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RESUME 

Fra gården Rauset gbnr. 14/1 i Gloppen kommune blev i april måned 2000 indleveret en løsfunden ravperle. 
Information fra grundejer sandsynliggjorde at denne perle kunne have ligget i en nu ryddet sten ogjordbygget 
røys fremme på en terrassekant med udsyn over Gloppefjorden. 

Undertegnede foretog påfølgende på vegne afBergen Museum, Universitetet i Bergen en mindre 
sikringsundersøgelse af lokaliteten. Der blev udlagt to mindre felter. Dels hvor den indleverede ravperle var 
blevet fundet og dels - da der var tale om udplaneret fyld - et felt der hvor perlen måtte være kommet fra 
oprindelig, fremme på terrassens frernkant. 
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Det lykke des med sandsynlighed at påvise resterne af en nord - syd orienteret skeietgrav, der oprindelig må have 
været dækket med en lav jordfyldt og stenpakket røys. Fra graven kunne optages en skålformet fibula. Spændet 
daterer graven til tidlig vikingetid, ca. til midten af 800 tallet. Specielt spændet og måske i mindre grav ravperlen 
bestemmer graven som en kvindegrav . 

I det andet felt hvor ravperlen var fundet i løsfyld, blev der påvist en enkelt grube. Gruben kan ikke nærmere 
funktionsbestemmes eller dateres nærmere end bronzealder - jernalder. Det er en type anlæg der er hyppige på 
bopladsområder, men som også kan findes som offergruber i forbindelse med gravlægning. Det er uvis hvilken 
funktion denne grube har haft. 
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Fig. l . Situationsplan for Rauset gbnr 18/1. Vikingetidsgraven ligger på en terrasse frem kant med godt 
udsyn over Gloppefjorden. 



UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 

Sagsforløbet rundt den arkæologiske undersøgelse afRauset gbnr. 14/1 er atypisk. To udlejningshytter blev 
opført, men sagen blev ikke behandlet som en reguleringssag i Gloppen kommune. Det betyder at 
Kulturavdelinga ved Sogn og Fjordane fylkeskommune ikke blev kontaktet og følgelig blev der ikke foretaget 
den nødvendige bedømmelse og registrering der er krævet i henhold til Lov om Kulturminner. En yderligere 
konsekvens er at der til behandlingen ikke eksisterer sagspapirer eller er udarbejdet kortgrundlag. 

I april måned 2000 blev der via Nordfjord Folkemuseum indleveret en vikingetids ravperle til Bergen Museum, 
Universitetet i Bergen. Denne ravperle var fundet af Stig Grinde i forbindelse med oprydning rundt to 
nybyggede hytter ved gården Rauset. 

Fylkesarkæolog Lilli M. Ingvaldsen, Kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune gennemførte 
påfølgende en befaring af lokaliteten. En mindre rapport blev udarbejdet for denne registrering. Ingvaldsen 
konkluderer at ravperlen og nogle :ra løs fund fra befaringen kunne stamme fra en mulig grav i området. 
Grundejer kunne oplyse at man under arbejdet med opførelse af de to hytter havde udplaneret området rundt og 
at man på terrassens fremkant havde truffet en "dynge med sten". Disse sten var maskinelt fjernet og planeret 
bagover hen over det område hvor netop ravperlen blev fundet. Det er sandsynligt at der her var tale om en 
stenrøys rummende den gravlægning hvorfra perlen havde ligget. 

Ingvaldsen konkluderer at graven må være helt fjernet men tilråder at der gennemføres en mindre undersøgelse i 
området for evt. at sikre løsfund spredt ud i fladen. Personale fra Bergen Museum, Arkeologisk Institutt 
gennemførte en mindre undersøgelse af lokaliteten i slutningen af april måned. 

