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Christian IVs by
Kunnskapsstatus og forvaltningsstrategi for arkeologiske kilder fra
Christiania 1624-1850

Silje Hauge og Geir Strandberg Sørgård
Byantikvaren i Oslo

I 2014 tok Byantikvaren i Oslo initiativ til
et prosjekt for å samle og systematisere de
arkeologiske kildene fra 16-, 17- og 1800-talls
Christiania, med arbeidstittelen «Christian
den IVs by». Bakgrunnen for prosjektet var en
økende erkjennelse av at dette kildematerialet
står i fare for å bli fjernet som følge av utbygging,
og at forvaltningsmyndigheten mangler gode
verktøy for å ivareta etterreformatoriske arkeologiske kilder. Prosjektet ble utført i samarbeid
med Norsk Institutt for Kulturminneforskning
(NIKU), Norsk Maritimt Museum (NMM) og
Kulturhistorisk Museum (KHM).
Byantikvarens
prosjekt
må
sees
i
sammenheng med en økende bevissthet i det
internasjonale fagmiljøet om kildeverdien som
ligger i det arkeologiske materialet fra etterreformatorisk tid. David Gaimster (2011:29)
betegner utviklingen som et radikalt skifte fra
tidligere, hvor arkeologien kun ble ansett som
et supplement til de skriftlige kildene. Arkeologiske kilder belyser de historiene som ble ansett
som for selvfølgelige og dagligdagse til å nevnes
i skrift og er en korreks til en ideell virkelighet
slik den gjerne blir fremstilt i skriftlige kilder.
Her i landet har NIKU vært sentrale i arbeidet
med etterreformatoriske kulturlag, og særlig de
siste årenes prosjekter med Levangerfredningen,
Trondheim i perioden 1400 til 1900 (McClees
2011) og den pågående utgravningen av Torvet
i Trondheim bør nevnes. Norsk Maritimt

Museums utgravninger har vært viktige for
etterreformatorisk arkeologi i Oslo, og har gitt
ny informasjon om Christianias havneområder
(se blant annet Vangstad 2011, Petterson 2008,
Falck 2012 ). Flere fylkeskommuner har de
siste årene også hatt en økende bevissthet rundt
etterreformatorisk arkeologi. Eksempler kan
blant annet hentes fra Akershus (Son-prosjektet),
Vestfold (Heierstadstua) og Vest-Agder (Torvet
i Kristiansand). I Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 har nå også for første gang
etterreformatorisk arkeologi kommet inn som et
satsingspunkt i nasjonal kulturminneforvaltning.
Prosjektet «Christian den IVs by» er tenkt
i to faser, hvor fase 1 har vært et forprosjekt
¿QDQVLHUW DY 5LNVDQWLNYDUHQV IRUVNQLQJV RJ
utviklingsmidler.
Mål med prosjektets fase 1 var:
• Å få en oversikt over innsamlet materiale fra
Christianias grunnleggelse i 1624 fram til ca.
LQQHQIRUHQJHRJUD¿VNDYJUHQVLQJVRP
omfattet Kvadraturen, Stortorget og Christianias havneområde. Nøkkelinformasjon fra
rapportene ble lagt inn i en felles database.
• Kartfeste den informasjonen som er relevant
for å sikre en forsvarlig forvaltning av disse
kulturminnene.
• Utvikle et forslag til forvaltning av etterreformatoriske arkeologiske kulturminner innenfor
SURVMHNWHWVJHRJUD¿VNHDYJUHQVLQJ
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Bakgrunn - Christiania opp av Oslos aske

