forskningsmaterialet for avhandlingen. En fullstendig oversikt 

over gjenstandene og karakteristika fra gjenstandsdatabasen er gitt i Vedlegg 3. 

 

 

Figur 11 Funnsted for de 19 blygjenstandene som inngår i forskningsmaterialet. Fra Mindets tomt, Søndre felt, 

Nordre felt og Oslogate 6 i Gamlebyen i Oslo. Kartet er utarbeidet etter grunnlagskart fra Statens Kartverk og 

arkeologisøk fra Unimus (2016). Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen 

 

Alle gjenstandene er tildelt et unikt identifikasjonsnummer med prefiks B som vil benyttes 

gjennom avhandlingen. Ifølge universitetsmuseenes elektroniske database Unimus (2016) er 

det registrert 294 gjenstander i Oslo som er datert til middelalder og hvor materialet er 

identifisert som bly. For å kunne vurdere råvarens formål besluttet jeg å kun inkludere 

identifiserbare objekter, og alle gjenstander (119) som er kategorisert ved ukjent funnkategori 

eller funnsted ble derfor ekskludert. Videre ble blyplomber (41) og pilegrimsmerker (4) 

ekskludert da disse anses som importerte gjenstander. Blyplomber, også kalt varemerker, og 

ble benyttet som kvalitetskontroll og forsegling av tekstiler for eksport fra Mellom-Europa 

(Egan 2010:55; Færden 1990:245; Harding 1987, 1995; Munro 1983). Pilegrimsmerker er 

små autentisitetssymboler medbrakt fra de hellige valfartssteder i Europa (Andersson 1989; 
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Åmark 1942). Av de gjenstående 132 funn-numrene besluttet jeg å ta utgangspunkt i to 

spesifikke funnkontekster som syntes å ha den mest relevante tilknytningen til en lokal 

forekomst. I forbindelse med et nybygg ved Oslogate 6 i Gamlebyen gjennomførte 

Riksantikvarens Utgravningskontor ved arkeolog Petter Molaug en utgravning i 1987-1989 

(Molaug et al 2002:11). Det ble blant annet funnet en stor blyglanskrystall B9 (C37175 

G74556) som vist på Figur 12. Krystallen måler omkring 30x28x25 mm og har den 

karakteristiske 90 graders vinkelen på krystallene i tre dimensjoner. I det samme branntrinnet 

(se forklaring under) er det også funnet et stykke slagg som i katalogen er identifisert som bly 

B10 (C37175 G76036). I Figur 13 er slagget avbildet. 

 

 

Figur 12 Blyglanskrystall B9 (C37175 G74556) funnet i Oslogate 6, Gamlebyen i Oslo, branntrinn 2 (1150-1250 

e.Kr.). Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

I tillegg ble det ved utgravninger i perioden 1971-1976 e. Kr. identifisert gjenstander som 

tyder på et finsmedverksted fra et relativt avgrenset område i de eldste branntrinn på Mindets 

tomt og Søndre felt (Færden 1990:186, 240, 278). Digeler, støpeformer og smedverktøy ble 

funnet sammen med blant annet vektlodd av bly. Kjemiske analyser fra bunnfallet i noen av 

støpeformene har tidligere vist at det har vært arbeidet med både sølv og bly (Færden 

1990:191-192). Alle blygjenstander fra Oslogate 6, Mindets tomt og Søndre felt, samt det 

tilgrensende Nordre felt ble derfor inkludert i forskningsmaterialet. Et videre 

seleksjonskriterie er at gjenstanden måtte være sikkert datert etter branntrinn (Se Tabell 1).  
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Figur 13 Slagg B10 (C37175 G76036), funnet i Oslogate 6, Gamlebyen i Oslo, branntrinn 2 (1150-1250 e.Kr.) 

Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Til tross for at middelaldermaterialet i Oslo ikke enda er fullstendig revidert var det mulig å 

fremskaffe tilgang til tilsammen 18 av de 30 gjenstandene som oppfylte seleksjonskriteriene.  

I tillegg ble gjenstand B3 (C35990 G43038) inkludert i materialet (se Figur 14). Funnet er i 

gjenstandsdatabasen kategorisert som ukjent, men hadde påskriften ”Produksjonsavfall” på 

funnposen. Denne observasjonen viser for øvrig til et stort forskningspotensiale ved 

gjennomgang av tidligere uidentifisert materiale.  

 

 

Figur 14 Produksjonsavfall B3 (C35990 G43038). Funnet på Nordre felt, Gamlebyen i Oslo, branntrinn 10-13 

(1050-1200 e.Kr.). Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Tabell 1 og Tabell 2 gir en oversikt over de branntrinn som er identifisert ved de respektive 

utgravningene og som er benyttet for dateringen av gjenstandene. Dateringen er basert på 

daterende gjenstandsfunn og 14C-dateringer i branntrinnet (Molaug et al 2002:164-167; Schia 
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og Molaug 1990:8). Jeg gjør oppmerksom på at nummereringen av branntrinnene er definert i 

motsatt rekkefølge og med ulik detaljeringsgrad for de respektive feltene. Videre er 

dateringen delvis overlappende mellom branntrinn. 

 

Tabell 1 Branntrinn og absolutt datering ved Mindets tom, Søndre felt og Nordre felt (Schia og Molaug 1990:8). 

Branntrinn Mulig bybrann 

(e.Kr.) 

Varighet 

(år) 

Kalenderår 

(e.Kr.) 

14 1075 50 1025-1075 

13 1100 50 1050-1100 

12 1137 50 1100-1150 

11 1159 50 1125-1175 

10 Ca. 1200 50 1150-1200 

9 1223 50 1175-1225 

8 1254 50 1200-1250 

7 1287 50 1250-1300 

6 Ca. 1300 25 1275-1300 

5 1352 50 1300-1350 

4 1456 100 1350-1450 

3 1523 75 1450-1525 

2 1567 100 1500-1600 

1 1624 50 1575-1625 

 

 
Tabell 2 Branntrinn og absolutt datering for Oslogate 6 (Molaug et al 2002:164-167). 

Branntrinn Mulig bybrann 

(e.Kr.) 

Varighet 

(år) 

Kalenderår 

(e.Kr.) 

1 1159 75 1075-1150 

2 1254 100 1150-1250 

3 1308 50 1250-1300 

4 1352 50 1300-1350 

5 1456 100 1350-1450 

6 1567 100 1450-1550 

7 1624 75 1550-1625 

 

To gjenstander skiller seg også spesielt ut i materialet, henholdsvis et beslag B1 (C33448 

G05777) og et miniatyranker B2 (C34761 G24385), se Figur 15. B1 er i katalogen tolket som 

et beslag av type dragehode med ”lange bølgeformede hår fra halsen, mellom disse slynger 

det seg Urnesdyr, dragehodet med mandelformet øye” (Unimus 2016). Beslaget er omkring 

10 cm langt og 7 cm på det bredeste, og det har to hull til et antatt feste. Kunsthistoriker Signe 

Horn Fuglesang (1991:165) antar at det har vært skåret ut med kniv fra en blyplate, og at 

tilskjæringen er grov til tross for det intrikate mønsteret. Det er videre funnet en stor digel 

med spor av bly i nærheten av beslaget, og som er antatt å være stor nok for å smelte metallet 

til ornamentet (Færden 1990:195). 
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Figur 15 Til venstre: Beslag B1 (C33448 G05777) funnet på Mindets tomt i Gamlebyen i Oslo, branntrinn 12 

(1100-1150 e.Kr). Til høyre: Miniatyranker B2 (C34761 G24385). Funnet på Søndre felt i Gamlebyen i Oslo, 

branntrinn 10 (1150-1200 e.Kr.). Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

Ankeret B2 er omkring 16,5 cm langt og 12 cm bredt mellom ytterkantene. Det er ikke støpt, 

men synes også å være skåret ut av en blyplate (Færden 1990:274). Ankerflikene er skåret 

eller klippet og deretter vridd ¼ rundt og det oppnås en tredimensjonal effekt. Ankeret har 

videre et hull ytterst på leggen hvor en stokk og en ankerring ville være festet på et 

tradisjonelt skipsanker. Hullet kan også ha vært benyttet for å feste et tau, snor eller kjede. 

 

Materialet inkluderer videre 7 blyvekter eller vektlodd. Vektlodd er stykker av metall som har 

vært knyttet til handelsvirksomhet (Pedersen 2001:19). Figur 16 viser ett av eksemplarene 

B25 (C35990 G42620) som er funnet på Nordre felt i branntrinn 7 (1250-1300 e.Kr.). 

 

 

Figur 16 Blyvekt B25 (C35990 G42620). Funnet på Nordre felt i Gamlebyen i Oslo, branntrinn 7 (1250-1300 

e.Kr). Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 
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Vektlodd kan benyttes alene eller sammen for å bestemme vekten av en vare (Færden 

1990:239). Disse loddene er imidlertid funnet enkeltvis. Gjenstandene kan også representere 

en metallverdi i seg selv (Færden 1990:236). Enkelte av loddene har en enkel dekor i form av 

kryss eller punkter. Blyvekten B25 er sylinderformet og er omkring 22 mm i diameter. Loddet 

har et innskåret kryss på den ene siden. 

 

Materialet inkluderer også 7 spinnehjul, eller sneller som de også kalles. Spinnehjul er en av 

de vanligste gjenstandsgruppene fra utgravningene i Gamlebyen, og de fleste har tegn på å 

være brukt (Molaug 1991b:108). Spinnehjul ble brukt som svinghjul på håndteiner for 

produksjon av tråd, og de er produsert i en rekke ulike materialer (Kristoffersen 2013; Molaug 

1991b:81). Alle de 7 spinnehjulene av bly er koniske med noe konkave sider. Enkelte er 

dekorert. Spinnehjul B12 (C37175 G76125) er avbildet på Figur 17. Det er funnet i Oslogate 

6 i branntrinn 2 (1150-1250 e.Kr.).  

 

 

Figur 17 Spinnehjul B12 (C37175 G76125). Funnet i Oslogate 6 i Gamlebyen i Oslo, branntrinn 2 (1150-1250 

e.Kr.). Foto: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Det ble tatt prøve og gjennomført blyisotopanalyse av alle blygjenstandene for 

sammenligning med tilsvarende analyse av blyglans og sidebergart fra Akersberget samt 

publiserte analyser av en rekke kjente forekomster. 
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4.4 Kildekritisk vurdering 

Arkeologisk materiale vil aldri fullt representere fortidens materielle kultur. Det vi finner 

igjen i en arkeologisk kontekst er blant annet et resultat av fortidens menneskers egne 

prioriteringer og aktiviteter, og forskeren må derfor alltid stille seg spørsmålet om materialet 

er representativt (Solberg 2000:16). Eksempelvis kan verdifulle metaller være nøysomt samlet 

opp av metallarbeideren og er dermed underrepresentert i materialet (Færden 1990:182, 193). 

Kvantitative analyser kan videre være misvisende ettersom det kan fortelle mer om 

middelalderens avfallshåndtering enn faktisk aktivitet i det aktuelle området (Molaug 

2006:352; Nøttveit 2009:23). Bevaringsforhold er en ytterligere faktor. Organiske materialer 

er generelt dårligere bevart enn keramikk, stein og metall, men metall har også ugunstige 

forhold i et salt miljø. Dårlige bevaringsforhold er trolig noe av årsaken til en generell 

nedgang i gjenstandsfunn fra senmiddelalder i Oslo (Molaug 1991b:108). Brann, som 

dateringen av gjenstandene i denne avhandlingen er basert på, kan videre være utslagsgivende 

for hvilke materialgrupper som er identifiserbare i det arkeologiske materialet.  

 

Som tidligere beskrevet var utgravningsprosjektene på 1970-tallet preget av en positivistisk 

tilnærming med storstilt innsamling av data. Likevel ble det lagt vekt på innsamling av 

gjenstander av vanlig størrelse, det vil si at de største (som bygningselementer) og de minste 

(som gjenstandsfragmenter) ikke ble tatt vare på (Molaug 2002b). I materialoversikten for 

metallgjenstander påpeker eksempelvis Færden (1990:182) at kun det som var identifiserbart 

ble konservert på Søndre felt. En utfordring ved publikasjonene er også at kun de 

identifiserbare gjenstandene er listet i katalogen (Færden 1990:278-282). Dateringen av 

blygjenstandene er som beskrevet over basert på daterende gjenstandsfunn og 14C-dateringer i 

funnkonteksten (Molaug et al 2002:164-167; Schia og Molaug 1990:8). Det forutsetter at 

funnkonteksten er sikker (Gräslund 1996:32). I det empiriske materialet for avhandlingen har 

jeg kun inkludert gjenstander som under utgravning ble vurdert som lukket i et branntrinn. 

Det er likevel en mulighet for horisontal forskyvning av materialet samt at materialet 

opprinnelig kommer fra en eldre kontekst ved påføring av masse etter en tidligere brann. Det 

antas likevel her at gjenstandene ikke er yngre enn det branntrinnet tilsier. 

 

Som nevnt i Kapittel 4.2 er det i Norge funnet et stort antall mynter, og analysegrunnlaget 

danner således kun en liten andel av det totale omfanget. I tillegg er det funnet meget få 

mynter fra perioden 1093-1177 e.Kr., og dette gjenspeiles også i utvalget. Jeg vurderer likevel 

forskningsgrunnlaget som et representativt utvalg ut fra det tilgjengelig materialet innenfor 
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omfanget av avhandlingen. Resirkulering av metall for utmynting skjedde trolig ved 

tronskiftet ettersom kongen da kunne kvitte seg med forgjengerens mynt og samtidig få metall 

til egne mynter (Gullbekk 2005:571). Det medfører derfor at metallet som mynten er laget av 

kan være produsert langt tidligere enn mynten. Ettersom resultatene i hovedsak er benyttet 

som en terminus ante quem for drift ved en lokal forekomst av blyglans anses dette likevel 

ikke som noen ekskluderende faktor. En større usikkerhetsfaktor er at mynter ikke er 

produsert av rent sølv, men er en legering med variert sølvinnhold (Skaare 1976:79). Videre 

kan bly være tilført for å rense sølvet gjennom en kupellasjonsprosess (Tylecote 1992:45), og 

metall fra ulike kilder vil derfor komplisere tolkning av blyisotopanalysen. Disse 

problemstillingene er de samme for alle mynter, uavhengig av utvalg, og er derfor behandlet i 

Kapittel 5 i diskusjonen om metodens utfordringer. Blygjenstandene er også uten videre 

undersøkelse antatt å være av bly etter beskrivelse i katalog. Legering av bly forekommer 

også. Metallet blir ofte omtalt i generelle termer som blylegering (Wallace 2016:341). Bly 

legert med tinn (engelsk pewter) fra vikingtidsfunn og middelalder er eksempelvis relativt 

vanlig (Pedersen et al 2016; Tylecote 1962:67). I en blyisotopanalyse er det likevel sannsynlig 

at blyet i blyet vil dominere i resultatet (Pedersen et al 2016:151). Resirkulering av metall er 

derimot en kjent utfordring ved alle metallanalyser. Denne problemstillingen er også diskutert 

i Kapittel 5. 

 

Historiker Edvard Bull (1931) hevdet at deler av Akersberget gruveanlegg forsvant på 1800-

tallet. I perioden 1908-1910 e.Kr. sprengte man videre ut pukk for havnevesenet ettersom det 

også skulle utføres planeringsarbeider for utvidelse av gaten (Falck-Muus 1935:111). 

Forskningsgrunnlaget for avhandlingen omfatter derfor kun prøver fra de bevarte deler av 

anlegget. Ettersom det er tatt ut det anbefalte antall prøver og et bredt utvalg av det materialet 

som faktisk eksisterer antas det likevel at prøvene er så representative som det er mulig i dag. 

 

Forskerens ståsted har også sterk påvirkning på både forskningsspørsmål, utgravningsmetode, 

dokumentasjon og tolkninger (Solberg 2000:21). Denne forskeren er bevisst den 

problemstillingen, og jeg har gjennom presentasjon av teoretisk bakgrunn og utvalg av 

materiale gjort rede for utgangspunktet for min forskning. I den følgende Del II av 

avhandlingen følger først en orientering om analysen som anvendes på materialet og deretter 

en gjennomgang av den analytiske fremgangsmåten som er benyttet. I Del III presenteres 

resultatene som deretter tolkes i lys av forskningsspørsmålene for avhandlingen og de 

kildekritiske hensyn som er beskrevet her.  
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5 Blyisotopanalyse for proveniensbestemmelse 

 

Blyisotopanalyser av metallgjenstander er en veletablert metode for diskusjon av proveniens, 

altså hvor råvaren har sin opprinnelse. Enhver metallforekomst har en spesifikk blyisotop-

signatur (Villa 2009:149). I motsetning til sammensetningen av grunnstoffene 

(elementkonsentrasjonen) i en gjenstand, som endres gjennom bearbeiding av råmaterialet, 

forblir videre isotopsammensetning den samme gjennom utvinning og videre behandling av 

metallet (Albarède et al 2012:854; Villa 2009:149). Gjenstander som inneholder bly kan 

derfor analyseres og sammenlignes med kjente forekomster for å utelukke kilder til 

råmaterialet og sannsynliggjøre andre. Dette kapittelet gir en teoretisk bakgrunn for metoden. 

Jeg diskuterer i tillegg metodens utfordringer, og gir til slutt noen eksempler på hvordan 

metoden er benyttet i skandinavisk arkeologisk forskning. 

 

5.1 Bakgrunn for metoden 

Blyisotoper 

En rekke metallforekomster og de fleste metallgjenstander fra førindustrielle kulturer 

inneholder mer eller mindre bly (Pb) (Villa 2009:149). En unik egenskap ved bly er at 

isotopsammensetningen ikke er en global konstant, men varierer fra én mineralforekomst til 

en annen (Villa 2009:149). Isotoper er variasjoner av samme grunnstoff som har samme antall 

protoner i kjernen, men med et ulikt antall nøytroner, og dermed forskjellig atomvekt (Atkins 

1989:52). Muligheten for å bruke isotopsammensetninger som fingeravtrykk for å spore et 

metall til malmkilden har derfor vært et tema i arkeologien siden 1930-tallet (Pollard og 

Heron 2008:302).  

 

Den metodiske fremgangsmåten ble først introdusert av geolog Arthur Holmes og fysiker 

Friedrich Houtermans i 1946 for å bestemme geologisk alder (Faure og Mensing 2005:256; 

Pollard og Heron 2008:312). Bly har fire stabile isotoper, 204Pb, 206Pb, 207Pb og 208Pb (Pollard 

og Heron 2008:302). 204Pb er konstant, mens 206Pb er produsert av den radioaktive 

nedbrytningen av 238U (uranium), 207Pb av 235U (uranium) og 208Pb av 232Th (thorium) (Villa 

2009:149). Ettersom radioaktiv nedbrytning er kontinuerlig og irreversibel og 204Pb er 

konstant, vil blyisotopforholdene i en bergart (206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb og 208Pb/204Pb) øke 

over tid. Ett unntak er derimot sulfider som er en fellesbetegnelse for mineraler som er 

forbindelser mellom svovel og metaller eller halvmetaller (Nesse 2009:378). Alt etter 

utseende har disse blitt kalt kis, glans eller blende, og blyglans (galena, PbS) er det relevante 
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mineralet her. Uranium og thorium blir ikke opptatt i blyglans, og derfor forblir blyisotopene 

konstant fra det tidspunktet blyglansen er dannet, og det skjer ingen videre endring i 

blyisotopsammensetningen (Faure og Mensing 2005:261; Pollard og Heron 2008:312; Villa 

2009:149-150). Forutsetningene for Holmes og Houtermans modell var at U, Th og Pb var 

homogent fordelt i den flytende overflaten ved jordens opprinnelse og at det oppsto lokale 

variasjoner av forholdene U/Pb og Th/Pb når jorden senere ble nedkjølt (Pollard og Heron 

2008:312). Stacey og Kramers (1975) bygget videre på denne modellen ved å foreslå en to-

stegs evolusjonsmodell for blyisotopene. 

 

En blyisotopanalyse av blyglans fra en forekomst vil derfor gi en konkret signatur for denne. I 

avhandlingen ble det gjennomført analyse av 20 prøver fra blyglans og 10 prøver av 

sidebergart fra Akersberget. Og ettersom både bly og sølv kan utvinnes fra blyglans vil 

blyisotopanalyse av sølvgjenstander og blygjenstander kunne bidra til å vurdere om 

råmaterialet kom fra denne  kilden eller en annen forekomst. Jeg forventer at analysen vil gi 

en referanseverdi for Akersberget som både kan benyttes som komparativt materiale for 

denne avhandlingen og i tillegg for fremtidige proveniensanalyser av arkeologisk materiale. 

 

Modellalder 

En alternativ fremgangsmåte er å benytte modellalder for å estimere alderen på de bergartene 

en blyforekomst er isolert fra (Albarède et al 2012). Metoden er basert på to-trinnsmodellen 

utviklet av Stacey og Kramers (1975). Modellalder tm er et mål på hvor mange år det er siden 

blyforekomsten ble dannet (Pollard og Heron 2008:314). I modellen benyttes også 

parameterne modell-µ = 238U/204Pb og modell- = 232Th/238U som er mål på separasjonen av 

U, Th og Pb i et geologisk område (Albarède et al 2012:855). For geologiske regioner som er 

yngre enn 1000 MA (millioner år) gir to-trinnsmodellen ifølge geokjemiker Francis Albarède 

et al (2012:858) resultater som har en tilstrekkelig presisjon for arkeologiske studier. 

Modellen er derimot ikke optimal for forekomster som har gjennomgått en kompleks 

utvikling i flere steg. Den gir negative verdier, noe som burde bety at forekomsten enda ikke 

er dannet (Faure og Mensing 2005:270). For disse forekomstene kan mer komplekse modeller 

benyttes for å regne ut modellalder.  

 

Ulempen med denne fremgangsmåten er at utregningen av parameterne er relativt kompleks 

og må løses ved numerisk iterasjon (Albarède et al 2012:858). For alle prøvene som er 

analysert i avhandlingen er tm, µ og  derfor regnet ut ved en algoritme implementert i Excel 
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Isoplot 3 av geolog Tom Andersen ved Institutt for Geofag ved UiO (Andersen 2017:5). Dette 

er gjort på bakgrunn av resultatene av blyisotopanalysen. Alle data er for øvrig vedlagt i 

Vedlegg 4. 

 

En kombinasjon av de to fremgangsmåtene kan gjøre det lettere å tolke blyisotopdata. Dersom 

man allerede kjenner modellalder for de geologiske områdene kan det benyttes til å innsnevre 

eller utelukke regioner selv om det ikke er gjennomført blyisotopanalyse av den aktuelle 

forekomsten (Albarède et al 2012:863). Dette er ifølge Albarède et al (2012:864) enda ikke 

utnyttet innenfor arkeologien. I avhandlingen vil jeg benytte modellalder i kombinasjon med 

blyisotopsammensetninger for å identifisere og å utelukke enkelte geologiske områder fra 

tolkningen (se Kapittel 8.1). 

 

5.2 Metodens utfordringer 

Det er spesielt innenfor tre områder at blyisotopanalyser har blitt utfordret: 1) 

isotopsignaturen til en forekomst er ikke nødvendigvis unik, 2) isotopsammensetningen kan i 

teorien endres gjennom prosessering av råvaren og 3) gjenbruk av metall i produksjon av 

gjenstander gjør tolkning av resultatene usikre (Pollard og Heron 2008:322). Pålitelige data 

krever i tillegg analytiske protokoller som sikrer presisjon og måling av nøyaktighet. Mange 

publiserte analyser oppgir likevel ikke tydelig og tilstrekkelig hvordan de er gjennomført, og 

det gjør sammenligning mellom analyser utfordrende (Villa 2009:149). 

 

Isotopsignaturen til en forekomst er ikke nødvendigvis unik. En udiskutabel identifikasjon av 

kilden til et råmateriale er ikke mulig ettersom blyisotopsammensetningen ved én forekomst i 

prinsippet kan overlappe med en annen dersom alderen og historien til forekomstene er den 

samme (Pollard og Heron 2008:319). Komplette analyser over alle forekomster globalt vil 

heller aldri bli fullstendig. Metoden kan derimot gi negativ informasjon i den forstand at den 

kan utelukke enkelte kilder dersom verdiene ikke samsvarer. Videre har den naturlige 

variasjonen i én og samme forekomst vært behandlet i forskningsdiskursen (Pollard og Heron 

2008:325). Enkelte forekomster i eksempelvis Upper Mississippi Valley har vist til relativt 

store variasjoner (9%). Selv om disse antas å være eksepsjonelle bør det stilles krav til strategi 

for prøvetaking og god kunnskap om geologien i området. Gale og Stos-Gale (1992:76) 

argumenterer derfor som nevnt for minst 20 vel utvalgte prøver per forekomst for å sikre at 

resultatene er representative. Presentasjon av forholdene 207Pb/206Pb og 208Pb/206Pb har 
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tidligere vært dominerende i arkeologisk litteratur fordi 204Pb på grunn av de små mengdene 

har vært vanskelig å måle (Albarède et al 2012:854). Det er i dag enighet om at presise 

målinger bør består av alle isotopene og presentert i forhold til 204Pb (206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb 

og 208Pb/204Pb) for å kunne diskriminere mellom forekomster (Pollard og Heron 2008:326). 

Videre bør forholdene presenteres i 3-dimensjonale diagrammer for å utelukke tilsynelatende 

overlapp i to dimensjoner (Pollard og Heron 2008:327). Stadig flere analyser bidrar til å 

bygge opp databaser med referansedata. De siste årene har blant annet en rekke prosjekter ved 

Isotrace Laboratory Oxford publisert blyisotopanalyser av arkeologisk materiale (OXALID). I 

mange tilfeller kan derfor proveniens innsnevres til én eller noen få områder, samt ekskludere 

andre (Villa 2009:149). Og til tross for at en direkte sammenligning av resultatet for én 

gjenstand med kjente forekomster kan gi flere muligheter hva gjelder proveniens, kan 

resultatene likevel fortelle om endringer i produksjonsprosessen og råvaretilgang (Pedersen et 

al 2016:156).  

