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l. Innleding 

På øya Tautra sentralt i Trondheimsfjorden, ligger ruinen av Tautra kloster - ett av Norges fire 

cistercienserklostre, grunnnlagt fra Lyse kloster ved Bergen og vigslet i 1207. Klosteret ble 

nedlagt like før reformasjonen, ble deretter krongods og kom så i privat eie på 1600-tallet. 

Kirkeruinen og tomta den står på ble gitt som gave til Fortidsminneforeningen i 1846: 

Gjennem den anfø1te maate er derfor Foreningen kommet i besittelse av en række eiendomme, som ti I 
dels har skaffet den meget bryderi. Det begynte i 1845 med Tautra klosterruiner ... "' 

Og "bryderiet" med Tautra klosterruin har fortsatt, fra de første utgravningene i 1851 til 

ruinen fra høsten 2009 ble med i Riksantikvarens ruinprosjekt. Dokumentasjonen av 

bevaringshistorien er en del av dette pågående konserveringsarbeidet på Tautra. En videre 

vekselvirkning mellom tekst og konservering er ment å være del av en prosess som kan føre 

til bedre kunnskap om klosteret. Ruinen "oppdages" dessuten på nytt før hver konservering -

noe denne gjennomgangen både illustrerer og kanskje gjør mindre nødvendig. Det er 

kirkeruinen det settes primært fokus på i denne omgang, øvrig klosteranlegg blir kort omtalt, 

men ikke drøftet i særlig grad. 

Bevaringshistorien på Tautra føyer seg inn i norsk konserveringshistorikk generelt når det 

gjelder ruiner i stein fra middelalderen.2 I 1851 skjer den første utgavningen av ruinen, mens 

de første konserveringsarbeidene tar til i 1879 og 1884. I 1901 foregår det også arbeider her, 

ellers følges den nasjonale trenden nogenlunde; aktivitetstopper på 1920-30-tallet, jevnt 

stigende fra 1950-70-tallet, med en topp på 1980-tallet.3 På Tautra er det igjen aktivitet på 

1990-tallet. Konserveringsaktiviteten for norske middelalderruiner er beskrevet som 

skippertak og ikke regelmessig vedlikehold.4 Skippertaksmentalitenen er treffende også for 

organiseringen av konserveringsarbeidene på Tautra sett over hele perioden. 

Målet er å gi en samlet fremstilling av denne historien slik den fremgår både fra 

arkivmateriale, skriftlige kilder, billedmateriale, nåværende konserveringsarbeid og ikke 

1 "Et bidrag til Foreningens Historie" i FMF årsberetning 1914, 38; "1845" må være en skrivefeil. 
2 Anne-Sophie Hygen, "Bevaring av ruiner fra middelalderen" i FMF årbok 2007, 121-122. 
'Ibid. 122. 
4 Anne-Sophie Hygen (red.), Håndbok i konservering av ruinerfi·a middelalderen, (RA, 2003), 12. 
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minst selve ruinen. Historien blir betegnet som en konserveringshistorie, ikke en 

restaureringshistorie med utgangspunkt i Riksantikvarens ordforklaringer:5 

Konservering 
Konservering av et kulturminne betyr at man sikrer det så godt som mulig mot ødeleggelser. Disse 
ødeleggelsene kan være forårsaket av naturlig nedbrytning eller av menneskelig inngrep. 

Restaurering 
Restaurering betyr å helt eller delvis tilbakeføre en bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand. 
Ved restaurering må man velge hvilket tidspunkt kulturminnet skal tilbakeføres ti!. Det kan være slik 
det var da det ble laget eller oppført, slik det var på et senere tidspunkt eller en kombinasjon av ulike 
stadier. 

Det kan allikevel være flytende overganger mellom begrepene, enkelte arbeider på Tautra kan 

tolkes som restaurering, og diverse metoder og materialer som er brukt kan heller ikke kalles 

særlig konserveringsvennlige. 

Forskningshistorien på Tautra kloster er ikke fyldig, Chr. A. Langes De norske klostres 

historie i middelalderen utgitt i 1847, ga viten om klosteret gjennom middelalderens 

kildemateriale. Chr. Christies konserveringer og utgravninger på 1870-80-tallet, resulterte i 

forslag om hele klosteranleggets utforming (fig. I). Kirkens plan er et langstrakt rektangel 

uten skille mellom kor og skip, typisk norsk "klosterkirkeplan"6
, med unntak av kapellutbygg 

kun på en side av koret. Det er to portaler i sørmuren, en i vestmuren og en i nordmuren, 

sistnevnte er omdiskutert. Det er også to portaler inn til kapellrommene. Det antas at kirken 

hadde flere vinduer mot nord og sør, et stort vindu over vestgavlen og et såkalt 

trefoldighetsvindu i østmuren.7 Sør for kirken fant Christie rester av trebygninger som 

grupperer seg som en tradisjonell klosterfirkant, med unntak av rester av murbygninger som 

ligger på skrå fra kirken møt sørøst. Innvendig målt er kirken rundt 33 m lang og 10 m bred, 

noe større enn Munkeby og mindre enn Lyse. 

5 Riksantikvaren, http://www.rik.santikvarcn.no/Norsk/V ei lcdn ing/Ordforklaringer/ (04.03.20 I 1 ). 
6 Hans-Emil Liden, "Middelalderens steinarkitektur i Norge" i Norsk kunsthistorie bd. 2 (Oslo: Gyldendal, 
1981), 29. 
7 Hans-Emil Liden, "Tautra kloster" i En reise gjennom norsk byggekunst red. av Te1je Forseth (Riksantikvaren 
og Fortidsminneforeningen, I 994), 15 I. 
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□ . I 

Fig. I. Plan over Tautra kloster basert på Christies oppmåling 1879 og senere. Ø. Lunde/Mari 

Kollandsrud, FMF årbok, 1987. 

I senere tid har Hans-Emil Liden og Øystein Ekroll bidratt til hypoteser om kirke og 

klosteranlegg. I "Ruiner som kultmminner" gir Liden dessuten en oversikt over 

ruinkonserveringens historie i Trøndelag.8 For øvrig forskningslitteratur om norske klostre og 

bygningsarkeologi vises til Kristin Foosnæs avhandling om Munkeby kloster.9 Internasjonalt 

har studier av cisterciensernes arkitektur og kunst vært sterkt økende siden Peter Fergussons 

Architecture cJj'Solitude: Cistercian Abbeys in Twe/fih-Centwy England ble utgitt i 1984. 10 

Hovedkilder for restaureringshistorien har vært Fortidsminneforeningens (FMF) årbøker, 

Riksantikvarens (RA) arkiv og Den Trønderske avdeling (DTA) av Fortidsminneforeningens 

arkiv i Statsarkivet i Trondheim (STA). Et variert billedmateriale som begynner med 

Schønings tegning av ruinen fra 1770-tallet, via Lorentz D. Klilwers elevasjoner og grunnplan 

fra rundt 1817 til litografiet (?) fra Paul Gaimards arktiske reise på 1840-tallet er dessuten 

8 Hans-Emil Liden, "Ruiner som kulturminner", FMF Arbok, 1984: 11-24. 
9 Kristin Foosnæs, "Quod superest monasterii hie quondam fundati: En bygningsarkeologisk undersøkelse av 
Munkeby kloster", Masteravhandling i arkeologi (NTNU, 2006), 19-32. 
'
0 Tenyl N. Kinder (red.), Per.,pectivesfi,r an Architecture ofSolitude (Brepols/Citeaux, 2004), vii. 
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gjennomgått og kombinert med andre kilder for å forsøke å gjenskape minens forfallsprosess, 

inntil den ble Fortidsminneforeningens eiendom. 

I Fortidsminneforenngens årsberetning fra 1851 heter det om det utførte arbeidet ved ruinen: 

... bemærkes må det derhos, al ogsaa det maa ansees for en Gevinst ved deslige Arbejders Udførelse, at 
man kommer til Vished om saadanne Levningers egentlige Beskaffenhed, om hvilke ofte gaar 
forskjellige Sagn og mangehaande Fmtællinger. 11 

- og akkurat "saadanne Levningers egentlige Beskaffenhed" blir forhåpentligvis et viktig 

"biprodukt" av denne konserveringshistorien. Kan vi med å undersøke klosterkirkens 

konserveringer nærmere, komme frem til en hypotese som forteller oss mer om kirkebyggets 

arkitektur enn det vi vet i dag? Sammen med det pågående konserveringsarbeidet kan dette 

forhåpentligvis gi viktig kunnskap angående diverse spørsmål som er stilt tidligere om ruinen: 

Er kapellene bygd samtidig med kirken, er de delt sekundært og har de vært overhvelvet? Var 

dette den første kirken? Hvilken funksjon hadde disse rommene; kapeller, sakristi eller 

kapittelsal? Hva med kirkens portaler, hvilke er originale og hvilke er sekundære? Spesielt 

skipets nordmurs vestre portal er det blitt stilt spørsmålstegn ved, åpningen i murverket ble 

markert som en portal på 1960-tallet, men har det egentlig vært en portal her i det hele tatt? Er 

det dessuten mulig å finne dekorsteiner brukt sekundært i gårdsanlegg på Tautra som kan gi 

en mer presis plassering stilmessig? Det understrekes at alle forhold ikke kan gjennomgås 

grundig i denne teksten men sammen med det konserveringen avdekker, har man 

foråpentligvis senere et bedre grunnlag for å fremsette en mer detaljert hypotese om 

middelalderkirkens utforming og deretter sette den i sammenheng med øvrig relevant 

lokal/regional, nasjonal og kontinental arkitektur. 

Ruinen er målt opp gjennom foto (fotogrammetri). I appendix I-XII er fotogrammetriske 

målinger av murverkets elevasjoner skravert med ulike farger for å gi en foreløpig skjematisk 

illustrasjon av konserveringshistorien. Dette skal gi et raskt samlet bilde av denne historien og 

skal være et hjelpemiddel i det videre konserveringsarbeidet. Under arbeidet med 

konserveringshistorien har jeg dessuten vært i dialog og på befaring med daglig leder Geir 

Magnussen i Bakken og Magnussen Restaureringsverkstad as 12 i forbindelse med det 

pågående konserveringsarbeidet på Tautra. 

11 "Årsberetning forden Throndhjemske Filialafdeling for 1851" i FMF årsberelning 1851, 14-15. 
12 Utførende firma for konserveringsarbeidene. 
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Restaureringshistorien er kronologisk oppbygd med en referenede fremstillingsmåte og 

enkelte kommentarer og drøftinger underveis. Det avsluttende kapitlet samler trådene og 

foreslår foreløpige hypoteser angående klosterkirkens utforming og bygningshistorie. 
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2. Fra reformasjon til ruin og fortidsminne 1537-1846 

Klostergrunnleggelse og endelikt 

Historien om Tautra kloster slik vi kjenner den fra kilder inntil reformasjonen er en kjent 

historie, vi vet at klosteret er grunnlagt fra moderklosteret Lyse 25. mars 1207 på Maria 

bebudelsesdag. Flere av abbedene ble valgt som erkebiskoper, men av ulike årsaker ble ingen 

av dem innsatt i embedet. Flere fikk pavelige oppdrag bl.a. med å undersøke erkebiskop 

Øysteins liv og mirakler ved den foreslåtte helgenerklæringen. 13 Dette forteller om vel ansette 

ledere og dermed trolig også noe om klosteret i seg selv, både klostersamfunnet og de fysiske 

bygningene. Det antas at kirken stod ferdig til grunnleggelsen i 1207 da moder-klosteret sente 

et konvent med en abbed og 6 eller 12 munker til Tautra. Abbeden i Lyse og erkebiskopen i 

Trondheim hadde trolig begynt forberedelsen til grunnleggelsen noen år i forveien. 14 Videre 

er klosterkirkens gotiske buer datert til tidlig gotikk rundt 1200. 15 Mot slutten var klosteret 

rimelig velstående, 16 dette i motsetning til andre klostre i Norge og til den generelle 

situasjonen for klostre av cistercienserordenen ellers i Europa. 

På 1400-tallet ble ordenen delt opp i mange selvstendige grupper med språklig og kulturell 

likhet. 17 Sorø kloster på Sjælland og Heresvad i Skåne var utpekt som de nordiske 

cistercienserklostrenes ledere. 18 Abbedfunksjonen ble styrket av dette, og det enkelte kloster 

var prisgitt abbedens dyktighet eller mangel på sådan. I tillegg hadde et systemskifte med 

måten å utnevne abbeder på fra senmiddelalderen hatt en svært ødleggende effekt på 

cisterceinserordenen. Istedenfor at klostersamfunnet selv skulle utnevne sin abbed, ble 

abbeden utnevnt av paven eller en verdslig leder. Abbeden var ofte dermed en fraværende 

leder som var mer interessert i klosterets inntekter enn i munkenes åndelige liv og 

klosterdriften. Dette, sammen med reformasjonen og religionskrigene, hadde stor ødleggende 

effekt og på slutten av 1500-tallet var det med nød og neppe at ordenen overlevde. 19 

Tautras siste abbed, den beryktede Mathias - utnevnt i 1510 av Sorø kloster og ikke av og 

blant Tautramunkene selv - var dermed kanskje ikke så enestående i sin demoraliserende 

13 Arne Odd Johnsen, De norske cistercienserklostre I !46-1264: selt i europeisk sammenheng (Oslo, 
Universitetsforlaget, I 977) 35, 48. 
14 Ibid, 35. 
15 Øystein Ekroll, Munkeby og Tautra: Cistercienserne,\· klosterruiner i Trøndelag (Fo11idsminneforeningen, Den 
trønderske avdeling, 2003), 22. 
16 lbid, 15-17. 
17 Terryl N. Kinder, Cistercian Europe: architecture ofContemplation (W.B. Eerdmans Publ. Co., 2002), 37-38. 
18 Chr. C. A. Lange, De norske klostres historie i middelalderen, 2. utg. (Christiania, 1856) 16. 
19 Kinder, Cistercian E'urope, 37-38. 
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fremferd og utnytting av klosterets rikdommer. Det hastet imidlertid med innsettelse av ny 

abbed: "Tautra er uten abbbed, med få munker og underganger nær".20 Uten at det hjalp noe 

særlig for klosteret med ny abbed, abbed Mathias satte under sine abbedsår klosterets 

eiendommer, rikdom og moral over styr. 

Klosteret med sittjordegods ble til slutt kongens eiendom via adelsmannen Nils Lykke og 

erkebiskop Olav Engelbreksston i de dramatiske tidene rundt reformasjonen. Frem til 1664 

ble Tautra brukt som avisgård for Kongsgården i Trondheim og har siden vært i private 

hender og er etterhvert oppdelt i flere enheter.21 Det store spørsmålet i denne sammenheng er 

hva som skjedde med klosterbygningene, og da spesielt med klosterkirken. Den var på 1530-

tallet trolig godt over 300 år gammel og vi kan tenke oss at skiftende tider og trolig også 

skiftende bruk hadde satt sitt preg både på kirkebygget og de andre klosterbygningene, de 

fleste av tre, og trolig ombygget eller skiftet ut flere ganger. Islandske Annaler forteller at 

klosteret brant i 1251 og enda vises brannmerker på murverket i kirkens indre murer. 22 Abbed 

Mathias vanstyre hadde mange konsekvenser, spesielt interessant i denne sammenheng er 

beskrivelsene av at " ... hans kirke rinder som et Sold ... "23 Vi kan tenke oss at vedlikehold 

var en underprioritert oppgave både under abbed Mathias og i de abbedsløse tidene før 

Mathias inntreden. 

Når gikk klosterkirken ut av bruk? 

Kildematerialet fra etterreformatorisk tid og utover er sparsomt, det finnes noen få 

beskrivelser og tegninger, og det vi må kalle sagn og "gode historier". Sistnevnte er tatt med 

mer som krydder i fortellingen enn den eventuelle sannhetsgehalten. 

I 1770-åra foretok Gerhard Schøning sin reise på kongelig befaling og forteller at innbyggerne 

i Leksvika, bygda rett over fjorden nord for Tautra, fra de første kristne tider ikke hadde egen 

kirke men søkte til klosterkirken på Tautra der de også gjorde også pliktarbeid. Dette strider 

20 Lange, De norske klostres historie i middelalderen, 24 l. 
21 Frostaboka: Gard,· og slektshistorie bd Il (Frosta historielag, I 970), 22 I, 223, 225. Tautra søndre (opprinnelig 
gods) solgt til private i I 664. Tautra nordre (med klosterruinen) utskilt av Tautra søndre I 808. Tautra mellom 
utskilt I 849 (ligger like sør for klosteranlegget). 
22 Johnsen, De norske cislercienserkloslre, 49; Brannmerker på murverket i indre del av vestre østmur og i østre 
kapell påvist 23.08.201 I av Geir Magnussen. Her må det taes forbehold om evt. andre ukjente branner. 
23 Lange, De norske klostres hr'.s·torie i middelalderen, 243, 
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med det tradisjonelle synet på de strengt lukkede klostersamfunn men det finnes eksempler på 

lekfolks inntreden i klosterkirker,24 uten at dette skal drøftes nærmere her. 

Schøning antar at Leksvik siden fikk egen kirke, men var residerende pastorat under Frosta 

inntil mndt 1620 da Iver Olufsøn ble første pastor. 25 Når var så dette "siden"? Et billedteppe 

fra Leksvik kirke er datert til ca 1600 og OlufErlingson er nevnt som kapellan i Leksvik i 

1593. 
26 

I løpet av siste del av 1500-tallet må det etter dette ha blitt oppført en kirke i Leksvik 

og bmken av klosterkirken til menighetskirke dermed være opphørt hvis man kan stole på 

Sehøning. Dette forutsetter også at klosterkirken ikke ble brukt av andre menigheter. Et sagn 

forteller om forlis en stormfull søndag som førte til at kirken ble nedlagt. 27 

I 1613 er Peder Claussøn Friis' Norrigs Beskrivelse antatt ferdig utarbeidet.28 Fri is skriver at 

et skjønt kloster i fordum tid har stått på øya Tautra" ... saa som den forfalden Muer noksom 

gifuer tilkiende, oc staar der endnu en skiøn Abelhafue, som munkerne der hafue ladet 

plante."29 Friis' kilde for Trøndelag og Nordland, som han ikke personlig hadde besøkt,30 var 

rådmann, lagmann og humanist Jon Simonsson (1512-1575) født i Trøndelag og under 

erkebiskop Øysteins ~jeneste i yngre år. 31 Her får vi altså en beskrivelse av klosterkirken som 

ruin allerede i 1613 som trolig er basert på beskrivelser fra før Simonssøn død i 1575 hvis 

Friis ikke hadde andre ikke omtalte, senere kilder. 

