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De ulike plan- og konstruksjonstypene
Bryggene i Kjøpmannsgata varierer i planløsning
og konstruksjon. Her følger en oversikt over de
ulike typene.
I den tiden man med sikkerhet kan følge
byggingen av brygger i Trondheim, forandrer
plantypene seg mye. Utviklingen skjedde
rimeligvis som følge av erfaringer man hadde
gjort seg lokalt, men også som konsekvens
av byggeskikkens og konstruksjonsteknikkens
utvikling i sin alminnelighet.

Bryggenes utvikling
At enkelte plantyper forsvinner kan ses som et
tydelig tegn på at de ikke lenger var funksjonelle.
Da de siste dobbeltbryggene ble erstattet
med nye brygger, ble de for eksempel som
regel erstattet med en midtgangsbrygge. En
tilsvarende utvikling ser man også når det gjelder
sidegangsbryggene. I forbindelse med at tomter
ble slått sammen ble gjerne sidegangsbryggene
erstattet med bredere midtgangsbrygger.
Ikke minst i midtgangsbryggene ser man tydelig
hvordan funksjon og hensynet til rasjonell drift
har vært bestemmende for planløsningen.
Vinnene ble plassert rett innenfor portene i hver
ende av brygga, med heisbjelke plassert utenfor
veggen rett over den øverste porten. En bred
midtgang som gikk fra gavl til gavl gjorde det
enkelt å nå alle bodene, både fra gatesiden og
fra elvesiden. Mot elva og mot gaten inntrukne
svalganger, slik at det ble plass til å mellomlagre
varene før de ble fordelt inn i bodene. I første
etasje mot elva var ”flatbryggene” et viktig
element. Dette var et åpent, inntrukket gulvareal
uten svalgangsvegg som løp sammenhengende
langs elva, fra brygge til brygge. Flatbryggene var
et kombinert offentlig og privat område. Byen
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sørget for at det i allmenningene var forbindelse,
fra gaten og fram til elva, mens den inntrukne
svalgangen hørte til brygga. Flatbryggene fungerte
også som en offentlig tilgjengelig gangpassasje.
Midtgangsbryggene holdt seg lenge som
plantype.

erstattet med utvendig tømmermannskledning.
På midten av 1800-tallet ser vi at denne
stolpekonstruksjonen er utført i laft.
Kjøpmannsgata 29 er en side/midtgangsbrygge.

Utover 1800-tallet endret handelen seg,
varespekteret ble mindre, dette førte til at man
ikke lenger hadde behov for så mange inndelte
boder som tidligere. Man fikk da i større grad
brygger bygget med søyle/dragerkonstruksjon,
slik som Kjøpmannsgata 35 og 27.

Side/midtgangsbrygge. Kilde: Kjell Andresens diplom,
1978

Plantyper i bryggene

Dobbeltbrygge

Midtgangsbrygge
Denne bryggetypen har gang i midten av brygga
med boder på hver side i alle etasjer. De fleste
bodene har inngang fra midtgangen, men noen
brygger har i enkelte boder inngang fra svalen
mot gata og elva.

De vanligste dobbeltbryggene hadde to ganger
i hver etasje, i 1. etasje på nord- og sørsida,
mens det i de øvrige etasjene var midtganger.
Den eneste vi har igjen av denne typen er
Kjøpmannsgata 59.

Dobbeltbrygge. Kilde: Kjell Andresens diplom, 1978
Midtgangsbrygge. Kilde: Kjell Andresens diplom, 1978

Sidegangsbrygger

Side/midtgangsbrygger

I disse bryggene ligger gangen på siden i alle
etasjene utenom i den øverste hvor gangen
kan være på midten. Den eneste som er igjen
av sidegangsbryggene er Kjøpmannsgata 21.
Når sidegangsbryggene ble revet, slo man ofte
sammen to tomter og erstattet sidegangsbryggen
med en annen plantype. Ytterveggen i sidegangen
ble ofte utført, slik som i side/midtgangsbryggene,

Denne bryggetypen har sidegang i 1. etasje
og midtgang i de øvrige etasjene. Ytterveggen
i sidegangen i 1. etasje ble på 1700-tallet
utført i en stolpekonstruksjon med sviller hvor
mellomrommet mellom stolpene ble utfylt
med tiler. På slutten av 1700-tallet ble tilene
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med en stolpekonstruksjon utfylt med tiler. Dette
ser ikke ut til å være tilfellet i Kjøpmannsgata 21.