 

Isotopsammensetningen kan i teorien endres (kalt fraksjonering) gjennom prosessering av 

metallet. Lynus Barnes et al (1978) gjennomførte i 1978 flere forsøk hvor blyisotopforhold i 

galena ble sammenlignet med metallisk bly, blyoksid (PbO), glass og pigment utvunnet fra 

blyet. Ingen målbare forskjeller ble rapportert, og endringer i sammensetning ved 

metallurgiske prosesser ble derfor ansett som et minimalt problem (Pollard og Heron 

2008:322). Paul Budd et al (1995) demonstrerte senere at fordampning kunne ha en effekt på 

isotopforholdet i bly når det ble prosessert. Gass kan unnslippe fra systemet ved kondensering 

eller ved luftgjennomstrømning, og resultatet er at den gjenværende væsken er rikere på de 

tyngre isotoper (Pollard og Heron 2008:323). Spørsmålet har vært om de eldre metodene for 

produksjon av bly og sølv vil gi slike tap, og kupellasjonsprosessen hvor en smelte på 99% 

bly og 1% sølv blir konvertert til en legering med 95% sølv har derfor vært undersøkt 

(Tylecote 1992:45). Eksperimenter gjennomført av Ernst Pernicka og Hans-Gert Bachman 

(1983) på galena fra Laurion konkluderte med at prosessen ikke resulterte i endringer i 

isotopforholdet (Pollard og Heron 2008:324). Tilsvarende har The Ancient Metallurgy 

Research Group i Bradford gjennomført en rekke simulerte metallurgiske prosesser på galena 

og bly. Og til tross for betydelig blytap viste isotopmålingen ingen vesentlige endringer i 

isotopsammensetningen (Pollard og Heron 2008:324). En kan likevel ikke utelukket at en 

utvikling av mer nøyaktige måleinstrumenter kan vise til endringer i fremtiden. 
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Gjenbruk av metall og legeringer er en ytterligere kompliserende faktor. Betydelig bruk av 

romersk bly i vikingtid og middelalder har vært antydet av flere forskere (Baron et al 2006; 

Brooks et al 2004; Pedersen 2010). Det var trolig en omfattende gjenbruk av sølv i mynt i 

norsk middelalder. Et stort antall sølvmynter var allerede importert til Skandinavia, og det er 

antatt at disse ble omsmeltet til hjemlig mynt (Blanchard 2001:346; Skaare 1976:67). 

Myntene vil derimot ikke utelukkende bestå av sølv, men er en legering av sølv, kobber og 

mindre mengder sink og gull (Simensen 2005:8; Skaare 1976:79; Skaare og Steinnes 

1966:86). Blyet som analyseres i mynten kan derfor ha fulgt med flere av disse metallene. I 

tillegg kan bly benyttes for å fremstille og å rense sølvet, såkalt prosessbly. Bly i en mynt kan 

derfor komme fra tre komponenter: sølvmalm, prosessbly, legeringsmetall (Andersen 2017:9). 

Både prosessblyet og legeringsmetallet kan videre være blandinger av et ukjent antall 

resirkulerte metallkilder. Hvis hovedkomponenten i blyet kommer fra andre kilder enn 

sølvmalmen kan det derfor føre til feilslutninger hva gjelder proveniens for blyet (Merkel et al 

2013). Gjenstander som er produsert av metall fra flere kilder vil gi en 

blyisotopsammensetning som ligger mellom verdiene fra de respektive råvarekildene. For 

tolkning av resultatene er det derfor nødvendig å se etter kronologiske trender og avvik, 

mulige koblinger fra ulike kilder som gir blandingslinjer i diagrammet samt relatere 

resultatene til aktuelle handelsnettverk for perioden. 

 

5.3 Metodens anvendelse i skandinavisk forskning  

Blyisotopanalyse har kun i få studier blitt benyttet innenfor skandinavisk arkeologisk 

forskning. Fra vikingtidsforskningen kan nevnes Stos-Gale (2004b) som har analysert 

blyvekter fra Birka, arkeolog Unn Pedersen (2010) støpemodeller fra Kaupang, arkeolog 

Stephen Merkel et al (2016; 2015) sølvgjenstander fra Hedeby og Pedersen et al (2016) 

bly/tinn-beslag fra Gokstad. Formålet har blant annet vært proveniensbestemmelse av 

råvarene. Arkeolog Johan Ling et al (Ling et al 2013; Ling et al 2014) har tilsvarende 

gjennomført blyisotopanalyser av bronsegjenstander fra bronsealder for å vurdere om kobber 

ble utvunnet lokalt og/eller importert. Det er i liten grad gjennomført blyisotopanalyse av 

middelalder-materialet i Skandinavia. En analyse som er relevant for min problemstilling er 

malerikonservator Unn Plahters (2004) undersøkelse av blypigmenter i alterfrontaler fra 

middelalder. I tillegg har Merkel (2016) publisert en rekke isotopsammensetninger for 

Hedeby som inkluderer mynter fra tidlig middelalder. Disse analysene vil benyttes som 

referansemateriale for mine analyser. Tom Andersen ved Institutt for Geofag gjennomførte 
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blyisotopanalyser av blymalm fra Akersberget på oppdrag fra Odd Nilsen og Arne Bjørlykke 

(1991) i forbindelse med undersøkelsen i 1988. Formålet var å bestemme malmens 

dannelsesprosess. Det ble påvist hvordan den sølvholdige blyglansen har blitt utfelt i de 

geologiske prosessene og hvordan isotopforholdene i blyglansen skiller seg fra blyglansen i 

de sølvførende sulfidgangene i Kongsbergfeltet. Nilsen og Bjørlykke (1991:127) anbefalte 

likevel at det burde gjennomføres analyser av flere prøver for å vurdere spredningen i 

isotopsammensetningen i blyglansen fra Akersberget som diskutert over.  

 

Blyisotopanalyse har tidligere forutsatt at det blir tatt ut en fysisk prøve fra materialet som 

skal analyseres. Krimtekniker Knut-Endre Sjåstad et al (2011) ved Kripos og overingeniør 

Siri Simonsen ved Institutt for Geofag ved UiO har imidlertid utarbeidet og videreutviklet en 

metode for tilnærmet ikke-destruktiv prøvetaking av blygjenstander. Metoden ble 

gjennomført av Pedersen et al (2016) på bly/tinn-beslag fra Gokstad for å diskutere ulike 

produksjonsgrupper. Randall Law og James Burton (2008) har også nylig utviklet en metode 

for ikke-destruktiv analyse av arkeologiske sølvmynter. Denne metoden er meg bekjent ikke 

tidligere benyttet på norsk materiale. Metodene vil bli tatt i bruk på henholdsvis det 

arkeologiske og det numismatiske materialet i avhandlingen, og jeg forventer at den 

dokumenterte erfaringen fra prosjektet vil kunne være av nytte for senere forskning.  
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6 Analytisk fremgangsmåte 

 

I prosjektet ble det tatt i bruk tre ulike metoder for prøvetaking, henholdsvis for blyglans, 

mynter og for blygjenstander. Alle prøvene ble deretter analysert i en multi-collector induktivt 

koblet plasma massespektrometer (MC-ICP-MS). Som tidligere nevnt knytter en del av 

kritikken av metoden seg til at detaljene og forutsetningene for analysene ikke er godt nok 

publisert. Det gjør sammenligning utfordrende på tvers av analyser. Under følger derfor en 

detaljert gjennomgang av prosedyrene som er benyttet slik at fremtidig forskning også skal 

kunne benytte dataene som er fremkommet i prosjektet.  

 

6.1 Reagenser og standarder 

Det er benyttet henholdsvis salpetersyre (HNO3) og etylendiamintetraacetat (EDTA) i den 

analytiske prosessen. HNO3 er dobbelt destillert i et PTFE destillasjonsapparat fra 

produsenten Savillex. EDTA har nivået analytical reagent grade og er produsert av Fischer 

Chemical. Thallium (Tl) er blandet i prøvene for å korrigere for massediskriminering (Sjåstad 

et al 2011:329). Løsningen er en certified standard, 1000±3µg/ml i 2.5% HNO3 fra 

Spectrapure Standards AS.  

 

Milli-Q™ sterilt avionisert vann, med resistivitet på 18 M cm ved 25 C, ble benyttet for 

skylling og fortynning av løsninger. En løsning uten blyprøve (prosessblank) ble forberedt på 

tilsvarende måte og analysert i tillegg til de faktiske prøvene for å sikre at ingen signifikant 

kontaminasjon fra reagensene forstyrret analysen. Standarden NIST SRM 981 ble i tillegg 

kjørt 2 ganger ved oppstart av hver analyseøkt samt 1 gang for hver 5-6 prøve og 2 ganger 

ved avsluttet analyse. Ettersom vi kjenner til hvilken verdi standarden skal ha gir det mulighet 

for å studere og korrigere for et eventuelt avvik.  

 

6.2 Prøvetaking av blyglans og bergart 

30 metall-frie mikrosentrifugerør (2 ml) med lokk fra produsenten VWR ble merket med 

prøvenummer (A1-A39). Blyglansprøven ble i en petriskål tilført svak salpetersyre (2% 

HNO3) med virketid på 45 sekunder. En pipette ble benyttet for å overføre løsningen til 

mikrosentrifugerøret. Prøven ble deretter renset med Milli- Q™ for å stoppe prosessen. Se 

Tabell 3 for detaljert beskrivelse av prosedyren som ble benyttet. 
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Tabell 3 Prosedyre for prøvetaking av blyglans.  

Steg # Aktivitet 

1 Blyglans plukkes fra malmprøven ved bruk av skalpell og pinsett. 

2 Prøven legges i Falcon Petriskål 50 x 9 mm. 

3 2% HNO3 dryppes på prøven og virker i 45 sekunder. 

4 All løsning pipetteres opp til VWR mikrosentrifugerør (2 ml) med lokk. 

5 Milli- Q™ sterilt vann tilføres prøveområdet for å skylle vekk rester av HNO3. 

6 All Milli- Q™ pipetteres opp og tilføres prøveglasset. 

7 Prøveglasset fylles opp med ytterligere Milli- Q™. 

8 Prøven lufttørkes før oppbevaring i magasin for eventuelle senere undersøkelser. 

 

Bergartsprøvene ble knust i stålmorter og 50 mg pulverisert stein ble løst i konsentrert HNO3 

og hydrogenfluorsyre (HF). Bly ble deretter separert ut ved anionbytting med AG1-X8 resin 

(Andersen 2017:2). Slagget B10 fulgte innledningsvis samme prosedyre som for bergart. 

Prøven fra B10 lot seg derimot ikke knuse i morter, den ble kun trykket flat. Prøven ble 

deretter undersøkt visuelt, og materialet ble vurdert som tilnærmet rent bly. Prøvetaking fulgte 

deretter prosedyren som for blyglans. 

 

Prøvetaking av blyglans ble gjennomført av Astrid Tvedte Kristoffersen under veiledning og 

støtte av overingeniør Siri Simonsen ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Kjemisk 

behandling av bergartsprøvene for å separere ut bly ble gjennomført av Siri Simonsen.  

 

6.3 Prøvetaking av mynter 

80 metall-frie polystyren begerglass (15 ml) og 80 mikrosentrifugerør (2 ml) med lokk fra 

produsenten VWR ble merket med prøvenummer (M1-M80). Hel gjenstand ble nedsenket i en 

0.05% EDTA løsning etter metoden som er foreslått av Law og Burton (2008). Law og 

Burton foreslår derimot totalt 5 minutter eksponering i EDTA. Metoden er ikke-destruktiv da 

løsningen kun ekstraherer Pb-atomer fra overflaten. I en forundersøkelse våren 2016 for å 

teste metoden reduserte jeg tiden til 1 minutt. Prøven viste seg å inneholde tilstrekkelig 

mengde bly, og eksponeringstiden for analysene i prosjektet ble derfor redusert ytterligere til 

totalt 30 sekunder. For å minimere belastningen på de numismatiske og arkeologiske 

gjenstandene anbefales det at denne prosedyren blir fulgt. Se Tabell 4 for detaljert beskrivelse 

av prosessen som ble gjennomført i prosjektet. Alle myntene ble undersøkt i mikroskop både 

før og etter prøvetaking og renset med Milli- Q™. Ingen synlige spor etter prøvetaking ble 

avdekket. 
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Tabell 4 Prosedyre for prøvetaking av mynter. 

Steg # Aktivitet 

1 Mynt legges i VWR begerglass (15 ml) ved hjelp av VWR engangspinsett. 

2 1 ml 0.05% EDTA-løsning pipetteres til  VWR begerglass (15 ml) med mynt. 

3 Prøveglass svinges rundt hvert 10. sekund, 3 ganger. Totalt 30 sekunder. 

4 All løsning pipetteres ut til VWR mikrosentrifugerør (2 ml) med lokk. 

5 10 ml Milli-Q™ tilføres glasset for å skylle vekk rester av EDTA. 

6 Mynt med væske helles på Kimtech Science Precision Wipes. 

7 Mynt lufttørkes før den legges tilbake i oppbevaringsboks ved bruk av engangspinsett. 

 

Prøvetaking av mynter ble gjennomført av Astrid Tvedte Kristoffersen under veiledning og 

støtte av overingeniør Siri Simonsen ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. 

 

6.4 Prøvetaking av blygjenstander 

Prøvetaking av blygjenstandene fulgte prosedyren som ble foreslått av Sjåstad et al 

(2011:329) og Pedersen et al (2016:150). 30 metall-frie mikrosentrifugerør (2 ml) med lokk 

fra produsenten VWR ble merket med prøvenummer (B1-B30) og fylt med 1 ml svak 

salpetersyre (2% HNO3). En steril vattpinne av komprimert polyuretan (VWR Critical 

Swab®) dyppet i syren ble benyttet for å overføre bly fra overflaten til mikrosentrifugerøret. 

Prøveområdet var omkring 5 mm i diameter der metall var eksponert. Prøven ble foretatt av 

det som ble betraktet som undersiden av gjenstanden. Prøveområdet ble renset med Milli- 

Q™ både før og etter prøvetaking. Se Tabell 5 for detaljert beskrivelse av prosedyren som ble 

benyttet. 

 

Tabell 5 Prosedyre for prøvetaking av blygjenstander.  

Steg # Aktivitet 

1 1 ml 2% HNO3 tilføres VWR mikrosentrifugerør (2 ml). 

2 Spiss vattpinne av komprimert polyuretan (VWR Critical Swab®) dyppes i 2% HNO3. 

3 Vattpinnen gnis mot gjenstanden i 5 sekunder hvor metall er eksponert, ~5 mm i diameter, 

fortrinnsvis på undersiden. 

4 Prøven overføres til mikrosentrifugerøret (2 ml) ved å rulles mot kanten av røret. 

5 Milli- Q™ sterilt vann skylles over prøveområdet for å eliminere rester av HNO3. 

6 Gjenstanden lufttørkes før tilbakelegging i oppbevaringsboks. 

 

Prøvetaking av blygjenstander ble gjennomført av Astrid Tvedte Kristoffersen under 

veiledning og støtte av overingeniør Siri Simonsen ved Institutt for geofag ved Universitetet i 

Oslo. 
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6.5 Analyse av prøvene 

Prøvene ble analysert ved bruk av en Nu Plasma HR multi-collector induktivt koblet plasma 

massespektrometer (MC-ICP-MS) ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) Se 

Tabell 6 for innstillinger av instrumentelle parametere. For å korrigere for 

massediskriminering i MC-ICP-MS ble prøvene tilsatt en thalliumløsning, og rådataene ble 

normalisert til et konstant 203Tl/205Tl-forhold (0,4188). Nu Instruments DSN-100 desolvation 

nebulizer ble benyttet for å introdusere prøvene til ICP. Det ble benyttet en MicroMist glass 

nebulizer med et opptak på 0.1 ml min-1. 

 
Tabell 6 Instrumentelle parametere for Nu Plasma IMP-MS. Det er her benyttet standard engelske termer. 

Parameter Innstilling  

Forward power 1300 W 

Reflected power ≤ 3 W  

Cool gas 13  l min-1  

Auxiliary gas 0.8 l min-1 

Sample flow gas ~3.5 l min-1
 

Measured mass detector system 208, 207, 206, 205, 204, 203 (axial), and 202 Faraday detectors. 

 

 

Analyse av prøvene ble gjennomført av Astrid Tvedte Kristoffersen under veiledning og støtte 

av overingeniør Siri Simonsen ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. 

 

I den følgende Del III vil resultatene av analysen presenteres, og resultatene vil diskuteres opp 

mot forskningsspørsmålene som er definert for avhandlingen. Alle rådata er i tillegg 

presentert i Vedlegg 4. 
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7 Resultater fra blyisotopanalysen 

 

Et unikt numismatisk og arkeologisk materiale er analysert i avhandlingen og vil danne 

grunnlaget for tolkning av råvaretilgang og metallurgisk kompetanse i middelalderens Oslo. 

Det forventes også at resultatene kan benyttes som referansedata for videre forskning. 

 

I dette kapittelet presenteres resultatene fra blyisotopanalyse av 30 blyglans og bergartsprøver 

fra forekomsten ved Akersberget, 55 sølvmynter fra Sør-Norge fra middelalder (1045-1319 

e.Kr.) og 19 blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo (1100-1300 e.Kr.). Metoden og analytisk 

fremgangsmåte er tidligere presentert i Kapittel 5 og 6. Alle rådata, inklusive verdier for 

referanseprøven NIST SRM 981 samt øvrige 25 analyserte mynter fra senmiddelalder, er 

presentert i Vedlegg 4. Usikkerheten i de enkelte målingene er estimert ut fra 

reproduserbarheten av NIST SRM 981 og er oppgitt som 2 standardavvik ekstern presisjon 

(±2) og som tilsvarer et konfidensintervall på 95%. Figur 18 gir en grafisk fremstilling av 

blyisotopforholdet for materialet som er analysert. 

 

Figur 18 Blyisotopforhold i blyglans og bergart fra Akersberget samt blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo og 

sølvmynter fra Sør-Norge (1045-1319 e.Kr.). Øverst til venstre presentert tredimensjonalt, de resterende er 

projeksjoner til todimensjonale plan. Illustrasjon i MATLAB® 7 ved Tom Andersen, Institutt for geofag, UiO. 
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Gul rombe og kule representerer henholdsvis Akersbergets blyglans og sidebergart. Svart og 

hvit kule representerer henholdsvis blygjenstander og sølvmynter fra det empiriske materialet.   

Ettersom blyets alle fire isotoper er analysert presenteres resultatene best som tre 

isotopforhold og dermed i tre dimensjoner som forklart i Kapittel 5. Et tredimensjonalt 

diagram vil kunne diskriminere data som tilsynelatende er overlappende i to dimensjoner 

(Villa 2009). Fra Figur 18 ser vi at prøvene fra myntene danner en lineær trend. Dette kan 

kalles en blandingslinje ettersom når bly fra flere kilder med ulik isotopsammensetninger 

blandes sammen vil også den resulterende isotopsammensetningen ligge på en linje mellom 

ytterpunktene for de respektive kildene. 206Pb/204Pb-208Pb/204Pb-diagrammet nederst til venstre 

gir en tilsynelatende blandingslinje for alle de tre prøvekategoriene. Når resultatene derimot 

presenteres i 206Pb/204Pb-207Pb/204Pb eller 207Pb/204Pb-208Pb/204Pb ser vi at blygjenstandene og 

Akersberget skiller seg fra myntene. Et tredimensjonalt diagram kan derimot være vanskelig å 

lese. Alle data er i prosjektet behandlet tredimensjonalt i analyseverktøyet MATLAB® 7 for å 

sannsynliggjøre kilder, avdekke blandingslinjer og utelukke kilder. I det følgende vil jeg 

presentere tredimensjonale diagram der det er nødvendig for å argumentere for tolkningen, 

mens jeg vil benytte todimensjonale diagram der det er et tilstrekkelig avstand mellom 

punktene for enklere avlesning i større dimensjoner.  I Figur 19 presenteres en mer detaljert 

oversikt av Figur 18 i projeksjonen 206Pb/204Pb-207Pb/204Pb som skiller punktene best. 

 

 

Figur 19 Blyisotopforhold i blyglans og sidebergart fra Akersberget samt blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo 

og sølvmynter fra Sør-Norge (1045-1319 e.Kr.). Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

M2 

M48 

Gruppe II 

Gruppe I 

Gruppe III 
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Fra Figur 19 ser vi at prøvene fra sidebergarten sprer seg langs en linje som også går gjennom 

tyngdepunktet for prøvene fra blyglansen. Blyglansprøvene gir tettere samling og som lineært 

strekker seg mot isotopforholdene til sidebergarten. Ifølge geolog Tom Andersen (2017:6) 

ved Institutt for Geofag ved UiO viser dette at sidebergarten består av to komponenter hvor 

den ene er identisk med blyet i malmen. Den andre komponenten har høyere verdier av 

isotopforholdet og betegnes som en mer radiogen komponent ettersom mengden 204Pb er 

konstant, og den radioaktive nedbrytningen av uran og thorium har gitt en større mengde 

nedbrytningsprodukter i form av 206Pb, 207Pb og 208Pb som forklart i Kapittel 5.  

 

Tabell 7 viser gjennomsnittsverdien av de 20 analysene av blyglans som er gjennomført i 

prosjektet sammenlignet med gjennomsnittsverdien av 3 prøver gjennomført i 1988 ved 

analyse i thermal ionization massespektrometer (TIMS) av Tom Andersen ved Laboratorium 

for Isotopgeologi, Mineralogisk-Geologisk Museum og publisert av Nilsen og Bjørlykke 

(1991). MC-ICP-MS har en høyere presisjon enn TIMS (Pollard og Heron 2008:60). De nye 

dataene viser samsvar med de tidligere analysene, og det betyr at datasettet vil fungere godt 

som referansedata både for det arkeologiske materialet som studeres her samt for fremtidige 

studier. Det er likevel verdt å understreke at blyglansen er tatt fra den malmen som i dag er 

tilgjengelig fra gruveanlegget og at dette materialet kommer fra en begrenset del av den 

opprinnelige gruvens område. Det kan derfor ikke utelukkes at isotopforholdet kunne vist en 

større spredning dersom et mer variert materiale hadde vært tilgjengelig. 

 

Tabell 7  Sammenstilling av resultater fra blyglansprøvene i dette arbeidet med tidligere analyser fra TIMS. 

Tabellen viser gjennomsnittlige verdier. 

 Antall 206Pb/ 
204Pb 

2SD 207Pb/ 
204Pb 

2SD 208Pb/ 
204Pb 

2SD 

Dette arbeidet 20 18.583 0.010 15.600 0.007 38.572 0.031 

Nilsen og 

Bjørlykke 1991 

3 18.584 0.010 15.604 0.015 38.600 0.073 

 

Resultatet av myntprøvene viser en stor spredning i isotopsammensetning (se Figur 18 og 

Figur 19). Det er likevel en tydelig lineær trend langs en hovedakse. Fra Vedlegg 4 kan vi lese 

at det tilsvarer modellaldre fra ca. 200 Ma til 987 Ma. To mynter fraviker derimot denne 

trenden. Den ene mynten, M2 fra Harald Hardråde (1045-1066 e.Kr.), ligger i den radiogene 

enden av trenden med verdiene 206Pb/204Pb =18,415, 207Pb/204Pb = 15,679 og 208Pb/204Pb = 

38,477 og med en modellalder på 307 Ma. Den andre mynten, M48 fra Håkon V Magnusson 

(1299-1319 e.Kr.), skiller seg også fra trenden med lavere verdier for 207Pb/204Pb i forhold til 
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206Pb/204Pb. På grunn av den avvikende sammensetningen ble denne prøven kjørt to ganger, 

men viste verdier som ikke kan skilles innenfor måleusikkerheten. De gjennomsnittlige 

verdiene er 206Pb/204Pb =17,962, 207Pb/204Pb = 15,546 og 208Pb/204Pb = 37,804. 

 

Blyisotopanalysen viser at blygjenstandene danner tre tydelig adskilte grupper, heretter kalt 

Gruppe I, Gruppe II og Gruppe III (se Figur 19). I Tabell 8 er grupperingen samt avviket 

(2SD) innad i de respektive gruppene sammenstilt. Gruppe I har en meget tett samling, 

Gruppe II en noe større spredning, og Gruppe III inkluderer kun én gjenstand. Figur 19 

illustrerer også hvordan gruppene forholder seg til Akersberget og sølvmyntene. 

Tabell 8 Gruppering av resultater fra blyisotopanalyse av blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo (c.1100-1300 

e.Kr.). 

Gruppe  Antall ID 206Pb/204Pb 2SD 207Pb/204Pb 2SD 208Pb/204Pb 2SD 

I  B2 18,531  15,587  38,449  

  B3 18,532  15,591  38,458  

  B6 18,529  15,587  38,445  

  B9 18,531  15,594  38,467  

  B10 18,532  15,592  38,461  

  B12 18,530  15,588  38,451  

  B13 18,524  15,586  38,439  

  B14 18,525  15,587  38,440  

  B15 18,535  15,593  38,468  

  B16 18,533  15,588  38,457  

  B25 18,538  15,594  38,473  

 11 Snitt 18,531 0,008 15,590 0,006 38,455 0,023 

II  B1 18,451  15,640  38,425  

  B7 18,456  15,632  38,417  

  B8 18,481  15,627  38,416  

  B17 18,470  15,636  38,432  

  B21 18,489  15,636  38,436  

  B26 18,470  15,632  38,420  

  B28 18,465  15,631  38,412  

 7 Snitt 18,469 0,026 15,633 0,009 38,423 0,018 

III  B5 18,354  15,621  38,303  

 1 Snitt 18,354 - 15,621 - 38,303 - 

 

Over har jeg presentert de konkrete resultatene fra blyisotopanalysen av prøver fra 

Akersberget samt sølvmynter og blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo. Resultatene gir noen 

helt tydelige grupperinger og trender som vil diskuteres i neste kapittel. Jeg vil nå tolke 

dataene opp mot referansedata fra kjente forekomster for å drøfte mulige kilder til metallet. 