Fig. 2. Lokalisering af grav og 
grube i de to udgravningsfelter på 
Rauset. 
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TOPOGRAFI 

Efter registreringsrapport ved Lilli M. Ingvaldsen: Garden Rauset ligg sørvest for Gloppefjorden, høgt ogfritt 
med utsyn over heile fjorden. I dag består tunområdet på bnr. 1 av nokre få hus, men det tidlegare klyngetunet 
på garden låg her, før det brant ned på slutten av l800-talet. Funnstaden ligg like vest for tunområdet på 
Raudset gbnr. 14/1, på ein bakkekant, medflott utsyn over Gloppefjorden i vest (fig. 1). Bruket heiter Storstad, 
funnstaden blir kalla Jølkanten. 

MÅLSYSTEM 

Ved den arkæologiske undersøgelse blev to mindre områder undersøgt. Begge disse små felter blev indmålt i 
forhold til de to nærliggende hytter. Da sagen ikke blev behandlet som en ordinær reguleringsplan så er der ikke 
udarbejdet kortmateriale hvorpå de to hytter er indsat. Der eksisterer imidlertid en "situationsplan" fra 
byggemeldingen for hytterne som teknisk sjef Erik Holmsøy i Gloppen kommune mener er rimelig nøjagtig. De 
to felter er indsat på dette kortskitse (fig. 2). 

METODIK OG FORLØB 

Den arkæologiske undersøgelse aflokaliteten Rauset gbnr. 14/1 var en ganske lille undersøgelse, med blot en 
person i en dag. Formålet var at søge sikre evt. information omkring den løsfundne ravperles ophav og sikre 
information om den formodede grav der kunne ligge i området. 
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Et mindre felt blev udlagt hvor ravperlen var fundet. En del fyld fra dette område blev vandsoldet, dog ud en at 
yderligere fund fremkom. Det kunne konstateres at ravperlen ikke oprindeligt kan have ligget i dette område, 
men er indkommet med løsfyld under planeringsarbejdet. I det udlagte felt rensedes frem en grube af forhistorisk 
karakter. Denne grube er dokumenteret med tegning og foto i flade og profil. 

I det område hvor grundejer havde forklaret at en større stendynge var blevet fjernet og udplaneret, der blev 
udlagt nok et felt. Formålet hermed var at afgøre om der kunne være bevaret rester afhvad der her formodedes at 
have været enjordfyldt stenbygget røys. Det viste sig at området havde været planeret helt ned til undergrund, 
men der fremkom svage spor efter hvad der måtte være den nordlige halvdel af en oprindelig centralgrav. Denne 
struktur blev dokumenteret i flade med foto og tegning. Der var ikke bevaret tilstrækkelig dybde til at profil 
kunne dokumenteres. En del fyld blev vandsoldet dog uden at yderligere fund blev gjort. 

De to felter blev indmålt i forhold til de to nyopførte udlejningshytter der er opført på lokaliteten, og felterne er 
senere sat digitalt ind på kort. 

Fund blev hjemtaget til Arkeologisk Institutt, Universitetet i Bergen og sendt til konservering. 

Der blev ikke udtaget videnskabelige prøver. 

Deltagere i udgravningen 

Søren Diinhoff 
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ANLÆGSBESKRIVELSE 

GravA 

Lokalisering 
Grav A er beliggende midt i det sydligste af de udgravningsfelter (fig. 2). 
Anlægsbeskrivelse 

Anlægsbeskrivelse 
Grav A er et meget ødelagt anlæg hvoraf der stort set intet var bevaret ved undersøgelsen. Grundejer kunne 
fortælle at man i dette område havde fjernet og udplaneret en større stendynge. Det må betyde at der her fremme 
på terrassekanten har ligget en stenbygget røys. Det er uvist om denne røys har været jordblandet eller om der 
oprindelig har været tale om en tør stenrøys. Mest sandsynligt har røysens sten været jordblandede. 

Ved undersøgelsens start lå området hen med en omrodet og forstyrret overflade hvor det ikke var muligt at 
drage konklusioner om oprindeligt udseende. Et område på 3.1 x 2 meter blev afrenset i fladen. Ned mod 
undergrund tegnede sig svagt et nærmest hesteskoformet fyldskifte med en lidt større koncentration af småsten 
end i fylden rundt. Det er et meget svagt spor som kun vanskeligt kan udskilles på foto (Film 01 ; bill. 5-6). 