Kan vi etter dette anta at klosterkirken ble brukt som sognekirke en tid etter reformasjonen, 

men at denne bruken opph01te i løpet av 1500-tallets siste halvdel? Og videre - ble det 

eventuelt gjort noen endringer med kirkenbygget som følge av skifte av funksjon mellom 

klosterkirke til ren sognekirke? I forhold til kirkebyggets tilstand ved reformasjonen, spesielt 

takverket, skulle vi anta at det ble gjort utbedringer i forhold til dette. På den annen side kan 

vi tenke oss at det tiltagende forfallet var årsaken til at kirkebygget gikk ut av bruk, det var 

ikke lenger en ansvarlig instans som sørget for vedlikeholdet av kirken. En gammel historie 

24 Emilia Jamroziak, "Making and breaking the Bonds: Yorkshire Cistercians and their Neighbours" i 
Per.,pectivesfor an Architecture o(So/itude, red. av Terryl N. Kinder (Brepols/Citeaux, 2004), 63-70. 
25 Gerhard Schøning, Reise giennem en Deel af Norge 1773-1775 (Trondhjem, 1910), 224. 
"' Ruth Hamran, "Billedteppe fra Leksvik kirke". l FMF årbok 1994, 64, 79. Angående Erlingson henvises det 
til A. Chr. Bang, Den norske Kirkes geistlighet, Kra, 1897. 
27 Grete Authen Blom, "St. Olavs by ca I 000-1537" i 7i-ondheim bys historie (Trondheim, 1956), 333. 
28 Gustav Storm, "Om Peder Claussøn Fri is og hans Skrifter" i Peder Claussøn Fri is, Samlede Skrifier (Den 
norske historiske forening, Kristiania, l 881 ), LXVI. 
29 Ibid, 357. 
30 Ibid, LXVI. 
31 

Store norske leksikon, ''Jon Simonssønn". Hentet fra: ))_1__t_p:_//s_11J.Jw/.11b_l_J1_i _ _qgra_ri/J,0_1 __ i .,$.i111_Q.IJ$.0.Pn/ti_l_(jyp1_1_i_ng 
(2011-11-01), 
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forteller at klosterets takverk skal være brukt i et naust på Bindrem, nabobygda til Leksvik og 

rett over fjorden fra Tautra. Naustet ble flammenes rov på 1960-tallet og historien er dermed 

uten mulighet til verifisering. 32 Uansett når, da takverket ble fjernet eller falt sammen, inntok 

naturkreftene murverket og forfallet begynte for alvor. 

Neste kjente beskrivelse fra 1740-tallet av det det "fornemme" klosteret på Tautra gir ingen 

tvil om at klosterkirken nå står som ruin: 

... hvoraf cndnu staer en stor muur paa en meget behagelig slette af den inderste ende, hvor omkring de 
rareste urte voxe vildt, som hendtes til apotecket, ... , og synes troelig, at de der maae være plantede, da 
klosteret var i stand. Den eng, hvor closteret er, er kun ganske smalt, og ligger et temmelig stycke fra 
den rætte gaard hvor huse, ager og engere. 33 

"Stene bortførte til Throndhiem " 34 

Det var ikke bare naturkreftene som førte til forfallet, kirkens murverk ble til utpå 1800-tallet 

betraktet som en ressurs og et steinbrudd, dette i likhet med øvrig norsk og europeisk 

praksis.35 Schøning beskriver i 1774 klosterkirkens murer som meget solide:" ... men nu ere 

de, deels ved Tiidens Længde meget forfaldne, deels ved Menneskehaand ødelagde, og 

Steenene borførte til Throndhiem."36 Steinvikholmen ble brukt som steinbrudd både til 

Munkholmen37 og Vår Frue kirkes utvidelse i 1600-tallets andre halvdel38
, det er ikke 

utenkelig at noe av steinene fra klosterkirken på Tautra havnet i samme bygg, eller i andre 

festningsverk under oppførelse i Trondheim på 1600-tallet. Blant "folk flest" var stein et 

sjeldent byggemateriale før slutten av 1700-tallet. Bruk av stein i fjøs og bygging av kjellere i 

vanlige bolighus var en del av myndighetenes kampanje fra slutten av 1700-tallet og gjennom 

hele 1800-tallet.39 Både på Tautra søndre (tidligere hovedgård), Tautra nordre (utskilt 1808) 

og Tautra mellom (utskilt 1849) finnes det stein fra klosteret som også delvis er ført tilbake 

(se s 49, 51, 52). Foruten at man forsynte seg av tre- og murverk, forteller et udatert (antatt før 

1980) og usignert notat i DT As arkiv at Ree gård på Stjørdal har stabbursklokke som stammer 

fra klosterkirken på Tautra.40 Dette er ikke undersøkt nærmere i denne sammenhengen. 

"Samtale med Harald Hernes, Frosta (f. 1927) 30.03.11. Hernes var leder for Frosta Bygdemuseum 1998-20 I 0. 
13 Jørgen Helsinge, "Frosta prestegjeld ( 1744-45)" i Norge i 1743: Innberetninger som svar på 43 spørsmålfi-a 
Danmarks kanselli, (Oslo: Solum forlag, 2005), 141. 
34 Schøning, Reise giennem en Deel af Norge, 248. 
35 Øystein Ekroll, Ruinhistorikk-- ruinarsfimksjon og verdi,fi,r og no (Riksantikvarens Ruinprosjekt, 2007), 4-9. 
36 Schøning, Reise giennem en Deel qf Norge, 248. 
"Guthonn Kavli, 7hmdheim bygger gjennom /000 år (Oslo: Schibsted, 1996), 79. 
"Ekroll, Ruinhistorikk, 6. 
39 Arne Lie Christensen, Den norske byggeshkken: Hus og bolig på land~bygda.fi'a middelalder til vår egen tid, 
(Oslo: Pax forlag, I 995), 271. 
40 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks nr 24. 
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Schøning forteller videre at man enda kunne se rester av klosterkirken som var oppført med 

klebersteinskvadre i hjørner og rundt vinduer og portaler. Kirken hadde hatt portaler på både 

nordre og søndre sider, disse var "hvelvede" men ikke motstilte. Foruten disse var to dører inn 

til kapellene på nordsiden, disse dørene hadde flat overligger og var altså ikke "hvelvede".41 

Schøning ser ikke tegn på at kirken har hatt hvelv, men fastslår at kapellene har vært 

overhvelvet og ser for seg at det har vært et eller to tårn over kapellene. Den østre gavlmur og 

øverste del av den vestre var borte. På den søndre muren hadde det vært fire vinduer, det 

fjerde lenger mot øst enn de andre. På nordmuren hadde det vært hele fem vinduer. Inne i 

kirken stod det en del store trær, på tegningen ser vi de rager over murverket som antas å være 

16-17 alen, dvs rundt 10 meter høyt.42 Det var m.a.o. lenge siden takverket var borte og trærne 

slo rot. Schøning beskriver også klosterkirkens omgivelser, 50 alen (dvs drøyt 30 m) vest for 

kirken er det rester etter hus med tre rom og bygd av tre, uten tvil uthus mener han. Schøning 

så også rester av klosterbygningene sør for kirken, og sør for disse igjen, rester etter 

klosterhagen. 

~:f: J-.~1,....,· 

·r 

•' 

. I I 

l I 

. , .~ .. 
Fig. 2. Tautra kloster, Gerhard Schøning 1774. RA arkiv, kopi. 

Tautra kloster i tegninger, trykk og maleri fra 17-1800-tallet 

Scønings tegning fra 1774 viser kirken sett fra nord. Nordmuren ser ut til å være bevart i 

nesten full høyde. Det er tegnet inn fem vinduer, fire gruppert mot vest (skipet), ett mot øst 

41 Schøning, Reise giennem en Deel af Norge, 248. 
42 I alen = 62,94 cm fra 1683-1824. Hentet fra: http://no.wikipedia.org/wiki/ Alen (07.10.2011). 
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(koret).
43 

Vi ser portalene til de omtalte kapellene, samt nordportalen og vestpo1talen. Vestre 

gavl ser ut til å være bevart i noe samme form som i dag. Alle åpninger er rundbuede, utenom 

portalen i midten som er rett avsluttet, i følge teksten var også den østligste portalen rett 

avsluttet øverst. Alle vinduene har innfatning;stein run'cit, portalene har det ikke og alle har 

dessuten ujevne kanter utenom vestportalen. Det kan tyde på at innfatningssteinene er tatt ut, 

eller at p01talene er sekundære og er brutt ut av muren uten innfatningsstein rundt. Kapellene 

er ikke markert, de var sikkert overgrodde, men de er omtalt i teksten så de har væ1t synlige. 

Det er markert "murgater" ut fra kapellenes åpningene. Østmuren og toppen av vestre gavl var 

borte jf Sehønings tekst, dessuten ser vi at hjørnekvadrene ser ut til å være brutt ut. Portalen 

mot nord er omdiskutert og skal drøftes avsluttende. Hvor bokstavelig kan vi ta gjengivelsen? 

Eldre illustrasjoner kan ikke bruke ukritisk som kilde og det er hevdet at det i hvertfall for en 

av bygningene Schøning tegnet ikke varhelt samsvar mellom bygning og tegning.44 Dessuten 

har vi sett at det heller ikke er helt s.amsvar mellom Schønings tekst og tegning. Uansett var 

størstedelen av murverket unntatt østmuren enda i behold på slutten av 1700-tallet, rundt ca 

200 år etter kirken antas å ha gått ut av biuk. Veldig store mengder av stein kan dermed ikke 

være blitt ført til Trondheim. 

På begynnelsen av 1800-tallet foretok_offiser og antikvar Lorentz Diderich Klilwer reiser i 

Nordenfjeldske Norge, han tegnet kart til militært bruk men var også opptatt av landets 

fortidsminner og tegnet og registrerte en del av disse.45 På Tautra var han i 1817. Foruten hans 

korte beskrivelse tegnet han en plan over klosterområdet og elevasjoner av ruinen sett fra sør, 

nord og vest.46 Klilwer skriver at søndre kirkemur ble revet I 0-12 år tidligere og at steinen ble 

blukt til husbygningene på Tautra nordre ( dagens "Klostergården") som nevnt utskilt i 1808. 

Gårdsbygningene ser dermed ut til å være begynt oppført noen år etter. 

Kun tomten og enkelte hjørnesteiner var synlige av klosterbygningene sør for kirken, planen 

viser en hesteskoformet bygning med fløyene vinkelrett mot vestre og østre del av kirken. 

Klosterbygningen og kirken dannet dermed et tun med klostergården i midten. En bygning 

"'På plantegningen (ikke gjengitt her) har Schøning dessuten tegnet inn en korskillemur parallelt med kapellenes 
delemur. 
.,,, Steinar Supphellen, Trondheim Bys historie: /nnvand1·ernes by, bd 2 (Oslo: Universitetsforlaget, 1997), 241. 
Schønings tegning av Hospitalskirka i Trondheim avviker fra plantegningene, men det kan jo også bety at 
plantegningene ikke ble fulgt. 
45 Lorentz D. Kli.hver, Norske Mindesmærker: qfiegnede paa en Reise igjennem en Deel af det Nordenfjeldske, 
(Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem: Christiania, 1823). Faksimileutgave, Trondheim, 
1960. 
'"' Ibid, 77. 
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vest for kirken er også markert, trolig den samme som Schøning beskrev som uthus. Sør for 

klosterbygningene lå en brønn. Alle bygningene utenom kirken var av tre i følge Klliwer. 

Grunnplanen viser en rektangulær kirke med to kapeller på kirkens nordøstre side, hver med 

sin smale inngang fra kirkerommet, men ingen korskillemur som hos Schøning. Den større 

åpningen i nordmurens vestligste side er markert som portal. Vestportalen er marke1t, samt to 

portaler i sørmuren: en like ved vestgavlen (nå gjenmurt åpning) og en motsående til 

nordmurens vestligste "portal". Kliiwer mente at både sør- og nordsiden hadde hatt fire smale 

spissbuede vinduer, mot Schønings femte på sin tegning. 

Fig. 3. Kliiwer, Tautra kloster, nordmuren, 1817'/ RA arkiv, A 372 Tautra kloster, kopi. 

Men på tegningen av nordmuren er fem vinduer markett, det er ikke samsvar mellom tekst og 

tegning her heller med andre ord. En jordvoll ("den flate klippe" jfs 22?) ligger foran/over 

kapellenes murer. Videre er den østligste portalen gjengitt med rundbue, den vestligste med 

rett overligger slik som på Schønings tegning. Begge ser noenlunde intakte ut, mens den 

vestligste "portalen" er tegnet som en utrevet åpning. Vi ser at forfallsgraden er økende 

sammenlignet med ruinen på Schønings pertenlige tegning. På Kliiwers tegning av ruinen sett 

fra sør (fig. 3), ser det ut som den nå gjenstående del av sørmuren (mot vest) er utelatt. 

Portalen som vises rett til høyre for hjørnet ser ut til å være den såkalte portalen i nordmuren, 
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men dette er vanskelig å avgjøre. Det kan også være den nå gjenmurte portalen helt vest i 

sørmuren. Er det nordmuren vi ser, er antallet vinduer konsistent med tegningen av 

normurden; to vindu på begge sider av "nordportalen" (to skjult av vestgavl) samt ett helt mot 

øst som er utrevet øverst. 

Fig. 4. Klilwcr, Tautra kloster, sørmuren, 1817? RA arkiv, A 372 Tautra kloster, kopi. 

Ellers er det murrester av sørmuren i bildets forgrunn. Vestgavlen (fig. 5) ser ut til å ha 

murskallet intakt og kanskje også vestportalens infatningssteiner. Ellers ligner den på dagens 

vestgalv bo1tsett fra murskallet i hjørnepartiene fra 1960-tallets restaurering. Alle murene ser 

forresten ut til å ha murskallet intakt men det kan også være på grunn av tegnemåten og ikke 

de faktiske forhold. 
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Fig. 5. Klilwer, Tautra kloster, vestgavlen, 1817? RA arkiv, A 372 Tautra kloster, kopi. 

Tre andre gjengivelser fra 1830-40-tallet er trolig variasjoner med Kltiwers tegninger og tekst 

i Norske Mindesmærker som utgangspunkt. Illustrasjonen til Bernt Moes "Tuterø kloster" ser 

ut til å være en mer kunstnerisk utgave av Kliiwers tegning av sørmuren.47 Moe skriver at 

prospektet er fra 1824, man kan tenke seg at Kliiwers tegning er brukt som forelegg. 

Fig. 6. "Tuterø Klosters Ruiner", Norsk Penning-Magazin, 1835. 

Det samme årstall henvises det til i Wergmanns gjengivelse fra 1836.48 Her er beskrivelsen en 

kopi av Moes året før, men trykket er interessant. Det ser ut til å være en kombinasjon av 

47 Bernt Moe, "Tuterø kloster". I Norsk Penning-Magazin, 2. årg. (Christiania, 1835), I O I. 
48 P.S. Wergmann, Norge fremstillet i lithographerede Billeder efter naturen, (Christiania, 1836), 70. 
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Kliiwers tegninger av ruinen både fra sør- og nordsiden. Her ser vi kopi vestgavl med portal i 

øst, og nordmuren med to store rundebuede portaler og fem vinduer, det lengst mot øst utrevet 

øverst som hos Klilwer. Også bakken foran ("den flate klippe") kapellene er gjengitt. Et par 

jegere med hund slanger seg mot billedkanten i høyre hjørne. Jeg velger å se dette som en 

friere kunstnerisk utgave av originalen, der de faktiske forhold var underordnet/mistolket/ 

ukjente. 

I 

I .1 

Fig. 7. "Tuterø Klosters Ruiner", Wergmann, 1836. 

Den neste gjengivelsen av Tautra klosterruin finner vi som et veggmaleri i den fredede 

hovedbygningen på Billerud gård i Østre Toten kommune (fig. 8).
49 

Det er utført av Peder 

Balke (1804-1887) etter hans reise til Nord-Norge i 1832, og er trolig basert på tegninger eller 

oljeskisser gjort under denne turen.50 Balke er kjent for sine romantiske og dramatiske 

landskapsmalerier nettopp fra Nord-Norge, og i dette lys må vi også se maleriet av 

Tautraruinen. Landskapet i maleriet ser ut til å være speilvendt, nøyaktige og detaljerte 

topografiske forhold var ofte ikke Balkes mål, hvor troverdig kan han ha vært i forhold til å 

gjengi ruinen? Den er gjengitt fra sørvest, og vi ser at av sør- og østmuren er det kun 

49 Peder Balke-senteret, del av Mjøsmuseene. 
50 Magne Malmanger, "Maleriet 1814-1870" i Norges kunsthistorie, bd 4, (Oslo: Gyldendal, 198 1 ), 187. 
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fragmenter igjen. Dette stemmer med Kliiwers opptegnelser om at sørmuren ble tatt ned på 

begynnelsen av 1800-tallet. Til felles med Kliiwer er også markeringen av en "portalåpning" 

med irregulær form helt vest i sørmuren. Gjennom denne kan vi skimte en mindre rettavsluttet 

(?) åpning i nordmuren, den omdiskuterte vestligste "portalen" eller kun et hull etter uttak av 

stein? Vestportalen og den østligste portal i nordmuren er gjengitt som rundbuede. Rett over 

østportalen sees rest av østligste vindu i nordmuren. Hos Schøning er dette gjengitt noe vest 

for portalen. I kjent Balkestil er både scenen og ruinen dramatisert, - en åpning i et mørkt 

skylag rett over ruinen lyser den opp og ruinens proporsjoner er mer kompakte og høyreiste 

enn i virkeligheten. Dette gjelder også portal- og vindusåpningene. 

Fig. 8. Peder Balke: "Tautra kloster", utsnitt av veggmaleri, Peder Balke-senteret. 

Dette samt de feilaktige topografiske forhold tatt i betraktning, hvor mye kan vi stole på 

denne gjengivelsen? I hovedtrekk (med unntak av nettopp proporsjonene) synes den 

troverdig. Vestgavlen, sørmuren med unntak av åpningen er gjengitt slik vi kjenner ruinen i 

dag (bortsett fra den nå rekonstruerte sørmuren). Nordmuren er mest bevart, slik den også er i 

dag. 

20 



Fig. 9. Paul Gaimard. Voyage e11 Sca11di11aviu: Norvege I/. 1838/39/40. (Ruines d'une eglise a l'le de 
Tutterøe, dans le fiord de Drontheim). Kopi i RA arkiv. 

Fra Paul Gaimards vitenskaplige ekspedisjon til Skandinavia og Svalbard mellom 1838-4051 

stammer gjengivelsen som viser situa~jonen kun noen år før ruinen blir Fortidsminne

foreningens eiendom. Vi ser ruinen fra øst rett mot vestgavlen, med en gruppe mennesker til 

høyre og trær og annen vegetasjon til venstre i forgrunnen. Detaljeringsnivået er høyere og 

betrakterens ståsted er nærmere enn før (fra inne i skipet), men hovedtrekkene er de samme: 

vestgavlen med en del av sørmuren står som angitt på Balkes maleri, resten av sørmuren samt 

østmuren sees det kun noen kvadre av, mens nordmuren er delvis i forfall. Her er tre vinduer 

som alle er revet ut nedover mot bakkenivå, murskallet er borte mellom de to vestligste 

vinduer. Ingen portaler kan sees eller er tegnet inn i nordmuren. Vestportalen er revet ut på 

begge sider, mest mot nord mens deler av buekvadrene er intakte. Murskallet på nordre side 

av vestmuren ser ut til å være borte i et felt fra portalen og opp. Bak denne gjengivelsen kan 

vi ane en tegner med større profesjonalitet og kunnskap om middelalderarkitektur, her er 

murverket gjengitt med portaler og vindusåpninger med innfatningsstein og det er markert 

forskjell mellom murskall og murkjerne. For første gang ser vi de gotiske buene i vestportalen 

og nordmurens vinduer. 

En stokk er satt mot venstre side av vestportalen, kanskje det første tiltak mot forfall og 

sammenrasning? Ellers ser vi en liten bygning som lener seg inntil hjørnet mellom vest- og 
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sørmuren. Denne var kanskje oppsatt av bonden på Tautra nordre, den samme som tidligere 

på århundret brukte sørmuren til å bygge bl.a. fjøset. 

Etter denne gjennomgangen har vi tross usikkerheten rundt de ulike illustrasjonenes 

virkelighetsbeskrivelse en hovedide om hvordan Tautra klosterkirkes tilstand var i da Fortids

minneforeningen fikk den i I 846, og hvordan utviklingen hadde gått. Mye skjedde mellom de 

relativt få årene fra I 774 da Schøning tegnet ruinen og tilstanden i 1838-40. Det var mellom 

disse år at ruinen fikk den form den hovedsakelig har enda i dag om vi ser bort fra større 

foifall i nordmuren og restaureringen av sør- og østmuren på I 980-tallet. Sånn sett ser det ut 

til at oppkjøpet av eiendommen og overdragelsen til Fortidsminneforeningen reddet ruinen fra 

totalt forfall, noe som vel var en del av giverens intensjon. 