Sidegangsbrygge. Kilde: Kjell Andresens diplom, 1978

Konstruksjonselementer og
bygningsdetaljer i bryggene
Fundamentet
Bryggene er i hovedsak fundamentert på steinkar
og murer nærmest gaten, og i stor grad stolper
og pæler ut mot elva. Steinfundamentet bærer
mesteparten av brygga. Ofte er muren murt
som en ringmur med åpning mot elva og murte
kar på innsiden av denne muren. Trestolpene
hviler på en bunnsvill, som er horisontale
stokker som enten ligger rett på grunnen, på
nedrammede pæler eller på bolverk av stokker.
Svillen har som regel et spor som gjør det enkelt
å bytte ut stolpene når det er behov for det.
Stolper er utsatt for stor slitasje i form av isgang
i elva og endringer i forholdene ved høyvann/
lavvann. Stolper ble rutinemessig holdt ved like
etter behov. Kjellerne i
bryggene blir først nevnt
i branntaksten fra 1846.
Dette forteller at de første
kjellerne i bryggegata
trolig ble bygd etter 1750.
Kjellerne finnes da kun i de
to sørligste kvartalene. Etter
hvert fikk bryggene i større
Bunnsviller
grad kjeller under hele
Stolper
Pæler
konstruksjonen.

Bærekonstruksjoner — Laft
I de bryggene som ble bygd på 1700-tallet ble
deler av ytterveggene bygd som svalsvegger
(en stolpekonstruksjon utfylt med tiler), mens
bodene og resten av konstruksjonen ble laftet.
De laftede konstruksjonene hadde gode bæreog avstivningsevner samtidig som de hadde god
isolasjonsevne ved store temperatursvingninger.
I bryggene bygd før 1800 er det brukt
rundtømmer, mens det i bryggene bygd etter
1800 er brukt skantet tømmer. Man kan ofte
se at det i de nederste etasjene er brukt mer
forseggjorte materialer enn i de øvrige etasjene.
Rundt 1800 gikk man også over fra krysslaft til
sinklaft. Kjøpmannsgata 29 er et eksempel på
denne overgangen. Her finner man begge typene,
men i hovedsak sinklaft.

