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Planer om a stifte en arkeologisk studentforening i
Oslo ble diskutert i varsemestret i ar,og den 21.april ble det
holdt generalforsamling i Oldsaksamlimgen,hvor det ble vedtatt
statutter og valgt et styre.Foreningen skal hjelpe til med a fremme arkeologistudentenes interesser utad,og det skal arrangeres
for~gragsaftener,hvor det er hap om at studenter fra v-are tverrvitenskapelige grener ogsa vil mete opp.Spersmalet om foreningen
skulle ha et tidsskrift ble ogsa reist,men det vant ikke serlig
geher i forsamlingen,da man mente det villa bli for dyrt.Det ble
imidlertid arbeidet videre med saken og det har p.g.a.DUS-klubbens
velvillighet vist seg mulig a kunne utgi et tidsskrift.Vi ma derfor
rette en varm takk til DUS-klubben som har patatt seg trykkingen
til tress for at ogsa mengdevis med andre tidsskrift skal frykkes.
Dette er saledes det f0rste nummer av vart nye tids skrift,og det er a hape at det vil kunne utkomme som planlagt en
gang i semestret i mange ar fremover.
Formalet med tidsskriftet skal vere a gi studenter og
andre interesserte enrask og kortfattet orientering om arets
viktigste og mest spennende gravninger.Ofte er det slik at man
bare h0rer l0se rykter f0r publikasjonen en god del senere kommer
i en passende arbok.og deter beklagelig.
Foruten diss~ rapporter som i mange tilfelle vil bli
svert forelepige og ufullstendige for~i gravningen i~ke altid vil
vere avsluttet,vil det ogsa vere enskelig med litt lengere artikkler som kan ga nos dypere i problemene i avsluttede og godt gjennomtenkte gravninger.
Skal disse mal kunne innfris er vi avhengig av et godt
samarbeid mad konservatorer og andre gravningsledere som vil skrive
artikkler til tidsskriftet.Forelepig her vi bare matt interesse
for det og de fleste har med engang sagt seg villig til a skrive.
Matte denne interesse som er vist fortsette.
Videre ber ikke tidsskriftet ta inn bare rent arkeologiske artikkler.Som studentforeningen skal fors0ke a fa foredragsholdere fra tverrv~enskapelige grener,bBr ogsa tidsskriftet fel~~
opp dette syn med for eksempel etnologiske,etnografiske eller
kunsthistoriske artikkler.
Erik Schia.

Utgravningene
Maere ki rke.
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I de senere ~r her riksantikvaren gjort det til en regel
at man i forbindelse med kirkerestaureringer skal unders0ke
grunnen under kirkebygningeDe arkeologisk,Dette er gjort
fordi
kirkegulvene her vist seg ~ Vffire en meget rik arkeologisk arbeidsmark.Verdifulle l0sfunn,i form av mynter,kirkeinventar o,a,
er kommet for dagen,samtidig som det er gjort bygningsfunn som
etterhvert her forandret v~rt syn pa den tidlig-middelalderske
kirkebygningskunst i Norge.
De det ble aktuelt ~ restaurere den middelalderske ste
kirken p~ Mere i Nordtrandelag,var det straks p~ det rene at
am noe ste~ burde en arkeologisk unders0kelse foretaes tier.Ikke
bare fordi Mffire var stedet hvor fylkeskirkene i Sparbyggja fylket sto,og derfor ma ha hatt kirks i meget tidlig tid, men
ogsa .. ,fordi stedet i middelalderske ki.lder ( kongesagaene, land namabok m,fl.) omtales som et hedensk kultsentrum i tiden umiddelbsrt forut for kristningen av Tr0ndelag.Pa et slikt sted kunne man ksnskje,om forholdene la til rette for det,oppna a kaste
lys over en viktig periods av var historie;overgengstiden
fra
hedensk til kristen middelalder,
Det var derfor mad visse forventninger vi gikk
til
arbeidet i april I966,og vi ble ikke skuffet.
Den navmrende kirks pa Mffire er som nevnt en steinkirk
og den m~ dateres pa stilmessig grunnlag til siste fjerdedel av
liDO - arene.Under skipet i denne kirken fant vi tydelige spor
sv en eldre trekirke,i form av rekker med stolpehul~ - til dels
med rester av stolpene in situ.Dens skip her vert ca.I0,5 m.
langt og 6,5 m.bredt,mens koret var 3,5m. x 3,5 m.Den varoorientert som stenkirken,og ma ha ~at% statt enda mens denne var
under bygning.
Det vi fant var rester av veggstolper,ingen indre
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Stolpehull tilh~rende stolpekirken
Stolpehull tilh~rende den forhisto~iske situasjon

takb~rende

stolperekker kunne spores.Foruten hj~rnestolper hadde
skipet 3 par "mellom"stolper.Langveggene var med andre ord delt
opp i 4 fag A ea. 2,6 m.Koret hadde bare stolper i hj~rnene. En
differensiering av stolpene kunne iakttaes.Hj~rnestolpene var
kraftigere enn mellomstolpene og de var satt dypere ned i jordey,
Hullene var skoret med tildels svare,kantsatte stein.
Veggene mellom stolpene har ikke v~rt jordgravae .
Sannsynligvis har det spent sviller fra stolpe til stolpe som
har baret en vegg av loddrettstaende planker (analogt med de
senere stavkirkers vsgger),men en vannrett slepp- veggskonstruksjon kan ogsa tenkes.
Rundt denne kirken var det en kirkegard som delvis
ble liggende innenfor steinkirkens murer da denne ble bygget .
~kjelettene var meget morkne - tildels sa darl~g bevart at
det
ikke lot seg gj0re a kj0nns- og aldersbestemme dem,Av dem som
lot seg bestemme,var dobbelt sa mange kvinner som menn (6 og 3)
Gjennomsnittsalderen var pafallende lav,bare 29 ar.I noen aa av
gravene la benene i uorden pa en mate som antyder muligheten av
at de kan ha v~rt lagt ned i kirkegarden sekund~rt (som akjelett)
De d~de var lagt ned i kister som vanligvis hadde enkel kasseform.En kiste var imidlertid narmest sigar - formet,med buede
vegger og bust lokk.Den var satt sammen av bord og jern.nagler •
En annen var ytterst
primitivt utformet idet skjelettet la pa
en trebunn,mens selve
nedgravningen i
leirbakken dannet kistens
vegger.aokket,i form a
et l0st bord,hvilte pa
4 peler,to ved hodet
og to ved f0ttene.

Det s~r-~stre hj0rnestolpehull i skipet.

En s~rie gamle graver
som
var orientert noe skjevt i forhold til
trekirken,samt en barnebegravelse under
bunnen i et av stolpehullen~,gir sterk~
indisier for at det ma ha v~rt en kirke
pa stedat forut for stolpekirken.Noe
bygningsspor som med sikkerhet kan
tilskrives denne f0rste bygning fantes ikke.
Dette har utvilsomt sammen heng med at de omrader som ikkemvar be r0rt av stolpekirkens graver og de ~ax
mange begravelser som er lagt ned i staR
i~e kirken,var ytterst begrensed~. De ut
gjorde to sma 0~r eller brinker pa hver sid~ av midtgangen, og
strategrafisk sett var de isolert fra hverandre.De bygningsspor
vi fant var derfor bare fragmentariske.
Det var spor av minst to bygninger .Den eldste var
det etter alt a d0mme rester av pG begge brinkene,og den synes
a stamme fra Folkevandringstid.Tusenvis av brente leirklumper
mad spor av kvister,kombinert mad funn av stolpehull,godtgj0r
at denma ha hatt leirklinte fletteverksvegger,og at den
har
brent.Dens form,utstrekning og orientering er imidlertid uviss.
Dateringen til Folkevandringstid bygger pa funn av keramikk
og
fragmenter av et senromersk glassbeger i tuften,
Lagene fra denne bygning var pa s0rsiden gjennomskaret av en gruppe pa fire tett sammenstilte ,stenfylte stolpehull som ma ha sammenheng med en yngre bygning selvom det ikke
er lett a forklare deres konstruktive betydning for bygningen.
Rundt disse hullene ,eels nede i dem,fant vi i alt ca.22 sa kalte "gullgubber" - frimerkestore,l0vtynne gullblikks±ykker
med innstemplede fremstillinger av en mann og en kvinne vendt
mot hverandre og sett i profil.Seks av dem var feilfrie - de
0vrige sammenkr0llet og fragmentarisk bevart.
Pa nordbrinken fantes det over lagene tilh0rende
flettverkshuset,gulvlag med dyreben og skjellrester,Disse lagene
stoppet i nord mat en 0st - vest gaende rille eller gr0ft
som
etter alt a d0mme stammer fra en jordgravd vegg (palisadevegg).
Gr0ften var bevart i en lengde av ea. ~n og en halv meter, idet
den var 0delagt av graver og ~t av stolpekirkens hull.Den var
gjenfylt av store kantsatte steiner.Et stolpehull ea. 2 m. s0r
for gr0ften kan ha rommet en takb~rende stolpe for samme bygnin3·
Dessverre kunne vi ikke p.g.a.den manglende sratigrafiske for bindelse mellom brinkene,fastsla om den jordgravete veggen pa
noDdsiden tilh0rer samme bygning som den de tettstilte
stolpehullene pa s0rbrinken tilh0rer.Det vi vet er at de pa hver sitt
sted representerer en situasjon mellom fletteverkshuset og
stolpekirken,og at sannsynligheten derfor kan tale for at de er
samtidige.Det "profane" innhold av gulvlagene bade pa nordsiden
og s0rbrinken,angir at bygningen umiddelbart forut for stolpekirken neppe kan ha v~rt noen kirke,Pa den annen side har vggggr0ften i nord en orientering som passer med de eldste gravane
vi har funnet(de som indikerer at det ma ha statt en kirke
p~
stedet f0r stolpekirken).En tenkbar l0sning pa dette problem er
at by~ningen forut for stolpekirken kan ha hatt en dobbelt funksjon;at den opprinnelig kan ha v~rt en profan bygning av en eller annen art,men deretter ha blitt inviet til kirke.En slik
hypotese ville ogsa forklare hvorfor de senere kirker ble plass-
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T.h.skipet sett
mat kor8t.I forgrunnen brinken
hvor gullgubbene
ble funnet.
L~ngst

