
 
 

  

 

 

Valen, Vardø k. 

Forundersøkelse og overvåking av middelalder bygrunn  

 

Anja Roth Niemi og Jørn Henriksen 

TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET 
Seksjon for kulturvitenskap 
 
Rapport arkeologiske undersøkelser 2012 



 
 

Lokalitet: Valen, Vardø 
Id.nr.: 7561 
Kulturminnetype: Den gamle bygrunn/gårdshaug fra middelalder 
Undersøkt: 2012 
Kartfesting: WGS84 UTM sone 33 1097756E 7886957N 
Tiltakshaver: Vardø kommune 
Kommune: Vardø 
Fylke: Finnmark 
Gnr/bnr: 19/2, 19/7, 19/521, 19/546 
Feltleder: Anja Roth Niemi / Jørn Henriksen 
Prosjektansvarlig: Anja Roth Niemi 
Rapport: Anja Roth Niemi / Jørn Henriksen 
Prosjektnr.: A49110 / A49123 
GISprosjekt: Valen_Vardo.gdb, Valen.mpk, Valen.mxd  
Fotobase: tsad9 
Gjenstandsbase: Ts13754 
 
Sammendrag 
Vardø kommune søkte 5. mars 2012 om dispensasjon etter kml. 8 første ledd for inngrep i automatisk 
fredet bygrunn (id.nr. 7561 i Askeladden) i forbindelse med oppføring av flerbrukshus i Vardø. Tromsø 
museum var av den oppfatning at opplysningene om kulturlagsforholdene innen tiltaksområdet var for 
mangelfulle til at man kunne gi en uttalelse i saken overfor Riksantikvaren. Riksantikvaren sluttet seg til 
denne vurderingen. Kunnskapen om kulturlagsforholdene i området var utelukkende basert på Poul 
Simonsens registrering fra 1958, publisert i Vardø Museums årbok for 1959. Det ble den gang gravd et 
hull på 1,2 x 1,2 m i sørvestre hjørne av det aktuelle området som viste kulturlag i betraktelig dybde. 
Vardø kommune ba 15. mai Finnmark fylkeskommune om å foreta undersøkelser for å framskaffe 
faktaopplysninger om den berørte grunnen. Finnmark Fylkeskommune bestilte 1. juni en §9-
undersøkelse fra Tromsø museum. Denne ble gjennomført 11.-14. juni. Konklusjonen i foreløpig rapport 
av 1. juli 2012 var at ingen av søkesjaktene ga sikre indikasjoner på automatisk fredete kulturminner. En 
del av undersøkelsesområdet avslørte kulturlag av stor mektighet, og der rene arkeologiske 
observasjoner ikke var tilstrekkelig for å gi en sikker bakre datering av laget. Ut i fra helhetsvurderinger 
er det mye som tyder på at laget stammer fra bosettinger i den såkalte Østervågen, hvor de første 
festningene, kirken og det sentrale fiskeværet var lokalisert. Ettersom dette laget ble beskrevet og 
dokumentert i profil mot undersøkelsesområdets østre avgrensning ble inngrep i dette området unngått 
ved at tiltakshaver flyttet tiltaksområdet etter TMU og riksantikvarens anvisninger. Dette ble gjort i form 
av nye plan- og karttegninger 18. juli 2012. De øvrige sjaktene i området lenger vest, nr. 1 og 2 dekker 
selve Valen. Også her ble det påtruffet tykke kulturlag, men disse lot seg noenlunde sikkert datere til 
tidlig nytid - moderne tid ut fra forekomst av teglstein, stjertpotte- og krittpipefragmenter. En påle ble 
dendrokronologisk datert i samsvar med de øvrige arkeologiske observasjonene. Selve Valen inneholdt 
dermed etter alt å dømme ikke kulturminner eldre enn 1537, og ble derfor ikke omfattet av 
kulturminnelovens bestemmelser om automatiske fredete kulturminner (jf. Kml §§ 3, 4).Riksantikvarens 
dispensasjonsvedtak i brev av 18.7.2012 baserte seg på uttalelser fra TMU, Finnmark fylkeskommune og 
Sametinget. Vedtaket tok utgangspunkt i resultatene fra prøveundersøkelsene. Riksantikvaren fant at 
inntrykket om at selve Valen hovedsakelig daterer seg etter 1537 er tilstrekkelig til å gi tillatelse til 
tiltaket jf. Kulturminneloven § 8 første ledd. Imidlertid delte riksantikvaren TMUs vurderinger at deler av 
tiltaksområdet burde undersøkes ved arkeologisk overvåkning, ettersom prøvesjaktene ikke helt kunne 
utelukke at kulturlag eldre enn 1537 kan forekomme også på Valen. Riksantikvaren vedtok at tillatelse til 
bygging av flerbrukshus på Valen innvilges under vilkår at utgravning av tomt skjer under arkeologisk 
overvåking av Tromsø Museum, Universitetsmuseet. Overvåking ble utført 6.-10. august. Det ble under 
dette arbeidet ikke observert spor etter bosetting fra førreformatorisk tid. I den nordlige delen av 
tiltaksområdet ble det avdekket en mengde påler som var satt ned i den gamle sandstranda. Dette er 
sannsynligvis rester etter kaianlegg, som skal dateres til første halvdel av 1600-tallet.  
 
Rapport ferdigstilt 8. april 2013, Anja Roth Niemi 
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1. Bakgrunn og saksgang 
Vardø kommune søkte 5. mars 2012 om dispensasjon etter kml. 8 første ledd for inngrep i 
automatisk fredet bygrunn (id.nr. 7561 i Askeladden) i forbindelse med oppføring av flerbrukshus i 
Vardø. 

Tromsø museum var av den oppfatning at opplysningene om kulturlagsforholdene innen 
tiltaksområdet var for mangelfulle til at man kunne gi en uttalelse i saken overfor Riksantikvaren. 
Riksantikvaren sluttet seg til denne vurderingen. Kunnskapen om kulturlagsforholdene i området var 
utelukkende basert på Poul Simonsens registrering fra 1958, publisert i Vardø Museums årbok for 
1959. Det ble den gang gravd et hull på 1,2 x 1,2 m i sørvestre hjørne av det aktuelle området som 
viste kulturlag i betraktelig dybde. 

Vardø kommune ba 15. mai Finnmark fylkeskommune om å foreta undersøkelser for å framskaffe 
faktaopplysninger om den berørte grunnen. Den 24. mai reiste Keth Lind og Anja Roth Niemi fra 
Tromsø Museum og Daniel Eriksson fra Finnmark Fylkeskommune til Vardø for å befare det aktuelle 
området med formål å vurdere hvordan en slik undersøkelse best kunne gjennomføres. Muligheten 
for tilstedeværelse av fredete kulturlag og eventuelle konsekvenser for den videre framdriften for 
flerbrukshuset ble da drøftet med rådmann Hans Erik Wilhelmsen fra Vardø kommune og rådgiver 
Svein-Are Hansen fra Fak Prokuria. Finnmark Fylkeskommune bestilte 1. juni en §9-undersøkelse fra 
Tromsø museum. Denne ble gjennomført 11.-14. juni. 

