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RESUME 

Ved Sunde skole nord for Førde blev i foråret 1999 gennemført en mindre arkæologisk undersøgelse. En række 
fragmentarisk hevarede jerngenstande fra en vikingetids våbengrav - en mandsgrav fra begyndelsen af det 1 Ode 
århundrede blev optaget. To sværd, skjoldbule, kniv og bryne samt andre mere ubestemmelige genstande vidner 
om at graven før ødelæggelse må have været rig. Specielt det ene sværd tyder på at den gravlagte har været en 
person med fremtrædende rang. Under udgravningen afdækkedes tillige et par mindre gruber. Den ene af disse 
viste sig indeholde en del forkullede bygkorn. Gruben lader sig datere til merovingertid. Gruben skal muligvis 
tolkes som offergrube i forbindelse med merovingertids gravlægning. Samlet viser lokaliteten at der i yngre 
jernalder må ligge en en bosætning i området og at denne har placeret grave på fremkanten med udsyn over 
Bergavatnet. 

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 

Fig. 1. Fundsted for våben og 
gravudstyr fra vikingetidsgrav 
ved Sunde. 
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Resterne efter en vikingetids våbengrav blev fundet ved Sunde skole i Førde. Under leg i skolens friminutt 
opdagede de to skoleelever Erlend Åsen og Gert Andre Standal at der var noget der stak op af græstørven nær 
skolens legeapparater. Den ene trak til i den tro at der var tale om en gren eller et stykke stål. Det vist sig at være 
toppen af et jernsværd. På skolen var der samme dag undervisning i vikingetid så opmærksomheden var stor og 
fylkesarkæolog ved Kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune blev straks tilkaldt. 

Fylkesarkæolog Eva Moberg kunne konstatere at der var vitterligt tale om et vikingetids sværd. Arkeologisk 
Institutt blev påfølgende kontaktet og i dagene 21 og 22 april 1999 gennemførtes en mindre udgravning på 
fundstedet. 



TOPOGRAFI 
Lokaliteten ved Sunde er beliggende ved sydsiden af Bergavatnet. Fra vandet stiger terrænet mod sydvest over 
en strækning af godt 75 meter op til en højde omkring 60 meter over havet. Herfra flader stigningen ud og der 
danner sig en stor terrasse. På fremkanten af denne terrasse med udsyn til Bergavatnet ligger graven. 

MÅLSYSTEM 
Der blev udsat lokalt målsystem med totalstation. Dette system blev indmålt i forhold til bygninger og målfaste 
punkter i området rundt. Påfølgende er målsystemet indsat digitalt på kort (ØKO Kort AN - 080 - 1.) 

METODIK OG FORLØB 
Det fundne jemsværd sandsynliggjorde at der på lokaliteten måtte ligge en vikingetids grav. Det at sværdet 
havde stukket op af græstørven og at der nær fundstedet for nyligt var anlagt ny vejbane det kunne tyde på at 
graven var forstyrret. Ideelt set så burde et større område have været undersøgt rundt fundet, men i fundsitua
tioner som disse har Arkeologisk Institutt kun begrænsede ressourcer til rådighed for opfølgende undersøgelse. 
Vor undersøgelse koncentrerede sig derfor om sikring af evt. flere fund samt en sondering af terrænet rundt. 

Et mindre felt blev udlagt over området hvor sværdet var fundet. Dette felt blev udsat med totalstation. Feltet 
blev opdelt i en nordlig og en sydlig del adskilt ved tværgående profil. Fladen indefor feltet blev gravet med 
graveske i fem faser. Alle fund blev registreret i fase og indmålt med totalstation. Enkelte større jemgenstande 
blev optaget i gipspræparat. Overfladen af alle faser blev fladetegnet. Den tværgående profil og to strukturer i 
bundfasen blev tegnet i profil. Alle faser og profiler blev fotodokumenteret. 
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På fladen nord for graven blev lagt fem prøvestik for at afklare bevaringsforhold for evt. yderligere forhistoriske 
anlæg og kulturlag. 

Radiologiske dateringsprøver blev udtaget fra lag og prøver. Graven lader sig datere typologisk ud fra fundne 
genstande så herfra har det ikke været nødvendigt at analysere C14 prøver, det ville også have været umuligt på 
grund af fundsituationen. Fra grube 2 er prøven VP-02 radiologisk dateret ved Beta-Analytic Inc. Under 
rensning af dateringsprøven fra struktur 2 fandtes en del forkullede kom, prøven blev sendt til analyse på 
Botanisk Institutt, Universitetet i Bergen. Botanisk undersøgelse er gennemført ved botaniker Kari Loe Hjelle. 
Fundne jemgenstande blev sendt til konservering på Konserveringsavdelingen, Universitetet i Bergen. 

I den arkæologisk undersøgelse deltog: 

Søren Diinhoff 
Sigmund Bødal 



ANLÆGSBESKRIVELSE 

Anlæg 1 - Vikingetidsgrav 

Lokalisering 

Nord for bygningerne til Sunde skole blev der fundet et brudstykke af et vikingetids jernsværd. Et udgravnings
felt blev udlagt i området rundt det fundne sværdstykke for at afdække om her lå en grav. Feltet er vist på figur 
2. Som rapporten her vil vise så er der tale om spor efter en ganske forstyrret vikingetidsgrav. Selve graven har
næppe ligget hvor genstande er optaget, men har formodentlig ligget nogle få meter mod vest eller sydvest hvor
man for ta år siden anlagde ny asfalteret vejbane. Det er tænkeligt at her har ligget en lav gravhøj der ved
anlæggelsen er blevet udjævnet og dele af gravudstyret er endt ude på den nuværende græsmark.