Middelalderbyen Oslo brant ned i en ødeleggende storbrann i 1624, og kong Christian IV av
Danmark-Norge anla umiddelbart den nye byen
Christiania ved Akershus festning, av forsvarshensyn. Akershus hadde nylig blitt modernisert
i tråd med datidens krav til et befestningsanlegg,
hvor særlig bruken av skytevåpen og artilleri
hadde medført bygging av fremspringende
bastioner forbundet med brede jord- eller
steinvoller (Lorange 1995:12). Byplanen
YDU L OLNKHW PHG GH ÀHVWH HXURSHLVNH E\HU IUD
denne perioden inspirert av renessansebyens
idealer med symmetri, rektangulært gatenett, et
sentralt torg og omsluttende voller rundt byen.
Planleggingen omfattet utplassering av tomter
tiltenkt ulike samfunnslag og funksjoner (Rode
2001:71). Vollene rundt byen ble et kortvarig
fenomen og store deler av dem ble besluttet revet
allerede etter bybrannen i 1686. Bystrukturen er
imidlertid i stor grad bevart fram til i dag.
'HWHUEHYDUWÀHUHNDUWRJE\SODQHUIUD
og 1800-tallet, i tillegg til andre skriftlige kilder
som blant annet brev, skifte- og auksjonsprotokoller, manntall- og skattelister, og branntakster
som forteller om byens utvikling og dens
beboere. Det innsamlede arkeologiske kildematerialet omfatter en stor variasjon av kategorier,
fra faste strukturer og konstruksjoner til båter og
gjenstandsfunn.
Arkeologiske undersøkelser i Kvadraturen og
Christianias havneområder

En av prosjektets målsetninger har vært å samle
tilgjengelig arkeologisk dokumentasjon fra de
ulike institusjonene for å få en oversikt over
dagens kunnskapsstatus. Utvalgte opplysninger
fra rapportene ble lagt inn i en database og ble
brukt som utgangspunkt for kartfesting i ArcGIS.
Kategoriene i databasen korresponderer i stor
grad med Riksantikvarens database for middelalderkulturlag, MabyGIS.
De første arkeologiske undersøkelsene av
Christianias kulturlag ble utført på 1920-tallet av
Gerhard Fischer, hvor han dokumenterte rester
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etter bygninger som dukket opp i forbindelse
med gravearbeid i Kvadraturen (Fischer 1922).
De senere undersøkelsene kan grovt sett deles
opp i tre ulike faser:
1) Fra 1922 til 1978. I denne perioden ble det
utført spredte undersøkelser og befaringer.
Dokumentasjonen av disse funnene varierer
fra korte notater til mer fyldige rapporter med
tegninger og bilder. I løpet av denne perioden
ble også det første båtfunnet i havneområdet
gjort, i 1965 (Christensen 1966).
2) På slutten av 1970- og tidlig på 1980-tallet
foretok Riksantikvarens utgravningskontor
større utgravninger på Kontraskjæret og i
Revierstredet. Materialet fra Revierstredet har
blitt gjennomgått og publisert (Schia 1981),
mens Kontraskjæret-utgravingen grunnet et
begrenset budsjett ikke resulterte i en tilsvarende publikasjon.
3) Dokumentasjon
av
etterreformatoriske
kulturlag og strukturer som en «bieffekt»
av undersøkelser knyttet til Kulturminnelovens (kml) §§ 9 og 14. Byantikvaren i Oslo
har dokumentert en del etterreformatorisk
materiale som et resultat av ordinære kml §
9-undersøkelser fra 1994 og fram til i dag.
NIKU har også ved enkelte anledninger gjort
overvåkinger av gravearbeider i Kvadraturen.
Siden tidlig på 2000-tallet har NMM utført
ÀHUHVWRUHNPOXWJUDYQLQJHUL&KULVWLDQLDV
havn, herunder undersøkelsene av Havnelageret,
Jernbanetorget,
Midgardsormen
S4-S5-S6, Operaprosjektet (Bispevika) og
Paléhaven.
Til sammen omfatter prosjektet 31 innberetninger og rapporter av ulikt omfang.
En forholdsvis liten andel av gamle
Christiania har blitt arkeologisk undersøkt, men
resultatene gir allikevel et spennende innblikk
i byen i en omskiftelig periode. Det er et stort
og uforløst forskningspotensiale som ligger i
disse kildene, noe som fort blir åpenbart når man
gjennomgår det eksisterende kildematerialet. En
av målsetningene med prosjektet «Christian IVs
E\ª HU DW GHW Sn VLNW RJVn VNDO UHVXOWHUH L ÀHUH
forskningsprosjekter som omfatter det arkeologiske materialet fra Kvadraturen. I løpet av