Konklusjonen i foreløpig rapport av 1. juli 2012 var at ingen av søkesjaktene ga sikre indikasjoner på 
automatisk fredete kulturminner. En del av undersøkelsesområdet avslørte kulturlag av stor 
mektighet, og der rene arkeologiske observasjoner ikke var tilstrekkelig for å gi en sikker bakre 
datering av laget. Ut i fra helhetsvurderinger er det mye som tyder på at laget stammer fra 
bosettinger i den såkalte Østervågen, hvor de første festningene, kirken og det sentrale fiskeværet 
var lokalisert. Ettersom dette laget ble beskrevet og dokumentert i profil mot 
undersøkelsesområdets østre avgrensning ble inngrep i dette området unngått ved at tiltakshaver 
flyttet tiltaksområdet etter TMU og riksantikvarens anvisninger. Dette ble gjort i form av nye plan- og 
karttegninger 18. juli 2012. De øvrige sjaktene i området lenger vest, nr. 1 og 2 dekker selve Valen. 
Også her ble det påtruffet tykke kulturlag, men disse lot seg noenlunde sikkert datere til tidlig nytid – 
moderne tid ut fra forekomst av teglstein, stjertpotte- og krittpipefragmenter. En påle ble 
dendrokronologisk datert i samsvar med de øvrige arkeologiske observasjonene. Selve Valen 
inneholdt dermed etter alt å dømme ikke kulturminner eldre enn 1537, og ble derfor ikke omfattet 
av kulturminnelovens bestemmelser om automatiske fredete kulturminner (jf. Kml §§ 3, 4). 

Riksantikvarens dispensasjonsvedtak i brev av 18.7.2012 baserte seg på uttalelser fra TMU, Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget. Vedtaket tok utgangspunkt i resultatene fra prøveundersøkelsene. 
Riksantikvaren fant at inntrykket om at selve Valen hovedsakelig daterer seg etter 1537 er 
tilstrekkelig til å gi tillatelse til tiltaket jf. Kulturminneloven § 8 første ledd.  Imidlertid delte 
riksantikvaren TMUs vurderinger at deler av tiltaksområdet burde undersøkes ved arkeologisk 
overvåkning, ettersom prøvesjaktene ikke helt kunne utelukke at kulturlag eldre enn 1537 kan 
forekomme også på Valen. Riksantikvaren delte også Sametingets oppfatning om at samiske 
kulturminner kan befinne seg på Valen. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet 
jf. kml. §§ 3 og 4. Riksantikvaren bemerket også at potensialet for mer eller mindre bevarte skipsvrak 
på Valen er til stede. Skipsvrak og deler av skip eldre enn 100 år er vernet jf. kml §14. Riksantikvaren 
vedtok at tillatelse til bygging av flerbrukshus på Valen innvilges under vilkår at utgravning av tomt 
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skjer under arkeologisk overvåking av Tromsø Museum, Universitetsmuseet. Overvåking ble utført 6.-
10. august. Det ble under dette arbeidet ikke observert spor etter bosetting fra førreformatorisk tid. I 
den nordlige delen av tiltaksområdet ble det avdekket en mengde påler som var satt ned i den gamle 
sandstranda. Dette er sannsynligvis rester etter kaianlegg, som skal dateres til første halvdel av 1600-
tallet.  

Den foreliggende rapporten omfatter resultatene fra forundersøkelsene etter kml. §9 og resultatene 
fra overvåkingsundersøkelsene.  

2. Forløp, tidsrom og personale 
Forundersøkelsene ble gjennomført mandag 11. juni – torsdag 14. juni. Fra Tromsø Museum deltok 
Anja Roth Niemi (prosjektleder) og Bjørn Hebba Helberg (feltassistent). Fra Finnmark Fylkeskommune 
deltok Daniel Eriksson. Vardø kommune stilte med gravemaskin, lunsjrom og målemann. 
Gravemaskinfører var Eirik Martinussen. Innmålinger ble gjort av Jan S. Ulle fra Vardø kommune. 

Overvåkning ble utført 6.-10. august, av Jørn E. Henriksen (feltleder) og Erik Kjellman (feltassistent). 
Gravemaskinfører var Eirik Martinussen fra Vardø. Vardø kommune ved rådmann Hans Erik 
Wilhelmsen og Jan S. Ulle var behjelpelig med utlån av graveutstyr, utstyrslagring, pauserom og DGPS 
til innmåling.   

3. Område 
Tiltaksområdet ligger på den østlige delen av Valen, mellom Vardø rådhus i vest, Kristian 4s gate i øst, 
Brodtkorbsgate i sør og Kirkegata i nord, og er ca. 2200m2 stort. I den vestlige delen av 
tiltaksområdet ligger tomta til det gamle velferdshuset, som ble revet i 2010. Velferdshuset hadde et 
grunnareal på 935m2. Dette huset inneholdt basseng i den sørlige delen, slik at det kjent at dype 
inngrep i undergrunnen var gjort allerede når dette huset ble reist på 60-tallet. Tomta er i dag 
gjenfylt med bygningsrester fra dette huset. I denne delen ble det ansett som lite trolig at eldre 
bosetningsspor skulle være bevarte. 

Fra tomta til det gamle velferdshuset og stikkveien vest for rådhuset er det påfylt omtrent 2 meter 
masse i forhold til nivået på det øvrige området. Området er i dag parkeringsplass. Sør for dette, på 
nordsida av Brodtkorbs gate, er det en busslomme. På parkeringsplassen og busslomma ble det 
antatt å være størst potensial for bevarte eldre bosetningsspor i tiltaksområdet. Det potensielle 
området er rundt 1300 m2 stort. Bykart fra 1891 og havnekart fra 1905 viser sparsom bebyggelse i 
området, som det ble antatt hadde medført bare moderate inngrep i undergrunnen i form av 
jordkjellere med begrenset dybde (jfr. Finnmark Fylkeskommunes vurdering i brev av 20. april 2012). 

Simonsens «Hull V» fra 19581 var sannsynligvis lokalisert til det sørøstlige hjørnet av tiltaksområdet. 
Han beretter om moderne forstyrrelser til en dybde av 80 cm, deretter kulturlag med tre- og 
lærrester til en dybde av 2,62m. Kulturlaget ble ikke gravd til bunns. Utover dette har vi bare 
informasjon om at det ble observert trerester og plankebiter når man gravde kjelleren til rådhuset. 
Simonsen tror dette dreier seg om båtdrag eller brolegninger, men området på Valen ble aldri 
undersøkt nærmere for å avklare den mulige fortidige bebyggelsen her.  

