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Er Kanalen 400 år
Ble Kanalen mellom Nøtterøy og Tjøme gravd ut
allerede på 800-tallet?
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

– Mye taler for det, sier arkeolog Jan
Brendalsmo, som nylig har skrevet en
vitenskapelig artikkel om Kanalen
sammen med Rolf Sørensen, som er førsteamanuensis emeritus ved NMBU.
Nøttlendingen Brendalsmo er tidligere seniorforsker ved NIKU, og sammen
har de to slått betydelige sprekker i den
rådende oppfatning om at Kanalen første gang ble gravd ut av kong Håkon Håkonsson (1204-1263) på tolvhundretallet.
Håkon Håkonsson er kanskje enda
bedre kjent som faren til prinsesse Kristina av Túnsberg (1234-ca. 1262).

Om å lese på ny måte
– Det dreier seg om å lese sagatekstene
på en ny måte, sier Brendalsmo.
Hva er det egentlig som står der. Og
kan teksten leses annerledes? Er det rimelig å tenke seg at det eksisterte en kanal der fra før?
Det står i sagaen at den kanalen som
var der, før Håkon Håkonsson lot grave,
var så grunn at bare småbåter kunne
komme igjennom. Var det en naturlig
åpning, eller kan noen ha gravd der på et
tidligere tidspunkt?
Når kunne i så fall den gravingen ha
skjedd?
Med det som utgangspunkt kontaktet
han kvartærgeolog Rolf Sørensen, som
har jobbet mye sammen med norske arkeologer.
Sammen så de på den sandbanken
som tidligere var Stensarmen, landtungen som strekker seg over mot Nøtterøy
fra Tønsberg. Den så ut til å være en av
de mange morenerestene vi har i Vestfold, men den stopper så brått. På eldre
kart så det dessuten ut som om Nøtterøy
var omtrent landfast.

Mulig landheving?
Brendalsmo spurte om kvartærgeologen kunne lage en presis kurve for landhevingen i Tønsberg-området. Da traff
han midt i Sørensens spesialområde.
Sørensen kunne fortelle at rundt år
800 begynte Stensarmen å dukke opp
av havet. Da den sakte, men sikkert,
steg, dannet det seg en tidevannsrenne
gjennom sandmassene, hvor vannet fra
Træla vasket over og strømmet inn i Byfjorden.
Han tvilte på at en slik renne kunne
være dyp nok til å gi seilingsrom for de

vikingskipene vi begynte å få på den tiden. En slik renne var, ifølge Sørensen,
sjelden dypere enn en halv meter. Derfor kontaktet Brendalsmo vikingskipeksperten, professor emeritus Arne Emil
Christensen ved Vikingskipmuseet på
Bygdøy.
Han fikk Christensen til å beregne
hvor dyptgående et fullastet vikingskip
fra 800- til 1000-tallet kunne være. Her
vet vi mye fordi vi har både Osebergskipet og Gokstadskipet og andre nordiske
funn. Christensen kunne fortelle at skipene stakk fra 0,8 til 1,2 meter dypt.

Noen hadde gravd før
– Da vi holdt den beregningen opp mot
landhevningen, ble det tydelig at noen
allerede rundt år 800 hadde hatt grunn
til å grave dypere enn tidevannsrennen.
Men hvem i all verden, og hvorfor, spurte Brendalsmo og Sørensen seg.
– Vi vet at Tønsberg, ifølge sagaene,
var det viktigste stedet på Østlandet for
skipsfarten, og ikke minst for dem som
hadde gården Túnsberg. Det ble gjort
flotte gravfunn fra 800-tallet da Tønsberg og Færder bibliotek ble bygd, men
selve gårdstunet kan ha ligget i området
der politistasjonen nå ligger.
Tønsberg var stedet for samling av
den militære flåten som skulle beskytte
Norge i vikingtiden. Og det var et handelssted. Alt dette forutsetter skipstrafikk
Kombinasjonen av beliggenhet, handelssted og skipsstørrelser gjør at noen
mente det var nødvendig å ha to seilingsleder til og fra Tønsberg, både gjennom Vestfjorden og over Træla.
Etter dette regner Brendalsmo det
som en nærmest etablert sannhet at Håkon Håkonsson ikke har æren for Kanalen.