Von der Lippe Hansen - ruinen som gave 

Tautra klosterruin kom i Fortidsminneforeningens eie i I 846, da foreningen fikk den i gave av 

cand. theol. Jakob von der Lippe Hansen (Solum 1812- Skien 1886). Eiendommen var kjøpt 

fra Tautra nordre året før for fem speciedaler.52 I årsberetningen fra 1846 heter det: "Tinglyst 

gavebrev mottatt på den på gården Nordre Tuterøen staaende ruin ... , ti likemed den tomt den 

opptager, samt den på Nordøstsiden beliggende flate klippe" (fig. 38).53 "Klippen" blir drøftet 

i avslutningskapittelet. 

Von der Lippe Hansen var bosatt på Frosta i en kmtere periode som huslærer hos prosten 

Berg og startet Frosta sogneseskap, en slags almennyttig forening der Hansen var en meget 

aktiv bidragsyter. Han holdt foredrag om alt fra jordas plass i solssytemet til oppfordring til 

klappjakt på ulv ... Sogneselskapet med Hansen i spissen bidrog også til opprettelsen av 

folkebiblioteket, sparebanken, dampskipsforbindelse til Trondheim og ikke minst initiativ til 

17. mai feiringen på Tinghaugen, det antatte stedet for Frostatinget.54 

I 840-tallet ble et gjennombrudd for det norske kulturminnevernet med J .C. Dahl i spissen. 55 I 

dette lys må vi se bakgrunnen for at Hansens kjøp av ruinen og at den ble gitt som gave til 

foreningen. Hansen hadde en forståelse for ruinens verdi som kulturminne og hadde kanskje 

kjennskap til uttak av bygningstein fra ruinen som foregikk på begynnelsen av 1800-tallet, 

52 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks nr 24, Styreprotokoll DTA 1928-1962. Tautra klosterruin 
tilskjøtet cand. theol. Jacob v.d. Lippe Hansen, Frosta, 07.04.1845. 
53 FMF årsberetning I 846, 4-5. 
54 Ola A. Hogstad, "Frosta sokneselskap". 1 Frosta i ny og gammel tid, (Trondheim, 1918), 155-163. 
55 Hans Emil LidCn, Fra AntikvUet til kulturminne: 1i·ekk av kulturminnevernets historie i Norge, (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1991 ), 25. 
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ikke lenge før Hansen bosatte seg på Frosta. Han kan også ha kjent sin navnebror Lars Hansen 

som eide Tautra søndre fra 1834-1844. Denne Hansen dro til Dresden i 1844 som et ledd i sin 

kunsteriske utdannelse og hadde med seg anbefalingsbrev til "norsk malerkunsts far" J.C. 

Dahl, daværende professor på kunstakademiet der. Lars Hansen leide leilighet i samme hus 

som Dahl ( og forøvrig Caspar David Friedrich, tysk romantikks mest betydelige maler). 

Hansen reiste hjem igjen året etterpå og er ved hjelp av Dahl med på å stifte Trondhjems 

Kunstforening samme år (1845). J.C. Dahl var sentral både ved Fortidsminneforeningens 

stiftelse og ved opprettelsen av kunstforeninger i Oslo og Bergen foruten Trondheirn.
56 

Lars 

Hansen var trolig kjent med Dahls interesse for kulturminner og kunne lett trekke paralleller 

til ruinen som inntil 1808 hadde tilhø1t Tautra søndre, gården han hadde eid. Det er ikke 

utenkelig å se for seg en kontakt mellom begge disse menn med Hansen til etternavn og med 

sine noe uvanlige interesser og bakgrunn i forhold til det tradisjonelle bondesamfunnet de i en 

tid bodde i. Dette som en hypotese som ytterligere kan forklare Hansens oppkjøp av ruinen. 

"Hr. Maler Hansen" fikk dessuten i oppdrag å tegne grunnplan m.m. av klosteret under 

utgravningsarbeidet i 1851, maleren er høyst trolig identisk med Lars Hansen (se neste 

kapittel). 

"' Ingunn Øren Kvande, 7hmdermalere 1650-1900: Fra håndverksmaler til kunstner, katalog, (Trondheim 
Kunstmuseum, 2001) 30-31; J.J. Grimelund og 0. Flønes, Trondhjems kuns!f'orening 1845-1945, (Trondheim: 
Trondhjems kunsforening, 1955), 1-16. 
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3. 1800-tallets utgravning og konserveringer 

Fortidsminneforeningens første restaureringer og en trøndersk filial 

Tautra klosterruin ble Fortidsminneforeningens første eiendom. Dette kan også være noe av 

bakgrunnen for opprettelse av foreningens første lokalavdeling, Den Throndhjemske 

Filialafdeling, nåværende Den trønderske avdeling (DIA) i 1849. I Trondheim hadde 

foreningen allerede en relativt stor medlemsmasse og man så det praktiske i at filial

avdelingene kunne foreta undersøkelser og annet lokalt. Det var ellers en skepsis i Foreningen 

mot å " ... erhverve faste Eiendomme, der fordre stadigt Tilsyn ... ". 57 Det var åpenbart lettere 

å forvalte eiendommen fra Trondhjem enn Christiania, men det skulle vise seg å bli en 

utfordrende oppgave for den nystiftede organisasjonen, både på grunn av mangel på 

fagkompetanse og kapital, noe som også gjaldt foreningen generelt. 58 I årsberetningen fra 

1846 går det frem at giveren, von der Lippe Hansen ble spurt av styret hva som måtte gjøres 

for å bevare ruinen. Vi kan tenke oss at Hansen kunne gi en beskrivelse av ruinen og at han 

kunne se at noe måtte gjøres for å stoppe forfallet, men kompetanse på restaurering/ 

konservering av middelalderske steinbygninger hadde han neppe. Det var han ikke alene om. 

I Norge var det riktignok planer om restaurering av både Håkonshallen og Nidarosdomen på 

1840-tallet,59 men dette arbeidet tok ikke til før henholdsvis 1880 og 1869. I Nidarosdomen 

foretok den tyske arkitekten Heinrieh Ernst Schirmer (1814-1887) undersøkelser på 

begynnelsen av 1840-tallet. Uten særlig kjennskap verken til gotisk arkitektur eller arkeologi 

foreslo han å rive langkoret og å flytte oktogonen ned til tverrskipet.60 Lyse kloster ble 

utgravd allerede i 1822 og 1838.61 I 1845 startet Fortidsminneforeningen utgravninger av 

klosterruinene på Hovedøya, foreningens første arbeid på et anlegg fra middelalderen under 

ledelse av den danske arkitekten J. H. Nebelong (1817-1871 ). Nebelong er mest kjent som 

arkitekten bak Oscarshall og var med i Fo1tidsminneforeningens styre frem til 1853. Det var 

med sin formelle arkitektkompetanse og ikke som arkeolog Nebelong ble valgt til dette 

arbeidet, arkeologi var enda ikke et utviklet fag. Det ble også foretatt utgravninger av 

57 Dag Myklebust, "Historien 1844-1994" i FMF årbok 1993, 60, 66. 
58 Ibid, 62-64 
59 Lid6n, Fra Antikvitet til kulturminne, 28-30. 
60 Gunnar Danbolt, Nidarosdomen (Oslo: Andresen & Butenschøn, 1997), 293. 
61 Marit Nybø, "Lyse kloster" i FMF årbok 1987, 173. 
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domkirkeruinen på Hamar.62 Filalavdelingen i Trondheim foretok forøvrig en utgravning av 

kirkeruinen på Huseby i Børsa i 1848, året før den formelle stiftelsen. 63 

Den første restaureringsoppgaven Fortidsminneforeningen ga seg i kast med var Hitterdalens 

kirke, eller Heddal stavkirke som den heter i dag, planarbeidet ble påbegynt 1849. Også her 

var Nebelong arkitekt med P. Hansen som byggeleder på stedet, han også dansk. Denne første 

restatureringssaken ble meget kritisert både i sin samtid og ettertid. J.C. Dahl kalte det ferdige 

resultat et "elendigt Conditor-Tempel". På 1950-tallet ble kirken restaurert på nytt av Gudolf 

Blakstad og Munthe-Kaas, dette er igjen karakterisert som en "rekonstruksjon" og mange 

kunne nok tenkt seg at Nebelong/Hansens versjon var blitt stående som et eksempel på norsk 

restaureringshistorie fra en tid da ingen i Norge hadde erfaringer med den slags heller ei 

kjente stavkirkearkitekturen godt. 64 Dette var det norske restaurerings-/konserveringslandskap 

da Foreningen fikk Tautra klosterrun i foræring i 1846. 

1851 - utgraving og funn av alteret 

På Tautra gikk det faktisk ikke så mange år før noe blir gjort. Allerede i 1851 ble det igangsatt 

utgravning av ruinen, i tillegg ble nordmuren avdekket og portaler renset og åpnet ned til 

bakken. En del store trær ble hugget. "Hr. Adjunkt Muller" lovet å ha tilsyn med arbeidet "i 

Mangel af bedre og sagkyndigere Bistand" .65 Hans Henrik Mtiller var styreleder i filial

avdelingen (1849-52), og var altså en person med interesse for kulturminnevern og med god 

almennutdannelse, men ingen fagperson. Miillers innberetning66 må sees i dette lys. Han 

forteller at utgravningene begynte samtidig i kirkerommets øst- og vestside. Her hadde han 

forventet å finne rester av skulpturer og lignende, men fo1teller at selv om man grov dypere 

enn gulvnivået og fjernet massen, var det ingen spor etter gulvfliser, sokkel eller ornamenter. 

Alteret i øst finner MUiler derimot som en hittils urørt steinsetning, ca 0,94 m67 fra østmuren. 

Alteret var ca 2,5 m langt og bredden ca 1,26 m, mellom begge sidemurene og alteret var det 

ca 3,6 m. Høyden over antatt gulvnivå var rundt 0,84 m, men fordi sidene her var ujevnt 

hugget antok Miiller at (alt?) dette ikke hadde vært eksponert og at det hadde vært skjult av 

flere trappetrinn opp til alteret. Alteret ble for øvrig tatt ned for å undersøke om man under det 

62 Myklebust, "Historien 1844-1994", 64. 
63 FMF årsberetning 1848, 3-4; FMF årbok 1993, 67. 
64 FMF årbok 1993: "restaureringen av Heddal stavkirke", 69-84. 
65 FMF årsberetning 1851, 14-15. 
"' Hans Henrik MUiler, "Innberetning om utgravningene i Tautra kloster 1851 ", Morgenbladet No. 304, 1851. 
67 Alle mål oppgitt i alen, omregnet til meter. I alen~ 62,94 cm, jf note 42. 
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fant" ... en eller anden Mynt eller anden oplysende Gjenstand, men heller ikke her opdagedes 

det Ringeste.
68 

At man fant selve alteret var tilsynelatende ikke så interessant. 

Dessuten ble en annen steinsetning, trolig i tørrmur og gjennombrutt i midten, funnet ca 0,6 m 

foran alteret. Det ble spekulert i om dette kunne ha vært et tårnfundament eller et hvelv, dette 

ble kun avdekket, ikke utgravd. Steinsetningen var plan med gulvnivå, ca 3, 8 m lang, 2,5 m 

bred og ca 0,8 m dyp. Dette var i samme område som Christie i 1884 fant "to 

Menneskeskjeletter i Uorden henkastede mellom Sand og store Stene"69 men da nevnes ikke 

tørrmuren som konstruksjon Gfs 34). På en grunnplan trolig tegnet av Krefting (fig. 12), ser 

vi imidlertid en svak skisse av et rektangulært felt foran alteret som kan være identisk med 

denne steinsetningen. Kan dette være et forhøyet podium ved høyalteret, eller er det kun rester 

etter begravelsene? 

Nordmuren er i følge Muller og i overenstemmelse med gjennomgangen i forrige kapittel den 

beste bevarte muren. Denne ble som nevnt avdekket og portalene ble åpnet og renset ned til 

gulvnivå. Med "avdekket" antar jeg at det ble fjernet masse og steiner inntil murene. Kun 

portalene inn til kapellene nevnes, den antatte og senere rekonstruerte portalåpningen lenger 

vest er ikke beskrevet. 

... men Alt var ruinere!, ikke en eneste Dørterskelsteen, ikke en eet Trappetrin var levnet; kun i Dørene 
fandtes de nederste Hjømestene ved deres invendige Aabning sittende fast i Muren; disse bestode af 
ganske simple lidt tvært i Kanterne tilhugne Grød- eller Vægstene og i Døren tilvenstre var samme 
Steen saavel ved Aabningen ind- som udad endu tilbage; af disse var den indadvendte som de før 
beskrevne, den anden var i Kanten Sokkelen afen næsten fritstaaende Søile, saa man afdenne kunne 
danne sig en svag forestilling om denne Dørs Udseende indenfor Buen; paa høire Side var Alt udrevet 

nedentil, men det indvendige afBuen staar endnu til Halvdelen. 
70 

Denne teksten er svært forvirrende, hvordan skal dette forstås? I dag er det riktignok enkle 

avfasede klebersteiner nederst i østre portal mot kirkerommet, dette er sekundære 

innfatningstein fra vinduene. Er det de samme MUiler beskriver, og hva mener han med 

"døren til venstre"? Stod MUiler inne i kirkerommet da han beskrev "høyre" ( dvs østre) og 

"venstre" ( dvs vestre) portal, eller stod han på utsiden slik at forholdet ble omvendt? På 

Schønings og Kliiwers tegninger er østre portal makert som rundbuet mens vestre har rett 

overligger. Kan det derfor være østre portal MUiler beskrev som "døren til venstre", altså sett 

68 Muller, "Innberetning", I 851. 
''
9 FMF årsberetning 1884, 121. 

70 Mil lier, "Innberetning", 1851. 
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fra utsiden fra nord? I østre portal finnes i dag et kapitel murt inn oppned i østre vange ut mot 

kapellet, men ingen basis og ingen buerest (fig. 20). Dette partiet er i dag utrevet og kapitelet 

må trolig være murt inn etter Mullers undersøkelser. Hvis ikke Mullers mistok kapitelet med 

en søylebase i og med at det var plassert opp/ned. Interessant er det at Muller beskriver buer, 

en buerest ser ut til å være igjen i en av portalene. 

Kapellene ble også delvis undersøkte. Det østre hadde vært benyttet som potetkjeller og 

Muller antar at det derfor tidligere har vært gravd ut. Han grov ut grunnen flere steder uten å 

finne noe. Det vestre kapellet mente han hadde hatt hvelv og har vært meget lavt. Dessuten 

påpeker han at portalene knapt hadde mannshøyde, dvs 1,7-1,75 m71 og bredden var 

henholdsvis 0, 78 m (østre) og 0,63 em (vestre). Han bemerker at Klliwers mål er oppgitt 

omvendt (jfKluwers grunnplan). 

Kapellet kan ha væ1t i bruk som potetkjeller på begynnelsen av 1800-tallet. Poteten er antatt 

innført på Frosta helt på slutten av 1700-tallet og rundt 1810 er det interessant nok gården 

Tautra søndre sammen med Logtun på fastlandet som produserer mest potet av 

Frostabøndene. 72 At ruinen var i bruk viser både gjengivelsen fra 1840-tallet med et skur 

bygd inntil sørvestre hjørne av skipet og foto fra runt 1900 med staur oppstilt i hjørnene. 

Når det gjelder spørsmålet om klosterkirken var overhvelvet anfører Muller følgende; på den 

gjenstående vestligste gavlvegg finnes ikke spor av hvelv, han antar del er usannsynlig at 

muren og dermed hvelvet kan ha vært høyere enn den eksisterende murhøyden tyder på. Mens 

det langs murene lå grus og stein i en dybde av 2,5 m, var det midterste kirkerommet kun 

dekket av et tynt lag. Dette tar Muller til inntekt for at det ikke har vært hvelv over rommet, 

og at det var tretak. Trerester fantes det heller ikke spor etter, men han antar at dette ble tatt til 

sekundært bruk etter at kirken opphørte som menighetshus (i f s 13 ). Dette ser han for seg kan 

ha skjedd 50-100 år etter at klosteret ble nedlagt. Som argument for dette nevner han rester av 

stubber og røtter etter asketrær som vokste i kirkerommet og ble anslått til ca 200 år gamle. 

Disse har nødvendigvis slått rot etter takverket ble fjernet. 

Muller fortsetter sin innberetning med sørmuren: " ... dersom bekjent, for ca. 50 aar siden er 

nedrevet og opbygget i Form av Fjøs og Stald paa begge Tuterø Gaardene ... ", slik også 

71 Wikipedia, "Mannshøyde", _h_i_!_p://,1_1_q'.wi\_ipc(li_a,_()Jg/\v_ik_i/_M_a_n_nsl1_}'li~.,-_::;_1½1_fi8yt_lc .. (07. l l. l l ). 
72 Leif Moksnes, fl-ostaboka. bd lll. (Frosta historielag, 1989), 234. 
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Kliiwer beskrev det. Sørmuren ble avdekket og dermed var rensningen av minen fullført og 

med det hadde man "intet Andet opnaaet med de ved dette Arbeidet forbundne Omkostninger, 

har man dog givet denne, selv i sin medtagne Forfatning, i vort Land sjeldent fuldstændige 

Ruin et anstændigt og smukt Udseende ogsaa i dens Indre."73 

Til slutt nevner Muller at det finnes rester av tilhugne steiner og flate heller flere steder på 

øya, noen i bruk som trappetrinn andre som dørterskler. På Tautra søndre mener han å funnet 

den siste rest av kirkens gulvfliser. Under to ovner lå nemlig rundt 20 kvadratiske, rødbrune 

eller grønnglaserte fliser, men han hadde ikke funnet lignende i kirkegrunnen som kunne 

bekrefte dette. 74 Innberetningen følges av en grunnplan laget av "Hr. Maler Hansen", 

sannsynligvis den samme maler Hansen som bodde på Tautra søndre i 1830-40-årene jf s 23. 

Hansen hadde også lovet å lage noen tegninger av ruinen. I "Cassa-bog" for avdelingen finner 

vi at Maler Hansen har fått utbetalt 4 speciedaler for tegninger i 1850, sannsynligvis av 

klosteret. Verken grunnplanen eller tegningene er funnet. 

Hardt vær, mellomår og Kreftings undersøkelser 

I FMFs årsberetninger fra 1858 og 1859 fmielles det om hardt vær som har gått utover ruinen. 

Den største av de gjenstående murer truet med å styrte sammen. Dette antas å være vestgavlen 

jf s 32. Det skyldes på lite kapital som årsak for lite aktivitet de siste årene, en kjent 

problemstilling m.a.o. Ruinen ble undersøkt av filialavdelingens styre med tanke på utbedring 

og overdekning av murene. Dette ser ikke ut til å ha blitt utført. I et brev til filialavdelingens 

styre fra april 1860 heter det at påtenkt utbedring bør innskrenke seg til det absolutt 

nødvendigste og det vises til § 5 avdelingens lover.75 Når det gjaldt større tiltak som overgikk 

avdelingens ordinære inntekt som var ½ part av kontingenten fra distriktet, måtte man 

henvende seg til "Centralforeningens Bestyrelse om det videre fornødne Tilskud."76 

I Skilling-Magazin fra 1863 77 gjengis et trykk fra klosteret som ligner gjengivelsen etter 

Gaimards reise noen tiår tidligere (fig. I 0). Denne gjengivelse drøftes ikke nærmere da vi har 

en mer pålitelig skisse fra året etterpå. 