t.h.snmme
brink som ovenfor,men sett fra
koret.
Snorene morkerer
hv0r stolpekirkens vegg har
9 att.

-ert direkte over den.
Hvilken funksjon den hadde f0r den eventuelt ble
kirke kan vi bare gjette ass til.Men vi vil med utgangspunkt i
funnet av "gullgubbene" vage A antyde at den kan ha v~rt en
hedensk kultbygning.Er dette riktig,er den lenge postulerte
"kultstedkontinuitet" fra hedensk til kristen middelalder for
f0rste gang pAvist arkeologisk.
Det ble ogsA gjort verdifulle l0sfunn pA M~re.
"§ullgubbene" er alt nevnt.Fra kirkens tid stammer bortimot
600 mynter.De aller fleste tilh0rer steinkirken,men ea. IS
mynter er eldre - fra 1000-Arene.Den eldste mynt vi fant,og
den eldste som er funnet i no~n norsk kirke,var en anglo-saksisk
mynt fra Ethelred II's tid (99I-~97).~v s~rskilt interesse er
ogsA en myntskatt sa pa 16 mynter som ble funnet i bunnen av
stolpekirkens N.V.hj0rnestolpehull.Disse myntene stammer fra
slutten av IIOO-arene,og ma v~re lagt ned i hullet da stolpen
ble trukket opp (ved bygging av steinkirken).Av andre verdifulle l0sfunn kan nevnes en lyreformet spenne med to dragehoder
- sansynligvis fra 1000-arene.Den ble funnet pa kirkebakken
foran vestveggen i stolpekirken,

Hans-Emil Liden.
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Det "uutte1111nelege" gravfeltet
0

pa VANG

.
'

Oppdal.

Hovudkyrkja i Opprlal ligg sDntralt i bygda, pi Vang, noks~
hmgt og fritt i dHlsida, synleg frA fleire kantar, Noen hundre
meter lenger smr og ned mot dalbotnen gAr .ei remse med skogvaksen
utmerk som ein kile mellom elva Skj0rrlmla og den gamle ferdavngen
fr~ s0r. rmrAdet er pA ea. 150 mal; det heiter Luenget og hArer
til prestegarden.
Her er ei t mylder av grnvhaugar, dei fleste runcle, ,,,en
og
noen avlange. Etter en tur i Luenget, der ein sA ~ seie kaP a~
"tmrrskodd" frA haug til haug 700 meter nord - smr, anar ein at
kyrkjestaden Vang her tradisjonar som kultisk samlingsplnss fr~
langt attende i heiclen tid,
Lenge har det vore klart at gravfeltet er start. PA ei reise i 1775 talde Gerhard Schming noe over hundre haugar her, men
meinte at det nok var fleire. Ei regnskur tvinga han i hus, s~
han ikkje vann over meir f0r han clroa viciare.- I 1936 fekk museet
i Trodheim ein landm~lar til A kertlegge feltet. Han registrerte
586 haugar, og det vart klart at Vang-feltet stAr i ei S8rstilling med omsyn til storlieken.
Det manglat hell et ikkj e pa funn, Otnlng 15 sverd, ei t par
spjut og mksar, ei mengd knivar, pilespissar, hesteutstyr, jordbruksreiskapar, smedutstyr og ea. 10 sk~lspennar kan nemnast. Alt
er fr~ yn~re
jernalder.
Kvifor er d0 gravfeltet pa Vang likevel s~ lite kjent b~de
mellom arkeologar og bygdefolk? ~in katalogiseringsnotis til eit
funn frA lABS gjev vel forklaringa: "Ordentlige fundopplysninger
mangler om disse gjenstande. Rimeligvis er rlet samlet fra gravninger i flare haugar. I haugerne paa prestegaardsmoen drives nu
gravninger paa spekulasjon af husms~d og andre".
Denne kommentaren kunne godt Qjelde alle dei gamle funna
frA VanG. Rovgraving? var s~rleg stor i andre hailivrlelen av 1800talet, men hadde foreg~tt tidlegare og, Omkring 1900 vart det
slutt p~ uvesenet. Berre ein liten br0kdel av funna har nok hamna
pA museum, attar alle dei stygge gravningskratera A dmmme.
I sine avhanrllingar om vikingtids olds~ker nemner Jan Petersen stundom saker fr~ "de jernrike felten~ i Oppdal"(mellom dei
Vang), men kan ytterst sjeldan behandle dei annleis ann enkeltgjenstandae.
.
Videnskapsselekapets Oldsaksamling har lenge vore interessert i A foretR utgravningar p5 feltet. I 1966 og 1967 vart det
organisert ein n1indre cksoedisjon som skulle grava ut noen fA
haugar pa ulike hantar av feltet, og soleis fa palitelege stikkprmver pa kva slags materisle og kva tidsrom gravplassen representerer.-Dermed villa det ogsa til e~n viss grad vera mogeleg a sette dei gamle funna inn i riktig samanheng.
B mindrs haugar (diam. 5-10 m.} er no utgravne. 5 BV desse
hadde vore rota i fmr, meb alle §BV funn. Dette kjem sag delvis
av gravskikken. Branngraver ser ut til ~ vera eineradan~e pa Vang
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Haugar som "heng" nedover ein bakke i
enden av feltet,

nord-

(og i Oppdal i det heile). Bein og gravgods ligg tolleg spr*idd
i eit virlt br~nnflak. S§leis har gravr0verane sjeldan f~tt med
seg olt. Funna fr8 1966 -67 viser at rlet er rett ~ tala om "jernrike graver''; gravgodset bestar for det meste riV jernreiskap og
-utstyr. Men frA 3 haugae er det tilsaman funne 9 bronsespenner,
heile eller ufullstendige. Glasspsrler viser seg a vera rett sa
vanle~e. Noen mosaikkperler er av fin kvalitet. Spesielt interessant er ei lita steinperle som tydelegvis har runeinnskrift. Rester av beinkammer f0rekjem mest i kvar haug. Hestetenner er funne
i 5 haugar, deter vel eit magisk innslag i gravskikken .. Bissel,
beslag og r~imspenner til hesteselen har ein brei plass i gravgodset.
Aeisk3psmaterialet er variert. Dei nye funna omfattar 8 knivar, noen krokn~klar, 22 pilespissar, tinder til minst 3 linhekler,
2 vevereiskapar, ea 20 vevlodd, noen synalar, eldstal, fil, sagbled, hammer, lja, 4 si-grlar, skiferheiner, sma vektlodd. Ei mengd
med beslrig, spiker og klinknaglar skriv seg vel bade fra utstyrsskrin DJ sledar; 2 skrinhankar og ein sledekrok er funne.
Ein saknar vapen i funna. Eit sjeldant skjoldhandtak og ein
sverdknapp er det einaste som har kome for dagen under gravinga no.
Men ein skal hugse at det var sma haugar vi grov, og dei st0rre av
desse var grundig plyndra, dei ein kan tenke seg inneheldt vapenutstyr.
Rovgravinga ser ut til ~ ha gatt verst utover dei mellomstore
haugane: Deism~ med ei rekke mindre oldsaker har velikkje vore sa
fristande for skattegravarar, og storhaugane pa feltet har ikkje