Forandrer historien
Det er andre gang Jan Brendalsmo forteller Øyenes lesere noe som kan endre
vår kunnskap om fortiden.
I Øyene den 27. april i fjor gikk han ut
med en godt begrunnet teori om når
Tjøme gamle kirke ble bygd. Kirken ble
revet på begynnelsen av 1860-tallet.
Tjøme-boken til Lorens Berg har bidratt
til at det har vært en alminnelig oppfatting at kirken ble bygd på 1300-tallet.
Brendalsmos forskning tilsier at kirken ble bygd i første halvdel av 1100-tallet. Han tillot seg til og med en litt uvitenskapelig hypotese om at kirken kunne vært bygd i 1117, og at ikke bare den
nye kirken på Tjøme hadde jubileum i
fjor.
Jan Brendalsmo har jobbet mye
sammen med Rolf Sørensen. De har
sammen skrevet artikler om kirkebygg

BEGYNNER MED Å GRAVE: Arkeolog dr.philos. Jan Brendalsmo liker å stille
spørsmål ved etablerte sannheter. Det har sammenheng med at han nærmer seg
spørsmålene på en litt annen måte enn historikerne. De starter med det skriftlige
materialet, mens arkeologene begynner med det de finner i grunnen. Med utgangspunkt
i funnene, leter de også i de skriftlige kildene, for å få testet teoriene. Det kan ofte gi
et bredere grunnlag. Her er Brendalsmo fotografert på brua over dagens kanal. Den
ligger noe nord for den gamle kanalen. Kanalen som ble gravd på 800-tallet, mener
Brendalsmo lå mellom rundkjøringen på Nøtterøy-siden og dagens kanal.
og om bergarter i middelalderkirkene i
Vestfold og andre steder
Han sier han, som arkeolog, har lært
mye av det kvartærgeologene kan noe
om.

Alternativ forståelse
Brendalsmo viser til en akvarell fra 1816
(se bilde). Der ser man hvor smalt det
var, sundet som Håkon Håkonsson fikk
gravd ut. Her må det på et tidspunkt ha
vært landfast. Var Håkonssons kanal
bare hans verk, eller kunne noen ha
gravd der før?
– Det ble gravd kanaler på Spangereid

ved Lindesnes og på tvers av Samsø i
Kattegat mellom år 800 og 900. Hvorfor
skulle ikke noen ha gjort det samme i
Tønsberg, på omtrent den tid, spør
Brendalsmo. Han er opptatt av alternativ forståelse av fortiden.
Han legger vekt på at vi må være varsom med å trekke konklusjoner når kildene er så magre. Når man ikke vet, må
man snu alt for å finne hvordan det kunne vært.
Derfor ser han, som arkeolog, på tingene på en annen måte enn historikerne
gjør. Historikerne bruker arkeologisk
materiale som illustrasjoner og ikke som
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Den største feriesommer
i Tjøme og Hvassers
historie
Sommermåneden par excellence
– juli – har vist seg fra sin aller
beste side hittil med hensyn til
sol, varme og badevær. For alle
som har ferie i denne tiden, er
det da også tydelig at man
hygger og koser seg. – Det må i
hvert fall sies at Hvasser neppe
tidligere har opplevet en slik
feriesommer, forteller John
Bjønness på Kruges Pensjonat.

– Kommer det flere til Hvasser
nu, så vet ikke jeg.
– Og på Fjellhøy da, SchønningOlsen? – Fullt her også, og god
stemning.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 10.
juli 1958)

Kvalitetsmessig meget
god bygdeutstilling
Av 70 utstilte dyr på Nøtterøy,
fikk 29 2. premie og 25 3.
premie. Rådmannen er glad for
at bygden har så mange gode

melkekuer.
Bygdeutstillingen på Nøtterøy
lørdag ble en verdig mønstring av
bygdens beste storfematerialer.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 11.
august 1958)

Håp om at Verdens Ende
får klosett til sommeren!
Det er sannsynlig at de fortvilede
toalettforholdene på Verdens
Ende blir ordnet til neste
sommer. Efter hva vi erfarer, har
styret i Verdens Ende A/S

(Tønsberg og Tjøme kommuner)
behandlet saken, og det er en
mulighet for at problemet blir
løst i samarbeide med direktør
Songe-Møller som driver
restauranten på stedet.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 11.
august 1958)

mill. bygges, finansiert ved
bropenger. Hverken tunnelprosjektet til 7 millioner kroner eller
bygging av ny bro ved siden av
den gamle sannsynlig.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 3.
september 1958)

Spennet på Vrengen bro
senkes 8 meter og blir
7,5 meter bredt
Vil koste 2 mill. kroner – men
først skal nye tilførselsveier til 1

eldre enn antatt?