                                                           
1 Povl Simonsen: Jordfunn fra Vardø. Vardøhus Museums Årbok 1959, s. 8-56 
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Mens beliggenheten til den gamle bygrunnen på østsida av 
Valen er godt belagt gjennom arkeologiske undersøkelser og 
løsfunn, er det mer usikkert hvorvidt det var tidlig 
bebyggelse på selve Valen. På kart fra 1600-tallet er det 
inntegnet bygninger på hele Valen, mens området er uten 
bebyggelse på seinere illustrasjoner. Fotografier og kartverk 
fra slutten av 1800-tallet viser at det var en viss bebyggelse 
på Valen. Lokale informanter opplyser at det ble påfylt 
masse på Valen fra 1800-tallet og framover for å heve 
området i forhold til havnivået. Omfanget av påfyllinga 
framtrer tydelig når man ser på trappene som leder opp fra 
sjøen i Nordre Våg på nordsida av Kirkegata, som stopper 
flere meter under dagens gatenivå. Informantene forteller at 
før påfyllinga kunne bølgene slå tvers over Valen når «han 
stod på».  

 

 

 

Figur 1 Situasjonsplan for det planlagte flerbrukshuset. Det gamle velferdshuset ligger øst i tiltaksområdet, som er 
markert med oransje 
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Figur 2 Sjaktenes beliggenhet og tiltaksområdets utstrekning 

5. Gjennomføring  
Under forundersøkelsene ble det åpnet tre sjakter ved hjelp av gravemaskin (Figur 2). Sjakt 1 hadde 
et areal på 167m2 og ble lagt langs den vestlige avgrensninga for det gamle velferdshuset fra dens 
sørlige kant til omtrent midt på tiltaksområdet. Formålet med lokaliseringa var å undersøke om det 
fantes berørte kulturlag vest for den utgravde tomta, samtidig som inngrepet i eventuelle forseglete 
kulturlag ville bli minst mulig. Det ble likevel åpnet to sjakter vinkelrett på sjakt 1 mot vest, i dens 
nordlige (sjakt 1a) og sørlige ende (sjakt 1b). Sjakt 2 ble åpnet på tvers av sjakt 1 og 11,5m nord for 
denne. Det åpnede området var 31m2. Sjakt 3 ble åpnet i det sørøstlige hjørnet av tiltaksområdet.  
Denne sjakta hadde et areal på 59m2.  

Totalt ble det undersøkt et areal på 260 m2. 

Alle sjaktene ble gravd godt ned i sikker steril grunn, som var bestod av homogen meget fin 
strandsand. Strandflata lå mellom 3,40 og 2,30 moh i de tre sjaktene, mens dagens overflate lå 
mellom 7 og 5,30 moh.  

Sjaktene ble gravd ved hjelp av gravemaskin. Minimum en arkeolog fulgte dette arbeidet med 
hensikt å observere eventuelle fyllskifter, gjenstander eller strukturer som kunne være uforstyrrete 
og av eldre dato. Ved spesielle observasjoner ble gravemaskinen stoppet, og konteksten/funnet 
renset fram ved hjelp av krafse og graveskje og undersøkt nærmere. Progresjonen og spesielle funn 
og kontekster ble fotodokumentert løpende gjennom hele undersøkelsen.  

Den mest sentrale informasjonskilden var profilveggene, som ble renset fram og fotodokumentert. 
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Fotomosaikker av profilene skal fungere som grunnlag for videre digitalisering og tolkning. Prøver av 
de ulike lagene ble hentet fra profilene, fortrinnsvis som vertikale sekvenser. Uttaksstedene ble 
markert og nummerert før fotodokumentasjon. Horisontale linjer som fungerte som referanselinje 
for målestokk og høydeverdier ble markert på profilveggen. Linjene ble målt inn av målemann Jan S. 
Ulle ved hjelp av DGPS. På prøveposene ble uttaksstedenes høyde i forhold til linja notert, slik at det 
er mulig å regne seg fram til prøvenes og kontekstenes absolutte høydeverdier.  

Sjaktenes omkrets og høyde i bunn ble målt inn gjennom samme metode ved undersøkelsens slutt, 
og måledataene oversendt som GIS-filer.  

Før overvåkingsarbeidet tok til var det avtalt at Vardø kommune kunne grave ut tomten i området i 
øst der svømmehallen i det gamle velferdshuset fra 1960-tallet hadde stått, samt i områder der 
prøvesjaktingene hadde påvist kjellere fra bygg som hadde stått inntil bombingen i 1944, det vil si 
Norges bank og et telegrafbygg. I tillegg viste prøveundersøkelsen at mange kubikk fyllmasse dekket 
eventuelle kulturlag i opp til 2 meters dybde, og det ville vært en fordel om dette ble fjernet før 
overvåkning tok til. Da vi ankom undersøkelsesområdet formiddagen den 6. august, kunne vi fastslå 
at Vardø kommune hadde oppfylt sin del av avtalen (Figur 3). Undersøkelsesområdet fremsto som 
svært ryddig, og et område sentralt i den nordlige delen av området syntes å peke seg ut som det 
best bevarte området, med en forholdsvis inngrepsfri overflate bestående av det som syntes å være 
rene kulturlag. Omkranset i alle retninger kunne moderne rester etter bygninger, veier, kummer og 
vann/kloakkledninger ses på overflaten.  

 
Figur 3 Tiltaksområdet ved start av overvåkingsarbeidet 

Da alle spor etter det gamle velferdsbygget nå var borte, var det særlig de avdekkede profilene mot 
Kristian IV gate i øst som var interessante. Enkelte partier som viste tilsvarende kulturlag som 
dokumentert i “sjakt 3” ble fotodokumentert. Den øvrige tiden ble brukt til å fjerne så mye som 
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mulig av kulturlaget sentralt i undersøkelsesområdet. En sjakt ble gravet med maskin for å avgjøre 
om det var meningsfylt å dokumentere laget i profil. Imidlertid viste det seg å gjenstå mengder av 
stolper i undergrunnen, lik de to som ble dokumentert i sjakt 2. Ettersom kulturlaget for øvrig viste 
seg å ligne det som ble dokumentert tidligere i samme område, ble det ansett som mer interessant å 
avdekke så mye av stolpesystemet som mulig. Den resterende tiden ble derfor brukt til å 
maskinavdekke det best bevarte kulturlagsområdet og rense frem stolpene. Helt sist i uken, den 10. 
august 2012 ble det mulig å måle inn stolpene med DGPS i plan, da vi fikk låne kommunens innmålt. 
Dette arbeidet ble utført av Erik Kjellman. 

6. Observasjoner og resultater 

Sjakt 1 
Sjakta ble anlagt i nord-sør retning, langs den antatte vestlige avgrensinga av tomta til det gamle 
Velferdshuset. Den østlige delen av sjakta bestod utelukkende av omrotede masser, mens det i den 
vestlige delen kunne observeres sjikt som ikke ble berørt når tomta til dette huset ble gravd ut. 
Under graving framkom det mange bein fra storfe/hest, noe trønderkeramikk og et par krittpipe-
deler. Ingenting av dette ble observert in situ, men ble funnet i omrotede masser under graving.  

