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Forord 

Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en 
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det 
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene 
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for 
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden. 

Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av 
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle 
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.  
 
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle 
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner 
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.  

 
HOVEDPERIODE UNDERPERIODER 14C-ÅR (før 1950) KALENDERÅR 
Eldre steinalder Tidligmesolitikum  11450 – 9950 b.p. 9500 – 8000 f.Kr. 
 Mellommesolitikum 9950 – 8450 b.p. 8000 – 6500 f.Kr. 
 Senmesolitikum 8450 – 5950 b.p. 6500 – 4000 f.Kr. 
Yngre steinalder Tidligneolitikum 5950 – 5250 b.p. 4000 – 3300 f.Kr. 
 Mellomneolitikum A 5250 – 4550 b.p. 3300 – 2600 f.Kr. 
 Mellomneolitikum B 4550 – 4250 b.p. 2600 – 2300 f.Kr. 
 Senneolitikum 3250 – 3750 b.p 2300 – 1800 f.Kr. 
Bronsealder Eldre bronsealder 3750 – 3050 b.p. 1800 – 1100 f.Kr. 
 Yngre bronsealder 3050 – 2450 b.p 1100 – 500 f.Kr. 
Eldre jernalder Førromersk jernalder 2450 – 1950 b.p. 500 f.Kr. –  0 
 Eldre romertid 1950 – 1750 b.p.  0 – 200 e.Kr. 
 Yngre romertid 1750 – 1550 b.p. 200 –  400 e.Kr. 
 Folkevandringstid 1550 – 1380 b.p. 400 – 570 e.Kr. 
Yngre jernalder Merovingertid 1380 – 1170 b.p. 570 – 780 e.Kr. 
 Vikingtid 1170 – 920 b.p. 780  – 1030 e.Kr. 
Middelalder Middelalder  920 – 413 b.p  1030 – 1536 e.Kr. 
Nyere tid Nyere tid  413 b.p –  1537 e.Kr. – 

 
Figur 1: Kronologiske perioder. 
 
Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av 
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf. 
Kulturminneloven §§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan 
søker enten forsøke å tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller 
søke om dispensasjon fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt 
vilkår om arkeologisk utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen 
ikke går tapt for fremtidige generasjoner. 



6 

1. Sammendrag

Denne arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Ångården, gbnr. 64/2 mfl. i Sunndal 
kommune, i forbindelse med detaljregulering av Øksendalsvegen (Fv6134). 

Feltarbeidet ble utført av Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad og Vegar Hyttebakk i 
perioden 03.09.2019 til 06.09.2019, og rapporten ble ferdigstilt 09.01.2020. Totalt ble det 
brukt 14 dagsverk på saken. 

Av metoder ble det benyttet maskinell sjakting og metallsøk. 

Totalt ble det funnet 29 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, fordelt på 2 
lokaliteter: 

• Dyrkingsflate, Ångården Nord, ID 262786
• Bosetningsspor, Ångården Sør, ID 262789

Det ble ikke påvist noen verdifulle kulturminner fra nyere tid under sjaktingen. 
Der ikke annet er nevnt er alle bilder og tegninger i denne rapporten fremkommet av 
forfatteren. 
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er en detaljregulering av Øksendalsvegen 
(Fv6134). Veien går i dag gjennom gårdstunet på Ångården, og en stadig økende trafikk med 
høy hastighet gjør at det ble lagt ut forslag til ny veitrasé på vestsiden av tunet, mellom 
låvebygget og middelalderkirkegården (ID 146802-1).  

Figur 2 Plankart. 

Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering. Husby-
gårdene har hatt en historiske viktighet til i middelalderen og trolig vikingtid som administrative 
senter, og planområdet har også en påfallende nærheten til middelalderkirkegården. I tillegg til 
dette er det også funnet flere metalldetektorfunn fra middelalder nord på planområdet, og på 
den søndre delen har tidligere (sammen med Ångården) utgjort et klyngetun. På bakgrunn av 
dette regnes området å ha et høyt arkeologisk potensiale. 

Formålet med registreringa var å undersøke forholdet mellom planarbeidet og eventuelle 
automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978. 
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3. Området

Ångården ligger ca. 170 meter fra østbredden av elva Usma i Øksendal, og omtrent 500 meter 
fra Øksendalsøra. Området er i dag dyrket mark, i hovedsak til fôr-produksjon. Åkeren pløyes 
med noen års mellomrom ned til ca. 20 cm dybde (pers. med. Per Steinar Husby). Med dagens 
havnivå ligger Ångården ca. 10 meter over havet. Elva Usma har gjennom tusenvis av år 
meandert over dalføret, og spor etter dette kan sees i dag. Blant annet spor etter «stor-ofsen» 
(flomhendelse) da elva gravde ut store deler av åkeren vest på Ångården. Øksendal er nabodal 
med Sunndal men har i motsetning til denne en sør-nord orientering og har ikke like bratte 
bergsider. 

Figur 3 Oversiktskart 

Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regresjon) har havnivået endret seg 
gjennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt, 
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble 
en påfølgende regresjon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor 
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område. 

David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som gjør det mulig å skrive ut 
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge 
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg 
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nær sjøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og 
til å datere eventuelle funn. 
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Figur 4 Strandlinjekurve for Ångården i Sunndal kommune etter skjema utarbeidet av David N. Simpson, 
mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998). 

Figur 5 Planområde Nord sett mot Øksendalsøra og Sunndalsfjorden. 
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4. Kulturhistorisk riss

Gårdsnavnet Ångården kommer, ifølge Ivar Seljedal, fra mannsnavnet ‘Arne’ eller ‘Ånen’. 
Navnet kommer trolig fra en som eide gården, trolig før 1600, og blir først nevnt i skriftlige 
kilder rundt 1730 (Seljedal 1967). Gården er del av det som tidligere var den stor Husbygården. 
Husby er nevnt så tidlig i skriftlige kilder som 1309 (DN II, s. 81) der den kalles Husabear og 
lå i eie hos erkebispestolen i Nidaros. Navnet kommer av de norrøne ordene husa og bør, og 
betyr noe slikt som «gård med mange hus» - eller en storgård. Storgård har det nok også vært 
på Husby i Øksendal. Det finnes bare 54 steder i Norge med denne navnetypen, og på Nordmøre 
er det bare tre – Husby i Eresfjord, Husby i Todalen og Husby i Øksendal.    