Bergavatnet 

25 ....... 

Anlægsbeskrivelse 

t 

Fig. 2. Udgravningsfeltet ved Sunde. De fem prikker 
nord for feltet er prøvestik mllagt på fladen. 

Våbengraven er i nyere tid blevet ødelagt og de fundne genstande ligger ikke i oprindelig position. Det er ikke 
muligt at slutte sig til hvordan graven oprindelig har været opbygget og en anlægsbeskrivelse er således ikke 
mulig. Rundt i udgravningsfeltets faser er fundet spredte pletter af rødbrændt sand, det kan have haft relation til 
graven, enten som rest afligbrænding- og da måtte graven være en brandgrav - eller som relateret offergrube/
ildsted, men det kan også stamme fra et anlæg uden relation dertil. 
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Sunde gbnr. 58/3. Hovedprofil. 

105.4lx/100.6ly 105.9tx/103.02y 

0.5 meter 
Diinhoff 200 l 

Fig. 3. Nordvest - sydøst pro.fil gennem det udlagte udgravningsfelt. 

Fyld/materialer 

Udgravningsfeltet rundt det fundne sværd blev undersøgt i fem niveauer (fase 1 - fase 5, fig. 4-8). I hvert niveau 
blev lagfylden tegnet og beskrevet. 

Fase 1 Fase 2 

E 

Ikke dokumentere! 

Fig. 4 og 5. Til venstre udgravningsfeltet i fase l efter fjernelse af dækkende tørvlag og til højre i fase 2. 
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Fig. 6 og 7. Til venstre udgravningsfeltet i fase 3 og til højre i fase 4. 

Fase 5 

B'• 

0.5 fflitn' ,:r 
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For den formodede vikingetidsgrav gælder desværre den 
kendsgerning at alle lag over den recente træstok i fase 5 er 
forstyrrede (Fig. 8). Det vil fremgå herunder at de jerngen
stande der udgør det hevarede våbenudstyr er fundet spredt ud 
i forskellige lag fra flere faser. Ingen af de beskrevne lag i 
faserne har direkte relation til den oprindelige grav, de er alle 
blevet omrodet i nyere tid. 

Undergrunden lag A består af en rødorange gruset sandet fyld. 
Lagene L og M synes at være sammenrodet af denne under
grundsfyld og den overliggende jord. I hovedprofilen figur 3 
synes de to lag at danne en recent nedgravning. Op mod den 
nærliggende vejbane ligger lag B der er en gråbrun sandet 
gruset fyld tydeligt iblandet grus fra vejbanens underliggende 
gruslag. 

Fig. 8. Udgravningsfeltet i fase 5 ret på undergrund. I nord 
ses endnu rester af overliggende lag, mens grube 1 i den 
sydlige feltdel er frilagt. 
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Laget er afsat ved anlæggelsen afvejbanen. Lagene C-E og G-I består afmere eller mindre sammenrodede 
mørke og brune let trækulholdige sandede lag. Alle disse lag viser tydelige spor efter sammenblanding og 
forstyrrelse. Dertil er der lag F der er gråspættet sand som kan være iblandet aske. I flere faser ses pletter af 
rødbrændt sand, det er sandsynligt at disse pletter oprindelig kommer fra samme lag eller evt. samme struktur og 
i nyere tid er blevet forstyrret og spredt ud. De to strukturer med lag K beskrives følgende. 

Lag A: Orange til rødorange grus- og sandlag. 

Lag B: Gråbrun sandet gruset fyld indblandet fra vejbane. 

Lag C: Brunlig blandingsfyld. Iblandet orange sand/grus, mørk fyld og rest af overliggende vækst- og tørvlag. 

Lag D: Mørk gråbrun muldet fyld med noget trækul. Indeholder pletter afbrændt sand. 

Lag E: Brunt muldet lag, bund afvækst- og tørvlag. 

Lag F: Gråspættet sand. Kan evt. være askefyldt. 

Lag G: Mørk gråbrun sandet sprettet fyld med noget trækul og pletter afbrændt sand. 

Lag H: Mellembrunt sandet fyld med lidt trækul (fremtræder som en tør udgave aflag D. 

Lag I: Mørkebrun til brunsort sandet fyld med noget trækul og pletter af rødbrændt sand. 

Lag K: Som lag I men med mere trækul og ildskømede sten. 

Lag L: Bungrå til orange sprettet sandet og gruset fyld. 

Lag M: Orange til brungrå sprettet sandet og gruset fyld. 

Skraveret: Rødbrændt sand. 

Fund B 15733 

Fundgenstande er optaget i alle fem udgravningsfaser. FUndsted er vist på figurene 12 -16. 

/la og lb: Overhjalte (/la) og underbjalte (/lb) med del af greb, klinge og skede aftveægget jemsværd (fig. 9). 
Knappen på sværdets overhjalte er femdelt i tunger med adskilte furer. Dette træk placerer sværdet til enten Jan 
Petersens sværdtype K eller type 0. Sværd aftype O regnes for tilhørende det 9de århundrede, mens type K er 
en videreudvikling afK typen i det l0de århundrede. Sværdet er et importstykke produceret i karolingisk 
område. 

Type K og O sværd er stilistisk beslægtede, men med visse forskelle. På type K sværd står knappens tunger ret 
op, tungeme kan være mere eller mindre adskilte. Knap og hjalte kan bestå af et eller to stykker. Hjalteme er 
rette med jævnbredt tværsnit, de er afrundede i endeme og ikke spidse. I furene mellem tungeme kan bl.a. findes 
sølvtråd eller kobbertråd. Sværd af O type har tunger der helt er adskilte oventil og de yderste tungeme stikker 
skråt ud. Hjalterne er ofte let bøjede med spids rundede ender. I furene mellem tungerne findes også snoet 
sølvtråd. Der findes varianter af K og O sværdene men de kommenteres ikke her. 
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Af de to sværdtyper viser sværdet fra Sunde størst sammenfald med sværd af type 0. Sværdet har skråt 
udstikkende, klart adskilte tunger hvor imellem er snoet sølvtråd. Dertil er både overhjalte og underhjalte svagt 
buede. Hjalteme afsluttes ikke entydigt, overhjalte er rundet mens underhjalte er svagt tilspidset. 

