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Fra kokebøker til matrester i middelalderbyen
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De første kokebøkene og deres opphav

Det er bevart en rekke håndskrifter fra 1200-1400-
tallet som omhandler matlaging i Europa, men 
bare tre slike samlinger er skrevet på norrøne 
språk. To av håndskriftsamlingene er skrevet på 
dansk, mens én er skrevet på islandsk. Innholdet 
i den siste kan stamme fra en nå forsvunnet norsk 
utgave1.    

De tre skandinaviske oppskriftsamlingene blir 
tilskrevet et mellom-europeisk opphav (Grewe og 
Hieatt 2001:5). Alle de bevarte håndskriftene har 
en rekke likhetstrekk i innhold og oppbygging. 
De to danske kan begge dateres til 1300-tallet, 
den eldste til ca. 1300 (Kristensen 1908-20:82). 
Denne boken (Kodex K) består av 16 sider som 
inneholder til sammen 25 korte oppskrifter på 
ulike matretter. Hele 21 av disse har paralleller 
i den andre bevarte danske kokeboken (Kodex 
Q). Denne antas å være noe yngre, fra annen 
halvdel av 1300-tallet (Kristensen 1908-20:87). 
Den består av ni sider med til sammen 31 korte 
oppskrifter. Håndskriftene er alle antakelig 
selvstendige tolkninger og oversettelser av 
mellomeuropeiske kokebøker. Argumenta-
sjonene for dette er lingvistiske, og bygger på 
forekomsten av tyske og franske ord og navn i 

Oppskrifter er interessante kilder til forståelse av 
matkultur. Det er bevart tre håndskriftsamlinger 
med matoppskrifter fra høymiddelalderen som 
er skrevet på norrøne språk, alle med samme 
mellomeuropeiske opphav. Både formen og 
innholdet i disse oppskriftene tilsier at de er 
skrevet for et øvre sosialt og økonomisk sjikt av 
befolkningen (Grewe og Hieatt 2001:5-22), og de 
inneholder en rekke dyre ingredienser som ikke 
har sitt opphav i Norge. Er disse oppskriftene 
relevante kilder til kunnskap om matkulturen i 
norske middelalderbyer? 

Under arkeologiske utgravninger i norske 
middelalderbyer er det funnet store mengder 
dyrebein, rester av matplanter og gjenstander 
brukt til laging, oppbevaring og servering av mat 
(Universitetsmuseenes gjenstandsdatabaser).
Artsmangfold og variasjon i større gjenstandska-
tegorier gir en pekepinn på hvilke matvarer 
og redskaper som var tilgjengelige i byene på 
1200-1400-tallet, til tross for at et arkeologisk 
så vel som et historisk kildemateriale alltid vil 
være fragmentert og mangelfullt. Likevel vil 
en sammenstilling av ulike kildekategorier gi 
et bedre grunnlag for å diskutere de bevarte 
matoppskriftenes relevans for matkulturen i de 
norske byene i høymiddelalderen. 

1     De danske tekstene ble først publisert av Christian Molbeck i 1826 (Kodex K: Ny kgl. samling 66, 8vo), og Marius 
Kristensen i 1908-20 (Kodex Q: Ny kgl samling 70 R, 8vo). Den Islandske ble først publisert i 1931 av Henning 
Larsen (Kodex D: Royal Irish Academy 23 D 43). 
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oppskriftene (Kristensen 1908-20:61), men det 
finnes også en rekke likheter i innholdet mellom 
disse og tilsvarende bevarte franske oppskrifter.

Det islandske håndskriftet (Kodex D) er yngre 
enn de to andre, antakelig fra siste fjerdedel av 
1400-tallet (Grewe og Hieatt 2001:9). En stor 
del av innholdet samsvarer med kodex K, og 
antakelig stammer «D» fra en nå forsvunnet 
norsk versjon av dette håndskriftet. Men deler av 
innholdet ser også ut til å være fra en helt annen 
kilde. Grewe og Hieatt foreslår et bevart tysk 
håndskrift, men påpeker samtidig at oppskriftene 
peker mot et opprinnelig opphav som kan være 
fransk eller latinsk, enkelte muligens fra middel-
havsland med en sterk arabisk innflytelse (Grewe 
og Hieatt 2001:9-11).

Felles for alle disse oppskriftene er at de er 
korte og lite detaljerte. Det gis ikke mengdean-
visninger for hver enkelt ingrediens, og bare i 
sjeldne tilfeller oppgis mengdeforholdet mellom 
dem. Matoppskriftene er en del av håndskrift-
samlinger som også inneholder manuskripter 
om middelalderens legeurter og mineraler. I 
middelalderens kosmologi hvor de fire grunne-
lementene jord, ild, luft og vann står sentralt, 
skiller forståelsen av naturens byggesteiner seg 
fra vår samtid (Vedeler og Kutzke 2015). Her er 
det en klar sammenheng mellom forståelsen av 
mat, legeurter og mineraler.

Det har vært argumentert lingvistisk for at 
en del av den islandske håndskriftsamlingen 
stammer fra en norsk kilde, og på denne måten 
kan matoppskriftene knyttes indirekte til Norge. 
Måten tekstene er samlet og skrevet på, antyder 
at de er laget i et intellektuelt miljø. Som andre 
europeiske matoppskrifter opptrer disse også 
sammen med medisinske tekster. Det er derfor 
rimelig å anta at oppskriftene er brakt til Norden 
av legekyndige lærde etter studieopphold i 
Frankrike og Italia (Grewe og Hieatt 2001:24-
25). Dersom dette er tilfellet, er det nærlig-
gende å knytte bruken av oppskriftsamlingene 
primært til byene, hvor kongen og kirken hadde 
sine administrative sentra. Har ingrediensene 
i oppskriftene også satt spor i andre kilder og 
arkeologiske funn fra middelalderbyene? 

Kjøtt i oppskriftene og i andre kilder

Kylling og hønsekjøtt

En overveldende høy andel av kjøtt som nevnes i 
de norrøne kokebøkene er hønsekjøtt. Hele 29 av 
oppskriftsvariantene inneholder denne ingredi-
ensen, og høns er dermed det kjøttproduktet 
som opptrer hyppigst i oppskriftene. Av disse er 
riktignok mange varianter av samme oppskrift 
i de tre håndskriftsamlingene, så totalt er det 
rimelig å regne med i alt 15 mer eller mindre ulike 
oppskrifter med hønsekjøtt. Den hyppige bruken 
av hønsekjøtt har vært brukt som et argument 
for at disse oppskriftene er beregnet på et øvre 
sosialt sjikt, ettersom hønsekjøtt ble ansett som 
en delikatesse for den delen av befolkningen 
som ikke måtte utføre kroppsarbeid (Grewe og 
Hieatt 2001:22). Hvordan stemmer dette overens 
med den store mengden dyrebein som er funnet 
i norske middelalderbyer? Foreløpige undersø-
kelser av dyrebein og slakteavfall tyder på at det 
ble brukt relativt lite hønsekjøtt der. Den høyeste 
andelen av bein fra hønsefugler er funnet i Oslo, 
og her utgjør disse bare 1,2 % av beinmaterialet 
(Hufthammer 2000:173). Et høyt antall bein fra 
haner kan imidlertid tyde på at hønsefuglene i 
første rekke ble holdt som kjøttprodusenter og 
bare i mindre grad for å produsere egg. I høysta-
tusområdet Erkebispegården i Trondheim er 64 
av i alt 285 registrerte fuglebein fra perioden 
1250-1532 fra høns (Nordeide 2003:304-305). 
Likevel tyder ikke de arkeologiske funnene på at 
hønsekjøtt kun var forbeholdt overklassen. Under 
utgravninger av boligområdet «Mindets Tomt» i 
Oslo ble det funnet 1185 fuglebein. 750 av disse 
var bein fra høns (Hufthammer 2003:193). Et 
tilsvarende bilde finnes fra «skomakerområdet» 
Oslogate 6, hvor 129 av 296 bevarte fuglebein fra 
perioden 1150-1456 var fra høns (Hufthammer 
2000:166). Dette indikerer at hønsekjøtt var 
tilgjengelig for et bredere lag av bybefolkningen, 
men i begrenset omfang.