FRA 1816: «Situation Teie=Gaard og dens Omegn, samt Kalness og Steens=Armen, med den søndre Part af Tönsberg Bÿe Ao 1816. Tegnet af
Johs Bruu.» Ekserserplassen er vist til venstre på akvarellen. Ei trebru løper over kanalen mot gårdstunet på Teie. Mot venstre munner kanalen ut i
fjordstykket Træla. Til høyre, ut for de lengst utstikkende bryggene, er en grunne markert med svarte flekker, kalt Dynga. Nord er mot høyre. FOTO:
RUNE SØRLIE, SLOTTSFJELLSMUSEET

kildemateriale. Arkeologene bruker arkeologiske funn som utgangspunkt når
de bygger hypoteser. Og bruker de
skriftlige kildene i tillegg.

Trespade med jernbeslag
Brendalsmo minner om at 99 prosent av
de brevene som ble skrevet i middelalderen, er borte. Da må man være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner på basis av den ene prosenten som
er igjen. I tillegg må man tørre å argumentere for nye forklaringer, selv om de
ikke fullt ut kan bevises.
– Se en gang til på kildene og med et
nytt blikk, sier arkeologen.
– Hvordan gravde de så ut kanalen på
800-tallet?
– De brukte trespader med jernbeslag.
Det de gravde ut, ble nok transportert
bort med hest og slådde, som er en slags
slede til bruk på barmark. Sand, leire og

stein ble trolig dumpet i strandkanten
mot Træla, sier arkeologen fra Nøtterøy,
som fra Spangereid og Samsø vet en del
om hvordan arbeidet ble gjort.
Man startet på midten og gravde seg
utover mot endene. Samtidig ble sidene
sikret med en slags panel av tømmerstokker, så jordmassene ikke skulle rase
inn. Når man var et lite stykke ute i sjøen
i begge ender, åpnet man opp for sjøvannet.
Og jobben, den var det nok treller som
gjorde. Dem var det nok av, og de var billig og lydig arbeidskraft.
Slikt finner arkeologene ut fordi de
alltid er på jakt etter primærkildene. De
lener seg ikke bare på den ene prosenten
av dokumenter som er igjen. Det de
trenger, kan like gjerne ligge nedgravd i
bakken i form av arkeologiske funn. Og
ikke minst kan nødvendig kunnskap
ofte finnes hos kolleger fra andre viten-

skaper.

Ny fastlandsforbindelse
For øvrig har Brendalsmo synspunkter
på spørsmålet om fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg og
om ny jernbanetrasé.
Som arkeolog og historiker håper han
at myndighetene besinner seg, slik at
middelalderbyen og havnebassenget
blir skånet. De gamle siktlinjene fra Kanalen, gjennom havnebassenget og bort
til den gamle kongsgården på Jarlsberg,
er snart fullstendig gjenbygd og borte.
Dessuten kan det ligge verdifulle funn
der en mulig tunnel er planlagt.
– Opplevelsen av Slottsfjellet og middelalderbyen vil bli ødelagt dersom det
blir bru til Korten. Bru over Vestfjorden
er det beste. Skal Tønsberg være middelalderby, må politikerne faktisk ivareta den varen de selger på skiltene ved

innfarten til byen.
Jan Brendalsmo og Rolf Sørensen offentliggjør senere i år en større artikkel
om Kanalen i Collegium Medievale 2017.
Det er årsskriftet for en tverrfaglig, Oslobasert forening ved samme navn.

Fakta
■■ NIKU - Stiftelsen Norsk institutt for

kulturminneforskning driver forskning
på kulturminner og tar oppdrag for
offentlig forvaltning og private aktører.
■■ NMBU - Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, tidligere
Universitetet for miljø- og biovitenskap
og Norges landbrukshøgskole, ligger
i Ås i Akershus og er Norges sentrale
og ledende forsknings- og lærested for
bioproduksjon, miljø og landskap.