Etter at det var gravd rundt 20 m i nordlig retning traff vi på et tykt lag med grov pukk, og deretter en 
kraftig murt grunnmur. Pukken har fungert som dreneringsmasse på utsiden av et hus med dyp 
kjeller. Siden det var lite trolig at eldre bosetningsrester skulle være bevarte videre mot nord, ble 
sjakta gravd i en vinkel mot vest (sjakt 1a)( Figur 4). Også her traff vi på en kraftig grunnmur, som vi 
brøt oss gjennom. Det var tydelig at vi nå befant oss inne i en kjeller, antagelig fra første halvdel av 
1900-tallet. Eldre lokale kjentfolk mente det dreide seg om et hvelv fra Norges Bank som stod her før 
krigen. Ut fra de tykke lagene med påfylte masser og dybden på den murte kjelleren ble det ikke 
ansett som hensiktsmessig å grave videre mot øst.  

De omfattende moderne bygningsrestene var ikke til stede i den sørligste delen av sjakt 1, slik at det 
ble ansett som mer sannsynlig at man kunne finne uforstyrrete kulturlag her. Det ble derfor gravd en 
8 m lang og 5 m bred sjakt vinkelrett mot vest på den sørligste delen av sjakt 1 (sjakt 1b) (Figur 5). 

I den vestlige profilveggen til sjakt 1 bestod den den øverste meteren av diverse bygningsmasser, 
teglstein, armeringsjern, sement etc., helt tydelig relativt nylig påfylte masser.  Deretter kom et ca. 
40 cm tykt lag med kompakt humus iblandet fiskebein, bein fra storfe/hest, teglstein etc. Laget 
representerer sannsynligvis aktiviteter fra nyere tid, fortrinnsvis prekevering av fisk og deponering av 
avfall i sjøkanten. Dette laget ble etterfulgt av et rundt 20 cm tykt lag med fin sand. Lokale 
informanter forteller at det i flere omganger ble påfylt sand og grus fra Steilneset på Valen for å heve 
grunnen, dette stemmer godt med de stratigrafiske observasjonene både i sjakt 1 og sjakt 2.  

I den sørlige delen av sjakt 1 og i sjakt 1b ble det deretter observert et ca. 20 cm tykt lag med det 
som først ble tolket som fiskebein (Figur 6). Laget var homogent og bestod så å si utelukkende av 
«ribb-bein» fra fisk, det var altså få ryggvirvler, ørebein etc som ellers er vanlig i avfall etter 
prekevering av fisk. Prøver fra laget er analysert av Alfred Granmo ved TMU, som konkluderte med at 
dette er barder som er splittet opp i pistrer. Laget ble fulgt horisontalt i sjakt 1b, og fortsatte i hele 
denne sjaktas lengde. Den horisontale distribusjonen er altså ikke avgrenset. Laget med barder lå på 
et lag fin sand, med noe avrundete stein. Det var ingen artefakter i laget, slik at det er vanskelig å 
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datere laget nærmere uten radiologiske analyser.  

Den nederste meteren av profilveggen i sjakt 1b bestod av flere tynne sjikt vekselsvis med fin sand, 
delvis blandet med godt avrundet strandstein og humifiserte veksthorisonter. Denne lagdannelsen 
ble også observert nederst i sjakt 1a, under gulvet i en murt kjeller. Dette representerer sannsynligvis 
flere omganger hvor havet har skylt inn over en strandflate som var bevokst og dekket denne med 
sand (Figur 7 og Figur 8). 

Det ble ikke observert artefakter eller sikre bosetningsspor i disse horisontene. Noe fiskebein kunne 
observeres i enkelte av de humifiserte sjiktene, og kan stamme fra prekevering av fisk. Noen 
fragmenter med trekull kunne også observeres. Mangelen på artefakter gjør det vanskelig å datere 
de nederste horisontene, men det er tatt ut prøver med organisk materiale som kan radiologisk 
dateres. Fra ca 3,50 til 2,50 moh består altså undergrunnen mest sannsynlig av naturlige lag. Det kan 
ikke utelukkes at det har foregått prekevering av fisk og andre strandrelaterte aktiviteter. Disse har i 
så tilfelle ikke resultert i omfattende bosetningsspor.  

I profilen fra sjakt 1b ble det dokumentert noe som så ut som et tynt trebord rett over steril grunn. 
Dette ble sendt til dendroøkolog Andreas Kirchhefer, men dessverre var dette så nedbrutt at 
nærmere identifisering ikke var mulig (vedlegg 1).  

 

Figur 4 I den nordlige delen av sjakt 1 traff vi på tykke murte kjellervegger. Sjakta ble derfor dreid mot øst (sjakt 1a), men 
også her bestod undergrunnen av nyere bygningsrester 
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Figur 5 Sjakt 1b ble lagt mot vest i sjakt 1s sørlige del. Profilen viser at det er påfylt bygningsrester, sand og grus ned til 
ca. 1,5 meters dybde. Deretter organiske lag med fiskebein og barder, før den siste meteren ned mot steril grunn som 
består av vekselsvis tynne sjikt strandsand og vekstlag 

 

Figur 6 Lag med barder i sjakt 1b, sett mot vest. Den opprinnelige sjakt 1 snitter laget i forkant. I snittet sees en 
nedgraving som er helt fylt med barder. Under dette laget fin strandsand 
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Figur 7 Profil i vestvegg på sjakt 1a, vekselsvis strandsand og vekstlag, under murt gulv i kjeller fra nyere tid 

 

 

Figur 8 Profil fra nordvegg i sjakt 1b 

Sjakt 2  
Sjakta ble lagt 11,5 meter nord for sjakt 1, og var 14x3 m stor. Sjakta skulle kutte den vestlige 
avgrensinga til det gamle velferdshuset, og nedgravinga til denne tomta framstod tydelig i 
profilveggen til denne sjakta (Figur 9).  

Under to lag med grus og grusblandet sand fulgte flere lag som vekselsvis bestod av sand og humus. 
Det kan se ut til at man har fylt på terrenget på Valen gjennom tilføring av vekselsvis strandgrus/-
sand og usorterte masser med mye avfall (Figur 13). I de humifiserte lagene (lag 5, 8, 10, 11 og 13 på 
Figur 13) ble det observert fiskebein og bein fra storfe, noe trønderkeramikk og et par hanker fra 
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stjertpotter, dessuten rød og gul teglstein. I ca. 2,5 meters dybde, omtrent 4 moh kom et rundt 80 
cm tykt meget kompakt humuslag med store mengder fiskebein (lag 14 på Figur 13, Figur 10). Laget 
var homogent og bestod nærmest utelukkende av fiskebein og humus/omdannet organisk materiale, 
men et par lærbiter ble også observert. Noen røde teglsteinsfragmenter peker mot en datering til 
nyere tid.  

Det ble observert in situ ryggrader fra fisk med skjæremerker (Figur 11), slik at det er rimelig å anta at 
laget er resultat av deponering av avfall fra prekevering av fisk. Laget var også delvis bevart under 
nedgravinga til det gamle velferdshuset. 

Under dette laget lå et homogent lag med strandsand, tolket som opprinnelig strandflate (lag 15). 
Høyden på strandflata var omtrent 3,3 moh.  