I de bevarte kokebøkene er oppskriftene som 
inneholder hønsekjøtt av tre typer: gryteretter, 
paier og stuinger. I flere tilfeller inngår også 
svinekjøtt i disse rettene, enten som smult 
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eller som spekk oppskåret i små terninger. I to 
oppskrifter er hønse- og svinekjøtt kombinert 
i en gryterett (Q30 og Q31, Kristensen 
1908-20:220). I en oppskrift på pai finner vi 
hønsekjøttet kombinert med flesk, antakelig 
menes det her sideflesk av svin (figur 1). Kjøttet 
skal skjæres fint opp og bakes sammen med 
pepper, spisskummen, eggeplomme og safran i 
en ikke nærmere spesifisert deig:

De cibo qui dicitur koken wan honer

Man skal gøræ en grytæ af degh oc skær et høns 
thær i. alt i styki. Oc latæ thær . i . spæk wæl 
skoren sum ærtær. pipær oc komiæn oc æggi 
blomæ. Wæl slaghæn mæth safran. Oc takæ thæn 
grytæ oc latæ bakæ. i. en ofn. That hetær Koken 
wan honær (Q27, Kristensen 1908-20:199).2 

Denne oppskriften fordrer, i likhet med flere av 
de andre, bruk av en lukket bakerovn. Det er 
egentlig bare fire retter, presentert i ti variasjoner 
i oppskriftssamlingene, som krever en lukket 
ovn for tilberedning. Alle disse er paier, to (fem 
variasjoner) av dem inneholder kyllingkjøtt (K 
24, D21, Q 26, Q 27, D 22, Grewe og Hieatt 
2001). Skriftlige kilder indikerer at de lukkede 
bakerovnene først og fremst var forbeholdt 
profesjonelle bakere og storhusholdninger som 
for eksempel bispeborgen og klostrene, og at 
det faktisk måtte et kongelig vedtak til for å få 
unntak fra dette. Det er dermed rimelig å anta 
at husholdninger flest ikke disponerte en egen 
bakerovn, men at de kunne oppsøke en kommer-
siell baker og betale for å bake egenproduserte 
halvfabrikata. Etter et vedtak i 1413 får for 
eksempel skomakerne i Myklegården i Oslo lov 
til å sette opp eget midlertidig bakerhus, men de 
får ikke lov til å bake for salg eller la andre bake i 
ovnen sin. Begrunnelsen for unntaket er at det er 
«harde tider» og at de ikke har fått det de har betalt 
for enda de har brakt bakeren godt rugmel (DN 
VI, 385).3  Vi må kunne anta at de fleste hushold-
ninger som har hatt tilgang til oppskriftene også 
har hatt tilgang til egen bakerovn, mens det 
brede lag av befolkningen i første rekke måtte 
gå til en kommersiell baker med mel eller bakst 
for å kunne benytte en bakerovn. Det er funnet 
ildsteder som er tolket som bakerovner i flere 
av middelalderbyene, både i regulære boligom-
råder og i høystatusmiljøer som for eksempel 
Erkebispegården i Trondheim (Johannessen 
et.al. 2015:56; Nordeide 2003:180-183).  Det er 
også funnet lukkede ovner utenfor byene. Under 
utgravningen av Vesle Hjerkinn på Dovre, kalt 
«kongens gård og sælehus», ble det funnet rester 

Vedeler

Figur 1. Tolkning av oppskriften «Koken wan honer». 
Safran og eggeplomme gir fyllet i paien en fin gulfarge. 
Foto og bakverk: Marianne Vedeler.

2  Man skal lage en gryte av deig og legge oppi en høne skåret i stykker. Ha så i bacon/sideflesk skåret opp smått 
som erter. (Ha i ) pepper, spisskummen og eggeplomme godt sammenpisket med safran. Og ta så gryten og 
bak den i en ovn. Dette heter Koken wan honær (min oversettelse).

3  (…) skomakarenne i Mykklegarde i Oslo hafua kært firer os, at þæir hafua haft storen skadha i beystre af þy at 
þeir hafua fengit bakarom i Oslo got rugmiol norent ok þyyst ok ekki fengit i geen swa fullelighe sæm tilhøyrde. 
Seigitz ok þæir hafua gefuet þæim fult firer sit arbeide. Nu af þy at tidhen er hardh, þa hafuum veer gort þænne 
skipan ok godhwilie med þæim firer þeirra nødh skuldh ok skadha skuldh, at þeir mugha hafua bakarhws inne 
nær sik i fyrsaghdom Myklegarde ey til salu vttan sialfuum seer til liifsberningh ok eingom at lofwa baka æder 
baka lata efter þy sæm fyr seghir. (…) (DN VI, 385).
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av en ovn med kuppel av leire avstivet med 
trespiler (Molaug 2007:31-32).

Oksekjøtt

I de bevarte kokebøkene er storfekjøtt så godt 
som fraværende. Det finnes ikke en eneste 
oppskrift som inneholder denne ingrediensen. 
Men mange av oppskriftene er til generelle 
sauser som antakelig er ment brukt sammen 
med en rekke ulike typer kjøtt og fisk, også 
storfekjøtt (Grewe og Hieatt 2001:23). Dette 
stemmer svært dårlig overens med den store 
mengden av bein fra storfe i det arkeologiske 
materialet. På bakgrunn av artsvariasjonene 
som er funnet i dyrebeinsmaterialet har det vært 
hevdet at opp mot 90 % av kjøttforbruket i Oslo 
kom fra storfe i middelalderen (Øye 1998:48). 
Storfe dominerer også funnene i de andre 
middelalderbyene. Et tilsvarende mønster, med 
storfe som en dominerende andel av de bevarte 
dyrebeina, er registrert i Southampton i England 
(Jervis 2012:462). Andre kilder indikerer også at 
storfe var en sentral del av kostholdet. Ved siden 
av kornvarer utgjorde husdyr, inkludert kyr, en 
stor del av landskylden som ble kanalisert inn til 
byene. I en undersøkelse av opptegnelser over 
kongens landskyld fra 1500-tallet, beregnes det 
at over 80 % av landskylden da ble betalt i korn 
og husdyr, mens fisk og vilt bare sto for rundt 4 
% av landskyldinntektene for Østlandsområdet 
(Iversen 2013:467-471). Undersøkelsen påviser 
lokale variasjoner og store forskjeller på hvilke 
vareslag som kom inn fra kystområdene (korn) 
og fra innlandsområdene (huder og dyr). Dette 
reflekterte ikke nødvendigvis produksjonen i 
distriktene én til én, men snarere hvilke vareslag 
det var nok av her, og som dermed kunne overføres 
som overskudd til byene gjennom skatter og 
avgifter. Generelt kan vi dermed konkludere med 
at storfekjøtt antakelig har vært den mest tilgjen-
gelige og brukte kjøttingrediensen i kostholdet, 
mens den bare indirekte nevnes i kokebøkene 
som er skrevet for et høystatusmiljø.

Slaktedyrene ble solgt delvis i form av 
levende dyr og delvis som slakt. Vanskelige 
transportforhold må ha gjort det mer praktisk 

å frakte levende dyr som selv kunne gå inn til 
byen. På den måten sikret man også at kjøttet 
holdt seg ferskt. Det er usikkert om mengder av 
levende okser og geiter i de trange bystretene ble 
oppfattet som et problem, men en byvedtekt for 
Bergen datert til 1282 fastslår i alle fall at det 
ikke er lov å selge levende kyr og sauer andre 
steder enn på torget (Øye 1998:47).

Sau og geitekjøtt

Klima og naturforhold i Norge har gjort at 
sau- og geitekjøtt har vært viktige ingredienser 
i lokal matkultur en rekke steder i landet både 
i et historisk perspektiv og i vår egen samtid. I 
kokebøkene fra middelalderen er imidlertid lam 
og sauekjøtt bare nevnt indirekte en gang, nemlig 
i forbindelse med en krydret grønn saus som «er 
god til fårekjøtt» (Kristensen 1908-20:217). 
Geitekjøtt inngår ikke i noen av de bevarte 
oppskriftene. Det er verdt å se nærmere på 
hvordan dette stemmer over ens med slakteavfall 
og dyrebein fra middelalderbyene.