vore sa lett overkommelege.Det er rimeleg at dei mange sverda fra
dei gamla funna er utstyrt fra mellomstore haugar,som ofte kan
vera hardt medfarne,
Det nye funnmaterialet,likesom det gamle,}ilh0rer
Merouingertid og vikingtid,Dette tilh0vet f0rer med seg ei rekke
problemstillingar.- Busttninga i Oppdal gar tilbake til eldre
jernalder,det ser ein av gravfunn andre stader i bygda.Kvar er sa
gravene for dei sentrale gardene ved Vang? Ligg dei under flat mark
pa Vangfeltet,og dei saleis ikkje har kome for dagen? Over alt pa
feltet er nemleg siie haugar plyndra,sa det matte vera eit utruleg
tilfelle om eventuelle eldre jernalders funn fra haygar ikkje ein
einaste gong skulle ha kome inn til museum,Men jersom ein reknar
med mogelege flatgravar,vil det seie at ein har eit omslag i gravskikken omkring 600 e,kr.Her er ein innpa det almene merovinger tidsproblemet.Eit kulturhistorisk omskifte kjem ein heller ikkje
utanom dersom ein tenker seg at kvar gard tidlegare hadde eige gravfelt,og at Vang har vorte sams gravplass for store deler av bygda
ved overgangen til merovingertid,I skarpare relieff kjem dette tilh0ve nar ein samanlikner med eit anna av gravfelta i Oppdal,Rise,
der det er gjort mange funn fra eldre jernalder ved sida av merovingertids og vikingtids funn,
Det er ikkjet tvil om at Vang har vore eit sams gravfelt for mange av dei gamle gardane eller grendene i midtbygda,
Fleire ting tyder pa det:
I.Feltet er uvanleg stort.Landmalaren som kartla det
i 1936 har vore altfor varsam med kva han rekna for haugar.Mange
haugar er svffirt lage,men som oftast regelmessig runde.Av dei 8
umders0kte i 1966-67 var 2 ikkge kartlagde,men ga gode funn, Ein
kan nok trygt rekne med eit par hundre fleire haugar enn dei 586
registrerte,
2.1 nordenden av feltet vart det gjort funn fra 600og 800-talet,pa midten fra 800-talet,i s0renden fra overgangen
700- til 800-talet og fra 900-talet,Gravplassen kan da neppe~ha
vakse ut fra eit sentrum;fleire deler av feltet ma ha vore i bruk
samstundes,Det er rimeleg a tenke seg at fleire gardar eller ffitter
har disponert kvar sin del av gravplassen,
3,Den topografiske fornmin~ergistreringa over Dppdal
i 1966 visteat at det mest ikkje finst gravhugar i det heile wt anom dei store felta pa Strand,Vang og Rise,
Sj0lve namnet Vang tyder pa at det har vore ein kultisk samlingstad her,Dg med den nffire samanheng det er mellom kultstad og gravplass,ma ein vel sja fellesgravplassen som utslag av
ein kultisk-relgi0s organisasjon,
Elles i landet er det vainlegast at kvar gamal gard
hars sitt gravfelt,Dppdal skil seg tydeleg ut i sa mate,jamvel om
noen funn viser at det her vore spreidde graverbandre stader enn
pa Vang,Strand og Rise,
Grannebygda mot vest,Sunndal,oppvisar liknande st0rre
gravfelt,til d0mes L0ykja med flere hundre haugar,Etter det a d0me
ma ein tru at sambandet mellom desse bygdene har vorte Sffirleg nffirt
i jernalderen. - Og her er vi inne pa den betydning funn og fornminne i Dppdal har i einsst0rre samanheng enn berre den lokale busetningshistoria,Gjennom bygda gar nemleg viktige gamle ferdselsa
arer mellom st0rre landadeler:Mellom M0rekysten og Austlandet,mellomaet det eigenlege Tr0ndelag og det s0nnafjelske,
Dette geografiske perspektiuet er eitt mal pa verdien
av eit kjempefelt som Vang,Andre aepekt ved feltet kan bli like sa
verdfulle verdfulle for arkeologisk forskning i framtida,I utstre-
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kning er Lydelegvis gravplassen inntakt,inga jorddyrking har sletta
fornminne her.Om ~augar er plyndra,er deira storleik og plassering
enno synleg.Rett nok har dei stygge krater,men er sikkert ikkje
tomme og verdilause.Ur0rte haugar pa feltet kan vel gje ein kronolosi som til domes kunne fore til datering av dei oydelagte ut i
fra detaljar.
Dersom ein reknar berre ca.1/3 av haugane Framleis er
urorte,betyr likevel dette 2-JOO,Dei 8 haugane som vart undersokte
i 1966-67,utgjor ca.1%av det samla iH±Ki materialet som verkeleg
finst pa Vang.Kva kan ein ikkje vente av eit dusin st0rre haugar
med diameter 12- 18 m.?
Trules er eit bygdesamfunn representert i fullbreidde
pa gravfeltet.Og ein kan berre tenke seg til den mensd av kunnskap
om sosial og okonomisk struktur som gravene inneheld.Her ein n0kkel
rett nok sa star at han blir noe uhandterlig,til a avklare problemet
om det kulturhistoriske omskiftet ved overgangen folkevandringstid/
merovingertid.Og medg sin eventuell full oversikt over Vangmaterialet ville ein betre forsta den utviklinga vi kaller den indre
ekspensjon i merovingertid og vikingtid.
Det enorme oldsaksmaterialet som her ligg,vil vidare
vera ei rik kjelde til utdjuping og korrigering av dei kronologiske og typclogiske skjema vi har,For tilfanget av oldsaker er bade
fyldig og variert- og·stort sett godt bevart,Det lokale tilsnitt
pa materialet vil vera like mye ein f0remon som ein ulempe,for
skningsteknisk sett.
Mange generasjonar av arkeologarxi vil pa Vang ha sjansen til a studere problem innan yngre jernalder,Det er vanskelig
a tenke seg at feltet nokon gong blir heilt uttomt. - Forebels er
det a vona at Luenget skal bli rydda for krattskog sa dst blir
framkomeleg og meir oversiktleg der.Bygda vil da fa ein fornminne~ark som rett nok ikkje imponerer ved smrlig variasjon,men med
-'rleik og sentral plassering i landskapet.

Oddmunn Farbregd.

Gardsanlegget

pa
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Ullandhaug.
MulighetenB for en utgravning og gjenoppbygning av
p~ Ullanhaug utenfor 5tavanger har vmrt diskutert
ved Stavanger museum i mange ar,Jffiren er viden kjent blant arkecloger foE sine mange ~degarder og hustufter fra Folkevandringstirl,
mens befolkningen pi stedet knapt har noan anelse am disse ¥ortidt
minnftne og pa ingen mate kan forestille sag hvordan hus og gird
har sett ut.
Dette prosjekt vil derfor vmre viktig rent
opplysningsmessig.Utgravningen m~tte legges start opp med avdekkinn av
mest mulig av gardsomradet, O'J da en slik tonrlersokelse ,,,lr~r). ~r r.•t ..
fort i Norge,ville det fagelige utbytte sannsynligvis ogsa bli
betydelig.
Nar nettopp gardsanlegget pa Ullandhaug ble valyt som
arbeidsomradet,skyldes det hovedsakelig beliggenheten lik~ ved
byen med en praktfull utsikt ov~r ~yeM Nord-Jmren,Hafr~fjord
og
Nordsj0en.~nlegget var endel skadd av vannl~dninger og nydyrking,
men fire hustufter og seks gravhauger var lett synligd,og gjardat
omkring akerJ.andet kunne fVllg•oS OV"r ,;tore stre.kningcor, SiJ dr;t
2.r
ogs~ et aV de best bevarte g~rdsanlPggene p~ flat-Jmren.
Utgravningen tok til 4.juli og forelgpig er ca.JSOr
2
m avtorvet,Arbeidet ble konsentrert
omkring de tre Hentrale hustuftene ( tuft I, 2,og 3 ) som la tett sammen 8Q som syntes ~ denne gardens sentrum.Det vilJe her vrnre av interesse a fa klarlagt
gardstunets form,eventuelle skjulte fortidsminner mellom tuft~ne
og husenes funksjon og innbyrdes forhold i tid,Ved Stav~nger ~us
eums utgravning av en hustuft pa Espeland i H0yland s.og p.
i
fjor ( Se "Fra haug ok heidni'' 1966 nr.3 ) ble det funnet indisier
pa at det hadde Vffirt treveggerinn<enfor steinrnur"n" ng rlassutcen
muligheter for at taksperr~ne hadde gatt h~lt ned i bakken utanfor
veggene.Slike bygningsdetaljer var ikkA funnet i Rogaland t!lidli.rprte,
og det Ville Vffire viktig a f& fastlagt flere eksemplar p~ det SBMffi8
Pa tegningen nadenfor er hustuftane "'J g.Jrrls?lassen
skisert inn slik som vi i dag antar det h~r sett ut.Da utgravningen
pA langt nffir er avslu•Ktttet,og nye funn og detaljer stadig dukkcr
opp,ma dette bare tas som en forelopig meddelelse.
yoLusanlegg~t

