
Livet i middelalderen
Etter vikingtiden gikk startskuddet til en ny periode—middelalderen. I byene 
bodde handelsfolk og håndverkere tett sammen, men de fleste menneskene 
i Norge var bønder. I takt med at folketallet økte, ble det dyrket mer korn for 
å holde sulten på avstand. Det var imidlertid nødvendig å produsere mer enn 
man selv trengte for å kunne betale de stadig økende avgiftene til en sterk 
konge– og kirkemakt. 

Hvaler middelalderkirke
Etter kristendommens inntog ble det bygd hundrevis av kirker i Norge. 
Hvaler kirke ble trolig reist mellom år 1000 og 1100, i romansk stil. Det er 
en av landets eldste middelalderkirker i stein. Den er uvanlig stor sett i 
forhold til at den er bygd på en øy med få fastboende. Men, i middelalderen, 
som i dag, var folkelivet på Hvaler yrende på bestemte deler av året. 

Hvalertuftene
Fisk var et viktig tillegg til jordbruket, og en verdifull handelsvare. I fiske-
sesongen flyttet bøndene fra fastlandet ut til de ytre Hvalerøyene, hvor de 
bygde enkle fiskerhytter. Restene etter fiskerhyttene finnes fortsatt i dag. 
De kalles Hvalertufter. 

I dag kan tuftene sees som tørrmurer av ryddet stein, lagt i sirkler eller 
firkanter. Tuftene ligger ofte samlet i grupper, noen steder så mange som 
20 i samme område—som et nabolag. I nærheten ryddet fiskerne stranden 
til båtopptrekk. Tuftene er plassert i nærheten av gode fiskeplasser og 
naturlige havner, i le for vær og vind. Likevel må det ha vært både trangt 
og trekkfullt i de enkle hyttene på kalde, blåsende kvelder.
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Opplev Hvalers middelalder
Kulturminner i skjærgården
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Hvaler middelalderkirke 

På skiltet kan du lese om kirke-
bygging i middelalderen og hvilke 
funn som ble gjort da kirkegulvet 

ble arkeologisk undersøkt i 1953.

 

Sjursholmen Hvalertufter 

13 hustufter og et båtopptrekk. 

 

Sildevika Hvalertufter

17 hustufter. De fleste ligger på 
rad inntil en bratt bergvegg i ly for 

nordavinden.

 

Gilbergodden Hvalertufter

18-19 hustufter og 4 båtopptrekk.

 

Skårsnes Hvalertufter

20 hustufter på rad og rekke

— nesten som rekkehus!
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Vil du vite mer? 
Alle de merkede 

områdene er skiltet!