Bruken av saue- og geitekjøtt ser ut til å variere 
over tid og mellom byene. I Bergen ser småfe ut 
til å ha vært et mer vanlig innslag i kostholdet 
enn i Oslo og Trondheim (Hufthammer 
2003,186). Likevel utgjør småfe omkring 40 
% av de bevarte dyrebeina fra Oslo i perioden 
1125-1350, men bare omkring halvparten i 
periodene før og etter. I mange tilfeller kan det 
være vanskelig å artsbestemme bein fra småfe, 
men i de tilfellene hvor dette er gjort, avtegner 
det seg et bilde av betydelige lokale forskjeller 
mellom Oslo, Bergen og Trondheim. Geitekjøtt 
ser ut til å ha vært mer populært enn sau i Oslo, 
spesielt i middelalderens tidlige perioder (Lie 
1988:168, Øye 1998:50). Det er litt forbausende 
at rester av geit ikke i like høy grad er tilstede i 
materialet fra Bergen. Her indikerer funnene at 
fårekjøtt og geitekjøtt var omtrent like populært 
i tidlig middelalder, men at sauekjøttet utgjorde 
opp mot 70 % av småfekonsumet ved middelal-
derens slutt (Hufthammer 2003:186). 

Fraværet av småfekjøtt i kokebøkene kan 
ha mange årsaker. Kanskje har kjøttet ikke hatt 
spesielt høy status, men det kan også være at 
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denne typen kjøtt i større grad har inngått i lokale 
retter med variasjoner mellom byene.

Svinekjøtt

Svinekjøtt har tradisjonelt hatt en stor plass i 
det norske kostholdet i nyere tid. I middelalder-
oppskriftene har svinekjøtt også en relativt stor 
plass, men disse oppskriftene likner ikke mye på 
ribbe eller sylte. 18 kombinasjoner inneholder 
svinekjøtt (fire i «K», ni i «Q» og fem i «D»). 
I flere av disse er svinekjøttet tilstede i form av 
«spæk», av Grewe og Hieatt oversatt til sideflesk 
eller bacon. En saus inneholder foruten løk og 
persille også svinekraft og vin (Grewe og Hieatt 
2001: 37,45).  

Det zooarkeologiske materialet fra byene 
bekrefter at svinekjøtt har hatt en plass på 
menyen, men i mindre utstrekning enn storfe- 
og småfekjøtt. Også i dette materialet er det 
mulig å spore geografiske forskjeller mellom 
byene. Det er generelt funnet en høyere andel av 
svineknokler i Oslo og Trondheim enn i Bergen, 
med unntak av Erkebispegården som utmerker 
seg med en lav funnprosent (Hufthammer 
2003:186). I Oslo utgjør andelen svineknokler i 
gjennomsnitt ca. 15 % av husdyrbein fra de store 
utgravningene Mindets Tomt, Søndre Felt og 
Oslogate 7. Svin ser imidlertid ut til å ha vært 
mer populært i perioden 1025-1150 hvor andelen 
er oppe i 22 %. I perioden 1225-1350 synker 
andelen svineknokler til 12% på Mindets Tomt/
Søndre Felt (Lie 1979:118; 1988:172).

Svinekjøtt er altså representert i relativt stort 
omfang i oppskriftene og i moderat omfang i det 
bevarte matavfallet fra middelalderbyene. 

Vilt

Oppskrifter med viltkjøtt er til stede i flere 
varianter i de norrøne håndskriftsamlingene. 
Av vilt nevnes hjort, rådyr og ville gjess i 
kokebøkene. To svært like oppskrifter av en 
slags sylte eller nedlagt kjøtt i kraft, anbefaler 
å bruke hjort, rådyr eller gås, alternativt and, 
til denne retten, som skal kunne oppbevares i 
hele tre uker. En annen oppskrift med hjort er 

en margpai, hvor marg fra hjorteben bakes inn i 
en deig som ikke beskrives nærmere (Kristensen 
1908-20:197, 216). 

Det har vært hevdet at spising og servering 
av viltkjøtt har vært en statusmarkør i høymid-
delalderen (Grewe og Hieatt 2001:5-22). Dette 
stemmer også godt med undersøkelser fra 
England, hvor det generelt er funnet lite dyrebein 
fra vilt både i urbane og i rurale kontekster. I 
tilfeller hvor slike funn likevel utgjør et større 
volum, har de vært knyttet til elitejakt (Jervis 
2012:465). Norske naturforhold og en annerledes 
regulering av jaktrettigheter enn på kontinentet 
legger imidlertid mange steder til rette for en 
bredere utnyttelse av jakt i kombinasjon med 
jordbruk. Nyere arkeologiske undersøkelser i 
flere norske fjellområder har vist at utnyttelsen av 
utmarksressursene har hatt et betydelig omfang 
og at lokalt organisert overskuddsproduksjon har 
vært en integrert del av det økonomiske systemet 
(Stene og Wangen 2017:181). Et eksempel på 
et område hvor viltresursene i perioder har vært 
utnyttet i større skala er lokaliteten Sumtangen 
på Hardangervidda, hvor det er funnet slakte-
avfall fra mellom 5500 og 7800 reinsdyr. 
Majoriteten av beina er datert til 1200-tallet, 
og indikerer at massejakten her kan ha foregått 
over et relativt lite tidsrom (Indrelid 2015:31). 
Funnene på Sumtangen er spesielle, men funn 
av fangstanlegg over hele landet viser at det har 
foregått intensiv jakt på rein. 

På bakgrunn av den store fangstaktiviteten 
som må ha funnet sted i norske høyfjellsområder 
i middelalderen er det forbausende få bevarte 
dyrebein fra vilt i de norske middelalderbyene. 
Bein fra ville pattedyr er bare i liten grad 
representert i det osteologiske materialet. Hare 
og reinsdyr utgjør majoriteten av det artsbestemte 
osteologiske materialet (Mikkelsen 1994:143-
144). Det er vanskelig å si hvor mye av dette 
som stammer fra produksjon av andre varer, 
men funnmengden indikerer uansett at viltkjøtt 
generelt ikke har vært en viktig del av kostholdet 
(Lie 1988: 176-178). Med sitt mellom-euro-
peiske opphav er det ikke så rart at reinsdyrkjøtt 
ikke nevnes i de bevarte oppskriftene. Det er 
imidlertid påtakelig at reinsdyrbein er så lite 
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tilstede i de norske middelalderbyene. Dette 
gjelder også for undersøkelser fra høystatus-
miljøet Erkebispegården i Trondheim (Nordeide 
2003:305). 

I de norrøne oppskriftene er hjort og gås 
spesielt nevnt som viltressurser (f.eks. Q6, Grewe 
og Hieatt 2001:4). Funnene fra Erkebispegården 
viser at hjort utgjør den klart største andelen av 
vilt i perioden 1250-1532, med 178 av i alt 219 
bevarte bein fra ville pattedyr, mens hjortebein 
er fraværende i materialet fra håndverkermiljøet 
i Oslogate 6 (Nordeide 2003:303-308). Dette 
kan bety at denne typen viltkjøtt har vært en 
statusmarkør også i norske byer, men det kan 
også vise til lokale variasjoner i matkulturen.

Gås er også en matressurs vi finner igjen i 
de norske byene. Omkring 16 % av fuglebeins-
materialet fra Oslo stammer fra gjess (Lie 
1988:179). Det er litt uklart hvordan materialet 
fordeler seg på ville og tamme fugler. Tamgås 
kan ikke skilles fra villgås på bakgrunn av 
morfologiske trekk. Når man antar at en større 
andel av gåsebeina stammer fra tamgjess, er 
dette fordi disse ofte er funnet sammen med 
høns (Hufthammer 2000:175). Rolf Lie, som 
har undersøkt dyrebeina fra flere av de store 
arkeologiske utgravningene i Oslo, antar at den 
største andelen av gåsebeina derfra stammer fra 
tamgjess. Antallet er økende fra omkring 1350 
og indikerer at gås ble en stadig mer ettertraktet 
ingrediens på senmiddelalderens meny i Oslo 
(Lie 1988:180-181). At oppskriftene nevner gås 
som en viltressurs antyder at ville gjess også har 
vært en tilgjengelig ressurs, i hvert fall for et 
høystatusmiljø. 