Det afdækkede spor må udgøre den absolutte bund af den nordlige halvdel af gravrøysens centralgrav. Den 
beskriver et gravrum med en bredde af ca. 120 cm øst - vest og en bevaret længde nord - syd på ca. l10cm. 
Den oprindelige længde har formodentlig været det dobbelte dvs. 220 til 250 cm. Den bevarede fyld i gravens 
sider stak under 1 cm ned i undergrund. 

Fyld/materialer 
Grav A markerer sig ved en grå til gråbrun sandet fyld uden trækul og med et lidt større indhold af mindre sten 
end den omliggende jord. Der er kun bevaret fyld fra anlæggets sider i den nordlige halvdel. 

Fund 
Fra grundejer er indleveret en større ravperle. Denne perle er registreret ved samlingsansvarlig på Bergen 
Museum og foreligger ikke tilgængelig ved skrivning af denne rapport. Perlen kan således ikke behandles under 
fundgennemgang, men vises dog med foto herunder på figur 3. 

Fig. 3. Den store ravperle indleveret fra 
grundejer. Perlen er fonnodentlig brudt i 
stykker under j ordarbej det i forbindelse med 
byggeriet. 



Skålformet spænde 
B15814/1 : Skålformet spænde aftype Rygh 647 variant D. Rygh regner spænder af denne form som en 
selvstændig type, mens Jan Petersen ser Rygh 647 og 649 som undervarianter afsamme spænde. 

Spændet er ikke bevaret intakt. Det har et brud midt over og dele i den ene side er væk. Formodentlig er skaden 
opstået under planeringsarbejdet. Spænder af denne type er dominerende i det niende århundrede, bl.a. er den 
hyppig i Sognefjordområdet på Vestlandet. Det er en type med lang levetid og omfattende kopiering. 

Spændet har feltinddelt ornamentering med gribedyr og maskemotiv. Det har to rombiske topfelter og fire 
hjørnefelter. Typen har normalt to større midtfelter, men på denne undervariant 647 var. D er midtfeltet opdelt 
ved en tværliste. Spændet har haft 9 knopper monteret på de lister der adskiller de forskellige felter, samt fire 
ikke monterede runde flade knopper i hjørnefelterne, dvs. de ni knopper er nittet til spændet, mens de fire er 
støbt i et med spændet. Knopperne på sidefelterne er forbundet med spændets yderkant. De tværforbindende 
lister synes at have haft indlægning af sølvtråd. På denne fibula kan selve listerne være af sølv. Den udrettede 
kant er udsmykket med stemplede trekanter. Variant D adskiller sig ved at knopperne på midtfelterne er 
forbundet med lister og over disse knopper sidder et ansigt med udslået hår. 

Fig. 4. Skålformet spænde afRygh variant 647 D. Spændet er blevet beskadiget under 
byggeriet ved Rauset, men det kan beskrives i detaljer. 

Det dobbelte nålefæste er ifølge Petersen en indikation på en tidlig datering. Langt de fleste har som dette fund 
dobbelt nålefæste. Montelius sætter typen tidligt dvs. i tiden 800 - 850. Variant D må regnes at være fra den 
første halvdel af 9. århundrede. 
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Tolkning og datering 
Den ringe bevaringstilstanden på grav A gør det vanskeligt sikkert at tolke og beskrive anlægget. Der må 
imidlertid være tale om en nord - syd orienteret gravlægning under en oprindelig jordblandet stenrøys. Graven 
har fonnodentlig været en skeietgrav. Ud fra den fundne skålfibula og den nærliggende ravperle der lå i 
jordmasse udplaneret fra området ved grav A, så kan graven bestemmes som en kvindegrav. 

Anlægget blev tidligt erkendt i fladen og først under senere oprensning til foto blev den skålfonnede fibula 
fund et centralt i gravrummet. Tolkningen som grav skyldes altså ikke fundet af skål fibulaen, fund et 
sandsynliggør derimod tolkningen. Skålfibulaen bærer tydeligt præg af den ødelæggelse gravrummet er blevet 
udsat for. Den er blevet beskadiget og lå måske ikke helt præcist på sin oprindelig plads. Det er derfor ikke 
muligt af afgøre om den gravlagte har ligget med hovedet i syd eller i nord. 