73 MUiler, "Innberetning", I 851. 
74 Dette huset er senere brent ned jf nåværende "kårkai li" på Tautra søndre, Knut Brustad 25.08.11. 
75 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev til styret i DTA, 12.04.1860. 
71

' FMF årsberetning 1851. 
77 "Tuterøens kloster", i Skil/ing-Magazin, ukjent nr, 1863, 200-202. 
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Fig. 10. "Ruinerne av Tuterøens kloster", Skilling-Magazin, 1863. 

En skisse av ruinen tegnet av offiser og arkeolog Otto Krefting (1831-1899) i 1864, er trolig 

et ledd i arbeidet for å avdekke nødvendige tiltak på ruinen (fig. 11 ). En usignert plantegning 

med elevasjoner av innvendige murer er trolig også fra Kreftings hånd (fig. 12).78 Ingen tiltak 

var trolig ikke blitt gjort tross tidligere årsberetningers beskrivelser av ruinens miserable 

tilstand. Krefting var styreleder i Den Throndhjemske Filialafdeling (1864-78) og ledet i 

1860-årene utgravningen av østre del av langkoret i Nidarosdomen der rester av Olav Kyrres 

kirkes grunnmur ble avdekket. Han var inspektør ved restaureringen til sin død i 1899. 79 

Krefting hadde også undersøkt Reins kloster i 1861. Det er m.a.o. en av tidens fagpersoner 

som denne gang forestår undersøkelse og skisser. 

78 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, forside på skisse av ruinen med påskrift: "Fra en Undersøgelse afTuterøens 
Klosterkirke 1864 ved 0 . Krefting"; RA arkiv, A 372 Tautra kloster, plan og elevasjon av Tautra kloster 
~åskrevet "Tuterøens klosterkirke", antatt av Krefting pga likheter med håndskrift på skissen. 
9 Gerhard Fischer, Nidaros domkirke: Gj enreisning i 100 år 1869- 1969, (Land og Kirke, 1969); Wikipedia, 

"Otto Krefting", http://no.wikipedia.org/wiki/Otto Kreft ing (24.03.20 11 ). 
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Fig. 11. Skisse av ruinen, Krefting 1864. RA arkiv. 
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Fig. 12. Plan og elevasjon, Tautra kloster, Krefting, 1864?. RA arkiv. 
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Den raske blyantskissen er dermed verken en amatøttegning som Schønings og Kh1wers, 

heller ikke Balkes ruinromantikk eller en reiseskildring fra Ultima Thule, skjønt den har størst 

likhet med sistnevnte. Forfallet er lengre fremskreden i løpet av de drøye 20 år siden siste 

gjengivelse og på tross av Foreningens overtagelse. Skissen viser ruinen sett fra øst mot vest 

med den rektangulære grunnplanen som et rammeverk. Største del av sørmuren er markert 

som en jordvoll, kun vestre gjenstående del mot vestmur er tegnet; her ser vi at lysåpningens 

overdekning fremdeles ser ut til å være intakt. 

Angående vestmur med vestportal, er bue og kvadre kun inntakt i øverste sørlige del, 

nordligste øvre del av portalens bue er forsvunnet siden 1840-tallet, jf gjengivelsen fra 

Gaimards reise (fig. 10). Sålbenk og innfatningskvadre er bevart i vindu over vestportalen, her 

er det liten endring fra 1840-tallet. Det samme gjelder for nordmuren; her synes tre vinduer å 

være markert, de to vestligste tydelig, det vestligste intakt foruten revne under. I det andre 

vinduet fra vest er kun en del infatningssteinene i vestlig del bevart. Det er en åpning/revne 

helt ned mot bakken mellom dette vindu og det antatte tredje vindu fra vest i muren. Under og 

mellom disse vinduene er det skravert, og kan bety at det kun er murkjerne igjen på disse 

partier. Portalen inn til vestligste kapell med rett overligger er inntegnet, her er det tegnet 

kvadermur rundt denne og helt opp til murkronen over. Deretter følger en stor revne der 

østligste portal i dag er markert, og sannsynligvis der et fjerde eller femte vindu har vætt over 

portalen. Dette tyder på uttak av stein/sammenrasing på dette partiet siden Milllers beretning i 

1851. Murpartiet i nordøstre hjørne er bevart i opp til murkronen. Det er skravert øverst mens 

kvadrering er markert nederst, noe som trolig gir et bilde av murverket slik det er enda i dag 

på dette området, kun i nedre del er murskallet intakt. Øverst til høyre på skissen er en detalj 

av søylebase tegnet inn, sett forfra samt et grunnriss - dette er trolig identisk med utvendig 

søylebase i vestportalen (fig. 23). Skissen gir et troverdig grunnlag for hvordan ruinens 

tilstand var før restaureringen tok til et tiår senrere. Det som skiller den mest fra dagens ruin 

er de senere rekonstruksjonene i sørmur og vestportal. På plan og elevasjon er både 

kapellportalene og "nordportal" markett og hele seks vinduer i nordmuren. 

I FMFs felles årsberetning fra 1877 og 1878 heter det at en meget kostbar utbedring av 

ruinene på Tautra forestår. Utbedringen er enda ikke kommet til utførelse fordi ingen av de 

styret spurte kunne ta på seg ledelsen av arbeidet. De aktuelle kandidatene var kanskje opptatt 

med Nidarosdomens restaurering? Det hadde gått over 30 år siden foreningen fikk ruinen og 

selv om tilstanden var betraktelig forverret, hadde man i mangel på fagkomptanse og sikkert 
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også kapital enda ikke fått utført konserveringer på ruinen. Men med domkirkearkitekt 

Christie i spissen skulle nå dette endelig endre seg. 

Konserveringer under Christian Christies ledelse i 1879 og 1884. 

Arkitekt Eilert Christian Brodtkorb Christie (1832-1906) ble ansatt som domkirkearkitekt ved 

Trondhjems Domkirkes Restaureringsarbeider i 1872 og ledet restaureringsarbeidet fram til 

sin død i 1906. Han arbeidet både som arkitekt og som leder for en rekke restaurerings

oppgaver hvorav domkirkens var den viktigste. Christie var også medlem i Fortidsminne

foreningens styre i flere perioder og hadde gjort seg kjent med norsk middelalderarkitektur 

ved sine mange reiser for foreningen. Antikvar Nicolay Nicolaysen (1817-1911) hadde formet 

instruksen for restaureringsarbeidet, noe Christie nøye fulgte: 

Ingen afbygningens originale dele bør nedtages, hvor det ikke er nødvendig! af stabilitetshensyn. 
Dernæst maa ingen del nedtages, forinden fotografi, tegning eller afstøbning er taget deraf og de enkelte 
stene nummererede for at de igjen nøiagtig kunne oppsættes paa det oprindelige sted, og endelig bør 
ikke det gamle materialet, naar det er foldkommen forsvarligt ogsaa i den henseende, at stenen indtager 
saadan stilling, som tlsiges af dens naturlige struktur, ombyttes med nyt, ligesaalidt som stene, 
forsaavidt det kan undgaaes, ved skrabning eller filing belages sit gamle udseende. Dette llJælder i 
forhøiet grad ved alle detailer, hvad enten de bestaa af ornamenter eller fremstille figurer. 

Christies restaureringsarbeid er karakterisert som noe av det beste i annen halvdel av 1800-

tallet. 81 Man kan trygt si at arbeidet som skulle uføres på Tautra var i de beste hender. Det 

arbeidet som i foregående årsberetning er blitt betegnet som "paatrængende nødvendigt, er nu 

bleven udfø1t i den udstrækning, midlene have tilladt. .. ". 82 Det var vestgavlen som var mest 

falleferdig. Stein fra sidene i vestportalen var falt ut og hele gavlpaitiet var i fare for å rase ut. 

Dette i overnstemmelse med Kreftings skisse fra 1864. Det ble oppført en støttemur i 

portalåpninges sørside med stein fra de sainmenraste murmasser på nord- og sørsiden av 

kirken. Under dette arbeidet ble kapellene på nordsiden avdekket. Christie bemerker at 

murverket her består av meget store steiner og at høyden fra bakkenivå er ca 1,9 m. 83 Det ser 

ut til at lokale medhjelpere er blitt brukt, bl.a. Gunder Tutterø, som er betalt 12 kr 97 øre for 

80 Hans-Emil Liden, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminnevern.,· historie, (Oslo: abstrakt forlag, 
2005), 137, med henvisning til Olaf Kolsrud, 0/avskyrkja i Trondheim (Kristiania, l 914), l 15. 
81 Ibid. 
82 FMF årsberetning 1879, 299. 
83 Chr. Christie, "Beretning om de ved klosterruinen paa Tautra i l 879 udførte arbeider". l FMF årsberetning 
1879, 301-303. 
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arbeidet.
84 

Det var trolig tilfelle også for Mtillers arbeid og var begynnelsen på en tradisjon 

som varte opptil 1970-80-tallet. 

Christie foretok også utgravninger av området sør for kirken og fant fundamentrester av 

øvrige klosterbygninger som planen (fig. I) viser. De nærmest kirken var av tre og ser ut ti l å 

danne et tradisjonelt mønster for en klostergård, mens to større steinbygninger skjevt liggende 

mot sørøst er foreslått å være et nytt anlegg etter brannen i 1251. 85 Tre skjelett/begravelser i 

østre klostergang kan markere hvor kapittelsalen lå, slike begravelser var ikke uvanlige foran 

kapittelsalens inngang. 86 Arkitekt Wilhelm Swendsen, styreformann i DTA (1950-1960) 

tegnet rekonstruksjonsforslag basert på Christies utgravninger i 1957, fig. 13.87 
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Fig. 13. Tautra kloster, rekonstruksjonskisse, Wilhelm Swendsen 1957. DTAs arkiv, STA. 

Det ble noen års opphold før arbeidene tok til igjen sommeren 1884. En støttemur ble også nå 

murt, denne gang på nordsiden av vestportalens åpning. Dessuten ble det murt en støttebue 

øverst i åpningen. I tillegg til sidenes støttemurer skulle dette bidra til å støtte den øverste del 

av gavlmuren og de gjenværende klebersteinene i den innvendige portalbue. Disse 

84 STA, DT As arkiv, arkivnr 14 1 Tautra, Cassa-bog for den Throndhjemske Afdeling af Foreningen til 
Fortidsmindernes Bevaring. Gunder Tutterø var far ti l senere tilsynsmann Jonas Gunnarson. 
85 Hans-Emil Liden, "Tautra kloster" i En reise gjennom norsk byggekunst, red. av Terje Forseth (Riksant ikvaren 
og Fortidsminneforeningen, 1994), 151-1 54. 
86 Nybø, Lyse kloster, 174. 
87 STA, DTAs arkiv, arkivnr 14 1 Tautra, Frosta og Åsen menighetsblad julen 1957. 
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klebersteiner er på sørsiden av innvendige bue jf skisse 1864 og foto ca 1905 (fig. 16). Det var 

store revner i det innvendige vinduet over vestportalen, disse ble utfylt med sement. Det 

skulle gå enda 100 år før sementen ble skiftet ut med mer opprinnelig kalkmørtelblanding pga 

sine uheldige egenskaper. Christie beskriver videre at den delen av gavlens murverk på 

innsiden som enda er i god stand, er oppføtt av stor utilhuggen gråstein og de til dels store 

fugene mellom steinene er tettet med skiferstein lagt i tette og horisontale lag.88 Kun en liten 

del av muren på nordsiden av vinduet hadde murskallet intakt. I murkjernen var mange små 

steiner borte, dermed dannet de større steiner avsatser som var utsatt for vanninntrenging og 

frostsprengning. Man hadde ikke midler til å rette opp dette skikkelig, derfor ble mange hull 

utfylt med sement og stein. Under det vestligste vinduet i nordmuren som beskrives som enda 

helt bevart ( det best bevarte i dag og), er også murskallet borte. Her ble det oppført en ny mur 

både for å beskytte det skadete murverket og for å støtte murverket over. Murkronen over 

vestgavelen og de nærmeste deler ble dekket med en blanding av sement, småstein og grov 

sand. 

Stein til arbeidene ble hentet fra de sammenstyrtede og overgrodde steinmasser på kirkens 

sørside. Også i kirkerommets indre ved foten av muren ble det funnet stein som ble benyttet. 

Foran fundamentet til alteret ble det gravd drøye 1,25 m ned i grunnen, her ble to menneske

skjelletter funnet mellom sand og store steiner. Beinene lå i uorden. Dette ser ut til å være 

samme sted som Muller avdekket en "steinsetning" av tørrmur jf side 26. 

Det ble gravd langs østre tverrmur slik at den fulle bredde av kirken med kapellutbygg ble 

fastlagt. Christie antok det hadde vært en portal fra klostergangen og inn på sørsiden av kirken 

i nærheten av vestgavlen. l dette området beskriver han et stort hull i muren med spor av en 

bue murt av gråsteinsheller øverst. Åpningen ble nå mmt igjen for å støtte murpartiet over. 89 

Denne åpningen kan sees på Balkes maleri, Kliiwers plan og Kreftings elevasjon. Ingen 

innfatningssteiner er igjen som kan fortelle oss om dette var en original eller sekundær portal. 

Plasseringen lengst mot vest knytter den til legbrødrenes del av kirkerommet. I moderklosteret 

Lyse finner man to portaler lengst mot vest i sørmuren. Den vestligste er den vanlige 

adgangen fra legbrødrenes del av kloster! (vestfløy), den andre (nå gjennmurt) hadde 

forbindelse med legbrødrenes natt-trapp.90 Sammenligner vi Christies planforslag av 

88 Chr. Chrisitie, "Arbeide udfø11 i sommeren 1884 i kirkeruinen på Tautra ... ". I FMF årsberetning 1884, 119-
121. 
89 Ibid. 
90 Nybø, Lyse kloster, 175. 
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klosteranlegget sør for kirken med en idealplan av et cistersienserkloster,91 kan åpningen 

passe akkurat som inngang til et rektangulært område vest for den antatte klostergården, på 

idealplanen er dette legbrødrenes passasje inn til sine områder. Uansett original eller 

sekundær kunne denne inngangen avlaste portalen fra korsgangen inn til kirken lengre mot 

øst, mens den østligste portalen i sørmuren var knyttet til høykoret og munkenes dormitorium. 

I dag sees denne gjennmurte åpningen tydelig helt innerst i hjørnet mellom sør- og vestmuren 

(fig. 14). Portalens størrelse tyder påat den kan være original, i motsetning til den antatt 

sekundære smale og lave portalen inn til vestre kapell. 

Fig. 14. Gjennmurt portal i sørvestre mur. Foto 1.Ø.K. 2011. 

Christies arbeid var med på å redde ruinen fra sammenrasning og ytterligere forfall, samtidig 

ble sement introdusert og påførte dermed ruinen skade på lang sikt med vanninntrengning og 

frostsprengning. Nå var altså endlig det store restaureringsarbeidet påbegynt, men det 

gjenstod mye. På begynnelsen av 1900-tallet var murene i så dårlig forfatning " ... at der strax 

maatte gjøres noget ved dem, hvis man ikke skulde udsætte sig for, at dele af dem faldt 

ned."92 

91 RolfToman (ed), Romanesque Architecture, (Kt>ln: Kt>neman, 1997), 119, plan e. W. Braunfels. 
92 FMF årsberetning 1901, 393. 
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4. 1900-1950: Flere konserveringer og oppmåling 

Inspeksjon og konservering - sommeren 1901 

Ruinen ble inspisert av arkitekt Nils Ryjord (1875-1926) sommeren 1901 , Ryjord leder senere 

restaureringsarbeidet på Tautra denne sommeren.93 Ryjord var Christies assistent ved 

Nidarosdomen, og ble selv leder av restaureringsarbeidene ved Christies død i 1906. Fra 

inspeksjonen fredag 5. juli 1901 heter det at det er kun en stein igjen av den indre buen i 

vestportalen.94 Siden Kreftings skisse i 1864 hadde det dermed forsvunnet hele 6 

kvadersteiner fra buen i dette området. Det vises til avsatsen midt på vestre gavl i høyde med 

midten av vinduet (fig. 15). Poenget med denne avsatsen er uklar. Gavlpartier kunne bli murt 

med lettere, skifrig stein, men knekken på vinduets klebersteinsinnfatninger som her er en 

uvanlig løsning. 

Fig. 15. Avsats på vestre gavlmur. Foto I.Ø.K.2011. 

Ryjord antar at rommene på nordsiden kan ha vært et sakristi. Den vestre åpning inn til 

sakristiet beskrives som trolige rester av en nå til dels gjennmurt dør som kan ha ført til 

sakrisitet (fig. 16). Portalåpningene ble renset ned til gulvnivå av Muller i 1851 og det er 

93 STA, DTAs arkiv, arkivnr 14 1 Tautra, Cassa-bogfor den throndhjemske Afdeling af Foreningen til 
Fortidsmindernes Bevaring, 1846-. Utgift 1902, arkitekt Ryjords undersøkelsesreise ti l Frosta og Tautra kr 20.
Reisen er foretatt i 190 I, utbetalingen i 1902. 
94 RA arkiv, Tautra kloster A 372, Notat 05.07.190 I, gnr 86/1. 
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ingen beskrivelse av tiltak-mht-til.disse hos Christie . .N.år hle denne portalen gjennmurt igjen, 

hvorfor og av hvem? Lenger øst er murverket borte og lager et gap mellom koret og sakristiet, 

som på Kreftings skisse fra 1864. 

Fig. 16. Ruinen sett fra øst. Foto ca 1901-05. RA arkiv. 

Ellers gjøres det betraktninger om at den nærmeste gårdens fjøs og stall trolig er bygd av stein 

fra klosteret, som tidligere kommentert. Sør for klosterkirken, halvveis ned til stranden i flukt 

med våningshuset på Tautra mellom, så Ryjord fremdeles rester av en rektangulær dam 

omgitt av voller. Dammen var full av vann høst og vår, og er trolig identisk med fordypningen 

på samme sted på et flyfoto fra 1920-tallet (øverst mot høyre hjørne, fig. 1 7) og kan ha 

fungert som en gårdsdam for klosteret. Et lyst felt midt mellom gårdene kan kanskje være 

brønnen Klilwer omtaler Of s 16). 
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Fig. 17. Flyfoto av ruinen, Tautra nordre og Tautra mellom (i bakgrunnen), 1920-tallet. DTAs arkiv, 

Statsarkivet i Trondheim. 

Spesielt interessant i vår sammenheng er en henvisning til en undersøkelse av "storgården" 

dvs Tautra søndre. Bebyggelsen skal være utført av daværende eier i løpet av de siste 30 år, 

altså fra 1870-1900. Stabber under bur og husfundament er utført av materiale fra ruinene. 

Det er brukt mengder av stein som tidligere har vært kalket, samt kvaderstein og profilert sten. 