Fig. 9. Vikingetids pragtsværd af Jan Petersen 

type 0. (Foto S. Skare). 

Overhjalte og sværdknap (/la) består af to adskilte dele der er 
samlet med nagle- eller bøjlefæste. De to dele er dekorerede med 
tyndt kobber indlagt med sølvtråd. Sølvtråden danner et grangren
mønster. Imellem knappens tunger er to bånd af snoet sølvtråd. 
Overhjaltet er afsluttet nederst mod sværdgrebet af en messing
plade hvori de to nagler eller bøjleender der holder knap og hjalte 
sammen er synlige. Sværdknappen måler maks. 7,9 cm i bredde, 4 
cm i højde og 2,1 cm i tykkelse. Sværdhjaltet er 7 cm i bredt, 2 cm 
højt og 2,4 cm på det tykkeste. I hjaltet er der spor efter sværdets 
jemgrebtunge den måler 2,9 cm i bredde og 0.8 cm i tykkelse. 

Underhjalte er dekoreret på samme vis som overhjalte med kobber 
og sølv på siderne og afsluttet med messingplade øverst og nederst. 
Underhjalte måler 11 cm i bredde, 2 cm i højde og 2,5 cm på det 
tykkeste. Op fra underhjaltet stikker en rest af sværdets greb, 
bevaret i 4,9 cm længde. Nær hjalte er grebet 3,3 cm bredt og 1,9 
cm tykt. Grebet er opbygget af inderst sværdets jemgrebtunge. Den 
måler hvor den er synlig i grebresten 2,9 cm i bredde og 0,6 cm i 
tykkelse. Uden om jerntungen er lagt greb af træplader der er 
affladet på langsider. Omkring træplademe er igen viklet tekstil. 

Også i underhjaltet er bevaret rest af både sværdklinge og 
sværdskede. Sværdklingen er bevaret i en længde af 4,9 cm, den er 
dækket af sværdskede og er kun delvist synlig. Klingen måler 6 cm 
i bredde og 0,8 cm i tykkelse. Klingens midtfure er synlig, den 
måler 2,8 cm i bredde. Et sværd af denne type er formodentlig 
damasceret men det kan imidlertid ikke afgøres ud fra den frie del 
af klingen. Rundt klingen er rester af sværdskede. Skeden har været 
af træ inderst, beviklet med tekstil. På den ene side af sværdskeden 
kan det se ud til at der yderst har siddet et lag læder. Sværdskeden 
har målt 6,8 cm i bredde og 2 cm i tykkelse. 

/2a og 2b: Overhjalte (/2a) og sværdgreb (/2b) med underhjalte og klingerest af tveægget jernsværd. Sværdet 
ligger i to stykker der kan sættes sammen. Sværdet synes at være af Jan Petersen type M. Det er sværd med rette 
jævnhøje hjalter oftest med lige afskåme ender. Hjalteme kan også være let svungne som sværdet fra Sunde. De 
har hverken sværdknap eller dekoration. Sværdtypen er specielt forekommende i det østlige Norge. Det er 
diskuteret om sværdet er en lokal norsk type eller om den er kontinental. 

Overhjalte er retsidet og måler 8,8 cm i længde, 1,8 cm i højde og 2,5 cm i tykkelse. Underhjalte er 13 cm lang 
1.5 cm høj på midten og 1. 7 cm høj ved endeme. Den er 2,5 cm tyk. 
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Grebet er 9,8 cm langt, ved underhjalte måler det 3,5 x 2, 7 cm, ved 
overhjalte 3,8 x 1,7 cm og midt på 2,8 x 1,5 cm. Det består inderst 
af sværdets jerngrebtunge der er beklædt med træ og endelig viklet 
med tekstil. Sværdets klinge er befaret i en længde af 16,1 cm. 
Klingen har en bredde på 5,6 cm og en tykkelse på 0, 7 cm. På 
klingen er spor efter sværdskeden der har været af træ. 

/3a: 12 brudstykker af større jerngenstand ( 1 større og 11 mindre). 
Kan være rest af sværdklinge. 

/3b: 1 større brudstykke af jerngenstand. 5,2 x 2,6/1,8 cm stykket 
er 0,6 cm tykt. Stykket kan være rest af sværdklinge. 

Fig. 10. Jemsværd J. Petersen type M. (Foto S. 
Skare). 

/4a: Sammensatte fragmenter af jernskjoldbule. Ud fra de 
bevarede rester synes der være tale om en rund middelhøj 
skjoldbule aftype Rygh 562. Fragmenter /4a til /4g må 
være rester af samme skjoldbule. Formen R 562 kan 
generelt dateres til midten af vikingetid. Fragmenterne til 
skjoldhulen er fundet spredt i fire forskellige 
udgravningsfaser. 

/4b: Sammensatte fragmenter af jernskjoldbule. Stykkerne 
hører sammen med /4a-g. 

/4c: 24 jernfragmenter. En del heraf er rest af samme 
jerngenstand . Ud fra stykkerne tykkelse og let rundede 
form så må det være brudstykker af skjoldbule 4a-f. Blandt 
stykkerne ligger et enkelt cirkulært naglehovede og rest af 
ti jernnagler. Jernnaglerne hører næppe til skjoldhulen. 