*

Vi ser at gardsplassen er avgrensat av hus og gjerder,
BAde mat 0st og vest ligger langhus som er orientart NN0-55V og er
lagt nffirmest paralielt.I nord ligger et lite hus,og i sor et
enda
mindre hus som gjerdet g~r inntil pa begge sider.Ogsa de to sma husene er orientert i samme retning som de store.
Tuft I og tuft I I er p~ det nffirmeste ferdig utgravd.
Vi arbeider na med en siste finskraping av det sterile gulvnivaet
for om mulig ~ pavise stolpehull,ildsted veggriller og konstruk sjons~etaljer som kan ha satt merke i M¥grunnen.Unders0kelsen
av
disse husene bor kunne avsluttes i Ar.I tuft 3 arbeider vi m~d
selvekulturlaget,og i tuft 4 har vi ikke begynt utgravningen enda.
Gardsplassen tegner seg nl snm en samlet enhet,bygd
etter en bestemt plan som skulls tilsig en samtidighet mellom
husene.Det har enda ikke blitt tid til a gjennomga funnene i detalj,
men det er ting som tyder pa at tuft 2 er eldre enn tuft I og var
muligens forlatt da den sistnevnte ble bygget.Vi har en mengde leirkarskar fra tuft 2,og de synes a Vffire fra bade 4.arh,og Folkevandringstid.Fra tuft I er det fa funn,og den kan ikke dateres n0yaktig.Na er det imidlertid sa heldig at en stenlegning som muligens
er en vei eller et gjerde,gar over alle tre hustuftene,og det kan
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forP.l0pig fastslbs som sikkert at den er samtidig med ~uft I, men
er yngre enn tuft 2.Det kan enda ikke sies noe om stcnlhgningens
forhcld til tuft 3,men det P.r kanskje mest sannsynlig at den er
yngre enn tuften,De kerami~kfunn som kommer herfrs tyder pA yngre
Romertid ,men det er sv:Brt fa skar som e.rkommet ~r dagen enda, og
daterin~en er usikker.
Ogsa i veg~konstruksjonene er det forskjeller mellom~uftene,Tuft I har en rekke med store steinblokker som ytre
fundament for murene og mindre stein som indre markering,Pa dett e
grunnlagP~ ~r veggene muret opp av smastein,En slik konstruksjon
mA sannsynligvis ha hatt en indre trevegg for a kunne b~re trykket
fra taket og muren,og langs indre kant av muren har vi funnet
en
rekk~ av sma kantsatte stein som ken ha vrert ~n st0tte for en
eventuell trevegg.
I bade tuft I og tuft 2 har steinveggene hatt et
funndament av to rekker sv store steiner med pafylt smastein
i
mellom.Langs indre kant av veggene i tuft 2 er det igjen funnet
spor etter sm~ kantstilte steiner av liknende type som i tuft I.
Det RUnes ikke a ha v~rt noen gr0ft mellom disse sm~ steinene og
selve veggen,noe som en skulls ha ventet dersom det hadde v~rt en
staende,jordgravd trevegg.Muligens kan en tenke seg at det har
v~rt en liggende trestokk som smasteinene har st~ttet opp,og at det
har v~rt en staende trevegg pa dette fundamentet.Alle tuftene
er
brent ned,ag i tuft I er det pa mange st8der funnet rester etter
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nedbrent treverk som ligger pa tvers av tuftas lengderetning,

og

strekker seg fra veggene og ut mot midten av tufta. Dette kan vffire
rester etter staende trevegger.
I tuft 3 er det kommet fram konstruksjonsdetaljer
som vanskelig kan forstaes anderledes enn at det har Vffirt liggende
trestokker langs innsiden av steinveggene. Her er det nemlig reist
3-4 steiner med en loddrett flate vendt inn mot muren langs begge
veggene. Avstanden mellom vegg og steiner er ea 20 cm, og det er
rimelig a tro at det her har ligget en trestokk som er st0ttet opp
av de reiste steinene.
Vi skal na bruke den siste del av utgravningsperioden
til a unders0ke nettopp disse konstruksjonsdetaljene nffirmere. Det
er enda ikke tatt snitt inn til veggene, og det er ikke unders0kt
om det kan finnes spar etter liggende treverk langs veggene. Ved
den nevnte hustuftgravningen pa Espeland i fjor (ledet av Odd Espedal) ble det ogsa funnet reiste stein langs innsiden av steinveggen,
og det ble tolket som st0tter for liggende trestokk. Hustufta pa
Espeland hadde vegger som var bygget av ei ytre rekke av store
steiner og ei indre rekke av sma steiner. Keramikkfunn tydet pa en
datering til seint i folkevandringstid, I ar ble ei annen hustuft
pa Espeland unders0kt. Den hadde vegger bygd av to rekker med store
stein, og ma dateres til yngre romertid. Denne forskjell i tid og
murkonstruksjon synes vi altsa ogsa a ha pa Ullandhaug mellom den
tidlige tuft 2 og den seinere tuft 1.
I tuft 2 er det funnet fire stolpehull, parvis stilt
ovenfor hverandre. Midt mellom stolpene er det et ildsted som synes
bare a ha Vffirt ei grop i bakken, Tufta har en inngang i 0Stre langvegg.
I tuft 1 arbeides det na med fastleggelsen av stolpehullene. Det synes som om stolpene her har statt pa steinheller
som er lagt i rektangulffir form. Men dette arbeidet har nettopp
begynt, og ingenting sikkert kan enda sies. Tufta har hatt fire
hellelagte innganger, en i vestveggen og tre i 0stveggen. I tuft 3
vil letingen etter stolpehull matte utsettes til varen. Her er to
innganger funnet, en i 0stveggen og en i vestveggen,
Alle husene er brent ned, og tykke lag av trekull og
brent never ble funnet bade inne i huset og utenfor veggene. Dette
siste ga DSS muligheter for a fastsla at det ikke har Vffirt torvvegger utenfor utenfor steinveggene.
Det er ende l i t t tidlig a fastsla sikkert hvilken
funksjon de ulike husene har hatt. Det er tydelig at tuft 2 bare
har Vffirt beregnet for mennesker, De fa funn som er gjort i tuft 1
kan tyde pa at denne har Vffirt enten fj0s eller lagerrom for f.eks.
vinterfor, redskaper e.l., men nedre del av huset hadde ganske tykt
kulturlag, og det kan ikke avskrives at det her har vffirt bostadhus,
Mye vil avhenge av om vi finner ildsted i husets nedre del. Det
synes a f0re en geil ut fra den 0Vre enden 8V tuft 3, og det er her
tynt kulturlag uten funn hittil. Den nedre halvparten av tuft 3 har
imidlertid gitt £~AAXAitti mange funn, og golvet her har vffirt delvis hellelagt. Det ma derfor anses som sikkert at tuft 3 har Vffirt
beregnet for dyr i 0vre halvdel og for mennesker i nedre halvdel.
I s0r er gardsplassen avgrenset av et steingjerde som
gar ut fra s0re enden av tuft 3 og svinger vestover mot tuft 1.
Dmtrent midtvegs mellom tuft 1 og tuft 3 gar dette gjerdet inn til
et lite hus som er bygd i et s0kk i terrenget i kanten av et fram-
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stikkende berg. Denne tuft 4 er nettopp funnet, og vi har enda ikke
begynt a grave inne i huset, Det er delvis 0delagt av et moderne
steingjerde, men kan ikke ha Vffirt st0rre enn 6 m langt og 4 m bredt.
Det ligger i et SVffirt vatt s0kk i terrenget og ma helt sikkert he
hatt funksjon som et eller annet uthus.
Innenfor gardsplassen stikker berget fram i dagen pa
flere steder, og det danner til dels fine flater som ma ha gitt et
t0rt og godt oppholdssted, Tuft 3 ligger l i t t h0yere enn de andre
husene, og for a kunne komme fra SV-inngangen i huset og ned til
gardsplassen matte en ha klatret over en ujevn, oppsprukket berggrunn. Her er det imidlertid laget en 2,5 meter brei veg som gar
fra steinhellene i inngangen til henimot tuft 2. I alt er den 30
meter lang. Den vestre sidekanten er bygd opp av store stein, mens
den 0stre kanten av vegen flater jevnt inn mot den svakt skranendP
bakken. Hele vegen er bygget av rund kultstein som pa toppen har
fatt et dekke av oppsprukke~ skifrig stein som minner sterkt om
pukkstein. Det er nesten utrolig at en sa forseggjort veg skulle
Vffire fra samme tid som gardsanlegget, men slik den ligger mellom
hustuftene, kan den ikke forklares pa annen mate,
En lignende konstruksjon er ogsa funnet ved s0re
enden av tuft
Her er det avdekktt et naturlig oppkomme i kanten
av en loddrett bergflate, og omkring oppkommet er det lagt steiner
i en ring. I 0stre kant av dette er det igjen lagt en steinpakning
av lignende karakter som vegen. Den har store steiner som kantmarkering ag er pukket med skifrig smastein. Dette er sannsynligvis
gjort for a oppna et t0rt sted a ga omkring det ellers gj0rmete og
fuktige oppkommet,
Det er tydelig at det har Vffirt vanskelig a skaffe
vatn nok pa dette gardsanlegget, for det er funnet 3 eller 4 steinsatte br0nner inne pa gardsplassen. Siden berget stikker fram i
dagen nesten overalt, matte de Vffire avhengig av vatn fra Oppkommer,
og sannsynligvis har disse Vffirt noksa usikre vasskilder som lett
har t0rket opp. To av br0nnene ligger helt i vestre kant av vegen,
mens den fineste og mest forseggjorte ligger 4 meter vest for vegen.
Alle ligger inntil loddrette bergvegger hvor grunnvatnet har hatt
en lett veg opp til overflaten. Ingen av br0nnene er utgravd enda,
Dette gardsanlegget ma regnes som en utkantgard
selvom det ligger pa flat-Jffiren. Berget stikker nemlig fram i dagen
mange steder innenfor utgarden, og det er bare fa steder hvor jorddekket er Sffirlig tykt. I t0rre somre kan hele omradet faktisk Vffire
brunsvidd, og all avling ville i slike tilfelle bli helt 0delagt.
Det har derfor sikkert ikke Vffirt en rik gard hvor en kunne vente
sjeldne og kostbare funn. Dette var vi oppmerksomme pa f0r utgravningen tok til, men vi hadde nok regnet med endel flere funn enn
det som hittil er framkommet.
Det er ~ovedsakelig leirkarskar som er funnet, og
spannformete kar dominerer. Av jernsaker er det funnet en spydspiss,
en kniv, noen nagler og endel spiker. Av kvernsteiner har vi ea 10
stykker, og det er funnet to skubbekverner. En av handkvernee som
ligger in situ i kulturlaget i tuft 3, har en overligger som er
forsynt med hull i kanten til innsttting av handtak. Foruten trefire glassperler er det framkommet ~n mengde brynesteiner, fiskes0kker, et spinnehjul og endel ubestemmelige jernfragment.
Det la to gravhauger oppa tuft 1 , men de var begge
fullstendig r0vet, og ingen funn ble gjort her. I den ene haugen
var det bygd en skipsformet steinsetning, noe som kanskje kan tidfeste den til vikingetid. Enda ligger det minst fire gravhauger
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"LOSSEN'~ en utgravning