Et utvalg av keramikken ble samlet inn, tatt med til Tromsø Museum og undersøkt av PhD-stipendiat 
Yassin Karoliussen. Utvalget består av typer som var vanlig forekommende typer på 16-1800-tallet, 
deriblant fragmenter av stjertpotter, kanner med hank, fat og kar av ulike typer (Figur 14). I all 
hovedsak var ble disse brukt til matlaging og som beholdere for mat og drikke i vanlige hushold.  Det 
ble ikke identifisert mer eksklusive typer som kan indikere statusforskjeller i husholdene i brukstida.    

I sørveggen til sjakt 2 ble det avdekket til sammen fire påler. Mens toppen av de tre østligste pålene 
var blitt forstyrret av nedgravinga av tomta til velferdshuset, så pålen lengst mot vest ut til å være 
intakt (Figur 12, markert som A på figur Figur 13). Toppen av pålen så ut til å være saget rett over. 
Pålene var gravd ned i strandgrunnen, men fiskebeinslaget var intakt over den vestligste pålen. På 
grunn av den nyere nedgravinga i sjaktas østlige del kan ikke de samme forholdene fastslås for de tre 
andre pålene, men sannsynligvis ble også disse plassert her før eller mens fiskebeinslaget ble dannet. 
Ut fra at pålen helt i øst i alle tilfelle er forseglet av fiskebeinslaget, vil pålen kunne gi en eldste bakre 
datering (terminus post quem) for fiskebeinslaget, i tillegg til at pålene representerer en form for 
bebyggelse (brygge, rorbu e.l.). Pålen ble derfor gravd opp og tatt med til Tromsø hvor den ble 
analysert av dendroøkologen Andreas Kirchhefer.  

Dendrologisk analyse viser at stokken var av furu, med hogst-/dødsår 1600 ± 2 år e.Kr. (vedlegg 1). 
Måleserien viser best samsvar med den holocene furukronologien for Nord-Finland, men uten 
nærmere analyser er det ikke mulig å avgjøre sikkert voksested utover regionen mellom Inarisjøen og 
Varangerfjorden. Et sannsynlig voksested er nedre Tana, Neiden eller Pasvik, men dessverre 
foreligger ikke lokale kronologier herfra som når tilbake til 1400- og 1500-tallet. 

I profilen mot sør ble det observert et trekull-lag rett over og delvis ned i fiskebeinslaget (lag 18 på 
Figur 13). Trekullet ble identifisert som bjørk (vedlegg 2). En prøve av laget2 ble datert til AD190±30, 
kalibrert 1650-nåtid (2 standardavvik) (Beta-343453) (vedlegg 3). Det kan dermed se ut til at 
fiskebeinslaget skal dateres til tida mellom 1600 og 1650.  

Det ble altså ikke belagt bosetningsspor eller kulturlag i sjakt 2 som kan dateres lengre tilbake enn til 
ca. 1600.  

 

                                                           
2  TS13754.4, prøve P1 på foto, VAL01 på dateringsrapport 
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Figur 9 Sjakt 2, sørveggen. Et tykt lag med nedbrutt organisk materiale/humus og store mengder fiskebein sees nederst i 
profilveggen. Over følger vekselsvis sand iblandet grus og småstein, og organiske lag med diverse avfall fra nyere tid. 
Nedgravinga til velferdshuset sees tydelig omtrent midt på bildet 

 

Figur 10 Detalj av fiskebeinslaget 
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Figur 11 Fiskebein med skjæremerker i fiskebeinslaget i sjakt 2 

 

Figur 12 Pålen lengst mot vest som ble dendrokronologisk datert. Fiskebeinslaget over er intakt, pålen er altså satt ned 
før eller mens laget ble dannet.  
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Figur 13 Profil i sørvegg, sjakt 2. Nedgraving til velferdshuset (2) preger den østlige halvdelen av sjakta, men 
fiskebeinslaget (14) er delvis bevart under denne. De fire pålene (A-D) som er gravd ned i strandsanda sees tydelig, mens 
fiskebeinslaget over i hvert fall den vestligste av disse er intakt. 
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Figur 14 Keramikk fra sjakt 1 og 2 

 

Figur 15 TS13754.10, Kole i glimmerstein fra sjakt 3 
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Sjakt 3 
Sjakta ble anlagt i det sørøstlige hjørnet av tiltaksområdet, inntil fortauet til Christian 4s gate (Figur 
16, Figur 17, Figur 18, profil på Figur 19).  

Rett under overflata traff vi på organiske lag med store mengder lærrester, dyrebein og fiskebein, 
delvis torvomdannet dyremøkk, plankebiter, tønnelokk osv. Det var påfallende lite keramikk og 
øvrige vanlig forekommende avfall fra middelalder/tidlig nyere tid i lagene.   

Kulturlagene fortsatte ned til steril sandstrand 3,5 moh., altså hadde de en tykkelse på rundt 3,5 
meter. I hele denne dybden var det bare små forskjeller mellom de ulike lagene, det så altså ut til at 
det har vært deponert store mengder organisk avfall av mer eller mindre samme type på stedet. 
Spesielt framtredende var den store andelen lærrester; vi observerte både skorester og stykker med 
hullsøm, både helt øverst og helt nederst i profilveggen. Skosålene er av typer som var vanlige på 
1600-1700-tallet (pers.med. Keth Lind, Tromsø Museum). Ca. 5 moh. ble det avdekket et lag med 
inntil 3-4 cm tykk plank, denne var sagd og hadde preg av å være fra nyere tid. Sammen med planken 
lå også noen tønnelokk og deler av et båtbord (naglet). Laget over plankerestene bar preg av en noe 
større omdannelsesgrad enn laget under. Både lukt og utseende på laget viste tydelig at det her også 
var deponert dyremøkk, som var delvis omdannet til torv.  

Helt nederst i overgangen mellom kulturlagene og strandsanda ble det i profilveggen observert et lag 
med trekull i sjaktas sørlige del. Trekullet ble identifisert som bartre og bjørk, noe bark var fra bartre 
var også til stede (vedlegg 2). Umiddelbart nord for dette lå noen større kantede steiner som kan ha 
vært rester etter grunnmur eller syllstein. Det ble ikke gjort flere observasjoner av 
konstruksjonselementer i sjaktas bunn. Bjørkefragmenter fra en prøve i trekull-laget3 ble datert til 
middelalder; 750±30BP, kalibrert 1260-1290 (Beta-343454).  

Utover lærrestene var det få artefakter i sjakta. Noe trønderkeramikk og et par krittpiper ble plukket 
opp. Bare en gjenstand kunne sikkert dateres til middelalder, en kole i glimmerstein som ble funnet 
ganske dypt i sjakta under graving, dessverre uten nærmere kontekst (TS13754.10, Figur 15).  

 

Figur 16 Fortauet hviler kun på et tynt lag pukk, under dette følger kulturlag i 3,5 meters dybde. På bildet sees sagde 
planker fra nyere tid, over disse delvis torvomdannet dyremøkk, over dette igjen mengder lær- og skinnrester.  