/4d: 1 buet jernstykke 2,8 x 1,8 cm og 0,4 cm tyk. Stykket 
har samme tykkelse som skjoldbulens stykker (/4a-b ). Det 
er muligt at stykket er en del af skjoldbulens krave, men 
den forventede krumning er ikke udtalt. 

/4e: 1 mindre brudstykke af jernskjoldbule /4a-g. 

Fig. 11. Skjoldbule formodentlig aftype som den fundne 
ved Sunde. (Efter Rygh Norske Oldsager). 



/4f: 15 små fragmenter formodentlig af skjoldbu.le l4a-g. 

/4g: 6 små fragmenter af skjoldbu.le l4a-g. 

/5: 1 brudstykke afjernkniv. 1,8 cm af grebtunge og 2,9 cm afbladet. 

/6: 1 brudstykke af stangformet jemgenstand. Måske rest af et lille hammerhovede. Den er 4, 6 cm lang. I den 
ene ende er der kvadratisk gennemsnit 1,6 x 1,6 cm. I den anden ende spidser den til og en let hængende 
nedbøjning 1,1 cm tyk og 1,9 cm høj. 

/7: 3 brudstykker af formodentlig en jernnøgle til et skrin. Samlet længde er 10,6 cm. 
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/8: 1 brudstykke af jern/træ. Stykket er 3, 1 cm langt afbrud øverst. Øverset måler det 2, 1 cm i bredde og 0,8 cm 
i tykkelse. Nedad rundes tilspidses stykket. I stykket ses en kæme af jern og der uden på træ. Rundt træets sider 
løber et ombøjet jernbånd. Centralt i stykkets ene side kan der have siddet en lille metalnagle, men om den går 
igennem hele stykket eller blot sidder i træet kan ikke afgøres. Stykkets funktion er usikker. 

/9: 1 jernstykke 3 x 2,9 cm. Stykket består af en tynd jernplade der øverst bukkes rundt i en 1,2 cm bred 
runding. Stykket minder om hvorledes en række jernkar er udformet øverst hvor netop kanten bøjes rundt for at 
danne en anvendelig rand. Stykket er imidlertid fladt og har ikke runding som et fragment af metalkar burde 
have. 

/10: 1 stangformet jernstykke der er 3,2 cm lang. I den ene ende har det rektangulært tværsnit 0,7 x 0,9 cm i den 
anden ende spidser stykket til og måler 0,3 x 0,6 cm. Uvis funktion. 

/lla: 3 små brudstykker afjern. 

/11 b: 6 små brudstykker af jern. 

Ille: 5 små jernfragmenter. 

llld: 2 små jernfragmenter. 

Ille: 2 små jernfragmenter. 

/11 f: 1 brudstykke af jern, evt. rest af skjoldbu.le l4a-g. 

/llg: 2 små brudstykker afjern. 

/llh: 4 små brudstykker af jern. 

/12a: 1 jernnagle. 

/12b: 1 jernnagle. 

/12c: 1 jernnagle. 

/13: Bryne af skiffersten. Måler 9,2 x 3,9 x 1,2 cm. Den ene ende er afbrudt. 
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Fig. 12 og 13. Fundfordeling i fase 1 til venstre og fase 2 til højre. 
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Fig. 14 og 15. Fundfordeling i fase 3 til venstre og fase 4 til højre. 
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Tolkning og datering 

De optagne genstande fra Sunde vidner om tilstede
værelse af en vikingetids våbengrav - en mandsgrav. 
Desværre har udgravningen vist at denne grav oprindelig 
må have ligget under den vejbane der for få år tilhage 
blev anlagt tæt vest og sydvest for udgravningsfeltet. 
Ude under den nuværende vejbane har graven oprindelig 
ligget måske i en lav jordbygget høj. 

Gravens udstyr er kun fragmentarisk bevaret og en sikker 
beskrivelse er ikke mulig. Våbenudstyret viser at der er 
tale om en mandsgrav og to sværd og skjoldbule i sig 
selv viser der er tale om en rig grav. Det ene sværd må 
beskrives som et pragtsværd formodentlig afudenlandsk 
oprindelse. Sværd som disse menes at være produceret af 
mestersmede indenfor det karolingiske område i Franker
riget. Den gravlagte har tydeligvis været formuende og 
har sandsynligvis markeret sin høje sociale status gen
nem gravgodset. Det er tænkeligt at våbenudstyret viser 
en person med ledende militær funktion, måske en højere 
stående officer. 

På grund af gravens ødelæggelse har det ikke været 
muligt at udtage dateringsprøver, men det er heller ikke 
nødvendigt for gravudstyret lader sig datere typologisk. 
Pragtsvær og skjoldbule er af typer der placerer sig i 
første halvdel af 900 tallet e.Kr .. 

Foto 
Film 01; billede 02-22, 26-29 

Tegninger 
Oversigtstegning nr. 01 
Plan- og profiltegning nr. 02 
Plan- og profiltegning nr. 03 
Plan- og profiltegning nr. 04 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelig prøver fra graven. 
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Fig. 16. Fundfordeling i fase 5. 



Grube 2 

Lokalisering 

Under de dækkende forstyrrede jordlag fandtes i fase 5 to gruber a:ftegnet i den orange undergrund. Grube 1 
ligger i feltets sydlige del (fig. 8). 

Anlægsbeskrivelse 
Grube 1 tegner sig i fladen som et cirkulært fyldskifte med en diameter på ca. 70 cm. Gruben er forstyrret mod 
nord hvor den løber ind i et diffust fyldskifte der delvist gør den vanskelig at afgrænse i fladen. I dybde er den 
skålformet med runde sider og rundet hund. Den når en dybde af 15 cm. 