under vann.
Langs Norges kyst ligger det tusenvis av vrak fra alle
tidsrum av var historie.De er en utfordring til norske arkeologer
og kulturhistorikere som ikke lengere kan ignoreres,Et skipsvrak
er et sluttet funn,med alle de muligheter dette gir.Videre var
skipet da det var i bruk en selvforsynt enhet,utstyrt for a kunne
klare en mengde forskellige situasjoner.Et skipsvrak vil derfor
oftest inneholde et rikere utvalg av periodens gjenstandsmateriale
enn for eksempel en hustuft.I tillegg til dette kommer at organisk
materiale ofte har st0rre sjanser for a bli bevart under slam og
sand p2 sj0bunnen, enn pa land.
Bare pa dette grunnlag er det klart at arkeologiske
unders0kelser av vrak har den st0rste interesse,ogsa for perioder
der skipsbyggekunsten er sapass kjent fra andre kilder at selve
skipet har mindre interesse.Saken har imidlertid ogsa en annen
side,Hvert ~r utdannes det flere hundre froskemenn i landet.Noen
skaffer seg utdannelse for a drive undervannsfisk~,eller for
sportens skyld,men for en star del er drivkr~ften dr0mmen om a
finne sunkne skip. Interessen for vrak f0rer til c·t stadig flere
skipsvrak blir lokalisert av amat0rfroskemenn og profesjonelle
dykkere.For a beskytte kulturhistorisk verdifulle vrak er det gitt
et tillegg til Lov om Fornminne,§12 a ,der det slaes fast at
alle skipsvrak eldre enn hundre ar skal v~re statens eiendom.
Med stztte i §12 a,har det v~rt fors0kt a fa interesserte froskemenr til a melde fra til museene om vrakfunn,og
dette gj0res ogsa i relativ star utstrekning.Det har ogsa v~rt
gjennomf0rt en del mere og mindre vellykkede bergningsaksjoner
i samarbeid mellom froskemenn og interesserte museer.Imidlertid
viser det seg at det delvis foregar en utstrakt souvenirjagt pa
mange vrak.og de bersningsaksjoner som har v~rt utf0rt, gir en
serie
gjenstander uten kontekst,l0srevet fra den sammenheng en
skikkelig utgravning kan gi.
Undersokelser i Middelhavet har vist klart at arkeologiske utgravninger med hoy standard meget vel kan utf0res under vann,og at utbyttet i h0y grad motsvarer arbeidet og omkostningene.
Alt for ea. 10 ar siden ble det anskaffet froskemann
utstyr pa Universitetets Oldsaksamling,og en del tjenestemenn og
studenter har utf0rt rekognoseringsdykk ved forskellige anledninger.
Noen regul~re utgravninger av forhistoriske funnsteder under vann
er ikke foretatt.
Sommeren 1967 ble det i samarbeid med Norsk Sj0fartsmuseum arrangert en undervannsgravning pa et vrak fra nyere tid,
med tre siktepungter:
1) a gjennomf0re en undervanns "skolegravning",for a finne
metoder som er hensiktsmessige i norske farvann,og for
autdanne personell.
2) a vinne erfaringer om hvilke opplysninger gjenstander
og iakttagelser kan gi om et vrak.
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3) A komme souvenirjegere i
utsatt til.