Som Stylegar og Westerdahl (2004) skriver kan vi «[…] anta at de (Husbygårdene) har vært 
sete for småkonger eller storhøvdinger i flere perioder.», men navnet er ikke nødvendigvis så 
gammelt. Spredningen av navnet Husby i en skandinavisk sammenheng tyder på at navnet 
dukker opp etter koloniseringen av de britiske øyene, men også før første halvdel av 1200-tallet. 
I fagfeltet blir husebygårder ofte tolket som gårder som blir konfiskert og omdøpt av kongelige. 
Dette skjer trolig i overgangen da kongene i Norden snur interessen og makten sin fra plyndring 
og kriging utenfor landet, til maktkonsolidering og skattelegging innenfor landets grenser 
(Stylegar, F., Westerdahl, C. 2004).  

Gamle maktsenter er ofte de samme stedene der vi har de første stein og tre-kirkene i Norge. 
Noe vi også kan observere på Husby. Den aller første skriftlige beretningen om gården kommer 
nemlig i sammenheng med kirken som antagelig har ligget der kirkestedet (ID 146202) ligger 
i dag – rett vest for låven til Ångården. Kirken forfalt mye og i 1893 ble den revet og en ny 
oppført lengre nord. Den innmurte plassen ble brukt som gravsted helt opp til nyere tid før den 
gikk ut av bruk og ble sporadisk brukt som slåttemark (Seljedal 1967). Hvor stort gravplassen 
har vært er noe usikkert, men den har trolig strukket seg et stykke lengre vest. I følge muntlige 
overleveringer på Ångården skal Usma ha tatt med seg en del av kirkegården etter en storflom. 
Elvas utgravingen skal ha ført til at det fløt hele kister med lik ut på fjorden.    

Husby har hatt en relativt få 
naturkatastrofer på 1600-tallet til 
sammenligning med andre nabodaler, 
men opplever en storbrann i 1711 og 
elvebrudd synes å forekomme med 50 
års mellomrom fra 1720-tallet av. Fra 
1600-tallet er hele Husby regnet som 
krongods, før det deles opp for salg i 
1728. Husbygården består på dette 
tidspunktet av Jostua, Trondstua, 
Skredderstua og Ångården som 
sammen utgjorde et klyngetun. I nyere 
tid har driften på Ångården orientert 
seg rundt kvegdrift, til en så stor grad 
at tidligere gårdbruker Steinar 
Pedersen (f.1885) ble utsendt med 
reisestipend fra Norges vel, for å 
studere spesiell ysting og melkestell i 
Sveits (Seljedal 1967). Figur 6 kart over Husby fra 1868. målestokk 1:2000 
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4.1 Automatisk fredete kulturminner 
En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wms-
tjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no). Øksendal har noen automatisk 
fredete kulturminner, og disse konsentrerer seg i hovedsak rundt munningen til dalen. 

I forbindelse med bygging av tunnel mellom 
Sunndalsøra og Øksendalsøra, samt bygging av ny 
vei ble det sommeren og høsten 1998 foretatt 
arkeologiske undersøkelser på gården Husby, ledet 
av Anne Haug. Området som ble undersøkt lå i 
nærheten av kirken, rett nordøst middelalderkirken 
(ID146802). I undersøkelsen ble det funnet tre hus, 
en rekke kokegropen og dyrkingsspor/ardspor 
(Haug 1998). 

Figur 7 Øksendal kirke og utgravingsfelt fra undersøkelsene i 1998. Øksendal kirke nede til venstre og 
dyrkingsspor (ID 156027) nede til høyre. 

Figur 8 T11020, ljåblad funnet under en helle 
ved vei/grøftegraving 

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.gislink.no/
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I felt A ble det funnet spor etter to hus og en rekke 
kokegroper. Hus I ble datert til Førromersk 
jernalder og Romertid. Hus II ble datert til 
Romertid. Figur 10 viser en oversikt over feltet 
med hus I og II. Begge husene er orientert N - S, 
langs dalens lengderetning. Anne Haug skriver at 
Hus I er det best bevarte huset, og består av 15 par 
takbærende stolper og har vært ca. 35 meter langt 
med svakt buet vegger. Huset kan ha vært noe 
lenger, ettersom de takbærende stolpene ikke er så 
godt bevart/mangler i den nordre delen av huset.  

Hus II bestod av flere mindre stolpehull og en 
jordvoll eller veggrøft som former en halvsirkel. I 
midten av huset var det spor etter en kokegrop / 
ildsted, der det ble funnet flere biter av slagg og 
jernfragmenter. Hus II har flere formmessige 
likhetstrekk med såkalte grophus. Rett vest for 
hus I og II ble det funnet rester etter 16 
kokegroper av litt ulik størrelse og karakter. Det 
ble også funnet to forholdsvis store nedgravninger 
med ubrent leire, og dette kan være leiredepoter 
som skulle brukes i framstillingen av f.eks. 
keramikk (Haug 1998). 

En annen registrering foretatt ved 
Øksendal kirke i regi av Møre og 
Romsdal fylkeskommune i 2012. 
Denne undersøkelsen resulterte i funn 
av dyrkingsspor (ID 156027) og en 
kokegroplokalitet (ID 156680). Også 
her ble det gjort noen funn av keramikk. 
Dette feltet ble datert til slutten av 
romertid/ folkevandringstid.  

Øksendal og Husby har et forholdsvis 
typisk kulturmiljø fra eldre jernalder, 
med både kokegroper og langhus – og 
det har tidligere blitt funnet flere 
gjenstander fra yngre jernalder som 
trolig stammer fra et gravfunn.  Med et 
så normalt kulturmiljø fremstår det 
som merkelig at dalen har et så stort 
fraværet av synlige kulturminner fra 
jernalder, slik som gravhauger og 
røyser. Særlig siden Husby-navnet 
indikerer en storgård. Tidligere har det 
blitt forsøkt forklart ved å se til Flåøya 
som ligger rett nord for dalmunningen. 
Øya har mange graver og kan ha fungert som et gravsted for Husbyslekten (Dahle 2012). 

Figur 10 Funn av kobber- og tinnperler fra 
en grop datert til middelalder, vest for Hus 
1 og 2, vitner trolig om metallstøping. 

Figur 9 T11018, Celtfunnet under en helle ved 
vei/grøftegraving 
 

Figur 11 Plantegning av hus i og II fra utgravingsfelt A fra 
1998. Tegning av M. Ødegården 
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4.2 Nyere tids kulturminner 
En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det 
såkalte SEFRAK-registeret. Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på 
www.gislink.no. Alle unntatt ett av gårdsbyggene på Ångården er SEFRAK-registrert (ID 
1563-0008-039, -041, -042 og -043), samt nabobyggene på Skredderstua (ID 1563-0008-044, 
-045, -046 og -047).