                                                           
3 TS13754.9, prøve P4 på foto, VAL02 på dateringsrapport 
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Figur 17 Sjakt 3 ferdig gravd. Sett mot SØ, krysset mellom Christian 4s gate og Brodtkorbsgate i bakgrunnen 

 

Figur 18 Detalj av profilvegg i sjakt 3 
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Figur 19 Profil fra østvegg i sjakt 3 
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Stolpebygd anlegg 
Under overvåkingen ble det avdekket mengder med påler sentralt i den nordlige delen av området. 
Pålene tilhører samme system som de fire som tidligere ble påvist i sjakt 2, og befinner seg i steril 
strandgrunn. Det ble avdekket et omtrent 50 m2 stort område hvor pålene ble renset fram og 
dokumentert (Figur 20, Figur 21).  

 

Figur 20 Område med påler avdekket under overvåking 

Til sammen 35 påler ble dokumentert. De er organisert i rekker nord-sør og øst-vest med relativ 
regelmessig avstand på omtrent 1,7 meter. Pålenes diameter var på mellom 13 og 54 cm, med et 
gjennomsnitt på 30 cm. Det ble også avdekket en avløpskasse på samme nivå som pålene, men som 
trolig er gravd ned og dermed av langt yngre dato. Pålene stammer fra et stolpebygd anlegg som har 
dekket det meste av Valens nordlige del. Furupålen fra forundersøkelsen som ble dendrokronologisk 
datert til år 1600±2 har inngått i dette anlegget.  

En av pålene som ble avdekket under overvåkingen ble tatt med til Tromsø Museum og analysert av 
dendroøkolog Andreas Kirchhefer (vedlegg 1). Stokken ble identifisert som lerk, antageligvis sibirlerk 
(Larix sibirica) eller dahuria-/gmelinilerk (Larix gmelinii). Det var ikke mulig å datere stokken 
nærmere. En tidligere studie har vist at lerk er den hyppigst observerte arten blant rekved i Nord-
Norge. Denne pålen er trolig rekved fra Russland, mens furupålen sannsynligvis er hentet fra Sør-
Varanger.  
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Figur 21 Stolpeanlegget, oppmåling etter ferdig avdekking 

7. Tolkning 
Sjaktene fra forundersøkelsen bekreftet Simonsens funn fra 1958, nemlig at det i den østlige delen av 
Valen befinner seg tykke kulturlag der de nedre delene skal dateres tilbake til middelalder. 
Kulturlagene består av store mengder organisk og lite omdannet materiale, med mengder lær og tre i 
de øvre lagene. En datering av et trekull-lag helt nederst, rett over steril sandgrunn, viser til aktivitet 
tilbake til 1260-1290, altså i årene rett før de første skriftlige beretninger fra 1307. Det ble imidlertid 
avdekket et for lite område til at vi nærmere kan fastslå hvilken type aktivitet dette dreide seg om. På 
dette tidspunktet ser det ut til at det ikke var bosetning lengre ut på Valen. Fra Simonsens 
undersøkelser vet vi at middelalderbosetningen sannsynligvis har strakt seg omtrent til den vestlige 
delen av tomta for velferdshuset som ble revet. Lengre vest ble det ikke funnet spor etter før-
reformatorisk aktivitet. Muligens var området for eksponert i forhold til den aktivitet og de behov 
man hadde på dette tidspunktet. De mange sjiktene med vekselsvis sand, strandgrus og humifiserte 
veksthorisonter som ble påvist i sjakt 1 viser at den sørvendte delen av Valen (Østervågen) må ha 
ligget relativt lavt og vært svært eksponert. Etter kortere vekstperioder har havet ved stormer og 
spesielt høy sjø skylt inn over land og dekket strandsonen med sand og grus. Ikke før på 1500-1600-
tallet har vi synlige spor etter aktiviteter på Valen, blant annet tykke lag av det som sannsynligvis er 
hvalbarder på den sørvestlige delen av området.     

Sentralt i den nordlige delen av tiltaksområdet ble det påvist et massivt lag med organisk materiale 
og store mengder fiskebein, som viser til omfattende prekevering av fisk. I dette laget ble det 
avdekket rester etter det som har vært et større stolpebygd anlegg som har vært orientert mot havet 
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i nord (Vestervågen). Anlegget ble med all sannsynlighet satt opp i årene rundt år 1600 og var i bruk 
fram mot 1650. I denne perioden fant også den største akkumuleringen av fiskebein og annet avfall 
på denne delen av Valen sted.  

Det er umiddelbart opplysninger fra reisende som besøkte Vardø seint på 1500-tallet som slår en i hu 
når en skal forsøke å gi en tolkning av stolpeanleggene som ble avdekket. Kartene og beskrivelsen til 
den nederlandske oppdageren Jan Huygen Van Linschoten (1563-1610) og beskrivelsen til den ene av 
Christian VI sine sekretærer, Jonas Carisius (1571-1619).  

“Den smale plassen mellom begge landene brukes til å tørke fisk. Til det var det satt opp mange 
rekker. Alle hang fulle av bergfisk som ennå ikke var tørr. Like ved disse stod ladebodene. Disse hadde 
åpent panel omkring, slik at man straks kunne legge inn fisken etter hvert som den ble tørr, samt den 
tran som de utvant av torskeleveren. Av fiske og tranen luktet og stinket det så ille at vi snart ble lei 
stedet.” (Hagen og Sparbo 2004:53).  

Den smale plassen mellom landene er uten tvil Valen, og opplysningene om hjell og ladeboder er 
interessante i denne sammenheng. Når en i tillegg vurderer kartet Van Linschoten produserte fra sitt 
besøk i Vardø i 1594, ser man tydelig at anlegg som hjell, pakkhus og det som ligner små brygger 
ligger konsentrert til Valen, og det synes som om alle anleggene er plassert på pæler. Dette kartet 
speiler inntrykket han ga i skriftlig form: 

”Hva angår husene i byen er de for det meste bygget av bord og planker og stolper, som skikken er i 
Norge. En del av dem står på støtter et stykke opp fra jorden, nemlig de som de oppbevarer fisk og 
andre varer i. De andre husene ligger halvt over og halvt under jorden, slik som på Kildin.”(Petersen 
1959:94).  

Det kan ikke legges all verdens vekt på selve Linschotens fremstilling av bygningstettheten på Valen, 
men det må bemerkes at den østre og nordre delen er svært tett bebygget av stolpebygde 
konstruksjoner i følge Linschotens kart. Det stemmer jo meget bra med stolpenes utbredelse under 
avdekkingen av det bevarte kulturlaget, og man får nøye seg med konstatere sammenfall i forhold til 
Linschotens opplysninger og det arkeologiske kildemateriale vi fant bevart på Valen. 