Videre diskuterer jeg lokal metallurgisk kompetanse med utgangspunkt i en mulig lokal 

forekomst i Oslo-området. Deretter drøfter jeg hvilke aktører som kan ha hatt en forbindelse 

med den metallurgiske prosessen og hvilken betydning en lokal forekomst kan ha hatt for 

organiseringen av håndverket i middelalderens Oslo.  
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8 Tolkning og diskusjon 

 

I dette kapittelet diskuterer jeg råvaretilgang og metallutvinning i middelalderens Oslo 

strukturert rundt forskningsspørsmålene for avhandlingen. På bakgrunn av blyisotopanalysen 

hevder jeg at det trolig har vært importert kobber fra Sverige mot slutten av 1200-tallet for 

bruk som legeringsmetall i mynter. Jeg argumentere videre for at en lokal forekomst har vært 

kilde til utvinning av bly i perioden 1150-1250 e.Kr. Undersøkelser av det arkeologiske 

materialet gir ytterligere indikasjon på at det har foregått metallurgiske prosesser i Gamlebyen 

i Oslo, og en produksjon av bly kan ha vært knyttet til en storstilt tekstil- eller skoindustri. 

 

8.1 Håndverkerens kilder til sølv og bly 

Et hovedmål for avhandlingen har vært å analysere råvaretilgang og å sannsynliggjøre om 

byens håndverkere har hatt tilgang til metallråvarer fra en lokal kilde. I det følgende drøftes 

mulige kilder til metallet i sølvmyntene og blyet i de analyserte blygjenstandene på bakgrunn 

av blyisotopanalysen. Mer enn 5800 publiserte analyseresultater av blyforekomster er benyttet 

som referansedata for sammenligning (Baron et al 2006; Bielicki og Tischendorf 1991; 

Billström 1990; Bjørlykke et al 1990; Bjørlykke og Thorpe 1982; Bjørlykke et al 1993; 

Blichert-Toft et al 2016; Bode 2008; Chen et al 2012; Chernyshev et al 2008; Chugaev et al 

2013; Chugaev et al 2010; Durali-Müller 2005; Guénette-Beck et al 2009; Huelga-Suarez et al 

2014a, 2014b; Höhndorf og Dill 1986; Höppner et al 2005; Johansson 1983, 1984, 1985; 

Johansson og Rickard 1985; Kirnbauer et al 2012; Le Guen et al 1991; Lehmann 2011; 

Lévêque og Haack 1993; Merkel 2016; Mirnejad et al 2011; Moorbath og Vokes 1963; Nilsen 

og Bjørlykke 1991; OXALID 2017; Petersen et al 1995; Rohl 1996; Rohl og Needham 1998; 

Sayre et al 2001; Stos-Gale og Gale 2009; Sundblad 1994; Téreygeol et al 2005; Wagner og 

Schneider 2002; Wedepohl et al 1978). Tilgang på referansedata er lagt til rette av geolog 

Tom Andersen ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo, som også har bistått i 

tolkning av data i analyseverktøyet MATLAB® 7. Se for øvrig (Andersen 2017).  
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8.1.1 Kilder til metallet i sølvmyntene 

Som beskrevet i Kapittel 7 viser resultatet av myntprøvene en stor spredning, men med en 

tydelig lineær trend langs en hovedakse (linje L1 i Figur 20). Figur 20 viser hvordan andre 

lokale forekomster i Oslofeltet, analysert av Arne Bjørlykke et al (1990) og Odd Nilsen og 

Arne Bjørlykke (1991), forholder seg til resultatet fra myntene. Andre forekomster, fra blant 

annet Kongsberg, har enda høyere verdier, men ligger langs samme akse som de 

forekomstene som er vist i diagrammet (linje L2) (Nilsen og Bjørlykke 1991:126). Figuren 

viser at metall fra lokale forekomster trolig ikke er benyttet i de myntene som er analysert i 

avhandlingen. Mynt M48 kan i teorien inneholde metall fra en Oslo-forekomst blandet med 

metallet som myntene med lave verdier inneholder (se linje L3), men en rekke andre 

forekomster også kan gi en trend bort fra hovedlinjen til myntene. Dette er nærmere behandlet 

under. 

 

 

Figur 20 Blyisotopforhold i sølvmynter fra Sør-Norge (1045-1319 e.Kr.). Illustrasjon: Astrid Tvedte 

Kristoffersen 

 

Når resultatene plottes kronologisk for hver regent, som vist på Figur 21, ser vi videre en 

trend der de eldste myntene har høyest verdier, altså mer radiogene sammensetninger, og de 

M48 

M2 L1 

L2 

L3 
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yngre myntene har lave (uradiogene) sammensetninger. Fra Eirik II Magnussons regjeringstid 

(1280-1299 e.Kr.) gir enkelte mynter sammensetninger av spesielt lave verdier, og denne 

trenden forsterkes av sammensetningene for myntene fra Hertug Håkon Magnusson (1284-

1299 e.Kr.) og Håkon V Magnusson (1299-1319 e.Kr.). 

 

 

Figur 21 Blyisotopforhold i sølvmynter fra Sør-Norge (1045-1319 e.Kr.) gruppert kronologisk etter regent. 

Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Nedenfor vil jeg først diskutere alternative kilder til de eldste myntene, deretter de yngste. For 

de eldste er det en rekke mulige kilder til metallet ettersom både europeiske og 

sentralasiatiske malmforekomster vil gi bly med lignende isotopsammensetninger. 

Forekomster i Rammelsberg i Harz i Tyskland har relativt godt overlapp med myntprøvene, 

også for de myntene som avviker noe fra trenden (se Figur 22). Skotske og irske forekomster 

vil også ifølge Andersen (2017:10) overlappe i dette området. Ut fra et høyt sinkinnhold i 

mynter fra Harald Hardråde og Olav Kyrre samt norske skattefunn med tyske og danske 

penninger argumenterer Simensen (2005:18-22) for at myntmetall, både sølv og 

kobberlegeringer, hadde sin opprinnelse fra tysk område etter at det sølvet Kong Harald hadde 

fått med seg fra Konstantinopel var brukt opp. Engelskmennene fremstilte ifølge Simensen 

(2005:19) messing med lavt sinkinnhold, og de engelske gruvene er derfor trolig ikke kilden 

til legeringsmetallet i norske mynter fra denne tiden. Undersøkelsene her kan peke i samme 

retning, men uten at det kan konkluderes endelig. 

M2 

M48 
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Figur 22 Isotopsammensetning for sølvmynter fra Sør-Norge (1045-1319 e.Kr.) sammenlignet med mulige 

sentralasiatiske og europeiske forekomster. Illustrasjon: Tom Andersen, Institutt for Geofag, UiO. 

 

Enkelte sentralasiatiske bly-sølv-forekomster er også inkludert i Figur 22, men disse kildene 

er relativt dårligere belagt. Parallelt med arbeidet med denne avhandlingen har derimot 

Merkel (2016) publisert en avhandling som inkluderer isotopsammensetninger av en rekke 

dirhemer (arabiske sølvmynter) fra Hedeby i Sverige (Østmo og Hedeager 2005:255). Figur 

23 illustrerer at majoriteten av de arabiske myntene har en mer radiogen sammensetning, men 

på en linje med det norske myntmaterialet, og de kan derfor ha bidratt til metallet for de eldste 

myntene.  

 

 

Figur 23 Isotopsammensetning for arabiske dirhemer samt malm og slagg fra Uzbekistan (Merkel 2016) 

sammenlignet med norske middelaldermynter. Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen.  
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Figur 23 viser også at linjen beveger seg bort fra trenden for de yngste myntene. Det samme 

gjelder isotopsammensetning for malm og slagg fra Usbekistan som også er analysert av 

Merkel (2016). Fra dette kan det tolkes at arabiske mynter kan være opphavet til det metallet 

de eldste myntene er produsert av, men forklarer ikke metallsammensetningen for de yngste 

myntene.  

 

Som forklart i Kapittel 5 gir modellalder et første inntrykk av alderen på mulige 

blyforekomster som kan ha bidratt til det metallet gjenstander er produsert av (Albarède et al 

2012). I Figur 24 er modellalder plottet mot pregningsår. I forbindelse med arbeidet med 

denne avhandlingen har jeg som nevnt også analysert 25 mynter fra senmiddelalder (se 

Vedlegg 2 og 4), og i Figur 24 er disse senmiddelaldermyntene inkludert for sammenligning. 

Figuren viser at yngre modellaldre har vært tilstede i alle periodene, mens eldre modellaldre 

kun er tilstede i myntene mot slutten av 1200 og begynnelsen av 1300-tallet.  

 

 

Figur 24 Blyets modellalder i sølvmynter fra Sør-Norge (1045-1536 e.Kr.). Modellalder er gitt i Ma (million år). 

Pregningsår er satt til gjennomsnitt for den respektive regentens regjeringsperiode. Illustrasjon: Tom Andersen, 

Institutt for geofag, UiO. 
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Trenden mot eldre modellaldre for de yngste myntene går langt ut over sammensetninger for 

malmforekomster i Europa som normalt er yngre (Blichert-Toft et al 2016). Ifølge Andersen 

(2017:10) er det derfor kun forekomster i Bergslagen i Sverige som er det eneste realistiske 

alternativet. Bly fra disse forekomstene vil ha tilnærmet samme isotopsammensetning, og 

Falu kobbergruver og Sala sølvgruve er derfor begge mulige kilder til metallet. Figur 25 viser 

hvordan isotopsammensetningen for Bergslagen ligger på linje med myntene i alle 

projeksjoner. 

 

 

Figur 25 Blyisotopforhold for sølvmynter fra middelalder (1045-1319 e.Kr.) samt for Falu kobbergruve og Sala 

sølvgruve i Bergslagen, Sverige. Illustrasjon: Tom Andersen, Institutt for geofag, UiO. 

 

På 1200-tallet var det drift på kobber i Bergslagen. Kobberproduksjon i Falun er nevnt i et 

brev fra 1288 e.Kr., men det synes å være stor enighet om tidligere drift (Berg 2006:32; 

Forshell 1992:17, 42-45; Melheim 2012:278; Oldeberg 1966:19). Eriksson og Qvarfort (1996) 

har ved 14C-dateringer og pollenanalyser argumentert for utvinning i området allerede fra 400-

800 e.Kr. Datering for den første sølvproduksjonen i området er ikke avklart, men er skriftlig 

dokumentert fra 1400-tallet (Bäckström og Price 2016:155). Ved hjelp av en omdiskutert 
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metode, en Schmidts Testhammer, har arkeolog Richard Meurman (2000) imidlertid datert 

Silverberget til 1100-tallet. Ifølge Erikskrönikan ble det i begynnelsen av 1300-tallet 

eksportert både jern, kobber og sølv ”i stora hopar” ut av Sverige (KLNM 1966:566). Oslo 

var knyttet sammen med dette området via det etablerte handelsnettverket via Hedeby og 

Lübeck, og det er derfor ikke usannsynlig at metallet kan være fraktet til Oslo ved sjøtransport 

(Schreiner 1935:40-42). 1319 e.Kr. markerer også som nevnt innledningsvis et skille i norsk 

historie. Tidspunktet sammenfaller med at tilgang på metall fra Sverige ser ut til å gå tilbake. 

 

For enkelte mynter finnes også informasjon om hvor mynten er preget. Figur 26 viser hvordan 

isotopforholdet samsvarer med pregningssted. Jeg har her inkludert resultater fra myntene fra 

senmiddelalder som omfatter mynt som er preget i Trondheim og Malmø. Myntene i utvalget 

som er preget i Bergen og Trondheim ligger i den radiogene enden, mens Malmø- og 

Oslomyntene i tillegg kan knyttes til de eldre forekomster. Det er altså en viss korrelasjon 

mellom isotopforhold som knytter seg til svenske kilder og geografisk avstand til kilden. En 

videre undersøkelse og sammenligning av et større antall mynter med kjent pregning vil 

kunne gi et tydeligere bilde av en eventuell sammenheng. 

 

 

Figur 26 Blyisotopforhold fordelt på pregningssted. Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Sølvmynter består som tidligere diskutert ikke utelukkende av sølv, og blyet i mynten kan 

bestå av en blanding av bly fra ulike metallkilder (Simensen 2005:8; Skaare 1976:79; Skaare 
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og Steinnes 1966:86), og bly i én mynt kan komme fra tre komponenter: sølvmalm, 

prosessbly og legeringsmetall. Både prosessblyet og legeringsmetallet kan videre være 

blandinger av et ukjent antall resirkulerte metallkilder. Hvis hovedkomponenten i blyet 

kommer fra andre kilder enn sølvmalmen kan det derfor føre til feilslutninger hva gjelder 

proveniens for blyet (Merkel et al 2013). Skaare og Steinnes (1966:86-87) har gjennomført 

nøytronaktiveringsanalyse av enkelte mynter fra vikingtid og middelalder i atomreaktor. 

Analysene viste at mynter fra Harald Hardråde varierte i sølvinnhold fra 82,6 % til 20 %. 

Dette synes å bekrefte sagaens beskrivelse om den såkalte Haraldslåtten med det etterhvert 

dårlige sølvinnholdet (Skaare 1976:9-11). Da Olav Kyrre reduserte penningvekten til det 

halve ble sølvinnholdet høyere, og det holdt seg ifølge Skaare og Steinnes (1966:86-87) til og 

med Kong Sverre (1177-1202 e.Kr.). Under Magnus Lagabøte (1263-1280 e.Kr.) og Eirik 

Magnusson (1280-1299 e.Kr.) går sølvinnholdet igjen ned mot rundt 20 %, og de såkalte 

svartroser med sølvinnhold på 6-8% fra 1290-1295 e.Kr. (Gullbekk 2003:148, 152). Dette 

stemmer overraskende godt med innslaget av svensk metall mot slutten av 1200-tallet i mine 

analyser. Jeg tolker det derfor slik at metallimportens formål var legeringsmetall i mynten. 

 

Myntene i hovedutvalget har datering som skriver seg fra en periode gjennom 300 år, og 500 

år for det totale materialet som er analysert. Samlingen om en korrelasjonslinje er derfor 

uventet. Resirkulering av eldre mynter samt gjenbruk av det blyet som kan ha vært benyttet 

for å produsere sølvet vil bidra til å redusere et eventuelt utslag bort fra linjen. Det er derimot 

lite trolig at gjenbruk av prosessbly kan ha vært tilstrekkelig og konstant gjennom hele 

perioden på flere utmyntingssteder. Samlingen om linjen kan derfor ifølge Andersen 

(2017:10) tyde på at blyet har tilkommet jevnlig fra to hovedkilder i hele perioden. Den ene 

kilden kan være resirkulering av eldre arabiske sølvmynter eller metall fra tyske kilder, og den 

andre kan være en svensk kilde til enten sølv eller legeringsmetall i myntene.  

 

I prinsippet kan det ikke utelukkes at myntmetall som kan knyttes til en lokal kilde finnes, 

men at det ikke inngår i det empiriske materialet som er undersøkt her. Fra diskusjonen over 

konkluderer jeg likevel med at ingen av myntene kan knyttes til Akersberget eller en annen 

lokal kilde, verken for sølv, prosessbly eller legeringsmetall. Et bidrag til M48 fra Håkon V 

Magnusson (1299-1319 e.Kr.) kan ikke utelukkes, men både tyske, skotske og irske kilder vil 

også kunne gi isotopsammensetninger i det samme området. I et regionalt perspektiv er det 

sannsynlig at Bergslagen i Sverige var en kilde til enten sølv eller kopper som legeringsmetall 

i myntene fra slutten av 1200-tallet. Dette bildet bekreftes av at mynter fra Oslo og Malmø har 
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et større innslag av denne blyisotopsammensetningen enn mynter slått i Bergen og 

Trondheim. Fra sølvinnholdet og de kjente driftsperiodene tolker jeg det som mest sannsynlig 

at det er kobber fra Sverige som er benyttet i myntene. Dersom sølv har vært importert fra 

Sverige kan det imidlertid være et ytterligere argument for at Oslo ikke hadde drift ved en 

egen sølvforekomst i denne perioden.  

 

Blyisotopanalysen av de 80 myntene representerer sammen med referanseverdien for 

Akersberget som er analysert i avhandlingen et unikt datasett. Analysen har gitt svar på noen 

spørsmål, men fremdeles er det knyttet usikkerhet rundt proveniens for det eldste 

myntmetallet og mekanismene som ligger bak tilgangen på det antatt svenske metallet. En 

forestående publisering av datasettet vil forhåpentlig bidra til videre forskning på 

råvaretilgang og myntproduksjon i middelalderen, både i Norge og internasjonalt 

(Kristoffersen og Andersen 2017). 
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8.1.2 Kilder til metallet i blygjenstandene 

Blyisotopanalysen viser at metallarbeideren i Oslo har hatt tilgang på bly fra minst tre ulike 

kilder.  Nedenfor argumenterer jeg for at majoriteten av gjenstandene som er analysert (11 av 

totalt 19) har en opprinnelse fra en lokal kilde i Oslofeltet. Denne gruppen inkluderer blant 

annet blyglanskrystall, slagg og et ukjent produksjonsavfall som er datert til 1150-1250 e.Kr. 

 

Fra blyisotopanalysen har vi sett at blygjenstandene grupperer seg i tre svært adskilte grupper, 

Gruppe I, Gruppe II og Gruppe III. Det kan tyde på at bly fra ulike grupper ikke er blandet 

sammen. Figur 27 gir en overordnet oversikt over gruppene mot store kjente forekomster fra 

forhistorisk tid. I figuren er alle prøver som i referansematerialet er beskrevet som blyglans 

(galena) inkludert for Spania, Frankrike, Italia, Skottland, Irland og Hellas.  

 

Figur 27 Blyisotopsammensetning til europeiske forekomster sammenlignet med isotopsammensetning for 

blygjenstander i Gamlebyen i Oslo. Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 

 

Isotopsammensetninger for Laurion i Hellas og Rio Tinto i Spania, to sentrale blyforekomster 

fra bronsealder og romertid (Blanchard 2001:3-7; Tylecote 1992:71-72) ligger langt unna 

sammensetningen for blyet som er funnet i Gamlebyen. Hovedtyngden for de franske 

forekomstene fraviker også. Massif Central gir ikke overlapp dersom diagrammet leses 

tredimensjonalt, og kun noen spredte forekomster gir en viss overlapp med Gruppe II og 

Gruppe III. Gruppe I faller helt klart utenfor alle disse kildene. Figuren viser derfor at både 

spanske, franske, skotske, irske og greske forekomster etter all sannsynlighet kan utelukkes 

som kilder for alle gruppene, og tydelig for Gruppe I. 

Gruppe I 

Gruppe II 

Gruppe III 
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Stos-Gale (2004a) har gjennomgått både eldre og nyere blyisotopanalyser i forbindelse med 

Plahters (2004) undersøkelse av pigmenter fra nordisk middelalderkunst. Stos tolket de norske 

pigmentene å komme fra engelske kilder, mens pigmenter fra treskulpturer fra Gotland trolig 

kom fra Rammelsberg i Harz, Tyskland. Figur 28 viser isotopsammensetninger fra 

blygjenstandene fra Gamlebyen sammen med isotopsammensetninger fra Devon/Cornwall i 

Sørvest-England, Derbyshire fra Midt-England og Harz-området i Tyskland. Her er også de 

norske pigmentene fra Plahters analyse inkludert. Gruppe I ligger igjen klart utenfor disse 

feltene, mens Gruppe II og Gruppe III har til dels sammenfallende isotopsammensetninger 

som feltene for de engelske og tyske kildene.  

 

 

Figur 28 Blyisotopforhold i blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo samt i blypigmenter i kirkemalerier fra 

middelalderen sammenlignet med isotopforhold i forekomster ved Rammelsberg i Harz, Tyskland samt for 

Devon/Cornwall og Derbyshire i England. Illustrasjon: Tom Andersen, Institutt for geofag, UiO. 

 

Figur 28 indikerer at blygjenstander i Gruppe II er produsert av bly fra Derbyshire i England. 

Det sammenfaller med Stos-Gale (2004b) sin tolkning av majoriteten av blyvekter fra Birka 

fra vikingtid. Blyet kan også komme fra Hartz-området i Tyskland selv om hovedvekten av de 

Gruppe I 

Gruppe II 
Gruppe III 
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tyske forekomstene generelt har lavere verdier. I Gruppe III er det kun én gjenstand (B5 

spinnehjul), og betegnelsen av denne som en gruppe kan være misvisende. Sammensetningen 

skiller seg uansett klart fra Gruppe I og Gruppe II, og isotopsammensetningen ligger nær en 

type bly/tinn-beslag fra vikingtid (Gokstad Group b) som ble analysert av Unn Pedersen et al 

(2016). Blyet ble av Pedersen et al (2016) tolket å ha sin opprinnelse fra sørvest i England, 

trolig fra Devon/Cornwall-området. Som Figur 28 viser indikerer også mine analyser at B5 er 

produsert av bly fra Devon/Cornwall. Blyet i gjenstandene i Gruppe II og III kan være smeltet 

om både én og flere ganger, g metallet kan derfor være betydelig eldre enn selve funnet. De 

største produsentene fra 400 e.Kr. til slutten av 1100-tallet i Europa var West Devon, Kent og 

Derbyshire i England og Harz i Tyskland (Blanchard 2001:385), og det kan derfor ikke sies 

med sikkerhet når metallet kom til Oslo.  

 

Fra Tabell 8 i Kapittel 7 har vi sett at Gruppe I inkluderer så mye som 11 gjenstander hvor 

isotopsammensetningen ligger meget tett samlet. Denne gruppen skiller seg også klart fra de 

andre gruppene. I gruppen befinner det seg blant annet en stor blyglanskrystall, slagg og 

produksjonsavfall, datert til 1150-1250 e.Kr. Blyglansen er i seg selv en sterk indikasjon på at 

materialet har en opprinnelse i eller i nærheten av Oslo. At blyglansen er i denne gruppen 

tyder også på at isotopsammensetningen i Gruppe I ikke er et resultat av sammenblanding av 

bly fra flere kilder ettersom blykrystallen er de facto malm og ikke en legering av metall.  

 

Malmforekomster for utvinning av bly finnes lokalt i Oslo-området. I tillegg til Akersberget 

finnes det blyforekomster flere steder i Oslofeltet som strekker seg fra Mjøsaområdet i nord til 

Langesund i sør (Ramberg et al 2013:153). I Figur 29 nedenfor er andre lokale forekomster, 

analysert av Bjørlykke et al (1990) og Nilsen og Bjørlykke (1991) sammenstilt med 

blygruppene I, II og III. Isotopsammensetningen for Gruppe I ligger nær Akersberget, men 

følge Andersen (2017:7) skiller den seg nok fra denne til at blyet ikke kan være fremstilt fra 

eksakt tilsvarende malm som det er tatt prøve fra. Som diskutert i Kapittel 2 er imidlertid 

Akersberget delvis sprengt bort, og prøvene er tatt ut fra begrensede områder av forekomsten. 

Det kan derfor ikke utelukkes at deler av gruveanlegget som i dag ikke er tilgjengelig har hatt 

noe mer uradiogene sammensetninger og som kan sammenfalle med blyet i Gruppe I. 
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Figur 29 Blyisotopforhold i blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo (1100-1300 e.Kr.) sammenlignet med blyglans 

fra Akersberget og andre forekomster i Oslofeltet. Illustrasjon: Tom Andersen, Institutt for geofag, UiO. 

 

Figur 30 nedenfor viser en detaljert oversikt over forekomstene i Oslofeltet sammenlignet 

med Gruppe I. Isotopsammensetningen overlapper spesielt godt med noen mindre 

blyforekomster i Skrukkelia og Søndre og Nordre Rødskjerp som ligger i Hurdalsområdet 

nord i Oslofeltet (Bjørlykke et al 1990). Hurdal ligger relativt lett tilgjengelig for Oslo. 

Området ligger ved en hovedferdselsvei både til lands og til vanns, og Mjøsa-

Glommavassdraget har vært en viktig kommunikasjonslinje i middelalderen (Schia 

1991:124). Spesielt knyttes Håkon IV Håkonsson (regjeringstid 1217-1263 e.Kr.) til 

byggevirksomhet av viktige kontrollstasjoner i området. Det er heller ingen tvil om at det ble 

seilt med skip her, og i Håkon V Magnussons regjeringstid (1299-1319 e.Kr.) var Glomma en 

viktig ferdselsåre.   

 

Akersbakken og Telthusbakken som i dag omgir Akersberget tilhører en gammel allfarvei ned 

til Gamlebyen (Skjelsbæk 1980:9). Gamle stedsnavn i Oslodalen gir indikasjon på at det var 

bebyggelse i området fra hedensk tid, og Aker gård kan ha vært en viktig storgård (Nedkvitne 

Gruppe I 

Gruppe III 
Gruppe II 
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og Norseng 2000:23-26; Rygh 1999 [1898]). Allerede omkring år 1000 e.Kr. fantes det en 

bymessig bebyggelse i Oslo, kanskje allerede fra slutten av 900-tallet (Schia 1991:122).  