Denne steinen kan være tatt ut tidlig på 1800-talletjf Klilwer og Milller, og gjenbrukt etter 

brann på Tautra søndre rundt 1890.95 Det er ingenting som tyder på et stort uttak fra ruinen 

etter at sørmuren ble tatt ned på begynnelsen av 1800-tallet, men over nordmurens østre portal 

må det ha blitt tatt ut/rast ned stein mellom Mtillers beskrivelser i 1851 og Krefting skisse fra 

1864. ''Naar dertil sees hen til at vestre portal i sin tid, sokler fraregnet, er ført til og anbragte i 

Frosten kirke (ant. Logtun), fremgaar heraf at denne ruinplyndring er gammel skikk."96 At 

portalornamentikken i Logtun kirkes vestportal stammer fra Tautra er omdiskutert og kan ha 

95 Våningshuset på Tautra søndre brant rundt 1890 j f"kårkaill" Knut Brustad, 25.08.201 1. 
96 RA arkiv, Tautra kloster A 372, notat 05.07. 190 I. 
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rot i Miillers antagelser om at inventaret i klosterkirken ble flyttet til "Frosten kirke" ( dvs 

Logtun middelalderkirke) som han antar blir oppført på nytt i andre halvdel av 1600-tallet.97 

Tilstanden på utsiden av ruinen rundt århundreskiftet fremgår av et foto fra 1905 (fig. 17), her 

ser vi at ruinen uten murskall nærmest ser ut som en overgrodd steinrøys. Fotoet har visse 

likheter med Kliiwers tegning (fig. 4) rundt 80 år tidligere. 

Fig. 18. Foto av Bull 1905, RA arkiv. 

Under utbedringen denne gangen ble et sammenrast parti mellom de to vestligste vinduer i 

nordmuren "erstattet med nytt murverk".98 Dette ser ut til å bety at murkjernen ble forsterket. 

Partiet under det bevarte vinduet ble også påmurt i 1884, det kan nå være vanskelig å se 

grenser eller overlapping mellom arbeidet fra 1884 og 1901, på fig. 16 vises det lyse feltet 

godt. Et mindre parti midt på nordmuren ble også påmmt for å forsterke det ovenstående 

murverket. Trolig er denne påmuringen et stående rektangulært lysere felt rett øst for 

vestligste kapellåpning (fig. 16). På fotoet kan vi også se utbedringene på 1870-80-tallet 

spesielt rundt vestportalen som nå er blitt en del gråere enn de siste lysere påmuringene. Også 

nordmurens østligste hjørne ble forsterket på samme måte. Men en fullstendig oppmuring av 

disse partiene var det ikke verken økonomisk mulighet for eller nok stein tilgjengelig på øya. 

Det understrekes at et mer omfattende vedlikeholdsarbeid snart må utføres hvis ikke ruinen 

97 MOiier, "Innberetning", 1851. Logtun kirke er antatt oppført rundt 1500 av sekundætt anvendt stein. 
98 FMF årsberetning 1901, 393. 
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skal forfalle.99 Fig. 18 viser også påmuringer på utsiden av murene (lysere partier), på 

vestgavlen og sørvestre murparti øverst. Dette er ikke omtalt verken hos Christie eller Ryjord 

og kan stå som eksempel på at konserveringsrapportene ikke alltid var fullstendige. 

1920-tallet - konserverering og oppmåling 

I følge Fortidsminneforeningenes årsberetninger tok det nok en gang mange år før noe ble 

gjort, først på slutten av I 920-tallet ble et større restaureringsarbeid igangsatt. Men først ble 

arealet rundt ruinen utvidet og gjerde oppsatt. Bakgrunn for dette var "ukontrollert besøk" 

som hadde skadet jorden/avlingen til grunneieren på Tautra nordre, Jonas Gunnarson. 

Gunnarson krevde etter dette at eiendommen ble gjerdet inn, sikkert for å lede adkomsten på 

vei og ikke over dyrka mark. For å hindre at gjerdet kom altfor tett på ruinen ble et mindre 

grunnareal avstått fra Tautra nordre og et gjerde oppsatt i 1924 etter grenselinjene
100 

med 

unntak for "Den fremspringende flade klippe". 101 Gjerdestolpene kan sees som hvite prikker 

på fig. 17. Gunnarson ble ansatt som tilsynsmann ved ruinen året etter, en stilling han skulle 

ha helt til I 962. 102 Det bemerkes videre i Årsberetningen for 1924 at ruinen enda ikke er 

oppmålt og kapellet på nordsiden er fylt med grus og ikke utgravd. 103 Både Muller og Christie 

undersøkte kapellene, men de var altså enda ikke utgravde. 

Riksantikvaren bevilget kr 3000 til Tautra, trolig den første bevilgning defra. Arkitekt John 

Tverdahl (I 890-1969) fikk ansvar for ålede arbeidet som tok til sommeren I 926.
104 

Tverdahl 

var i likhet med de "ansvarlige menn" før ham leder av restaureringsarbeidene ved 

Nidarosdomen fra I 926-1930. Fra Tverdahls beretning heter det at de to rom/kapellene på 

nordsiden ble utgravd, han mener at begge rommene hadde vært overhvelvet, noe Schøning 

også hevdet. På oppmålingstegningen utført av Tverdahl og arkitekt E. Krogsefo i 1928, er 

rest av vederlag for tønnehvelv kun angitt i vestre rom på muren like til venstre når man 

kommer inn (fig. 19), se også foto (fig. 37). 105 

99 Ibid. 
10° FMF årsberetning 1923, 220,230; FMF årsberetning 1924, 259. 
101 FMF sentralt, arkiv, kattskisse i hht skjønnsuttalelse 08.11.1923. 
102 FMF arsberetning 1925, 126. 
1°' FMF årsberetning 1924, 259 
104 FMF årsberetning 1925, 200. 
'°' RA arkiv A 372 Tautra kloster, plan 1929. 
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Fig. 19. Plan, oppmålt av Tverdahl og E. Krogseth, 1928. RA arkiv. 

I det østre rommet ble grus og sand fjernet helt ned til fjellgrum1en, spor av gulvet ble funnet, 

dette skulle anmerkes på oppmålingstegningen men ble dessverre ikke gjort. Ellers ble 

nederste del av østre portalinnfatning funnet/avdekket, dette viste seg å være klebersteins

innfatning fra et vindu, identisk med innfatningene som ble funnet i de best bevarte vindu for 

øvrig: de to vestligste i nordmuren og det vestligste i sørmuren. 106 I portalsiden ut mot østre 

kapell fant man et "transisjonalt"107 kapitel brukt som kvader og plassert oppned (fig. 19). 

Ryjord beskrev noen tiår tidligere dette området som et gap mellom kor og sakristi, Christie 

nevner det ikke og Muller beskrev, meget forvirrende riktignok, om en portal mer intakt enn 

det som her er tilfelle. På planskissen og elevasjonen antatt tegnet av Krefting i 1864, er 

po1talen markert på planen, men det er vanskelig å avgjøre om denne "rekonstruksjonen" av 

portalen allerede var utført da. Mørteltypen skal være fra 1880-tallet, men det virker svært 

usannsynlig at Christie hadde kunnet latt utføre en så amatørmessig rekonstruksjon, kansl(je 

var det noen av de lokale medarbeiderne i Christies fravær? 108 

106 FMF årsberetnh1g 1926, 200. 
107 Dvs en såkalt ~'overgangsstil" mellom romansk og gotisk stil, "cistercienserstil'1 var også brukt om samme 
stiltrekk. 
'
08 Befaring med Geir Magnussen 23.08.2011 og samtale 26.01.2012. 
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Fig. 20. Østre kapellportal sett mot koret, kapitel til venstre. Foto G. Fischer, 1936. DT A arkiv i STA. 

Ellers fant Tverdahl flere ubestemmelig kvadre av kleberstein og en del biter av takstein av 

tegl. Undergravningsarbeidet i kapellene måtte nordmuren forsterkes, den var i skrøpelige 

tilstand. Nøyaktig sted er ikke angitt. Ellers mener Tverdahl at hele ruinen bør undersøkes og 

gjennomgå en betydelig utbedring og murkronen overdekning må fornyes. Dette arbeidet 

mener Tverdahl er "uoppsettelig" - og skal utføres påfølgende sommer, sammen med 

resterende utgravning av kapellene. 

Arbeidet i 1927 ble ledet av Tverdahl som året før. Denne gang var det igjen vestre og nordre 

mur som måtte utbedres. Murskallet på nordmuren var flere steder utsprengt og hvilte på en 

tynn egg av murkjernen, og stod i fare for å rase sammen. Dette gjaldt for både indre og ytre 

mur. Det ble murt nytt murskall hvor dette var falt av eller murens stabilitet ble sikret ved at 

muren ble utmurt til opprinnelig tykkelse. Denne muringen ble gjort av stein som var for 

hånden på stedet (søndre mur?) og murt i mørtel med ganske store fuger, en fremgangsmåte 

som lignet tidligere reparasjoner i følge Tverdahl. Dette ble gjort for å skille den nye 

murverket fra det opprinnelige, for å ikke "forstyrre" ruinens utseende og fordi det var en 

billig fremgangsmåte. Det originale murverk beskrives slik av Tverdahl: 
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Veggens ytre er fra gammel tid særdeles vakkert murt av nokså regelmessig bruddstein, med meget rette 
ytterflater, og der er forsøkt holdt en viss skiftegang ved utflaskning med tynne skiferskifter. Veggens 
fargespill i lyst kjøttrødt (granitt), grått og grønt med mør_kere skiferrender er overordentlig vakkert. 109 

Man skulle altså lett kunne se hva som er originalt murverk og hva som var nytt ved muring 

med tykke fuger og tilfeldige stein jfTverdahl. I ettertid er dette en utfordring, hvor ble dette 

arbeidet utført i 1927? Årsberetningen forteller at påmuringen ble gjort på nordmurens 

midtparti, både på ytre og indre side - i samme parti som vestligste kapellportal. Denne 

portalen ble for øvrig gjenåpnet og murt på nytt, bredden lot seg omtrentlig fastsette skriver 

Tverdahl og høyden ble gitt av en stein av portalens overdekning som enda var på plass (fig. 

21). 110 Trolig en overligger som sees fra kapellsiden. 

Fig. 21. Nordmuren, 1930-50? RA arkiv. 

Vestgavlen utside og dens høyeste paiti (nordvestre hjørne) ble utbedret og ny solid murkrone 

lagt på den og de tilstøtende murer i nord og sør. Her legges altså ny murkrone på de samme 

partier som i 1884. 

Det ble foretatt graving for å finne skipets sør- og nordportal, og det hevdes at man lyktes å 

finne de nederste skift av dem begge, men kun de nederste østre og ytre skift av innfatningen 

av søndre portal, denne er merkelig nok ikke marke1i på oppmålingstegningen fra 1928. 

109 FMF cil'.l·beretning 1927, 161. 
iw Ibid. 
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Kapellrommene ser nå ut til å være ferdig utgravde, men murkronen samme sted ble ikke 

overdekket i denne omgang Tverdahl mener dette "bør snarest iverksettes, da murene her tåler 

nokså lite på grunn av deres lite omhyggelige utførelse, som skarpt skiller seg fra kirkens 

murer for øvrig." 
111 

Konkulsjonen i årsberetningen er at ruinens murverk unntatt kapellene nå 

er i god stand. 

Oppmålingen ble foretatt av arkitektene Tverdahl og E. Krogseth (fig. 19) i 1928. Det antas at 

denne kirken hadde vært korsformet i likhet med andre cistercienserkirkene, men at man ikke 

kunne se spor av dette over jorden og utgravning vanskeliggjøres ved sammenraste deler av 

sørmuren. 112 Vindusinnfatning i kleberstein merket "x" finnes i de tre gjenstående vinduer, 

samt som innfatningsstein i kapellets østportal. Vestligste kapellportal er markert som nyere 

åpning som også delingsmuren mellom kapellrommene er det. Rest av vederlag for 

tønnehvelv er markert rett til venstre for inngangen til vestligste kapell (fig. 37). Et 

repositorium eller lignende markert i nordmuren i østre kapellrom, kan også være en senere 

åpning i forbindelse med kapellets funksjon som potetkjeller. 113 For øvrig er portal fra 

kapellet ut mot nord markert, trolig en "po1ta mortuorum" - dødeportalen - der båren med 

avdøde ble ført ut til begravelse på kirkegården som vanligvis lå på nordsiden av kirken, men 

som på Tautra har ligget øst for klosteret. 114 "Kapellets" funksjon blir drøftet avslutningsvis. 

Skipets antatte og omdiskuterte nordportal er markert med et døranslag i flukt med indre 

murliv i pmialens østre side. Dette kan i seg selv være en indikasjon på at denne eventuelle 

portalen er sekundær, de opprinnelige portalene i nordmuren viste seg å ha døranslag i flukt 

med ytre murliv. Kanskje kan denne en gang være åpnet for å lette adkomsten for den antatte 

menigheten fra Leksvik? Vi kan anta at de dro opp sine båter i fjæra rett nedenfor og fikk sin 

inngang gjennom denne po1ialen fremfor gjennom den mer prominente vestportalen. Eller ble 

portalen konstruert som erstatning for dødeportalen da kapellet som antatt ble delt? Dette 

forholdet blir også nærmere drøftet avslutningsvis. Overdekkingen av kapellets murkrone ble 

tydeligvis ikke prioritert. Tverdahl fremmet forslaget noen år senere, samtidig som han 

foreslo at man foretar utgravninger på sørsiden av kirken for å undersøke om det finnes 

111 FMF årsberetning 1927, 161. 
112 FMF årsberetning 1929, 195. 
1 n Befaring med Geir Magnussen, 23.08.20 I I, det er brukt åkerstein for å markere "åpningen". 
114 Utgravning 2011 ved Nord-Trøndelag fylkeskommune og NIKU, "Fant graver fra middelalderen", 
Adresseavisen 10.05.201 I. 
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lignenede kapeller der. Det blir lovet at dette skal komme med på budsjettet, men det er ikke 

tatt med for 1931 -32. 11 5 

Tilstandundersøkelse og krigsutbrudd 

I 1935 reiser Cato Enger rundt i Trøndelag og undersøker tilstanden på flere av landsdelens 

ruiner. 116 Om Tautra heter det at kapellets to rom er utgravd men er begynt å rase sammen. 

Tidligere konservering er solid gjort, det er sørmuren som gjenstår. Under pløying på jordet 

sør for kirken er flere murer truffet på, disse er ikke synlig lenger Gf s 49). Angående 

murverkets utsider bemerker Enger at vestgavlen er meget ujevn og mangler begge hjørner 

(fig. 22). Nordmuren er pent murt, her må mindre partier utbedres. Østmuren er bevart i lav 

høyde og søndre del mangler murskallet. Når det gjelder innvendig mur er vestgavlen bra. 

Nordmuren er også bra men mangler ca 40 m2 murskall øverst. Nord- og vestmuren bør 

spekkes. Mindre reparasjoner bør utføres på østmuren, påmuring av murskall i 1 m høyde 

foreslås. Sørmuren er bevart i ca 7 m høyde fra innvendig sørvestre hjørne. 9,5 m fra samme 

hjørne sees spor av døråpning - dette må være vestligste portal i sørmuren, funnet av 

Tverdahl i 1927. Videre østover er murkjernen synlig i ca 1,5 m høyde. 11 7 

Fig. 22. Vestgavl og nordmur 1936. Foto: G. Fischer. DTA arkiv, STA. 

115 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, styreprotokoll DTA 1928-1962, styremøte 29.04. 1930. 
116 FMF årsberetning 1935, 174 
117 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev ti l RA fra Cato Enger datert 07.06. 1935. 
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Ingenting ser ut til å blitt utført av det foreslåtte arbeidet på Tautra. I årsberetningen fra 1936 

heter det om Tautra, Reinsklosteret og Steinvikholm at intet er utført verken i 1935 eller 

1936.118 Antikvar Nygård-Nilsen mener i 1938 det bør utføres utgravninger og konserveringer 

på Munkeby og "muligens med Tautra ogsaa" samtidig med Nærøy. 119 

Så kom krigen. Kort tid etter invasjonen av Norge er Tverdahl igjen på banen overfor Tautra, 

deler av murverket er i dårlig forfatning og det er ønskelig med en reparasjon i løpet av 

sommeren. 120 DTA er involvert i krevende arbeid for åta vare på en rekke fortidsminner som 

står i fare for utradering, den gamle Olavstøtten på Stiklestad blir revet ned mens Værnes 

kirke blir berget. 121 Tverdahl utarbeider rapporter om ruinene på Tautra og Logtun kirke 

21.09. I 940 (ikke funnet). 122 I 1944 er Tverdahl igjen på Tautra og melder tvert i mot at 

ruinen er i ganske god stand. Siden reperasjonen i 1927 er bare enkelte steiner falt ned, men 

det finnes en del store utstikkende steiner som bør festes med sement. De to kapellene på 

nordsiden bør repareres og murkroner pålegges snarest. 123 

118 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, styreprotokoll DTA 1928-1962; FMF årsberetning 1936. 
119 Ibid, styreprotokoll DT A 1928-1962, styremøte 09.08.1938. 
120 Ibid, styremøte 26.04. 1940. 
121 Ibid, diverse styremøter under krigsårene. 
122 Ibid, styremøte 02.10.1944. 
123 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra,boks 24, brev til DTA fra John Tverdahl 21.09.1944. 
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5. 1950-2009: Kapeller, sørmur og ruinprosjekt 

1950-tallet - reparasjon og undersøkelse 

De etterspurte arbeidene med tildekning av murkronene på kapellmurene og diverse tiltak 

ellers fra årsberetningene på 20-tallet og tilstansdvurderingen fra 1935 og 1944, ser ikke til å 

ha blitt utført. I 1949 sender klosterets tilsynsynsmann, Jonas Gunnarson brev til DT As 

formann, professor Erling Gjone med beskjed om at "Ruinarne må vølast da det detter ned 

steiner her og der. .. ". 124 Året etter foretar Gjone en befaring og gjør avtale med Gunnarson 

om nødvendige reparasjoner. 125 Vi vet ikke nøyaktig hva dette arbeidet gikk ut på men 

Gunnarson fmteller i august 1950 at arbeidet ved ruinen er ferdig. Det ser ut til at løse 

stein/partier er festet og at det er rensket opp for vegetasjon rundt ruinen. Men fremdeles er 

murverket løst og sprukket i høyden og på murkornene. 126 

Det ser ut som om det er foretatt undersøkelser av rasmassene på sør- og nordsiden av kirken 

sommeren 1955, det var styremedlem i DT A pastor og arkeolog Olaf Digre som skulle foreta 

disse. RA hadde ingen innvending mot undersøkelsen, men det har ikke lykkes å finne en 

beretning om den. 127 

I løpet av tiåret fra 1950-60 ble det foretatt flere tilstandsundersøkelser, disse munnet ut i et 

arbeid som begynte sommeren 1961 og fortsatte til 1965. 128 Tilsynsmann Jonas Gunnarson 

var som vi også så over, en sentral premissleverandør angående nødvendige tiltak. I samråd 

med Olaf Digre ble ruinens tilstand beskrevet og nødvendige tiltak foreslått. Forholdene 

beskrives i 1961 som betenkelige og man var redd for åla folk komme for nær murene 

enkelte steder grunnet fare for nedrasing av løse steiner. Særlig ved kapellene og nordre mur 

var murverket usikkert. Vegetasjonen grodde inntil og på selve murverket. Følgende tiltak ble 

listet opp som nødvendige: Utbedring av partiet over det halve vinduet på nordmuren; 

Utbedring av murkjernen på søndre murs vestlige del så den ikke faller ned pga 

frostsprengning; Alle røtter og planter på murkrone og i fuger fjernes; Forstøtning og 

124 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, brev til Erling Gjone/DTA fra Jonas Gunnarson 30.04.1949. 
125 FMF årbok 1950, 22 
126 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, brev til Erling Gjone/DTA fra Jonas Gunnarson 18.08.1950. 
127 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev fra DTA til FMF 04.07.1955. 
128 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, diverse brev fra DTA til RA; FMF årbok 1950, 122; FMF årbok 1951-52, 
175;FMFårbokl956, 194;FMFårbok/960, 147. 
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tilmuring av løse steiner i murverket der de truer med å falle ned; Utbedring av innhegningen 

rundt ruinene. 129 

Konservering 1961-1965 

Riksantikvaren bevilget 8000 kr til arbeidet og tidlig i mai begynte forberedelsene på 

sesongen: 

I dag kl I O forlot vi Trondheim for aa reise til Tautra for aa planlegge arbeidet for Klosterruinernes 
bevaring. Med på turen var Første Konservator Marstrander, Pastor Digre, Generalen for Trøndelag 
sjøforsvar med frue og datter samt T. Eriksen. Vi reiste med marinens opsynskib til Tautra. det blev 
bestemt at hullet i Søndre mur skulle gjenmures samt ruinen tettes så godt som mulig ved siden av, .... 
Efter indspeksjonen av ruinerne blev vi buden på kaffe hos Hr Gunarson og fru. 130 

Det var arkeolog Sverre Marstrander formann for DT A (1960-68) som ledet arbeiet. T1ygve 

Eriksen ved Nidarosdomens restaureringsarbeider (NDR) ledet arbeidet på stedet og skrev 

dagbok underveis. Med seg hadde han lokal arbeidshjelp, Aksel Bakken og Just Brustad. 