Den fundne skålfibula daterer graven til tidlig vikingetid før eller rundt midten af det 9 ende århundrede. 

Foto 
Film 01; bill. 01-06 
Film 02; bill. 01-11 

Tegninger 
Plan- og profiltegning nr. Ol. 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra grube B. 

Grube B 

Lokalisering 
Grube B er beliggende omtrent i midten af det nordligste af de to udgravningsfelter (fig. 2). 

Anlægsbeskrivelse 
Grube B tegner sig i fladen som et ovalt kvadratisk fyldskifte. Gruben måler 80 x 85 cm. I profil tegner den sig 
med skålfonnet tværsnit med let rundede sider og rundet bund. Den har en dybde af 35 cm. 

Fyld/materialer 
Fylden i grube B består af en gråbrun sandet fyld ispættet orange sand. Fylden er let trækulblandet. Gruben 
indeholder enkelte mindre ubrændte sten. 

Fund 
Der er ikke fund fra grube B. 

Tolkning og datering 
Grube B er en anlægstype der er almindeligt forekommende på forhistoriske lokaliteter. Oftest træffes de i 
forbindelse med bopladsområder, enten på selve bopladsområdet eller i tilknyttede aktivitetsområder nær ved. 
Områdets karakter og den nærliggende vikingetidsgrav gør det sandsynligt at der er tale om et bopladsnært 
område og at det drejer sig om en grube afuvis funktion. Der er ikke tale om noget gravanlæg, men det kan ikke 
udelukkes at gruben har tilknytning til evt. gravlægninger i området rundt. 
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Uden nærmere dateringsgrundlag kan grube B ikke dateres nærmere end indenfor tidsrummet bronzealder til sen 
jernalder. Om gruben er samtidig med den nærliggende vikingetidsgrav kan ikke afgøres. 

Foto 
Film 01; bill. 07-13 

Tegninger 
Plan- og profiltegning nr. Ol. 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra grube B. 



10 

FUNDLISTE 

Ravperle indleveret fra grundejer. 

BI5814/1: Skålfonnet spænde aftype Rygh 647 variant D 

FOTOLISTE 

Film 01 Dias 

Nr Motiv Mot Sign Dato 

01 Område hvor grav A har været beliggende. Før oprensning. Sø SD 04.00 
02 Område hvor grav A har været beliggende. Før oprensning. S SD 04.00 
03 Område hvor grav A har været beliggende. Før oprensning. S SD 04.00 
04 Område hvor grav A har været beliggende. Før oprensning. NV SD 04.00 
05 Bevarede rester af grav A i oprenset flade. SV SD 04.00 
06 Bevarede rester af grav A i oprenset flade. SV SD 04.00 
07 Område ved grube B før oprensning. NV SD 04.00 
08 Område ved grube B før oprensning. NV SD 04.00 
09 Grube B kvart snittet, nordvest side. NV SD 04.00 
10 Grube B kvart snittet, nordvest side. NV SD 04.00 
11 Grube B kvart snittet, sydvest side. SV SD 04.00 
12 Grube B halvt snittet. NV SD 04.00 
13 Grube B halvt snittet. NV SD 04.00 
14 Område bag grube B med stenspor. NV SD 04.00 
15 Lagfølge i feltprofil øst for grube B. Sø SD 04.00 

Film 02 Digital 

Nr Motiv Mot Sign Dato 

01 Detaljefoto af skålfibula Detalj efoto af skålfibula B 15 814/1. DS 01.02 
02 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
03 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
04 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
05 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
06 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula BI5814/1. DS 01.02 
07 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
08 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1 . DS 01.02 
09 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
10 Detaljefoto af skålfibula Detaljefoto af skålfibula B 15814/1. DS 01.02 
11 Ravperle indkommet fra grundejer 
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TEGNINGSLISTE 

Plan- og profiltegning nr. 01. 

VIDENSKABELIGE PRØVER 

Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra lokaliteten 