Figur 12 Oversiktsbilde over Ångården. Tatt mot sør. 

4.3 Løsfunn 
En oversikt over gjenstander som er innlevert til 
museum er tilgjengelig på www.unimus.no/arkeologi. 
En del av disse er også kartfestet og fotografert. I løpet 
av 2016 ble det funnet to spinnehjul av bly på gbnr. 
64/2 av metalldetektorist Christian Husby (T27282 og 
T27297).  

Figur 13 Spinnehjul T278297. Foto Ole 
Bjørn Pedersen. 

http://www.gislink.no/
http://www.unimus.no/arkeologi
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5. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området. Opprinnelig var 
planen for prosjektet å starte lengst sør, der vi anslo at det var størst funnpotensiale, og så 
fortsette mot Nord. Da bare Nord var ferdig slått ved ankomst, ble det mest hensiktsmessig å 
starte på denne delen. Etter hvert som vi jobbet oss Sørover dukket det opp stadig flere 
strukturere som måtte undersøkes nærmere, og når vi til slutt kom til den Søndre marken, var 
det lite tid til å undersøke så grundig som vi først hadde ønsket. Det førte til at områdene i nord 
ble dekket av flere sjakter enn sør.  

Ångården er eneste gård i Øksendal med metallsøkerfunn, og ved oppstart ble det derfor utført 
et lett metallsøk av overflaten på Nordområdet og marken mellom kirkestedet og låven. Dette 
resulterte i noen funn av kobbermynter og jernnagler/spiker, men ingen som kunne bedømmes 
som forhistorisk. Søket var en del av den første befaringen av området og var ikke systematisk. 
Søk nr.2 ble utført etter metodene i kap. 5.2. på sjaktene 1-3, i samarbeid med privatdetektorist 
Anders Danielsen.  

Et gjentakende problem med organiserte metallsøk er prioriteringen av metaller. Normalt vil de 
fleste funnene fra metallsøk i sjakt, være både nye og av sterkt forvitret/korrodert jern. I denne 
undersøkelsen var det fokus på grundig søk i sjakt 1 og 2, der aller funn ble innmålt/ merket og 
undersøkt før det eventuelt kunne kasseres. Jern ble forsøkt prioritert, men etter de to sjaktene 
ble funnmengden så stor og tidkrevende at det ikke ville være mulig å gjennomføre det innenfor 
prosjektets rammer. På bakgrunn av dette ble derfor funnmarkering begrenset til 
kobber/edelmetall, alle nyere spiker/nagler ble kassert, og større jernfragmenter ble lagt i 
samleposer for hver enkelt sjakt.   

5.1 Maskinell sjakting 

Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å 
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan 
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved 
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15 
meter. 

5.2 Metallsøk 

Metoden er et supplement til maskinell sjakting eller som egen metode og innebærer at 
markoverflaten blir gjennomsøkt av en metalldetektor. Ved maskinell sjakting blir 
sjaktoverflaten gjennomsøkt i 15 cm sjikt. Metoden er åpen for deltakelse av frivillige 
metalldetektorister. 



15 
 

6. Undersøkelsen 

Registreringsarbeidet ble utført av Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad og Vegar Hyttebakk 
i perioden 3.09 til 7.09.2019, og utgjorde totalt 7 dagsverk. Maskinfører Nils Lillebråten stilte 
med en 15 tonns CAT 312e gravemaskin med en ca. 150 cm bred pusseskuff. Sjaktene 1,2 og 
3 ble gjennomsøkt av metalldetektor, men på grunn av prosjektets lengde ble det ikke mulig å 
søke i 15 cm sjikt i sjakt 4 og 5, og sjakt 7 og 8 måtte utelates helt fra metallsøket. Detektoren 
er modell XP-Deus med 28cm DD-søkehode, og metalldetektorist Anders Danielsen deltok i 
søket den 3.09 med en metalldetektor av samme modell. I begynnelsen av prosjektet ble alle 
innmålinger gjort med ALTUS GPS, men det oppstod problemer programvaren allerede etter 
dag 2. Været var typisk for årstiden, med sol og relativt høye temperaturer, og regnbyger i 
varierende størrelse. De første to dagene av undersøkelsen var det oppholdsvær med noen små 
byger, men på dag tre var det mye regn og vanskelige dokumentasjonsforhold. Regnet førte til 
at overflater oftere måtte rengjøres for tegning og bildetaking. 

 

 

Figur 14 Åpning av sjakt 1 03.09 fv.: Nils Lillebråten, Per Steinar Husby, Carl Fredrik Wahr-Hansen 
Vemmestad og Anders Danielsen. Foto: Vegar Hyttebakk 
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6.1 Sjakter 
 
Det ble totalt åpnet 8 sjakter med maskin innenfor planområdet. Sjaktene ble lagt i Nord/Sør-
gående retning, med sjakt 1 i ytterkanten av planområdet lengst Nord. Pga. trøbbel med GPS-
innmåling var ble begynnelsen av sjakt 1 plassert litt nord for planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjakt 1; Ångården Nord 
 
Sjakta var negativ, og det 
ble verken funnet 
strukturer eller funn som er 
tolket som automatisk 
fredete kulturminne. 
 
Sjakta var gjennomsøkt av 
metalldetektor i 15 cm sjikt 
av Anders Danielsen, i 
tiden han kunne delta i 
søkingen. Det ble ikke 
gjort noen funn av 
automatisk fredete 
pløyelagsfunn. Alle funn 
gjort av Danielsen ble 
innmålt med ALTUS, men 
etter dette ble funnsted 
notert på posene etter antall sjaktmeter fra Nordveggen.   

