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1	Sammenfatning	og	vurdering	av	undersøkelsene	langs	
Totlandsveien	og	Myrdal	
 

I 2006 ble det i forbindelse med offentlig reguleringsplan gjennomførte Byantikvaren i 

Bergen arkeologiske registreringer langs Totlandsveien, gbnr 46, 50 og 54 i Fana bydel, 

Bergen Kommune, Det ble under registreringene funnet fem automatisk fredede lokaliteter 

som var i konflikt med reguleringsplanen. Disse besto av fire kulturlag (ID 107874, ID 

107875-1 og ID 107874-2) og en steinstruktur som ble tolket som en forhistorisk 

rydningsrøys, eller en del av en geil (ID 107875-3) (Hagen 2007:2). Radiologiske datering av 

kullprøver viste at lagene stammet fra mellom 330 – 410 e. Kr, noe som gir en tidligere dato 

på rydningen av gården Myrdal enn tidligere antatt (ibid:. 2007:23). 

De forhistoriske sporene fra eldre jernalder gir viktig kunnskap om bosetning og kulturforhold 

i romertid og tidlig folkevandringstid og vi vet fra før lite om jordbruksbosetningen i Bergen 

I løpet av frigivningsundersøkelsen ved Myrdal ble to felt åpnet over lokalitet ID107874 og 

ID107875, og det ble dokumentert tre profiler med kulturlag. De radiologiske dateringene fra 

undersøkelsene viser at det har foregått dyrkning og beite på gården siden romertiden og frem 

til moderne tid. 
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2	Bakgrunn	for	undersøkelsen	
Den arkeologiske frigivningsundersøkelsen i Myrdal gbnr 54/2 og 7 ble gjennomført i 2010 

som følge av offentlig fremlagt reguleringsplan for bygging av gang- og sykkelveg langs 

traseen Bjøllebotn – Ulsmåg skole. Tiltakshaver var Statens vegvesen Region vest. 

Registreringer ble gjennomført av Byantikvaren i Bergen kommune i tidsrommet 28. august 

til 1. september 2006 av Heming Hagen. Målet med undersøkningene var å kartlegge om 

traseen for gang og sykkelsti ville komme i konflikt med automatisk freda kulturminner 

(Hagen 2007:4). Hele planområdet ble befart etter synlige kulturminner og områder med 

potensial for maskinell sjakting. Det ble lagt totalt 5 sjakter under undersøkelsene, alle helt 

sørøst i planområdet ved gården Myrdal (ibid.:14). Resultatet av registreringen besto av to 

lokaliteter (ID 1078774 og ID 1078774) som ble datert til overgangen mellom romertid og 

folkevandringstid.  

I brev datert 15.04.2010 fra Hordaland fylkeskommune ble det søkt om dispensasjon fra 

kulturminnelova for å grave ut de to lokalitetene. I brev fra 06.04.2010 la Bergen Museum, 

Seksjon for Ytre Kulturminnevern frem forslag til prosjektplan og kostnader. Vedtak om 

dispensasjon etter kulturminnelova § 8,1 ble innvilget av Riksantikvaren i brev av datert 

01.04.2010. Vedtak om omfang og kostnader ble vedtatt i samme brev. Kostnadene i 

forbindelse med utgravningene dekkes av tiltakshaver, j.f. Kulturminnelovens § 10, i dette 

tilfelle Statens Vegvesen region vest. 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført av personale ved Bergen Museum Seksjon 

for ytre kulturminnevern i perioden 3-7. mai 2010. Prosjektansvarlig for prosjektet var Søren 

Diinhoff. Rapporten er skrevet av Yngve Thomassen Flognfeldt. I utgravningsperioden deltok 

feltleder Anita Haugen og feltassistent Kjetil Østebø. 
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Figur 1: Oversiktskart over Fana bydel øst, med planområdet 
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2	Topografi 

Planområdet besto av to områder sør og sørvest for gården Myrdal langs Totalandsveien på 

ca. 110 meters høyde over havet. Utgravningsområdet ligger på en terrasse med utsikt over 

Myrdalsvannet. Det er bratte hellinger ned mot nord og vest, og opp mot sør og øst. Området 

besto av innmarken til gården Myrdal.  