Hauge og Sørgård

Tema: Rapport

Figur 1: Kart over arkeologisk undersøkte områder i Kvadraturen. Byantikvaren i Oslo.

SURVMHNWHWVIDVHKDUGHWXWNU\VWDOOLVHUWVHJÀHUH
mulige forskningsområder hvor det arkeologiske
materialet kan bidra med et nytt blikk på det
førindustrielle Christiania. I denne artikkelen vil
vi nøye oss med kort å skissere to forskningsfelt
hvor det er ny kunnskap å hente i de arkeologiske
kildene.
Her skal byen ligge… men hvor, når og
hvordan? Byutvikling og byggeskikk i lys av de
arkeologiske kildene.

På 1600-tallet introduseres den planlagte byen
i Norge, og arkeologiske kilder kaster lys over
ÀHUHDVSHNWHUYHGE\XWYLNOLQJHQ
Mange av kartene fra perioden er ikke ment
å fremstille byen slik den så ut, men må heller
leses som planer eller prospekter. I hvilken grad
planene ble realisert kan undersøkes ved hjelp
av arkeologiske metoder. Et eksempel på dette

er Revieret, en kanal som skulle gå i Revierstredet, men som aldri fullt ut ble realisert.
Planer om landvinning i havneområdene var
også tidlig på plass etter etableringen av byen i
1624. På Van Geelkercks perspektivtegning fra
1648 sees allerede sammenhengende husrekker
sør for Dronningens gate mellom Prinsens gate
og Rådhusgata. Skriftlige kilder tyder derimot
på at offentlig organisert byutvidelse gjennom
utfylling sannsynligvis kom i gang fra 1657
(Rode 2001).
Bolverkkonstruksjonene er en god kilde for
datering av de forskjellige fasene av utfyllingen
av havneområdene fra 1600-tallet og fram til i
dag, og laftekasser og bolverk er påvist i store
deler av det tidligere havneområdet gjennom
NMMs utgravninger, Byantikvarens registreringer og ved utgravningene på Revierstredet.
Sammenstilling av skriftlige kilder og dateringer
fra de ulike bolverkskonstruksjonene kan gi svar
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Figur 2: Van Geelkercks perspektiv fra 1648. Utsnitt av tegning i Det Kgl. Bibliotek, København (kopi i Byantikvarens arkiv).
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Tema: Rapport

Figur 3. Bilde fra Bankplassen 3. Foto: Byantikvaren i Oslo.

på om landvinningen ble utført som planlagt,
samt ulike faser i denne aktiviteten. Som
eksempel kan det nevnes at dendrokronologi fra
tømmerstokker i laftekassene fra Revierstredet
ga 1660-1670 som fellingsår for stokkene, noe
som stemmer godt overens med de skriftlige
kildene (Sæther 1981:284). Utgravninger i
havneområdene har også gitt ny informasjon
om bryggekonstruksjonene. Utgravningene på
Revierhavna viste blant annet at bryggeanlegget
her avvek vesentlig fra konstruksjonstegningene
(Vangstad 2011: 147).
Arkeologiske kilder kan også tilføre innsikt
i byggeskikken fra perioden. Blant annet ble
det innført murtvang for oppføring av nye hus
allerede fra grunnleggelsen av byen. Funnene
av laftebygningene på Kontraskjæret viser
imidlertid at murtvangen ikke ble overholdt