 

Figur 30 Detaljert oversikt over Gruppe I-III med lokale forekomster i Oslofeltet. Illustrasjon: Astrid Tvedte 

Kristoffersen 

 

Lang tids gårdsdrift i området kombinert med storstilt byggeaktivitet i forbindelse med 

bygging av Gamle Aker kirke tilsier at forekomsten ved Akersberget kan ha vært både kjent 

og tilgjengelig rundt 1100 e.Kr. eller enda tidligere. Grünerbroen førte veien over Akerselven 

og var til 1600-tallet den eneste forbindelsen mellom øst og vestsiden av elven. Veien gikk 

videre over det som i dag er Tøyen og Valkaberg og over Hovinbekken til Gamlebyen (Schia 

1991:15). Infrastrukturen har derfor vært på plass for å kunne frakte malm både fra 

Akersberget og nord i Oslofeltet i tidlig middelalder. Malmen eller den utsorterte blyglansen 

må deretter være fraktet til Gamlebyen. Ved moderat gange langs dagens veier bruker man i 

dag omkring 40 minutter fra Akersberget til Oslogate 6. Til sammenligning er tiden estimert 

til 21 timer fra Skrukkelia til Oslogate 6. Begge områdene kan likevel betraktes å være 

tilgjengelige for Gamlebyens innbyggere i middelalderen.  

 

Vi kjenner ikke til om Hurdalsforekomstene Skrukkelia og Rødskjerpene har vært drevet i 

middelalderen. Analysen viser likevel at geologien i Oslofeltet er av en slik karakter at den 

kan gi isotopsammensetninger som er mer eller mindre identisk med blyet i Gruppe I. Om 

blyglansen ikke kommer fra Akersberget eller Hurdal er det derfor sannsynlig at det 

eksisterer, eller eksisterte, blyglansforekomster i Oslofeltet som vi i dag ikke kjenner til, og 

som ble drevet i eller forut for perioden 1150-1250 e.Kr. En interessant bemerkning er at 

Gruppe I 

Gruppe II 

Gruppe III 
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Stos-Gale (2004a) utelot tre pigmentanalyser fra det norske materialet i sin diskusjon. Disse 

overlapper med en blandingslinje for forekomster i Oslofeltet og dermed Gruppe I (se 

inntegnet linje i Figur 28). I lys av resultatene fra denne avhandlingen vil det være av 

interesse å gjennomføre nye og mer presise undersøkelser av pigmentprøvene for å vurdere et 

sammenfall mellom disse og blyforekomster lokalt. Ifølge historikerne Arnved Nedkvitne og 

Per G. Norseng (2000:189-193, 358-368) var Oslos varebytte med utlandet av beskjedent 

omfang i høymiddelalderen, og i stor grad knyttet til eksport av trelast og import av klede. Fra 

historiske kilder ser det ut til at engelske handelsmenn i det hele tatt sjelden kom til Oslo, men 

at tyske handelsmenn overtok en større del av utenrikshandelen på Østlandet fra midten av 

1200-tallet (Nedkvitne og Norseng 2000:189). Perioden med liten handel med utlandet 

sammenfaller også med borgerkrigsperioden i Norge. Dersom det medfører riktighet kan det 

bety at en lokal kilde til bly har vært sentral i høymiddelalderen i en periode med mindre 

import utenfra.  

 

8.1.3 Sammenfatning  

Metallet i myntene ser ut til å komme fra to hovedkilder i hele den 300 år lange perioden som 

er studert her. Denne trenden ser for øvrig ut til å fortsette også de neste 200 årene. Den ene 

kilden kan være resirkulering av eldre arabiske sølvmynter eller metall fra tyske kilder, og den 

andre kan være en svensk kilde til enten sølv eller legeringsmetall. Analysen av 

blygjenstandene viser at Gamlebyen i Oslo har hatt tilgang på bly fra flere kilder. 

Isotopsammensetningen viser tre tydelige grupper noe som tyder på at bly fra flere kilder ikke 

er blandet sammen. En del av blyet har trolig sin opprinnelse fra Sørvest-England, Midt-

England og kanskje også Tyskland som har vært store blyprodusenter siden romertid. 

 

Majoriteten av det undersøkte blyet i avhandlingen overlapper derimot ikke med noen av de 

kjente europeiske forekomstene. Oppsummert konkluderer jeg derfor med at blyglansen og 

det produserte blyet i Gruppe I stammer fra en lokal forekomst som er drevet i eller forut for 

perioden 1150-1250 e.Kr. Argumentene for dette er at 1) ingen kjente europeiske kilder synes 

å ha den samme isotopsammensetningen som Gruppe I,  2) blyglans og slagg hører til i denne 

gruppen som i seg selv er en sterk indikasjon på at råvarekilden ikke var langt unna, 3) 

malmforekomster for utvinning av bly finnes flere steder lokalt i Oslo-området, hvor 4) 

akersbergforekomsten ligger svært nær isotopsammensetningen, og prøver fra Hurdal gir en 

helt identisk isotopsammensetning som blyet i Gruppe I. 
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8.2 Lokal kompetanse innen metallurgi 

Undersøkelse av det arkeologiske materialet har gitt ytterligere indikasjoner på at det har 

foregått metallurgiske prosesser i Gamlebyen i Oslo i perioden 1150-1250 e.Kr. Metallurgen 

har tilsynelatende hatt kompetanse til å anskaffe blyglans og sortere ut de beste råvarene. 

Slagget vitner derimot om at selve utvinningsprosessen har vært mindre effektiv. 

Undersøkelsene kan videre ikke utelukke at sølv har vært fremstilt av blyet. 

 

Kompetanse er her definert som noe et menneske er i stand til å gjøre gjennom teoretisk 

kunnskap og praktisk gjennomføringsevne. Myntmetallet fra blyisotopanalysen som ble 

diskutert i Kapittel 8.1 kan ikke proveniensbestemmes til Oslo-området. Blyisotopanalysen 

avdekket derimot en sannsynlig råvarekilde lokalt for blygjenstander i Gruppe I. Jeg tar derfor 

utgangspunkt i blygjenstandene i denne gruppen for den videre tolkningen av lokal 

metallurgisk kompetanse. Figur 31 viser blygjenstandene i Gruppe I fordelt etter 

produksjonsprosessen som ble introdusert i Kapittel 3.2, Figur 4. Oversikten viser at de 11 

gjenstandene til sammen dokumenterer flere steg i den metallurgiske og håndverksmessige 

prosessen.  

 

 

Figur 31 Blygjenstander fra isotopsammensetning Gruppe I knyttet til det enkelte steg i produksjonsprosessen. 

Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen. 
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Fra oversikten i Figur 31 ser vi at råstoff med samme isotopsammensetning som blyglansen i 

mitt empiriske materiale har gjennomgått en metallurgisk prosess i Gamlebyen, og at slagg er 

dannet. To vektlodd, fem spinnehjul og et miniatyranker har i tillegg vært produsert av bly 

med den samme isotopsammensetningen, enten fra råmetallet direkte eller ved gjenbruk av 

bly som er produsert tidligere fra denne kilden. Til slutt er produksjonsavfallet og 

gjenstandene deponert. Jeg vil i det følgende tolke funnene knyttet til det enkelte trinn i første 

del av produksjonsprosessen, trinn 1-4. For hvert produksjonstrinn vil jeg diskutere den 

tilstedeværende kompetanse og relatere analysen til den kulturelle konteksten hvor funnene er 

deponert. Den håndverksmessige prosessen i trinn 5 og 6 vil sammen med relaterte nettverk 

og aktører bli diskutert i Kapittel 8.3. 

 

8.2.1 Prospektering, bryting og grovsortering 

En metallurgisk prosess starter med at malm, råvaren som det skal produseres metall fra, blir 

funnet. I bergverksterminologien er dette betegnet som prospektering eller malmleting (Berg 

2002). Metallrike forekomster kan være synlige i overflaten på grunn av en fargeforskjell fra 

den omkringliggende bergarten (Craddock 2010:30). I Skandinavia har derimot sen istid og 

nedbrytning fra breene medført at det ikke har vært samme tilgang på rike og lett utnyttbare 

malmdannelser som er synlig i bergoverflaten som i andre geologiske områder (Berg 1996:9).  

Vegetasjon kan derimot indikere metallforekomster (Bergmeier et al 2009:411). Enkelte 

planter tolererer høye konsentrasjoner av tunge metaller som bly og kobber og vil vokse der 

andre planter ikke overlever. Eksempelvis er Sandarve kjent som leadwort (blyurt direkte 

oversatt) i gruveområder i England ettersom den er spesielt tolerant overfor bly (Craddock 

2010:30). Agricola (De re metallica II) nevner spesifikke planter som kan benyttes til å 

indikere metall og den dårlige tilstanden vegetasjon vil ha generelt i metallrike områder. 

Sandarve finnes flere steder i Oslo-området, blant annet på Hovedøya (Norsk Botanisk 

Forening 2017). 

 

Denne undersøkelsen gir ikke svar på om metallurgen i Oslo hadde kunnskap og evne til å 

prospekterte etter farge eller vegetasjon, men blyglanskrystallen B9 (C37175 G74556) er en 

relativt stor krystall på omkring 3 cm i diameter (se Figur 12). Krystallen er betydelig større 

enn blyglanskornene som er iblandet malmprøvene fra Akersberget (se Figur 6). Som 

diskutert i Kapittel 8.1 er det en rekke forekomster av blyglans i Oslofeltet. Dersom 

forekomsten hvor blyglansen kommer fra har ligget tilgjengelig og oppe i dagen er det 
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sannsynlig at den har vært oppdaget enkelt på grunn av sin størrelse og karakteristiske 

utseende som skiller seg tydelig fra bergart for øvrig. Dersom det aktuelle området har blitt 

brutt for stein, for eksempel til byggestein som tidligere nevnt, vil malm beskyttet av 

nedbrytning komme opp i dagen og malmen har kunnet bli oppdaget tilsvarende. 

 

Når forekomsten er lokalisert kan forarbeidet til metallurgien starte med bryting og 

grovsortering for å skille ut de mineralholdige delene fra bergarten rundt. Fra bildene i 

Vedlegg 1 kan vi se at malmen (A1-A29) inneholder skinnende partier som sidebergarten 

(A30-A39) mangler. Blyglanskrystallen B9 fra Gamlebyen er spesiell fordi det er en helt ren 

krystall, hvor altså alt annet materiale er fjernet. Det tyder på at metallurgen hadde 

tilstrekkelig kompetanse til å sortere ut den rene råvaren. Ifølge Paul T. Craddock (2010:156) 

ble grovsortering og knusingen i forhistorisk tid gjennomført i gruvene eller i nærheten av 

forekomsten for deretter å bringes til smelteplassen hvor en mer sofistikert vasking og 

sortering foregikk. Sorteringen kan gjøres for hånd eller med et redskap. I bronsealder er som 

nevnt steinkøller satt i sammenheng med bergbryting (Janzon 1984; Melheim 2012; Stenvik 

1988). Totalt 5 eksemplarer av steinkøller er funnet i Oslo-området (Melheim 2012:342, 

tabell 334). Melheim (2012:351) argumenterer for at én av disse (C25898) kan være 

forbundet med bergbryting på grunn av funnkontekst. Gjenstanden ble ifølge katalogen fra 

1930 funnet i en ”hule i fjellet” ved Hovin. Området er av Nilsen og Bjørlykke (1991:122) 

beskrevet som av samme geologisk art som inneholder galenaforekomsten fra Akersberget. 

Området må også betraktes som svært nært byen da avstanden fra Hovin til Gamlebyen er 

omkring den samme som mellom Akersberget og Gamlebyen. 

 

Fra Mindets tomt i Gamlebyen fra branntrinn 12 (1100-1150 e.Kr.) er det funnet et verktøy av 

hittil ukjent karakter (Færden 1990:189). Verktøyet som er gjengitt i Figur 32g er funnet 

sammen med et sett andre redskaper som er tolket som deponert fra et finsmedverksted 

(Færden 1990:186-187). Det består av et 81 mm langt hammerhode med ovalt skaftehull, med 

en meisel i den ene enden og en lang, smal og butt spiss i den andre. Det udefinerte verktøyet 

(C34761 G24811) er beskrevet av Færden (1990:189) som av uvanlig form i forhold til et 

finsmedverksted. Hun hevder likevel at verktøyet ser ut til å ha vært tiltenkt en spesiell 

funksjon. Figur 33 nedenfor gjengir et trykk fra Agricola (De re metallica VI) med hakker, 

hammere og kiler for bergbryting. Her omtales A, bergsjern, for å være i daglig bruk av 

gruvearbeideren. Bergsjernet A har sterke likheter med C34761 G24811, da begge er av 

omkring samme størrelse og begge har en spiss ende. Forskjellen er at C34761 G24811 har en 
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meisel i den andre enden, mens Agricolas bergsjern har en flat ende for å kunne slå en 

hammer mot. 

 

 

Figur 32 Verktøy tolket som fra et finsmedverksted. a) penhammer C34011 G07159, b) hammer C34020 

G18066A, c) hammer C34761 G26013, d) pinsett C34761 G26352, e) pinsett C33448 G6316, f) puns C34011 

G7148, g) verktøy til ukjent bruk C34761 G24811, h) fil C33448 G6094 og i) tang C34011 G7900. Tegnet av 

Christian Diaz. Etter Færden (1990:182, 187, Fig. 1) 

 

Ifølge Berg (2002:9; 2006:249, 256) og Berg og Nordrum (1992:46) har slike bergsjern vært i 

bruk ved norske bergverk rundt reformasjonen. Fra Moisesberg ble det blant annet funnet 45 

bergsjern med en gjennomsnittslengde på 125 mm, mens det korteste er 62 mm langt (Berg 

2006:256). I dag er geologens geologhammer også av liknende type, og geolog Johannes 

Dons (1977:13-14; 1996:7) omtaler smihammeren, hvor en av endene er en meisel, som den 

klassiske typen. Jeg ser det derfor ikke som usannsynlig at det ukjente verktøyet fra 

Gamlebyen er et redskap for bryting av berg. Da er det også aktuelt å gjøre en ny vurdering av 

de andre verktøyene som er funnet i den samme kontekst.  

 

Færden beskriver videre gjenstand f) som en puns, et verktøy for å lage hull, gravering og 

mønster på overflaten av metall (KLNM 1966; Oldeberg 1966:123). En puns har da ofte et 

mønster på tuppen som overføres til metallet ved slag (Arwidsson og Berg 1983:16). 

Gjenstanden står derimot oppført som meisel i arkeologidatabasen (Unimus 2017), og fra 

Figur 32 er den tverrgående eggen tydelig. Meiselen kan derfor være en fimmel eller kile 

ettersom den har klare likhetstrekk med slike funnet på Moisesberg (Berg 2006:256, Figur 

4.121) og Agricolas D og E i Figur 33.  
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Figur 33 ”A-First Iron Tool, B-Second. C-Third. D-Fourth. E-Wedge. F-Iron block. G-Iron plate. H-Wooden 

handle. I-Handle inserted in the first”. Etter  Agricola (De re metallica VI). 

 

Videre er tre hammere behandlet i Færdens publikasjon (se Figur 32) som også kan settes i 

sammenheng med bergverksdrift. Hammeren c) (C34761 G26013) er så å si identisk lik den 

geologhammeren Johannes Dons (1977:Fig2) avbilder i publikasjonen Geologisk fører for 

Oslo-trakten. For øvrig er den korslagte hammeren mot bergsjernet symbolet for bergverk 

(Berg 2002:9). Verktøyet som er avbildet i Figur 32 kan selvsagt også ha hatt andre 

funksjoner, men som redegjort for i forskningshistorien i Kapittel 2 har det vært stort fokus på 

metallhåndverket, og mindre på metallurgien i arkeologiske undersøkelser og forskning. 

Denne gjennomgangen viser derfor at tidligere analysert materiale bør undersøkes på nytt i lys 

av ny kunnskap om middelaldermenneskets metallurgiske ferdigheter. 

 

Over er de første stegene i en metallurgisk prosess behandlet, prospektering, bryting og 

sortering. Fra visuell analyse av blyglanskrystallen kan det ikke avgjøres hvordan og hvor 

malmen er funnet og brutt, men ved blyisotopanalysen har jeg argumentert for at den er brutt 

lokalt. Blyglansen kan ha vært oppdaget tilfeldig, men kunnskap om identifikatorer kan også 

ha vært kjent slik at bevisst prospektering har foregått. Ettersom krystallen er stor og helt fri 

for annet materiale er det tydelig at metallurgen har hatt kompetanse til å sortere ut det rene 

råmaterialet. Hvor sorteringen har foregått er ikke avklart, men verktøysfunn i det samme 

området med gjenstander fra Gruppe I kan vitne om at metallurgen har virket i Gamlebyen. 

 

8.2.2 Smelting 

I smelteprosessen, steg 4 i Figur 31, vil blyglans gjennomgå en metallurgisk prosess som 

danner bly og biproduktet slagg (Kassianidou 2003:202; Tylecote 1992:45, 71). Denne 
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prosessen foregår i flere steg. Malmen røstes først ved høy temperatur og tilføres oksygen for 

å konvertere sulfider til oksider, i dette tilfellet blysulfid (PbS) til blyoksid (PbO) (Craddock 

2010:167). Deretter smeltes den røstede malmen ved reduksjon av oksidene til metall ved 

liten tilgang på oksygen. Den kjemiske prosessen kan forenklet beskrives som vist under 

(Craddock 2010:206). Benevnelsen s er her benyttet for fast form og g for gass. 

 

Røsting:  2PbS(s) + 3O2 (g) → 2PbO(s) + 2SO2(g) 

Smelting:  2PbO(s) + C(s) = 2Pb(s) + CO2(g) 

 

Det finnes ulike typer slagg avhengig av hvor i produksjonsprosessen slagget er dannet og 

hvor effektiv prosessen har vært (Kassianidou 2003:202). I Gruppe I er det to gjenstander som 

viser til at en smelteprosess har foregått i Gamlebyen, slagg B10 og produksjonsavfall B3 (se 

Figur 13 og Figur 14). Det analyserte slagget B10 har en dråpeformet overflate. Ved 

prøvetaking ble en liten prøve tatt ut for analyse, og da prøven skulle knuses i morter for å 

kunne skille ut blyet kjemisk ble prøven trykket flat som om det var rent bly. Den analyserte 

prøven viste også et høyt blyinnhold og måtte tynnes vesentlig før analyse i MC-ICP-MS. 

Dersom mye metall er igjen i slagget kan det tyde på at smelteprosessen ikke har vært særlig 

effektiv.  

 

Det udefinerte produksjonsavfallet B3 har også den samme dråpeformen, men denne er en 

enkelt langstrakt dråpe. Materialet ser også ut til å være rent bly og ikke slagg. B3 har videre 

formlikheter med flere av barrene avbildet i Merkel (2016:163-165) og Oldeberg (1966:Figur 

25, 31). Formen er derimot ujevn og ser ikke ut til å være en barre støpt i form, men heller et 

resultat av at flytende bly er helt ut på et flatt underlag for å størkne. Jeg tolker derfor det 

såkalte produksjonsavfallet som en blybarre, fremstilt på enklest mulig måte uten bruk av 

støpeform. Fra diskusjonen over konkluderer jeg med at menneskene som virket i Gamlebyen 

i Oslo har hatt kompetanse til å gjennomføre smelteprosessen fra galena til metallisk bly, og 

må ha kjent til både røste- og smelteprosessen.  

 

Blyglansen B9 (C37175 G74556), slagget B10 (C37175 G76036) og det udefinerte 

produksjonsavfallet B3 (C35990 G43038) er alle datert til 1150-1250 e.Kr. Materialet er 

derimot funnet på to ulike områder, henholdsvis Oslogate 6 og Nordre felt (se Figur 31). Dette 

vitner om at mer enn én produksjonsplass bedrev metallurgiske prosesser. Oslogate 6 og 

Nordre felt ligger omkring 150 meter fra hverandre (se Figur 3) og ligger svært adskilt med 
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flere gateløp, Bispegården og St. Hallvardskatedralen i mellom. Jeg tolker funnene dit hen at 

det har foregått metallurgiske prosesser på minst to ulike og separate deler av byen.  

 

Det er i tillegg til det analyserte materialet i avhandlingen gjort mange gjenstandsfunn av 

ukjent slagg både på Søndre felt og Mindets tomt. I arkeologidatabasen Unimus (2017) står 

det blant annet skrevet at totalt 7900 gram slagg er funnet ved utgravning av Mindets tomt i 

1970, men at det meste ble kassert (se beskrivelse under C33270 G00266). Også fra 

utgravningen i 1971 ble 400 gram slagg kassert (se C33448 G04990). Et eksempel på en 

gjenstand som derimot er magasinert (C33448 G05275) er katalogisert som slagg/malm og 

beskrives som flat på én side og med en porøs og brungrønn overflate. Fra et gjenstandssøk i 

Unimus fremkommer det i tillegg 2 gjenstandsnumre som er katalogisert som slagg og som er 

funnet på henholdsvis Mindets tomt og Søndre gate. Jeg har ikke hatt tilgang til informasjon 

om branntrinnet for C34761 G26587 fra Søndre felt, men C34011 G08581 fra Mindets tomt 

er datert til branntrinn 6 (ca.1300 e.Kr.) (Petter Molaug, personlig kommunikasjon 

08.04.2017). Materialet er beskrevet som ”metall bly som har falt på marken og størknet”. Fra 

beskrivelsen kan det være snakk om samme type blybarre som B3 i mitt materiale. I tillegg er 

en gjenstand fra Nordre gate katalogisert som "Barre av blylegering" (C35850 G39697) i 

Unimus (2017). Gjenstanden er ifølge den upubliserte utgravningsrapporten fra branntrinn 8 

(1200-1250 e.Kr.) og er beskrevet som en flat rund skive med diameter på 14 mm av ukjent 

metall (Molaug 2016a). Figur 34 viser et fotografi av (C35850 G39697). Nærbildet til høyre 

viser en svært grovkornet overflate med bruddflater og mulig innslag av stein eller bein, og 

det er derfor mer nærliggende å tolke det som slagg enn som metallbarre.  

 

 

Figur 34 "Barre av blylegering" (C35850 G39697) fra Nordre felt i Gamlebyen i Oslo. Branntrinn 8 (1200-1250 

e.Kr.). Fotografi: Mårten Teigen. Etter Unimus (2017).  

 



  Metall i bunn og grunn 

   

 

 75 

Et helt tilsvarende materiale (C35850 G35251), og som også er fotografert, er i Unimus 

(2017) katalogisert mer generelt som blylegering. Gjenstandene skiller seg vesentlig fra både 

B3 og B10 i form og tekstur og må derfor være et resultat av en annen del av prosessen eller 

en helt annen prosess. 

 

Dersom blyglans er blitt benyttet til fremstilling av sølv kan det skje ved en såkalt 

kupellasjonsprosess (Tylecote 1992:45, 71, 89). Sølvholdig blyglans må da først røstes, 

deretter smeltes for så igjen å oksideres ved temperaturer rundt 900-1000°C for å skille ut det 

edle metallet (Kassianidou 2003:198). Prosessen er basert på prinsippet om at edle metaller 

ikke oksideres som for eksempel bly gjør. Det metalliske blyet smeltes ned i grunne, 

tallerkenformede esser eller kupellasjonskar dekket med eksempelvis beinaske. Blyet som er 

dekket med brensel kan oksideres til PbO når luft fra blåsebelger blåses direkte over det 

flytende blyet (Tylecote 1992:45, 72). Blyoksid kan delvis skummes av og blir delvis 

absorbert av beinasken, og en liten klump med ikke-oksidert sølv blir liggende igjen i bunnen 

av karet. Indikasjoner på at en slik prosess har foregått er kaker av blyoksid eller rester av 

grua eller essene. Beskrivelser av prosessen slik den foregikk i renessansen finnes i Agricola 

(De re metallica X). C35850 G39697 har klare likhetstrekk med beskrivelser av slike 

blyoksid-kaker (Craddock 2010:223-224). På bakgrunn av undersøkelser av et sølvverksted i 

Fröjel på Gotland fra vikingtid beskriver (Söderberg og Gustafsson 2006:29) blyoksidkaker 

som grå, delvis grønne kaker hvor både leire og beinrester kan være synlige. Verdt å merke er 

da at den tidligere nevnte C33448 G05275 er beskrevet i liknende termer. Kjemiske analyser 

fra bunnfallet i noen av støpeformene fra området har tidligere vist at det har vært arbeidet 

med både sølv og bly (Færden 1990:191-192). Rensing av sølv i såkalt småskalakupellasjon 

er avdekket ved blant annet Kaupang (Pedersen 2010:194), og rester av en beinaskekupell for 

å fjerne bly fra sølv er funnet ved Erkebispegården i Trondheim (Nordeide 2003:193). 

Slaggene som er diskutert over kan derfor også være rester av sølvrensing og ikke 

sølvutvinning.  

 

Theophilus (De diversis artibus III.2) påpeker spesielt i bok III The Art of the Metalworker at 

arbeidsområdet til finsmeden må utformes slik at edelmetaller kan samles opp fullstendig. Det 

er grunn til å tro at metall som sølv ble forsiktig håndtert, og det kan være grunnen til at rester 

fra sølvproduksjonen er vanskelig å avdekke direkte gjennom sølvavfall.  
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Nilsen og Bjørlykke (1991:126) undersøkte sølvinnholdet (gehalt) i blyglans i Oslofeltet og 

fant at den inneholdt 10-1000 ppm (parts per million) sølv (Ag). Malmen fra Akersberget 

hadde ifølge Nilsen og Bjørlykke (1991:126) et sølvinnhold i den øvre enden av skalaen, 

omkring 500 ppm Ag. Sølvinnholdet i blyglans B9 (C37175 G74556) fra mitt empiriske 

materiale er ikke analysert, men ifølge Craddock (2010:167) ville en gehalt på mer enn 

10ppm være interessant for sølvutvinning i middelalderen. Det kan derfor ikke utelukkes at 

man har produsert sølv fra blyglans fra en lokal blyglansforekomst i Oslo-området. En videre 

undersøkelse av materialet er imidlertid nødvendig for ytterligere kunnskap om hvilke 

aktiviteter som har foregått. Basert på diskusjonen over er det tydelig at mye slagg fra 

potensielt flere forskjellige prosesser er avdekket i Gamlebyen, og at noe fremdeles finnes 

magasinert. Gjennomgangen tyder også på at det forekommer upresise beskrivelser av 

materialet. Videre forskning bør derfor inkludere en undersøkelse og analyse av magasinerte 

gjenstander, foreta elementanalyse og identifisere materiale, type, kronologi og proveniens for 

å kartlegge bredden av de metallurgiske prosessene som har vært tilstede. 