Sinklaft

Krysslaft

Ulike typer lafteknuter. Kilde: X

Stolpe- og dragerkonstruksjon
Kjøpmannsgata 35 ble bygd i 1904 og er et
eksempel på en brygge hvor både bæringen
innvendig og utvendig er en stolpe/dragerkonstruksjon. Alle etasjene er store, åpne rom.
Enkelte brygger i Kjøpmannsgata kan ikke
plasseres i disse gruppene, da de er en
kombinasjon av de ulike typene. Kjøpmannsgata
13 er et eksempel på en sammenbygning av
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tre ulike brygger. I midtfløyen i denne brygga
kan man i enkelte etasjer finne spor etter
en midtgangsbrygge. I sidebygningene er
ytterveggene laftet, mens de innvendig bæres av
stolper og dragere.
Bærekonstruksjonen
Kjøpmannsgata 27 som ble bygd i 1867 har
tømrede boder i 1. etasje, samt i ytterveggene,
mens den resterende konstruksjonen er en
søyle/dragerkonstruksjon. Denne brygga viser
overgangen fra tømrede konstruksjoner til
rene søyle/dragerkonstruksjoner i bryggerekka.
Kjøpmannsgata 51, som ble bygd i 1904, har en
ren søyle/dragerkonstruksjon.
Takkonstruksjonen
Åstak er enerådende i de eldste laftede bryggene.
Åsene blir båret av tverrgående laftede vegger
som er ført opp til mønet. Flere steder finner
man en kombinasjon av ås- og sperretak. Åsene
bærer taktroa og det kan derfor være større
avstand mellom sperrene. Overgangen fra
1800-tallet til 1900-tallet markerer overgangen
fra åstak til sperretak. Kjøpmannsgata 29
representerer denne overgangen. Her bærer og
binder takstolene åsene sammen i lengderetning
av brygga, mens takbindene og gulvbjelkelaget
hindrer taksperrene fra å gli ut til siden.
Avstanden mellom sperrene i Kjøpmannsgata 29
er kun 1-1,5 m. Der hvor det kun er sperrer som
bærer taktroa er avstanden mellom sperrene
mindre. I de fleste sperretakskonstruksjonene
føres sperrene helt ned til gulvet ved ytterveggen
slik at loftsbjelkelaget holder veggene sammen
mot presset fra sperrene. På sperretaket
ligger det sekundære åser som fungerer som
spikerslag for taktroa. Taktroa består av over og
underliggere. Allerede i 1766 var takstein det
enerådende taktekkingsmaterialet.

Kledning
Bordkledning ble første gang nevnt i branntaksten
fra 1766. De første bryggene som ble nevnt
med bordkledning var de to sørligste bryggene.
Senere ser man at bordkledning ikke ble nevnt
i branntakstene før i 1846, og man kan anta
at takstmennene sluttet å nevne kledningen.
I 1846 er alle bryggene bordkledd mot gata,
mens det kun er et fåtall av de andre veggene
som er panelt. Det at bryggene fikk tidligere
panel mot gata enn de andre sidene kan både
være av prestisjemessige og klimatiske årsaker.
Panelet på langsidene er kun av klimatiske
årsaker. I Kjøpmannsgata 57 finner man på den
ene langsiden stående supanel (overlappende
hosrisontalt panel). Dette panelet er orientert slik
at det tar best av for nedbør fra vest, som er den
fremherskende vindretningen.

Bilde av Kjøpmannsgata 57. Foto: Kjell Andresen, diplom
1978
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Vinnehjul og andre heisinnretninger
Vinnehjulene er som oftest plassert midt i brygga
oppe ved mønet. Hjulet har en diameter på cirka
3 m og sitter på akslingen. Kjettingen som lasten
henger i surrer seg rundt denne akslingen når
man drar i tauet som fører vinnehjulet rundt,
og man får på denne måten enkelt heist opp
tung last. Kjettingen som bærer lasten føres ut
på fasaden ved hjelp av en bom som føres ut
gjennom veggen. Bommen
har et lite beskyttelseshus
over bommen, kjettingen
og kranen. I branntaksten
fra 1867 nevnes de
første maskindrevne
heisanordningene.

Vinnehjul i Kjøpmannsgata 29. Foto: Silje T. Petersen

Bommens beskyttelseshus; takelhus på Kjøpmannsgata 29.
Foto: Bjørg Helene Andorsen

Porter

I Kjøpmannsgata var labankportene enerådende
fram til 1900-tallet. En labank er en horisontal
planke som holder bordene i porten sammen.
Hengslene på porten er festet i labankene. Et
fellestrekk for portene var at de var innadslående.
Kjøpmannsgata 57 har trolig de eldste
gjenværende portene (se foto på motstående
side). Mot gatesiden har portene vært kledd
med bord og hatt rikt utformede smijernsbeslag.
På slutten av 1700-tallet ble portene enklere
utformet med smale dekklister, ofte med enkle
profiler. I de eldste bryggene er det ingen tegn til
at portene ut mot elva har hatt utvendig kledning.
Etter hvert blir det vanligere med tofløyede
porter, og i 1850 er disse enerådende.

Labankport i Kjøpmannsgata 57. Foto: Silje T. Petersen
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