allerede rett etter den nye byen ble bygget i 1624
(Sæther og Sørheim 1979:25). Kanskje mange
av borgerne reiste provisoriske laftehus før de
¿NN RYHUVNXGG WLO n Jn O¡V Sn GHQ EUDQQVLNUH
bebyggelsen? Etter 1640-årene ble det bygget
ÀHUHPXUKXVRJHQNHOWHDYGLVVHVWnULGDJ 5RGH
2001).
Graden av kontinuitet eller brudd i
byggeskikken mellom middelalderbyen Oslo og
Christiania kan forskes nærmere på, både med
utgangspunkt i middelalderens steinkjellere
og laftede bygninger. Kildematerialet fra
undersøkelsene i Kvadraturen inkluderer en del
bygningsrester, men mange av disse er mangelfullt dokumentert. Blant de best dokumenterte er
et kjellergulv i Revierstredet 7, samt grunnmurer
av 5 bygninger på Kontraskjæret. Bygningene
på Kontraskjæret dateres perioden 1624-1686
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(Sørheim og Sæther 1980), mens bebyggelsen i
Revierstredet dateres til tidlig 1700-tall (Myrvoll
1981:50). Byantikvaren utførte en undersøkelse på Bankplassen 3 i 2005 som avdekket
restene av en bygning med leirgulv og ildsted,
hvor gjenstandsmaterialet indikerte en tidlig
1600-tallsdatering på bygningen (Bentsen et. al.
2005). Andre funn er imidlertid kun dokumentert
i form av korte befaringsnotater. Dette gjelder
blant annet Gerhard Fischers undersøkelse av
murrester tolket som del av en bygning i forbindelse med grøftearbeid i Kongens gate 2 og på
Bankplassen (Fischer 1922, 1933), og en mur
ved Christianias torg avdekket ved gravearbeid
i 2014. Ut i fra beliggenheten tolkes denne som
mulig rest etter grunnmur fra Hellig TrefoldigKHWVNLUNHXWHQDWGHWWHHUYHUL¿VHUWJMHQQRPPHU
omfattende undersøkelser. I havneområdene er
det påtruffet bygningsrester fra tidlig 1700-tall
som del av NMMs undersøkelser på Jernbanetorget i 2008 (Pettersson 2008) og mulige rester

etter en lagerbygning ved Havnelageret (O’Leary
og Grue 2014).
Tidligere utgravninger fra Gamlebyen og
de ferske resultatene fra NIKUs Follobane-utgravninger vil bidra med komparativt materiale
fra perioden før Christianias grunnleggelse.
Blant annet er det påvist bruk av kuppelstein
i kjellergulv i Gamlebyen alt på 1400-tallet,
noe som også var det vanlige i kjellere og på
gårdsplasser rundt år 1600 i Christiania. Tilsvarende brolegning er funnet på Kontraskjæret i
bebyggelse fra 1600-tallet, noe som kan peke mot
at enkelte elementer fra Gamle Oslos byggeskikk
ble overført til Christiania.
Arkeologiske kilder kan dermed tilføre ny
verdifull informasjon om byens utvikling, både
når «kartet stemmer med terrenget» og når de
arkeologiske kildene står i motsetning til hva de
historiske kildene forteller.

Figur 4. Krittpiper fra Jernbanetorget, Østbanehallen. Foto: ROM eiendom
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Smeltedigelen Christiania - hva forteller kildene
om migrasjon, kontakt og konsum.