 

De ferdige produktene i Gruppe I inkluderer to vektlodd, fem spinnehjul og et miniatyranker 

(se Figur 31). De har en delvis overlappende datering, og dekker omkring 150 år. Det er 

interessant å bemerke at alle spinnehjulene knytter seg til det samme branntrinnet fra 

tidsperioden 1150-1250 e.Kr. i Oslogate 6. Begge vektloddene i gruppen er videre funnet på 

Nordre felt, men har datering fra henholdsvis 1175-1225 og 1250-1300 e.Kr. På bakgrunn av 

diskusjonen over vil jeg derfor konkludere med at metallurgiske prosesser har vært 

gjennomført både sør og nord for Bispegården i eller i forkant av 1150-1250 e.Kr. Mine 

analyser tyder også på en metallurgisk kontinuitet eller gjenbruk av metall fra den samme 

kilden fra 1150 til 1300 e.Kr. i Gamlebyen i Oslo. 

 

8.2.3 Sammenfatning 

Over har jeg tolket enkelte av gjenstandene som fra blyisotopanalysen tilhører Gruppe I, 

nemlig blyglans, slagg og et hittil ukjent produksjonsavfall. Materialet er også satt i 

sammenheng med verktøyfunn i det samme området og til dels ukjent slaggmateriale fra 

gjenstandsdatabasen Unimus. Fra det analyserte materialet konkluderer jeg med at det har 

foregått metallurgiske prosesser i Gamlebyen i Oslo på minst to separate deler av byen i eller i 

forkant av 1150-1250 e.Kr. samt en fortsatt aktivitet eller gjenbruk av metallet frem til 1300 

e.Kr. Med utgangspunkt i datering av Akersberget fra 1516 e.Kr. er det omkring 300-400 år 
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tidligere enn før dokumentert i Oslo. Materialet tyder på en utvinning av bly fra blyglans, men 

det er også indikasjoner på at det har foregått sølvutvinning fra blyet. Den rene 

blyglanskrystallen tyder på god kompetanse om raffinering av råvaren. På bakgrunn av 

slaggets blyinnhold tolkes likevel smelteprosessen for å ha vært lite effektiv. I neste kapittel 

vil jeg diskutere hvilke aktører som kan ha vært involvert i prosessen fra utvinning, smelting, 

produksjon og bruk av de ferdige produktene samt hvordan arbeidet kan ha vær organisert.  
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8.3 Metallurgiens aktører og organisering av arbeidet 

”…paa begge sider av gaten skal alle kulørte tøier og lerret sælges i smaat, og intet andet steds i vor by, 

uten i hele stykker klæde og 120 alen lerret, og dog skal det intet andet sted sælges end i boder mot gaten 

saa enhver kan se hvad han kjøper (…) Men baade ovenfor og nedenfor gaten skal være alle skræddere 

med deres haandverk...” Fra Magnus Lagabøtes bylov (VI.8.1) 

 

Metallurgiske prosesser for produksjon av bly har som diskutert trolig foregått på minst to 

ulike og separate deler av byen. Nedenfor argumenterer jeg for at blyproduksjonen videre kan 

ha vært knyttet til en storstilt tekstil- eller skoindustri i den nordlige bydelen og handel eller 

metallhåndverk i området sør for Bispegården. Kirkens makt har vært økende på 1100-tallet, 

men både konge og kirke kan ha gjort kilden tilgjengelig for metallurgen. Også storbønder 

med eierskap til gårder både i by og i opplandet kan ha gjort tilfanget mulig. Ingen av 

produksjonsleddene for fabrikasjon av de ferdige gjenstandene er forbundet med spesielt høy 

kompetanse. Tegn på serieproduksjon av spinnehjul kan likevel tyde på et profesjonelt arbeid 

hvor tilbudet er tilpasset etterspørselen, i dette tilfellet av enkle hverdagsprodukter. 

 

I spørsmålet om hvilke aktører som kan knyttes til metallurgien og videre prosessering av 

metallet vil jeg i det følgende ta utgangspunkt i resultatene av blyisotopanalysen og det 

arkeologiske gjenstandsmaterialet for avhandlingen. Igjen er det den materialgruppen som kan 

knyttes til en lokal utvinning av metall som er kjernen i diskusjonen (Gruppe I). Jeg vil likevel 

sammenligne gjenstandene i Gruppe I, II og III for å vurdere om det er vesentlige forskjeller 

som kan indikere at forskjellige aktører er knyttet til ulike råvarer og hvordan arbeidet har 

vært orgranisert. Enkelte gjenstander i tillegg til det empiriske materialet for avhandlingen vil 

bli trukket inn der det er nødvendig for argumentasjonen. 

 

8.3.1 Kirke og kongemakt 

Sølvmynter kan, som presentert innledningsvis, knyttes til kongemakten. Håkon IV 

Håkonsson etablerte i 1250 e.Kr. en freds- og handelsavtale med Lübeck, og kong Magnus 

Lagabøte utstedte et privilegiebrev for tysktalende kjøpmenn i Norge i 1278 e. Kr. (Bagge et 

al 1973). Dette kan blant annet settes i sammenheng med import av metall til 

myntproduksjon. I 1280-årene satte kongen ned et forbud mot salg av sølv til geistlige, og 

bakgrunnen er ifølge Gullbekk (2003:170-171) at kongen ønsket å sikre seg sølvet og hindre 

at det ble eksportert til Roma. Kontroll med edelmetall har tydelig vært attraktivt for både 

konge og kirke. Ingen av de analyserte myntene i mitt materiale kan derimot knyttes til lokal 

utvinning av metall og behandles derfor ikke videre her. Ingen av de øvrige gjenstandene i det 
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analyserte arkeologiske gjenstandsmaterialet er eksklusive i den forstand at de naturlig settes i 

sammenheng med en elite. Likevel kunne kontroll med råvaretilgangen også for bly være av 

interesse for både kirke og kongemakt som en inntektskilde og maktposisjon. Håkon V 

Magnusson forsøkte å kontrollere handelsvirksomheten i 1299 e.Kr. ved å forby handel på 

bygdene for konsentrere den i byene (Schia 1989:157). Ifølge arkeolog Erik Schia (1989:157) 

er dette et eksempel på at varetilførsel fra omlandet til byen i høymiddelalder ble kontrollert 

og organisert av aristokratiet og kirken med støtte fra kongen. Det er da relevant å se nærmere 

på de områdene som tidligere er diskutert som mulige kilder til blyet i Gruppe I.  

 

Det meste av varene til byen kom ifølge Schia (1989:157) fra omlandet som landskyld, tiende 

og sjelegaver til kirken, bøter til konge og kirke, og leidangskatt til kongen. Mjøsa-

Glommavassdraget har som nevnt vært en viktig kommunikasjonslinje, og Hurdalsområdet 

ligger ved ferdselsveier både til lands og til vanns (Schia 1991:124). Spesielt knyttes Håkon 

IV Håkonssons (1217-1263 e.Kr.) byggevirksomhet til viktige kontrollstasjoner i området. 

Det er heller ingen tvil om at det ble seilt med skip her, og i Håkon V Magnussons 

regjeringstid (1299-1319 e.Kr.) var Glomma en viktig ferdselsåre. Området var altså av stor 

interesse for kongemakten gjennom hele 1200-tallet. Ifølge Snorre (Harald Hardrådes saga 

58) var nettopp omlandet en viktig faktor for at Harald Hardråde grunnla byen Oslo ettersom 

”…det var godt for tilførsel der og rik landsbygd omkring.” (Schia 1991:122). Hva som ble 

tilført og hvor langt den omkringliggende landsbygden strakk seg nevnes derimot ikke. Fra 

aristokratiets og kongenes strategiske bygging av borger ved Mjøsa og Glommavassdraget 

kan vi tolke at området var av betydning. Dersom kongemakten kontrollerte varetransporten 

fra innlandet til byen er det trolig også slik at den kontrollerte transport av malm dersom den 

ble utvunnet i området.  

 

Området rundt Gamle Aker kirke kan ifølge Nedkvitne ha vært et religiøst-politisk sentrum 

allerede i førkristen tid (Nedkvitne og Norseng 2000:29). Gamle stedsnavn i Oslodalen gir 

indikasjon på at det var bebyggelse i området fra hedensk tid, og Aker gård har trolig vært en 

viktig storgård som omfattet flere av middelaldergårdene rundt kirken og strakte seg til 

Akersneset der Akershus festning ligger i dag (Nedkvitne og Norseng 2000:23-26, 29; Rygh 

1999 [1898]). Aker kirke ble oppført på gården Aker rundt 1100 e.Kr. og fikk navn etter 

denne (Skjelsbæk 1980:9, 14). Oslo ble det første faste bispesete på Østlandet omkring 1100 

e.Kr (Skjelsbæk 1980:11), og Akershusregisteret omtaler i et brev fra 1186 e.Kr. at biskop 

Helge har gitt Aker kirke og prestegård med inntekter til det nyopprettede Nonneseter kloster, 
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og Aker gård står på listen over klosterets eiendommer (Skjelsbæk 1980:17). Klosteret ble 

drevet av benediktinerordenen og var lokalisert på andre siden av Hovinbekken ca. 200 meter 

nord for Oslogate 6 (Nedkvitne og Norseng 2000:118). En kirkelig institusjon, som var 

lokalisert i området hvor metallurgien har foregått hadde altså kontroll med Akersberget og 

dets inntekter fra slutten av 1100-tallet.  

 

Som sagt er geologien i Oslofeltet av en slik karakter at blyglans kan opptre flere steder. Det 

er derfor heller ikke utelukket at forekomsten faktisk fantes i sentrum av byen. Den kunne da 

knyttes til en bygårdeier direkte. Bygårdeiere kunne i tillegg ha kontrollert tilgangen til 

råvaren regionalt ettersom enkelte bygårdseiere også kunne ha eiendom langt utenfor byen 

(Schia 1973:45). Av skriftlige kilder kan nevnes blant annet ”jordspekulanten Bjarne 

Ogmundsson” som i 1407 e.Kr. skifter en bygård mot en andel i en gård på Ringerike nord i 

Oslofeltet (Bull 1918:87). Det er også eksempler på storbønder fra opplandene som flyttet til 

byen, og disse kan ha beholdt sine gårder på landet (Schia 1989:156). Strategien bak 

transaksjonene kan ifølge Schia (1989:157) ha vært trygg kapitalplassering, men også 

organisering av handel og varetilførsel fra omland til by.  

 

I avhandlingen har jeg argumentert for at blyglans som råvare har dannet grunnlaget for 

metallurgiske prosesser i Gamlebyen i Oslo. En videre undersøkelse av eiendomsforhold og 

varetransport til og fra alternative forekomster kan være en interessant videreføring av 

prosjektet for å sannsynliggjøre det kontrollerende nettverket. Her vil jeg konkludere med at 

de involverte aktører for eierskap og kontroll av malmen både kunne være konge, kirkemakt 

eller også selveiende bønder.  

 

8.3.2 Bergbryteren og transportøren 

Innledningsvis i denne avhandlingen definerte jeg en metallurg til en som jobber med den 

første del av utvinningsprosessen fra prospektering, bryting, sortering og smelting til ferdig 

metall som kunne nyttiggjøres av en håndverker. Denne prosessen kunne selvsagt være utført 

av forskjellige yrkesgrupper i ulike sosiale lag. Omkring 1100 e.Kr. får vi de første 

steinkirker, og Schia (1991:147) tolker det slik at det da har kommet en ny yrkesgruppe til 

byen, nemlig steinhuggere. Det er derfor ikke utenkelig at denne gruppen kan ha vært 

involvert i både prospektering, bryting og grovsortering av malm og bergart for klargjøring til 

smelting. 
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Det meste av bøter og skatter til kongen og kirke ble betalt i naturalia, og ifølge Schia 

(1989:157) var det trolig bøndene selv som måtte frakte varene til byen. Schia (1989) har 

diskutert middelalderens varetilførsel generelt fra landsbygda til Oslo med bakgrunn i 

arkeologiske utgravninger i Gamlebyen. I urbaniseringsprosessen er tilførsel av varer 

vesentlig for den økende grad av spesialisering som skjer i byen. Schia (1989:145) trekker 

blant annet frem betydningen av den svenske bergverksdriften ved Bergslagen for 

høymiddelalderbyene i Mälardalsområdet. Til Oslos omland i middelalder regner Schia 

(1989:146) Østre og Vestre Aker, Asker og Bærum, Follo og Ringerike. I tillegg kan 

fjellområdene ved Hardangervidda og dalførene østafjells og mulig også Dovre og Rondane 

regnes med. Finmetall er ikke behandlet i Schias publikasjon, men hans analyser viser blant 

annet en betydelig økning i fragmenter av jern i perioden fra 1100-1300 e.Kr. (Schia 

1989:154). Han antar at befolkningen i omlandet brukte en stor del av sin tid til å dekke det 

økende ressursbehovet av jern. Innførsel av blymalm kan også ha vært en del av denne 

virksomheten som ble gjennomført av bønder. 

 

Historiker Tore Iversen (1997) har analysert trelldommen i norsk middelalder. Ifølge Iversen 

(1997) var trelleholdet av vesentlig økonomisk betydning i det norske samfunnet i vikingtid 

og langt inn på 1200-tallet. Iversen (1997:141-142) har gjennom undersøkelser av blant annet 

landskapslovene og gårdsnavn argumentert for at trellehold i jordbruket var omfattende, 

spesielt på de største gårdsanleggene. Ettersom behovet for arbeidskraft ut over familie og 

naboer må ha vært betydelig konkluderer han med at trellehold kan ha hatt avgjørende 

økonomisk betydning for opprettholdelse av storgårder (Iversen 1997:146). Også kongens 

hird og hushold hadde ifølge Iversen (1997:149) treller, men da til personlig bruk og 

beskyttelse. Dersom bergbrytingen var forbundet med en storgård er det derfor naturlig å 

tenke seg at også treller var involvert som ren arbeidskraft.  Fra diskusjonen over kan det 

synes som om bergbryting og transport ble gjennomført av profesjonelle steinhuggere, bønder 

eller storbønders treller. 

 

8.3.3 Metallurgen 

Metallurgen er tidligere behandlet i Kapittel 8.1 og 8.2. Jeg har argumentert for at metallurger 

har hatt tilgang på blyglans og har virket i ulike deler av Gamlebyen i Oslo omkring 1150-

1300 e.Kr. Som diskutert Kapittel 4.4 er det flere kildekritiske forhold som gjør en 

omfangsvurdering krevende, og jeg kan derfor kun slå fast at metallurger har virket i byen, 



  Metall i bunn og grunn 

   

 

 82 

men ikke hvor mange eller over hvor langt tidsrom. Det er likevel et faktum at majoriteten av 

blygjenstandene som er analysert i avhandlingen kan knyttes til den lokale forekomsten og 

den tilhørende metallurgiske prosessen. 

 

I Kapittel 8.2. tolket jeg den metallurgiske prosessen som har foregått i Gamlebyen for å være 

lite effektiv og enkelt utført. Det kan tyde på at en person med mindre øvelse har utført 

oppgavene. Det kan derimot også være et resultat av at denne typen metallurgi fremdeles var i 

en tidlig fase i Oslo, noe også dateringen tilsier ettersom slik aktivitet ikke tidligere er 

avdekket for middelalderens første tid. Den utførende metallurgen kan derfor ha vært ansett 

for å være en høykompetent og profesjonell utøver blant de andre av byens innbyggere. 

Blyglansen (B9) er funnet i den nordre bydelen. Den vanlige oppfatningen er at denne 

bydelen ble bygget sist og, fordi den er antatt å være mer perifer, har hatt en mindre 

velhavende befolkning (Molaug 2002c:58). Området er likevel ansett for å være et 

håndverkssentrum som beskrevet tidligere i Kapittel 2. Nedenfor vil jeg derfor diskutere 

organiseringen av virksomheten ved å drøfte hvorvidt metallurgen var knyttet til en 

profesjonell virksomhet. 

 

8.3.4 Amatøren eller den profesjonelle håndverkeren 

Videreføringen av den metallurgiske prosessen, når metallet skal videreforedles til ferdige 

produkter, har jeg kalt en håndverkers domene. I det følgende vil jeg derfor se nærmere på de 

ferdige produktene for å vurdere om arbeidet synes å være utført av en profesjonell eller av en 

amatør. En amatør er her definert som en som driver produksjon for eget forbruk og en 

profesjonell en som produserer for videresalg. Amatøren produserer typisk på deltid, mens 

den profesjonelle kan produsere både på deltid og på heltid. Vi snakker her om håndverkets 

organisering som omtalt i Kapittel 2.4. Det er viktig å påpeke at det profesjonelle håndverket 

ikke trenger å være forbundet med håndverk av høy kvalitet. Produksjon mot et massemarked 

hvor tilbud møter etterspørsel faller inn under denne kategorien.   

 

Tabell 9 viser gjenstandene i Gruppe I-III fordelt kronologisk. Ettersom gjenstandene er datert 

etter branntrinn, som i de fleste tilfeller dekker omkring 50 eller 100 år, viser oversikten en 

stor grad av kronologisk overlapp mellom gruppene. Selv med et lite antall gjenstander i det 

analyserte materialet kan det antydes noen vesentlige forskjeller mellom gruppene. De eldste 

dateringene fra tidlig middelalder, 1050-1150 e.Kr., inkluderer gjenstander fra Gruppe II (B1) 
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og potensielt også Gruppe III (B5). Både Gruppe I (B25) og Gruppe II (B21, B26 og B28) 

inkluderer gjenstander som knyttes til den yngste dateringen fra 1250-1300 e.Kr. 

Gjenstandene i Gruppe I har et tyngdepunkt i perioden 1150-1250 e.Kr., mens Gruppe II viser 

en større spredning i perioden.  

 

Tabell 9 Analyserte blygjenstander fra Gamlebyen (1050-1300 e.Kr.) fordelt kronologisk etter datering fra 

branntrinn.  

 ID Gjenstandsnummer Type 1000-

1050 

1050-

1100 

1100-

1150 

1150-

1200 

1200-

1250 

1250-

1300 

1300- 

Gruppe I B2 C34761 G24385 Miniatyranker        

 B3 C35990 G43038 Barre        

 B6* C35990 G42669 Vektlodd        

 B9 C37175 G74556 Blyglans        

 B10 C37175 G76036 Slagg        

 B12 C37175 G76125 Spinnehjul        

 B13 C37175 G76191 Spinnehjul        

 B14 C37175 G76270 Spinnehjul        

 B15 C37509 G76974 Spinnehjul        

 B16 C37509 G79190 Spinnehjul        

 B25 C35990 G42620 Vektlodd        

Gruppe II B1 C33448 G05777 Beslag        

 B7 C36375 G50952 Vektlodd        

 B8 C33448 G05749 Vektlodd        

 B17 C35990 G40659 Vektlodd        

 B21 C35850 G36101 Spinnehjul        

 B26 C34011 G09498 Vektlodd        

 B28 C37175 G73678 Vektlodd        

Gruppe III B5 C36375 G50918 Spinnehjul        

*Dateringen av B6 er 1175-1225 e.Kr. 

 

Materialet er altså deponert i kontekster som dekker henholdsvis 150 år for Gruppe I og 200 

år for Gruppe II, og inkluderer dermed flere generasjoner. Det betyr derimot ikke at de er 

produsert i disse periodene. Gjenstandene kan være overført fra en generasjon til en annen og 

kan dermed altså være eldre enn dateringen viser. Som vist i Tabell 9 inkluderer Gruppe I 5 

spinnehjul, 2 vektlodd og 1 miniatyranker i tillegg til blyglans, slagg og et ukjent 

produksjonsavfall som jeg i Kapittel 8.2 tolket som en metallbarre. Alle spinnehjulene knytter 

seg til det samme branntrinnet fra tidsperioden 1150-1250 e.Kr. i Oslogate 6. Begge 

vektloddene i gruppen er videre funnet på Nordre felt, men har datering fra henholdsvis 1175-

1225 og 1250-1300 e.Kr. Tabell 9 viser også at vektloddene i Gruppe II fordeler seg over et 

større tidsrom, nemlig i alle periodene mellom 1150 og 1300 e.Kr. Gjenstanden i Gruppe III 

har en mer usikker datering, men fra oversikten kan det synes som om metallet som Gruppe II 

og III er produsert fra var tilgjengelig i tidlig middelalder, deretter har en lokal kilde blitt 

gjeldende fra 1150 e.Kr. Det stemmer også overens med Pedersen et al (2016) og Stos-Gale 
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(2004b) analyser hvor isotopsammensetninger som sammenfaller med Gruppe II og Gruppe 

III er avdekket fra vikingtid. 

 

Hvis vi ser nærmere på gjenstandstypene i de respektive gruppene er det flest spinnehjul i 

Gruppe I (5 av totalt 7) og flest vektlodd i Gruppe II (5 av totalt 7). Det kan tyde på at den 

lokale råvaren i Gruppe I i hovedsak er benyttet til å produsere spinnehjul, og at den 

importerte råvaren i Gruppe II primært er benyttet til å produsere vektlodd. Ettersom både 

vektlodd og spinnehjul derimot opptrer i begge grupper, og det totale antall gjenstander er lite 

kan det ikke trekkes noen konklusjoner om spesialistproduksjon basert på antallet alene. 

 

Figur 35 viser funnstedet for blygjenstandene i henholdsvis Gruppe I, Gruppe II og Gruppe III 

fordelt på utgravningsfeltene i Gamlebyen og hvordan de respektive gjenstandstypene 

fordeler seg på området. Blyglans, slagg og blybarre er her utelatt fra oversikten ettersom det 

er diskutert tidligere. 

 

Figur 35 Funnsted for de analyserte blygjenstander i Gamlebyen i Oslo (1050-1300 e.Kr.). Illustrasjon: Astrid 

Tvedte Kristoffersen 

Som tidligere beskrevet ligger Oslogate 6 i en annen bydel nord i byen sammenlignet med 

områdene Mindets tomt, Søndre felt og Nordre felt lenger sør i byen. Fra Figur 35 kan vi se at 
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miniatyrankeret som er produsert av råmateriale fra Gruppe I er funnet på Mindets tomt, og at 

blybeslaget som er produsert av bly fra Gruppe II er funnet på det tilgrensende Søndre felt. 

Dette er et område som er tolket som handlegater med boder ut mot Vestre strete (Molaug 

2008:84-86). Både spinnehjul og vektlodd er funnet både sør og nord for Bispegården. Som 

for den kronologiske oversikten i Tabell 9 gir imidlertid ikke funnsted nødvendigvis 

informasjon om hvor en gjenstand er produsert, men hvor den har hatt en funksjon eller kun er 

deponert. Ettersom alle disse områdene er tolket som bygårder synes det ikke trolig at 

gjenstandene skal være bevisst kastet der fra andre steder i byen, men har enten blitt brukt på 

det aktuelle området eller vært for salg og tapt ved for eksempel en brann. Under vil jeg 

derfor drøfte gjenstandenes funksjon for å vurdere om det kan gi ytterligere informasjon. 

 

De ferdige produktene i Gruppe I synes å være relativt enkle. Bly som materiale i seg selv er 

forbundet med det hverdagslige. I en europeisk kontekst var bly ifølge metallurg Arne 

Jouttijärvi (2002:29-30) i jernalder en billig råvare som derfor også ble benyttet som legering 

i bronse for å gjøre materialet drøyere. Støping av bly kan også anses for å være mindre 

krevende på grunn av det lave smeltepunktet 327,5°C for metallisk bly og at det er bløtt og 

enkelt formbart (Sigmond et al 2013:47).  

 

Alle de 5 spinnehjulene i Gruppe I er meget like både av form, størrelse og ved dekor som jeg 

har skissert i Figur 36 på bakgrunn av visuell analyse av materialet.  

 

 

Figur 36 Skisse av de analyserte spinnehjulene. Illustrasjon: Astrid Tvedte Kristoffersen 
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Spinnehjulene B12 og B13 er omtrent av identisk størrelse med 21 mm i diameter. B14 og 

B15 er noe større, henholdsvis 23 og 22 mm i diameter, og B16 er noe mindre trolig grunnet 

korrosjon. Alle er dekorert ved en konsentrisk ring med en liten avstand fra hullet og med 

dype riller som stråler ut fra denne ringen. Ytterkanten får da et bølgete omriss. Dette er 

meget tydelig på B12, B13, B14 og B15 mens B16 som sagt er sterkt korrodert. Overflaten 

antyder likevel at også B16 er av den samme hovedtypen. Det er likevel noen små forskjeller i 

form som kan ha oppstått ved at blyet ble deformert ved eller etter deponering. Det er derfor 

vanskelig å avgjøre om gjenstandene kan være støpt i samme form. Likevel er B12 og B13 så 

like i dekor og størrelse både på ytre form og indre mål at det er fristende å tenke i retning av 

serieproduksjon. Også B14 og B15 har visse likheter ved ytre og indre mål, men dekoren er 

noe forskjellig. B16 kan være av samme type som B12 og B13 på grunn av dekor og mål på 

hullet, men den ytre korrosjonen gjør det vanskelig å slå fast hvor stor den opprinnelig har 

vært, og hvordan dekoren originalt har sett ut. Til sammenligning er spinnehjulene B21 fra 

Gruppe II og B5 fra Gruppe III av en helt annen type. Begge er mer koniske og har et mindre 

hull. B5 er helt uten dekor og B21 har et intrikat mønster av en helt annen type enn 

spinnehjulene fra Gruppe I. Dekoren er laget ved tynne striper i flere retninger på overflaten. 