Figur 15 Kart over alle sjakter, med nummer 

Figur 16 Sjakt 1 (plan), med innmålte pløyelagsfunn 
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Lengde: 20 m Bredde: 2,75 m Dybde: 50-30 cm Retning: Nord/Sør 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm Brun humusholdig silt med mye stein  … Pløyelag 
2 … Lys oransje morenegrus … Natur 

Funn. Nr Type Beskrivelse Kontekst Kommentar 
1 Nagle Hesteskosøm i jern. Funnet med metallsøker Pløyelag 15 cm dypt 
2 Fragment Jernfragmet Pløyelag Avskrevet 
3 Nagle Moderne nagle/spiker av jern Pløyelag Avskrevet 
4 Nagle Moderne nagle/spiker av jern Pløyelag Avskrevet 
5 Nagle Moderne nagle/spiker av jern Pløyelag Avskrevet 

6 Mynt 
Halv kobbermynt. Umulig å finne preging, men 
har vært omtrent 2,5 cm i diameter. Ca. 3mm 
tykk. 

Pløyelag Funnet 10cm 
dypt. Moderne 

Figur 17 Myntfunn og hesteskosøm fra sjakt 1 
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Sjakt 2; Ångården Nord 

Sjakta var negativ, og det ble 
verken funnet strukturer eller 
funn som er tolket som 
automatisk fredete kulturminne. 
For å spare tid ble sjakta kjapt 
undersøkt med metalldetektor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sjakt 3; Ångården Nord 
 
Sjakta var positiv, og totalt ble det 
påvist 3 strukturer, 2 lagrester og 2 
funn som er tolket som automatisk 
fredete kulturminner. Alle 
strukturene ble funnet i de første 20 
meterne av sjakten på en flate med 
fin siltholdig sand, som trolig er en 
overpløyd forsenking i terrenget. 
Bunnen av denne forsenkingen er 
dyrkingslaget som ble datert til 
førromersk jernalder. Dyrkingslaget 
er trolig dannet i en naturlig 
forsenkning i terrenget som 
fortsetter mot vest og mot veien i 
øst. Dyrkingslaget/ lignende 
dyrkingslag var så vidt synlige i 
nordøstre hjørne av sjakt 4.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengde: 8 m Bredde: 2,6 m Dybde: 30 cm Retning: Nord/Sør 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm Brun humusholdig silt med mye stein  … Pløyelag 
2 … Lys oransje morenegrus … Natur 

Figur 18 Sjakt 2 i plan 

Figur 19 Sjakt 3 i plan, med strukturer 
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Lengde: 25 m Bredde: 3 m Dybde: 43-50 cm Retning: Nord/Sør 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 43 cm Brun humus- og sandholdig silt med små stein … Pløyelag/Dyrkingslag 

2 8 cm Brun humus- og sandholdig silt med kullspetting 
i overgangen til lag 3. KP16 Dyrkingslag 

Datert til 20 e.kr 

3 5 cm Brun humus- og sandholdig silt med rikelig 
kullspetting … Dyrkingslag 

4 2-4 cm Linse med kull og brun humus- og sandholdig 
silt … Linse 

5 … Lys sandholdig silt … Natur 
Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Fyllskifte 
Rundt grålig/lysebrunt fyllskifte i grålig silt 
(dyrkingslag?). Utvasket og utydelig i plan. Uten 
tydelig kutt i undergrunnen.  

… Avskrevet 

2 Fyllskifte 

Grålig/lysebrunt fyllskifte i grålig silt 
(dyrkingslag?) to nevestore stein på overflaten. 
Utvasket og svært utydelig i plan. Uten tydelig 
kutt i undergrunn.  

… Avskrevet 

3 Fyllskifte Rødlig brun humusholdig silt, tolket som rest av 
dyrkingslag i en naturlig forsenking i terrenget. … … 

4 Dyrkingslag Mørk kull- og humusholdig silt. Tolkes som en 
lagrest i en naturlig forsenking i terrenget.  KP16 Datert til 20 f.kr. 

5 Ardspor 
15 kutt av mørk kull- og humusholdig silt i den 
lysegule siltholdige undergrunnen. Sporene 
krysser hverandre tilfeldig.  

KP15 Datert til 600 e.kr 

6 Plogspor 
7 striper av lysebrun kull- og humusholdig silt. 
De fleste fulgte retningen Nord/Sør og var 
bredere enn ardsporene.  

KP Tolkes som eldre 
plogspor 

7 Plogspor Fire lysebrune parallelle striper i øst/vest 
retning. … 

Tolkes som 
yngre/moderne 
plogspor 

Funn. 
Nr Type Beskrivelse Kontekst Kommentar 

1 Løsfunn 

11,6 cm lang og ca. 0,5 cm tykk kvadratisk stang 
av sterkt korrodert jern, med en buet «tann» i 
ene enden (muligens rest av en sluttet sirkel), 
og en krok avsluttet i en utadbøyd spiral i andre 
ende. 

Pløyelag 

«hodet» på stangen 
kan se ut til å være 
restene av en rund, 
flat plate – som kan 
bety at det er en 
boltlåsnøkkel fra 
jernalder eller 
middelalder.  

2 Løsfunn 
2,4cm lang og 5 mm tykk sylinder av 
kobberlegering. Kan potensielt være en del av 
en spenne/nål.  

Pløyelag 
Øverste 30 cm. 
Funnet 4 m fra 
sjaktens nordende. 

3 Potteskår Rand av potte. Ca. 2x2,5 cm stor og 5 mm tykk. 
Lys gulrød keramikk med fin magring.   Lag 1 

Funnet på 40 cm 
dybde i nærheten av 
plogsporene 
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Figur 20 Detaljbilder av funn nr. 3.1, funnet med metallsøker. Tolket som en nøkkel. 

Figur 21 tegning av sjakt (plan/profil), med innmålte strukturer.  
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Sjakt 4; Ångården Nord 
 

 
Sjakta var positiv, og totalt ble 
det påvist dyrkingslag som er 
tolket som automatisk fredete 
kulturminner. Dyrkingslagets 
utstrekning var knapt én 
kvadratmeter av sjaktas 
Nordøstlige hjørne, og var 
trolig bevart gjennom en 
forsenkning i terrenget – slik 
som i sjakt 3. Resten av sjakten 
bestod av et 35-40 cm pløyelag 
og grusholdig undergrunn. 
 

 
Sjakt 5; Ångården Nord  
 

 
Sjakta var negativ, og det ble 
ikke funnet strukturer som er 
tolket som automatisk fredete 
kulturminne, men 1 øks skriver 
seg muligens til middelalder. 
Det ble funnet mange staurhull i 
den Nordre delen av sjakta, 
men mengden av disse 
indikerer at de nok er spor etter 
moderne hesjestaur. Det var 
ingen spor etter dyrking eller 
strukturer under gårdsveien. 
Øksen ble funnet i østre hjørne 
av sjakta, og lå i grusmasser fra veien. Laget inneholdt mye moderne avfall slik som porselen, 
spiker, plastrør og planker. Noen morfologiske trekk ved øksa kan plassere den i slutten av 
middelalderen, men den er opprinnelig tolket som moderne.  
 