Den lave andelen av dyrebein fra ville pattedyr 
i byene kan ha mange årsaker knyttet til blant 
annet utgravningsmetodikk, bevaringsforhold 
og distribusjonsforhold. Pågående undersøkelser 
omkring utnyttelsen av utmarksressursene i 
norske fjellområder tilsier at vi bør vente med å 
konkludere når det gjelder viltkjøttets betydning 
i middelalderens urbane matkultur. 

Frukt og grønnsaker

Grønnsaker og frukt er i svært liten grad nevnt 
i bevarte matoppskrifter fra middelalderen i det 
hele tatt, bortsett fra som indikasjon på størrelse 
(for eksempel at noe skal skjæres «stort som en 
ert»). Dette gjelder også for oppskriftene som er 
skrevet på norrøne språk. Indikerer dette at frukt 
og grønnsaker har hatt en liten plass på middel-
aldermenyen eller kan det være andre grunner til 
at disse viktige næringskildene ikke er nevnt? En 
fransk kokebok antyder at dette skyldes at retter 
basert på grønnsaker var så vanlige at de ikke var 
verdt å nevne, fordi «alle vet hvordan man lager 
dem» (Grewe og Hieatt 2001:21).

Både rødløk og hvitløk er imidlertid ingredi-
enser i flere oppskrifter, men da som smakstil-
setning i sauser (Kristensen 1908-20, Q9, K12, 
K14). Enkelte steder spesifiseres det hvilket 
sosialt lag av befolkningen sausen er tiltenkt, 
som i en billig saus bestående av løk, persille, 
kraft og eddik:

De salso minimi ualoris

Man skal takæ cipul oc skæræ sma sum ærtær. Oc 
æm mikæt af pætærsili oc giutæ thær up. A. Soth 
oc latæ thær til fiarthædeld af ædik. Thæssæ salsæ 
sæliæ mæn..4  (K11, Kristensen 1908-20:196).

De eldste norske bylovene regulerer dyrkning 
av grønnsaker som kål og løk (Bj. 119, 148). 
Dette viser at slike grønnsaker var viktige nok 
til å bli gjenstand for lovregulering allerede 
på 1100-tallet. Både grasgardr, kalgardr og 
humlagardr nevnes i skriftlige kilder fra høy- 
og senmiddelalderen. Slike hager nevnes ofte 
i sammenheng med byene. Dette har vært 
tolket som en indikasjon på at hagedyrking 
av denne typen har spilt en spesiell rolle i 
urban sammenheng (Øye 1998:18-19). Erter 
og bønner nevnes også som handelsvarer i 

4  En saus til minimal kostnad. Man skal ta løk og skjære smått som erter. Og like mye persille og koke dette opp 
med kraft. Tilsett så en fjerdedel eddik. Denne sausen (er til) enkle mennesker (Kristensen 1908-20, K11:196, min 
oversettelse).
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Magnus Lagabøtes bylov fra 1276, sammen med 
blant annet malt, mel og honning (Robberstad 
1923:35-36, se også Sture og Bauer i denne 
utgaven av Primitive Tider).

Arkeologiske utgravninger har også avdekket 
funn av frø og pollen fra grønnsaker, urter, frukt 
og bær i middelalderbyene (Øye 1998:14-41). 
Variasjonen i det botaniske materialet er større 
og viser kanskje til en mer omfattende bruk enn 
det vi finner spor etter i skriftlige kilder, med 
et stort utvalg av frukt, bær og nøtter. Noen av 
artene er importert, andre er dyrket lokalt. 

Foruten erter, kvann, kål, neper og bønner 
er det også funnet epler, plommer og pærer, 
kirsebær, rips og turnips i byene. Humle er 
funnet i stratigrafiske lag fra 1200-1600-tallet. 
I tillegg til hagedyrkede vekster ser det også ut 
til at byboerne har spist viltvoksende bær og 
nøtter som krekling, markjordbær, bringebær, 
blåbær, tyttebær, bjørnebær, einebær og hassel-
nøtter (Hjelle 2007:169; Griffin 1988:91). Det 
er også funnet spor av pors, som har vært et 
populært ølkrydder. Pors vokser vilt en rekke 
steder i landet, fra Troms i nord til Hvaler i sør 
(Pors i Store norske leksikon). En lovtekst fra 
1300-tallet tyder på at nøtter også ble eksportert 
fra Norge i denne perioden (Nedkvitne 1975:54). 

Det er vanskelig å vite hvor stort omfang 
hagedyrkingen har hatt i byene og hvor mye av 
grønnsaker og frukt som ble brakt til byen fra 
omlandet, men mengden funn av pollen og frø og 
det faktum at hagedyrking i byene ble lovregulert 
fra et tidlig tidspunkt kan peke i retning av at 
urban dyrkning kan ha hatt en viktig betydning i 
byenes matkultur. Det har vært hevdet at byenes 
hageparseller i første rekke var forbeholdt et øvre 
sosialt sjikt (Øye 1998:23). Det er imidlertid i 
liten grad gjort systematiske undersøkelser av 
det arkeobotaniske materialets spredning i de 
ulike delene av middelalderbyene.  

Det er også funnet spor av flere importerte 
arter. For eksempel er det funnet både fiken, 
valnøtter og druer i lag som er datert helt fra 
1200-tallet til etter middelalderens slutt (Hjelle 
2007:169). Fiken ble antakelig importert i tørket 
tilstand. Ficus carica hører hjemme i et stort 
område fra Tyrkia til den nordlige delen av India 

og dyrkes over store deler av middelhavsområdet 
(Fig i Encyclopædia Britannica). Det er ikke 
helt opplagt at denne eksotiske varen bare var 
forbeholdt de aller rikeste. Under utgravninger 
av «Oslogate 7» er det funnet større mengder av 
fikenfrø i en latrine eller kjøkkenmødding datert 
til første halvdel av 1200-tallet (Griffin 1979: 
131).

Druekjerner fra både blå og grønne druer 
funnet i middelalderbyene indikerer at disse ble 
importert både som frisk frukt og som rosiner 
på 1200- og 1300-tallet. Funnene er også 
gjort i byområder hvor spor etter håndverks-
virksomhet dominerer, noe som viser at flere 
enn kongen hadde tilgang på disse importerte 
delikatessene (Hjelle 2007:170). Søte rosiner 
ser også ut til å ha vært populære gaver ved 
1300-tallets begynnelse. I 1308 sendte biskop 
Arne av Bergen et fat med rosiner til sin kollega 
Tord på Grønland, som nok ikke hadde like god 
tilgang til importvarer på dette tidspunktet (RN 
3, 500). Fiken og rosiner ble i senmiddelalderen 
eksportert fra Portugal til England og Flandern 
i store mengder via portugisiske og hanseatiske 
handelsmenn. Kongen av Portugal alene ekspor-
terte 400 tonn fiken bare til Brugge på slutten av 
1400-tallet (Miranda 2015:77). Ettersom toll kun 
ble betalt en gang for disse varene vil ikke en 
videreeksport til Norge fra England komme til 
uttrykk i de bevarte tollrullene.

Korn og brødmat

Det finnes ingen bevarte oppskrifter på brød 
fra middelalderen, og grøt nevnes heller ikke i 
oppskriftene. Likevel er brød som ferdig produkt 
til stede i en rekke av de norrøne oppskriftene 
i flere varianter. Flere former for brødgrøt 
forekommer, men brød er også brukt gjennom-
gående til jevning og fortykningsmiddel. Mel er 
nevnt i forbindelse med paideig. I de tilfellene 
hvor kornsorten er spesifisert, er det hvete som 
brukes i oppskriftene. 