Allerde i august forelå det en rapport fra DT A over arbeidet utført sommeren 1961. 131 

Vestgavlen, den vestligste delen av nordmuren og sørvestre hjørne var forsterket. Murkronen 

var overstrøket med steinkulltjære etter utpussing, dvs man hadde fjernet den gamle mørtelen 

som var helt oppsmuldret. "Hullet i søndre mur" jf sitatet over kan være en uthulning i 

murverket der murskallet var falt av. Eriksen skriver i sin dagbok at de tettet muren ved 

sørvestre hjørne og etter 70-80 bøtter mørtel var de enda ikke ferdige, murverket var svæ1t 

dårlig. Han forteller videre at de tok ned en del trær rundt ruinen, men ikke for mye: "Det er 

folkesnakket man må ta hensyn til, en del av folket vil jo ha trærne uanset hvilken skade de 

gjør på murene."132 

Østmuren ble påmurt til en høyde av ca l m. Store hauger av sammenrast og overgrodd stein 

lå utenfor murene både i sør og øst, derfor var østmur og deler av sørmur, begge i ca l m 

høye, kun synlig fra kirkerommet. Alteret ble trolig oppmurt dette året. 133 Vestportalens hvelv 

ble "satt i stand", dermed ble forankringsjernet innsatt senest 1901 (fig. 16), fjernet. 

129 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, brev til DTA fra Olaf Digre i samråd med og etter 
oppfordring fra Jonas Gunnarson 08.03.1961. 
130 STA, DTAs arkiv, arkivnr 14 I Tautra, boks 24, Trygve Eriksen, "Dagbok for Tautra klosterruin", 07.05.1961. 
131 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport 09.08.1961 av førsteantikvar Sverre Marsn·m1der og arkitekt Wilhelm 
Swensen. 
132 Eriksen, "Dagbok", 07.07.1961. 
133 Eriksen, "Dagbok", 13.07.1961. 
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Portalsteiner med rundstav og døranslag, brukt som pilarer under et bur på Tautra søndre ble 

skiftet ut med sementpilarer og fraktet tilbake til ruinen. De ble innsatt året etterpå (fig. 24). 134 

Eriksen forteller at det også ble oppsatt stillas mot nordøstre mur og at muren her var svært 

dårlig: " ... bare så vidt nervene holdt - rett og slett livsfarlig å være på stillaset, stein på ca 

150 kg som ikke hadde mer enn en knast på størrelse med en 5 øre som holdt den på plass. Vi 

måtte stå og støtte den mens vi murte under den." 135 Det settes opp stillas mot nordvest, der 

hele murdekslet (murskallet?) ble hugget av og nytt dekke lagt, uklart om dette er på 

innvendig eller utvendig murliv. Steinene på det halve gjenstående vinduet i nordmuren satt 

godt fast men ble undermmt for sikkerhets skyld. Ellers er tilsynsmannen Jonas Gunnarson 

ivrig på at det blir utført mest mulig i løpet av sommeren:" ... det er en masse som han vil ha 

utført av oss, forsøkt å få ham til å forstå at det er pengemangel og tid det skorter på ... "1.,6 

Tautra nordres nye eier Gunnar Jonasen Gunnarson hadde for øvrig under pløying på jordet 

støtt på mmTester vest for kirken, etter tradisjonen betegnet som "abbedens hus". 137 Trolig er 

dette det samme som Schøning kaller et uthus og som er gjengitt i Kltiwers plan som en 

trebygning. Også andre steder på jordet har man støtt på murrester som eieren betegnet som 

"kjellere", jf s 45. Når det gjelder det viderere arbeidet blir det understreket at kapellene på 

nordsiden er i ferd med å rase sammen. En gjentagelse av Tverdahls oppfordring fra 1927 om 

å snarest iverksette tiltak her. En systematisk opprenskning og utgravning rundt murene bør 

ellers være hovedanliggende, foruten fortsatt konservering av murverket. 

Kr 7000 ble bevilget fra RA og kr I 000 fra Frosta kommune til det fortsatte arbeidet i 1962. 138 

I kommunestyret ble det prinsipielt understreket at dette var statens oppgave, men de fleste 

gikk inn for å støtte arbeidet og mente man hadde en plikt til åta vare på kulturminnet tross 

kommunens anstrengte økonomi. En representant gikk i mot bevilgningen, han mente det 

heller måtte gå an å reise en bauta på steden der klosteret stod. 139 Arbeidslaget var delvis det 

samme som året før, Brustad og Bakken med Eriksen som arbeidsleder på stedet. I tillegg til 

tilsynsmann Jonas Gunnarson og søm1en Magne Gunnarson. 

"' Ibid, 21.07.1961. 
135 lbid, 17.07.1961. 
"

6 Ibid, 14.07.1961. 
137 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport 09.08.1961. 
138 FMF årbok 1962, 182. 
139 Adresseavisen, 08.05.1962. 
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Kapellenes murverk ble endelig "istandsatt" denne sommeren og DT A etterspør Riks

antikvarens råd angående overdekning av murene. Man regnet med det ville bli lagt torv på 

murkronen, dette ble det som kjent ikke noe av. Rapporten140 fra DTA bemerket videre at 

murverket i kapellene var murt av naturstein fra Tautra og skiller seg slik ut fra resten av 

kirkebygget. Muren som deler de to kapellene ble antatt å være sekundær og det fremsettes en 

hypotese om at kapellbygningen er den opprinnelige kirke fra 1207. Utvidelsen, dvs hele 

resten av kirken ble antatt oppført etter brannen i 1251 og planen ble dermed lik den på 

Munkeby bortsett fra manglende kapell på sørsiden. Man har villet klare seg med å dele den 

gamle kirke i to. Dette blir drøftet avslutningsvis. Ved gravning langs vestmuren fant man en 

steinrast ca 0,35 m bred som går rundt nordvestre hjørne i ca 2,5 m lengde langs 

nordmuren. 141 Dette er trolig sokkelskiftet og som vi senere skal se fra 1980-tallets arbeider 

ligger disse steinhellene under sørmuren rett på bakken uten annet fundament under. På 

samme område ble det også funnet en sokkel for vestportalens søyle på venstre ytre side (fig. 

23). 

Fig. 23. Vestportal, ytre venstre side, sokkel og søylebase. Foto I.Ø.K. 2008. 

140 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport fra DTA 03.09.1962. 
141 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, styreprotokoll DTA 1928- 1962, styremøte 09.10.1962. 
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Fig. 24. Skipets sørportal. Foto I.Ø.K. 2008. 

Vestre ytre portalside på sørmurens portal ble murt opp av de profilerte steinene som ble 

hentet fra Tautra søndre året før, den østre siden ble avdekket i 1927 (fig. 24). 

Også i åpningen i nordmuren, "nordportalen", visa vis sørmurens portal ble det innlagt stein 

funnet ved ruinen slik at åpningen dermed ble markert som en portal (fig. 26).
142 

Det står 

ingenting om funn av denne portalen fra beretningene i 1961 og 1962. Beskrivelsen av 

murverket i nordre murs vestre del tyder heller ikke på en portalåpning: ".. . . Herfra faller 

muren nesten til terrenget og den er gjennombrutt for utkjøring av masser helt ned til terrenget 

på et kortere stykke."143 Åpningen er markert som portal på Schønings, Kltiwers og Kreftings 

tegninger og planer og i 1927 hevder man å ha funnet nederste skift, men ikke innfatningen av 

denne po1talen jf s 43. Denne problematikken drøftes også avslutningsvis. Av Eriksens 

dagbok ser det dessuten ut til at den høye muren i nordøst ble utbedret. 

Styret i DTA besluttet å søke om samme beløp, altså kr 8000, til utbedringer neste år. 

Dessuten var det meget ønskelig å få undersøkt jordlagene på sørsiden av klosterkirken.
144 

Det ble inngått avtale med den nye grunneieren på Tautra nordre som tilsynsmann, Gunnar 

Jonasen Gunnarson for den nette sum av kr 100 pr år. 145 Hans far Jonas hadde hatt vervet i 

hele 37 år fra 1925. 

142 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport fra DTA, 03.09.1962. 
143 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport 09.08. 1961. 
144 STA, OTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, styreprotokoll DTA 1928- 1962; FMF årbok 1962, 2 19. 
145 Ibid, styreprotokoll DT A 1928- I 962, styremøt e 09. 10.1962. 
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Sommeren 1963 fortsatte utbedringsarbeidet. 146 Riksantikvaren bevilget kr 4000 og arbeidet 

ble utført av en "arbeidsstokk" fra stedet som de to forrige år, Trygve Eriksen fortsatte som 

leder. 147 Ytre side av ruinens vestgavl ble utbedret (fig. 25, sammenlign med fig. 22). Her 

hadde murverket blitt utsatt for frostsprengninger fordi det ytre murskallet manglet på store 

deler, særlig på hjørnene mot sørvest og nordvest. Det ble sikret mot videre forvitring og 

skulle hindre farlige situasjoner med løse steiner. Begge hjørnene ble tildekket med murskall, 

på det nordvestre hjørne nesten helt opp i murens hele høyde, på det sørvestre hjørne opp til 

en høyde av ca 2,5 m under gjenstående høyde (så langt opp som det enda var rester av det 

tidligere murskall). Resultatet bærer mer preg av et hellelagt parti enn kvadermur, spesielt i 

hjørnene. Steinen brukt til dette arbeidet ble hentet fra Tautra søndre, fra en gammel låvebro. 

"Denne gård, .. . har meget sten fra klosteret, og disse stenene er altså nu bragt tilbake som 

materiale ved reparsjonene." 148 

Fig. 25. Vestgavlen. Foto 2011 , I.Ø.K. 

146 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport 1963 fra DTA, 20.02. 1964. 
147 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, Aksel Bakken, Just Brustad og Magne Gunnarson jf avtale 07.08. 1963. 
148 RA arkiv, rapport 1963. 
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Det ble gravd langs søndre mur fra sørvestre hjørne og østover. Muren var bevart med 

murskall til en høyde av ca 2 m, men ved sørøstligste hjørne var den brutt helt ut - "Antagelig 

når man forsøkte å få muren til å rause sammen i begynnelsen av forrige århundre. "
149 

Muren 

står på et underlag av heller og skiferplater som stikker litt frem foran murens flukt. Den 

gamle nettinnhengningen fra 1923 rundt ruinen var skadet og ble erstattet med ny. Nye 

gjerdestolper av vinkeljern ble støpt i betongfundament og ny netting satt opp. 

En rapport, trolig fra Trygve Eriksen, 150 forteller om arbeid på ruinen i 1965. Åpningen i 

nordmuren, som ble markert som portal i 0,3 m høyde i 1962, ble nå ytterligere markert (fig. 

26). Den ble oppmurt til 0,95 m høyde. På grunn av mangel på gråstein ble flate kleberkvadre, 

trolig fra Eriksens arbeidsplass NDR, lagt i tørrmur i samme høyde i portalsidene. Eriksen 

kommenterte at steinenes farger ikke passet, derfor avventet han DT As styres beslutning om å 

mure dem fast med mørtel. Videre festet han løse steiner i mørtel i muren mot øst (nordmuren 

innvendig mot øst?). Dessuten hadde kapitelet i østre kapellportal begynt å sige ut, dette ble 

også ordnet. Den ene av de to steinene som markerer en nisje i kapellets nordmur var revet løs 

så der planla Eriksen å legge en klebersteinsbunn for å hindre lignende i fremtiden. 
151 

Årboka 

konkluderer med at "Utbedringene av klosterkirken kan ansees som avsluttet, og den må nå 

sies å være bragt i tilfredstillende stand."152 

Fig. 26. Skipets "nordportal" sett fra kirkerommet. Foto Hanshuus, 1969. RA arkiv. 

149 Ibid. 
150 Pga lik håndskrift som i Eriksens øvrige dagbøker. 
151 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, håndskrevet rapport, trolig av Trygve Eriksen, daler! 1965. 
Se også note 113 og s 44. 
152 FMF århok 1966-67, 237. 
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Fig. 27. Skipets sørportal sett fra kirkrerommet. Foto Hanshuus, 1969. RA arkiv. 

En befaring på slutten av 1960-tallet konkluderer med at restaureringen av portalen i sør- og 

nordmur ikke er utført på en god måte. Det er bmkt kassert kleber fra NDR for å markere 

portalåpningene jf over. I nordportalen er de mmi fast, i sør er det kun tørrmur ( dette er senere 

fjernet). Det ser dermed ut til at Eriksen fikk tillatelse fra DTA for å mure fast klebersteinen 

med mørtel i "nordre p01tal". Det slåes fast at nøyaktig posisjon og mål på portalene neppe 

har vært mulig å fiksere og det settes spørsmålstegn ved en slik restaurering og om at det er 

bedre åla åpningene være som de var uten nøyaktige konturer. 153 Dette forholdet ble tatt opp 

med RA. Ellers ble ruinen vurde1i i å være i god stand. 154 Gunnarson bes om å fjerne 

vegetasjon og masse foran sørmur, det understrekes at dette skal utføres forsiktig og løse 

masser skal kontrolleres før vekkjøring. Alle huggen stein skal lagres på egnet plass, sortert ut 

fra uhuggen stein. Dette er ikke blitt utfø1i (if rapp01i 1974-76) og det synes merkelig at DTA 

pålegger Gunnarson denne oppgaven uten profesjonel støtte. Det ble imidlertid felt en del trær 

for å unngå skade på ruinen og for å lettere kunne grave ut jordhaugen ved siden av på et 

senere tidspunkt. iss 

Gunnarson fortalte for øvrig at han ble sterkt heftet i sitt arbeide pga turisttilstrømningen, det 

kunne være opptil 2000 besøkende i sommermånedene, dette før Tautra ble landfast. Alle fikk 

omvisning, og navn og antall er sirlig nedtegnet i rapporter Gunnarson sendte til DTA. 156 

151 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, befaring 17.09.1969, 
154 FMF årbok 1970, 180. 
155 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Taulra, boks 24, brev til DTA fra Gunnar Gunnarson 30.09.1969. brev til 
Gunnarson fra DTA 29.10.1969. 
1.ic, STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24. 
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1970-tallet - tilstandsunde1·søkelser, rninmøte og ny konservering 

Selv om det gjennom hele første del av 60-tallet ble foretatt utbedringer var det stadig 

nødvendig med diverse tiltak, en ikke helt ukjent ruinproblematikk m.a.o. 1 1972 ba DT A 

firmaet Jensen og Røstad, Verdal, om å foreta utbedringsarbeider, bl.a. å legge ny murkrone 

på vestpartiet av ruinen. 157 Tjærebelegget fra 60-tallet var trolig ingen suksess. I følge årboka 

hadde man under en befaring på Tautra registert at overdekningen på murkronene var utett, 

vestgavlen var utsatt for frostsprengning, fugingen hadde løsnet flere steder og krattskog 

måtte ryddes vekk. 158 Gunnarson fikk beskjed om at RA bidro med rundt kr 6-7000. Frosta 

kommune bevilget kr 1000 og RA kr 5000. " ... håper det går i orden med å få folk til arbeidet 

og at dere kan sette i gang så fort som mulig hvis dere ikke allerede er i gang." 159 Det kan 

altså se ut til at Gunnarson fikk ansvaret med ålede arbeidet som Jensen og Røstad skulle 

utføre, i tillegg bes han om å skaffe ytterlige arbeidsfolk. Den årlige godtgjørelsen ble i 1972 

hevet til kr 150 kr pr år. Arbeidet ble ikke igangsatt i 1972, heller ikke i 1973. Høsten 1973 

får RA beskjed fra DTA om at utbedringene utsettes til våren pga værforholdene. 160 

I mellomtiden (mai 1973) ble det arrangert et møte på Tautra med tema istandsettelse og 

vedlikehold av ruiner generelt etter initiativ fra DT A og med deltagelse av bl.a. fylkes

konservatoren og RA. Det ble igjen foretatt en tilstandsregistrering av ruinen. 161 Det ble 

bemerket at østre del av sørmuren på yttersiden bare var en steinrøys. Man antok at det 

opprinnelige murverk var best bevart på innvendige mursider på det meste av vestgavlen og 

større deler av nordmuren. Utvendig side av vestgavlen fastslåes er restaurert - midtpartiet 

beskrives som oppmurt med murlivet noe inntrukket fra det opprinngelige - som en forsegjort 

kjerne. Vestportalens øvre del fastslåes rekonstruert ved at hvelvsteinene er lagt i mørtel mot 

en forskaling. På et større parti av vestre del av sørmurens ytre murliv er murkjernen blottlagt 

og spekket med sementmørtel. Portalåpningene i sør- og nordmur er delvis forsøkt lagt 

opp/rekonstrue1t i tørrmur av tilfeldig bugne klebersteinsavfall fra Domkirkearbeidene i 

Trondheim. Det meste av dette arbeidet ble gjort på begynnelsen av 1960-tallet. Det var jo 

underlig at man ikke hadde gj01t seg kjent med de arbeidene som hadde foregått kun et tiår 

tidligere sammen med tilstandsvurderingene in situ. Det konkluderes med at et omfattende 

157 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, brev til Gunnar Gunnarson 04.09.1972 fra DTA 
158 FMF årbok 1973. 164-165. 
159 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, brev til Gunnar Gunnarson 04.09.1972 fra DTA. 
160 Ibid, brev til RA fra DTA 19.10.1973. 
161 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rapport ved Ame Madsen, RA, Tautra klosterruiner 05.06.1973. 
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vedlikeholdsarbeid er ønskelig. For metodikk for vedlikehold generelt vises til RAs 

"Istandsettelse og vedlikehold av ruiner". 162 

Vedlikeholdsarbeidene ble foreslått i priori teit rekkefølge: 163 Utkragende steiner over vindu i 

nordmur skal sikres ( også gjort i 1960 ... ); Hele murkronen må få ny toppdekning (på høye 

murkroner: tett membranskikt underst med armert lag av vanntett betong over); Den synlige 

toppdekningen på lave murkorner der det istedenfor betong legges et lag kant- og 

kjernesteiner i vanntett sementmørtel. Kjernen får overhøyde slik at vannet kan falle ned langs 

sidene; Noen steiner på innvendig vestgavl holder på å gli ut. Ved å understemple 

overliggende mur kan steinene tas ut og mures inn igjen i riktig posisjon; De fleste fuger 

trenger fornyet spekking; Asketrær og kratt fjernes; Portalåpningene i nord- og sørmur bør 

mures opp igjen av annen stein;164 For å bevare ruinen må man rydde bort rasmassene og 

planere terrenget med fall utover fra murene, dette er et arbeid som må vurdres av antikvarisk 

kompetanse og bygningsarkeolog må være tilstede under arbeidets utførelse. På vårparten 

1974 sa Gunnarson opp sin stilling som tilsynsmann for minen, 165 det kan være rimelig sett i 

forhold på det ansvar og arbeidsbyrde som ble lagt på ham. Ganske raskt etterpå nedsatte 

DT A et eiendomsutvalg som skulle foreta tilstandsvurderinger og fremme forslag om 

nødvendige utbedringer på avdelingens eiendommer til RA. 166 RA bevilget dessuten 

ytterligere kr 10.000 til arbeidet og deretter kr 25.000 senere på året. Jensen og Røstad utfø1te 

restaurerings- og utbederingsarbeider i august- september 1974. 167 Konkret hva som ble 

utført er det vanskelig å utlede av årbok og diverse arkiver. 