 

 
 
Lengde: 13,5 m Bredde: 2,7 m Dybde: 35-85 cm Retning: Nordøst-Sørvest 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 29 cm Brun silt/sand m. små stein … Pløyelag 
2 15-25 cm Gråbrun silt/sand m. mindre stein. … Dyrkingslag 
3 0-21 cm Gråbrun kullspettet silt/ sand … Dyrkingslag 
4 0-9 cm Lys sand/silt. … Linse 
5 2 cm Gråbrun kullspettet silt/ sand … Linse 
6 0-15 cm Beige sandholdig silt … Natur 

Figur 22 Sjakt 4 i plan 

Figur 23 Sjakt 5 i plan. 
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 Lengde: 12,7 m Bredde: 2,7 m Dybde: 40 cm Retning: Nordøst/Sørvest 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 35-40 Brun silt/sand m. små stein … Pløyelag 
2 … Beige sandholdig silt … Natur 

Funn. Nr Type Beskrivelse Kontekst Kommentar 

1 Øks 

Øks av jern, nærmest som Grieg 1943 fig. 92. 
Øksen er 14,5 cm lang, ca. 9 cm høy og 4 cm 
bred (over skafthullet) med skjeggformet 
bladryggen går i rett linje fra skafthullpartiet. 
Øksa er mest korrodert på den ene siden. 
Skafthullet ser ut til å være brettet inn og har 
en triangulær/oval form.  Økser fra 
middelalderen med morfologiske likhetstrekk er 
C35611-1, C31215 og C52960  
 

Grusmasser 
fra tidligere 
veidekke. 

Vanskelig å 
dømme om den 
er moderne, 
men nærheten 
til kirkestedet 
kan tale for at 
den er fra 
middelalder.  

Figur 24 «Øksa fra Øksendal», 
sett fra siden og ovenfra. Et 
større stykke av skafthullet er 
knukket av på oversiden av 
øksen (sett ovenfra) 
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Sjakt 6; Ångården Sør  

 
Sjakta var negativ, og det ble 
verken funnet strukturer eller 
funn som er tolket som 
automatisk fredete kulturminne. 
Sjakta ble satt i et område der 
det var det tidligere hadde stått 
byggverk i moderne tid.  
 
 
 
 
 

 
 
Sjakt 7; Ångården Sør 
 
Sjakta var positiv, og totalt ble 
det påvist 21 strukturer som er 
tolket som automatisk fredete 
kulturminner. Sjakten ble satt 
mellom traktorgarasjen og 
porten til kirkestedet. Dette 
området er det eneste i denne 
undersøkelsen som ikke er 
dyrket eller bebygd i moderne 
tid. Opprinnelig skulle sjakt 7 
være to sjakter; en Nord/Sør-
gående og en Øst/Vest-gående 
sjakt, men den da de første 
strukturene dukket opp i 
skjæringspunktet mellom 
sjaktene ble de følgelig slått 
sammen og utvidet mer i 
sentrum. 16 av strukturene er tolket som stolpehull og 2 som mulige stolpehull. Av de 
resterende er det 2 kokegroper og 1 grop. Det er mulig at sistnevnte også er en eller to stolper. 
Strukturene var lette å oppdage i undergrunnen da den mørke, kullholdige fyllmassen skilte 
seg godt ut fra den lyse finkornede grusen.  
 
Jevnt over er de fleste stolpene (15) mellom 21 og 30 cm på langsiden, og den største er 42 
cm på sitt bredeste. I kjerneområdet til strukturene var det også synlige ardspor som gikk 

Lengde: 14 m Bredde: 1,8 m Dybde: 20-50 cm Retning: Nord/Sør 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-30 Moderne fyllmasser … … 
2 … Morenegrus … Natur 

Figur 25 Sjakt 6 i plan. 

Figur 26 Sjakt 7 i plan, med strukturer. 
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ganske rett mot Øst/Vest og Nord/Sør. På grunn av mengden strukturer ble det ikke foretatt 
noen nærmere undersøkelser av de stolpehullene, og det forekommer derfor heller ikke noen 
datering av kjerneområdet. I sjaktdelen lengst nord, mellom kirkestedet og garasjen var det 
også finkornet grus, men her ble det ikke gjort noen funn. Grunnforholdene endrer seg tilbake 
til grov morenegrus i sjaktens østligste del (se fig. 27)   

Lengde: 3- 20,5m Bredde: 2-14 m Dybde: 25-30 cm Retning: Nord/Sør 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 25-30 Gresstorv (eng) og humusrik jord … Toppjord 
2 … Finkornet rød-oransje grus  … Natur 

Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 27 cm i diameter  … Stolpehull S1 

2 Stolpe Mørkt, ovalt fyllskifte. Kull- og humusholdig silt, 
ca. 33 cm lang … Stolpehull S2 

3 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 43 cm i diameter … Stolpehull S3 

4 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 27 cm i diameter … Stolpehull S4 

5 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 21 cm i diameter … Stolpehull S5 

6 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 23 cm i diameter  … Stolpehull S6 

7 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 30 cm lang … Stolpehull S7 

8 Stolpe Mørkt, ovalt fyllskifte. Kull- og humusholdig silt, 
ca. 30 cm lang … Stolpehull S8 

9 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 35 cm i diameter. Har «hale» … Stolpehull S9 

10 Stolpe Mørkt, ovalt fyllskifte. Kull- og humusholdig silt, 
ca. 26 cm lang … Stolpehull S10 

11 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 24 cm lang … Stolpehull S11 

12 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 22 cm i diameter … Stolpehull S12 

13 Stolpe Mørkt, ovalt fyllskifte. Kull- og humusholdig silt, 
ca. 33 cm lang … Stolpehull S13 

14 Stolpe Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 28 cm i diameter … Stolpehull S14 

15 Stolpe 
Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 43 cm i diameter. Stor stein plassert i 
senter.  

… Stolpehull S15 

16 Stolpe Mørkt, ovalt fyllskifte. Kull- og humusholdig silt, 
ca. 29 cm lang. Ligger øst for kjerneområdet. … Stolpehull S16 

17 Stolpe Brunt, ujevnt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 24 cm lang … Stolpehull MS1 

18 Stolpe Brunt, ujevnt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 21 cm lang … Stolpehull MS2 
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Figur 27 Plantegning av sjakt 7 fra felt, med innmålte strukturer og beskrivelse. Stolpe 16 tolkes som 
mulig stolpe i denne forklaringen pga. avstanden til de andre stolpene. 
 
 
Sjakt 8; Ångården Sør 
 

 
Sjakta var positiv, og totalt ble det 
påvist 3 strukturer som er tolket som 
automatisk fredete kulturminner.  
Sjakta er satt skrått over tomten der 
«skreddergården» lå fram til 
begynnelsen av 1900-tallet. Det var 
opprinnelig planlagt å legge sjakta 
nærmere veien, men både kabelkart 
og maskinfører viste at området var 
svært forstyrret av moderne inngrep.  
 