Allerede i 1280-årene må korn ha vært en svært 
viktig matvare i byboernes kosthold. En konflikt 
om utenlandske handelsmenns rettigheter i 
norske byer førte høsten 1284 til en dramatisk 
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boikott av kornimport til Norge fra tysk område 
(Helle 1982:382). Det er imidlertid vanskelig å 
vite hvor store regionale forskjeller det har vært 
når det gjelder avhengigheten av importert korn. 
Korn, mel, malt, øl og bønner utgjorde hele 54 
% av eksportvarene fra Lynn i årene 1303-1307 
(Nedkvitne 1975:82-83). De norske handels-
mennene som brakte med seg varer som hvete, 
rug, malt og honning fra øst-engelske havner 
kom i denne perioden først og fremst fra Bergen 
og Trondheim, mens bare få opptegnelser er gjort 
over handelsmenn fra Tønsberg og Oslo. Fordi 
tollrullene bare gir informasjon om kjøpmannens 
navn, hvor han kommer fra, hvilke varer han tar 
med seg og hva de er verdt, er det vanskelig å vite 
hvor mange utenlandske kjøpmenn som brakte 
korn til Østlandet (figur 2). Kanskje kunne en del 
av kornbehovet her i større grad dekkes gjennom 
lokal og regional kornproduksjon? 

Ulike klimatiske og topografiske betingelser 
har gjort at det har vært forskjeller mellom 
hvilke muligheter man har hatt for dyrking i 
ulike deler av landet. Et mer kontinentalt klima 
med varme somrer og kalde vintre kombinert 
med flate og lettere dyrkbare områder rundt 
Oslo og Trondheim har gitt bedre grunnlag for 
korndyrking der enn i Bergen (Hjelle 2007:163). 

I Oslo har det i tillegg til importert korn fra 
omlandet antakelig blitt dyrket korn på løkkene 
innenfor byens takmark (Nedkvitne og Norseng 
2000:153), mens korndyrkingen i Bergen først 
og fremst har foregått utenfor byen (Helle 1982).  

Korn, sammen med kjøtt, ser ut til å ha 
utgjort den største delen av leveransene fra 
byenes omland, ikke minst for Oslos vedkom-
mende. Der bestod som nevnt 80 % av kongens 
landskyld på 1500-tallet  av korn og husdyr 
(Iversen 2013:467-471).  Korn utgjør altså den 
klart største delen av landskylden på Østlandet 
i senmiddelalderen, og møllene var da også eid 
av kongen, aristokratiet og kirkens institusjoner. 
I perioden mellom 900 og 1100 ble vannmøller 
introdusert, en teknologi som antakelig har hatt 
betydning både for matkulturen og for distri-
busjonsmønsteret av korn (Baug 2015:34). Stor 
import av rug fra utlandet kan ha sammenheng 
med en økende kulturell innflytelse fra de 
hanseatiske områdene, hvor syrnet rugbrød var 
en viktig del av matkulturen (Viklund 2007:127). 

Skriftlige kilder indikerer at offentlige 
bakerovner ble vanlige fra 1300-tallet, antakelig 
i sammenheng med at syrnet brød ble et populært 
innslag i kostholdet (Grøn 1927:51-52). Arkeolo-
giske funn viser imidlertid at kuppelovner har 
vært i bruk inne i byen adskillig tidligere enn 
dette, men det kan være vanskelig å avgjøre om 
en ovn har vært benyttet som bakerovn eller 
om den har hatt andre funksjoner. Et ildsted 
med en mulig kuppelovn funnet i Trondheim er 
datert til mellom 1125 og 1225 (Christophersen 
1994:197-198). Fra begynnelsen av 1500-tallet 
er det funnet et eksempel på en stor og avansert 
bakerovn med regulerbar luftekanal og hjørne-
stolper i teglstein i Erkebispegården i Trondheim 
(Nordeide 2003:180-183). 

For det brede lag av befolkningen må den 
daglige baksten likevel først og fremst ha blitt 
stekt på baksteheller, som er funnet i store 
mengder i middelalderbyene (figur 3). De eldste 
av disse er funnet i lag datert til begynnelsen 
av 1100-tallet (Weber 1999:138).  Dette er flate 
avrundede heller med riller på en eller begge 
sider, laget av kleber eller skifer. 600 fragmenter 
av slike heller er registrert fra Oslo alene (Univer-

Figur 2. Original tollrulle E122/6/1 fra 1307-1308 i 
National Archives, London. Teksten viser at Sewardi 
(Sigvard?) fra Tønsberg reiste fra Hull med disse varene: 
vij Wagas salis (salt), iij pec’ de Worthsted (kamgarnsk-
lede) iij pec’ de alio panno (annet tøy), iij pec’ de 
Worthsted (kamgarnsklede), j centenam de caneuace 
(kanvas). Takk til Wendy Childs for hjelp til å tolke 
vareslagene. Foto: Marianne Vedeler
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sitetsmuseenes gjenstandsdatabaser). I en ny 
prisregulerende lov som kom i 1302 skilles det 
mellom tre typer brød, nemlig brauð, rughleifr 
og rugh fragge (NgL III, 43). Irene Baug har 
påpekt at denne loven kommer i samme periode 
som tilfanget av baksteheller øker markant i 
byfunnene. Kanskje aner vi her konturene av en 
todelt brødkultur, med på den ene siden en leiv 
eller flatt brød bakt av bygg eller rug på helle, 
og på den andre siden et mye dyrere syrnet brød 
bakt i ovn (Baug 2015: 40). Den samme loven 
forbyr også salg av hvetemel.5  Det er vanskelig å 
vite hvor stor eller liten plass hvetemelet faktisk 
hadde i byboernes matkultur. Lite gunstige 
forhold for dyrking av hvete i mange deler av 
landet tilsier at dette kornslaget i første rekke har 
vært et relativt dyrt importprodukt. 

Funn av korn i arkeologiske kontekster i 
byene utfyller og nyanserer til en viss grad de 
andre kildene. Hvete (Triticum aestivum s.l og 

Triticum sp.), havre (Avena sativa) og bygg 
(Hordeum vulgare) er funnet i bykontekster fra 
og med 1200-tallet, mens rug (Secale cereale) er 
registrert i lag fra 1300- og 1400-tallet (Hjelle 
2007). Korn av hvete er så langt ikke funnet i 
utgravninger i Oslo. Det er imidlertid funnet 
betydelige mengder pollen fra hvete under 
utgravningen i Oslogate 3 og 7. Dette kan tyde 
på at hvete faktisk ble dyrket i byens omland i 
middelalderen (Høegh 1979:146-147). 

Forskjeller i pris på de ulike kornslagene og 
lignelsen i Rigstula der det er jarlen som spiser 
hvetebrød, antyder at lyst hvetebrød ble regnet 
som høystatusmat (Grøn 1927:46; Ædda-Kvæde 
1928, Skaar 2014:40). Samtidig har de nye 
glutenholdige brødsortene blitt vurdert som en av 
de viktigste endringene av kostholdet i middelal-
deren (Viklund 2007:128; Baug 2015:38). Det er 
så langt ikke foretatt noen systematisk undersø-
kelse av spredningen av de ulike kornslagene i 
byene og om det kan spores forskjeller mellom 
områder som kan knyttes til høystatusmiljøer 
(for eksempel kongsgård og bispeborg) og 
boligområder med antatt lavere sosial status.

Bakstehellene utgjør en viktig kilde til 
middelalderens matkultur og kan ha vært brukt 
til mer enn å steke brød. Foreløpig er det gjort 
få undersøkelser av gjenværende matskorper på 
disse hellene, men en analyse foretatt på to heller 
funnet i Nordland og Troms indikerer at disse 
kan ha vært brukt til steking av en blanding av 
melkeprodukter og bønner eller erter (Reiersen 
1999:74-75; Tengesdal 2010:68).

Krydder som statusmarkør 

Som sine mellomeuropeiske slektninger har 
også de norrøne kokebøkene et innslag av 
eksotisk importert krydder. Det er ikke minst 
dette som har ført til at kokebøkene tolkes som 
et uttrykk for overklassens kjøkkenkultur. En 
rekke av krydderne er de samme som brukes i 
søte bakverk i dag, som kardemomme, safran 
og kanel, men her brukes de på en annen måte, 
gjerne sammen med eddik, pepper, nellik og 

Figur 3. Det er funnet store mengder av baksteheller i 
middelalderbyene, de aller fleste i mindre fragmenter. 
Fra Østlandsområdet med Oslo, Tønsberg og Skien 
er det alene registrert 4040 nummer av baksteheller. 
Her et godt bevart eksemplar fra Piggåsen i Akershus 
(C366891/1). Foto: Guro Koksvik Lund, KHM.