En akvarell fra slutten av 1600-gir tankevekkende informasjon som kan gi hint om Valen i de 
påfølgende 100 år etter Van Linschoten og ekspedisjonen til Christian IV. Valen er helt tom for anlegg 
i følge Lillienskiold. Kan en dermed tenke seg at stolpene vi har avdekket på Valen er rester etter en 
særskilt organisering av været som varte inn på 1600-tallet, men som var endret ved 1600-tallets 
slutt? På Lillienskiolds tid kan det se ut som all virksomhet er knyttet til bebyggelsen på begge sidene 
av Østervågen (som altså vender mot sør), og at prekevering, tørking og lagring av fisk/tran nå var 
knyttet til værbosettingen og ikke avgrenset til Valen. I så fall kan en regne med at dette er en 
observasjon passende for Lillienskiolds tid i Finnmark, og at Valen raskt kom i bruk igjen. Det viktige i 
denne sammenhengen er imidlertid at bruken umiddelbart etter Lillienskiold i forholdsvis liten grad 
har forstyrret stolperekkene i undergrunnen.  Det tykke kulturlaget knyttet til virksomheten rundt de 
stolpebygde anleggene på 1500-tallet og noe inn på 1600-tallet ser ut til å ha beskyttet stolperestene 
da Valen igjen kom i bruk, og – til en viss grad – frem til i dag.  
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Figur 22 Utdrag fra Van Linschotens Vardøkart fra 1594 (Van Linschoten 1601). Valen er framstilt som bebygd område 

 

Figur 23 Amtmann Lilienskiolds akvarell av Vardø ca. 1698. Valen er fremstilt som et brakklagt område 
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4. Fotoliste 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett
_Mot 

tsad9_001.JPG Sjakt 1 graves SV 

tsad9_002.JPG Sjakt 1 graves SV 

tsad9_003.JPG Sjakt 1 graves NV 

tsad9_004.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder NV 

tsad9_005.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder NV 

tsad9_006.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder V 

tsad9_007.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder, detalj V 

tsad9_008.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder, detalj V 

tsad9_009.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder, detalj V 

tsad9_010.JPG Sjakt 1, lag med hvalbarder, detalj V 

tsad9_011.JPG Sjakt 1 utvidelse mot nord NV 

tsad9_012.JPG Sjakt 1 utvidelse mot nord NV 

tsad9_013.JPG Sjakt 1, prøveuttak fra lag med hvalbarder V 

tsad9_014.JPG Sjakt 1, forlengelse mot nord. Lagt i skjæring mellom gammel tomt på høyre side 
og urørte bunnlag på venstre side N 

tsad9_015.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest. Dreneringsmasser fra nyere bygning V 

tsad9_016.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest. Dreneringsmasser fra nyere bygning V 

tsad9_017.JPG Sjakt 1 S 

tsad9_018.JPG Sjakt 1 S 

tsad9_019.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest SV 

tsad9_020.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest, sjaktevegg med rester etter nyere bygningsmasser SV 

tsad9_021.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest, rester etter kjeller V 

tsad9_022.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest, rester etter kjeller SV 

tsad9_023.JPG Sjakt 1, forlengelse mot vest, interessert publikum NV 

tsad9_024.JPG Sjakt 1, nedre del av profilvegg mot vest. V 

tsad9_025.JPG Sjakt 1, nedre del av profilvegg mot vest. NV 

tsad9_026.JPG Sjakt 1, nedre del av profilvegg mot vest. V 

tsad9_027.JPG Sjakt 1, nedre del av profilvegg mot vest. V 

tsad9_028.JPG Sjakt 1, nedre del av profilvegg mot vest. Prøveuttak markert V 

tsad9_029.JPG Sjakt 1, snitt ved lag med bardehval V 

tsad9_030.JPG Sjakt 1, snitt ved lag med bardehval NV 

tsad9_031.JPG Sjakt 2, vestre del N 

tsad9_032.JPG Sjakt 2, vestre del NV 

tsad9_033.JPG Sjakt 2, oversiktsbilde Ø 

tsad9_034.JPG Sjakt 2, oversiktsbilde V 

tsad9_035.JPG Sjakt 2, oversiktsbilde SV 

tsad9_036.JPG Sjakt 3, plankerester NØ 

tsad9_037.JPG Sjakt 3, graves inntil Kristian 4s gate NØ 

tsad9_038.JPG Sjakt 3, graves inntil Kristian 4s gate Ø 

tsad9_039.JPG Sjakt 3, avdekking av plankrerester NØ 

tsad9_040.JPG Sjakt 3, profilvegg med organisk materiale og plankrester NØ 

tsad9_041.JPG Sjakt 3, profilvegg med organisk materiale og plankrester Ø 
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tsad9_042.JPG Sjakt 3, profilvegg med organisk materiale og plankrester Ø 

tsad9_043.JPG Sjakt 3, profilvegg med organisk materiale og plankrester V 

tsad9_044.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_045.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_046.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_047.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_048.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_049.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_050.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_051.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_052.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_053.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_054.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_055.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_056.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_057.JPG Sjakt 2, profilvegg SØ 

tsad9_058.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_059.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_060.JPG Sjakt 2, profilvegg SØ 

tsad9_061.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj SØ 

tsad9_062.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj SØ 

tsad9_063.JPG Sjakt 2 SV 

tsad9_064.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj SV 

tsad9_065.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_066.JPG Sjakt 2 V 

tsad9_067.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_068.JPG Sjakt 2, profilvegg, detalj S 

tsad9_069.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, lag med hvalbarder N 

tsad9_070.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, lag med hvalbarder Ø 

tsad9_071.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, lag med hvalbarder S 

tsad9_072.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, lag med hvalbarder Ø 

tsad9_073.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, lag med hvalbarder, detalj Ø 

tsad9_074.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, lag med hvalbarder SØ 

tsad9_075.JPG Sjakt 2, ryggvirvler fra fisk in situ i profilvegg S 

tsad9_076.JPG Sjakt 2, ryggvirvler fra fisk in situ i profilvegg S 

tsad9_077.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, profilvegg mot nord NØ 

tsad9_078.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, profilvegg mot nord N 

tsad9_079.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, profilvegg mot nord NV 

tsad9_080.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, profilvegg mot nord NV 

tsad9_081.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, profilvegg mot nord NV 

tsad9_082.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot øst, profilvegg mot nord, detalj N 

tsad9_083.JPG Sjakt 3, profilvegg NØ 

tsad9_084.JPG Sjakt 3, profilvegg, detalj Ø 
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tsad9_085.JPG Sjakt 3, profilvegg, detalj Ø 

tsad9_086.JPG Sjakt 3, profilvegg, detalj Ø 

tsad9_087.JPG Sjakt 3, profilvegg, detalj Ø 

tsad9_088.JPG Sjakt 3, profilvegg Ø 

tsad9_089.JPG Sjakt 3, profilvegg SØ 

tsad9_090.JPG Sjakt 3, oversiktsbilde SØ 

tsad9_091.JPG Sjakt 3, oversiktsbilde S 

tsad9_092.JPG Sjakt 3, oversiktsbilde S 

tsad9_093.JPG Funn fra sjakt 3; plankerester S 

tsad9_094.JPG Funn fra sjakt 3; plankerester S 

tsad9_095.JPG Sjakt 1, sørlige utvidelse mot vest, deltaj profilvegg; stolpe N 

tsad9_096.JPG Sjakt 3, profilvegg, detalj prøveuttaksteder markert Ø 

tsad9_097.JPG TIltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid Ø 

tsad9_098.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid, grunn rett Ø for rådhuset Ø 