Med unntak av korrosjon ser det ikke ut til at noen av hjulene har skader og dermed er kassert. 

Eventuelle bruksspor må eventuelle senere undersøkelser avklare. 

 

Spinnehjul er en av de vanligste gjenstandstypene som er funnet ved utgravninger i 

Gamlebyen, og ifølge Molaug (1991b:108) er det rimelig å anta at spinning med håndtein var 

vanlig i de fleste husholdninger. Av de 272 spinnehjulene som ble funnet til sammen på 

Mindets tomt og Søndre felt er likevel kun 4 av bly (Molaug 1991b:81). Det viser at bly ikke 

var et typisk materiale å lage spinnehjul av. Spinnehjulene fra Gamlebyen er laget av både 

stein, leire, tre, bein, gevir eller bly. Av disse er hjulene av stein og bly de tyngste (Molaug 

1991b:95). Den tyske forskeren Alfred (Linder 1967) har ifølge (Molaug 1991b:94) funnet en 

sammenheng mellom tyngden på spinnehjulet og den tråden som er spunnet. Jo tyngre snelle, 

jo sterkere blir tråden (Molaug 1991b:94). Arkeolog Ingvild Øye (2015:29) har også 

argumentert for at vektforskjellen kan skyldes behov for å spinne tråd av ulik kvalitet. 

Arkeolog Siv Kristoffersen (2013) har undersøkt et stort antall spinnehjul fra jernalder. Hun 

viser til eksperimentelle undersøkelser hvor selv små forskjeller i vekten kan gi store utslag på 

garnets tykkelse. I Kristoffersens materiale finnes flere spinnehjul med tilsvarende dekorasjon 

som for B21. Det er det såkalte solmotivet som er satt i sammenheng med forståelse av 

kosmos og som har vært vanlig på spinnehjul siden eldre jernalder (Kristoffersen 2013:138-
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139). Ingen av hjulene i Kristoffersens publikasjon er for øvrig av typen som er avdekket for 

Gruppe I. 

 

Arkeolog Liv Marit Rui (1991) har analysert vevloddene fra Mindets tomt og Søndre felt. 

Hun har avdekket en nedgang i antall vevlodd over tid med et drastisk fall mot slutten av 

1100-tallet (Rui 1991:125). Dette kan ifølge Rui (1991:128) ha sammenheng med overgangen 

fra oppstadveven til flatveven. I lys av diskusjonen over er det også en mulighet at 

produksjonen i større grad er flyttet ut av hjemmet og til et tekstilhåndverkssentrum et annet 

sted i byen. Avfall etter skoproduksjon og smedaktivitet forsvinner fra området sør for 

Bispeallmenningen mot slutten av 1100-tallet (Molaug 2008:87). Samtidig er store mengder 

læravfall funnet nord for St. Hallvardskatedralen ved Oslogate 6. Molaug (2008:87) tolker det 

som én av indikasjonene på en radikal omlegging av håndverksvirksomheten rundt 1200 e.Kr. 

med etablering av heltids profesjonelle håndverkere innenfor en rekke fag. 

 

Vektlodd sammen med skålvekter er kjent fra en rekke handels- og håndverksplasser både fra 

vikingtid og middelalder, blant annet fra Birka (Gustin 2004; Kyhlberg 1980), Sigtuna 

(Söderberg 2011), Kaupang (Skre 2008), Trondheim (Nordeide 2003) og Oslo (Færden 1990). 

De er tradisjonelt satt i sammenheng med handelsvirksomhet. Pedersen (2001) har derimot 

utfordret oppfatningen av at vektloddet kun har vært en handelspersons arbeidsredskap. Hun 

argumenterer for at loddene også kan representere andre utvekslingsformer som innkreving av 

skatter eller veiing av råvarer, for eksempel barrer, for en håndverker (Pedersen 2001:31). 

Vektlodd kan forekomme i en rekke former, men alle de analyserte vektloddene er flate og 

sylinderformede. De to loddene fra Gruppe I (B6 og B25) skiller seg videre ikke nevneverdig 

fra vektloddene i Gruppe II (B7, B8, B17, B26 og B28). B25 skiller seg derimot ut ved at det 

er innskåret et kryss i den ene siden. Videre er B28 det eneste vektloddet i utvalget som er 

funnet i Oslogate 6.  

 

Gjenstand B3 som jeg har tolket som en metallbarre er funnet på Nordre felt og datert til 

1150-1200 e.Kr. Fra det samme området er vektlodd B6 (1175-1225 e.Kr.) og B25 (1250-

1300 e.Kr.) som begge er fra Gruppe I og derfor etter all sannsynlighet produsert av den 

samme råvaren. Pedersen (2001:31) har som nevnt satt barrer i sammenheng med vektlodd. 

Vektene kan derfor være en håndverkers oppmåling av metall fra barrer. Vektene selv kan 

være produsert av metallet rett fra barren eller også ved omsmelting og dermed gjenbruk av 

metall fra andre produkter som opprinnelig er produsert av tilsvarende barrer. Også B7 (1150-
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1200 e.Kr.) og B17 (1200-1250 e.Kr.) fra Gruppe II er funnet i dette området. Ettersom det 

ble drevet handelsvirksomhet fra boder ut mot stretet kan vektene være redskap for handel 

med eventuelle andre varer som ble produsert på området. 

 

Miniatyrankeret fra Gruppe I er funnet på Søndre felt i branntrinn 10 og datert til 1150-1200 

e.Kr. (Schia 1987:203). Ankeret er av Færden (1990:191) kategorisert som av ”ukjent bruk”. 

Fra katalogen står det beskrevet at ankeret ikke er støpt, men skåret eller klippet ut fra en 

blyplate. Platen må da nødvendigvis ha vært relativt stor, 17x11 cm. Blyplaten kan være 

produsert betraktelig tidligere enn ankeret, men ankeret er datert til det tidligste tidsrommet 

hvor blyglansen og slagget er datert. Det er derfor ingen indikasjon på at blyplaten skulle 

være fra tiden før 1150 e.Kr. Ankeret har gjennomgått et enkelt etterarbeid ved at 

ankervingene har blitt vinklet 90 grader, og et hull er laget øverst på stangen. Ingen av 

produksjonsleddene er forbundet med spesielt høy kompetanse. 4 miniatyrankere i bly fra 

vikingtid er også funnet i Dublin i Irland (Wallace 2016:343). De er av arkeolog Patrick 

Wallace tolket som et resultat av tidsfordriv blant arbeidere i en maritimt miljø. Også 

ankerene fra Dublin har et hull for oppheng som ankeret B2. Jeg ser det ikke som utenkelig at 

ankeret kan ha vært en amulett eller ha hatt en funksjon for en maritim næring for eksempel 

som oppheng for fisk. En kartlegging av tilsvarende miniatyrankere og geografisk analyse for 

tilknytning til sjø kan formodentlig gi ytterligere opplysninger om dette. 

 

Arkeolog Birthe Weber (1990:173) har gjennomgått tregjenstandene fra Mindets tomt og 

Søndre felt. Totalt 33 av disse er kategorisert som leker, blant annet 13 båter og 15 våpen av 

ulike typer. Gjenstandene er datert til både tidligere, samtidig og senere enn ankeret som er 

analysert i denne avhandlingen. I tillegg er det funnet en miniatyrøks (C33448 G04134) av 

bly fra Mindets tomt. Øksen er yngre (1350-1450 e.Kr.) enn ankeret. Dersom tolkningen av 

de øvrige gjenstandene som leker er riktig antyder gjenstandsmaterialet at barn har holdt til i 

dette området over en lang periode. Blyet i miniatyrankeret, som trolig er produsert fra en 

lokal metallkilde, kan altså direkte eller ved gjenbruk vært brukt til å produsere et leketøy fra 

en relativt stor blyplate. Det er da nærliggende å tenke at blyet derfor ikke var veldig 

verdifullt eller at det har vært et visst overskudd av råvaretilgang på denne typen materiale. 

 

Som drøftet over kan vektenes funksjon ha vært tilknyttet en håndverkers oppmåling av 

metall fra barre, men de kan også være redskap for handel med eventuelle andre varer som ble 

produsert på området og solgt i boder. Miniatyrankeret kan ha hatt en praktisk funksjon i et 
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maritimt miljø, men kan også tolkes som leketøy til et barn. Alle spinnehjulene som tilhører 

Gruppe I har vesentlige likheter i form, størrelse og dekor. De er alle funnet i Oslogate 6 i det 

samme branntrinnet. Spinnehjul settes ofte i sammenheng med husflid, altså en amatør-

aktivitet. De 5 spinnehjulene, hvor 2 kan være støpt i den samme formen, antyder likevel en 

form for spesialisering og kanskje også serieproduksjon. Ettersom Oslogate 6 også er det 

feltet hvor blyglans (B9) og slagg (B10) er funnet, og i tillegg er fra det samme branntrinnet, 

er det en mulighet for at disse kan settes i sammenheng med produksjon av redskaper til en 

tekstilindustri for fremstilling av spesielt sterk tråd. Sterk tråd kan også knyttes til 

skoproduksjon som det er funnet store avfallsmengder fra i det samme området.  

 

8.3.5 Sammenfatning 

Hvem som kontrollerer tilførsel av råvarer, samt volumet på den tilgjengelige råvaren kan ha 

stor betydning for et gitt marked. Både konge, kirke og selveiende bønder kan alle ha stått bak 

tilfanget av blyglans til Gamlebyen. På den ene siden kan en lokal distributør ha medført 

enklere tilgang på materialet, men på den andre siden kan et eventuelt monopol virke 

begrensende på råvaretilgangen fremfor transaksjoner på et åpent marked.  

 

Tidligere har jeg sannsynliggjort at Gamlebyen i Oslo i løpet av høymiddelalderen har hatt 

tilgang på bly fra en lokal kilde. Fra resultater av blyisotopanalysen er det grunn til å tro at det 

lokale blyet har vært tilgjengelig i tillegg til bly fra andre kilder. Det betyr at det totale 

volumet av bly har økt, noe som kan ha medført at det har falt i verdi og at det har åpnet seg 

nye muligheter for flere aktører.  Jeg tolker det slik at sentrale aktører i produksjonsprosessen 

har vært profesjonelle og at de har inngått i et større system som inkluderer produksjon av 

metall, og deretter spinnehjul for produksjon av lærprodukter. En lokal kilde til metallet kan 

ha gjort denne industrien mulig. På bakgrunn av det nødvendige og forberedende grovarbeidet 

og de resulterende produktene ser det i tillegg ser det ut til at det lokale metallet er spredt til et 

større nettverk bestående av treller, handelsfolk, metallhåndverkere og barna i Gamlebyen. 
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9 Konklusjon og perspektivering 

 

Det har hersket tvil om man i det perifere Norge har kunnet mestre teknikken med å utvinne 

metall fra fast berg i tidlig- og høymiddelalder. Råstoffbruk har utgjort selve grunnlaget for 

arkeologiens forståelse av forhistoriske perioder, likevel har det arkeologiske fagmiljøet hatt 

liten fokus på utvinning av finmetall her til lands. I denne avhandlingen har jeg derfor hatt 

som mål å undersøke om menneskene som levde og virket i middelalderens Oslo hadde 

tilgang på lokale råvarer, om kompetansen var tilstede for å drive metallutvinning, og hvilken 

betydning lokale råvarer kunne ha for organiseringen av håndverket i byen. 

 

Fra forskningshistorien er det tydelig at metallutvinning ved bergverksdrift i Norge har hatt et 

solid fotfeste i historiefaget. Videre har arkeologisk forskning på finmetall i hovedsak knyttet 

seg til håndverksprosesser. Byarkeologien har imidlertid resultert i et omfangsrikt 

gjenstandsmateriale som fremdeles synes å ha et stort forskningspotensiale. I avhandlingen 

har jeg derfor ønsket å belyse noen gjemte og glemte skatter for å synliggjøre en hittil ukjent 

historie ved middelalderbefolkningen. 

 

Det teoretiske utgangspunktet for avhandlingen har vært betraktninger om at teknologi 

forholder seg til både fysiske og ikke-fysiske faktorer i et samfunn. Med systemteori som 

utgangspunkt har jeg utviklet et analytisk rammeverk knyttet til produksjonsprosessen for å 

avdekke bakenforliggende forutsetninger og drivkrefter for en metallurgisk prosess. Jeg har 

undersøkt hvor integrert metallarbeidet har vært i bylivet gjennom diskusjon av råvaretilgang, 

kompetanse, organisering og aktører. Den metodiske forankringen for avhandlingen har vært 

blyisotopanalyse av malmprøver, mynt og blygjenstander. Tidligere har metallurgiske 

analyser forutsatt at det ble tatt ut fysiske prøver av sårbare arkeologiske gjenstander. I 

avhandlingen har jeg imidlertid tatt i bruk to nye metoder for ikke-destruktiv prøvetaking av 

numismatisk og arkeologisk materiale. Gjennom prosjektet er også metodene ytterligere 

effektivisert og strukturert slik at senere forskning kan følge de dokumenterte prosedyrene. 

 

9.1 Heavy Metal i Gamlebyen 

Ved blyisotopanalyse har jeg diskutert råvaretilgang og hvorvidt forekomster i Oslofeltet kan 

ha vært en lokal kilde til råvarer for byens håndverkere. Analysen har avdekket at 

myntmesteren i Oslo hadde tilgang på metall fra primært to kilder gjennom hele 
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middelalderen. I løpet av de 300 årene som er analysert her, men også i senmiddelalderen, er 

trenden markant. De eldste myntene ser ut til å være produsert av resirkulerte kufiske mynter, 

men også råmetall eller gjenbruk av europeisk metallgjenstander kan være benyttet. Den 

andre kilden som gjør seg gjeldende for myntene fra slutten av 1200-tallet til begynnelsen av 

1300-tallet er trolig svensk kobber eller sølv fra Bergslagen. Dette bildet støttes av at mynter 

fra Oslo og Malmø har et større innslag av denne blyisotopsammensetningen enn mynter slått 

i Bergen og Trondheim. Fra tidligere analyser av sølvinnhold i mynter fra perioden, samt de 

kjente driftsperiodene i Bergslagen, tolker jeg det som mest sannsynlig at det er kobber fra 

Falu som er benyttet. Hvorvidt det er sølv eller legeringskobber som er benyttet i myntene bør 

kunne sannsynliggjøres ved en videre undersøkelse av sølvinnholdet i de aktuelle myntene. 

Dersom sølv har vært importert fra Sverige kan det være et ytterligere argument for at Oslo 

ikke hadde drift ved en egen sølvforekomst i denne perioden. I prinsippet kan det ikke 

utelukkes at myntmetall som kan knyttes til en lokal kilde finnes, men at det ikke inngår i det 

empiriske materialet som er undersøkt her. Et bidrag til mynten M48 fra Håkon V 

Magnussons regjeringstid (1299-1319 e.Kr.) kan ikke utelukkes, men både tyske, skotske og 

irske kilder vil også kunne gi isotopsammensetninger i det samme området. Fra analysen 

konkluderer jeg med at ingen av myntene kan knyttes til Akersberget eller en annen lokal 

kilde, verken for sølv, prosessbly eller legeringsmetall. Analysene av myntene tyder derfor på 

at Akersberget gruve ikke var i drift som sølvgruve i den perioden som er undersøkt.  

 

Blyisotopanalysen av blygjenstandene viser at metallarbeideren i Oslo hadde tilgang på minst 

tre ulike kilder til bly. Bly ble trolig importert både fra England og Tyskland. Majoriteten av 

blyet som er analysert i avhandlingen kommer imidlertid etter all sannsynlighet fra én og 

samme lokale kilde. Denne gruppen (Gruppe I) inkluderer blant annet en stor blyglanskrystall, 

slagg og en metallbarre som alle er datert til 1150-1250 e.Kr. Ingen kjente europeiske 

forekomster har en isotopsammensetning som tilsvarer blyet i Gruppe I. Blyets 

isotopsammensetning ligger videre veldig nært blyglansen fra Akersberget. Den ligger likevel 

langt nok fra til at den trolig ikke stammer derfra. Derimot er isotopsammensetningen så å si 

identisk med noen forekomster fra Hurdalsområdet nord i Oslofeltet. Det er ingen kjente spor 

etter drift der i middelalderen, men geologien i Oslofeltet er av en slik karakter at den kan gi 

isotopsammensetninger som overlapper med den spesifikke gruppen av gjenstander som er 

undersøkt fra Gamlebyen i Oslo.  
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Jeg konkluderer derfor med at blyet i Gruppe I kommer fra en lokal forekomst som ble drevet 

i eller forut for perioden 1150-1250 e.Kr. Argumentene for dette er at 1) ingen kjente 

europeiske kilder synes å ha den samme isotopsammensetningen som Gruppe I,  2) blyglans 

og slagg hører til i denne gruppen som i seg selv er en sterk indikasjon på at råvarekilden ikke 

var langt unna, 3) malmforekomster for utvinning av bly finnes flere steder lokalt i Oslo-

områder, og 4) akersbergforekomsten ligger svært nær isotopsammensetningen, og prøver fra 

Hurdal gir en helt identisk isotopsammensetning som blyet i Gruppe I. Kilden kan også være 

en større lokal forekomst vi i dag ikke kjenner til. Det er da interessant å stille seg spørsmålet 

om Historia Norvegiae har henvist til en annen forekomst enn Akersberget. 

 

9.2 På høyde med de beste i utlandet? 

Undersøkelser av det arkeologiske materialet har gitt ytterligere indikasjoner på at det har 

foregått metallurgiske prosesser i Gamlebyen i Oslo i perioden 1150-1250 e.Kr. Det faktum at 

en stor blyglanskrystall fra en lokal kilde er deponert i Gamlebyen vitner om at noen bevisst 

eller tilfeldig har avdekket forekomsten. Krystallen er helt fri for sidebergart og tyder på at 

metallurgen har hatt evne til å sortere ut de beste råvarene. Verktøysfunn som i tidligere 

forskning er knyttet til metallhåndverk kan med ny kunnskap nå ses i et annet lys, og enkelte 

av verktøyene kan potensielt være forbundet med bergverksdrift. 

 

Det kan ikke utelukkes at utvinningskompetanse har vært relativt vanlig og forbundet med 

gårdsdriften for øvrig. Blyet i slagget vitner om at utvinning av metallet ikke har vært 

optimalt effektiv, og produksjon av metallbarren synes også å være pragmatisk utført. Det kan 

tyde på at en person med mindre øvelse har utført oppgavene, og den metallurgiske prosessen 

kan derfor anses å være på et moderat nivå. Funnene kan derimot være et resultat av at 

metallurgisk kompetanse fremdeles var i en tidlig fase i Oslo, noe også dateringen tilsier 

ettersom slik aktivitet ikke tidligere er avdekket for middelalderens første tid. Den utførende 

metallurgen kan derfor ha vært ansett for å være en høykompetent og profesjonell utøver 

blant de andre av byens innbyggere. 

 

Tidligere analyser av støpeformer har vist at det er støpt både bly og sølv i Gamlebyen. Et 

enkelt arkeologisøk i Unimus har i denne avhandlingen avdekket bilder av slagg som minner 

om rester fra en kupellasjonsprosess. Det kan derfor ikke utelukkes at det også har vært 

produsert sølv fra blyet i Gamlebyen. Videre undersøkelser bør gjennomføres for å kartlegge 
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relasjonen mellom blyutvinning og en eventuell sølvutvinning i Gamlebyen eller om det har 

foregått rensing av sølv ved småskalakupellasjon. 

 

9.3 Teknologi satt i system 

Hvem som kontrollerer tilførsel av råvarer, samt volumet på den tilgjengelige råvaren kan ha 

stor betydning for et gitt marked. Både konge, kirke og selveiende bønder kan alle ha stått bak 

tilfanget av blyglans til Gamlebyen. På den ene siden kan en lokal distributør medført enklere 

tilgang på materialet, men på den andre siden kan et eventuelt monopol virke begrensende på 

råvaretilgangen fremfor handel på et åpent marked.  I avhandlingen har jeg sannsynliggjort at 

Gamlebyen i Oslo i løpet av 1150-1250 e.Kr. har hatt tilgang på bly fra en lokal kilde. Fra 

resultatene av blyisotopanalysen er det grunn til å tro at det lokale blyet har vært tilgjengelig i 

tillegg til bly fra andre kilder. Det betyr at det totale volumet av bly har økt, noe som kan ha 

medført at det har falt i verdi og at det har åpnet seg nye muligheter for flere aktører.  

 

Restene fra en utvinningsprosess er funnet på områder i byen som ligger svært adskilt med 

Bispegården og St. Hallvardskatedralen i mellom. Jeg tolker derfor funnene dithen at det har 

foregått metallurgiske prosesser på minst to ulike og separate deler av byen. De ferdige 

produktene i Gruppe I inkluderer to vektlodd, fem spinnehjul og et miniatyranker. Det er 

bemerkelsesverdig at majoriteten av de analyserte gjenstandene er produsert av samme råvare 

og at alle spinnehjulene knytter seg til det samme branntrinnet fra tidsperioden 1150-1250 

e.Kr. Dette er et område nord for Bispegården som er preget av storstilt skoproduksjon. Alle 

spinnehjulene har også vesentlige likhetstrekk i  form og dekor, og to synes å være støpt i den 

samme formen. Spinnehjulene i Gruppe I skiller seg også klart fra spinnehjulene som har en 

annen isotopsammensetning. Tunge spinnehjul kan knyttes til tekstil og produksjon av sterk 

tråd. Oppsummert konkluderer jeg med at blyet ser ut til å ha inngått i en industri som 

omfatter produksjon av bekledning for byborgerne, trolig sko.  

 

Videre er begge vektloddene i Gruppe I funnet sør for Bispegården. Dette er et område som er 

preget av handel i streteboder i den aktuelle perioden. Blybarren er også fra dette området, og 

vektloddene kan være forbundet med oppmåling av metall for en metallhåndverker. 

Miniatyrankeret tilhører en gjenstandsgruppe som fra vikingtid er knyttet til maritime miljøer. 

Gjenstanden er også tolket som et leketøy for barn noe som vitner om at blyet ble sirkulert til 

alle deler av befolkningen, eventuelt også at metallet ikke hadde særlig stor verdi. Jeg tolker 
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det slik at sentrale aktører i produksjonsprosessen har vært profesjonelle og at de har inngått i 

et større system som inkluderer produksjon av metall, og deretter spinnehjul for produksjon 

av lærprodukter. En lokal kilde til metallet kan ha gjort denne industrien mulig. På bakgrunn 

av det nødvendige og forberedende grovarbeidet og de resulterende produktene ser det i 

tillegg ser det ut til at det lokale metallet er spredt til et større nettverk bestående av treller, 

handelsfolk, metallhåndverkere og barna i Gamlebyen. 

 

Analyse og tolkning av myntproduksjonen i byen bør videreføres. Generelt kan 

elementanalyse av de aktuelle myntene forklare en eventuell sammenheng mellom 

legeringsmetall og import fra Sverige. Ytterligere proveniensanalyser i en komparativ 

undersøkelse av pregningssted kan videre belyse nettverket i metallhandelen. Spesielt synes 

perioden fra slutten av 1200-tallet til omkring 1350 e.Kr. å være interessant. Mynter fra 

Håkon Magnusson både som hertug og konge, og hvor én spesifikk mynt i materialet avviker 

fra trenden, bør derfor ha et stort potensiale for videre undersøkelser.  

 

Stadig er det også usikkerheter knyttet til lokasjonen av blyforekomsten, omfanget av 

lokalproduksjonen og den fulle betydning råvarekilden har hatt for middelaldersamfunnet. Det 

synes derfor å være et stort potensiale for å undersøke flere gjemte skatter blant materialet 

som ble gravet ut på 70- og 80-tallet. Spenning knytter seg også til de nye utgravningene i 

Gamlebyen i Oslo hvor flere funn kan gi ny informasjon. Den tilfeldige oppdagelsen av 

blybarre B3 i magasin, samt enkelte upresise gjenstandsbeskrivelser, vitner også om et stort 

potensiale for gjennomgang av det materialet som er katalogisert som ukjent. Videre 

forskning bør derfor inkludere et større omfang av både identifisert og uidentifisert materiale 

for å gi et enda bedre bilde av råvaretilgangen og de prosesser som har foregått. Materialet bør 

også settes inn i en større regional eller over-regional sammenheng hvor produksjon og 

distribusjon blir analysert innenfor politiske, økonomiske og sosiale rammer. 