Christiania ble grunnlagt midt i hollendertida,
perioden hvor Holland var en supermakt i verden.
I løpet av 16- og 1700-tallet gjennomgikk Europa
store endringer, og perioden kjennetegnes blant
annet av økende kontakt med «den nye verden»,
noe som også medfører innførsel av nye handelsvarer. Funnmaterialet fra Christiania viser denne
kontakten gjennom blant annet store mengder
krittpiper og innførsel av kaffe-, te- og sjokoladeservise.
Svært mange nordmenn dro til Holland for
å søke lykken i denne perioden (Løyland 2012)
og samme år som Christiania ble grunnlagt ble
også Nieuw Amsterdam (senere New York)
etablert. Skriftlige kilder forteller om utvandrede
nordmenn i den nyetablerte nederlandske
kolonien på Manhattan allerede fra tidlig på
1600-tallet (Stylegar 2016), og Christianias
internasjonale miljø må sees i lys av en generell
økende kontakt over store avstander på 16- og
1700-tallet.
Gjenstandsmaterialet fra de ulike arkeologiske undersøkelsene i Kvadraturen og Bjørvika
avspeiler også økende globalisering, men hvor
hovedvekten av importen kommer fra Tyskland,
England, Danmark og Holland. Krittpipematerialet fra Revierstredet fra tidlig 1600-tall er i
stor grad hollandsk, før de engelske krittpipene
tar over fra 1650 (Skre 1981:166). Dette
funnbildet står imidlertid i kontrast til krittpipene
fra Barcode, hvor det ble gjort funn av mer
enn 1000 krittpiper i et brannlag. Disse pipene
dateres til perioden 1610-1640, og stemplene
på pipene viser at de er produsert i London
(Vangstad 2011:141). Også på Kontraskjæret
ble det gjort funn av et stort antall piper. Med
tanke på bebyggelsens datering er dette sannsynligvis piper fra perioden 1624 til 1686, og videre
forskning på disse pipenes proveniens bør kunne
gi komparativt interessante resultater. Krittpipematerialet kan sammenstilles med tollistene fra
1600-tallet, hvor mengden piper som importeres
angis.

Tema: Rapport
Hyppig kontakt med Danmark og Tyskland
gjenspeiles også i keramikkmaterialet. Det
er blant annet store mengder dansk og tysk
blyglasert leirgods i materialet fra Revierstredet
(Molaug 1981: 53-116), på Kontraskjæret,
havneområdene og ved øvrige funn av kulturlag
i Kvadraturen. Både på Kontraskjæret og i
Revierstredet er det gjort funn av jydepotter i
materialet, en funngruppe som ikke nevnes i
samtidige skriftlige kilder. Som navnet indikerer
ble disse i stor grad produsert i Danmark (Sæther
1981:292). Jydepottene er enkle å produsere, og
krever liten grad av spesialisering. At disse ble
importert istedenfor at dette behovet ble dekket
av hjemlig produksjon er dermed overraskende
og kan si noe om graden av import av danske
varer.
Senere på 17- og 1800-tallet blir denne klare
overvekten av tysk og dansk gods nyansert av
sterkere innslag av engelsk og til og med kinesisk
porselen (Falck 2012).
Også byggeskikken viser tegn til en «kreolisering» på 1600-tallet, noe som kan indikere
tilførsel av særlig danske og tyske håndverkere
(Rode 2001). Skriftlige kilder tyder på at det var
immigrantsamfunn i byen, og særlig av spesialiserte håndverkere. Foreløpige resultater tyder på
at de arkeologiske kildene bekrefter dette bildet,
men her vil en mer omfattende gjennomgang av
Kontraskjæret-materialet være svært interessant
ettersom konteksten for disse funnene skiller seg
fra havnefunnene og funnene fra Revierstredet.
Funnene fra havneområdet er delvis last som har
blitt mistet/kastet over bord og delvis søppel som
er blitt dumpet i havna som ledd i utfyllingene.
Også materialet fra Revierstredet er i stor grad
havnet der sekundært, som utfyllingsmasse
av tidligere sjøareal. Gjenstandsmaterialet fra
Kontraskjæret lå derimot i større grad i sin
opprinnelige kontekst, og kan relateres direkte til
bebyggelsen som lå her fra 1624 til husene brant
i 1686.
Ved videre forskning på dette materialet vil
det også være interessant å se resultatene i lys
av pågående forskningsprosjekter i Norden. Et
eksempel på dette er Urban Diaspora-prosjektet,
VRPHUHWVDPDUEHLGPHOORPÀHUHLQVWLWXVMRQHUL
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Danmark, Sverige og Nederland. Målsetningen
for prosjektet er gjennom arkeologiske kilder
å undersøke immigrantsamfunnene i byene
Aalborg, Aarhus, Helsingør og Nya Lødøse
i perioden 1450-1650. Det er også foretatt
omfattende arkeologiske undersøkelser av bylag
fra 16-1700-tallet i København, Helsinki og
Gøteborg som gir et bredt grunnlag for sammenliknende studier om migrasjon og kontakt på
tvers av de nordiske landene.
Hvordan forvalte etterreformatoriske kulturlag i
Oslo - fredning eller regulering til bevaring?