19 Grop Mørkt, rundt fyllskifte. Kull- og humusholdig 
silt, ca. 62 cm lang og 41 cm bred.  … Grop G1 

20 Grop Kullholdig silt og skjørbrente stein. 1,8 m lang 
74 cm bred.  … Kokegrop KG1 

21 Grop Kullholdig silt og skjørbrente stein. 95 cm lang 
52 cm bred. … Kokegrop KG2 

Funn. Nr Type Beskrivelse Kontekst Kommentar 

1 Keramikk Ett lite stykke lys keramikk, 2x1 cm og 4 mm 
tykk.  

Struktur 
3 

Funnet i området 
ved struktur 3. 

Figur 28 Sjakt 8 og strukturer i plan.  
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Rett vest for sjakten, litt utenfor planområdet, stiger terrenget til en liten bakketopp før den 
faller brått ned en liten ravine. Eir Husby kunne fortelle at ravinen var dannet etter en storflom 
på midten av 1900-tallet, da Usma grov ut en mye av åkrene i Øksendal. For å holde oss innen 
tidsrammene på prosjektet ble sjakten plassert mest mulig i midten av delområdet, og mot 
høydedraget.  
 
Grunnforholdene i sjakta gjorde det utfordrende å rengjøre og finne strukturer. Området rundt 
og sør for struktur 5 er tolket som moderen, basert på funn nr. 1 og er sannsynligvis rester 
etter «Skredderstua» som stod der tidligere. 
 
 

 

Lengde: 3- 20,5m Bredde: 2-14 m Dybde: 25-30 cm Retning: Nord/Sør 
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-35 cm Stein- og humusholdig silt.  … Pløyelag 
2 … Moreneavsetning. Grus og stein. … Natur 

Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Grop Rund, 96 x 120 cm og 45 cm dyp. Buede sider 
og flat bunn. 5 lagskiller.  KP17 Ukjent funksjon. 

Datert 670 e.kr. 
2 Stolpe Ovalt fyllskifte, 50 x 40 cm.  … Trolig stolpehull 

3 Stolpe Rundt fyllskifte, ca. 35 i diameter. 17 cm dyp. 
Fyll av gråbrun siltholdig sand og stein.  … Stolpehull 

4 Fyllskifte Lys grå steinholdig silt og sand, med innslag av 
kull. Funn av rød keramikk på overflaten.  … 

Trolig moderne 
grøft eller 
avfallsgrop 

5 Grop/ 
Fyllskifte 

Kullholdig silt og sand blandet med 
moreneavsetning. Funn av ubrente bein og 
støpeform til knapper.  

… Moderne avfall 

Funn. Nr Type Beskrivelse Kontekst Kommentar 

1 Støpeform 
Liten støpeform for knapper og små spenner. 
Den ene knappeformen har blomst- og 
buemønster, som ligner rokokkostil.  

Str.nr. 5 

Trolig fra andre 
halvdel av 1700-
tallet. Kan sees i 
forbindelse med 
Skredderstua. 
Ble overlevert til 
grunneier. 

Figur 29 Sjakt 8 med strukturer og forklaring i plan og profil.  
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Figur 30 Funn 8.1 støpeform for knapper og spenner i skifer. Knappen med blomstrete mønster til 
venstre.  
 

6.2 Dokumentasjon              
 
Kulturminner, funn og sjakter ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Canon EOS 450D 
kamera med en 18-55mm linse, og tatt 118 bilder (se vedlegg 1). Bildene er sortert, merket og 
arkivert ved bruk av Fotostation. 
 
Kartfestingen ble gjort av Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad, ved bruk ALTUS og 
mobilGPS og bearbeidet ved hjelp av ArcMap. Alle tegningene er også rentegnet, georeferert 
og vektorisert, som grunnlag for innlegging i kulturminnedatabasen Askeladden. 
 
Totalt ble det tatt 6 kullprøver. Av disse er 3 (markert på tegninger) sendt til 
treartsbestemmelse og 14C-datering (vedlegg 2 og 3).  
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7. Resultat 

Undersøkelsen resulterte i funn av totalt 29 automatisk fredete kulturminner, fordelt på 2 
lokaliteter. Det ble ikke funnet noen kulturminner fra nyere tid. 

7.1 Dyrkingsflate, Ångården Nord, ID 262786  
 
Ångarden nord består av en liten flate på ca. 170 m2 med bevarte dyrkingslag og 
dyrkingsspor. Dyrkingssporene deles inn i to faser: en fase med ardspor lengst nord datert til 
merovingertid (600 +/- 30 e.kr.), og en fase med eldre plogspor i sør. Dyrkingssporene er 
adskilt av et kullholdig dyrkingslag datert til førromersk jernalder (20 +/- 30 f.kr.). 
Lokaliteten ligger på en "øy" av silt i en ellers svært steinete morenegrunn, og er antagelig 
bevart fordi den har ligget i en forsenkning i terrenget. På grunn av morenejorden avgrenses 
lokaliteten lett mot nord og sør, men silten og dyrkingslaget forsetter lengre vest, og synes så 
vidt i nordøstre hjørne av sjakt 4. Sporene er trolig ikke bevart lengre øst pga. vei og 
kabelarbeid, men det er mulig at det fortetter på andre siden av veien.  
 

 
Figur 20. Kart over lokaliteten og alle enkeltminner 
 

Lokaliteten ligger på gbnr. 64/2, 35 meter rett nord for låvebroen på Ångården rett på vestsiden 
av Øksendalsvegen.  
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Figur 31 Oversiktsbilde over Nordre delområde før sjakting. Lokaliteten ligger omtrent rett foran, og 
mellom slåttemaskinen og gravemaskinen. Bildet er tatt mot Sør.  

Som det er skildret i fig. 32, er det flere 
dyrkingslag som har blitt planert ned i 
forsenkningen i terrenget. Lag 1 i denne 
tegningen representerer både det moderne 
pløyelaget og et eldre dyrkingslag som det 
var vanskelig å avgrense. Det moderne 
pløyelaget er ikke veldig dypt, men ca. 20 
cm ifølge gårdens eier og drifter Per S. 
Husby. Det gir en mulighet for at omtrent 
25 cm av bunnen til topplaget også er et 
eldre dyrkingslag. Kullprøve 16 ble tatt ut 
fra bunnen av Lag 2, men grunnen til dette 
laget ble valgt og ikke kullholdige lag 4, er 
ukjent. Lag 4 er mørkere enn lagene over, 
og strakk seg under hele str. 4.  