Fig. 12. Den trækulholdige grube 2 i profil. 
(Foto S. Diinhoft). 

Fyld/materialer 
Gruben er opbygget af vekslende lag. I hund ligger lag 11 der er orange sand ispættet gråbrunt sand. I den ene 
side af dette lag ses en linse af grå sandblandet aske (lag 12). Derover ligger lag 10 der er sortbrun fyld med en 
del trækul, ildskømede sten og rødbrændt sand eller aske. Øverst er lag 9 en mørk gråbrun sprettet fyld med 
trækul og ildskømede sten. 

Fund 
Der er ikke fund fra grube 2 ud over de botaniske. 

Tolkning og datering 
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Grube 2 repræsenterer en aktivitet der ligger tidsmæssigt forud for våbengraven. Gruben er dateret ved Vp-02 
Beta-131288 til 1220 +/- 50 BP (cal. 785 AD) hvilket sætter gruben i sen merovingertid. I sig selv svarer 
strukturen til gruber der kendes fra bopladser. Grube 2 kunne således tyde på en nærliggende bosætning fra 
merovingertid. De mange forkullede bygkom der er fundet i gruben er bemærke-lsesværdige. Brænding afkom 
indgår ikke i normal husaktivitet. Kom kan ristes i forbindelse med ølbrygning men som de forkullede kom 
ligger blandet med trækul i fylden så synes der ikke være tale om kontrolleret ristning, ristningen kan 
selvfølgelig være slået fejl og kornene kan påfølgende være kastet kastet bort. 

Der kan næppe være tvivl om at den store flade ved Sunde bærer bosætning fra yngre jernalder, men grube 2 
skal måske rettere sættes i forbindelse med gravritus. Den kan være en offergrube i forbindelse med en ikke 
fundet merovingertids gravlægning. Placeringen på fremkanten ud mod Bergavatnet sandsynliggør denne 
tolkning. I den relation kan afbrændingen afkom tolkes som del af et offer. 



Foto 
Film 0 1; billede 23-24 

Tegninger 
Plantegning nr. 03 
Profiltegning nr. 05 

Videnskabelige prøver 
Fra gruben blev der udtaget prøve VP-02 for radiologisk datering. Prøven Beta-131288 daterer sig til 1220 +/-
50 BP. Under rensning af denne C14 prøve blev der fundet en del frø af kom. Dette materiale (Vp-02b) blev 
sendt til botanisk analyse og der henvises til vedlagt botanisk rapport ved Kari Loe Hjelle Botanisk Institutt, 
Universitetet i Bergen. 
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Lokalitet prøve nr Gram Struktur Anlæg type Nr BP +/- Cal AD/BC Cal BP 
1 Sig 1 Sig 2 Sig 2 Sig 

Sunde 02 10 2 grube cl4 
Sunde 02b 2 grube bot 

Tabel 1. Videnskabelige prøver udtaget af grube 2. 

Grubelignende neddypning 3 

Lokalisering 

Beta-131288 
max min max min 

1220 50 785 1165 720 880 680 955 

I den nordlige del af feltet i fase 5 var overflade af undergrund noget forstyrret. I et område med rødbrændt aske 
blev lagt en snitkasse og heri fremkom den grubelignende struktur 3 (Fig. 8). 

Fig. 13. Den grubelignende struktur 4 set i profil. 
(Foto S. Diinhoft). 

Anlægsbeskrivelse 
Den grubelignende struktur tegner sig knapt i fladen. Strukturen blev erkendt ved snitning af en nærliggende 
linse af rødbrændt sand. Formen i flade synes afvære diffus evt. cirkulær med en diameter på 29 cm. Den stikker 
11 cm i dybde med et ujævnt forløb af skrå sider og rundet hund. 
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Fy Id/materialer 
Gruben indeholder en fyld af sandblandet sort trækul. 

Fund 
Der er ingen fund fra den grubelignende struktur. 

Tolkning og datering 
Den grubelignende neddypning 2 kan ikke funktionsbestemmes nærmere og der er ikke udtaget daterende prøve 
herfra. Strukturen skal formodentlig knyttes til den yngre jernalders aktivitet der ses i området. Om gruben er en 
del af gravritus er dog usikkert. 

Foto 
Film 01; billede 25 

Tegninger 
Plantegning nr. 03 
Profiltegning nr. 05 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra strukturen. 

Recent nedgravning 4 

Lokalisering 
Grube 4 er synlig i hovedprofilen gennem udgravningsfeltet (fig. 3). 

Anlægsbeskrivelse 
Den recente nedskæring struktur 4 tegner sig kun svagt i fladen, den formodentlig skjuler sig i de øvrige lag der 
alle virker forstyrrede og opblandede. I profilen på figur 3 tegner den sig todelt. Nederst ses en mindre 
nedgravning ca. 25 cm i diameter og op til 27 cm i dybde, den har stejle sider og skrå hund. Derover ligger en 
skålformet nedskæring med en diameter på 65 cm og en dybde på 11 cm. Hvordan de to dele forholder sig til 
hinanden kan ikke afklares sikkert. 

Fyld/materialer 
Øverste skålformede nedskæring indeholder lag M der er orange til brungrå spættet sandet og gruset fyld. 
Derunder følger lag L en brungrå til orange sprettet sandet og gruset fyld. 

Fund 
Der er ingen fund fra den grubelignende struktur. 

Tolkning og datering 
Ud fra feltets stratigrafi kan struktur 4 bestemmes som recent, formodentlig er det en nedgravning i forbindelse 
med skolens legeareal der ligger i dette område. 