At de arkeologiske kulturlagene i Kvadraturen bør ha en form for vern er ingen ny tanke.
Dette har vært et tema siden utgravingene på
Kontraskjæret og i Revierstredet på 1970-tallet,
og Erik Schia utarbeidet et utkast til fredning av
Christianias bygrunn fra 16-1700-tallet allerede i

1978 (Riksantikvaren 1978). Siden 1978 har det
vært et massivt tap av slike kulturlag i Kvadraturen, og det er desto mer presserende å få på
plass et vern for de gjenværende restene.
Byantikvaren i Oslo anser kulturlagene i
Christiania som viktige kulturminner knyttet til
urbaniseringen i det før-industrielle Norge, og
det har dermed vært viktig å sikre en bærekraftig
forvaltningsstrategi for årene framover.
Første trinn i en slik forvaltningsstrategi for
etterreformatoriske kulturminner i Kvadraturen
har vært å utarbeide et kart med ulike soner for
arkeologisk funnpotensiale. Utgangspunktet var
kartfesting av informasjon fra de arkeologiske
undersøkelsene, samt tilgjengelig informasjon
om nedgravde rør/kabler og bygninger med
kjellere der man kan anta at arkeologiske
kulturlag er fjernet. Dette ble satt i sammenheng
med opplysninger om kulturlagsdybder og
dybder på overliggende påfylte lag hentet fra de