Alle ardspor og strukturer befant seg på en 
dybde fra 50 cm og dypere, som tilsier at 
disse ikke er fra moderne dyrking, og at 
dyrkingslaget som befinner seg mellom 0 
og 50 cm, sannsynligvis har akkumulert 
seg i tidsrommet mellom merovingertid og 
vår tid.     

Figur 32 Sjakt 3 i profil 2.  
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Dyrkingsflate, Ardspor, ID 262786-1 

Ardsporene lengst nord i sjakten er tolket som de eldste på bakgrunn av utseendet og måten de 
krysser hverandre - mer eller mindre vilkårlig. Sporene er målt inn som ett enkeltminne, men 
det er en mulighet at de kan ha andre dateringen enn 600 +/- 30 e.kr. Kullprøven ble tatt ut av 
to overlappende ardspor (se fig. 21) som inneholdt ca. 0,1 gram forkullet bjørk. Ardsporene 
fremstod som 15 kutt av mørk kull- og humusholdig silt i den lysegule siltholdige 
undergrunnen.  

 

Dyrkingsflate, Plogspor, ID 262786-2 

Plogsporen går har en sørvest/nordøst orientering. De ser ut til å følge et radsystem, slik som 
moderne pløying men har noen avvik, der noen svinger inn mot øst/vest. Ligger ca. 40 cm under 
markoverflaten. På grunn av dybden plogsporene befinner seg er tolkningen at de kommer fra 
en eldre og mer primitiv plog siden de er så forskjellige fra ardsporene vi ser litt lengre nord. 
Utifra dateringene av ardsporene lengre nord er det sannsynlig at disse sporene er yngre enn 
600 e.kr. Enda en fase med plogspor finnes også rett sør for dette feltet, men disse var mye 
tynnere og gikk i retningen Øst-Vest (se fig. 21). Noen lignede spor som ble funnet av NIKU 

Figur 33 Ardspor og struktur nr. 3 (fyllskifte), Ardsporene ligger nederst og til høyre på den gule 
sandflaten. Bildet er tatt mot Øst. 
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under utgravingene på Torget i Trondheim i 2015, ble tolket som spor fra middelalderplog 
(Cadamarteri 2015). 

 

Løsfunn, Spinnehjul av bly, ID 262786-3 

Opprinnelig ID 219347 før flytting. Spinnehjul av bly. 
Halvkuleformet udekorert spinnehjul i bly. Form som Øye 
1988, Fig II.7, A. Mål: H: 1,1 cm. Diam: 2,1 cm. 
Funnomstendighet: Funnet med metallsøker i 2016.  
Dyrkingsflate, Dyrkingslag, ID 262786-4 

Ca. 20 cm tykk flate med tre lag mørkebrun kull- og 
humusholdig silt, flaten ligger over en forsenking i terrenget 
der jordbrukserosjon har akkumulert dyrkingslag over tid. 

  

Figur 34 Rest av dyrkingslag fra førromersk jernalder (nederst til venstre) og plogspor i retning nord/sør. 
Bildet er tatt mot Sør-Øst.  

Figur 35 Spinnhjul av bly T27282. 
Foto Ole Bjørn Pederesen  
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7.2 Bosetningsspor, Ångården Sør, ID 262789 
 
Lokaliteten deles på to hovedområder; Nord (ved låven) og Sør (på åkeren). Nordområdet er 
en sikker bosetningslokalitet med stor funntetthet, imens sørområdet har få og spredte funn 
som trolig er forstyrret av pløying og moderne bebyggelse. Områdene deles på midten av 
grensen mellom gårdstunet og åkeren, der det ligger jordkabler og en stor kum som ble anlagt 
i vedlikehold av veien. Det har også vært mye gravearbeid i en 2 meters sone ved siden av 
veien, som er bakgrunnen for avgrensingen mot øst.  

 
Bosetningsspor, «Låven», ID262789-1, -4, -5, -6 og -7 
 
Området ligger innenfor sjakt 7, rett mellom sørveggen til låvebygningen og den gule 
trafostasjoen. Lokaliteten har 21 sikre strukturer. 16 av strukturene er tolket som stolpehull og 
2 som mulige stolpehull (fire i Askeladden). Av de resterende er det 2 kokegroper og 1 grop. 
Stolpene utgjør 5 forskjellige rekker som kan utgjøre minst 1 treskipet hus (se fig. 36), med 
orienteringen Nord/Sør. Størsteparten av strukturene ligger i et område med lys gul sand, som 
går over til å bli morenegrus mot veien i øst og mot boden i sør.  
 
Bosetningsspor, «Åkeren», ID262789-2 og -3 
3 spredte funn. 2 stolpehull 11 meter fra hverandre. En stor grop lengst nord. Ett moderne 
avfallslag og en avfallsgrop ligger rett sør for lokaliteten og regnes som rester etter 
«Skredderstua». Gropen lengst nord (ID 262789-2) har ingen tydelig funksjon, men bunnen 

Figur 36 Oversiktsbilde av sjakt 7 og Bosetningssporene ved Låven. ID 262789-1, -4, -5, -6 og -7. Bildet er 
tatt mot Øst. 
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av denne er datert til merovingertid (670 +/- 30 e.kr.). Stolpehull 2 (ID262789-3) ble ikke 
datert, men fyllmassene og form gjør at denne tolkes som et stolpehull. 

Figur 38 Grop ID 
262789-2 i profil.  

Figur 39 Stolpehull ID ID262789-3 i 
profil. 

Figur 37 Lokalitet 262789 med 3 forslag til retning og størrelse av Langhus basert på stolperekker. Hus 1 
er hovedhypotesen. 
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8. Konklusjon

Hele området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9. Av metoder ble det både benyttet 
metallsøk og maskinell sjakting. Undersøkelsen har resultert i funn av 29 automatisk fredete 
kulturminner, fordelt på 2 lokaliteter. Disse er registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden, med ID 262786 og 262789, og er tilgjengelige for publikum som wms-tjeneste og 
via nettstedet www.kulturminnesok.no. 

Figur 40 Planområde med middelalderkirken og alle nye lokaliteter. 