Foto 
Film O 1; billede 25 



Tegninger 

Profiltegning nr. 05 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra strukturen. 

Kulturlag 

Lokalisering 

Fem prøvestik blev lagt ud over fladen for at afklare det dækkende jordlags tykkelse over undergrund 
(Oversigtstegning nr. 01 ). 

Anlægsbeskrivelse 

17 

Det er fem kvadratiske prøvesrik med en bredde på mellem 30 og 40 cm. Der er ikke tale om strukturer men 
observationer i prøvestik og der henvises til beskrivelsen af fylden herunder. I prøvestik 2 (Profiltegning nr. 05) 
er så vidt snittet en lille rundet nedskæring i undergrund. Dette kan være begyndelsen på en grube neddybet i 
undergrund. 

Fyld/materialer 

I alle stik ligger øverst lag 1 det recente dyrknings- og nu vækstlag under tørv og i bund den gulorange grusede 
sandede undergrundsfyld lag 8. Der imellem varierer fylden fra stik til stik. De to prøvestik 4 og 2 indeholder 
kun disse to lag (dog ses i prøvestik 2 den ovenfor omtalte mulige grube). De øvrige prøvestik viser vekslende 
lag af gråbrun til sandet fyld med vekslende indhold af trækul. 

Fund 
Der er ikke fund fra prøvestikkene. 

Tolkning og datering 

De fem stik viste at der i området nord for den forstyrrede grav var en acceptabel jorddybde før undergrund. 
Dette var et væsentligt argument for at yderligere undersøgelse kan vente. De strukturer der måtte befinde sig 
under tørv og muldlag ligger i en dybde af 25 til 40 cm. Så frem der ikke graves i området bør disse ligge sikkert 
indtil videre. 

Observationerne fra udgravningsfeltet og de fem prøvestik tyder på at der i området ligger flere strukturer 
formodentlig fra yngre jernalder samtidig med grube 2 der dateres til sen merovingertid og graven fra midten af 
vikingetid. Karakteren af disse fund kan ikke afgøres. Der kan være tale om bopladsaktivitet, men der kan også 
ligge et rester mindre gravfelt med offergruber fra yngre jernalder. Placeringen på fremkanten med udsyn mod 
Bergavatnet mod nord er ideel i den henseende. 

Foto 
Der er ikke foto af prøvestik. 

Tegninger 
Oversigtstegning nr. 01 
Profiltegning nr. 05 

Videnskabelige prøver 
Der blev ikke udtaget videnskabelige prøver fra prøvestikkene. 



Botanisk rapport 

Analyse av makrofossilprøve fra Sunde, Førde kommune 
Kari Loe Hjelle 
Botanisk institutt 
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En utvasket makrofossilprøve fra Sunde, Førde kommune i Sogn og Fjordane ble oversendt Botanisk institutt for 
analyse. Prøven bestod av utplukkede frø samt en pose med usortert materiale. I tillegg til identifisering av 
utplukkede frø, ble posen med forkullet materiale sjekket for ytterligere makrofossiler og frø/frukter plukket ut. 
Følgende arter ble identifisert: 

Korn og bringebær 
Hordeum vulgare - bygg 96 
Rubus idaeus - bringebær 2 
Åkerugress 
Caryopbyllaceae - nellikfamilien 5 

Chenopodium album - meldestokk 1 
Galeopsis tetrahitlspeciosa- kvassdå/guldå 37 
Galium sp. - maure 4 
Polygonum lapathifolium - rødt hønsegras 24 
Polygonum sp. 6 
Rumex acetosel/a - småsyre 1 
Spergula arvensis - linbendel 1 
Stellaria media - vassarve 5 

Andre planter 
Carex Distigmaticae- starr, flat nøtt 6 
Carex Tristigmaticae - starr, trekanta nøtt 1 
Poaceae - grasfamilien 2 
Ubestemte 14 

96 kom er tilstede i prøven. Av disse er 80 hele kom av agnkledd bygg. De resterende 16 er (32) fragment av 
kom, sannsynligvis også disse av bygg. Kornene varierer en del i størrelse. Et stråfragment og et mulig 
aksfragment er tilstede, for øvrig synes alt trekull å være forveda planterester/trær. 

Så og si fravær av strå, agner etc. kan skyldes at disse er forsvunnet i forkullingsprosessen ( cf. Viklund 
1998). De høye forekomstene av åkerugress, ca. 40% av sum kom og frø, tyder på at komet ikke er renset. Det 
samme indikerer størrelsesvariasjonen i materialet: kornstørrelsene varierer og av åkerugress er både små og 
lette frø (for eksempel småsyre og vassarve) og større og tyngre frø (for eksempel hønsegras og kvassdå/guldå), 
tilstede. Måling av kornene kan muligens gi mer informasjon. 

Ugressene som er best representert; kvassdå/guldå og rødt hønsegras, er høytvoksende urter som trives 
på næringsrik jord. 

Referanse: 
Viklund, K. 1998. Cereals, weeds and crop processing in Iron Age Sweden. Methodological and interpretive 

aspects of archaeobotanical evidence. Archaeology and Environment 14. Umeå. 



FUND LISTE 

B 15733 

/la og lb: Overhjalte (/la) og underhjalte (/lb) med del af greb, klinge og skede aftveægget jernsværd. 
Knappen på sværdets overhjalte er femdelt i tunger med adskilte furer. Dette træk placerer indenfor sværdet til 
enten Jan Petersens sværdtype K eller type 0. Sværd aftype O regnes for tilhørende det 9de århundrede, mens 
type O er en videreudvikling af K typen i det 1 Ode århundrede. Sværdet er et importstykke produceret i 
karolingisk område. 