Figur 5: Kart over ulike soner, potensial for funn av bevarte kulturlag. Byantikvaren i Oslo.
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ulike arkeologiske rapportene. En mulig feilkilde
i kartet er blant annet at ikke alle kjellere nødvendigvis er fullt utbygd. For å få et mer nøyaktig
utsjaktningskart må man gjøre en fullstendig
registrering av kjellere i Kvadraturen, noe det
ikke var rammer til i denne fasen av prosjektet.
Det må derfor presiseres at dette kartet må anses
som et utkast, og oppdateres løpende ettersom ny
informasjon samles inn.
Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020
omfatter også etterreformatoriske arkeologiske kulturminner, og åpner for fredning av
et representativt utvalg av etterreformatoriske arkeologiske kulturminner i tråd med
Valetta-konvensjonen. Et av tiltakene i strategien
er å videreutvikle metoder for kartlegging,
verdivurdering og utvelgelse av arkeologiske
kulturminner yngre enn 1537. Kulturlag i byer
og tettsteder er her blant de prioriterte temaene. I
tråd med Riksantikvarens fredningsstrategi, er et
alternativ å frede arkeologiske kulturlag der disse
er påvist etter kulturminnelovens (kml) § 15. Et
annet, og kanskje bedre alternativ er å fremme et
forslag om kulturmiljøfredning etter kml § 20,
hvor sammenhengen mellom bevaringsverdige
bygninger og kulturlag blir ivaretatt.
En forutsetning for en slik prosess må være
å foreta mer detaljerte feltundersøkelser knyttet
til potensialvurderingene. Til sammenlikning
foretok NIKU utstrakt arkeologisk registrering i
forkant av fredningsforslaget for Levanger.
Det knytter seg imidlertid også en del
problemstillinger til å fremme fredningssak i et
bymiljø. I Kvadraturen er ikke fredningsformålet
nødvendigvis in situ bevaring der dette kommer
L NRQÀLNW PHG DQGUH WXQJH VDPIXQQVPHVVLJH
hensyn. Det er derfor svært viktig at det åpnes
for dispensasjonssaker der kildematerialet sikres
gjennom utgravninger. Michael Kahn (2011: 72)
framholder at kulturminnelovens (kml) § 15 er
ment å gi et varig vern. Det kan derfor anses som
misbruk av fredningsinstituttet å først frede, for
deretter å dispensere fra fredningen innenfor en
kort tidsperiode. Fredning kan dermed anses som
et uegnet virkemiddel i slike saker og er kanskje
ikke det beste alternativet for å sikre de arkeolo-
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giske kulturminnene knyttet til Christian den IVs
by.
Et annet problem knytter seg til kostnadsdekning for eventuelle arkeologiske undersøkelser. Ettersom det ikke er hjemmel for å kreve
kostnadsdekning etter kml § 10 for slike undersøkelser vil dette legge store føringer på hvordan
disse sakene håndteres i framtida. Kostnad til
arkeologisk utgravning av disse kulturminnene
vil dermed være en frivillig utgiftspost for en
eventuell tiltakshaver, alternativt bekostes av
kommunen eller Staten.
Hvem som skal betale for magasinering og
konservering av gjenstandsmaterialet er også
et åpent spørsmål. Undersøkelser i Kvadraturen og Christianias havn har fremvist et stort
antall gjenstandsfunn som omfatter ulike typer
keramikk, krittpiper, glass, tregjenstander, sko
og andre lærfunn, mynter, metallgjenstander,
tekstiler og beinmateriale. Fra utgravningene
i Revierstredet ble det samlet inn rundt 29 000
gjenstandsfunn (Schia 1980), mens utgravningene på Kontraskjæret resulterte i ca 25
000 gjenstandsfunn i tillegg til mange sekker
dyrebein, til sammen rundt 60 000 funn-nummer
(Wiberg 1980).
Det arkeologiske gjenstandsmaterialet som
ble samlet inn gjennom utgravningene på
Kontraskjæret og i Revierstredet ble innlemmet
i KHMs middelaldersamling, og er dermed
tilgjengelig for framtidig forskning. Museet
har imidlertid liten mulighet til å ta ansvar for
etterreformatorisk materiale med mindre det
knytter seg ekstrabevilgninger til dette arbeidet.
Vern gjennom bruk av Plan- og bygningsloven (PBL) er et alternativ til fredning gjennom
Kulturminneloven. Kvadraturen er per i dag
regulert til bevaring og enkelte av bygningene er
fredet. Kun bygningsmassen omfattes av reguleringsbestemmelsene, kulturlag under bakkenivå
omfattes ikke.
En reguleringsendring med potensialkartet
som utgangspunkt kan sikre at grave- og
byggetiltak i områder med potensial for funn
av etterreformatoriske kulturlag fanges opp av
kulturminneforvaltningen. Dette alternativet
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løser imidlertid ikke spørsmålet om magasinering og konservering av gjenstandsmaterialet.
En foreløpig konklusjon er at vern gjennom
Plan- og bygningsloven kan fremstå som det beste
alternativet for Kvadraturen. Hovedgrunnen til
dette er at formålet for en eventuell fredning
ikke nødvendigvis vil være in situ bevaring,
samt at bygningsmiljøet i Kvadraturen allerede
er regulert til bevaring. Felles for begge alternativene er imidlertid at kostnadsspørsmålet ved
eventuell sikring av kildeverdien gjennom
arkeologiske utgravninger kan vise seg å bli det
mest problematiske punktet. Dette gjelder både
kostnadene knyttet til felt- og rapportarbeidet, og
håndteringen av gjenstandsmaterialet i etterkant.
Avsluttende bemerkninger