Kulturminnene fra Ångården består av ett område med dyrkingsspor, og to områder med 
bosetningsspor. Ingen av disse var synlige på overflaten og skriver seg inn med resten av de 
«skjulte» kulturminnene under pløyelaget i Øksendal. Dette viser nok en gang viser det store 
verdien maskinell sjakting har hatt i arkeologien. Et nytt innslag i dette prosjektet er 
tilknytningen til metallsøkerfunn/pløyelagsfunn av metall. Selv om det ikke er mulig å vise 
noen direkte funksjonell tilknytning mellom strukturene i sjakt 3, spinnhjulet, nøkkelen og 
kobberfragmentet viser det at likevel at gjenstandsfunnene forekom i pløyelaget over 
automatisk fredete lag og strukturer. Hypotesen om at de bevarte lagene og strukturene stammer 
fra jorderosjon fra pløying indikerer at metallgjenstandene har kommet fra andre området på 
marken utenfor funnstedet. 

Dyrkingssporene på lokalitet 262786 inneholder hele gårdens dyrkingshistorikk fra eldre 
jernalder og frem til moderne tid. Det viser et eksempel på longue dureé (historiens lange linjer) 
innenfor et svært konsentrert område. I en større sammenheng er både ardspor og dyrkingslag 
fra romertid et normalt funn, men de plogspor-lignende sporene er lite omtalt fra før. 
Jordbruksteknikker har endret seg mye over de siste tusen årene, og alle former ser ut til å være 

http://www.kulturminnesok.no/
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representert på Ångården. Her er det spor etter både svibruk, ard, plog og moderne dyrking på 
samme sted. 

Bosetningssporene på Ångården viser også kontinuitet i gårdsbosetningen på Husby. De totalt 
16 stolpehullene tolkes som ett eller flere hus, som trolig er fra merovingertid eller er eldre. Her 
kan det se ut til at gårdsnavnet Husabear kan tolkes til det bokstavelige. Sett i sammenheng 
med utgravingen i 1998 ser det ut til at tunet på Huseby har blitt flyttet lengre innover dalen 
etter folkevandringstid, og kanskje kan dette sees i sammenheng med de store omveltningene i 
miljø og sosial struktur som vi ser i denne perioden. Hvis huset kan dateres til yngre jernalder 
bygger dette også opp under hypotesen om at merovinger- og vikingtidens bosetninger ofte 
ligger omtrent under dagens gårdstun – og at dette er grunnen til at de er underrepresentert i det 
arkeologiske materialet.  

Bruken av metalldetektor i dette prosjektet har vist seg å være svært gunstig. For uten verktøyet 
hadde prosjektet antagelig blitt funntomt. Både pløyelaget og underliggende dyrkingslag har 
vist seg å inneholde funn som keramikk, mynter og metallobjekter. Metallobjektene var rimelig 
godt bevart og har flere sammenhenger med de arkeologiske funnene fra Ångården. Et lite 
fragment av kobber og en støpeform (fra nyere tid) for knapper viser de lange linjene tilbake til 
gården fra eldre jernalder, der det ble funnet spor etter smeltevirksomhet. På samme måten er 
det mulig å knytte nøkkelen og potteskåret fra sjakt 3 til livet i husene på Husby. Som en siste 
tematisk rosinen i pølsa, er også den mulige middelalder-øksen funnet i nærheten av Øksendals 
middelalderkirke. 

Figur 41 Funn som kan knyttes opp mot daglig liv på Ångården. 
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ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 
prøvedata

Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller
prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet
Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

637 - 714 cal  AD
744 - 765 cal  AD

(88.4%)
(  7.0%)

Beta - 540538 CFV KP15 2019 -27.4 o/oo IRMS δ13C:1350 +/- 30 BP

(1313 - 1236 cal  BP)
(1206 - 1185 cal  BP)

Innsender av materialet: Charcoal
(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale
AMS – standard leveringAnalysetjeneste:
84.53 +/- 0.32 pMCProsent moderne karbon:
0.8453 +/- 0.0032Fraksjon moderne karbon:
-154.70 +/- 3.16 o/ooD14C:
-161.72 +/- 3.16 o/oo(1950:2019)∆14C:
(uten d13C-korreksjon): 1390 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:
BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 
NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 
isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 
«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 
14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 
opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 
på kalibreringsgrafsidene.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -27.4 o/oo)
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95.4% probability

(88.4%)
(7%)

637 - 714 cal  AD
744 - 765 cal  AD

(1313 - 1236 cal  BP)
(1206 - 1185 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 650 - 680 cal  AD (1300 - 1270 cal  BP)
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Torill Einara Nerbovik

More og Romsdal fylkeskommune

01. november 2019

18. oktober 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 
prøvedata

Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller
prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet
Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

248 - 391 cal  AD(95.4%)

Beta - 540536 KP16 2019 KD -29.2 o/oo IRMS δ13C:1720 +/- 30 BP

(1702 - 1559 cal  BP)

Innsender av materialet: Charcoal
(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale
AMS – standard leveringAnalysetjeneste:
80.73 +/- 0.30 pMCProsent moderne karbon:
0.8073 +/- 0.0030Fraksjon moderne karbon:
-192.75 +/- 3.01 o/ooD14C:
-199.46 +/- 3.01 o/oo(1950:2019)∆14C:
(uten d13C-korreksjon): 1790 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:
BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 
NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 
isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 
«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 
14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 
opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 
på kalibreringsgrafsidene.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.5 o/oo)

Laboratory number Beta-540539

Conventional radiocarbon age 1970 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 45 cal  BC - 85 cal  AD (1994 - 1865 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 2 - 68 cal  AD (1948 - 1882 cal  BP)
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1970 ± 30 BP Charred material
CFV KP16 2019
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Torill Einara Nerbovik

More og Romsdal fylkeskommune

01. november 2019

18. oktober 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 
prøvedata

Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller
prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet
Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

661 - 774 cal  AD(95.4%)

Beta - 540537 CFV KP17 2019 -26.4 o/oo IRMS δ13C:1280 +/- 30 BP

(1289 - 1176 cal  BP)

Innsender av materialet: Charcoal
(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale
AMS – standard leveringAnalysetjeneste:
85.27 +/- 0.32 pMCProsent moderne karbon:
0.8527 +/- 0.0032Fraksjon moderne karbon:
-147.30 +/- 3.18 o/ooD14C:
-154.38 +/- 3.18 o/oo(1950:2019)∆14C:
(uten d13C-korreksjon): 1300 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:
BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 
NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 
isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 
«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 
14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 
opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 
på kalibreringsgrafsidene.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.4 o/oo)

Laboratory number Beta-540537

Conventional radiocarbon age 1280 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 661 - 774 cal  AD (1289 - 1176 cal  BP)

68.2% probability

(40.8%)
(27.4%)

681 - 721 cal  AD
740 - 766 cal  AD

(1269 - 1229 cal  BP)
(1210 - 1184 cal  BP)
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1280 ± 30 BP Charred material
CFV KP17 2019
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