 

Figur 2: Grafisk kart over området rundt Myrdal 
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Figur 3: utsikt over felt 1, mot sør 

 

Figur 4: Oversikt over Myrdal, mot Myrsalsvannet 
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3	Undersøkelsesmetode	og	forløp	
På bakgrunn av registreringene i 2006 ble det under frigivningsundersøkelsen åpnet to felt for 

å undersøke områdets kulturspor ytterligere. Det var forventet å finne flere spor etter 

jordbruksaktivitet fra jernalder i området, og dokumentere disse ytterligere ved hjelp av 

makrofossil- og pollenprøver. Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking 

med sjakting og åpning av en større flate. Metoden går ut på å, ved bruk av gravemaskin, å 

fjerne matjordlaget over den sterile undergrunnen. Undergrunnen blir deretter renset frem 

med krafse og graveskje, og eventuelle strukturer i undergrunnen blir renset og dokumentert 

ved hjelp av tegning og fotografering og beskrivelse. Denne typen undersøkelser kan påvise 

forhistoriske kulturspor under markoverflaten, som for eksempel spor etter bosetning, 

jordbruk eller graver. Undergrunnen på Myrdal besto for det meste av våt myrholdig jord i 

felt 1, og lysbrun siltholdig sand i felt 2. Det ble ikke funnet noen strukturer utenom dyrkning- 

og beitelagene. På tre steder ble profilkanten renset opp og avsetningene fra de forhistoriske 

dyrkningslagene ble dokumentert ved fotografering, tegning og beskrivelse. Det ble tatt 

radiologiske prøver fra lagene for datering og det ble innsamlet pollen- og makrofossilprøver 

for videre analyse. De botaniske prøvene er innsamlet og magasinert av Lene S. Halvorsen 

ved de Naturhistoriske samlinger, Universitet i Bergen. 

4	Områder	
To områder, felt 1 og felt 2 ble åpnet under undersøkelsene.  

  

Figur 5: Kart over feltene (frå www.gulesider.no) 
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4.1	Felt	1	
Felt 1 består av en sjakt som målte 21 meter i lengde og 1,90 - 4,25 meter bred. Feltet ble lagt 
fra registreringssjakt 3 i sørgående retning gjennom lokalitet Askeladden ID 107874. 
Dateringsprøvde fra registreringen i 2006 ble datert til overgangen mellom romertid og 
folkevandringstid (Beta-222058, BP 1680±80, Cal. AD 4010) (Hagen 2006:23). Det ble 
renset opp to profiler (profil 1 og 2) i sjakten sin vestside. Profilene ble dokumentert ved 
fotografering, tegning og beskrivelse. Det ble tatt ut ytterlige prøver til radiologisk datering i 
tillegg til pollen- og makrofossilprøver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Kart over felt 1 
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Figur 7: Felt 1 oversikt mot sør 

 

Figur 8: Beite lag fra felt 1. i detalj. 
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Figur 9: Tegning av profil 1 i felt 1 med angitt sted for uttak for radiologiske og botaniske prøver. 

 

Figur 10: Tegning av profil 2 i felt 1 med angitt sted for uttak for radiologiske og botaniske prøver. 
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Tolkninger	og	dateringer		4.2.1	
Det ble sendt inn en jordprøve fra felt 1 til radiologisk datering. VP11 fra c i profil 2 ble datert 
til sen middelalder (Beta-291205, BP 560±40, Cal. AD 14000). Trolig representerer laget et 
beite.  

Lab. Nr  Funnsted  Hva  Materiale  14C alder  Kalibrert 

Beta‐291205  Profil 2 (VP11)  Dyrkning/beite Trekull  BP  560±40  AD 1400 

Tabell 1: Dateringsprøve fra felt 1 

4.2	Felt	2	
Felt 2 ligger ca 60 m nordvest for felt 1, og består av et 
flatavdekket område på ca 6 x 22 meter. Under 
registreringen i 2006 ble sjakt 4 lagt i midten av 
området, og det ble funnet et mulig forhistorisk 
dyrkningslag (ID 107875) og en mulig rydningsrøys 
(ID 107875-3). 

Dyrkningslaget ble radiologisk den gang datert (Beta-
222059) til 1750 BP (kalibrert 330 e.Kr), som tilsvarer 
slutten av romertiden (Hagen 2006:18-19). 

Under den arkeologiske frigivningsundersøkelsen ble 
en ytterligere en profil undersøkt og det ble tatt ut 
radiologiske prøver til datering, i tillegg til pollen- og 
makrofossilprøver. I sørprofilen var det akkumulert et 
tykt dyrkningssediment. Prøver fra dyrknignslaget ble 
datert til overgangen mellom førromersk jernalder og 
tidlig romertid (Beta 291206, BP 1930±40 BP, Cal. BC 
70 

Figur 11: kart over felt 2
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Figur 12: Oversikt felt 2 mot 

nord

 

Figur 13: Dyrkningspofil i felt 2 mot sør 
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Lab. Nr  Funnsted  Hva  Materiale  14C alder  Kalibrert 

Beta‐291206  Felt 2, Profil 3  Dyrkning  Trekull  1930±40 BP  BC 70 

Tabell 2: Dateringsprøver fra felt 2

Figur 14: Tegning av dyrkningsprofil 3 i felt 2 med 

angitt sted for uttak for radiologiske og botaniske 

prøver. 
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5	Tolking	av	lokalitetene 

Frigivningsundersøkelsene gjort ved Myrdal, Totland i mai 2010, og registreringene i 2006 
påviste en tidligere dyrkning- og beitefase enn tidligere antatt (referert i registreringsrapport 
2006).  Man antok at gården ble ryddet under vikingtiden, basert på gårdens minimale 
størrelse. Dateringsprøvene fra de to undersøkelsene viste at gården i Myrdal skal ha blitt 
ryddet i Romertid. 