5   Flur of hveiti er fyrirbodit at lata til utt solu (NGL III, 13).
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muskat i krydrede sauser som anbefales til kjøtt 
eller fiskeretter (Grewe og Hieatt 2001:23-24). 
Oppskriftene på ulike sauser utgjør til sammen 
ti sauser i 26 varianter. Flere av disse inneholder 
en mengde ulike krydder og urter. Oppskriftene 
antyder også hvilken del av det sosiale hierarkiet 
sausen er tiltenkt, for eksempel «Herresaus» eller 
den før nevnte «De salso minimi valoris», som er 
billig og beregnet for «enkle folk» (Kristensen 
1908-20:196). 

Det er foreslått at de mange mindre 
kokepottene som er funnet i nord-europeiske 
middelalderbyer fra denne perioden i første rekke 
har vært brukt til å lage saus i (Jervis 2012:466). 
I engelsk sammenheng er kokepottene bare 
funnet i urbane kontekster. Det er også funnet 
store mengder fragmenter av kokepotter av ulike 
typer i norske middelalderbyer, i Oslo ca. 2140 
fragmenter (Universitetsmuseenes samlingsdata-
baser; Molaug 1975: 257). 

De samme typene krydder som finnes i bevarte 
kokebøker finner vi også igjen i bevarte brev og 
løsøreopptegnelser. Da kong Magnus Erikssøn 
fikk laget en opptegnelse over gods og løsøre 
på Bohus slott i 1340, hadde han samlet opp 
spisskummen, pepper, kanel og ingefær, samt 
både store og små rosiner (DN III, 202). Engelske 
tollopptegnelser antyder at det ble importert 
krydder til norske byer i et visst omfang. I løpet 
av de fem årene mellom 1303 og 1307, var det 
i hvert fall seks kjøpmenn som betalte toll for å 
bringe med seg krydder tilbake fra havnen i Lynn 
(Nedkvitne 2014:61). Tollrullene spesifiserer 
ikke krydderne, og det er derfor vanskelig å vite 
nøyaktig hvilke det dreier seg om. 

Krydderne i «Herresausen» er mange av 
de samme importerte krydderne som kong 
Magnus Eirikssøn hadde i sin besittelse i 1340. 
I oppskriften finner vi i tillegg til kanel, pepper 
og ingefær også muskat, nellik og kardemomme 
(Kristensen 1908-20:195).  

Det er ikke funnet spor etter krydderne fra 
«herresausen» i de arkeologiske utgravningene 
i norske middelalderbyer. Der er det derimot 
funnet karve, koriander, fennikel og sennepsfrø 
(Hjelle 2007:167). Det er sannsynlig at dyre 
krydder som safran, kanel og kardemomme har 

vært omsatt i små kvanta og at de har vært godt 
utnyttet. Det er derfor ikke overraskende at det 
ikke er funnet spor av dem i arkeologiske utgrav-
ninger. 

Bruno Laurioux har likevel påpekt at verdien av 
denne typen krydder som statusmarkør antakelig 
endret seg i senmiddelalderen. Oppskriftene i 
de bevarte kokebøkene fra 1300- og 1400-tallet 
viser samtidens «nouvelle cuicine», med nye og 
moderne ingredienser for det vestlige kjøkken. 
En tiltakende bruk av importert krydder finner 
først sted i de øvre samfunnslag og sprer seg 
etter hvert nedover i hierarkiet til de brede lag 
av befolkningen. Krydder som pepper, ingefær, 
safran, kanel og nellik er ved middelalderens 
slutt antakelig tilgjengelig for en større del av 
befolkningen og blir til slutt forkastet nesten 
fullstendig av overklassen (Laurioux 1985:66). 
På 1200-tallet og første halvdel av 1300-tallet må 
imidlertid krydder som safran, ingefær og nellik 
fremdeles ha vært prestisjeprodukter i Norge. I 
de skriftlige kildene er denne typen krydder først 
og fremst nevnt i forbindelse med kongelige 
reiser og fortegnelser over bohave. Da Margareta 
Eiriksdatter skulle sendes til Skottland for å gifte 
seg med kong Edward den førstes sønn i 1290, 
sendte kongen med henne en rekke luksuspro-
dukter. Blant disse nevnes også sukker (zukaris), 
pepper (piperis), ingefær (zingiberis) og safran 
(croci) (DN XIX, 349). Da dronning Blanka 
døde i 1365 og en fortegnelse over innboet 
hennes i Tunsberghus skulle lages, var fremdeles 
krydder som nellik (naghla), pepper (pipar), 
ingefær (ingifær) og kanel (kanela bark) såpass 
verdifullt at dette var verdt å nevne sammen med 
eksklusive silkestoffer og et skrin innsatt med 
smaragder (DN III, 344). 

Dette bildet av krydder som luksusprodukt 
bør likevel nyanseres. Flere kilder antyder at 
pepper og ingefær har vært tilgjengelig for flere 
enn kongehuset og adelen allerede fra 1200-tallet 
av. En runepinne funnet under utgravninger 
i Nordre Søstergården på Bryggen i Bergen 
og datert til første halvdel av 1200-tallet har 
følgende innskrift: «Torkjell myntslager sender 
deg noe pepper» (Liestøl og Johnsen 1990:118). 
Runepinnen tolkes som et følgebrev på et parti 
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pepper som Torkjell oversender. Det fremgår 
ikke av innskriften hvem mottakeren var, men 
en myntslager hadde i alle fall tilgang til å sende 
pepper på dette tidspunktet. Pepper forekommer 
også som tilnavn på flere personer på 1300-tallet 
(Liestøl og Johnsen 1990:119).  Vi bør altså ikke 
utelukke at de seks skipperne som fraktet krydder 
til Norge fra Lynn i årene 1307-1311 antakelig 
også hadde velstående kjøpere blant norske 
byboere, og at i hvert fall enkelte av krydderne 
som hyppig nevnes i de norrøne oppskriftene kan 
ha hatt en plass i den urbane matkulturen. Susan 
Francia har påpekt at leietakere i Oxfordshire, 
England, på 1200-1400-tallet betalte husleie i 
krydder som spisskummen, pepper og ingefær. 
Selv om krydder var høyt verdsatt, var det altså 
tilgjengelig for flere lag av befolkningen (Francia 
2011:203). 

Sennep inngår som sause-ingrediens i de 
bevarte kokebøkene i kombinasjon med honning 
(K8-9, Q7-8, D8-9), som også ble importert via 
de engelske havnene i høymiddelalderen. 45 
kjøpmenn på norske skip importerte honning fra 
Lynn i årene 1303-1307 (Nedkvitne 1975:223, 
Grewe og Hieatt 2001:87-88). Svart sennep 
(Brassica nigra) er en plante som opprinnelig 
hører hjemme i Midtøsten men som også 
har vært dyrket i sentrale deler av Europa 
(Seidemann 2005:70). Frø av svart sennep er 
funnet i norske middelalderbyer i lag som er 
datert fra 1200-tallet til og med 1400-tallet 
(Hjelle 2007:167). Kombinasjonen av sennep 
og honning som fremkommer i oppskriftene kan 
dermed godt ha vært i bruk i middelalderbyene. 

Kokebøkenes krydder og mange sauser bør 
sees i lys av en kokekunst som legger til grunn 
samtidens overordnede kosmologi, hvor balansen 
mellom varmt og kaldt, vått og tørt la grunnlaget 
for god fysisk og mental helse. Aristokratiske 
hushold har i svært mange tilfeller hatt en egen 
lege, og mat og medisin har vært tett sammen-
knyttede komponenter. Det er sannsynlig at kokk 
og lege i mange tilfeller har samarbeidet tett 
(Scully 1988:20-24).