K og O sværd er stilistisk beslægtede, men med visse forskelle. På type K sværd står knappens tunger ret op, 
tungeme kan være mere eller mindre adskilte. K.nap og hjalte kan bestå af et eller to stykker. Hjalterne er rette 
med jævnbredt tværsnit, de er afrundede i enderne og ikke spidse. I furene mellem tungerne kan bl.a. tindes 
sølvtråd eller kobbertråd. Sværd af O type har tunger der helt er adskilte oventil og de yderste tungeme stikker 
skråt ud. Hjalterne er ofte let bøjede med spids rundede ender. I furene mellem tungeme tindes også snoet 
sølvtråd. Der tindes varianter af K og O sværdene men de kommenteres ikke her. 

Af de to sværdtyper viser sværdet fra Sunde størst sammenfald med sværd aftype 0. Sværdet har skråt 
udstikkende, klart adskilte tunger hvor imellem er snoet sølvtråd. Dertil er både overhjalte og underhjalte svagt 
buede. Hjalterne afsluttes ikke entydigt, overhjalte er rundet mens underhjalte er svagt tilspidset. 
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Overhjalte og sværdknap (/la) består afto adskilte dele der er samlet med nagle- eller bøjlefæste. De to dele er 
dekorerede med tyndt kobber indlagt med sølvtråd. Sølvtråden danner et grangrenmønster. Imellem knappens 
tunger er to bånd af snoet sølvtråd. Overhjalten er afsluttet nederst mod sværdgrebet af en messingplade hvori de 
to nagler eller bøjleender der holder knap og hjalte sammen er synlige. Sværdknappen måler maks. 7,9 cm i 
bredde, 4 cm i højde og 2, 1 cm i tykkelse. Sværdhjaltet er 7 cm i bredt, 2 cm højt og 2,4 cm på det tykkeste. I 
hjalter er der spor efter sværdets jerngrebtunge den måler 2,9 cm i bredde og 0.8 cm i tykkelse. 

Underhjalte er dekoreret på samme vis som overhjalte med kobber og sølv på siderne og afsluttet med 
messingplade øverst og nederst. Underhjalte måler 11 cm i bredde, 2 cm i højde og 2,5 cm på det tykkeste. Op 
fra underhjaltet stykker en rest af sværdets greb, bevaret i 4,9 cm længde. Nær hjalte er grebet 3,3 cm bredt og 
1,9 cm tykt. Grebet er opbygget af inderst sværdets jerngrebtunge. Den måler hvor den er synlig i grebresten 2,9 
cm i bredde og 0,6 cm i tykkelse. Uden om jerntungen er lagt greb af træplader der er affladet på langsider. 
Omkring træpladerne er igen viklet tekstil. 

Også i underhjaltet er bev aret rest af både sværdklinge og sværdskede. Sværdklingen er bevaret i en længde af 
4,9 cm, den er dækket af sværdskede og er kun delvist synlig. Klingen måler 6 cm i bredde og 0,8 cm i tykkelse. 
Klingens midtfure er synlig, den måler 2,8 cm i bredde. Et sværd af denne type er formodentlig damasceret det 
kan imidlertid ikke afgøres ud fra den frie del af klingen. Rundt klingen er rester af sværdskede. Skeden har 
været af træ inderst, beviklet med tekstil. På den ene side af sværdskeden kan det se ud til at der yderst har siddet 
et lag læder. Sværdskeden har målt 6,8 cm i bredde og 2 cm i tykkelse. 

/2a og 2b: Overhjalte (/2a) og sværdgreb (/2b) med underhjalte og klingerest aftveægget jernsværd. Sværdet 
ligger i to stykker der kan sættes sammen. Sværdet synes at være af Jan Petersen type M. Det er sværd med rette 
jævnhøje hjalter oftest med lige afskårne ender. Hjalterne kan også være let svungne som sværdet fra Sunde. De 
har hverken sværdknap eller dekoration. Sværdtypen er specielt forekommende i det østlige Norge. Det er 
diskuteret om sværdet er en lokal norsk type eller om den er kontinental. 



Overhjalte er retsidet og måler 8,8 cm i længde, 1,8 cm i højde og 2,5 cm i tykkelse. Underhjalte er 13 cm lang 
1.5 cm høj på midten og 1.7 cm høj ved enderne. Den er 2,5 cm tyk. 
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Grebet er 9,8 cm langt, ved underhjalte måler det 3,5 x 2,7 cm, ved overhjalte 3,8 x 1,7 cm og midt på 2,8 x 1,5 
cm. Det består inderst af sværdets jerngrebtunge der er beklædt med træ og endelig viklet med tekstil. Sværdets
klinge er befaret i en længde af 16,1 cm. Klingen har en bredde på 5,6 cm og en tykkelse på 0,7 cm. På klingen
er spor efter sværdskeden der har været af træ.

/3a: 12 brudstykker af større jerngenstand (1 større og 11 mindre). Kan være rest af sværdklinge. 

/3b: 1 større brudstykke af jerngenstand. 5,2 x 2,6/1,8 cm stykket er 0,6 cm tykt. Stykket kan være rest af 
sværdklinge. 

/4a: Sammensatte fragmenter af jernskjoldbule. Ud fra de hevarede rester synes der være tale om en rund 
middelhøj skjoldbule af type Rygh 562. Fragmenter /4a til /4g må være rester af samme skjoldbule. Formen R 
562 kan generelt dateres til midten af vikingetid. Fragmenterne til skjoldhulen er fundet spredt i fire forskellige 
udgravningsfaser. 

/4b: Sammensatte fragmenter af jernskjoldbule. Stykk.erne hører sammen med /4a-g. 