 

Arbeidet med denne avhandlingen har avdekket at middelalderens Oslo har hatt tilgang på 

lokal råvare og hadde kompetanse til å utvinne metall i perioden 1150-1250 e.Kr, omkring 

300-400 år tidligere enn før dokumentert. Studien har derfor gjort middelaldermetallurgen 

synlig i Oslos historie, og jeg har vist at mennesker som levde og virket i Gamlebyen hadde 

tilgang på og kunne utnytte metall i bunn og grunn!  
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11. 1 Vedlegg 1 – Blyglans og bergartsprøver fra Akersberget 

 

 
Prøve- 

nummer 

Materiale* 

(Målestokk mm) 

Prøve* 

(Målestokk mm) 

Funnsted** Beskrivelse** Prøvetype 

A1 

 
 

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/blyglans/kalkspatårer i klorittisert diabas Blyglans korn 

A2 

 
 

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/blyglans/kalkspatårer i klorittisert diabas Blyglans korn 

A3 

 
 

Akersberget, Nordstuff Boks 669 Nordstuff. Akersberg 13 Blyglans korn 

A4 

  

Akersberget, Nordstuff Boks 669 Nordstuff. Akersberg 13 Blyglans korn 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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A5 

  

Akersberget, Nordstuff Boks 669 Nordstuff. Akersberg 13 Blyglans korn 

A6 

  

Akersberget, Nordstuff Boks 669 Nordstuff. Akersberg 13 Blyglans korn 

A7 

 
 

Akersberget, Nordsynk tipp Blyglans/pyritt/sinkblende Oppløst svovelkis 

A12 

  

Akersberget Planslip 12 Blyglans på planslip 

A14 

  

Akersberget Planslip 14 Blyglans på planslip 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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A15 

  

Akersberget Planslip 15 Blyglans på planslip 

A20 

  

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/sinkblende/kalkspatåre i klorittisert diabas Blyglans korn 

A21 

 
 

Akersberget - Blyglans korn 

A22 

 
 

Akersberget - Blyglans korn 

A23 

 
 

Akersberget - Blyglans korn 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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A24 

 
 

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/sinkblende/kalkspatåre i klorittisert diabas Blyglans korn 

A25 

 
 

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/sinkblende/kalkspatåre i klorittisert diabas Blyglans korn 

A26 

  

Akersberget, Nordsynk tipp 

 

Pyritt/sinkblende/kalkspatåre i klorittisert diabas Blyglans korn 

A27 

 
 

Akersberget 1 Planslip AKB Blyglans korn 

A28 

 
 

Akersberget 1 Planslip AKB Blyglans korn 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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A29 

  

Akersberget  Blyglans korn 

A30 

  

Akersberget, I brattskråning mot 

Asola 

Proterobas 1. Chilled grensefacies mot NW Bergartsprøve 

A31 

  

Akersberget, I brattskråning mot 

Asola 

Proterobas 1. Chilled grensefacies mot NW Bergartsprøve 

A32 

  

Akersberget, Nordsynken, 

nordstuff 

Finkornig, chilled diabas. Marginalparti av diabasgangen 

mot NE 

Bergartsprøve 

A33 

  

Akersberget, Nordsynken, 

nordstuff 

Finkornig, chilled diabas. Marginalparti av diabasgangen 

mot NE 

Bergartsprøve 

1 2 3 4 5 
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A34 

  

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/sinkblende/kalkspatåre i klorittisert diabas Bergartsprøve 

A35 

  

Akersberget, Nordsynk tipp Pyritt/sinkblende/kalkspatåre i klorittisert diabas Bergartsprøve 

A36 

  

Akersberget, Nordsynken, 

nordstuff 

Hornfels. NE-kontakt til diabasgangen. Bergartsprøve 

A37 

  

Akersberget, Nordsynken, 

nordstuff 

Hornfels. NE-kontakt til diabasgangen. Bergartsprøve 

A38 

  

Akersberget, Nordsynken, 

nordstuff 

Middelskornet, karbonatisert diabas. Sentralparti av 

diabasgangen. 

Bergartsprøve 
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A39 

  

Akersberget, Nordsynken, 

nordstuff 

Middelskornet, karbonatisert diabas. Sentralparti av 

diabasgangen. 

Bergartsprøve 

* Fotografi av prøve tatt gjennom lysmikroskop. Alle illustrasjoner av Astrid Tvedte Kristoffersen 

** Informasjon fra magasin ved Institutt for geofag, UiO. Notater fra Odd Nilsen ved uttak av materiale fra Akersberget. 
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11.2  Vedlegg 2 – Gjenstandsliste mynt 

 

 
Prøve- 

nummer 

Illustrasjon* 

(Målestokk cm) 

 Regent Regjeringsti

d 

(e.Kr.) 

Gjenstand 

ID 

Vekt** 

(gram) 

Type Funnsted 

Sted, kommune/ 

Fylke 

Funnår Pregnings-

sted 

M1 

  

Harald Hardråde 

 

1045-1066 Schive II 20 0,898 Penning Brøholt, 

Røyken/ Buskerud 

1867 - 

M2 

  

Harald Hardråde 1045-1066 UMK 2433, 

Mnr.150121 

0,522 Penning Engelsgård, 

Dovre/ Oppland 

2015 - 

M3 

  

Harald Hardråde 1045-1066 UMK 109, 

Skaare 8a 

- Penning Helgelandsmoen, 

Helgeland, Hole/ 

Buskerud 

1892 - 

M4 

  

Harald Hardråde 1045-1066 UMK 109, 

Skaare 9a 

- Penning Helgelandsmoen, 

Helgeland, Hole/ 

Buskerud 

1892 - 

M5 

  

Harald Hardråde 1045-1066 UMK 109, 

Skaare 15a 

- Penning Helgelandsmoen, 

Helgeland, Hole/ 

Buskerud 

1892 - 

M6 

  

Olav Kyrre 1067-1093 UMK 1219, 

C34761 G26550 

0,817 Penning Søndre felt, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1976 - 
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M7 

  

Olav Kyrre 1067-1093 UMK tilvekst 

1871 

- Penning Stange kirkes 

kirkegård, Stange/ 

Hedmark 

1871 - 

M8 

  

Olav Kyrre 1067-1093 UMK 2501, 

Mnr. 150207 

[0,563] Penning Killi nygård, 

Dovre/ Oppland 

2015 - 

M9 

  

Olav Kyrre 1067-1093 UMK 109, Mnr. 

111208 

- Penning Helgelandsmoen, 

Helgeland, Hole/ 

Buskerud 

1892 - 

M10 

  

Olav Kyrre 1067-1093 UMK 109, Mnr. 

111052 

- Penning Helgelandsmoen, 

Helgeland, Hole/ 

Buskerud 

1892 - 

M11 

  

Magnus Berrføtt 1093-1103 UMK 377, Mnr. 

117464 

[0,24] Penning Vesle Hjerkinn, 

Dovre/ Oppland 

1938 - 

M12 

  

Magnus Berrføtt 1093-1103 UMK 1247 [0,257] - Vesle Hjerkinn, 

Dovre/ Oppland 

1984-

1985 

- 

M13 

  

Magnus Berrføtt 1093-1103 UMK 1247/6, 

C37230 

[0,160] Penning Vesle Hjerkinn, 

Dovre/ Oppland 

1984-

1985 

- 
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M14 

  

Magnus Berrføtt 1093-1103 UMK 1247/8, 

C37230 

[0,491] Penning Vesle Hjerkinn, 

Dovre/ Oppland 

1984-

1985 

- 

M15 

  

Magnus Berrføtt 1093-1103 UMK 1247/12 [0,373] - Vesle Hjerkinn, 

Dovre/ Oppland 

1984-

1985 

- 

M16 

 

*** Sverre Sigurdsson 1177-1202 Mnr. 102081 - Brakteat Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M17 

  

Sverre Sigurdsson 1177-1202 Mnr. 112532 [0,057] Brakteat Dæli, Nes, 

Ringsaker/ 

Hedmark 

1840 Asiola 

(Oslo?) 

M18 

  

Sverre Sigurdsson 1177-1202 UMK 611,  

Mnr. 327191 

[0,110] - Hvaler kirke, 

Hvaler/ Østfold 

1953-

1984 

- 

M19 

  

Sverre Sigurdsson 1177-1202 UMK 1356,  

Mnr. 103000 

- Brakteat Eidsvoll kirke, 

Eidsvoll/ Akershus 

1964-

1965 

- 

M20 

  

Sverre Sigurdsson 1177-1202 UMK 1839 - - Nesodden kirke, 

Nesodden/ 

Akershus 

1956-

1960 

- 
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M21 

  

Håkon IV Håkonsson 1217-1263 UMK Jf. 354,  

Mnr. 102087 

[0,165] - Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M22 

  

Håkon IV Håkonsson 1217-1263 UMK Jf. 354,  

Mnr. 102082 

[0,056] - Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M23 

  

Håkon IV Håkonsson 1217-1263 UMK Jf. 354,  

Mnr. 102095 

[0,160] - Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M24 

  

Håkon IV Håkonsson 1217-1263 UMK Jf. 354,  

Mnr. 102098 

[0,101] - Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M25 

  

Håkon IV Håkonsson 1217-1263 UMK 506 [0,170] - Høyjord stavkirke, 

Andebu/ Vestfold 

1949 - 

M26 

  

Magnus Lagabøte 1263-1280 UMK 572,  

Mnr. 117738 

0,224 Brakteat Gamle Aker kirke, 

Oslo/ Oslo 

1952 - 

M27 

  

Magnus Lagabøte 1263-1280 UMK 771 0,975 Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961 - 
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M28 

  

Magnus Lagabøte 1263-1280 UMK 832 [0,355] Brakteat Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961 - 

M29 

  

Magnus Lagabøte 1263-1280 UMK Jf. 354, 

Mnr. 102129 

0,240 - Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M30 

  

Magnus Lagabøte 1263-1280 UMK Jf. 354, 

Mnr. 102130 

[0,273] - Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M31 

  

Eirik II Magnusson 1280-1299 UMK 906 0,633 Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1962 - 

M32 

  

Eirik II Magnusson 1280-1299 UMK 959/13 0,826 Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 - 

M33 

  

Eirik II Magnusson 1280-1299 UMK 962/2 [0,860] Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 - 

M34 

  

Eirik II Magnusson 1280-1299 UMK 821,  

Mnr. 115285 

[1,155] Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961 - 
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M35 

  

Eirik II Magnusson 1280-1299 UMK 940 [0,839] Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1962 - 

M36 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 343 1,446 - Maridalen 

kirkeruin 

(Margareta-

kirken), 

Maridalen, Oslo/ 

Oslo 

1934 Oslo 

M37 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 1079,  

Mnr. 118987 

1,240 Penning Clemenskirken, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1969-

1970 

Oslo 

M38 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 181 0,677 Halvpenning Grünerløkka, Oslo/ 

Oslo 

1908 Oslo 

M39 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 2305, 

Mnr. 150033 

[0,370] Halvpenning Gamlebyen 

lekeplass, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1930 Oslo 

M40 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 962/4 [0,390] Halvpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 Oslo 

M41 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 879 [0,236] Kvartpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1962 Oslo 
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M42 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 902 [0,200] Kvartpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1962 Oslo 

M43 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 959/3 0,292 Kvartpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 Oslo 

M44 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 959/4 0,293 Kvartpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 Oslo 

M45 

  

Hertug Håkon Magnusson 1284-1299 UMK 962/3 [0,264] Kvartpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 Oslo 

M46 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 Schive X19 2,117 Penning Trondheim/  

Sør-Trøndelag 

Før 1865 Oslo 

M47 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 1050 0,773 Penning Olavsklosteret, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1967 Oslo 

M48 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 1306 0,700 Penning St. Halvards plass, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1924 Bergen eller 

Oslo 
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M49 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 959/8 0,447 Halvpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1963 Oslo 

M50 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 907 0,601 Penning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1962 Bergen 

M51 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 815,  

Mnr. 102173 

[0,972] Penning Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

- 

M52 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 802/1,  

Mnr. 102174 

1,433 Penning Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

Oslo 

M53 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 961/14,  

Mnr. 102184 

[0,590] Halvpenning Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

Oslo 

M54 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 814/5,  

Mnr. 102190 

0,533 Halvpenning Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961-

1963 

Oslo 

M55 

  

Håkon V Magnusson 1299-1319 UMK 823 [0,577] Halvpenning Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

1961 Bergen 
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M56 

  

Christian I 1450-1481 UMK 2271, 

Mnr. 150005 

- Hvid  - Malmø 

M57 

  

Christian I 1450-1481 UMK 773/1, 

Mnr. 102225 

- Hvid Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Malmø 

M58 

  

Christian I 1450-1481 UMK 881/1, 

Mnr. 102227 

- Hvid Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Malmø 

M59 

  

Christian I 1450-1481 UMK 778 0,737 Hvid Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Malmø 

M60 

  

Christian I 1450-1481 UMK 872 0,871 Hvid Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Malmø 

M61 

  

Hans 1481-1483 4/58 0,794 Hvid Hovedsamlingen - Bergen 

M62 

  

Hans 1481-1483 4/59 0,627 Hvid Hovedsamlingen - Nidaros 

(Trondheim) 
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M63 

  

Hans 1481-1483 UMK 806 0,533 Hvid Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Oslo? 

M64 

  

Hans 1481-1483 UMK 898/5,  

Mnr. 102217 

- Hvid Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Oslo? 

M65 

  

Hans 1481-1483 UMK 920/1,  

Mnr. 102216 

- Hvid Mariakirkens 

ruiner, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Oslo? 

M66 

  

Christian II 1513-1523 UMK 2472, 

Mnr. 150172 

- Skilling Tolstad, Vågå/ 

Oslo 

- Oslo 

M67 

  

Christian II 1513-1523 UMK 863 [6,447] Klipping 

(mark) fra 

1532 

Oslo Ladegård, 

Oslo/ Oslo 

1962 Oslo 

M68 

  

Christian II 1513-1523 UMK 318 [1,473] Klipping Hovedsamlingen - Oslo? 

M69 

  

Christian II 1513-1523 4/61 1,893 Skilling Hovedsamlingen - Oslo 
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M70 

  

Christian II 1513-1523 4/61 1,721 Skilling Hovedsamlingen - Oslo 

M71 

  

Fredrik I 1523-1533 UMK 947 1,477 Skilling 1525 Kongsgården, 

Gamlebyen, Oslo/ 

Oslo 

- Oslo 

M72 

  

Fredrik I 1523-1533 4/63 [1,628] Skilling 1525 Hovedsamlingen - Oslo 

M73 

  

Fredrik I 1523-1533 4/63 [2,044] Skilling Hovedsamlingen - Oslo 

M74 

  

Fredrik I 1523-1533 UMK 354/1,  

Mnr. 116845 

[1,467] Skilling 1528 Sørenga, Oslo/ 

Oslo 

- Oslo 

M75 

  

Fredrik I 1523-1533 4/64 1,880 Skilling 1530 Hovedsamlingen - Oslo 

M76 

  

Hertug Christian 

 

1533-1536 UMK 2523,  

Mnr. 150230 

[1,453] Skilling 1535 Bjørnstad nedre, 

Vågå/ Oppland 

2016 Oslo 
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M77 

  

Hertug Christian 

 

1533-1536 4/68 1,641 Skilling 1535 Hovedsamlingen - Oslo 

M78 

  

Hertug Christian 

 

1533-1536 4/68 1,625 Skilling 1535 Hovedsamlingen - Oslo 

M79 

  

Hertug Christian 

 

1533-1536 4/68 1,521 Skilling 1535 Hovedsamlingen - Oslo 

M80 

  

Hertug Christian 

 

1533-1536 4/68 [1,590] Skilling 1535 Hovedsamlingen - Oslo 

* Alle illustrasjoner ved Astrid Tvedte Kristoffersen. 

** Vekt i braketter representerer fragment av mynt. 

*** Mynt vurdert som for skjør til å flyttes for fotografering. 
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11. 3 Vedlegg 3 – Gjenstandsliste bly 

 

 
Prøve-

nummer 

Illustrasjon* 

(Målestokk cm) 

Gjenstand 

nummer 

Type Materiale Katalogtekst** Fylke/ 

Kommune 

Utgravning og funnsted Brann-

trinn*** 

Datering 

(e.Kr.)*** 

B1 

 

C33448 

G05777 

Beslag Bly Beslag. Dragehode 

m/lange bølgeformede 

hår fra halsen, mellom 

disse slynger det seg 

Urnesdyr, dragehodet 

med mandelformet øye, 

to hull til feste.  

Oslo/ Oslo Mindets tomt. 

Funn fra middelalderen og 

nyere tid fra Mindets tomt, 

Klemens gt. 2, Oslo. 

Fremkommet ved 

Riksantikvarens arkeologiske 

undersøkelse 1971 ved antikvar 

Hans Emil Lidén. 

MT/SF/

NF 12 

1100-1150 

B2 

 

C34761 

G24385 

Miniatyr-

anker 

Bly Anker Skåret-klippet ut 

av blyplate, ikke støpt. 

Bladene klippet i ett med 

resten og vridd 1/4 varv 

rundt. 

Oslo/ Oslo Søndre felt. 

Funn fra MA og nyere tid fra 

Riksantikvarens utgravning på 

"Søndre felt", Gamlebyen, Oslo 

i 1976, en fortsatt gravning på 

feltet påbegynt i 1973. 

Utgravningsleder Erik Schia. 

MT/SF/

NF 10 

1150-1200 

B3 

 

C35990 

G43038 

Produksjons

avfall 

Bly-

legering 

Ukjent.  

Står "Produksjonsavfall" 

på funnposen. 

Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravning, 

Nordre Felt, Gamlebyen, Oslo 

1983. 

MT/SF/

NF 10 

1150-1200 

B5 

 

C36375 

G50918 

Spinnehjul Bly Spinnehjul Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravninger, 

Nordre Felt II, Gamlebyen, 

Oslo, 1984.  

MT/SF/

NF 10-

13 

1050-1200 
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B6 

 

C35990 

G42669 

Vektlodd Bly Ukjent. Innrisset kryss 

på ene side. 

Står beskrevet som 

"Vektlodd" ved uttak fra 

magasin. 

 

Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravning, 

Nordre Felt, Gamlebyen, Oslo 

1983. 

MT/SF/

NF 9 

1175-1225 

B7 

 

C36375 

G50952 

Vektlodd Bly Vektlodd? Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravninger, 

Nordre Felt II, Gamlebyen, 

Oslo, 1984. 

MT/SF/

NF 10 

1150-1200 

B8 

 

C33448 

G05749 

Vektlodd Bly Ukjent. Rund. 

Står beskrevet som 

"Vektlodd" og "Bly 

sylinder" i De 

arkeologiske 

utgravninger i Gamle 

Oslo (1990:240) 

Oslo/ Oslo Mindets tomt. 

Funn fra middelalderen og 

nyere tid fra Mindets tomt, 

Klemensgt. 2, Oslo. 

Fremkommet ved 

Riksantikvarens arkeologiske 

undersøkelse 1971 ved antikvar 

Hans Emil Lidén. 

MT/SF/

NF 11 

1150-1175 

B9 

 

C37175 

G74556 

Blyglans Bly Blyglans Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Riksantikvarens utgravning 

1987 av Oslogate 6, Oslo, ved 

Petter Molaug. 

OG  

2 

1150-1250 

B10 

 

C37175 

G76036 

Slagg Bly? Slagg? Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Riksantikvarens utgravning 

1987 av Oslogate 6, Oslo, ved 

Petter Molaug. 

OG  

2 

1150-1250 
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B12 

 

C37175 

G76125 

Spinnehjul Bly Spinnehjul Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Riksantikvarens utgravning 

1987 av Oslogate 6, Oslo, ved 

Petter Molaug. 

OG  

2 

1150-1250 

B13 

 

C37175 

G76191 

Spinnehjul Bly Spinnehjul Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Riksantikvarens utgravning 

1987 av Oslogate 6, Oslo, ved 

Petter Molaug. 

OG  

2 

1150-1250 

B14 

 

C37175 

G76270 

Spinnehjul Bly Spinnehjul Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Riksantikvarens utgravning 

1987 av Oslogate 6, Oslo, ved 

Petter Molaug. 

OG  

2 

1150-1250 

B15 

 

C37509 

G76974 

Spinnehjul Bly Spinnehjul Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Funn fra middelalder fra 

Oslogate 6, Oslo. Undersøkelse 

1989 i forbindelse med 

Ungdommens Selvbyggerlags 

planlagte nybygg. 

Riksantikvarens 

utgravningskontor v/Petter B. 

Molaug. 

OG  

2 

1150-1250 

B16 

 

C37509 

G79190 

Spinnehjul Bly Spinnehjul. hull konisk, 

7-8mm i diam. 

Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Funn fra middelalder fra 

Oslogate 6, Oslo. Undersøkelse 

1989 i forbindelse med 

Ungdommens Selvbyggerlags 

planlagte nybygg. 

Riksantikvarens 

OG  

2 

1150-1250 
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utgravningskontor v/Petter B. 

Molaug. 

B17 

 

C35990 

G40659 

Vektlodd Bly Vektlodd? Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravning, 

Nordre Felt, Gamlebyen, Oslo 

1983. 

MT/SF/

NF 8 

1200-1250 

B21 

 

C35850 

G36101 

Spinnehjul  Bly-

legering 

Ornamentert. Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravning, 

Nordre Felt II, Gamlebyen, 

Oslo 1982. 

MT/SF/

NF 7 

1250-1300 

B25 

 

C35990 

G42620 

Vektlodd Bly Vektlodd. rund, flat med 

innskåret kryss på en 

side. 

Oslo/ Oslo Nordre felt. 

Riksantikvarens utgravning, 

Nordre Felt, Gamlebyen, Oslo 

1983. 

MT/SF/

NF 7 

1250-1300 

B26 

 

C34011 

G09498 

Vektlodd Bly Vekt. 

Står beskrevet som 

"Vektlodd" og "Bly 

sylinder" i De 

arkeologiske 

utgravninger i Gamle 

Oslo (1990:240) 

Oslo/ Oslo Mindets tomt. 

Funn fra middelalder og nyere 

tid fra Mindets tomt, 

Clemensgt. 2, Oslo.  

MT/SF/

NF 6-7 

1250-1300 
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B28 

 

C37175 

G73678 

Vektlodd Bly Vektlodd? Oslo/ Oslo Oslogate 6. 

Funn fra Oslogate 6, 

Gamlebyen, Oslo. 

Undersøkelse i forbindelse med 

nybygg 1987 v/ Petter B. 

Molaug, Riksantikvarens 

Utgravningskontor. 

OG  

2-3 

1150 - 1300 

* Alle fotografier ved Astrid Tvedte Kristoffersen 

** Fra Unimus (2016) 

*** MT/SF/NF = Branntrinnsinndeling fra Mindets tomt, Søndre felt og Nordre felt, OG= Branntrinnsinndeling fra Oslogate 6. Datering etter funnkontekst og 14C-datering i 

det respektive branntrinnet. 
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11.4 Vedlegg 4 – Resultater av blyisotopanalyse 

 
Tabell A: Blyglans og sidestein fra Akersberget, Oslo. 

Tabell B: Sidestein fra Akersberget, Oslo. 

Tabell C: Sølvmynter fra Norge middelalder (1045-1536 e.Kr.) 

Tabell D: Blygjenstander fra Gamlebyen i Oslo (1100-1300 e.Kr) 

Tabell E: Standard NIST SRM 981 og Prosessblank. 