forkj0pet pA et vrak som lA

5om objekt ble valgt et vrak av et orlogsfart0y ved
Vester0y,Hvaler.Vraket var lokalisert pA grunnlag av arkivstudier
ved orlogskaptein 5cheen,som mente A kunne dokumentere at det
dreiet seg om vraket av fregatten "Lossen",som forliste midtvinters
1717 8A vei fra 5tavern til Fladstrand (Frsdrikshavn).En mindre
rekogooseringsgravning sommeren 1966 hadde vist at gjenstandsmassen ombord var variert,og at bevaringsforholdene for organisk
materiale var gode.ft av funnene fra 1966 var rester av en t0nnebunn med innbrent Ag 1712,en datering som lA spennende nffir "Lossens"
forlis.Vraket ligger pA ea. 9 meters dybde like ved land,og var
kjent av s~pass mange froskemenn at det var grunn til A frykte
souvenirjakt.
Forut for gravingen ble det holdt et kurs pA Norsk 5j0fartsmuseum,der dirikt0r Molaug og undertegne~e orienterts om
stilhistorie,skipsbyggning,marinarkeologiske arbeidsmetoder etc.
Kurset samlet interesserte froskemenn fra OsloomrAdet ,og en god
del av studentene i Nordisk Arkeologi.5Amtidig fikk en del studenter
froskemannsopplffiring i Universitetets Oldsaksamlings regie, med
Willy Hult som instrukt0r,
Gravningsmannskapene ble tatt ut blabt kursdeltagerne,
halvparten
arkeologistudenter og halvparten amat0rer,Dertil kom
"ba~kepersonale" til behandling av funnene og to kokker.Deltagerantallet vekslet litt, men lA start sett pA ea, 20 personer.
Vraket ligger ea. 20 minutters gange fra bebyggelsen,
slik at innkvartering og bespisning
foregikk i telt.
5elve gravningsarbeidet foregikk med hjelp av slamsuger,
som oftest ble betjent av tc ~~nn samtidig.Av sikkerhetsmessige
grunner var dykkerlagene su~t sammen slik at det altid var en mer
erfaren dykker pA bunnen.5lam sugeren virker ved at trykkluft fra
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en kompressor sendes ned gjennom en slange,som p~ bunnen munner
ut i en st0rre sugeslange.Luften stiger opp og suger med seg vann
og slam,Suget er ganske sterkt,men brukt med forsiktighet er slamsugeren et meget skansomt redskap.For ~ Vffire sikre pa at yi ikke
mistet smagjenstander,t0mte slamsugeren i et sold pa land.Man skal
som kjent lffirB av sine feil,og det viste seg at slamsugeren som
var bygget for gravingen ikke fungerte helt godt under alle forhold,Det byr pa en del problemer ~ fa forankret slangen,samtidig
som nedre del ma VffirB fleksibel.De fleste dykkerne hadde i l0pet
av gravingen opplevelser som nffirmest kan sammen lignes med ~ sloss
med sj0ormen,Etterhanden kom vi frem til et forankrings-system som
fungerte brukbart,og vi vet en del mere om hvorledes det skal
gj0res neste gang, hvilket jo var en del av hensikten,
Mens utgravningsarbeidet under vann faktisk er letters
enn pa land,takket Vffire slamsugeren,som gj0r det meste av arbeidet,
byr dokumentasjonen p~ store problemer.Pa Hvaler hadde vi vekslende
sikt,slik at kvaliteten av de undervannsfotografier som ble tatt,
er noks~ blandet,Liknende forhold ma man regne med de fleste
steder i Norge,slik at det her neppe er mulig a basere all oppmaling p~ fotografier,slik det har Vffirt gjordt ved en del amerikanskz unders0kelser i Middelhavet,Som eksperiment spente vi opp
et m
rutenett av hvit nylontrad p~ bunnen.Etter en natt med palandsvind og drivende tang var nettet en eneste r0re,sa videre
fors0k i den retning ble oppgitt,Et fast rutenett av r0r eller
plaststenger ville sikkert ha gjordt god nytte,men tiden og 0konomien tillot ikke slike fors~k.En del oppmalingsarbeide ble gjordt
ved trianguler±ng med to maleband fra en oppspent basislinje.
Dette fungerer,men det viste seg at det var vanskelig ~ fa trukket
m~leb~ndene p.g.a. hindringer p~ bunnen,og basislinjen viste seg
etterhve~t noe upalitelig,En del detaljm~ling av funn ble gjordt
med en m -rute
av messingr0r,med snorer for hver 1Dcm.Denne rammen ble ogs~ brukt en del som markering ved fotografering.Hvis
forholdene er gode ,er slike fotografier til star hjelp ved plantegningen,
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Tegning av profilerble forsekt ved hjelpffiav en
under gravningen.Til pustevenlang slange,i den andre enden
av slangen faztes en tommestokk.Slangen fylles med luft,og vann speilet i slangens fri ende vil vrere lik pusteventilen,som danner
0-punkt.Dette m~ ligge heyere enn de punkter man skal mile.Dybdemalene tas ned fra V?nn-luft speilet i slangens fri ende,Denne
apparaturen fungere bra men arbeidet er tid~revende,
For oppmaling av de frilagte deler av skroget benyttet vi en metode foreslatt av konservator Liestel ved Oldsaksamlingen.I korthet g~r den utpa at man velger 3 punkter i trekant ,
disse m~ ligge et gatt stykke over det omr~de som skal males opp.
Punktenes innbyrdes beliggenhet males inn,i plan og dubde.(Aa
Vesterey var punktene markert ved bolter i fjellet i den kleften
der vraket l~.)Selve oppmalingen foregar ved a strekke 3 maleband
fra punktene ned tilde fprskjellige punkt som skal males·opp,
Verdiene behandles i elektronisk regnemaskin,som leverer lengde,
bredde og dybdekoordinater fra en fritt valgt basis,Koordinatene
kan sa plottes direkte pa milimeterpapir for uttegning av plan og
profiler.Dersom man ansker det,kan plottingen gjeres maskinellt,
slik at man selv bare trekker opp tegningene,eventuelt med stette
i skisser eller forografier,Hvis man har anledning til a fa an bragt faste punkter i passe hayde over gravningen,vil jeg tro at
dette er den mest hensiktsmessige metode for oppmaling under vann,
Nar punktene ferst er fastlagt og innmalt gar arbeidet fort,og man
behaver ikke srerlig god sikt.Det eneste problem er at man ma ha
adgang til regnemaskin,evt,telefonisk,for a fa ajourfert plantegningen.Dette er spesielt nedvendig pa en gravning under vann,der
totaloversikten ofte bare finnes pa tegnebrettet,pa grunn av sikten under vann.Interesserte som har lyst til a forsake metoden,
under vann eller pa land,kan hendvende seg til under tegnede for
nrermere opplysninger.
Utgravningen ga en god del detaljer~e erfaringer
som det vil fere for langt a komme inn pa her,men vi star meget
bedre rustet til a ta fatt pa nye oppgaver.Videre har vi den ferste
kjerne i et korps av marinearkeologer,amaterer og professjonelle
som her et grunnlag 89 arbeide videre pa til den dag kommer ,da
det er like naturlig a ta Aen befaring under som OVBr vann.
Det er jo ikke vanlig at studenter i nordisk arkeologi befatter seg med ting yngre enn vikingtid,Nar vi valgte et
sapass ungt vrak som ferste objekt,varbdet dels pa grunn av
dybdem~ler som ble uteksperimentert
tilen p~ et dykkerapparat kobles en
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"Lessens" gunstige beliggenhet,dels fordi de aekeologiske metoder
ikke blir andre selv om dateringene skifter,og dels fordi problemens med gjenstandenes konserberingstilstand antakelig vil bli st~
rre pa et eldre vrak,
Vi fikk i l~pet av de tre ukene gravningen varte
avdekket en del av skutesiden,vi tok opp ca,450 l~sfunn som forteller en god del om livet ombord pa en orlogsmann ca.17DO,og vi fikk
en av de siste dagene et ganske godt bevis for at orlogskaptein
Scheens identifikasjon var korrekt,nemlig en t~nne-bunn med Ag1715
og bokstavene AASEN,hvilket meget vel kan vffire "Lessen" i tidens
skrivemate,
Pa grunnlag av orlogskaptein Scheens arkivstudier
kan vi sa og si fmlge "Lessen" fra vuggen til graven,fra hun ble
bygget pa Isegran i Fredrikstad,til hun sank i 1717,Hun var en liten
fregatt,med 24 kanoner og ca,1DD manna besetning.Da hun forliste
julaften 1717,ver hun i konvoitjeneste,Efter datidens levealder
for skip var "Lessen" pa det tidspunkt et noksA gammelt fartey,
Det er forholdsvis lite vi vet om skipsbygning i
slutten av 1600 tallst,sffirlig nAr det gjelder mindre skip.Det var
ennu ikke vanlig a bruke konstruksjonstegninger,slik at var viten
ma samlesz sammen fra mange fo~skjellige kilder,malerier,regnskaper,
og andre arkivalia,og selvf~lgelig skipene selv,nar vi finner rester av dem,
Store deler av "Lessens" skrog er tatt av tidens
tann,og selv en total utgravning av hele skipet villa neppe fortells oss start mer om hvordan bunnkonstruksjonen var,Den delen av
skroget som ble avdekket i 1967,er bygget helt av eik,Hvis man
begynner ytterst,bestAr bekledningen av Scm, tykke eikebord,det
ble ikke frilagt mange bord,men de ser ut til a Vffire ca,25-30 cm,
brede,Bordkledningen er festet til spantene.Disse er ea, 10-15 cm,
i firkant,og sitter ganske tett,Innenfor spantene kommer en ny
bordkledning,"garneringen".En av garneringsplankene var ekstra kraftige,7,5 x 30 cm,! den delen av skipet vi har blottlegt,ligger
et kreftig innerspent pa innsiden av garneringen.Konstruksjonen er
dele holdt sammen med teenagler,dels med store spiker,som er rustet
helt vekk,slik at bare avtrykket er igjen,mens alt tre hadde holdt
seg forblmffende bra under sanden,
Pa grunnlag av det skipstemmer som er avaekket, er
det ikke mulig a si hvor i skipet vi befinner oss.Imidlertid fant
vi mengder ev murstein,sammen med tresleiver,tinntallerkener og
gryter,Det peker alt sammen mot "kabyssen"k kj~kkenet ombord,som
sikkert .har Vffirt en star muret grue.Erfaringsmessig la kabyssen
oftest foran midtskipet pa orlogsfartayer,og vi far dermed en
indikasjon pa hvor vi er farteyet.Under gravningen fikk vi et sterkt inntrykk av hvor voldsomt forliset ma ha Vffirt,Den murete kabyssen er veltet og knust og kj~kkentey,tauverk,favnved til kabyssen og reservedeler til riggen la i en eneste rmre,blandet med
knuste proviant-tmnner og mannskapets persolige eiendeler som krittpiper og skotmy,
Syler og skolester av tre vidner om at mannskapet
har drevet endel "husflid" ve~ siden av sj~mannsarbeidene,og en
uferdig treslev av b~k er ~anskje et stykke en av kokkene holdt· ~a
med f~r forliset og aldri fikk ferdig.Maten ombord er representert
av en mengde bein av landdyr og fisk,som nar de er zoologisk bestemt,vil kunne fortelle en hel del om spiseseddelen ombord,
"Lessen" var jo et krigsskip,og endel av fart~yets
kanoner ligger synlig pa bunnen som veldige rustklumper.Pa grunn
av·konserveringsproblemene tok vi ikke opp noen av dem under
gravingen.Av handvapen fant vi messingdeler av et par korde eller
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dolk-handtak,der klingen og alt annet jern forlengst var vekk.
Skipets mindre skytevapen er representert ved blykuler til muskett
og pistol,
Ombord pa et krigsskip var det store mengder krutt
og svovelen fra kruttkammeret har i arhundrenes lap bevirket at
det meste av jernet er gatt over til forskjellige svovelforbindelser,og andre metaller kan ogsa v~re kraftig angrepet,Organisk materials derimot,som l~r,tre,og horn er start sett glimrende bevart,
Selv tauverk kunne vi ta opp pr0ver av,blant annet et ca,2m.langt
stykke av skipets ankerkabel,Av tekstiler fant vi bare et lite
fragment,mens derimot knapper og spenner fra drakten utgjorde nesten en fjerdedel af alle funn,Av offiserenes utstyr fant vi ved
prevegravingen i 1966 en navigasjonspasser av messing,og l~r og
tre fra en bokperm,som etter formatet a demme enten er salmebok
eller en gallant fransk roman,Skaftet av en barberkniv er fore l0pig det eneste vidnesbyrd om personlig hygiene ombord,
I lepet av de tre ukene gravningen varte,rakk• •i
bare a avdekke en brekdel .av skipet,men meningen var heller ikke
a foreta en total utgravning.Det erfaringsmaterialet vi har samlet,gjBr at vi nu star langt sterkere rustet til a ga i gang med
andre oppgaver,
Arne Emil Christensen jr,