Fisk 

I henhold til katolsk praksis har inntak av kjøtt 
og melkeprodukter vært forbudt i fastetiden. 
Dette forbudet finner vi igjen i de tidligste 
norske kristenrettene for Gulating, Borgarting 
og Eidsivating som forbyr slik mat i fasten, men 
gjør et unntak for dyr som er døde av naturlige 
årsaker (Nordeide og McDonald 2013:44-46). På 
bakgrunn av en slik forordning er det nærliggende 
å anta at kostholdet besto av en relativt stor andel 
av fisk. De arkeologiske kildene kan foreløpig 
ikke gi noe klart svar på om forbudet faktisk ble 
overholdt. De store utgravningene i middelalder-
byene har avslørt et relativt lite antall fiskebein. 
I Oslo varierer antallet fra 7 % av alle dyrebein 
funnet i Oslogate 7, til 17 % i utgravningen på 
Søndre Felt. Her er det imidlertid flere problemer 
knyttet til tolkning av kildene. Jordmassene i 
flere av de store utgravningene ble ikke såldet, og 
små fiskebein er derfor naturlig nok ikke samlet 
opp. Tilfeldige avfallsforekomster og ulike 
bevaringsforhold kan også ha påvirket resultatet 
(Norseng 2015:202-204). I en mindre undersø-
kelse der jorden ble såldet og mindre fiskebein 
samlet inn, utgjorde antallet fiskebein inntil ¾ 
av alle knokler (Lie 1991:81). Torsk utgjør den 
største andelen, men minst 15 ulike fiskeslag har 
stått på Oslo-menyen (Norseng 2015:203). 

Fiskeretter forekommer sjelden i de norrøne 
oppskriftene. Bare en rett er helt fiskebasert. 
Dette er en enkel rett av stekt fisk, her anbefales 
brosme, gjedde eller annen fisk, med en saus av 
steikesjy og eddik:

Man skal takæ brasn, oc gæddæ oc allæ fyskæ 
oc stekæ them wæl, oc drøpæ meth thæn oli thær 
først ær af saugh. Thæn timæ the æræ wæl stektæ, 
swa takæ af thæn oli oc støtæ mæth ædykæ oc 
writhæ gømæn et klæthæ. (..)(K10, Kristensen 
1908-20:196).6 

Saltvannsfisk så som torsk nevnes overhodet 
ikke i oppskriftene. At steikesjy nevnes spesielt 

6  Man skal ta brosme og gjedde og alle slags fisker og steke dem godt, og dryppe dem med den oljen som først 
renner av. Når de er godt stekt, hell så av steikesjyen og bland den med eddik og sil dette gjennom et klede 
(min oversettelse).
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er interessant. Magnus Efwendahl har undersøkt 
koke- og serveringskar fra middelalderens 
Uppsala. Han har påvist at det i perioden 
1250-1350 oppstår en økt etterspørsel etter 
spesialisert utstyr som blant annet stekefat, som 
gjør at maten lettere kan stekes eller braiseres. I 
perioden etter 1350 kommer også egne dryppkar 
laget for å samle opp steikesjy (Elfwendahl 
1999:147-154). De mange flate bakstehellene 
med riller, som er et karakteristisk innslag 
i norske middelalderbyer, kan også fungere 
utmerket som stekeplate/grill for fisk og kjøtt. 
Flere undersøkelser av innholdet i matskorper fra 
slike heller vil kunne gi svar på om de faktisk ble 
brukt på denne måten.

I en pai som i utgangspunktet er basert på 
kylling; «Man scal et unct høns i tu skære…» 
(K24, Kristensen 1908-20:199), nevnes også 
fisk. I likhet med flere andre retter er dette en 
basisoppskrift på pai hvor «allæ handæ fiske 
postel. oc fughlæ oc annæt køt» kan brukes. 

Kildene gir alt i alt et tvetydig bilde av 
fiskekonsumet. På den ene siden er fisk en 
relativt sjelden ingrediens i oppskriftene. Men vi 
vet samtidig at fisk, og da særlig torsk, har vært 
Norges viktigste eksportvare i middelalderen. 
Arkeologiske kilder viser en variert fiskemeny 
som riktignok synes begrenset i omfang, men 
dette kan altså skyldes utgravningsmetodikk og 
andre kildekritiske forhold. 

Melkeretter

Det finnes flere varianter av melk- og eggeba-
serte oppskrifter i de norrøne håndskriftene. 
Utenom de reglementerte fastetidene er det 
rimelig å tro at melkeprodukter har vært viktige 
ingredienser i kostholdet også i byene. To 
varianter av brødpudding eller brødgrøt, laget 
av en blanding av melk, egg og hvetebrød, 
finnes i hver av håndskriftsamlingene. Den ene 
av disse bærer det illustrerende navnet «hvit 
mos» (K15 og Q14, Kristensen 1908-20:197, 

217). Den skal spises med smørøye og kanel, 
på samme måte som vi i Norge nå spiser risgrøt. 
Denne oppskriften kan være en tilpasset variant 
av «blancmanger», en oppskrift som finnes i en 
rekke varianter i europeiske håndskrifter og som 
der forekommer med geitemelk, mandelmelk, 
ris og smult i stedet for smør (Grewe og Hieatt 
2001:93). Varianten med kumelk, brødsmuler og 
smør er mer tilpasset ressursene som var tilgjen-
gelige i Skandinavia. Smør foreslås ellers i et lite 
antall oppskrifter som erstatning for smult:

Quomodo temperetur cibus qui vocatur hwit moos

Man skal takæ søt miælk, oc wæl writhet 
hwetebrøth oc slaghnæ æg, oc wæl writhæt safran, 
oc latæ thaet wællæ til thæt warthær thiuct. Sithen 
latæ thæt up a dysk oc kastæ i smør, oc strø a 
pulvær af kaniæl. Thæt hetær hvitmoos (K15, 
Kristensen 1908-20:197). 7

En annen kombinasjon av egg og melk tilsatt 
flesk og safran gir en slags omelett som først 
skal kokes og siden stekes (Q16, Kristensen 

Figur 4. Flere av oppskriftene har instruksjoner om 
dobbel varmebehandling, både koking og steking. 
Her en tolkning av «Spæcket mialk», beskrevet i 
oppskriften Q16 (Grewe og Hieatt 2001:46). Tolkning 
og foto: Marianne Vedeler.

7  Hvordan lage en rett kalt hvit mos: Man skal ta søt melk, og godt smuldret hvetebrød og piskede egg, og godt 
knust safran, og la det velle til det er tykt. Legg det så på en disk/tallerken og ha i smør, og strø på pulver av 
kanel. Dette heter hvit mos (min oversettelse).
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1908-20:218). Den påfølgende oppskriften 
anbefaler en innbakt variant av det samme. En 
dobbel varmebehandling i form av både koking 
og steking er til stede i flere av oppskriftene 
(figur 4). 

Melkeprodukter har foreløpig vært vanskelige 
å spore i det arkeologiske materialet, bortsett fra 
i enkelttilfeller som den før nevnte bakstehellen 
hvor det er funnet spor av melkeprodukter 
og bønner (Reiersen 1999:74-75). Denne er 
imidlertid ikke funnet i bykontekst. Undersø-
kelser av knokler fra storfe kan kanskje gi noen 
indikasjoner på melkeforbruket. I snitt har over 
halvparten av storfeet som er funnet i byene vært 
eldre enn 4 år på slaktetidspunktet (Hufthammer 
2000:176, 2003:184). Dette kan indikere at 
melkeproduksjon har vært viktig. På den annen 
side er innslaget av okse relativt høyt i forhold til 
ku, i Oslo opp til 60 % i tidlig middelalder. Fra 
ca. 1350 dominerer imidlertid ku i materialet fra 
Søndre Felt/Mindets tomt. Dette høye innslaget 
av relativt gamle kyr har vært tolket som en 
indikasjon på at disse først og fremst ble holdt 
som melkeprodusenter (Lie 1988:167).

Kristenrettene forbyr, i tillegg til kjøtt, 
også inntak av melkeprodukter i fastetiden. I 
kokebøkene finnes det flere oppskrifter som 
kan ha vært brukt som erstatning for animalske 
melkeprodukter i perioder hvor dette var forbudt 
(Grewe og Hieatt 2001:23). Søt mandel (Prunus 
dulcis) vokser i mediterrant klima (Almond 
i Encyclopædia Britannica), og dersom disse 
oppskriftene skulle brukes i Norden, måtte 
mandlene importeres. Det er imidlertid ingen 
spor av mandler i det arkeologiske materialet. 
Mandelmelk i flere varianter forekommer 
både som egne oppskrifter og som ingrediens 
i pai. I samtlige håndskrifter finnes det også en 
oppskrift på en slags skyr eller yoghurt basert 
på mandelmelk, som ifølge forfatteren er like 
god som syrnet sauemelk.  Disse oppskriftene 
har antakelig sitt opphav i middelhavsområdet 
hvor mandelmelk var et symbol på aristokratisk 
matkultur i middelalderen (Grewe og Hieatt 
2001:23-30). 