tsad9_099.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid, detalj Ø 

tsad9_100.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid, detalj Ø 

tsad9_101.JPG Diverse funn ved oppstart overvåkingsarbeid; fiskebein, keramikk, skosåle, 
krittpipe Ø 

tsad9_102.JPG Tomta etter kulturhuset ferdig utgravd N 

tsad9_103.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid NV 

tsad9_104.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid V 

tsad9_105.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid SV 

tsad9_106.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid Ø 

tsad9_107.JPG Tiltaksområdet ved oppstart overvåkingsarbeid SØ 

tsad9_108.JPG FUnn av lag med hvalbarder SØ 

tsad9_109.JPG Framrensing av profil SØ 

tsad9_110.JPG Profilvegg SØ 

tsad9_111.JPG Profilvegg SØ 

tsad9_112.JPG Funn av tregjenstand SØ 

tsad9_113.JPG Avdekking av påler/bryggefundament NV 

tsad9_114.JPG Påler og kulturlag i skjæring mot Brodtkorbs gate S 

tsad9_115.JPG Påler og kulturlag i skjæring mot Brodtkorbs gate S 

tsad9_116.JPG Påler/bryggefundament S 

tsad9_117.JPG Påler/bryggefundament S 

tsad9_118.JPG Påler/bryggefundament S 

tsad9_119.JPG Diverse funn; keramikk og stjertpotter S 

tsad9_120.JPG Diverse funn; bein S 

tsad9_121.JPG Diverse funn; bein med sjæremerker S 

tsad9_122.JPG Diverse funn; bein med skjæremerker S 

tsad9_123.JPG Diverse funn; bein med skjæremerker S 

tsad9_124.JPG Påler/bryggefundament og kasse for avløp avdekket NØ 

tsad9_125.JPG Påler/bryggefundament og kasse for avløp avdekket SØ 

tsad9_126.JPG Påler/bryggefundament og kasse for avløp avdekket SØ 

tsad9_127.JPG Påler/bryggefundament og kasse for avløp avdekket S 
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tsad9_128.JPG Tiltaksområdet under overvåking N 

tsad9_129.JPG Påler/bryggefundament og kasse for avløp avdekket Ø 

tsad9_130.JPG Lag med hvalbarder Ø 

tsad9_131.JPG Påler/bryggefundament Ø 

tsad9_132.JPG Påler/bryggefundament S 

tsad9_133.JPG Kasse for avløp S 

tsad9_134.JPG Påler/bryggefundament Ø 

tsad9_135.JPG Påler/bryggefundament V 

tsad9_136.JPG Påler/bryggefundament, oversiktsbilde V 

tsad9_137.JPG Påler/bryggefundament V 

tsad9_138.jpg Sjakt 1, sørlige utvidelse mot vest. Profilvegg, fotogrammetri. Profillinje er 8,3 m 
lang. N 

tsad9_139.jpg Sjakt 2. Profilvegg, fotogrammetri. Profillinje er 8 m lang. S 

tsad9_140.jpg Sjakt 3. Profilvegg, fotogrammetri. Profillinje er 6,5 m lang. Ø 

tsad9_141.JPG Sjakt 1. Profilvegg. Detalj uttakssteder prøver N 

tsad9_142.JPG Sjakt 1. Profilvegg. Detalj uttakssted P2 (Ts13754.1) N 

tsad9_143.JPG Sjakt 1. Profilvegg. Detalj uttakssted P3 (Ts13754.2) N 

tsad9_144.JPG Sjakt 1. Profilvegg. Detalj uttakssted P3 (Ts13754.2) N 

tsad9_145.JPG Sjakt 2. Profilvegg. Detalj uttakssted P1 (Ts13754.4) S 

tsad9_146.JPG Sjakt 2. Profilvegg.  Detalj uttakssted P1 (Ts13754.4) S 

tsad9_147.JPG Sjakt 2. Profilvegg.  Detalj uttakssted P13 (Ts13754.5), merket med tape nede til 
venstre S 
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5. Funnkatalog 
 

TS13754/1-10  
Boplassfunn fra Nyere tid/Middelalder fra VALEN, av UMATR.STATSGRUNN (19), 
VARDØ K., FINNMARK.  
1) Prøve av bein, fiskebein. Fnr: Sjakt 1, P2. Vekt: 13,9 gram.  
Forundersøkelse, Sjakt 1  
2) Prøve av bein, fiskebein. Fnr: Sjakt 1, P3. Vekt: 1,83 gram.  
Forundersøkelse, Sjakt 1  
3) Prøve av ubestemt, barder.  
Identifisert som barder splittet opp i pistrer av Alfred Granmo ved TMU. Ved rens av 
prøven også observert fiskeskjell-aktige små fragmenter, tatt ut i egen eske Vekt: 34,3 
gram.  
Forundersøkelse, Sjakt 1  
4) Prøve av trekull.  
Fra brannsjikt over fiskebeinslag. Fnr: Sjakt 2, P1. Vekt: 25,4 gram.  
Datering: 190±30 BP, AD 1650-moderne (Beta-343453)  
Forundersøkelse, Sjakt 2  
5) Prøve av bein, fiskebein.  
Fra fiskebeinslag over steril sandstrand Fnr: Sjakt 2, P13. Vekt: 31,3 gram.  
190 +/- 30 BP 190 +/- 30 BP Forundersøkelse, sjakt 2  
6) Prøve av bark/tre. Fnr: Sjakt 3, P1. Vekt: 0,22 gram.  
Forundersøkelse, sjakt 3  
7) Prøve av tre. Fnr: Sjakt 3, P2. Vekt: 4,84 gram.  
Forundersøkelse, sjakt 3  
8) Prøve av tre. Fnr: Sjakt 3, P3. Vekt: 3,31 gram.  
Forundersøkelse, sjakt 3  
9) Prøve av bark/trekull.  
Fragmenter identifisert som bjørk ble sendt inn til datering. I tillegg til 3,41 uidentifisert 
treart inneholder ts-nummeret 0,3 g brent never og 0,6 g bartre Fnr: Sjakt 3, P4. Vekt: 
3,41 gram.  
Datering: 730±30BP, AD1260-1290 (Beta-343454)  
Forundersøkelse, sjakt 3  
10) Kole av glimmersandstein.  
Mål: L: 12,0 cm. B: 10,0 cm. H: 5,5 cm.  
Forundersøkelse, sjakt 3, uten kontekst  
Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse  
Orienteringsoppgave: Tiltaksområdet ligger på den østlige delen av Valen, mellom Vardø 
rådhus i vest, Kristian 4s gate i øst, Brodtkorbsgate i sør og Kirkegata i nord, og er ca. 
2200m2 stort.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 1097756, Ø: 7886957.  
LokalitetsID: 7561.  
Innberetning/litteratur: Anja Roth Niemi og Jørn Henriksen, 08.04.2013, Valen, Vardø. 
Forundersøkelse og overvåking 2012  
Funnet av: Anja Roth Niemi/Jørn Henriksen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Anja Roth Niemi. 
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6. Mediaoppslag 
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