I 1975 ble ytterligere kr 45.000 bevilget av RA. 168 Arbeidet fortsatte med samme utførende 

firma, Jensen og Røstad. Det fortsatte også utover høsten etter 1975-bevilgningene var brnkt 

opp, etter avtale med RA pga gunstige værforhold. DT A søkte dekning av disse midler hos 

RA. Det antaes at 1/3 av sikringsarbeidet er utført siden oppstarten i 1974. RA bevilget kr 

75.000 til inndekning og videre arbeid. 169 

162 Riksantikvaren, mai 1973. 
163 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, rappo1t ved Arne Madsen, RA, Tautra klosterruiner 05.06. J 973. 
164 Det presiserers at dette må skje i næ1i samarbeid med bygnigsarkeolog, men det stilles ikke spørsmålstegn 
ved "nordre portal". 
165 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, brev til DTA fra Gunnar Gunnarson 04.03.1974. 
166 Jbid, brev fra RA til DTA 19.04.1974. 
167 Ibid, fakturaer fra Jensen og Røstad for utført arbeid 12.08-16.09.1974. 
168 Ibid. brev fra RA til DTA 02.07.1975. 
169 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev fra RA til DTA 04.02. J 976 med henvisning til brev fra DTA 
02.07. J 975. 
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Jensen og Røstad fortsatte sitt arbeid på forsommeren 1976. 17° Før tiltaket er ferdig fikk DTA 

kritikk for utførelsen fra Riksantikvaren som var på befaring i mai 1976. 171 Den utførte 

spekkingen var utilfredstillende og delvis utført med uthevede fuger (vulstfuger); Innvendig 

sålbenk på bevart vindu i nordmur var hellelagt og fuget (fig. 28); pinninger i nordmurens ytre 

side var forsvunnet pga vulstfuger og murkarakteren de1med endret. Tilslutt kunne man ikke 

se at toppavdekning var foretatt riktig. 

Fig. 28. Hellelagt sålbenk, restatm·eringsarbeider 1975-1976. Foto: H.E.L. 1976, RA arkiv. 

DT Avar raskt på banen med tilsvar. 172 DT A mente at arbeidene hadde fulgt RAs 

retningslinjer og etterlyste en ferdigbefaring der både begrunnelse for tiltak og eventuelle 

utbedringer kunne skje. Ellers hadde DT A følgende kommentarer: bompussen skjedde pga 

frost før pussen hadde tørket. Avsprengt puss ville bli utbedret. Forholdet med vulstfuger var 

viderformidlet til murer. På de partier som skulle utbedres etter dette ville flatere/inntrukne 

fuger brukes. Skifer på sålbenk var pusset over. Angående overpussing av pinningsstein ble 

det bl.a. anmerket at fuging mellom pinningssteinene ville gi en helt annen kostnad enn det 

var mulighet for. Retningslinjene var videre fulgt ved toppavdekningen på murkornene. 

Platonplaten var ikke blitt trukket utenfor murlivet - dette ansåes ikke hensiktsmessig pga det 

170 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 24, fakturaer fra Jensen og Røstad til DTA. 
171 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev til DTA fra RA 22.06.1976. 
172 Ibid, brev fra DTA til RA 07.07.1976, samt foreløpig rapport 08.07. I 976. 
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meste av vannet trenger inn i murverket ved slagregn på de vertikale flatene. En del av 

murkronen på nordmuren, synlig nedenfra, hadde svært god betongavdekning og dermed ble 

denne beholdt. Etter dette foreslo DT A enda et møte på Tautra for å drøfte ruinkonservering: 

"Da jeg har et bestemt inntrykk av at det også innenfor Riksantikvarens kontor er delte 

meninger om måten å konservere ruiner på, ... ". 173 Det var altså ikke tilstrekkelig at de 

involvert parter både fra RA, DTA, andre fagfolk og utførende murerfirma hadde møttes i 

1973 i forkant av arbeidene og en veiledning var utabeidet. Dette gir et bilde av 

restaureringsprosessers kompleksitet, også generelt. 

I den foreløpige ferdigrapport fra DT A angående arbeidene 197 4-197 6174 går det frem at 

alle murflater hadde blitt renset, spekket og fuget. Løse steiner var tatt ut og festet ordentlig. 

Synlig murkjerne var utbedret med unntak for sørmurens vestparti og noen få m2 av muren på 

kapellene. Alle murkroner var renset, avrettet og pålagt platonplate og armert påstøp med 

unntak for østligste nordmur. Nordligste del av vestportalens innvendige bue var forsterket 

med sementmørtel (fig. 29). I ettertid kan det trygt sies at dette heller ikke var helt heldig. 

Videre var vestgavlens vindussmyg ( også sålbenk?) avrettet, pålagt platon og armert påstøp. 

Utkragende stein over det halvt bevarte vinduet i nordmuren hadde fått motvekt som holdt det 

på plass. Alle asketrær som stod sør og vest for ruinen var fjernet. 

Fig. 29. Vestportal. Foto I.Ø.K., 2011. 

173 Ibid, brev fra DTA v/Lars Fasting til RA 07.07. 1976. 
174 Ibid, foreløpig rapport fra DT A 08.07. I 976. 
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Hva som burde gjøres videre ble også ramset opp: Villniss bør fjernes, nytt gjerde må settes 

opp og området tilsåes med plen. Rasmasser langs hele sørmuren, langs østmuren, i kapellene 

og vest for kapellmuren må fjernes og sorterteres etter arkeologisk registrering er foretatt. 

Sørmuren bør mures opp som markering av kirkerommet. Murkjernen på utsiden av den 

vestligste sørmuren bør dekkes. Man regnet med å avslutte arbeidene i løpet av 1977, men 

verken i 1977, 1978 eller 1979 ble det utført noe arbeid på Tautra. 175 RA bevilget i 1978 en 

samlet sum på kr 100.000 til restaurering av Munkeby, Tautra, Rein og Steinvikholm.
176 

Disse · 

midlene gikk trolig inn i potten til arbeidet på 80-tallet. 

1980-1982 - konservering og rekonstruering av sørmuren 

I 1980 ble det igjen gjennomført en befaring på Tautra, Fortidsminneforeningens sentrale 

eiendomsutvalg setter opp klosterruinen som førsteprioritet på budsjettet for 1980. 
177 

Kunsthistoriker og førsteantikvar, senere professor Hans-Emil Liden (1929-) ledet arbeidet 

som tok til sommeren 1980. 178 Nå ble endelig rasmassene på sørsiden av ruinen fjernet og 

terrenget planert (fig. 30). 

Fig. 30. Utgraving av sørmuren, 1980. Ra arkiv. 

175 FMF årbok 1976-1977, 143; FMF årbok 1978, 226; FMF årbok 1979, 196. 
176 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev til FMF fra RA 09.03.1978. 
177 FMF årbok 1980, I 96. 
178 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, Hans-Emil Liden, Innberetning om arbeider på Tautra kloster 27.05-29.05. 
1980, 09.06.1980. 
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Også på vestsiden og østsiden av ruinen ble terrenget jevnet ut til et nivå godt over 

opprinnelig middelaldersk nivå, med hellebunnen i skipets sørportal som utgangspunkt. 

Bygningsstein og pinningsstein ble sortert ut, for gjenbruk i senere muringsarbeid. Det ble 

også funnet innfatningsstein tilhørende vinduene. Øvrige masser ble brukt som fyllmasse bak 

fjøset på Tautra nordre, der det ble anlagt en parkeringsplass. Under graving langs sørmuren 

ble murens ytterliv avdekket med 11, I m kontinuerlig murflukt fra skipets sørportal til man 

oppdaget nok en portal, skipets østre. Rester av ytre kleberinnfatning i vestre portalvange 

samt bunnhelle var bevart. Bunnhellens bredde på 1,27 m ga indikasjon på portalens bredde. 

Fra denne portalen kunne sørmurens flukt frem til kirkens sørøstre hjørne følges, her var 

kvadersteinene tatt ut. Det ble ikke funnet spor av sidebygning/kapell i forband med 

sørmuren, kun en stein som stakk ut fra murlivet ca 5 111 øst for den nyoppdagede portalen. 

Det var heller ikke spor av murflukt under rasmassene som kunne indikere sidebygning uten 

forband. Liden viser til Christies utgravninger og funn av bygninger sør for kirken i 1879, og 

mener at klostergården kan ha vært anlagt til en mindre kirke fordi den ligger langt vest i 

forhold til kirken. Avslutningsvis fastslåes det at sørmuren må konserveres og kanskje delvis 

rekonstrueres. Endelig løsning angående sørmuren avventes drøftinger på et ruinseminar som 

skulle holdes høsten 1980. Det ser ut til at Gunnar Gunnarson igjen fungerer som 

tilsynsmann, han hadde vært med under hele gravearbeidet og skulle ta seg av etterarbeidet 

med raking og tilsåing av området. 

På grunnlag av det nevnte ruinseminaret høsten 1980, laget Fortidsminneforeningen et notat 

med retningslinjer for "Reparasjon og vedlikehold av ruiner". 179 I hovedsak gikk dette ut på at 

man forlot den tradisjonelle restaureringsmetoden med å prøve å stenge vann og fukt ute av 

murverket til å gå over til en finsk metode der murverket skulle "puste": "Man tillater vann å 

trenge inn i muren, men gir samtidig muligheter for at utdrenering og lufting av murene."
180 

Forenklet betydde dette at fugingen i de vertikale ytterflatene ble redusert til delvis tørrmur, 

mens på toppavdekkingen skulle det legges avstandsklosser under en membran med 

betongdekke og deretter torv øverst. I forkant av det videre arbeid på Tautra la Liden frem 

saken for Antikvarisk råd (trolig hos RA) for å få råd om hvordan arbeidet burde utføres.
181 

Rådet kom til følgende enighet: Den utraste sørmuren bevares best ved at den mures opp 

igjen; Muren mures opp i samme materiale og samme bredde som den originale mens den 

179 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, Fortidsminneforeningens eiendomsutvalg, "Reparasjon og vedlikehold av 
ruiner" 02.06.198 I. 
180 Ibid. 
181 Ibid, brev til Antikvarisk Råd fra Hans-Emil Liden, 09.06.198 I. 
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avsluttes i varierte høyder; Det settes inn bolter for å skille mellom gammel og ny mur. 

Graden av likhet mellom gammel og ny mur og fugemåte ble drøftet. Fortidsminneforeningen 

foreslo at muren skulle gis karakter av tørrmur på samme måte som var utprøvd i Finland. 

Dette ble overlatt til Liden og Arne Madsen, RA, til å avgjøre på stedet. 182 Ansvarlig for 

arbeidet på stedet var murer Ivar Pettersen, Frosta, med håndlanger Øystein Juberg. Pettersen 

fikk detaljerte instrukser fra RA angående konserveringsmetodene jf over.
183 

Tilsynsmann 

Gunnarson var også med på arbeidet. 184 Alt i alt tyder dette på at konserveringsarbeidet denne 

gang hadde gjennomgått en kvalitetssikring hittils ukjent i tidligere konserveringer. I tillegg 

ble arbeidet etterfulgt av fyldige rapporter som gjør det enklere å følge arbeidets gang i 

ettertid. 

Det var sørmuren mellom østportal og østligste hjørne og østmuren fra sørøstre hjørne til ca 

midt på muren, som først ble rekonstruert, sommeren 1981. I sørmuren var det bevart 

murskall i opptil 1,2 m høyde mens kjernemuren var bevart i 2 m høyde. Sørøstligste hjørne 

var helt revet ut, men sokkelskiftet med presise murflukter var bevart. Hjørnet kunne dermed 

rekonstrueres med absolutt sikkerhet. Utvendige og innvendige murskall ble murt opp til 

høyde av murkjerne for å få jevn toppavdekning. Murskallet ble murt av bruddstein man 

hadde funnet i området året før. De nederste skiftene av nytt murskall ble murt som falsk 

tørrmur. 185 De øverste skiftene ble fuget med kalkmørtel pga dårligere steinkvalitet. Det 

originale middelaldermurverket, dvs de nedre deler av murskallet, forble urørt. 31 

messingmerker (med årstall) ble satt inn i skillet mellom den gamle og nye muren, 4 utvendig 

i østmuren, 14 utvendig i sørmuren og 13 innvendig i sør- og østmur. Et par heller ble lagt inn 

i den nyoppdagede sørportalen i tillegg til den ene store hellen funnet in situ. 

Toppavdekkingen ble murt etter spesifikasjoner fra RA jf over, mens den gamle 

toppavdekking over midtre del av østmur ble utbedret. Avslutningsvis i rapporten fra 1981 

mener Liden den vestligste "portalåpningen" i nordmuren er en feil rekonstruksjon og må 

gjennmures. 

Aret etter, i 1982, var det sørmuren mellom øst- og vestportal som skulle konserveres og 

delvis rekonstrueres (fig. 31, 32). Murer Ivar Pettersen og håndlanger Øystein .Juberg fortsatte 

arbeidet i ruinen. 

182 Ibid, referat fra Antikvarisk Råd, sak 47, 17.06,1981. 
183 Ibid, brev til murer Ivar Pettersen fra RA 09.07.1981. 
184 Ibid, Hans-Emil !.,iden, rapport, Tautra klosterruin 29.06-16.07. I 981. 
185 Det ble ikke brukt mørtel i fugene mellom steinene, men i bakkant ble steinene festet med mursement der det 
var nødvendig for stabiliteten jf. rapport, 1981. 
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Fig. x31. Sørmuren rekonstrueres 1982, murer Ivar Pettersen t.v. og håndlanger Øystein Juberg t.h. Foto, 

RA arkiv 

Utvendig mur (med murskall nederst) var bevart i opptil 1,3 mover sokkelnivå, innvendig var 

kun murkjernen bevart. Sokkelskiftet ble funnet, det stakk l 0-15 cm ut i forhold til muren. 

Man gravde flere steder under sokkelskiftet men ingen fundamentrester under dette nivået ble 

funnet, dermed antok man at sørmuren trolig var anlagt rett på bakken. Manglende sokkelstein 

ble supplert for å få grunnlag for nytt murliv på innsiden. De nye sokkelsteinen ble lagt i 

mørtel for å skille dem ut fra de originale. Murskallet på innsiden ble i helhet oppmurt av 

bruddstein fra fjøset på Logtun Østre186 iike ved Tinghaugen på Frosta, som var revet. 1 og 

med at steinene var av en annen karakter enn middelalderens og ble murt på flasken, samt at 

hele murlivet ble rekonstruert, ble det ikke brukt messingmerker for å skille gammelt og nytt 

murverk i dette partiet. 

186 Stadfestet ved tidligere eier Bajme Petter Rokseth (17.11.2011). 
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Fig. 32. Sørmuren rekonstrueres, søndre protal t.v., 1982. Foto, RA arkiv. 

Østportalen ble delvis rekonstruert. Nederste anslagsstein i kleber i vestre ytre vange fantes 

det rester av og viste at portalen hadde døranslag i flukt med murens ytterliv. Over dette ble 

anslaget presist rekonstruert etter "Lysekloster-metoden" dvs med småfallen helleflis (fig. 

33). Vangemuren med hjørnet mot indre murliv ble rekonstruert med litt større stein. På 

portalens østside fantes ingen rester og sidene ble derfor ikke rekonstruert. 

Fig. 33. Sørmurens østportal, rekonstruert 1982. Foto: I.Ø.K., 2011. 
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Under dette arbeidet fant man at de indre hjørnevangene i sørmurens vestre portal ble 

rekonstruert 5-10 cm lenger inn enn de opprinnelig hadde stått187
, men i og med at forskjellen 

var liten ble det ikke gjort noen endringer med dette. 

Det ytre murlivet ble rekonstruert lik det tilsvarende mot øst året før (fig. 34); murskallet 

delvis murt opp i to skift for å få jevn høyde til toppavdekking. Gammel stein fra rasmassene 

ved sørmuren funnet i 1980, ble brukt. Messingmerker ble som året før satt inn for å markere 

skillet mellom gammelt og nytt murskall. Det originale murverket ble latt mest mulig urørt, 

kun noen pinningssteiner som var falt ut ble erstattet av nye. Toppavdekkingsløsningen ble i 

tillegg drøftet, det fremgår at intensjonen var å dekke den med et torvlag. 

Fig. 34. Rekonstruert sørmur, 1981-82. Foto: 1.0.K., 2011. 

Liden foreslår at det videre arbeidet må være å rydde opp langs kirkens nordside og å 

konservere tilbygget som ligger der, en arbeidsoppgave på omtrent samme størrelse som med 

sørmuren, og som er høyst påkrevet. Han gjentar dessuten at "portalåpningen" i nordmuren 

mot vest er et falsum og må gjenmures uten å grunngi dette nærmere. Etter dette mener han 

187 Dette pga kalkspor på sokkelsteinenes overflater. 
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vil ruinen være i rimelig bra stand, selv om mye av det gamle konserveringsarbeidet burde 

vært gått over og rettet opp, særlig i vestgavlen og ved sørvestre hjørne. 

Det ble arbeidet for å få lagt torv på sørmurens betongavdekning. I 1984 bevilget RA kr 

5000. 188 Året etter søker DTA om ytterligere kr 10.000 med henvisning til et kostnadsoverslag 

på kr 15.000. 189 Styreleder i DTA og arkitekt Gunnar Sandvik tegnet en del skisser til 

forslag. 190 Verken i I 985 eller i I 986 bevilget RA midler til dette. 191 En bevilgning kom fra 

RA i 1989 men den skulle dekke fjerning av mose og rydding av krattskog. 192 Samme 

sommer ble det oppsatt nytt gjerde i samarbeid med Frosta kommune ("arbeid for trygd") og 

ny port tegnet av arkitekt Gunnar Sandvik ble oppsatt i 1990. 193 

1990-tallet - ny konservering av sørvestlige mur og vestmur 

I 1990 var det den høye sørmuren som trengte vedlikehold, dette partiet var sist utbedret i 

1961. RA bevilget kr 10.000 til arbeidet, under forutsetning at RAs retningslinjer angitt i 

tilskuddsbrevet ble fulgt. 194 Det var råd om høytrykksspyling, type mørtelblanding, utførelse 

og dokumentasjon. Denne gangen gikk oppdraget til Murmester Fredin, Verdal da den lokale 

mureren Ivar Pettersen fra 1980-tallets restaureringer ikke hadde ledig kapasitet. Fredin hadde 

tidligere arbeidet på Munkeby, Sakshaug og Hustad. Han ga et anbud på konservering av hele 

ruinen. 195 Fugene ble renset, forvitret mø1tel ble fjernet og fugene ble igjen spekket med 

mørtel som spesifisert av RA. Det var kun en liten del av den høye sørmuren som ble 

utbedret. DTA søkte om ytterligere midler til dette partiet for arbeid i 1991. 