Arksologiske utgravninger ved
Historisk museum,Bergen,I967.
1,
L~rdalsvassdraget har Arne B.Johansen ledet unders0kelser
i forbindelee med vassdragsregulerigen her,og i ar 12 boplasser,2
hustufter og 1 teltring utgravd,dessuten er flere dyregraver registrert.Lokalitetene ligger fra 1200m,o,h, til 1415m,o,h.
Materialet er forelepig ikke analysert,men det kan bl,a.nevnes at en av hustuftene fra 01jusj0en ga et sterre antall pile spisser av skifer som for det meste la oppe i murene.Srerlig interessant er det at flere av boplassene har dyptliggende funn.Oftest
ligger disse funnene et godt stykke nede i steril aur,med vanlige
funn fra utvaskingslaget over,Funnene omfatter avslag,ildsteder og
kull.Dybden under overflaten er opptil 60 cm,Fra en av boplassene
ved Eldrevann (gravd 1966) har kullprever gitt en datering pa ea.
6400 ar fra natid.
2.
Pa Mortensnes i 0st-Finnmark har Knut Odner kartlagt og utgravd endel av et sterre felt med hustufter (ca,160) fra 11m.o,h.
til 16m,o,h. og enkelte graver,En skiller mellom tre felt,med husene gjerne i 2 eller 3 paralelle rekker.Som regel er husene kvadratiske med lett buete sider og avrundete hjerner.Husene var gravd
ned i bakken,To av husene ble fullstendig undersekt og datert til
Samisk jernalder p,g,a,keramikken og jordbruksredskaper,To graver
fra samme periode b.le ogsa unders0kt,Gravning fortsettes om 2 ar.
3,
Pa Eide, Tervikbygd,Hardanger ble av Perry Rolfsen undersekt
en reys som var 15m.lang,10m,bred og 1 ,Sm.h0y,Den var tidligere
meget forstyzret og i sentrum fremkom brente ben spredt over et
omrade av 3m uten noe markert gravanlegg.R0ysen ligger i et
milje som muligens daterer den til yngre bronsealder.

~I

4,
Tidligere plyndret haug p~ Hustad i Hierundfiord,Sunnmere,
eftergravet og restaurert ,Per Jahn og Bergljot Lavik,Omtrent midt
i haugen var graven nedsk~ret 0,7 m.i auren,med en langstrakt oval
form og ca,4,6 x 2,6 m,Graven edelagt ved plyndring.N0-enden av
graven urmrt og under en stensetting var her et merkt gr~tt jordlag,trerester og en rund dypere nedgravning fylt med fet mark jord.
Ingen daterbare funn.I haugens estre kant,tidligere funnet en sekund~rgrav (?) med sigdblad,bisselring og bezlagsty&ke av jern sammen med spredt kull og brente bensmuler,
S,
PA Hegle Voss har Bjern Myhre foretatt en eftergravning av
en 2,4 m.lang hellekiste i en haug som var 11 m.i tverrm~l og 1,5
m,hey,Den ubrente begravelse var urert og gravgodset besto av en
spydspiss som vel kan dateres til avergangen folkevandringstid I
Merovingertid,samt et stykke ubestemmelig bronseblikk,Den dede hadde f~tt et dekkende lag stein over seg nede i kisten,som besto av
sm~ skifersten,Disse beskyttende lag,enten av sten eller sand begynner n~ ~ tre frem som et ledd i gravskikken i visse omr~der av
Vestlandet,forelapig bare fra senere del av folkevandringstiden,
6,
P~ Bryqgen i Bergen har Herteig begynt utgravningene av feltet umiddelbart nedenfor Mariakirken,og allerede n~ er det kommet
monumentale bygningsrester av sten for dagen.Det har i hest v~rt
eksperimentert med fotogrametrisk utstyr for ~ lette arbeide,
Systemet med programmeringen av keramikken er ferdig og arbeidet
med systemer til de andre funngrupper er begynt,
7,
Arne J,Larsen har gravd 2 steder p~ Bryggen i Bergen,Dreggen,Sandbrogt.5,og i Dregsalmenningen 20,Resultatet fra disse undersakelser er viktige fordi man her har f~tt kjennskap til den bebyggelsesmessige utvikling mellom Bryggen/Mariakirken og Holmen,Fra
de skriftelige kilder for man intrykk av ubebodd og sumpet omr~de.
Undersakelsene vista at omr~det var bebygd p~ 1200-tallet.
Det ~vsluttede feltet hadde husrester s~ langt tilbake,men~ fyllmassene gikk iallfall ned p~ 1100-tallet (dat,ved sko),
Mariakirken m~ efter hva utgravningen i Dreggsalmenningen
20 viser ha ligget dominerende til p~ en hayde her nede ved sjeen.
Det opprinnelige terrenget stiger bratt opp mat kirken fra sjakanten,En intens og vidlaftig utfylling av omr~det NV for den har v~
rt nadvendig,og en mengde renner p~ kryss og tvers,hva enten disse
har v~rt til drenering,vann eller. kloakker vitner am hey utnyttelsesgrad av omr~det,Voldsomme mengder l~r og keramikk som forelapig
g~r tilbake til 1200- tallet.
B,
P~ Borgundkaupangen,Sunnmare har Herteig undersakt et perifert omr~de av kaupangen i forbindelse med anlegg av en ny kirkegArd.Man stette pa spar av en forhistorisk ~ker,og en gravplass
fra slutten av 1000-tallet med ca,350 graver som var lagt tildels
inn over denne,Samtidig med gravplassen og dels i en annen fase
over gravplassen 1~ 10-12 bygninger opptil 18-20 m,lange.2stykker
hadde kaier som fortsatte ut i'Katev~gen,En av bygningene hadde
bofast inventer' med ildsted og lesfunn som spinnehjul,stekeheller
o•l,Dessuten vektlodd som gi± det utvetydige bevis for bofaste
handelsmenn her oppe,Graving fortsettes trolig i 5 ~r fremover,
9.
Pa Westnes,Ronsay,Orkneyene er undersekelser foretatt og
det ble bl,a,funnet en spydspi~s ;ra Vikingtid (trolig 10.~rh,) og
dessuten steinpakkninger og hellelegninger,Utgravninger ledet av
Egil Rakka og Sigrid Hillern-Hansen skal begynne sommeren 1968,