Oppskriftenes plass i de norske middelalder-
byene

En sammenstilling av kildene viser som vi har 
sett en relativt stor diskrepans mellom de restene 
av mat som er funnet i norske middelalderbyer og 
ingrediensene som nevnes i de bevarte norrøne 
matoppskriftene. Dette viser, ikke uventet, at 
oppskriftene ikke reflekterer kostholdet til en 
gjennomsnittlig byboer i middelalderens Norge. 
Likevel er det flere karakteristiske trekk ved 
oppskriftene som viser til mattrender som kan ha 
gjort seg gjeldende i byenes sosiale overklasse. 

Oppskriftenes bruk av ulike kjøttprodukter 
er interessant og indikerer antagelig brukernes 
fokus på høystatusprodukter snarere enn at 
rettene stammer fra et fremmed kjøkken. Den 
sterke vekten på hønsekjøtt og en tilsvarende 
ignorering av storfekjøtt svarer godt til status 
og tilgjengelighet for disse ingrediensene. 
Hønsekjøtt har vært tilgjengelig i byene i 
begrenset omfang, storfekjøtt har derimot vært 
mye brukt og omsatt. Svinekjøtt er representert 
i større prosentvis omfang i oppskriftene enn i 
det zooarkeologiske materialet, men det har 
antakelig vært lokale og tidsmessige variasjoner 
mellom byene med hensyn til hvor stor plass 
svinekjøttet har hatt på menyen. 

Småfe er lite nevnt i oppskriftene. Zooarke-
ologiske kilder kan gi et mer nyansert bilde av 
småfekjøttets betydning for kostholdet i byene. 
Her er det særlig spennende å se hvordan 
lokale forskjeller mellom byene og endringer 
over tid gjør seg gjeldende, med et større fokus 
på geitekjøtt i Oslo i tidlig middelalder mens 
fårekjøtt ser ut til å ha fått økende popularitet i 
Bergen i senmiddelalderen. Dette er et eksempel 
på at de arkeologiske kildene kan gi informasjon 
om geografiske forskjeller som oppskriftene ikke 
reflekterer.

Viltkjøtt fremstilles i oppskriftene som 
eksklusivt, gjerne sammen med krydret saus 
«som er den beste saus en herremann kan få» 
(D7, jf. Grewe og Hieatt 2001:58). Viltkjøttets 
status i middelalderbyene fremstår foreløpig 
som litt uavklart. Vi finner rester av hjort i 
begrenset omfang, mens gås er ut til å ha hatt 
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økende popularitet på senmiddelalderens meny. 
Reinsdyrkjøttets plass på matbordet i middelal-
deren er fremdeles et mysterium. Masseslakten 
som fant sted på høyfjellet må ha hatt et marked. 
Likevel finnes det få spor av dette i form av 
slakteavfall og matrester i byene, selv om 
gevir er til stede som håndverksavfall og som 
bearbeidede gjenstander. 

Oppskriftene domineres av enkelte typer av 
ingredienser, mens andre er fraværende. Det 
beskjedne innslaget av frukt, grønnsaker, grøt 
og brødmat er spesielt tydelig. Likevel kan for 
eksempel tilstedeværelsen av ingredienser som 
løk og persille i en saus som betegnes som billig 
gi noen indikasjoner på ingredienser som har vært 
tilgjengelige for et bredt lag av befolkningen. På 
den annen side er de eksotiske krydderne som 
er så karakteristiske for de bevarte middelalder-
oppskriftene helt fraværende i det arkeologiske 
materialet, også i kongsgårder og bispeborger. 
Dette er likevel ikke så rart. Krydder av denne 
typen har uansett utgjort et svært begrenset 
volum, og bruken av tørkede frø og plante-
deler fordrer ofte at disse blir pulverisert før 
de tilsettes i maten. Det skal derfor mye til at 
dette blir bevart og funnet under arkeologiske 
utgravninger. Til tross for fraværet av organiske 
rester, indikerer brev og diplomer fra 1200- og 
1300-tallet at de samme krydderne som brukes 
i oppskriftene også har vært i omløp i Norge, og 
at bruken av disse har endret seg betydelig fra 
1200-tallet til middelalderens slutt. Oppskriftene 
kan gi oss en indikasjon på hvordan disse har 
vært brukt og kombinert i de øvre sosiale lag av 
befolkningen på 1300- og 1400-tallet.

Melkeprodukter har foreløpig vært vanskelige 
å spore i det arkeologiske materialet. Enkelte av 
melkerettene i oppskriftsamlingene, som for 
eksempel «hvit mos» synes imidlertid å være 
tilpasset et nordisk kjøkken og ingredienser som 
var tilgjengelige i norske byer. Derimot er rettene 
med mandelmelk et eksotisk innslag som ikke 
umiddelbart kan spores i norsk materiale. Dette 
kan være oppskrifter som først og fremst viser til 
eksklusive fasteretter beregnet på en kontinental 
matkultur.

Det er ikke bare ingrediensene og kombina-
sjonen av dem som har betydning for den ferdige 
retten. Også tilberedningsmåte og servering er 
viktig. Fokuset på retter som skal stekes, lages 
i lukkede ovner eller i små kokekar passer godt 
med fasiliteter som har vært tilgjengelige for et 
øvre sosialt sjikt i norske middelalderbyer, men 
selv i de bevarte oppskriftsamlingene er det langt 
fra alle retter som krever en lukket bakerovn. 
En sammenlikning av kar, redskaper, bevarte 
matskorper og oppskrifter vil kunne gi ny 
verdifull informasjon om byenes matkultur og 
sosiale lagdeling. En mer detaljert studie av disse 
kildene og bevart botanisk og animalosteologisk 
materiale vil også kunne gi verdifull informasjon 
om hvilke endringer som fant sted i løpet av 
middelalderen.

Innslaget av dyre krydder, omfanget av den 
begrensede ressursen kylling og nødvendig-
heten av å benytte en bakerovn i enkelte av 
oppskriftene, indikerer at disse er skrevet for et 
øvre sosialt sjikt av befolkningen. Til tross for at 
oppskriftene ikke reflekterer den jevne byboers 
diett, kan de likevel bidra til innsikt i et mer 
avansert kjøkken som vil kunne spores gjennom 
flere detaljerte undersøkelser av arkeologisk 
materiale fra høystatuskontekster og utbredelser 
av makrobotanisk og osteologisk materiale. Som 
uttrykk for et moderne og internasjonalt kjøkken 
som signaliserer høy status, vil de dermed også 
være relevante kilder til matkulturen i de norske 
middelalderbyene.

Takk
Takk til Kathrine Stene, Vivian Wangen, Frode Iversen, 
Petter Molaug, Sæbjørg W. Nordeide, Marte Spangen og to 
anonyme fagfeller for gjennomlesning, opplysninger og gode 
kommentarer. 
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Summary

Cookbooks and food remains in the medieval 
towns of Norway.  
Three preserved collections of medieval food 
recipes are written in Norse languages. One 
of these is probably based on a Norwegian 
edition.  Too what degree do the recipes 
present relevant information about the food 
culture in the medieval towns of Norway? 
A compilation of sources shows a relatively 
large discrepancy between the food remains 
found in Norwegian medieval towns and 
the ingredients mentioned in the preserved 
Norse food recipes. The recipes do not reflect 
the diet of an average urban inhabitant 
in the medieval Norway as it appears in 
the archaeological sources. Despite this, 
the recipes can nevertheless contribute 
to insights into food trends that might be 
traced through more detailed investigations 
of archaeological material and historical 
sources from high status contexts. As an 
expression of a modern and international 
cuisine that signalled high status, the 
collections of medieval food recipes are 
relevant sources of information on food 
culture in the Norwegian medieval towns.
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