 
A. BLYGLANS FRA AKERSBERGET, OSLO  

Prøve- 

nummer 

206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE Modell-

alder, 

tm, MA* 

Modell, 

µ 

Modell, 

 

 Analysetidspunkt 

A1 18,584 0,0003 15,602 0,0003 38,588 0,0011 2,0764 0,0000 0,8395 0,0000 33 9,65 3,83 'A-01' run on 28. april 2016 at 10:07 

A2 18,580 0,0003 15,602 0,0004 38,580 0,0009 2,0764 0,0000 0,8397 0,0000 35 9,65 3,83 'A-02' run on 28. april 2016 at 10:40 

A3 18,580 0,0003 15,601 0,0003 38,556 0,0010 2,0751 0,0000 0,8397 0,0000 34 9,65 3,81 'A-03' run on 28. april 2016 at 11:38 

A4 18,588 0,0004 15,603 0,0004 38,571 0,0011 2,0751 0,0000 0,8394 0,0000 31 9,65 3,82 'A-04' run on 28. april 2016 at 11:52 

A5 18,579 0,0004 15,597 0,0004 38,543 0,0011 2,0745 0,0000 0,8395 0,0000 24 9,63 3,80 'A-05' run on 28. april 2016 at 12:05 

A6 18,583 0,0003 15,599 0,0003 38,574 0,0009 2,0757 0,0000 0,8394 0,0000 28 9,64 3,82 'A-06' run on 28. april 2016 at 12:16 

A7 18,590 0,0004 15,605 0,0004 38,605 0,0011 2,0766 0,0000 0,8394 0,0000 35 9,66 3,83 'A-07' run on 28. april 2016 at 12:41 

A12 18,573 0,0004 15,602 0,0003 38,582 0,0010 2,0774 0,0000 0,8401 0,0000 42 9,65 3,83 'A-12' run on 28. april 2016 at 12:54 

A14 18,586 0,0004 15,602 0,0003 38,585 0,0009 2,0760 0,0000 0,8394 0,0000 30 9,65 3,82 'A-14' run on 28. april 2016 at 13:29 

A15 18,587 0,0004 15,604 0,0004 38,573 0,0011 2,0752 0,0000 0,8395 0,0000 34 9,66 3,82 'A-15' run on 28. april 2016 at 13:42 

A20 18,585 0,000 15,600 0,000 38,576 0,001 2,0757 0,0000 0,8394 0,0000 27 9,64 3,82 'A-20' run on 17. februar 2017 at 10:16 

A21 18,588 0,000 15,603 0,000 38,586 0,001 2,0759 0,0000 0,8394 0,0000 31 9,65 3,82 'A-21' run on 17. februar 2017 at 10:27 

A22 18,582 0,000 15,596 0,000 38,568 0,001 2,0755 0,0000 0,8393 0,0000 20 9,62 3,81 'A-22' run on 17. februar 2017 at 10:51 

A23 18,571 0,001 15,592 0,001 38,536 0,001 2,0751 0,0000 0,8396 0,0000 21 9,61 3,80 'A-23' run on 17. februar 2017 at 11:07 

A24 18,583 0,001 15,599 0,000 38,575 0,001 2,0758 0,0000 0,8395 0,0000 28 9,64 3,82 'A-24' run on 17. februar 2017 at 11:18 

A25 18,579 0,001 15,598 0,001 38,567 0,002 2,0758 0,0000 0,8395 0,0000 26 9,63 3,82 'A-25' run on 17. februar 2017 at 11:30 

A26 18,582 0,001 15,601 0,001 38,576 0,002 2,0760 0,0000 0,8396 0,0000 32 9,65 3,82 'A-26' run on 17. februar 2017 at 11:41 

A27 18,587 0,000 15,597 0,000 38,577 0,001 2,0755 0,0000 0,8391 0,0000 19 9,63 3,82 'A-27' run on 17. februar 2017 at 11:53 

A28 18,581 0,001 15,596 0,001 38,566 0,001 2,0756 0,0000 0,8394 0,0000 23 9,63 3,82 'A-28' run on 17. februar 2017 at 12:05 

A29 18,589 0,001 15,596 0,001 38,560 0,001 2,0743 0,0000 0,8390 0,0000 17 9,62 3,81 'A-29' run on 17. februar 2017 at 12:21 
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B. SIDESTEIN FRA AKERSBERGET, OSLO 

Prøve- 

nummer 

206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE Modell-

alder, 

tm, MA 

Modell, 

µ 

Modell, 

 

Analysetidspunkt 

A30 19,217 0,000 15,658 0,001 39,287 0,001 2,0444 0,0000 0,8148 0,0000 -329 9,78 3,80 'A-30' run on 20. februar 2017 at 13:01 

A31 19,236 0,001 15,652 0,001 39,357 0,001 2,0460 0,0000 0,8137 0,0000 -357 9,75 3,82 'A-31' run on 20. februar 2017 at 13:11 

A32 18,637 0,000 15,609 0,000 38,638 0,001 2,0732 0,0000 0,8375 0,0000 7 9,67 3,82 'A-32' run on 20. februar 2017 at 13:25 

A33 18,602 0,001 15,606 0,001 38,595 0,001 2,0747 0,0000 0,8389 0,0000 27 9,66 3,82 'A-33' run on 20. februar 2017 at 13:38 

A34 18,572 0,000 15,594 0,000 38,547 0,001 2,0756 0,0000 0,8396 0,0000 23 9,62 3,81 'A-34' run on 20. februar 2017 at 13:48 

A35 18,585 0,000 15,604 0,000 38,577 0,001 2,0757 0,0000 0,8396 0,0000 37 9,66 3,82 'A-35' run on 20. februar 2017 at 13:58 

A36 18,776 0,001 15,623 0,000 38,694 0,001 2,0608 0,0000 0,8321 0,0000 -69 9,70 3,77 'A-36' run on 20. februar 2017 at 14:08 

A37 18,730 0,000 15,621 0,000 38,659 0,001 2,0640 0,0000 0,8341 0,0000 -37 9,70 3,78 'A-37' run on 20. februar 2017 at 14:19 

A38 18,616 0,000 15,607 0,000 38,628 0,001 2,0750 0,0000 0,8384 0,0000 20 9,67 3,83 'A-38' run on 20. februar 2017 at 14:30 

A39 18,643 0,001 15,612 0,001 38,667 0,001 2,0741 0,0000 0,8374 0,0000 10 9,68 3,83 'A-39' run on 20. februar 2017 at 14:41 

C. SØLVMYNTER FRA SØR- OG MIDT-NORGE, MIDDELALDER (1045-1536 e.Kr.) 

Prøve- 

nummer 

206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE Modell-

alder, 

tm, MA 

Modell, 

µ 

Modell, 

 

Analysetidspunkt 

M1 18,251 0,0003 15,625 0,0002 38,218 0,0007 2,0940 0,0000 0,8561 0,0000 333 9,83 3,86 'M-01' run on 21. november 2016 at 15:19 

M2 18,415 0,0007 15,679 0,0006 38,477 0,0016 2,0895 0,0000 0,8514 0,0000 307 9,98 3,90 'M-02' run on 21. november 2016 at 15:31 

M3 18,354 0,0004 15,638 0,0003 38,346 0,0009 2,0892 0,0000 0,8520 0,0000 282 9,86 3,86 'M-03' run on 21. november 2016 at 15:43 

M4 18,307 0,0003 15,634 0,0003 38,302 0,0010 2,0922 0,0000 0,8539 0,0000 308 9,85 3,87 'M-04' run on 21. november 2016 at 16:03 

M5 18,396 0,0004 15,640 0,0003 38,385 0,0009 2,0865 0,0000 0,8502 0,0000 255 9,86 3,86 'M-05' run on 21. november 2016 at 16:16 

M6 18,381 0,0004 15,643 0,0004 38,393 0,0010 2,0887 0,0000 0,8510 0,0000 272 9,87 3,87 'M-06' run on 22. november 2016 at 09:20 

M7 18,400 0,0003 15,636 0,0003 38,392 0,0007 2,0866 0,0000 0,8498 0,0000 243 9,84 3,86 'M-07' run on 22. november 2016 at 09:34 

M8 18,380 0,0005 15,648 0,0005 38,396 0,0011 2,0890 0,0000 0,8514 0,0000 284 9,90 3,88 'M-08' run on 22. november 2016 at 09:44 

M9 18,281 0,0003 15,631 0,0003 38,266 0,0008 2,0932 0,0000 0,8550 0,0000 322 9,84 3,87 'M-09' run on 22. november 2016 at 09:54 

M10 18,225 0,0004 15,623 0,0003 38,189 0,0009 2,0954 0,0000 0,8572 0,0000 348 9,82 3,86 'M-10' run on 22. november 2016 at 10:04 

M11 18,126 0,0004 15,610 0,0004 38,050 0,0010 2,0992 0,0000 0,8612 0,0000 396 9,80 3,84 'M-11' run on 22. november 2016 at 10:26 

M12 18,332 0,0004 15,632 0,0004 38,316 0,0010 2,0901 0,0000 0,8527 0,0000 286 9,84 3,86 'M-12' run on 22. november 2016 at 10:38 

M13 18,464 0,0003 15,641 0,0003 38,440 0,0009 2,0819 0,0000 0,8471 0,0000 207 9,85 3,84 'M-13' run on 22. november 2016 at 10:48 

M14 18,445 0,0003 15,637 0,0003 38,423 0,0008 2,0831 0,0000 0,8478 0,0000 213 9,83 3,84 'M-14' run on 22. november 2016 at 11:00 
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M15 18,463 0,0004 15,641 0,0004 38,434 0,0011 2,0816 0,0000 0,8471 0,0000 208 9,85 3,84 'M-15' run on 22. november 2016 at 11:11 

M16 18,189 0,0004 15,621 0,0004 38,145 0,0011 2,0972 0,0000 0,8588 0,0000 371 9,83 3,86 'M-16' run on 22. november 2016 at 12:01 

M17 18,201 0,0003 15,611 0,0002 38,143 0,0006 2,0957 0,0000 0,8577 0,0000 341 9,78 3,85 'M-17' run on 22. november 2016 at 12:10 

M18 17,929 0,0006 15,602 0,0005 37,851 0,0013 2,1112 0,0000 0,8702 0,0000 527 9,82 3,86 'M-18' run on 22. november 2016 at 12:20 

M19 17,898 0,0005 15,594 0,0004 37,795 0,0010 2,1117 0,0000 0,8713 0,0000 534 9,79 3,85 'M-19' run on 22. november 2016 at 12:32 

M20 18,284 0,0005 15,625 0,0005 38,301 0,0013 2,0947 0,0000 0,8546 0,0000 307 9,82 3,88 'M-20' run on 22. november 2016 at 12:44 

M21 18,161 0,0004 15,621 0,0004 38,131 0,0011 2,0995 0,0000 0,8601 0,0000 391 9,83 3,87 'M-21' run on 22. november 2016 at 13:05 

M22 17,915 0,0004 15,591 0,0004 37,840 0,0010 2,1122 0,0000 0,8703 0,0000 516 9,77 3,86 'M-22' run on 22. november 2016 at 13:14 

M23 18,311 0,0003 15,628 0,0003 38,280 0,0009 2,0906 0,0000 0,8535 0,0000 294 9,83 3,85 'M-23' run on 22. november 2016 at 13:25 

M24 18,259 0,0003 15,637 0,0003 38,260 0,0008 2,0954 0,0000 0,8564 0,0000 351 9,88 3,88 'M-24' run on 22. november 2016 at 13:44 

M25** 18,182 0,0014 15,619 0,0012 38,157 0,0031 2,0985 0,0001 0,8590 0,0000 372 9,82 3,87 'M-25' run on 22. november 2016 at 13:54 

M26 18,116 0,0003 15,607 0,0003 38,056 0,0007 2,1006 0,0000 0,8615 0,0000 397 9,79 3,85 'M-26' run on 22. november 2016 at 14:41 

M27 18,171 0,0003 15,621 0,0003 38,141 0,0008 2,0990 0,0000 0,8597 0,0000 385 9,83 3,87 'M-27' run on 22. november 2016 at 14:52 

M28 18,078 0,0004 15,606 0,0003 38,011 0,0009 2,1026 0,0000 0,8633 0,0000 424 9,79 3,85 'M-28' run on 22. november 2016 at 15:02 

M29 18,132 0,0004 15,614 0,0004 38,079 0,0010 2,1000 0,0000 0,8611 0,0000 398 9,81 3,86 'M-29' run on 22. november 2016 at 15:12 

M30 18,262 0,0003 15,625 0,0003 38,258 0,0008 2,0950 0,0000 0,8557 0,0000 326 9,83 3,87 'M-30' run on 22. november 2016 at 15:23 

M31 17,892 0,0003 15,584 0,0003 37,803 0,0008 2,1128 0,0000 0,8710 0,0000 518 9,75 3,86 'M-31' run on 23. november 2016 at 15:38 

M32 17,767 0,0004 15,574 0,0004 37,662 0,0010 2,1198 0,0000 0,8766 0,0000 593 9,74 3,86 'M-32' run on 23. november 2016 at 15:48 

M33 17,322 0,0004 15,534 0,0004 37,162 0,0010 2,1454 0,0000 0,8968 0,0000 853 9,73 3,86 'M-33' run on 23. november 2016 at 16:00 

M34 18,185 0,0005 15,619 0,0004 38,139 0,0012 2,0974 0,0000 0,8589 0,0000 371 9,82 3,86 'M-34' run on 23. november 2016 at 16:13 

M35 18,156 0,0004 15,619 0,0004 38,119 0,0010 2,0996 0,0000 0,8603 0,0000 391 9,83 3,87 'M-35' run on 23. november 2016 at 16:25 

M36 17,590 0,0006 15,548 0,0006 37,442 0,0015 2,1286 0,0000 0,8839 0,0000 676 9,69 3,84 'M-36' run on 24. november 2016 at 09:44 

M37 18,215 0,0005 15,624 0,0005 38,178 0,0012 2,0960 0,0000 0,8578 0,0000 358 9,83 3,86 'M-37' run on 24. november 2016 at 09:55 

M38 18,014 0,0007 15,606 0,0006 37,955 0,0016 2,1069 0,0000 0,8663 0,0000 471 9,81 3,87 'M-38' run on 24. november 2016 at 10:08 

M39 18,177 0,0005 15,601 0,0004 38,115 0,0011 2,0970 0,0000 0,8583 0,0000 341 9,74 3,84 'M-39' run on 24. november 2016 at 10:20 

M40 17,814 0,0005 15,579 0,0005 37,692 0,0012 2,1159 0,0000 0,8745 0,0000 568 9,75 3,84 'M-40' run on 24. november 2016 at 10:31 

M41 17,849 0,0005 15,588 0,0005 37,765 0,0013 2,1158 0,0000 0,8733 0,0000 559 9,78 3,87 'M-41' run on 24. november 2016 at 11:02 

M42 17,743 0,0009 15,577 0,0008 37,609 0,0019 2,1197 0,0000 0,8779 0,0000 617 9,77 3,84 'M-42' run on 24. november 2016 at 11:15 

M43 18,090 0,0005 15,605 0,0005 38,030 0,0014 2,1023 0,0000 0,8627 0,0000 413 9,78 3,86 'M-43' run on 24. november 2016 at 11:29 

M44 18,245 0,0003 15,631 0,0003 38,223 0,0008 2,0950 0,0000 0,8567 0,0000 349 9,86 3,86 'M-44' run on 24. november 2016 at 11:41 

M45 18,057 0,0005 15,593 0,0005 37,983 0,0012 2,1035 0,0000 0,8636 0,0000 414 9,74 3,85 'M-45' run on 24. november 2016 at 11:54 
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M46 18,370 0,0005 15,633 0,0004 38,337 0,0012 2,0869 0,0000 0,8510 0,0000 260 9,83 3,85 'M-46' run on 24. november 2016 at 12:33 

M47 18,059 0,0007 15,599 0,0006 37,970 0,0015 2,1026 0,0000 0,8638 0,0000 423 9,76 3,84 'M-47' run on 24. november 2016 at 12:45 

M48 17,966 0,0006 15,549 0,0006 37,810 0,0016 2,1046 0,0000 0,8655 0,0000 393 9,56 3,80 'M-48' run on 24. november 2016 at 12:58 

M49 17,531 0,0005 15,555 0,0005 37,383 0,0013 2,1324 0,0000 0,8873 0,0000 734 9,74 3,85 'M-49' run on 24. november 2016 at 13:10 

M50 18,081 0,0005 15,617 0,0005 38,070 0,0013 2,1055 0,0000 0,8637 0,0000 444 9,84 3,89 'M-50' run on 24. november 2016 at 13:22 

M51 17,775 0,0004 15,579 0,0004 37,655 0,0011 2,1185 0,0000 0,8765 0,0000 598 9,77 3,85 'M-51' run on 24. november 2016 at 13:59 

M52 17,888 0,0004 15,589 0,0004 37,793 0,0010 2,1128 0,0000 0,8715 0,0000 532 9,77 3,86 'M-52' run on 24. november 2016 at 14:42 

M53 17,075 0,0005 15,506 0,0005 36,846 0,0013 2,1578 0,0000 0,9081 0,0000 988 9,72 3,83 'M-53' run on 24. november 2016 at 14:52 

M54 17,344 0,0005 15,534 0,0005 37,166 0,0013 2,1429 0,0000 0,8957 0,0000 836 9,72 3,85 'M-54' run on 24. november 2016 at 15:03 

M55 18,130 0,0005 15,619 0,0005 38,081 0,0012 2,1004 0,0000 0,8615 0,0000 412 9,84 3,86 'M-55' run on 24. november 2016 at 15:15 

M56 18,232 0,0007 15,612 0,0006 38,210 0,0017 2,0957 0,0000 0,8563 0,0000 320 9,77 3,86 'M-56' run on 24. november 2016 at 15:49 

M57 18,203 0,0004 15,618 0,0004 38,203 0,0010 2,0987 0,0000 0,8580 0,0000 353 9,81 3,88 'M-57' run on 24. november 2016 at 16:00 

M58 18,036 0,0007 15,602 0,0007 37,987 0,0016 2,1062 0,0000 0,8651 0,0000 448 9,79 3,87 'M-58' run on 24. november 2016 at 16:14 

M59 17,976 0,0004 15,595 0,0004 37,916 0,0010 2,1092 0,0000 0,8675 0,0000 478 9,77 3,87 'M-59' run on 24. november 2016 at 16:27 

M60 17,643 0,0005 15,559 0,0005 37,523 0,0011 2,1268 0,0000 0,8819 0,0000 658 9,72 3,86 'M-60' run on 24. november 2016 at 16:40 

M61 18,181 0,0005 15,623 0,0004 38,167 0,0011 2,0993 0,0000 0,8593 0,0000 380 9,84 3,88 'M-61' run on 25. november 2016 at 11:19 

M62 18,016 0,0005 15,603 0,0005 37,967 0,0011 2,1074 0,0000 0,8661 0,0000 464 9,80 3,87 'M-62' run on 25. november 2016 at 11:32 

M63 18,184 0,0005 15,619 0,0005 38,147 0,0013 2,0979 0,0000 0,8590 0,0000 372 9,82 3,86 'M-63' run on 25. november 2016 at 11:44 

M64 17,927 0,0005 15,588 0,0004 37,844 0,0011 2,1110 0,0000 0,8695 0,0000 500 9,75 3,86 'M-64' run on 25. november 2016 at 11:58 

M65 18,035 0,0005 15,603 0,0005 37,986 0,0012 2,1062 0,0000 0,8652 0,0000 450 9,79 3,87 'M-65' run on 25. november 2016 at 12:11 

M66 18,249 0,0008 15,698 0,0007 38,304 0,0021 2,0990 0,0000 0,8602 0,0000 477 10,16 3,93 'M-66' run on 25. november 2016 at 12:45 

M67 18,106 0,0005 15,607 0,0004 38,040 0,0011 2,1009 0,0000 0,8620 0,0000 405 9,79 3,85 'M-67' run on 25. november 2016 at 13:28 

M68 18,050 0,0003 15,599 0,0003 37,985 0,0009 2,1044 0,0000 0,8642 0,0000 430 9,77 3,86 'M-68' run on 25. november 2016 at 13:41 

M69 18,074 0,0004 15,612 0,0004 38,020 0,0011 2,1036 0,0000 0,8638 0,0000 438 9,82 3,86 'M-69' run on 25. november 2016 at 13:52 

M70 18,234 0,0004 15,614 0,0004 38,181 0,0011 2,0940 0,0000 0,8563 0,0000 324 9,78 3,85 'M-70' run on 25. november 2016 at 14:05 

M71 18,175 0,0003 15,613 0,0003 38,102 0,0008 2,0964 0,0000 0,8590 0,0000 364 9,79 3,84 'M-71' run on 25. november 2016 at 14:37 

M72 17,823 0,0004 15,582 0,0004 37,697 0,0012 2,1150 0,0000 0,8742 0,0000 567 9,76 3,84 'M-72' run on 25. november 2016 at 14:48 

M73 18,003 0,0004 15,601 0,0004 37,916 0,0011 2,1060 0,0000 0,8666 0,0000 469 9,79 3,85 'M-73' run on 25. november 2016 at 14:58 

M74 17,959 0,0004 15,586 0,0003 37,856 0,0009 2,1079 0,0000 0,8679 0,0000 474 9,74 3,84 'M-74' run on 25. november 2016 at 15:07 

M75 18,115 0,0004 15,609 0,0004 38,059 0,0010 2,1009 0,0000 0,8616 0,0000 402 9,79 3,86 'M-75' run on 25. november 2016 at 15:17 

M76 18,424 0,0006 15,664 0,0005 38,470 0,0013 2,0880 0,0000 0,8502 0,0000 284 9,96 3,89 'M-76' run on 25. november 2016 at 15:45 
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M77 18,351 0,0004 15,626 0,0004 38,349 0,0011 2,0898 0,0000 0,8515 0,0000 261 9,81 3,86 'M-77' run on 25. november 2016 at 15:57 

M78 18,310 0,0004 15,633 0,0004 38,320 0,0009 2,0928 0,0000 0,8538 0,0000 305 9,85 3,88 'M-78' run on 25. november 2016 at 16:09 

M79 18,199 0,0004 15,619 0,0004 38,198 0,0009 2,0990 0,0000 0,8583 0,0000 360 9,82 3,88 'M-79' run on 25. november 2016 at 16:19 

M80 18,222 0,0004 15,619 0,0004 38,199 0,0011 2,0963 0,0000 0,8572 0,0000 343 9,81 3,87 'M-80' run on 25. november 2016 at 16:32 

Prøve- 

nummer 

206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE Modell-

alder, 

tm, MA 

Modell, 

µ 

Modell, 

 

Analysetidspunkt 

M2 

Rerun 

18,404 0,0007 15,669 0,0007 38,451 0,0016 2,0893 0,0000 0,8514 0,0000 307 9,98 3,90 M-02-reanalyset' run on 23. november 2016 

at 14:56 

M48 

Rerun 

17,959 0,0008 15,544 0,0007 37,797 0,0020 2,1047 0,0000 0,8655 0,0000 389 9,55 3,79 'M-48-rerun' run on 28. november 2016 at 

10:05 

M53 

Rerun 

17,074 0,0003 15,505 0,0003 36,843 0,0007 2,1579 0,0000 0,9081 0,0000 987 9,71 3,83 'M-53-rerun' run on 28. november 2016 at 

10:19 

D. BLYGJENSTANDER FRA GAMLEBYEN I OSLO FRA MIDDELALDER (1100-1300 e.Kr.) 

Prøve- 

nummer 

206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE Modell-

alder, 

tm, MA 

Modell, 

µ 

Modell, 

 

Analysetidspunkt 

B1 18,451 0,0005 15,640 0,0005 38,425 0,0014 2,0825 0,0000 0,8477 0,0000 215 9,84 3,84 'B-01' run on 28. november 2016 at 10:32 

B2 18,531 0,0004 15,587 0,0004 38,449 0,0011 2,0749 0,0000 0,8411 0,0000 41 9,60 3,78 'B-02' run on 28. november 2016 at 10:46 

B3 18,532 0,0006 15,591 0,0006 38,458 0,0014 2,0751 0,0000 0,8412 0,0000 47 9,61 3,79 'B-03' run on 28. november 2016 at 11:06 

B5 18,354 0,0005 15,621 0,0004 38,303 0,0012 2,0870 0,0000 0,8511 0,0000 247 9,78 3,83 'B-05' run on 28. november 2016 at 11:17 

B6 18,529 0,0005 15,587 0,0005 38,445 0,0013 2,0749 0,0000 0,8412 0,0000 42 9,60 3,78 'B-06' run on 28. november 2016 at 12:04 

B7 18,456 0,0005 15,632 0,0005 38,417 0,0013 2,0815 0,0000 0,8470 0,0000 193 9,81 3,83 'B-07' run on 28. november 2016 at 12:17 

B8 18,481 0,0004 15,627 0,0004 38,416 0,0012 2,0787 0,0000 0,8456 0,0000 165 9,78 3,81 'B-08' run on 28. november 2016 at 12:32 

B9 18,531 0,0004 15,594 0,0003 38,467 0,0009 2,0759 0,0000 0,8416 0,0000 57 9,63 3,80 B-09' run on 28. november 2016 at 11:33 

B10 18,532 0,000 15,592 0,000 38,461 0,001 2,0754 0,0000 0,8414 0,0000 51 9,62 3,79 'B-10' run on 17. februar 2017 at 10:39 

B12 18,530 0,0005 15,588 0,0005 38,451 0,0012 2,0751 0,0000 0,8413 0,0000 45 9,60 3,79 'B-12' run on 28. november 2016 at 12:45 

B13 18,524 0,0005 15,586 0,0005 38,439 0,0013 2,0751 0,0000 0,8414 0,0000 43 9,59 3,78 'B-13' run on 28. november 2016 at 12:56 

B14 18,525 0,0004 15,587 0,0005 38,440 0,0012 2,0750 0,0000 0,8414 0,0000 44 9,59 3,78 'B-14' run on 28. november 2016 at 13:10 

B15 18,535 0,0004 15,593 0,0004 38,468 0,0010 2,0754 0,0000 0,8413 0,0000 50 9,62 3,79 'B-15' run on 28. november 2016 at 13:24 

B16 18,533 0,0003 15,588 0,0003 38,457 0,0009 2,0750 0,0000 0,8411 0,0000 41 9,60 3,79 'B-16' run on 28. november 2016 at 13:58 

B17 18,470 0,0004 15,636 0,0004 38,432 0,0011 2,0808 0,0000 0,8466 0,0000 192 9,82 3,83 'B-17' run on 28. november 2016 at 14:10 

B21 18,489 0,0004 15,636 0,0003 38,436 0,0009 2,0789 0,0000 0,8457 0,0000 178 9,82 3,82 'B-21' run on 28. november 2016 at 14:20 

B25 18,538 0,0003 15,594 0,0003 38,473 0,0009 2,0754 0,0000 0,8412 0,0000 50 9,62 3,79 'B-25' run on 28. november 2016 at 14:31 
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B26 18,470 0,0004 15,632 0,0004 38,420 0,0011 2,0802 0,0000 0,8464 0,0000 184 9,80 3,82 'B-26' run on 28. november 2016 at 14:43 

B28 18,465 0,0005 15,631 0,0005 38,412 0,0011 2,0802 0,0000 0,8465 0,0000 184 9,80 3,82 'B-28' run on 28. november 2016 at 15:02 

E. STANDARD NIST SRM 981 OG PROSESSBLANK  

 206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE    Analysetidspunkt 

n=65                          

Average 

NIST 

SRM 981 

16,946   15,503   36,736   2,1678   0,9148        

2SD 0,003   0,003   0,007   0,0002   0,0001        

2SD% 0,02 %   0,02 %   0,02 %   0,01 %   0,01 %        

Prøve- 

nummer 

206Pb/ 
204Pb 

1SE 207Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
204Pb 

1SE 208Pb/ 
206Pb 

1SE 207Pb/ 
206Pb 

1SE    Analysetidspunkt 

B-blank-

01 

18,254 0,2010 15,763 0,1740 37,940 0,4350 2,0776 0,0031 0,8639 0,0008    'B-blank-01' run on 28. november 2016 at 

09:48 

B-blank-

02 

18,672 0,2950 16,294 0,2680 39,475 0,6480 2,1034 0,0039 0,8681 0,0013    'B-blank-02' run on 28. november 2016 at 

09:56 

EDTA-

Blank-01 

18,278 0,0091 15,565 0,0077 38,167 0,0194 2,0885 0,0001 0,8516 0,0001    'EDTA-Blank-01' run on 21. november 

2016 at 15:09 

EDTA-

Blank-02 

18,893 0,0927 16,417 0,0846 39,922 0,1950 2,1114 0,0006 0,8671 0,0005    'EDTA-Blank-02' run on 23. november 

2016 at 15:07 

EDTA-

Blank-03 

17,738 0,0013 15,578 0,0012 37,706 0,0031 2,1257 0,0000 0,8783 0,0000    'EDTA-Blank-03' run on 23. november 

2016 at 15:15 

Mikrorør-

Blank 

16,484 0,4940 14,720 0,4440 35,455 1,0800 2,1494 0,0049 0,8955 0,0024    'Mikrorør-Blank' run on 23. november 2016 

at 15:24 

 
*Modellalder, µ  og  er utregnet etter teoretisk modell for jordas blyisotoputvikling av Stacey og Kramers (1975). Modellalder er gitt i Ma (Mega annum = million år). 

** Lite bly i prøven, usikkert resultat. 

 

 

 

 
 

 

 