/4c: 24 jernfragmenter. En del heraf er rest af samme jerngenstand . Ud fra stykk.erne tykkelse og let rundede 
form så må det være brudstykker af skjoldbule 4a-f. Blandt stykk.erne ligger et enkelt cirkulært naglehovede og 
rest af ti jernnagler. 

/4d: 1 buet jernstykke 2,8 x 1,8 cm og 0,4 cm tyk. Stykket har samme tykkelse som skjoldbulens stykker (/4a
b ). Det er muligt at stykket er en del af skjoldbulens krave, men den forventede krumning er ikke udtalt. 

/4e: 1 mindre brudstykke af jernskjoldbule /4a-g. 

/4f: 15 små fragmenter formodentlig af skjoldbule /4a-g. 

/4g: 6 små fragmenter af skjoldbule /4a-g. 

/5: 1 brudstykke afjernkniv. 1,8 cm af grebtunge og 2,9 cm afbladet. 

/6: 1 brudstykke af stangformet jerngenstand. Måske rest af et lille hammerhovede. Den er 4,6 cm lang. I den 
ene ende er der kvadratisk gennemsnit 1,6 x 1,6 cm. I den anden ende spidser den til og en let hængende 
nedbøjning 1,1 cm tyk og 1,9 cm høj. 

17: 3 brudstykker af formodentlig en jernnøgle til et skrin. Samlet længde er 10,6 cm. 

/8: 1 brudstykke af jern/træ. Stykket er 3, 1 cm langt afbrud øverst. Øverset måler det 2, 1 cm i bredde og 0,8 cm 
i tykkelse. Nedad rundes tilspidses stykket. I stykket ses en kærne af jern og der uden på træ. Rundt træets sider 
løber et ombøjet jernbånd. Centralt i stykkets ene side kan der have siddet en lille metalnagle, men om den går 
igennem hele stykket eller blot sidder i træet kan ikke afgøres. Stykkets funktion er usikker. 

/9: 1 jernstykke 3 x 2,9 cm. Stykket består af en tynd jernplade der øverst bukkes rundt i en 1,2 cm bred 
runding. Stykket minder om hvorledes en række jernkar er udformet øverst hvor netop kanten bøjes rundt for at 



danne en anvendelig rand. Stykket er imidlertid fladt og har ikke runding som et fragment af metalkar burde 
have. 
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110: 1 stangformet jernstykke der er 3,2 cm lang. I den ene ende har det rektangulært tværsnit 0, 7 x 0,9 cm i den 
anden ende spidser stykket til og måler 0,3 x 0,6 cm. Uvis funktion. 

llla: 3 små brudstykker af jern. 

lllb: 6 små brudstykker afjern. 

Ille: 5 små jernfragmenter. 

llld: 2 små jernfragmenter. 

Ille: 2 små jernfragmenter. 

lllf: 1 brudstykke af jern, evt. rest af skjoldbule l4a-g. 

lllg: 2 små brudstykker af jern. 

lllh: 4 små brudstykker af jern. 

112a: 1 jernnagle. 

112b: 1 jernnagle. 

112c: 1 jernnagle. 

113: Bryne af skiffersten. Måler 9,2 x 3,9 x 1,2 cm. Den ene ende er afbrudt. 
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FOTO LISTE 

Film 01 Dias 

Nr Motiv Mot Sign Dato 

01 Folk på felt SV SB 20.04 
02 Lokalitet set i tørv NV SD " 

03 Lokalitet set i tørv NØ " " 

04 Lokalitet set i tørv SV " " 

05 Lokalitet set i tørv SV " " 

06 Sten hvor sværd blev fundet NV " " 

07 Nærfoto af nedslidt område vest sværdfundet udmod vejen 0 " " 

08 Felt A fase 1 flade NV 
" 21.04 

09 Felt A fase 2 flade NV 
" " 

10 Felt A fase 2 flade V " " 

11 Felt A fase 2 flade detalje ved sten rødbr. sand N " " 

12 Felt A fase 2 flade detalje ved sten rødbr. sand N " " 

13 Felt B fase 2 flade SV " " 

14 Felt B fase 2 flade NV 
" " 

15 Felt A fase 3 flade NV 
" " 

16 Felt A fase 3 flade SV " " 

17 Felt A fase 4 flade NV 
" " 

18 Felt B fase 3 flade SØ " " 

19 Felt A fase 5 flade NV " " 

20 Felt A fase 5 flade NV 
" " 

21 Felt B fase 5 flade SV " " 

22 Træstok i felt A og B i fase 5 flade SØ " " 

23 Grube 1 i felt A fase 5 i profil NV 
" " 

24 Grube I i felt A fase 5 i profil NV 
" " 

25 Grube 2 i felt B fase 5 i profil SØ " " 

26 Nord profil i felt A NV 
" " 

27 Nord profil i felt A NV 
" " 

28 Syd profil i felt B SØ " " 

29 Syd profil i felt B SØ " " 

30 Ikke taget 
31 Ikke taget 
32 Ikke taget 
33 Ikke taget 
34 Ikke taget 
35 Ikke taget 
36 Ikke taget 



TEGNINGSLISTE 

Plantegning nr. 01 
Plantegning nr. 02 
Plantegning nr. 03 
Plantegning nr. 04 
Profiltegning nr. 05 

VIDENSKABELIGE PRØVER 

Lok alitet prøve nr Gram Struktur Anlæg typ e 

Sunde 01 14 1 vik grav c14 

Sunde 02 10 2 grube cl4 

Sunde 03 53 1 vik grav cl4 

Sunde 04 23 2 grube bot 
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Nr BP +!- CalAD/BC Cal BP 
1 Sig I Sig 2 Sig 2 Sig 
max min max min 

Beta-131288 1220 50 785 1165 720 880 680 955 