RA bevilget 90.000 for videre arbeid på sørmuren i 1991. 196 Fra planskisse197 og foto 198 er det 

trolig et murparti fra vestgavlens hjørne i sør mot vestportalen i sørmuren som ble restaureit i 

1990, arbeidet som gjenstod var dermed trolig fra vestgavlens hjørne i sør til vestportalen. Det 

er usikkert om indre murliv ble restaurert, det var med på anbudet men fotoene viser kun ytre 

188 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, Brev fra RA til FMF 29.02.1984. 
189 Ibid, brev fra DTA til RA, 1984. 
190 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 23. 
191 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev til DTA fra RA 27.02.1985, brev til FMF fra RA 1986 med henvisning 
til søknad 02.12.1985. 
192 Ibid, brev til FMF fra RA 28.04.1989. 
193 Ibid, beskrivelse over utførte arbeider i I 990. 
194 RA arkiv, A 372 Tautra kloster, brev til FMF fra RA 02.05. I 990. 
195 Ibid, vedlagt søknad om midler fra FMF til RA for I 991, 03. 12. I 990. 
196 Ibid, regnskap og beskrivelser over utført arbeider i 199 I. 
197 Ibid. 
198 Ibid, foto datert/merket I 6. I 0.1990, Jnr 6642/90. 
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murliv. Forvitrede og frostsprengte fuger ble rengjort (delvis ved bruk av kompressor) og 

fuget på nytt med Serponitt hydraulisk kalkfug. Det vises til at det tidligere konservering er 

benyttet sementfuger og at fargen på disse adskiller seg vesentlig fra den nye kalkfugen, 

derfor ble sementfugene som var tette og av god kvalitet, malt over med fugemørtel. I følge 

foto ble en stor del av murkjernen i sørmurens utside renset og fuget på nytt, opp til nivå av 

sålbenken på gjenstående vindusrest. Det søkes om midler i 1992 for å fullføre arbeidet i dette 

området, trolig altså vestgavlens søndre side, og deretter begynne med nordre side av 

vestgavlen og den vestligste nordmuren. 199 Denne søknaden ble avslått med henvisning til at 

ruinen var i relativt god stand. Allikevel blir det oppfordret til undersøkelse av de høyere 

partier av ruinen for å avdekke skader.20° Kr 5000 blir bevilget til dette i 1993, overføres til 

1994.201 I følge Fortidsminneforeningens årbøker 1993 -2010 ble det ikke utført tiltak på 

ruinen i årene fra 1992 til 2009, annet enn dugnader og alminnelig vedlikehold av området 

runt ruinen. 

Riksantikvarens ruinpros,iekt 

Tautra klosterruin er en av ruinene som er med i Riksantikvarens ruinprosjekt, som hadde 

oppstart på Tautra høsten 2009. Konserveringsarbeidet utføres av Bakken og Magnussen 

Restaureringsverkstad A/S. Murverkets nåværende tilstand er beskrevet i deres 

tilstandsrapport som variabelt, og det er kapellene på nordsiden som skal prioriteres i første 

omgang (fig. 35, 36). Der murkjernen står åpen uten murskallet er også tilstanden dårlig, det 

samme gjelder for toppdekket av sementmørtel på store deler av ruinen.202 Målet med arbeidet 

er at ruinen skal bevares og det skal legges til rette for et langsiktig vedlikehold og skjøtsel av 

området. 

199 Ibid, søknad til RA fra FMF 10.01.1992, søknadssum kr 181.000. 
200 Ibid, brev til FMF fra RA 08.05.1992. 
201 STA, DTAs arkiv, arkivnr 141 Tautra, boks 23, brev til FMF fra RA 12.08.1993, I 0.05.1994. 
202 Bakken og Magnussen, Tilstandsrapport.for Tautra klosterruin, Trondheim, 2009. 
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Fig. 35. Nordmur og kapeller konserveres. Foto: I.Ø.K., 2011. 

Fig. 36. Konservering av kapellene. Foto: J.Ø.K., 201 I. 
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6. Hypoteser om klosterkirken - en innledende drøfting 

Innledningsvis stilles en del spørsmål angående klosterkirkens arkitektur, spørsmålsstillinger 

som er tatt opp ved tidligere konserveringsarbeider og øvrig litteratur: 

Er kapellene er bygd i sammenheng dvs samtidig med kirken (- og har dermed ikke 

fungert som en tidlig kirke som foreslått) 

Er kapellene delt sekundært? 

Var kapellene overhvelvet? 

"Kapellenes" funksjon 

Hvilke portaler er originale, hvilke er sekundære? 

Finnes det sekundært anvendt dekorstein som kan gi en nærmere stilmessig 

plassering? 

Dessuten taes her med noen kommentarer angående "den flate klippe" og fragment av 

gmtbue. Det understrekes at dette er innledende hypoteser angående viktige 

spørsmålsstillinger ved Tautra klosterkirke og et utgangspunkt for videre behandling av 

temaet og må også sees i sammenheng med de resultater det videre konserveringsarbeidet gir. 

"Is there a style one can call 'Cistercian' ... ?"203 

For åta det siste spørsmålet først, hvilken stil er klosterkirken bygd i? Finnes det en 

"cistercienserstil"? Er dette en relevant problemstilling som kan gi en nærmere bilde av 

klosterkirken? Den "Bernhardinske planen", korsformet med rettavsluttet kor og tverrskip, er 

et omdiskutert tema i aktuell forskning på cisterciensernes arkitektur204 og vil ikke bli drøftet 

her, men jeg vil se næremere på enkelte mulige stilistiske trekk ved klosterkirken på Tautra. I 

tradisjonen etter Gerhard Fischer205 er cisterciensernes arkitektur knyttet til Nidarosdomens 

kapittelhus, her fantes en blanding av runde og spisse buer, vannliljekapitel og en mer 

asketisk arkitektur i motsetning til en rike utsmykkingen i den anglonormanniske delen av 

203 Kinder, Cistercian Europe, 161. 
204 Ibid, I 61-195; Nigel Hiscock, "The Two Cistercian Plans of Villard de Honnecourt", I 57-172 og Alexandra 
Gajewski, "The Architecture of the Choir at Clairvaux Abbey: Saint Bernhard and the Cistercian Principle of 
Conspicuous Powerty", 71-80 i Kinder (red.), Perspectives.for an Architecture of'Solitude. 
205 Gerhard Fischer, Domkirken i Trondheim, 1965. 
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katedralen. Denne tradisjonen er nå på vikende front (jf note 203, 208), men finnes det en 

tilknytning mellom kapittelhuset og klosterkirkens arkitektur? 

John Tverrdahl fra 192O-tallets restaureringer ser ut til å være den første som nevner kapitelet 

brukt som kvader i østre kapellportal (fig. 20), han betegner det som "transisjonalt", dvs en 

"overgangsstil" mellom romansk og gotisk, uten å begrunne dette nærmere. Hans-Emil Liden 

antar det kan ha vært et "water-leaf" kapitel206, mens Øystein Ekroll beskriver det som glatt 

og kjegleformet med en vulst øverst. 207 Betrakter man kapitelet i dag, med forbehold om at 

dekorative detaljer kan ha forvitret, er det Ekrolls beskrivelse som er mest treffende. Vulsten 

er egentlig kapitelringen mellom søylehode og skaft. Datering av vannliljekapitel i 

Nidarosdomens tverrskip og kapittelhus, er stadig under drøfting, men er antatt mellom 1160-

70.208 Klosterkirken på Tautra ble trolig oppført rundt grunnleggelsen i 1207 og trekk som 

spissbuede, smale vindusåpninger, murverkets karakter og kirkerommets høyreiste og smale 

proporsjoner viser generelle gotiske trekk.209 Kapitelet på Tautra, som har mer likhet med et 

forenklet gotisk skivekapitel, ser dermed ut til å ha liten forbindelse både formalt og 

dateringsmessig, med Nidarosdomens kapittelhus. 

Da det ikke lenger ser ut til å finnes synlige dekorsteiner fra klosteret på gårdene på Tautra,210 

er det kun det omtalte kapitel, søylebasen ved vestportalen og enkle rundstaver i søndre murs 

vestportal som er igjen av bearbeidet dekorativ stein i klosterkirken. Ingen av disse fører oss 

til en nærmere stilhistorisk plassering uten en grundigere studie. 

Kapeller, hvelv og portaler 

Teorien om at kapellene er oppført som den første kirken stammer fra restaureringen på 196O

tallet, dette pga stor ulikhet i murverket mellom kirke og kapell. Dette skulle da ha vært den 

første klosterkirken på stedet, mens hovedbygningen ble oppfø1t etter brannen i 1251. Den 

"gamle" kirken ble så delt i to kapeller og de1med ble grunnplanen på Tautra med 

kapellutbygg kun på nordre side, irregulær i forhold til de andre norske cistercienserkirkene. 

Senere antas det at kapell og kirke trolig er bygget samtidig.211 I forbindelse med 

konserveringsarbeidene som nå er startet på Tautra, nettopp med kapellene, kan man fastslå at 

200 Liden, "Tautra kloster", i Norsk byggekunst, 154. 
207 Ekroll, Munkeby - Tautra, 24. 
20

' Stuart Harrison, 'The Nidaros Cathedral Transept, the Chapter House and the York Connection", fordrag på 
seminar om Eystein Erlendsson, Nidarosdomens Restaureringsarbeider, 25. og 26. nov.2011. 
209 Ekroll, Munkeby-- Tautra, 22; Liden, "Tautra kloster", i Norsk byggekunst, 154. 
210 Jf. Knut Brustad, Tautra søndre, 25.08.2011; Steiner fra klosteret ble tilbakeført under restaureringene både 
på 1960- og 1980-tallet. 
211 Liden, "Tautra kloster", i Norsk byggekunst, 154. 
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kapellet er murt i forband med kirken. Om delemuren mellom rommene er opprinnelig eller 

sekundær er det mer tvil om, dette blir trolig klarlagt under videre konserveringsarbeid.212 

Kapellene ligger i en naturlig forsenkning i landskapet, det er flere trinn ned fra kirkens gulv

nivå til kapellenes. Man kunne dermed spare kostbar bygningstein ved å legge kapellet/-ene 

irregulært i forhold til vanlig plan. Dette kan være en mulig forklaring på plassering og 

størrelse, selv om støn-elsen på selve kirken ikke tydet på særlig resurssmangel. 

Men hva slags funksjon hadde kapellet/kapellene? Det er foreslått at dette var klosterets 

kapittelsal fordi opprinnelig østfløy var bygget i tre og kunne dermed ikke ha inneholdt 

klosterets viktigste rom etter kirken. 213 Hvis vi antar av kapellet ble delt sekundært, var 

kanskje dette klosterets første kapittelsal og ble så delt i to og fikk andre funksjoner? 

Klostrenes sakristi, rom for liturgisk utstyr og klær, lå som regel rett sør for søndre tverrskip. 

Verken Lyse, Munkeby eller Tautra har tverrskip. I Lyse tyder de mange nisjene i søndre 

kapells vestre del på at det også tjente som sakristi, det samme gjelder for Munkeby. 214 På 

Tautra er det kun en mulig nisje i østre kapell, dermed har vi ingen klare indikasjoner på 

sikker plassering av sakristi. Kanskje var sakristiet i østfløyen, en mer funksjonell beliggenhet 

i forhold til et rom mot nord uten tilgang til øvrige rom uten å måtte gå igjennom kirken. Hvis 

det opprinnelige kapellet ble delt i to, kunne rommene tjene både til kapell og sakristi. 

Dermed kommer vi inn på problemstillingen angående portalene. Hvis kapellets delemur er 

sekundær var det nødvendig med en ny portal, er det så den østre eller vestre som er den 

opprinnelige? Begge portalene er i dag sterkt restaure1i og endret. Den østre er minst intakt, 

det er kun en åpning i murverket markert av sekunde1i anvendt stein. På Schønings og 

Kluwers tegninger er denne rundbuet og noe høyere enn vestre kapellportal som hos begge er 

tegnet med rett overligger. Schøning hevder imidlertid at begge kapellportalene er rundbuede. 

Mullers tekst er forvirrende, men en buerest blir nevnt. Den østre hadde nåværende utforming 

på 1920-tallet, mens den vestre som delvis var gjennmurt, ble rekonstrne1t da. Alle 

oppmålinger viser at den vestre portalen var den smaleste.215 At den er rett avsluttet og trolig 

uten innfatningssteiner gir inntrykk av at dette er en sekundær po1tal når vi ser de omhyggelig 

utførte innfatningene av kleberstein ellers i kirken. Den antatt bredere og østre portalen, kan 

212 Befaring med Geir Magnussen, 23.08.2011, samt samtale 27.01.2012. Magnussen peker på at murkjerne i 
kapell og kirke er sammenhengende. Videre undersøkelser av delemur skjer trolig våren 2012. 
213 Liden, "Tautra kloster", Norsk byggekunst, 154. 
214 Nybø, Lyse kloster, 176; Kristin Foosnæs, "Nytt fra Munkeby klosterruiner", FMF årbok 201 I, 53. 
215 Med forbehold om pottalenes opprinnelig bredde. 
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være den opprinnelige portalen noe som støttes av Schønings, Klilwers og Balkes gjengivelser 

av en høyere og buet portal og delvis av Milllers beskrivelser. Dette kan forhåpentligvis bli 

mer avklart etter videre undersøkelser av murverket i området. 

I tillegg kommer forholdet med "dødeportalen". Hvis skilleveggen ble oppført og den vestre 

smale portalen gjennombrntt, ble denne den eneste forbindelsen med området utenfor 

klostergården og til kirkegården øst for kirken. Det er derfor vanskelig å tenke seg at denne 

portalen var den eneste gjennomgang til "dødeportalen" i kapellets nordmur. Cistercienserne 

skal ikke ha brukt kiste,216 men vi kan tenke oss det alikevel ble i smaleste lager å føre den 

avdøde på båre gjennom denne p01talen. Dette er et videre argument for at østre portal er den 

originale og kan være et argument for at "nordportalen" ble åpnet som en ny "dødep01tal" 

med forbehold om at skilleveggen i kapellet ble oppsatt. Gravplassen i øst, ble gjort lettere 

tilgjengelig fra kirkerommet gjennom denne nye nordportalen. Hva som er mest aktuelt av 

denne teorien, eller om at denne portalen ble åpnet for en sekulær menighet er vanskelig å 

fastslå uten nærmere undersøkelser av murverket og mer kunnskap om klosterlivet. 

Fig. 37. Spor av tønnehvelv i vestre kapell. Foto: 1.0.K., 201 I. 

At det vestre kapellet var overhvelvet viser en enda gjenstående rest av vederlag for 

tønnehvelv, avmerket på Tverdahls plan (fig. 19, 37). Både Schøning og Tverdahl hevdet at 

begge kapellene var overhvelvet. Var kapellet udelt kan vi tenke oss et tønnehvelv over hele 

216 Kinder, Cistercian Europe, 365-366. 
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rommet. I dag er det mye sekundært murverk i østre kapells sørmm (dvs kirkens nordmur),2 17 

dermed er det vanskelig å slå fast om også denne delen var overhvelvet, men det er ikke 

utenkelig. 

Spor av kapittelsalen? 

I NTNU Vitenskapsmuseets samling finnes detalj av gurtbue2 18 i kleberstein fra klosterruinen, 

samt profilerete klebersteinsfragment og glasserte teglsteinsfliser. Gurtbuen går i 

skjæringslinjen mellom to krysshvelv, det betyr en mulighet for et rom overhvelvet av to 

(eller flere) ribbehvelv. Gurtbuen kan stamme fra kapittelsalen, klosterets nest viktigste rom 

som ofte hadde ribbehvelv.21 9 Kapittelsalen lå i østdelen av klosteret like vest for kapell/ 

sakristi. Moderklosteret Lyses kapittelsal som lå like sør for søndre kapell og munkenes natt

trapp, var dekket av seks ribbehvelv med gurtbuer mellom.220 På Tautra avdekket Christie 

store rekatangulære fundament for murbygninger langs klosterets østfløy som lå på skrå i 

forhold til resten av anlegget. Det er antydet, med forbehold om behov for nye utgravninger, 

at dette var en nybygging etter brannen i 1251 . 221 Verken kirken eller kapellene ser ut til å ha 

vært overhvelvet med ribbehvelv, kan vi her finne rester av en overhvelvet og prektig 

kapittelsal? 

Fig. 38. "Den flate klippe", sees foran ruinen til høyre. Foto: I.Ø.K., 2011. 

2 17 Jf. Geir Magnussen, 23.08.20 I I. 
2 18 Universitetsmuseene, Gurtbue, museumsnr T868, 
http://www.unimus.no/arkeo1ogi/#/detailsView?search=T868, (20.01 .201 2). 
219 Kinder, Cistercian Et1rope, 266. 
220 Nybø, lyse kloster, 177. 
221 Liden, "Tautra kloster", Norsk byggekunst, 154. 
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Mysteriet med "Den flate klippe" 

En forhøyning i landskapet like nordøst for ruinen kalt "den flate klippe" er tatt med både i 

skjøtet til Von der Lippe i 1845, fra Von der Lippe til Fortidsminneforeningen i 1846 og ved 

en grenseutvidelse ved inngjerding rundt ruinen i 1923.222 Det indikerer at klippen hadde en 

betydning for klosteret, en betydning som var kjent ved salget til von der Lippe i 1845 men 

som senere er glemt. Hvorfor ble klippen tatt med og hvilken funksjon hadde den? 

Tårn er et omdiskutert tema i cistercienserarkitektur.223 Trolig hadde ingen av de norske 

cistercienserklostrene tårn opprinnelig.224 I følge en statutt fra 1157 skulle ikke klokketårn 

bygges av stein og klokken skulle ikke veie mer enn at en person greide å ringe med den. 

Etter hvert med økende klosterstørrelse/eiendom ble klokketårn nødvendig for å kalle inn 

legmw1kene som kunne arbeide på lang avstand fra klosterbygningene. For å høres måtte de 

henge høyere enn den høyeste bygningen i klosteranlegget.225 Mange engelske klostre fikk 

tårn over krysset, dvs der tverrskip og kor krysset hverandre, der slike tårn ikke fantes var det 

vanlig å bygge et eget tårn.226 "Den flate klippe" på Tautra er det høyeste punktet ved 

klosterruinen se fig. 38. , kan det ha vært stedet for klokketårnet og de1med ansett så viktig at 

arealet ble med på kjøpet i 1845? Nåværende klokker ved Tautra Mariakloster, høres på 

fastlandet i gunstig vind selv om de er plassert lavere i terrenget enn klosterruinen, forholdene 

skulle dermed være gode for at klokkene i et klokketårn på "Den flate klippe" skulle høres 

vidt og bredt. 

Det videre konserveringsarbeid vil forhåpentligvis gi svar på viktige problemstillinger over, 

dessuten vil arbeidet gi utfordringer m.h.t. "nordportalen", skal portalmarkeringen fjernes og 

murverket undersøkes? Finner man rester av en portal? Skal det legges torv over sørmurens 

betongplater som planlagt i utgangspunktet? Hva med "flisleggingen" av vestre gavlmur fra 

60-tallet, skal den erstattes med nytt murskall i kvaderstein eller er den moden for 

konservering? 

222 Skjøte til von der Lippe 07.04.1845, STL, DTA arkiv, boks 24; FMF årsberetning I 846, 4-5; Kmtskisse i 
henhold til skjønnuttalelse 08.11.1923, FMF arkiv, Oslo. 
223 Se f.eks.: Stumt Harrison," 'I lift up mine eyes': A Re-evaluation of the Tower in Cistercian Architecture in 
Britain and lreland" i Kinder (red.), Perspectivesfor an Architecture ofSoiitude, 125-135. 
224 Liden, "Middelalderens steinarkitektur i Norge", 28-30. 
225 Kinder, Cistercian Europe, 57. 
226 Harrison, 125-126. 
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