Arkeologiske utgravninger
ved Trams~ museum,1967.
1•
Unders~kelsene pa Saray fortsettes under ledelse av Povl Simonsen,Her ble gravningen i Sandbukt avsluttet;det var hustufter tilharende asbestkeramikkultur,likedan gravningene pa Sletnes hvor det
var to gravfayser trolig fra samme periode.
5~ ble det gravet ps Vatnan,lenger vest pa Saray,to store hus
og et tredje psbegynt fra yngre stenalders senere del og et halvt
hus fra begynnelsen av yngre stenalder,dessuten ble det foretatt
kartlegging av de svffire tuftgrupper der.Funnene var gode meh ikke
oppsiktsvekkende,og det vil bli gravning der til neste ar.
2,

Pa Raday ble av Jens Bech foretatt mindre gravninger.

3.

Ved Alta ble N,Norges 2,hellemalingsfelt undersakt.

4,

De ferste boplasser fra viddas yngre stenalder,Kautokeino.

5,

Den farste dyregrav datert til steinalder,ved Pasvikdalen.

6.
Museets Samisk-etnogr~fiske avdeling bisto ved utgravning av
en gravplass fra nyere tid ved Kautokeino,
7.
P~ Arstad,Beiarn,Salten,foretok Gerd Stamsa Munch utgravninger
av en vikingtids g~rd.
B.
Ps Vag i Steigen,Salten,foretok Gerd Stamsa Munch undersakelser av en jernalder gravplass trolig fra vikingtid,som inneholdt
en rekke b~tgraver,dessverre d~rlig bevart,men det var de farste
faglig utgravde batgraver i landsdelen.
Arkeologiske utgravninger ved Videnskapsselskapets Oldsaksamling,Trondheim,1967.
1,
Rana,Nordland,har Fredrik Gaustad undersakt 7 av 25 boplasser
ved Gressvann,og det ble funnet ca,1000 redskaper og fragmenter ,
samt ·ca.400kg.avslag,Viktigste boplass. er Gressvann VI,med inntil
1m,tykt kulturlag.lngen tydelig strategrafi,men materialet-varierer
i rsstoffvalg,redskaper og teknikk i forskjellig nivs,Andre boplasser viser lignende innbyrdes variasjoner,og er viktige da de er, ~R
yttet til strandlinjer av forskjellig alder,dannet som falge av lande~s skra hevning.De eldste funn er forut for skiferbruk,(sen
Fosna?),mens de yngste funn av steinalderkarakter ma vrere jernalder,
Forelapige C-14 dateringer antyder en bakre grense til ca,3000 f,kr,
og en yngste ca,BOO e.kr.
2.
Pa Skistad,Overhalla,Trandelag,har Kristen R,Mallenhus foretatt
nadutgravninger av 5 plyndrete hauger:fa funn,men i den ene haugen
rester av en skjelettbegravelse,Eneste oldsak er et stykke ildstal
som trolig har ligget i eneske eller futteral av tre.Vikingtid,
3.
Pa samme gard ble foretatt pravegraving i en liten hustuft,
ogsa vikingtid,Hvor det ble funnet flare spinnehjul av brent leire,
spillebrikker av lere,spydspiss av jern,samt endel jernfragmenter,
4,
Pa Jea i Ytre Namdalen,N,Trandelag,har Lyder Marstrander undersakt en batformet haug,17m,lang 5-6m,bred og med graft pa langsidene.Under jordlaget la en batformet rays.Det ble funnet spinnehjul av kleber og jernsigd,og i senter av graven la enbronsenal og
et treskrin med kniv og saks.Vikingtid.Publiseres i arboken 1968,
5,

Gravfeltet pa Oppdal som undersakes av Oddmunn Farbregd.

6.

Gravningen i

Mffire kirke,Hans Emil Liden.

7.

Gravninger i

Alstadhaug kirke,Nordland,Hakon Christie.
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Arkeologiske utgravninger ved
Dldsaksamlingen i Dslo,I967,

1•
P~ H0qnipen,Deqernes,0stfold,har Erling Johansen unders 0 kt en
boplass fra tidlig mesolitisk tid,og redskapsinventaret som er helt
uten mikrolitter,viser slektskap med funn fra Ahrensburg i N.Tyskland.
2.
I Klepoland,50qne,V,Aqder,har Karl Vibe Muller p.g.a.veiutvidelse unders0kt 2 hauger med fotkjede,Der var ingen funn,bare hellekisten tilbake.P.g.a.beliggenhet og konstruksjon dat.Folkevandr,tid,
3,
Gran q~rd,Laqendalen,Sandsvffir,Buskerud,Under restaurering av
haugen,med fotkjede,ble det funnet brente ben,littkeramikk og en
gullfibula fra tidlig romertid.(ca,200~,meget godt bevart.
4,
Akkerhaugen,Sauherrad,Telemark,Karl Vibe Muller,hellekiste,
ingen funn,haugen vekk,ingen rester efter:fotkjede,
5.
Ifjellet NV for Leira seter i Eltdalen,Trysil,har Arne 5kj0lsvold unders0kt en haug,ca,5,5m,i diameter .og O,Sm,h0y med fotkjede,
som inneholdt en branngrav fra tidlig merovingertid.Det ble funnet
et saksesverd,1Dpilespisser,1 kraftig spydspiss,celt,3 kniver,2filer hvorav en med rasp,brynesten,ildstal,ildflint,beltespenne og beltebeslag,Sammen med de brente ben ble funnet bj0rnekl0r,Haugen har
ingen forbindelse med bosetning og m~ trolig sees i forbindelse med
et gammelt veifar som f0rer fra Trysil til Akre,
I 0stfold er flere n0dgravninger foretatt av Danckert
Monrad-Krohn.
6..
Pa Haugsten,R~de,var en lav haug ca.Sm,i diameter,ufullstendig
fotkjede,mye skj0rbrent sten,muligens branngrav.Keramikk,flintavslag,
7.
P~ Borqe i R~de,var en lav haug ca,Sm.i diameter,ufullstendig
fotkjede,Funn rett under overflaten og b~de innenfor som ut~nfor
fotkjeden,Mengder med keramikksk~r,stort fiskes0kke,2 trinn0kser,
Gropkeramisk A-pil,fragment av slipt stein0ks,mye flintavslag,skrapere og 1 stikkel,Under haugen et 20cm,tykt kullblandet jordlag
(ca,1J x 6m,),ingen tydelig avgrensning,
8,
P~ Haug~sen,Rolvs0y,2 lave uryddige r0yser,I den ene var 16
glassperler,1 spinnehjul av kleber,endel jernsaker og keramikk fra
romertid,Iden andre haugen ble funnet en profilert fibula med kam,
tidlig romertid,2 rav- og 1 stenperle,endel jernsaker og mye keramikk.Haugen 1~ i en klove i fjellet og var helt dekket av hvit kvarts,som kanskje var hentet fra en hule like ved,
9,

p~

Oevnaker,Oslo,skal Arnt L0vset grave en jernaldershaug,

10,Kaupanquders0kelser ved Charlotte Blidheim,I ~r ble gravning~n
konsentrert om husrestene,Meget gode funn og rekonstruksjon mul1g,
11,
p~ M~gen ved M0svatn,Telemark~ar Irmelin Martens ledet unders0kelser av flere blestergroper,
12.
I Aurlandsdalen har Anne Stalsberg ledet unders0kelsene og
ved Geiteryggen ble bl.a,funnet en hjerteformet pil i en hule,
Stavanger museum,
1•

z,

G~rdsanlegiet

pa Ullandhauq,ved Stavanger.Bj0rn Myhre,

Bente Magnus Myhre har unders0kt en haug med brannflak,

3.
Pa Espeland har Odd Espedal unders0kt en folkevandringstidsgrav med kammer og eldre hustuft under haugen,(Fra Haug ok heidni,
nr,3 1967),
For 0 vrig

bie

det ogsa foretatt en mengde registreringer i

sommer,