Gjennomgangen av det arkeologiske kildematerialet fra Christiania fra grunnleggelsen i
1624 til midt på 1800-tallet viser at det er mye
uforløst forskningspotensial i den innsamlede
informasjonen fra ulike undersøkelser fra tidlig
1900-tall og fram til i dag. Perioden 1624-1850
rommer samfunnsendringer og ekstensiv kontakt
over store avstander som i liten grad har blitt
belyst gjennom arkeologiske kilder. Situasjonen
i dag, hvor bygninger og båtfunn fra perioden
har et juridisk vern, mens alle andre materielle
levninger ikke anses som verdifullt kildemateriale er paradoksal og medfører at viktig innsikt
om perioden går tapt. Mindre undersøkelser og
overvåkinger har påvist at det er bevarte etterreformatoriske kulturlag både under gateløpene,
plassene og portrommene i Kvadraturen, og
disse står nå i fare for gradvis å bli borte som
konsekvens av gravearbeider og utbygging.
Byantikvarens arbeid med å få på plass en forvaltningsstrategi for disse kulturminnene er derfor et
skritt på veien mot en mer helhetlig forvaltning
der kulturminner over og under bakken, og til
lands og til vanns blir sett i sammenheng med
hverandre.
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Summary
7KH1RUZHJLDQ&XOWXUDO+HULWDJH$FWSURWHFWVDUFKDHRORJLFDO
VLWHVROGHUWKDQWKH5HIRUPDWLRQRIZKLOHSRVWPHGLHYDO
archaeological sites have no legislative protection. Due to
WKH OLPLWDWLRQV SODFHG RQ H[FDYDWLRQ DQG UHVHDUFK E\ WKH
current legislation, the post-medieval archaeological sources
GLPLQLVKRQD\HDUO\EDVLV7KLVLVHVSHFLDOO\HYLGHQWLQFLW\
centers such as central Oslo.
7KH &XOWXUDO +HULWDJH 0DQDJHPHQW 2I¿FH LQ 2VOR KDV
LQLWLDWHG D SURMHFW WR JDWKHU DQG V\VWHPDWL]H WKH DOUHDG\
XQHDUWKHGDUFKDHRORJLFDOVRXUFHVIURPWKHFLW\RI&KULVWLDQLD
IRXQGHGLQ SUHVHQWGD\2VOR 7KHFROOHFWHGGDWDKDV
been categorized in order to develop a map of the areas
ZKHUH WKHUH VWLOO H[LVWV D SRWHQWLDO RI XQGLVWXUEHG SRVW
PHGLHYDODUFKDHRORJLFDOOD\HUV
7KH SURMHFW KDV LGHQWL¿HG D QXPEHU RI UHVHDUFK DUHDV
ZKHUH WKH PDWHULDO FDQ FRQWULEXWH WR QHZ NQRZOHGJH DQG
SHUVSHFWLYHV RQ DQ LPSRUWDQW HUD LQ XUEDQ KLVWRU\ 7KLV
LQFOXGHVDZLGHUDQJHRIWRSLFVVXFKDVFLW\GHYHORSPHQWDQG
planning, building techniques, migration, colonial trade and
FRQVXPSWLRQVRPHRIZKLFKLVSUHVHQWHGLQWKLVSDSHU
7KH SDSHU DOVR GLVFXVV KRZ WR PDQDJH SRVWPHGLHYDO
DUFKDHRORJLFDOOD\HUVLQ1RUZD\WRGD\DQGSUHVHQWGLIIHUHQW
DSSURDFKHVRQKRZWRSURWHFWWKHUHPDLQLQJDUFKDHRORJLFDO
sources in Oslo before it is too late.
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