 Det tynne kullsjiktet i felt 1 (ID 107874) ble datert til senmiddelalderen og er trolig rester 
etter beite. Under registreringene ble et beitelag i nordkanten av feltet datert til sen romertid 
(kalibrert 410. e.Kr.).  

I felt 2 ble lokalitet ID 107874 undersøkt og inneholdt et tykt dyrkningslag som ble datert til 
1930 +/- 40 BP. Dateringene fra registreringen var noe senere, og ble datert til 330 e.Kr. som 
tilsvarer slutten av romertid. 

Det ble ikke funnet noen strukturer som kan tyde på bosetningsaktivitet innenfor de to feltene. 
Dette er trolig fordi planområdet er avgrenset til et lite område rundt Totlandsveien. Mest 
sannsynlig vil eventuelle spor etter bosetningsaktivitet ligge på flatene nordøst for lokalitetene 
eller på den nåværende plassen for hovedbygningene til gården Myrdal.  
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7.0	Fotoliste	
Fotoliste 

Foto Struktur Type Mot Beskrivelse Lokalitet

01‐01  O NØ Oversikt før avdekking 1

01‐02  O SØ Oversikt før avdekking 1

01‐03  O SV Oversikt før avdekking 2

01‐04  O NV Oversikt før avdekking 2

01‐05  O S Oversikt sjakt 1, lok1 etter avdekking 1

01‐06  O SV Oversikt sjakt 1, lok1 etter avdekking (kullinsen) 1

01‐07  O N Oversikt sjakt 1, lok1 etter avdekking 1

01‐08  O SV Oversikt sjakt 1, lok1 etter avdekking 1

01‐09  O SV Oversikt sjakt 1, lok1 etter avdekking, med kullinse 1

01‐10  O NØ Oversikt undersøkelsesområdet  
01‐11  O N Oversikt undersøkelsesområdet  
01‐12  O NØ Oversikt undersøkelsesområdet  
01‐13  O NØ Oversikt undersøkelsesområdet  
01‐14   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐15   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐16   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐17   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐18   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐19   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐20   NV Profil sjakt 1, lok.1 med kullinse 1

01‐21   V Profilvegg mot V, lok.2 2

01‐22   V Profilvegg mot V, lok.2 2

01‐23   V Profilvegg mot V, lok.2 2

01‐24   V Profilvegg mot V, lok.2 2

01‐25   V Profilvegg mot V, lok.2 2

01‐26    Arbeidsbilde, Kjetil tegner profilvegg, lok.2 2

01‐27    Arbeidsbilde, Kjetil tegner profilvegg, lok.2 2

01‐28  O NØ Oversikt lok.2 2

01‐29  O N Oversikt lok.2 2

01‐30  O N Oversikt lok.2 2

01‐31  O S Oversikt lok.2 2

01‐32   NV Profil 1, lok. 1 1

01‐33   NV Profil 1, lok. 1 1

01‐34   NV Profil 2, lok. 1 1

01‐35    Arbeidsbilde tegning av profiler på lok.1 1

01‐36   NV Profil 2, lok. 1, med snor 1

02‐01  O S Oversikt lok.2 2
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Fotoliste 

Foto Struktur Type Mot Beskrivelse Lokalitet

02‐02  O N Oversikt lok.2 2

02‐03  O  Eks. på vått myrområdet nedenfor lok.2  
02‐04  O N Oversikt Lok.2 2

02‐05  O SØ Oversikt Lok.2 2

02‐06   V Lok.2, profil 1 2

02‐07   V Lok.2, profil 1 2

02‐08  O S Oversikt lok.1 ferdig dokumentering 1

02‐09  O S Oversikt lok.1 ferdig dokumentering 1

02‐10  O N Oversikt lok.1 ferdig dokumentering 1

02‐11   V Lok. 1, profil 1 etter prøveuttaking 1

02‐12   V Lok. 1, profil 1 etter prøveuttaking 1

02‐13   V Lok. 1, profil 2 etter prøveuttaking 1

02‐14  O N Oversikt lok. 1 1

02‐15  O N Oversikt lok. 1, profilvegg 1

 


